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Vokiečiai
VOKIEČIAI ĮĖJO Į GDYNIĄ KETVIRTA 

DIENIO RYTA

mė Gdynią
Į šiaurę nuo uosto mūšiai dar tebeina

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
14. — Vokietijoj paskelbta, kad 
lenkų uostas Gdynią po dvie
jų savaičių apguls pasidavė 
vokiečiams ketvirtadienį. Na
cių kariuomenė įėjo Gdynion 
ketvirtadienį, 10:15 vai. ryto 
(Chicagos laiku 4:15 vai. ry- 
to).

Vokiečiai sako, lenkų koman- 
’ d uoto j ai atidavė miestą. Tas 

pats vokiečių pranešimas in
formuoja, kad mūšiai 
į šiaurę nuo Gdynios.

Gdynios paėmimas 
mas turtingu vokiečių 
Dešimties mylių
nuo Dancigo praeity Gdynią 
buvo paprastas vokiečių žvejų 
miestelis. Po Pasaulinio karo 
Gdynią teko lenkams. Per pa-

tebeina

skaito- 
grobiu. 

atstumo j e

skutimus keletą metų lenkai, 
norėdami ištobulinti savo uo
stą, investavo į Gdynią tarp 
$200,000,000 ir $300,000,000. 
Pastatyta tvirtovė, Įrengti uo
sto parankumai. Gdynią išaugo 
į judrų miestą.

Dabar tą miestą atsiėmė vo
kiečiai.

Kiti vokiečių pranešimai iš 
karo lauko sako, kad jie pa
ėmė nelaisvėn 66,000 lenkų ka
reivių, kad Varšuvos apsupi
mas pilnas, kad tapo nukirstas 
susisiekimas tarp Liublino ir 
Lwowo ir dėka to lenkai at
kirsti nuo Rumunijos, kad ryt- 
prusių kariuomenė žygiuoja į 
Brest Litovską, 100 mylių į ry
tus nuo Varšuvos. . 4 NAUJIENŲ-ACME Telephoto

260 amerikiečių, kurie plaukė “Atnenia” laivu. Kai tą laivą vokiečių subma- 
rinas torpedavo, tai kalbami amerikiečiai buvo išgelbėti, susodinti į “City of 
Flint”, laivą ir atgabenti į Kanadą, J , ,

VOKIEČIAI APSUPA LWOWĄ
MĖGINA NUKIRSTI LENKIJOS SUSISIEKIMĄ 

. SU RUMUNIJA

EUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 14. — Neutraliais prane
šimais, vokiečiai praktiškai su
laužė lenkų pasipriešinimą va
karuose nuo Lwowo. Vokiečių 
kariuomenė stengiasi apsupti 
miestą ir nukirsti Lenkijos su
sisiekimą su Rumunija.

Motorizuotos vokiečių dalys 
pasistūmė į pietų rytus nuo 
miesto ir pasiekė Stanislavovo

miestelį. Šitas miestelis yr% pa- 
siaukely tarp Lwowo ir Rumu
nijos rubežiaus.

Patį 
dar vis 
lenkai, 
neužilgo

Lwową 
turėjo 

Tačiau 
miestą

ketvirtadienį 
savo rankose 
Hitleris tikisi 
paimti. Kiti

pranešimai informuoja, kad 
Hitleris planuoja paskelbti 
Lwową Ukrainos valstybės so
stine.

LĖKTUVAI ATAKUOJA NEGINKLUO 
TUS LENKŲ MIESTUS

Vokiečiai atakavo 
kaimą kur Amerikos 

ambasada prisi
glaudė

Vokietija paskelbė 
prekes, kurias skai

tys kontrabanda

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
14. — Lenkų karo komunika
tas 13-tas sako: priešų lėktu
vai suintensyvino atakas prieš 
lenkų kariuomenę, susisiekimo 
linijas, geležinkelių stotis, 
prieš neginkluotus miestelius ir 
kaimus.

vokiečių

ligoninę, 
bombos.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
14. — Jungt. Valstijų amba
sadorius Lenkijai, Anthony J. 
Drexel . Biddld, pjrtnforin^vo 
Washingtono valdžią, kad vo- 

. kiečių lėktuyai plėtė bombas j 
neginkluotą lenkų kaimą, kur 
Jungt. Valstijų ambasada ir 
Lenkijos užsienių reikalų mi
nisterija Įsteigė laikinas savo 
patalpas. Lenkų kaimo vardas 
nepaskelbtas.

25,000,000-ms kinų 
gręsia badas

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
14. — Vokietijos vyriausybė 
išleido sąrašą, kuris parodo, 
kokias reikmenas ji skaito konJ 
trabanda. Vokietija stengsis 
sulaikyti tas reikmenas,. kad 
jos nepasiektų talkininkų.

Kontrabanda skaitomi: įvai
rių rųšių ginklai, tų ginklų da- 
ys," amunicija, bombos, torpe

dos, minos, įrengimai joms šau
dyti, eksploduojanti 
vairus karo laivai, 

karo sunkvežimiai, 
kemikalai reikalingi
riuomenės uniformos, 
aliejus, kuras, auksas ir sidab
ras, pinigai, skolų dokumentai 
ir eilė kitokių daiktų;

.1 I . ............. " ............. J1 ■■■■■

Amerikos respubli
kų konferencija 

rūgs. 23 d.
-PANAMA a CITY;* rūgs. 14.
— Amerikos respublikų kon

ferencija įvyks šiame mieste 
rugsėjo 23 d. Taip pranešė Pa
namos užsienių. reikalų sekre
torius Narciso Garay.

KARO ŽINIŲ 
^SUTRAUKA

BERLYNAS, Vokietiją, rūgs. 
14. Rusai<ir vokiečiai pada
rę sutartį, .pagal kurią Lenki
jos rytų dalis teks. Rusijai.

- ---- X---- X---- X----

250,000 žydų koncen
tracijos stovyklose

RIGA, Latvija, rūgs. 14. — 
Pranešama, Latvijoje ir Lietu
voje, kohCėritracijbs? stovyklo
se, patalpinta 250,000 žydų 
bėgėlių iš Lenkijos.

70 lėktuvų atakavo Varšuvą 
trečiadienį, sako kitas prane
šimas. 60 civilinių gyventojų, 
jų tarpe 
užmušta, 
nušauta.

Lenkų
sakoj a apie ataką: Du Ame
rikos Tilmų atstovai Varšuvo
je išėjo gatvėn lėktuvų atakos

15 vaikų ir moterų,
30 vokiečių lėktuvų

radijas Budapešte pa-

pa-

metu, šalygatvy gulėjo maža 
mergaitė, suspaudusi malda
knygę rankoje. Amerikiečiai 
nufilmavo nušovimą 
bombonešio.

Amerikiečiai praėjo 
kurią užgavo kelios
Ligoninėje matėsi sužeistieji 
per sugriautas pastato sienas.

Varšuvos priemiesty Praga 
vokiečių lėktuvai nusileido že
mai ir kulkosvydžiais apšaudė 
civilinius gyventojus.

Per pirmasiasiaą tris karo 
dienas vokiečių lėktuvai apšau
dė §0 neginkluotų lenkų mie
stų. Vėliau daugiau. Kai ku
rpią -tų miestų ir miestelių yra 
toli nuo mūšių linijų.

Kinija, nigs.
Kinam pašalpos teikti

SHANGHAI, 
14. 
darbuotojai apskaičiuoja, kad 
ateinančią žiemą gresia badas 
25,000,000-ms kinų. Nelaimė 
gresia kinams dėl potvynių Ho- 
peh provincijoje ir Geltonosios 
upės baseine, ir dėl sausros 
Shantungo provincijoje. 

< : * 
m —-

Keletas šimtų tūk
stančių britų Fran- I ‘ z • • •

CUZ1J0J

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
14.
skelbė, kad jau 
tūkstančių britų 
Francuzijoje.

Britanijos kareiviai susirė
mimuose su vokiečiais dar ne
dalyvavo. Britai siunčiami j 
frontą ir paskirstomi toms srp 
tims, kuriose jiems teks kau
tis.

Gabenant britų kareivius į 
Francuziją jokių nelaimių ne
įvyko.

Valdžia oficialiai pą- 
keletas šimtų 
kareivių yra

medžiaga, 
jų dalys, 
jų dalys, 

karui, ka- 
arkliai,

i \ . * • t ,

Rusija suėmė 4 len
kų lėktuvus

LW0W,‘ Lenkija; rūgs. 14. 
— Miestas LwOw, pietų Lenki
joj!, Numatyta siikriainų sosti
nė, dega. Lenkai traukiasi at
gal. -

Didelis gaisras
Coney Islande

60,000 LENKŲ PAIMTA NELAISVĖN

Vokietijoje kįla prie 
šingumas karui

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 14. — Rusijos žinių agen
tūra Tass praneša, kad tūlas 
skaičius lenkų lėktuvų 
į Rusijos teritoriją, 
lenkų lėktuvus rusai 
nusileisti ir paėmė.

įskrido 
Keturis 
privertė

—x—x—x— ,
HELSINKAI, Suomija, rūgs.

Sovietų Rusija įsake vi-14.
siems savo prekybiniems lai
vams, plaukiantiems į Britani
jos uostus, tuojau grįžti at
gal.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
14/— Ketvirtadienį išgarsėju
siame savo karusėliais Coney 
Island pajūry kilo didelis gais
ras.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
14. — Zuricho korespondentas 
rašo dienrašty “Le Soir”, kad 
Vokietijoje plačiai pradėtas 
varyti vajus prieš šnipus, sa- 
botažninkus ir pacifistus. Kiti 
pranešimai pasiekią Šveicariją 
iš Vokietijos sako, kad Vokie
tijoj vis labiau reiškiasi žmo
nių nusistatymas prieš karą.

Britų pirklybos de 
legacija vyksta 

į Italiją

---- X---- X---- X----

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
14. — Parlajnentui pranešta, 
kad Vokietija prižadėjo nevar
toti nuodingų dujų ir bakterijų 
kare.

Rusija, 
spaudoj 

atakos

Japonai spaudžia 
britus ir francu- 

zus Kinijoj

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
14. — čia paskelbta, kad bri
tų prekybos delegacija vyksta 
į Romą. Ryšium su šituo pra
nešimu kalbama, kad 
pasiliks neutrali.

Italija

kita vokiečių kariuomene, ku
ri žygiuoja pietų vakarų link, 
40 mylių atstumoj į rytus nuo 
Varšuvos, ši kariuomenė dabar 
randasi Siedlce apylinkėje.
. Toliau nacių kariuomenės 
komunikatas informuoja, kad 
vokiečiai skubiai artinasi Brest 
Litovską, 120 mylių atstumoje 
į vakarus nuo Varšuvos ir 160 
mylių atstumoje nuo Rusijos 
rubežiaus.

Pietų Lenkijoje vokiečiai pa
siekė vieškelį, kuris eina iš 
Lwowo į Liubliną, laikinąją

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
14. — Vokietijos karo vado
vybė ketvirtadienį skelbia, kad 
Varšuva yra apsupta. Ties Ra- 
domu, sako vokiečių praneši
mai, 60,000 lenkų kariuomenės 
paimta nelaisvėn. Jų tarpe ke
letas generolų. Vokiečiai taip
gi paėmė 143 patrankas ir 38 
šarvuotus sunkvežimius.

Kiti vokiečių pranešimai 
skelbia: Vokiečiai perėjo Vyslą 
toj apylinkėje, kur į ją įteka 
San upė (100 mylių į pietus 
nuo Varšuvos). Ši Vokietijos 
armija slenka šiaurės rytų link.
Ji nori padaryti kontaktą su Lenkijos sostinę.

KAUNAS. — Mūrinei staty
bai Lietuvoje pagyvėjus, dau
gelyje vietų tebejaučiamas di
delis plytų trukumas. Molin- 
gesnių vietų savininkai ūkinin
kai tuo pasinaudodami pradeda 
statyti daug kaimo plytinių ir 
šią vasarą jau daug kur tokių 
plytinių pastatyta, kas žymiai 
prisidės prie statybinės med
žiagos trukumo pašalinimo ir 
ją .atpigins.

NACIAI TRAUKIASI ATGAL SAAR 
SRITY

—x—x—x—
MASKVA, Sovietų 

rūgs. 14. — Rusijos 
pradėtos pikčiausios
prieš Lenkiją. Paplito gandai 
apie rusų-vokiečių susitarimą 
Lenkija pasidalinti.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

14. — Vokietijos komunikatas 
pripažino, kad francuzų pajė
gos prisiartino vokiečių tvirto
vių liniją tarp Saarbrueckeno 
ir Hornbach. Vokiečiai betgi 
sake-, kad sunkioji jų artilerija 
sulaikė francuzų ofensyvą.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

14. — Francuzų ir britų ka
riuomenė mėgina apsupti Saar- 
brueckeną.

—x—x—x— \
NEW YORK, N. Y., rūgs. 

14. — Radijo pranešimas sako, 
kad vokiečiai torpedavo britų 
tanką laivą British Influence. 
Amerikos laivas. Manhattan 
plaukia britų laivo įgulą gel
bėti.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
14. — Valstybės sekretorius 
Ccrdell Hull įspėjo, kariaujan
čios Europos valstybes, jogei 
Jungt. Valstijos reikalauja, kad 
kariaujantieji gerbtų jų 
tralitetą.

PRANCŪZAI SKELBIA PAĖMĖ VOKIEČIŲ NELAISVĖN

si, ir artilerijos ugnimi nori
ma pridengti jų pasitraukimas. 
Prancūzams duotas įsakymas 
žygiuoti pirmyn.

Ir pirmiau francuzai yra pa
ėmę vokiečių nelaisvėn. Tačiau 
šitų belaisvių nė neminėta, nes 
jų buvo nedaug. Ketvirtadienio 
pranešimas pirmą kartą kalba 
ąpie paėmimą vokiečių belais
vių.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
14. — Stiprus francuzų ofen- 
syvas Saarbruecken srity pri
vertė ketvirtadienį vokiečius 
trauktis atgal iš priešakinių 
pozicijų. y

Francuzų kariuomenė spau
džia nacius. Ofensyvo priešaky 
veržiasi francuzų motorizuotos 
dalys. Francuzų komunikatas 
sako, kad paimta vokiečių ne
laisvėn.

Trečiadienį Vokietijos sun
kioji artilerija išvystė smarkią 
ugnį. Francuzai manė, kad vo
kiečiai ruošiasi kontratakoms. 
Kadangi vokiečių patrankų ug
nis nesiliovė, tai francuzai su
prato, jogei vokiečiai traukia-

Lenkijos žydai bėga neu-

ulfH.

rūgs, 
kad

KAUNAS. — Lietuvoje yra 
įregistruota 3,223 nebyliai (iš 
1,000 gyventojų 1*2 nebyliai) 
ir 3,129 aklieji (iš 1,000 gy
ventojų 1-2 akli).

ka- 
tik 

tar

čia eina gandai, kad 
ir Stalinas susitarė 
klausimu. Pagal su
rašai paimsią rytų 
Tą Lenkijos dalį ra- Kitomis Dienomis— 

ATIDARYTA nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vaL vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.

Dabar—
Sekmadieniais 
NAUJIENŲ RASTINE 
bus
ATIDARYTA 
nuo 9 vat ryto iki 
1 vai. popiet

SHANGHAI, Kinija,

—X—X——X—
LONDONAS, rūgs. 14. — 

Patirta, kad lenkai atsišaukė 
į Britaniją prašydami daugiau 
pagalbos. *

---- X---- X---- X----

LONDONAS, Anglija, 
14. — Apskaičiuojama, 
Rusija šiuo laiku turi mobili
zavusi 4,000,000 kareivių. Ru
sijos planai pasilieka nežinomi. 
Abejonių Stalino laikysena 
ro atžvilgiu reiškiama ne 
talkininkų, bet ir nacių

BUDAPĘST, Vengrija, rūgs. 
14. — Prądėjo lyti rudens lie
tus Lenkijoje. Lenkai tikisi, 
kad dumbloti keliai padės jiems 
sulaikyti vokiečius.

rūgs.
14. — Pranešama, japonai vis 
labiau spaudžia britus ir fran- 
cuzus Kinijoj. Reikalauja, kad 
jie ištrauktų savo kariuomenę 
iš Kinijos. , I

Rusai pasigrobsią 
rytų Lenkiją

BUDAPĘST, Vengrija, rūgs. 
14. — Lenkijoj gyveno apie 
3,000,000 žydų. Daugelis jų da
bar mėgina pabėgti iš Lenki
jos, nes nacių įsiveržimas Len
kijon reiškia žydams ne tik 
karo sunkumus, bet ir perse
kiojimą dėl to, kad jie yra žy
dai.

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; šilta; lengvi ir vi
dutinio stiprumo pietų vakarų 
vėjai; saulė teka 6:29 v. r., 
leidžiasi 7:02 v. v.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
14. — 
Hitleris 
Lenkijos 
sitarimą 
Lenkiją.
sai gali okupuoti net pirm, ne
gu vokiečiai pasieks rytų Len- 
kiją.

Talkininkai kovoja 
vokiečių submarinus

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
14. — Talkininkai pradėjo va
jų prieš vokiečių submarinus. 
Du submarinai paskandinti. 
Manoma,, tarp 20 ir 25 vokfei 
čių submarinų operuoja pla
čiose jurose^

—X—X---- X----

LONDONAS, rūgs. 14. — 
Vėliausi pranešimai sako, kad* 
Liverpdoly, Anglijoj, ketvirta
dienį įvyko milžiniška eksplo
zija.
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KORESPONDENCIJOS
KENOSHA MARGUMYNAI

JUOKAI
Gėris Bičiulis.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4S45 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal susitarimą.
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų TeL: Prospect 1931

Kalbėjo Tom Mooney r — Jau kitaip kalba. —- Vytautas 
Braze jau pasiekė Hawajų salas. — Tiems, kurie ren- 

Remia musų kontestantę.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tei. Yards MM.
Antrad., KetvirtacL* Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette KM

Office and Res. Phone Caiumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m 1-8:39 p. m

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeoa

3261 So. Halsted Street

šeimininkė: “Bet, vycli,

NAUJIENOS, Chicago, UI
Lietuvių Komitetą ir visus Lie
tuvių Dienos dalyvius, linkė
dami kuo geriausios kloties.

Lietuvos Komitetas
New Yorko Parodai.”

gjasi į Floridą keliauti.
— Jocius jaučiasi gerai. — Poteliunai jau anūkes 
susilaukė.

Ir mus aplankė Tom Mooney j vengti. Nors jis jau senyvas 
tasai nepailstamas kovotojas už^ žmogus (turi pusėtinai ir me

tų), vienok dar pilnas energijos 
ir pasiryžimo kovoti už geres
nę darbininkų ateitį. Savo kal
boje jis ypačiai pabrėžė pagei
davimą, kad CIO ir Amerikos 
Darbo Federacija pagaliau susi
lietų ir pradėtų vieningai veik
ti. Darbininkų vieningumas, pa
reiškė jisai, ypač yra reikalin
gas kitiems metams, kad galė
tų reakciją nugalėti.

Kaip žinia, kitais metais į- 
vyks prezidento rinkimai. Dar
bininkai turėtų dėti visas pa
stangas, kad Amerikos prezi
dentu butų išrinktas pažangus 
žmogus.

Nesiskundė Mooney savo blo
ga sveikata. Kalėjimo sienos ne
įstengė palaužti jo 
statymo kovoti su 
neteisybėmis.

Tenka palinkėti 
giausių metų. Amerikos darbi
ninkų judėjime jis dar gali daug 
naudos

žmonių gerovę, kuriam teko 
kalėjime išsėdėti 22 metus. Ži
noma, jaučiausi patenkintas, 
kad turėjau progos jį pamatyti 
ir išgirsti jo kalbą.

Buvo galima tikėtis, kad jis 
daug kalbės apie save. Iš dalies 
tai butų buvę lyg ir pateisina
ma: kada žmogus taip skaudžiai 
nukentėjo, tai visai suprantama, 
jei jis kalba apie jam padary
tas skriaudas.

Tačiau Mooney stengėsi to iš-

Dr. Karolis Nurkaitis
AKIŲ GYDYTOJAS

Prirenka aki
nius atsakan
čiai ir sąžinin
gai.
VALANDOS: Utarnįnke, Ketver
ge ir Subatoj nuo 0 iki 9 vak. 
Panedėlį. Seredoj ir Pėtnyčioj

nuo 9 iki 6 Vai. vak.

3421 So. Halsted St.
Telefonas YARDS 3609

" 1 u

Paisykite Savo 
Namus Pakol

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted SL
CHICAGO, ILL.

A

ADVOKATAI

Spausdinam

farmoje. 
ir pilnas

aplankiau 
kurie laiko

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefono MONROE «7M 
Valandos: 9 ryto iki 0 vakaro

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

)

TeL Yards 3146
VALANDOS: Nuo H iki 12, 3 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SL

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI MALEVA ........ ,.........................
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ..........................
SIENŲ POPIERIUS ............  L.........
VIENO KAUTO ENAMELIS ......................

PRISTATOME MIESTE VISUR.

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS .
Tel. Ganai 8500 /

tvirto nusi- 
visokiomis

Mooncy ii-

padaryti.
— o ——

komedininkai tie musų 
gelbėtojai republikonai,

Tikri 
krašto 
būtent, gubernatorius Heil ir se
natorius Wiley. Visai dar nese
niai jie išsišiepę smerkė prezi
dentą Rooseveltą ir jo politiką. 
Ypačiai jie buvo nepatenkinti 
prezidento nusistatymu neutra
liteto klausimu.

Bet. dabar jie jau apsivertė 
ragožiui# > ir reiškia pageidavi
mą, 'kad neutraliteto aktas bu
tų pakeistas tąja prasme, kad 
amunicija iję ginklai turėtų bu-

'URANE ęOAL COMPANY 
'■>.5332 So. Long Avenue 

-..Telefonas PORT6MOUTH 8022
POCAHONTAS Mine Run
(Screened), Tonas ................ ...............
SMULKESNES ;
Tonas .*.„.................................................
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

$7-25
$7.00
$7.25as I

1411 So. Halsted Street 
Tel CANAL 5063

..................................................

$1.10 aukšč.
... 50 aukšč.

$1.65

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Lenkų “mirties batalijono” likučiai, kurie per astuonias dienas gynė Wester- 

platte fortą Dancige prieš vokiečių armiją ir laivyną. Kada padėtis pasidarė be- 
viltinga, tai jie pasidavė į nelaisvę. 5

tų pardavinėjami visiems, kas 
tik pinigus moka.

Matyti, iš to kam nors butų 
geras pelnas, todėl ir tų ponų 
nusistatymas pasidarė lankstes
nis.

Kada doleris masinančiai 
žvanga, tai ir seniau pasakytos 
kalbos lieka užmirštos.

Mooney prakalbose sutikau C. 
K. Braze, kuris pranešė man 
linksmą žinią, būtent, kad jo 
sūnūs Vytautas Braze (Fred 
Truman) su savo šeima ir ki
tais laimingai pasiekė Hawaj-j 
salas. Savo padarytu laiveliu 
atplaukė jis rugsėjo 11 d, ir 
tuoj telegrama apie tai pranešė 
tėvui.

Iš Los Angeles jis išplaukė 
rugpiučio 14 d. Vadinasi, kelio
nė truko beveik visą mėnesį.

Kadangi apie Vytauto atplau
kimą į Ameriką jau buvo pla
čiai rašyta, tai šiuo tarpu kelio
mis eilutėmis ir pasitenkinsiu. 
Juo labiau, kad tikiuosi, jog 
pats Vytautas plačiau parašys 
apie savo tikrai įdomią kelionę.

verčia

kamba

Jau pirmesne/^,, zsavaf korės- 
pondencijoje minėjau, jog p-ia 
Braze išvyko į Floridą žiemą 
praleisti. Išvyko ji ne tam, kad 
ten galėtų smagiai laiką pra
leisti: važiuoti ten ją 
sveikata.

Floridoje ji įsigijo 
mentinį namą ir laikys 
rius turistams. Taigi, lietuviai, 
kurie planuojate vykti į Flori
dą, atsiminkite, jog ten galėsite 
sustoti p-ios Braze vadinamaja
me “Forest Home” (1575 North 
Wcst 2nd St., Miami, Fla.). Už 
prieinamą kainą jus ten gausite 
tinkamą patarnavimą.

— o——
Praeitą sekmadienį musų mie

stą aplankė ponai Kavaliauskai, 
kurie CiGeroje (1446 S. 50 th 
Court) turi modernišką valgo
mųjų daiktų krautuvę. Kadangi 
jie yra, taip sakant, p. C. K. 
Braze parapijonai, tai neužmir
šo jį ir paremti, būtent, per jį 
užsiprenumeravo visiems me
tams “Naujienas”. Be to, jie 
dar pridavė ir p, Arvaso prenu
meratą.

. Butų gerai, kad ir kiti šaukė- 
hiškiai paremtų savo parapijo
ną Braze, Tai galite padaryti 
užsirašydami “Naujienas” per 
Kavaliauskus, kurie kreditą ati
duos kontestantui Braze.

— o —
Teko susitikti su p. St. Jociu, 

kuris laiko Stanley Tavern adre
su 60 ir 32 Avė. Stasys dabar 
jaučiasi visai gerai, nes ką tik 
grįžo iš šiaurinės Wisconsino 
dalies, kur praleido keliąs sa
vaites savo pusbrolio 
Jaučiasi jis pailsėjęs 
energijos.

— o —
šiomis dienomis 

ponus Poteliunus, 
siuvyklą. Patyriau, kad jie jau 
“paseno”, nes susilaukė anūkės. 
Vadinasi, nuo dabar jie jau bus 
“grandma” ir “grandpa”.

Nors p-ia Poteliurias jau ir 
liko “grandma”, tačiau savo 
darbštumu ir energija ji gali 
pralenkti bile jauną mergužėlę.

New York, N. Y
DRAUGIJOS UŽS. LIET.

REMTI SVEIKINIMAS

New York, N. Y. — Rūgs. 
10 dien. iš Draugijos Užs. Liet. 
Remti pirmininko Adv. Rapo
lo Skipičio gauta Amerikos lie
tuviams telegrama: “Prašau 
perduoti Pasaulio Lietuvių Są
jungos, Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti įr mano asme
niškus linkėjimus musų bro
liams ir seserims Amerikie
čiams Lietuvių Dienos proga. 
Kruvinų audrų akivaizdoje ar
ti musų tėvynės širdies ir bai
siems pavojams gręsiant, šian-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Laidotuvių Direktoriai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
■ DIENA IR NAKTĮ 'į 

Visi ‘telefonai YARDS 1741-1742
. , 4605-07 So. Hermitage Avė. 

' '4447 South Fairfield Avenue
■ Telefonas LAFAYETTE 0727

_ 1 _ • koplyčios visose
J—J 1 Chicagos dalyse

Klausykite musą Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta- 
< dienio vakarais 6:30 vaL vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

NARUI 
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos 

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1379

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LI ULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue ' Phone Lafayette 3573

P. J. RIDIKAS 
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yard» 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yardą 1139
Yardi 1188

dieną, kaip ir prieš 25 metus, 
reikalinga musų didžiosios bro
lių amerikiečių išeivijos para
ma Lietuvai. Tik vieni kitiems 
padėdami tegalėsime išlikti gy
vi ir užtikrinti ateičiai gražų 
gyvenimą ir lietuviškos kultū
ros išbujojimą. Skipitis.”

Užjūrių brolių svei
kinimas.

NEW YORK, N. Y. — Rūgs. 
10 ^dien. Lietuvos Komitetas 
New Yorko Pas. Parodai Kau
ne atsiuntė sekančio turinio 
sveikinimo telegramą: “Nega
lėdami dalyvauti lietuvių die
noje, nuoširdžiai sveikiname 
Parodos Valdybą, Amerikos

AmbuJance 
Patarnavi

mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSB

ko
dėl tu savo bičiulio daiktus su- 
neši į valgomąjį?”

Šeimininkas: “Mano bičiulis 
yra tiek pripratęs prie resto
ranų, kad jam nebus gardu 
valgyti, kai jis negalės nei sa
vo skrybėlės, nei apsiausto 
pažiūrėti.

IRIU SPECIALISTAI DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę, Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av,
Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35 th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvzood 5107.
Phone GANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868
Telefonas Rez. Tel.

DORchester 7200 STEvvart 3316

Dr. William J. Charm
DENTISTAS 

Ofiso valandos: 10-12, 1-5, 7-9 
1957 E. SEVENTY-FIRST ST. 

prie Jeffery Avė.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos—9—10 A. M.
Nedalioj pagal sutartį.

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7380 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIBURGAS 

2808 West 63rd St.
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonai HEMLOCK 4111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po piet”! 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitariu.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde P*rk 3395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 

'žskvruN ser#»domiu ir «ub«tnmir

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
. IŠ. RUSIJOS \

G^rai .lietuviams žinomas per -38 - 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ’

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St, netoli Morgan St, 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE*
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Penktadien.,rugsėjo 15,1939

Detroito Lietuvių Žinios
VISOKIOS DETROITO ŽINIOS

Fordas pasimojo uniją 
sugriauti

Kiek teko patirti, tai Fordas 
nebeduoda užsakymų Briggs 
Body kompanijai, kur prieš 
kiek laiko liko įvesta unija.

Kalbamoji kompanija dirb
davo Fordo automobiliams, 
taip sakant, “liemenis” (bo
dies). Dabar visas tas darbas 
bus atliekamas paties Fordo 
dirbtuvėse. Iš Highland Parko 
visos mašinos liko iškrausty
tos į River Rouge. Tokiu būdu 
keli tūkstančiai darbininkų 
neteks darbo.

Manoma,- kad visi tie pakei
timai įvyko ryšium su unija. 
Dalykas tokis, kad Fordas žūt
būt yra nusistatęs su unijomis 
nieko bendro neturėti.

“STOVO L”
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
Jiejiniam šildytuvams, švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 ga’onų—7c už gal.

100 galonų—7*/2C už gal.
50 galonų—8^c už, gal.

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai.

Prisiplldykite tankas dabar!
Telefonas VINCENNES 4300.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid f or Itching of 

ECZEMA
Daur yra atsitikimų, kur kiti produktai na 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprua, Švelninau 
tie. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitai 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
deramos, žvynuotos, ūminės Eczema.

It pirmo sykio Žemo neia nuostabių pa- 
relbų. Po to Jo ypatingas rydymas (turi la 
skirtinrų Itakinrų dalių) padeda Gamta, 
greitesni gy«lymt». Mums dėkingi vartotojai 
r.Uo iA visur, garbindami rautas pasėkas 
A t ai kaip rato p. F. M. lt Jersey City: M| 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau ra Že
mo nuo Eczema. kurt mane vargino per 81 
metus."

Neregimas, nedėmčtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
di-dervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 85e. 
TIKRO IATARNAVIMO atsitikimais gai pri 
reiks 81.26 Eztra Jėgos. Yra pas visus ty 
mesiiius vaistininkus

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ,
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi-

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Utiea.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

Kai tik Europoje prasidėjo 
karas, tai pas mus gyvenimo 
reikmenės nepaprastai paki
lo. Ypačiai pabrango maistas. 
Kai kurie dalykai pabrango 
nuo 10 iki 30 nuošimčių. Per 
kelias dienas cukraus beveik 
visai nebuvo galima gauti. O 
kur buvo galima nusipirkti, 
tai žmonės maišais pirko. Mat, 
jie manė, kad visas cukrus į 
Europą bus išgabentas.

Amerika dar nekariauja, o 
jau maisto produktai neįmano
mai pabrango. Tuo tarpu dar
bininkų uždarbiai nė kiek ne
pakilo. Kai kuriais atvejais 
faktiškai jie sumažėjo- Pavyz
džiui, WPA darbininkai pirma 
gaudavo $60 per mėnesį, o da
bar jie begaus tik $52.50. Nėra 
reikalo aiškinti, kad jų pa
dėtis dar labiau pasunkės.

Majoras Reading sustabdė 
| pašalpą nepiliečiams bedar
biams. Tai tikrai didelis smū
gis. Juk yra nemažai tokių 
žmonių, kurie nei darbo gauti 
begali, nei piliečiais likti be
pajėgs: jie yra susenėję, netu
ri jokių rekordų apie atvyki
mą į šią šalį ir nemoka anglų 
kalbos.

Sau šposą išsikirto
Rugsėjo 10 d. LPP Klubas 

laikė savo susirinkimą. Pra
mogų komisija išdavė rapor
tą, iš kurio paaiškėjo, kad rug
pjūčio 27 d. piknikas visiškai 
nepasisekė ir davė pusėtinai 
nuostolių.

Dalykas tokis, kad tą pačią 
dieną įvyko ir Dailės choro 
piknikas. Rengimo komisijai, 
kuriai vadovauja komunistai, 
choro piknikas buvo žinomas. 
Ji todėl turėjo tą pačią dieną 
pikniko nerengti.' Bet kur tau: 
truks laikys, sumanė pikniką 
surengti ir su choru nesiskai
tyti. Na, ir kas iš to išėjo?

Tegul rezultatai patys už sa
ve kalba. Į klubo pikniką at
silankė tik apie 80 žmonių ir 
nuostolių pasidarė gana daug.

Klubo nariai į tai turėtų at
kreipti savo dėmesį ir sudraus
ti komunistus, kurie savo kvai
lais išsišokimais gadina san
taiką ir kenkia organizacijai.

Detroito kalendorius
Rugsėjo 16 d- D. L. Klubas 

rengia balių, kuris prasidės 8 
vai. vakaro. Vieta—9236 Car- 
doni Avė.

Rugsėjo 17 d. L. A. P. Klu
bas laikys susirinkimą. Prasi
dės 9 vai. ryto paprastoje’ sve
tainėje.

Rugsėjo 17 d. Lietuvių De
mokratų Sąjunga turės pikni
ką Birutės darže.

NAUJIENOS, Chicago, III.

LOAN ASSOClATlONofChtcag

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS F'EU'ERALLY 

INSURED

kad vyriausybė 
pradėjo vykdyti

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Tom Sheehan, kuris golfo rungty

nėse laimėjo medalį.

•' ŠVENTOJI. — Ne tik šven
tojoj, bet visoj Lietuvos visuo
menėje jaučiama didelio pasi
tenkinimo, 
praktiškai
Šventosios uosto sujungimą su 
visa Lietuva, paskiriant reika-

tingų lėšų Šventosios-Darbėnų 
geležinkeliui statyti. Tikimasi, 
kad šiemet bus baigtas sukas
ti pylimas, o jau kitais metais 
galės važiuoti į savo naująjį 
uostą traukiniai su žmonėmis 
ir prekėmis.

Turtas virš 
tsargos kapitalas

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

$3,500,000.00
$250,000.00
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COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI "MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
ko'^’ų negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai.

TIESIOGIAI
Pirkite

kuris tarnaus 
tokią kainą, 
mokėti, 
kainą už 
šią dalį
GALITE

garantuotą karą, 
daug metų už 
kokią išgalite 
duosime 
senąjį, o

gerą 
liku-

Ui

Mes 
jūsų

IŠSIMOKĖTI 
DVEJUS METUS.

Musų parodos kambarys 
yra atdaras kasdien iki 10 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madienį.

Nesvarbu kur gyvenate; ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1310 West 63rd Street 

prie Loomis. •

PER

Rugsėjo 24 d. D. L. Klubas International Center Branch 
laikys susirinkimą (9236 Car-| (2431 E. Grand Blvd.) rugsė- 

Pradžia 10 vai. jo 21 d. laikys vadinamąjį 
‘‘Open House” (vadinasi, visi, 
kas tik atvyks, bus priimti kai- 

Rugsėjo 24 d. įvyks Moterų po svečiai). Priėmimas prasi- 
Draugiško Klubo susirinkimas dės 3 vai. po pitų. Bus progra- 
(1035 Caniff). Pradžią 1 vai. 
po pietų.

doni Avė.), 
ryto.

24 d. įvyks didelis 
kuopos bankietas. 
vai. po pietų. Vie-

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau viso’dos rųš’es nani.’s n?mus ant
lengvų mėnesinių išmokėsimų. Darau’ vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAREL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymo vyrų ir moterų drabužius. Perdirbu Fur 
Coats pagal naujausias madas. Išvalom, sųtaisom, suprosinam 

už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH- Telefonas Townsend 5-1578

KLAUSYKIME 
VAKARĄ ŠALTIMIERO 
LIErUVISKV RADIO III II I R 
programų W H I r
NUO 6:30 VALANDOS VAKARO ■ ■ ■■■■■■■ 

KAS VAKARĄ—1480 K.

Rugsėjo 
SLA 352 
Prasidės 4 
ta—I. A. S. svetainė, 24-ta ir 
Michigan Avė. Reporteris

Iškilmingas bankietas
DETROIT, MICH. — Detroi- 

tiečiai ne juokais rengiasi 
bankietui, kurio tikslas bus 
naujus SLA narius įvesdinti ir 
pagerbti. Tai bus pirmaš mu
sų kolonijos toks įvykis. Kai 
kurie tiesiog sako, /jog tai bu
sianti Susivienijimo šventė.

Detroito lietuvių veikėjams 
tenka atiduoti didelis kreditas: 
per vajų jie įrašė 130 naujų 
narių į Susivienijimą. Ir fak
tiškai veikė tik dvi kuopos.

Tokiais savo darbo vaisiais 
detroitiečiai turi teisės pasi
girti ir pasididžiuoti. Maža to, 
jie turi teisės susirinkti drau
gėn ir pasidžiaugti. Tam rei
kalui ir yra rengiamas iškil
mingas bankietas, kuriame 
dalyvaus ir adv. F. J. Bago; 
čius iš Bostono, SLA preziden
tas. Bankiete jis pasakys kal- 
gą-

Apie adv. Bagočių nėra rei
kalo daug kalbėti: visi žino, 
kad jis yra vienas geriausių 
kalbėtojų Amerikos lietuvių 
tarpe. Be to, bus ir koncertas, 
kurį išpildys naujieji nariai, 
kurių tarpe yra nemažas būrys 
dainininkų ir scenos mylėto
jų.

Pats savaime suprantama, 
kad bus gera vakarienė, kurią 
pagamins patyrusios Detroito 
gaspadinėš. Ir visas tas malo
numas atsieis tik 75 centus as
meniui. Tačiau visi vietos ir 
apylinkių lietuviai nepamirš
kite, kad bankieto tikietai rei
kia iš anksto įsigyti. Mat, ren
gėjams svarbu žinoti, kiek iš 
viso dalyvaus žmonių, kad bu
tų galima tinkamai prisiruoš
ti. Kurie turite pasiėmę tikie- 
tus platinti, tai neparduotus 
grąžinkite iki rugsėjo 18 d.

Bankietas įvyks rugsėjo 24 
d. I. A. S. svetainėje, 24-ta ir 
Michigan Avė. Pradžia 4 vai. 
po pietų, šokiai prasidės 8 vai. 
vakaro. Įžanga į šokius 25 cen
tai.

Moterims žinotina
DETROIT, MICH. —„ YWGA

Bessie Keblaitis

— iš stoties —

nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

Išgirsit 
muziką

Atdara vakarais iki 7 vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

KAINA 10 CENTŲlAvavv
INVattMINT

• e ~ r' •ma. Apie 6 vai. vakarienė. Sce
nos mėgėjai suvaidins vieno 
akto komediją, o paskui šo
kiai.

’ f; .

Atvykusios moterys tuo pa
čiu laiku galės plačiau susi
pažinti su skyriaus veikla ir 
apžiūrėti klubų patalpas, šia 
proga pravartu pažymėti, jog 
skyrius turi ir mokyklą, kur 
mokoma įvairus dalykai. Jau
nos moterys,kurios norėtų 
laisvą laiką mokslui sunaudo
ti yra ypačiai kviečiamos at
silankyti. ‘

Jokios įžangos nebus.

GALIMA

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.
10 West 18th Street 1STATEAISTREET ° 

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plaut), garu arba 
karštu vandeniu šildoma... 
NEREIKTA PINIGŲ ĮMO 
KĖTI—36 MĖNESIAI Iš

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

ZIUREK!
PASIDĖTI PINIGUS

GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

Kasdien 
iki

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI
• - I

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

NAUJA 
MADŲ

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

I
 NAUJIENOS
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, Ui.
Vardas___________ L

Adresas___________
Miestas____________Valstija___________
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naujienos
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription R a tęs: 
per year in Canada$5.00 _

$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ........ . ....... .
Pusei metų ...... _
Trims mėnesiams - 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtoj us 
Viena kopija _......_____
Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse

$8.00 
4.00 
2.00
1.50 
.75

copy.

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)

' “Reikia kaltinti”, rašo tas 
laikraštis, “viso pasaulio tau
tas už jų tnaterialižmą, jų

. Smi jrSčjinVriėt Mcs 

singą taiką...”
Jisai pataria — melstis.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, Ilk Telefonas Canal 8500.

Metams ___________ _____ $5.00
Pusei metų ............................ .. 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams ........  1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .... $8.00
Pusei metų .......... 4.00
Trims mėnesiams .... .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KANADOS SOCIALISTAI 
PRIEŠ ARMIJOS SIUN

TIMĄ EUROPON'

Atmainos Europos valdžiose
Prasidėjus Europos karui, visoje eilėje valdžių, taip 

kariaujančiose šalyse, kaip ir neutraliose, buvo padary
tos atmainos. Anglijos valdžion įstojo Churchill ir Eden, 
kuriuodu aštriai kritikavo Chamberlaino “miuncheninę” 
politiką, nors juodu yra konservatoriai. Buvo kviečiami 
valdžion ir opozicijos atstovai — darbo partijos ir libera
lų partijos, bet jie atsisakė.

Belgijoje į ministerių kabinetą įėjo 5 socialistai. Ho- 
landijos vyriausybėn įstojo du socialdemokratai. Tai pir
mas toks atsitikimas Holandijos istorijoje: iki šiol tos ša
lies valdžioje socialistai dar nėra dalyvavę.

Užvakar kai kurie pakeitimai tapo padaryti ir Fran- 
euzijos valdžioje. Užsienių reikalų ministeriją perėmė 
premjeras Daladier (kuris, be to, yra ir krašto apsaugos 
ministeris), o buvęs užsienių reikalų ministeris Bonnet— 
fašistų pataikūnas ir stambiojo kapitalo tarnas — yra 
paskirtas teisingumo ministerių. Daladier siūlė dvi vietas 
kabinete socialistų’partijai, bet ji nepriėmė.

Tų pakeitimų tikslas aiškus: sustiprinti žmonių pa
sitikėjimą valdžiomis. Bet reikia pasakyti, kad kariau
jančiose šalyse jie, kolkas, yra nedideli. Anglijoje, saky
sime, Chamberlainas, kurio politika pasidarė visai klai
dinga, dar tebėra premjero vietoje; o Francuzijoje pa
liktas kabinete Bonnet, apie kurio simpatijas fašizmui 
kalba visa Europa.

Bet blogiausia tai su Lenkija. Ją dar vis tebevaldo 
militaristų klika, kurioje tebėra ir paskilbęs “vokiečių 
agentas” pulk. Bekas. Lenkijos liaudis, kuriai tenka au
koti savo kraują ir gyvastis krašto gynimui, valdžioje 
balso neturi/Bet jįĮgaij^aip nesitęs. Bajoriškoji Lenkija 
po dabartinės karo katastrofos nebeatsikels. 4 '

Ukrainos klausimas
Vokiečių armijos artinasi prie Lvovo (Lembergo), 

kuris yra didžiausias miestas lenkų valdomoje Ukrainos 
dalyje. Eina gandai, kad, paėmę Lvovą, naciai paskelbs 
“nepriklausomą” Ukrainos valstybę ir padarys jį Ukrai
nos sostine.

To, matyt, labai bijo Maskva, nes po sovietų valdžia 
yra dar didesnis Ukrainos plotas, negu po lenkų. Iš Lvo
vo naciai galėtų kurstyti sovietinės Ukrainos gyventojus 
sukilti prieš Maskvą, o vėliau eiti juos “vaduoti”.

Bolševikai šitą pavojų jaučia. Nors jie pasirašė “ne
puolimo ir pasitarimų” sutartį su Hitleriu, bet jie žino, 
kad Hitleris savo žodžio nelaiko. Kai jam pasitaikys pro
ga, jisai pasielgs su dabartiniais savo draugais Maskvo
je taip, kaip šiandien elgiasi su buvusiais savo draugais 
Varšuvoje. Todėl sovietų valdžia, “dėl viso ko”, mobili
zuoja armiją ir, sako, jau turi pastačiusi po ginklu 4,000,- 
000 vyrų.

Bet, pirma negu Maskva susipeš su Hitleriu, ji, gal 
būt, bandys su juo padaryti bizni. “Pravda” rašo, kad 
rytinėje Lenkijos dalyje gyvena 8,000,000 pavergtų* uk
rainiečių ir 3,000,000 pavergtų baltgudžių, duodama tuo 
suprasti, kad ji nebūtų priešinga tų sričių atskyrimui 
nuo Lenkijos. Taigi tuo tarpu Hitleris ir Stalinas gali 
susikalbėti dėl ukrainiečių ir baltgudžių “vadavimo”* O 
kas bus paskui, tai jau kitas klausimas.

Jeigu naciai sutiktų pavesti Lenkijos ukrainiečius 
Sovietų Sąjungai, tai draugingumas tarpe Maskvos ir 
Berlyno, bent laikinai dar sustiprėtų.

APŽVALGA
*

DR. J. ŠLIUPAS GRĮŽTA 
LIETUVON

manė paviešėti Amerikoje bent 
dvejetą mėnesių. >

Neseniai atvykęs iš Lietuvos 
ir išbuvęs New Yorke tik apie 
dvi savaiti laiko, Dr. Jonas Šliu
pas jau ketiną šį šeštadienį iš
važiuoti atgąl į Lietuvą, švedų 
linijos laivu “Kungsholm“.

Kai Europoje kilo karas, se
nam aušrininkui parupo, kas 
bus su Lietuva. Pradžioje jisai

VISAS PASAULIS 
KALTAS

— f H i i, bh.dH

“The Catholic Worker“ sako, 
kad dėl dabartinio Europos ka
ro yru kaltas ne Hitleris ir ne 
Vokietijos valdžia,"bet visas pa
saulis, kartu ir Amerikos Jung
tinės Valstijos.

Kanados darbo partijos (C.C. 
F.) nacionalinė taryba priėmė 
pareiškimą Europos karo klau
simu. Ji sako, kad Kanada ne
gali stovėti nuošaliai, nes ji yra 
“įvelta į kovą, nuo kurios gali 
priklausyti demokratinių įstai
gų išlikimas’’. Bet ji stoja Už 
tai, kad Kanada teiktų Anglijai 
tik ekonominę, pagalbą ir ne
siųstų Europon kareivių.

Partijos vadas, J. S* Woods- 
worth, buvo priešingas viso
kiam Kanados dalyvavimui ka
te, ir buvo pasklidęs gandas, 
kad jisai rezignuosiąs, nes na
cionalinės tarybos dauguma jo 
nuomonei nepritarė. Bet matyt, 
kad jie padarė kompromisą.

SIŪLO AMERIKAI BEN
DRĄ FRONTĄ SU 

STALINU

Amerikos komunistų fiureris 
Earl Browderis kartu su Toste
riu (kurį Browderis kartkartė
mis išsiveda iš “ligoninės” pa
rodyti publikai) parašė prezi
dentui RooseVeltui laišką, kvies
dami jį stoti į bendrą frontą 
su draugu Stalinu “užbaigti šį 
karą kuogreičiatisiai.“

Kuo greičiausio karo užbaigi
mo trokšta ir Hitleris. Jisąi 
daug kartų yra pareiškus, kad, 
kai tiktai Lenkija bus užkariau
ta, tai jisai bus pasiryžęs dary
ti taiką. Pereitą penktadienį ši
tą Hitlerio “taikos” planą pa
kartojo ir jo maršalas Goering. 
Už jį, beje, agituoja ir Muso
linis. *

Tokiu budu Browderis turi 
visą eilę autoritetų* įsavo suma
nymui, pąremtj. ^ęįgU prię Hltlę- 
rio-StaĮino-MiissoIinio ..“ašies“ 
prisidėtų Rooseveltas, tai Euro
pos “taika“ butų, kaip bema
tant, atsteigta!

Komunistų šulų laiške tarp 
kitko sakoma:

“Mes kreipiame dėmesį į 
faktą, jog musų šalis, galin
giausia pasaulyje, yra riūši- 
stačius linkui pasaulinio ka
ro-pavojaus, svarbiausiais at
žvilgiais, panašiai kaip yra 
nusistačius antra galingiausia 
valstybė, Sovietų Sąjunga.“ 
‘Panašumas“, iš tiesų, be ga- 
didelis. Amerika rūpinasi pa-lo < 

dėti Europos demokratijoms, o 
Stalinas atsuko toms demokra
tijoms nugarą ir susitarė su Hit
leriu !

Įdomu, be to, pastebėti, kad 
Browderio laiške nėra nė vienu 
Žodžiu užsiminta nei apie “agre
sorius“, nei apie “pavojų pa
saulio taikai iŠ fašizmo pusės“, 
nei apie “mažųjų tautų laisvės 
gynimą“* Vist šitie Šukiai tapo, 
kaip šluota, iššluoti iš komu
nistų lyderių pareiškimų. 

! ■ 1 ; .. 1
BRAWDERIS GALI BŪTI 

NUBAUSTAS-

Kai kurie Amerikos laikraš
čiai reikalauja, kad federalinis 
teisingumo departamentas imtų 
į nagą komunistų generalinį 
sekretorių Browderį.

Kongresiniam komitetui jisai 
pasipasakojo, rugsėjo 5 d., kad 
jisai keliavo į Maskvą padirbtu 
pasu. O Amerikos Įstatymai 
(skyrius 220, par. 22) tai drau
džia po aštria bausme.

Kas sąmoningai vartoja ne
tikrą pasą arba apgavingu bil
du išgauna pasą kitam, tas gali 
būti nubaustas pinigine pabau
da iki $2,000 ir kalėjimu iki 
5 metų.

Browderis žinojo, kad jisai 
už tokį nusikaltimą gali būti 
nubaustas. Todėl, duodamas sa
vo parodymus, jisai nepasakė, 
kokiu^vardu jo pasas buvo išim< 
tas, tiktai nurodė, kad jisai ke
liavo “per paskutinius dvejus

‘ " ' ' '........... ....... ........ " ................ ' -------- --------------- -

Europos karo išvakarėse
* paruošta ka»- 

rui* Spaudos karas. Stiphfeji, kaip kiškiai meu 
džiojami. Kenčiame liežuvį prikandę. — Keisti 
troškimai — Jei he besirUOŠimas karui* tai a&letu- 
mo daug k^muvaiktk

(MuatJ specialaUB korespondento Lietuvoje)

".' (Tęštuya) y
Ką didieji* galingi sako, lai 

yra išmintinga, o ką silpnieji 
kalba, tai yra tik nesąmonės*

Na, o kaip pas jusx Lietuvoje, 
kaip jus tūnai jaučiatės, paklaus 
site jiįš manęs*

Tai tikrai, sunku atsakyti*
Bendrai jaučiamės visai ra

miai* O jaučiamės visai ramiai 
gal todėl kąd nelabai paisome, 
kas tenai# ryjoj bus, o šiandien, 
— Šiandien mes visai gerai gy
venamu

Karo pavojaus tartum visai 
nejaučiamu fors visi žinome, 
kad ginklas ffyįrtbti išmokti daa 
bar visiems labai pravartu, tai 
ir mokinamas.

Jei teks jisai pavartoti, rodos, 
ir nuo didelių ir galingųjų ne- 
atsiliksime* Sviesto | ginklus 
nesame pavertę, todėl jo visai 
pakankamai tiirime, net parduo
dame ir tiems, kurie mums ly
giai nieko gero nežada.

Dideliems, nors ir atviriems 
musų priešams į akis nelenda- 
me. Tyliai, ramiai gyvename ir 
žiūrime, kas čia bus. Svarbiau
sia dantis sukandę laikome, kad 
bereikalingai nors ir aiškiems 
priešams neįsipykųs.

Gal jau net perdaug atsargus.,
Dabar mus mėgina daug kas 

paveikti, musų liežuvį alpalai- 
doti, bet kenčiame liežuvį stip
riai prikandę ir dar stipriau 
prie krutinės, ginklą spaudžia
me. .1,.

Keista, b,ęt dabar daug kam 
atrodo, kad ginklas geras ir pa
tikimas draugas. Sukamės ir 
verčiamas.^aip mokame ir ga
lime. ' , t9-f. . ., ■

Kitų ^yąlsjtybių atvirų, viešų 
ir slaptų, šnipų turime daugiau, 
negu reikia* Galėtume jų daug 
kam be jol^ nuostolių pasko
linti.. Net j^ųpstabu, kad miis 
mažus taip šnipai iš visų pusių 
apspito. Bet tylime ir kol kas 
jiems ragų nelaužome, jei bent 
tiems, kurie jau perdaug įkyriai 
laikosi. Jei tokių savųjų’ tarpe 
pasitaiko, jie 'siunčiami į pri
verstinų darbų stovyklą.

Elgiamės, atrodo, visame ap
dairiai, kad širšių lizdą kol kas 
perdaug nesukiršinus. Laikraš
čius dabar skaito visi atsidėję.

Informacijas turime labai 
plačias, nors labai atsargiai su
darytas. Tasai atsargumas, ro
dos, kartais jau perdaug didelis.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, 
kad Baltijos valstybių civilės 
aviacijoj varžybų metu musų 
Vyrai lakūnai tyčia gražiai pasi
rodo. x

Rodo, jiems kai kurių vals
tybių sostinės sU bombomis bu
tų lengva pasiekti* O, tai žiau
ru# palyginimas, tai nejaukus 
troškimus, bėt susimildami mus 
nesmerkite, dėl musų tai visai 
realus ir labai konkretus daik
tas.

Mes dabaę daug ką įpratome 
vertinti ir matuoti tik karo po* 
žiūriu. Jei net ramiausią darbą 
dirbame, vis prieš akis turime, 
ar tasai darbas krašto apgyni
mo reikalams vertingais ir naii-j 
dingas. '

Šita mintis pas mus visus la
bai giliai galvoje įstrigusi. Jei 
musų nors ir civiles aviacijos 
lakūnai gerai skraido, šauniai: 
erdvėse nardo, ihes kupini ge
ros vilties, kad reikalui ištikus, 
jie mokės ir taikiai bomba# mė
tyti, priešo linijas žvalginėtį.

Tokie jau musų norai, kurie
HiiL i? aas;
metus“. Teisingumo departa
mentui butų? pusėtinai daug 
darbo surasti, kuris pasas buvo 
vartojamas Browderio* 
betgi, kam jisai iš viso 
vartojęs balšyvą pasą?

V* .ijfai u rtfi -rm š
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—Taip, mirsi 1888 metais.
Keista. Iš istorijos žinome, 

kad iš tikro 1871 m. sausio 18

Skaičiai ir raidės įžymių 
žmonių gyvenime 

■■■■ ■ I X' —

Rič. Wagnerio 13. Ričardas|d Versalyje Vilhelmas I buvo 
VVagneris, “Tristano“ autorius,

dvi li- 
Vietas 
dienas

iškilmingai karūnuotas Vokie- 
gimė 1813 metais. Vardas irhįjos imperatorium (Kaizer) ir 
pavardė (Richard Wagner)]Įaip pat mirė kaip tik 1888 m. 

Napoleonovilius kitus norus viršija Bet 
palaukite^ gal jut dar nežinote, 
kad mes turime be karo ir sa
vo dvltę aviacijų* taip, štai 
jau kasdien musų eivilė aviaci
ja skraido į pajūrį. Ji darbo 
turi tiek daug, kad net 
nijos negali apsidirbti* 
skristi reikia bent dvi 
iš anksto užsakyti!

Supraskite, kad mes ne vien 
Hk karui ruošiamės!

Štai civilė aviacija turi net 
sanitarini lėktuvą, Daktaro Vin
co Kudirkos vardu pavadintą!

O, vyručiai, jei ne karo ruo
ša, mes dar daug ką daugiau 
nuveiktume* Štai pasiryžome į 
šventosios uostą geležinkelį pra
vesti, ir bukite tikri, kad sekan
čiais metais jau jisai veiks!

Taip lygiai, kaip ir kitais me
tais jau musų naujasis uostas 
pradės normaliai veikti.

Kai reikia, kai bėdos prispau
džia, ir mes mokame ameriko
niškus tempus išvystyti! Mokė
kite kartais ir musų pastangas 
gerai įvertinti. Taigi, kaip ma
tote, mes ne vien tik busimo 
karo nuotaika gyvename!

Vokiečiams Klaipėdos kraštą 
okupavus pasijutome, kad nete
kome kai kurių pramonės ša
kų, tad pasiryžome jas iš naujo' 
kurti ir sukursime, svarbiausia 
sukursime be kitų pagalbos.

Statybai labai esame reikalin
gi cemento, štai jau pradėsime 
cementui dirbti statyti dirbtu
ves.

Pasirodo, kad cementui dary
ti turime savo krašte ^Atkanka
mai ir žaliavos. Tikėkite, kad 
cemento dirbtuvės Lietuvoje 
pradės veikli. z

Tai vis pažangos žymės. Tai 
vis svarbiausieji musų šių die
nų rūpesčiai.

Jei • tik karas neužguls, daug 
ką gero ir naudingumo 
sime. Bukite sveiki!

Jūsų
VIII—19.

susideda iš 13-kos raidžių. Sii-j Napoleono 1 ir 
kure 13 kurinių. Pirmą kartą j/// 2. Napoleonas I ir Napoleo- 
“Tanilhatiser” pasirodė 18451 lias m gimė abu rugpiučio 
m* spalių 13 dieną. 1876 m. nlėn. 15 dieną.
rilgpiučio 13 d. pasirodo “Ni-Į Napoleonas Didysis, kai jį 
belungų žiedas“* 1882 m* sau-llluvertė nuo sosto, turėjo 44 m. 
šio 13 d. pabaigia savo inuzi- įr 277 d. amžiaus.
kalinę dramą “Persival”. Iri Napoleonas III, kai jam bu-r 
1882 m. sausio mėn. 13 dieną j vo pripažintos prezidento tei- 
miršta nuo apopleksijos Ve- sčs> turėjo taip pat 44 m. ir 
necijoj.

Fr. Pr. Chopinas. Didžiau- 
siajain lenkų kompozitoriui 
Fridrichui Pranui Chopinui 
daug baimės sukeldavo skai
čius 7 ir penktadienis.

1837 m. nelaimingai įsimylė
jo rašytoją George Sand, iš 
kurios tinklo vos gyvas teiš- 
truko tik 1847 metais. Mirė 
1849 (7X7) metais spalių 17 d.|

Iš visų dienų Chopinui ne
laimingiausias buvo penkta
dienis. Tą dieną jis bijodavo 
išeiti iš savo namų. Niekam 
neduodavo muzikos pamokų, 
nekoncertuodavo, nesudaryda
vo jokių sutarčių ir nieko pas 
save nepriimdavo. Visą dieną 
sėdėdavo užsidaręs savo kabi
nete. Ir vargas tam, kas mė
gindavo tada jį aplankyti! Ne
jaugi Chopin buvo prietarin
gas? Jis pats sakėsi, kad ne. | te.

1 Vis dėlto mes žinome, kad jis 
vienų kartą buvo nuvykęs pas 
vieną “pranašę“. Aišku, ši pri- 
linkėjo jam visokios laimės. 
Po vienerių metų susitiko jis 
George Sand ir pakliuvo į jos 
meilės Slastus •.. še tau, ir lai
mė!
Liudviko XIV skaičius 14. 

1 Liudvikas XIV» vadinamas
Prancūzijos ‘‘karaliumi saulė“, 
mirus Mazariniui, tikrai pra- 

. dėjo valdyti ašlį 1661 (I4-64— 
64-1=14) metais. Iškėlė abso
liutizmą iki aukščiausio laips*

1802 m. 
išrinktas 
Po dvie-

277 d. amžiaus.
Abiem Napoleonam reikš

mingas skaičius 2.
Napoleonas Did. 

rugpiučio 2 d. buvo 
amžinuoju konsulu,
jų metų, 1804 m. gruodžio 2 d. 
Pijus VII patepė jį imperato
rium. 1805 m. gruodžio 2 d. 
jam nusišypsojo graži Auster- 
llico pergalė—sumušė austrų ir 
rusų kariuomenę. 1810 m. ba
landžio 2 d. vedė Austrijos 
Imperatoriaus Pranciškaus I 
dukterį Mariją Luizą.

Napoleonui III taip pat kai 
kurį laiką sekėsi skaičius 2.

1851 m. gruodžio 2 d. gavo 
monarchišką valdžią. 1852 m. 
gruodžio 2d. Napoleonas pa
skelbtas imperatorium.

Čia skaičius 2 laimė pasikei-

1870 m. rugpiučio 2 d. pir-

nuveiiL-

Keistas

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Rugpiučio 20 

d. Karaliaučiuj prasidėjo sep
tynioliktoji Rytų mugė, kurio
je dalyvauja ir Lietuva su sa
vo pramonės gaminiais. Antrą
ją parodos dieną Karaliaučiuj 
įvyko ūkiniai pasikalbėjimai 
taip Lietuvos ir Vokietijos pre
kybos ir pramonės atstovų, ku
riuose dalyvavo iš Lietuvos 
pusės prof. Šalčius, prekybos 
ir pramonės departamento di
rektorius Juodeika ir prekybos, 
pram. ir amatų rūmų patarė
jas Gruodis ir eilė kitų pre
kybininkų bei pramonininkų, o 
iš Vokietijos pusės atstovai vi
sų ministerijų, kurios tvarku 
prekybą su Lietuva ir daugy
bė importininkų bei eksporti- 
ninkų. Lietuvos eksponatais 
parodoje susidomėjimas labai 
didelis ir visi stebisi, kad 
tuva turi susikurusi tokią 
žią savo

Lie- 
gra-

pramonę.

PrėKAUNAS,*—Respublikos 
zidentas apdovanojo D*L.K. Ge
dimino ordinais pirmojo laips
nio Italijos propagandos mini
strą Alfieri ir Italijos įgalio
tą ministrą pasiuntinį Lietuvai 
baroną Di Giurą.

it. -J, ■ ra , .„U..

ŠVENTOJI. — “žuvies“ ben
drovė, kuri Klaipėdoje turėjo 
didelį žuvų apdirbimo fabriką, 
jau prieš kiek laiko ten likvi
duota. Klaipėdoje bepasiliko 
patalpos ir mašinos. Dabar nu
tarta tokį fabriką statyti šven
tojoj ir statybos darbus numa
toma pradėti dar šį rudenį.

14) melais. Gyveno 77 (7-4-7=
14) metų. Vislir skaičių suma 
14.

reikšmingas skaičius buvo 19.
Gimė 1792 (14-74-94-2=19) 

metais. Gavo kunigystės šven-

metais. Tapo popiežium 1846 
(14-84-44-0=19) metais.

Vilhelmas I pas ”pranašę'\ 
Busimasis Vokietijos impera
torius per 1849 metų revoliuci
ją prisiglaudė Londone.

Tuo laiku sklydo visoj An- 
glijoj keisti dalykai apie vieną 
“pranašę“. Susigundė pas ją 
nueiti ir busimasis Vilhelmas I. 
Tiesiog nuėjo pas ją ir papra
šė išpranašauti ateitį. “Prana
šė” pam išpranašavo, kad jis 
į savo rankas paimsiąs Prūsi
jos valdžią ir tapsiąs visos Vo
kietijos imperatorium.

—Kada tai įvyks?—paklausė 
šyptelėjęs kunigaikštis.
*—Sudėkite šių metų skaičių 

ir pridėkite prie šių metų. Gau
site atsakymą.

—šiemet turime 1849 metus. 
14-84-44-9=22. 1849 m.4-22 m., 
=1871 m. Vadinasi, 1871 me
tais? . j

—Taip, .1871 metais busi pa
skelbtas Vokietijos imperato
rium.

Bet tik visa būda, kad 1871 
metais aš jau busiu per senas.

-—Nors jau ir busi senas, bet 
dar ilgai gyvensi,—nuramino 
jį “pranašė“.

-—Kiek maždaug.metų?
—Ne maždaug, bet su ma

tematišku tikrumu gali suži
noti savo mirties datą!

—O kaip?
—Šitaip. Pridėk prie metų, 

kada tapsi imperatorium, tų 
metų skaičių sumą*

kiečiais. Rugsėjo 2 dieną pra
laimėjo Sedano mūšį, pasida
vė Prūsams, nelaisvė, nužemi
nimas, ištrėmimas.

Raidė M. Daugumos žmonių, 
kurie turėjo kokių nors san
tykių su Napoleonu Didžiuoju, 
pavardes prasideda raide M.

Napoleono žmonos ..vardas 
buvo Maria Luiza. Sumanus 
Austrijos vyras buvo Mcltcr- 
nichas. Pirmasis miestas po 
pirmos Napoleoho pergalės, į 
kurį iškilmingai įėjo, buvo Mi
lanas. Marengo 
garbės viršūnė.

mušis buvo
Maskva—tra- 

(1812 m.), 
sukilo geiic-Prieš Napoleoną 

rolas Malet. Kitas generolas 
Moreau Napoleoną išdavė, šv.^, 
Elenos saloj nuliūdusį Napo
leoną guodė ištikimas Montlio- 
lon ir tarnas Marchcnd. Na
poleono kariuomenei vadova
vo šie gabiausi generolai: Ma- 
sena, Mortier, Mormont, Mac- 
donald, Mortcey, Murat.

Tas pats ir su Napoleonu III 
(Mažuoju)* Jis vedė kunigaikš
tytę Montijo* Geriausias jo 
draugas vadinosi Morny. 1859^ 
melais laimėjo pirmąjį Ma- 
gentojos mūšį Italijoj, antrą
jį Masignane, iš kur iškilmin
gai įžengė į Milaną. Trečią kar
tą laimėjo prie Minčio.

Bet ir jam čia pradėjo M 
nesisekti.

Jo garbei ir žvaigždei pa
kenkė nelaimingas kišimasis į 
Meksikos reikalus. Mat, norėjo 
ten į valdžią pasodinti Austri
jos Maksimilijoną. 1870 metų 
kare Napoleonas III perdaug^, 
pasitikėjo šiais generolais: 
Mak Mahonu, Montaubanu ir 
ypač Mitraillensesu. Jie pralai
mėjo visus didžiuosius mušius. 
Kartą prancūzai puolė Magon- 
cą, bet buvo atstumti. Begėdiš
kai vokiečiams pasidavė Meco 
tvirtovė. SedanČ, prie ozos, 
pats Napoleonas III patenka į 
nelaisvę* Prūsų karo Vadas 
Moltke nugali Prancūziją.

Jau ir britai kariau
ja vakarų fronte
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs.

13. — Paskelbta, kad ir britų^ 
kariuomenė, kartu su f rančų- 
zais, stojo į mušius vakarų 
fronte.

f

Įdomu 
gyrėsi 1=17. 1871 m.4-17 m.=1888 

m.
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Penktadien.,rugsėjo 15,1939 NAUJIENOS, Chicago, UI

Kanados lietuvių žinios
IŠ WINNIPEGO | TORONTO

(žiupsnelis įspūdžių)
(Tęsinys)

Kitos pažintys
Kiek pailsėjęs, rytojaus dieną 

drg. A. Ftenzelio padedamas 
aplankome draugus Kovaliu- 
nus. Drg. Kovaliuną taip pat 
asmeniškai nepažinojau, tačiau 
kaip socialistą veikėją ir ener
gingą socialistinės spaudos ben
dradarbį pažinojau jau nuo se
niai, todėl atvykus Torontan 
butų buvę sunku, tiesiog neįma
noma iškęsti drg. Kovaliuną ne
aplankius. Draugė Kovaliunie- 
nė, kaip ir drg. Frenzelienė, ir
gi maloni bei labai simpatinga 
moteris. Po trumpo pasikalbė
jimo išsiskiriame. Nors skirtis 
nesinorėtų, bet norisi aplankyti 
ir susipažinti su kitais drau
gais, o čia kaip tik sekmadie
nis, visi nuo darbo liuosi ir 
proga namie rasti. Užsukome 
pas draugus Dagilius. Neran
dame namie. Grįžtame namo. 
Greit po to pas drg. Frenzelius 
atvyksta ir drg. V. Dagilis sU 
žmona, taigi čia su drg. V. Da
giliu nesusipažįstame, bet pa
žintį ratifikuojame, nes kaip 
jau minėjau tiek su drg. Kova- 
liunu, tiek ir su draugu V. Da
giliu nebuvome nei svetimi, nei 
pažįstami vienas kitam, tačiau, 
kaip matote, pažintys nebuvo 
ratifikuotos. Drg. V. Dagilį pra
dėjau pažinti kiek vėliau iš jo 
visuomeninės veiklos ir darbų; 
rodos, nuo to, kai jo sumany
mas buvo iškeltas ir vėliau 
draugų įgyvendintas turėti Ka
nados lietuviams vietoje atski
ro laikraščio “Kanados Lietu
vių Žinias” “Naujienose”. Be

straipsnių rimtais gyvenimo 
klausimais. Asmeniškai simpa
tingas, nuoširdus ir malonus. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
jo žmoną. Besidalinant visuo
meninio turinio klausimais, be
matant pas draugus Frenzelius 
prisirenka tiek žmonių, kurių 
dažnai į oficialų susirinkimą 
nesusirenka. Daugiausia man 
teko pasakoti apie Wittnipego 
lietuvius ir jų visuomeninę 
veiklą. Gaila, kad apie tUdo- 
raudonfrontininkus 
čiams negalėjau 
Kaip bematant 
dienos jau nebėra.

Kitos dienos vakare aplan
kome draugus Monkus. Drg. 
Monkus, kaip ir visi kiti musų 
organizacijos draugai, klasiniai 
susipratęs, nuoširdus socialis
tas. Ir čia malonu buvo būti 
pažįstamais ir ilgiau užtrukti, 
bet laiko stokos dėlei norėjau 
dar šį vakarą pamatyti ir su
sipažinti su

“Musų Mariute”
yra ne

torontie- 
papasakoti. 

sekmadienio

kas kitas,
Indrelienė.

malonu
ir mums) Velionę

kaip 
Kaip 
prisi-

?»<•
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JNaiijienų-Acme Tėiriiiiibto
Buvęs Anglijos karalius su žmona grįžo iš Ptattču- 

zijos į Angliją. Manoma, kad jis įstos į armiją.

Už SAVO PINIGUS NUPIRKSI DAUGIAU
Niek Viena šeftklyninkė savai- miniojų it dirbtuvių stambme- 

lėjė išleidžia (taukiausia už* 
fflMštą. Todėl kiekviena jaučia 
prievolę savo budžetą atsargiai 
fcutVarkyti, kad už savo pini
gus kiek galini daugiau nu
pirkti. , 1

Santaupos gaunasi dviem bu
dais? vienas tai geresnė koky
bė už mažiau pinigų, kitas — 
pirkimas tlibSfc krautuvėse, kur 
yra visuomet didesnis pasirin
kimas geHaUMių ir reikalingiau
sių narnoms Įtiekiu.

Mithvesl Slbtes krautuvėse 
visa tai ytė gailinu daiktu. Pir
miausia* Ibs krautuvės turi iš
dirbtų reputaciją kaipo ekono
miškų kalnų krautuvės. Pas
kui Midwest Stores yra koope
ratyve 
ti iŠ 
Perka

nomis. Ttio budu ji išvengia be
reikalingų išlaidų iv nupertai 
prekes ekonomiškesnėmis kai
nomis. Ką sutaupo pirkdami, 
tą perduoda savo pirkėjams 
pigesnių kainų formoj ė.

Taigi, kada šeimininke jUdi- 
iiUojn luUpiAUsiėi išsiversti, ji 
pirkdama Midwest Stores ran
da sau talkininką. Ji čia gauna 
geriausias prekes, ekonomiš
kiausiomis kainomis, šiandien 
telpa Naujienose jų skelbimas* 
kame skelbiamas šios savaites 
išpardavimas. Perskaitykite ir 
pamatysite, kad jus čia pirkda? 
mi tikrai gausite už savo pini
gus daugiau. (Skelb.)

bhganižacija, šusidedan- 
Vit§ 450 krautuvninkų. 
prekes tiesiogiai iš ga-i

I'irkitte savo apiehnKės 
: rautu v *-se

ŽEMOS KAINOS
Ii* (Seniausios Kokybės Prekės

“MIDWEST STORES9,

IšPAhOA VlMAS 1 PENKT. IR SĖST., RŪGS. 15 ir 16...

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas »-

ČAS FITTINGS and SEWER AGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 West 69th St 

Te!. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

■

Victor Bagdonas 
LbCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi ptistatom an
glis Į Visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
ftttikit Tel. YARDS 3408

liO' II-III t  ......................................... —.

* LIGONINES--” 
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $^.50 

GYDYMAS LIGONINĖJ
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viene 

dieną Ligoninėje ... *15.00 
REUMATIZMAS 
Greitai Paleng 
VISAS LIGAS

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPTTAt 
1900 So* Kedzie Ava., Chicago 

TeL Lawndale 5727.
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gilis priklauso prie SLA kuo
pos, kokias tenai pareigas eina 
— nepasakysiu; Toronto socia
listų organizacijoje' eina1 sekre
toriaus pareigas. Drg. V. Dagi
lis, kaip ir A. Frenzelis, nėra 
sustirę dogmatikai. Kiekvieną 
gyvenimo reiškinį stengiasi su
prasti objektingai ir rimtai. 
Drg. V. Dagilis, kaipo “Kana
dos Lietuvių žinių” sumanyto
jas, dažnai tam skyriui parašo

Ji 
draugė Ona 
chicagiečiams 
minti (kartu
M. Jurgelionienę, taip lygiai 
mums torontiečiams malonu tu
rėti savo tarpe drg. O. Indre- 
lienę su neišsemiama jos ener
gija ir darbštumu pasišventu
siai dirbti socialistiniai kulturi- 
nj darbą. Jei kartais vienas 
draugas ar draugė “sutngsta”, 
į susirinkimą neatvyksta, ar 
šiaip kurį laiką dėl tam tikrų 
priežasčių “patinginiauja”* tai 
dar apsieinama ir be jo. Tačiau 
be draugės O. Indrelienės apsi
eiti visuomeninio gyvenimo 
darbuose butų daug sunkiau. 
Ji nujausdama socialistinio kul
tūrinio darbo svarbą ir pareigą 
ne tik netinginiauja — ji dirba 
viršlaikį naktimis su įsitikini
mu, kad žmogus dirbdamas ga
li susilaukti savo darbo vai
siaus, šviesesnės ateities — so
cializmo. Jai nėra kada tingi
niauti. Ji daug rašo įvairiais 
gyvenimo klausimais “Kanados 
Lietuvių Žinių” skyriui, “Mote
rų Skyriui” ir gal dar kur ki
tur. Turint galvoje, kad “mu
sų Onutė” priklauso socialistų 
organizacijai, SLA kuopai ir 
t. t., skaitydamas jos raštus 
dažnai stebiuos jos neišsemia
ma energija, pajėgumu ir laiko 
suradimu rašyti ir veikti.

Sveikinu!
Paskutine pažintis

Vykstant į Toronto, o ir 
vykus čia mano blanknoto pro-

at-

COPR. W), NEEDLECRAFT SERVICE, INC 

CROCHETED CHAIR SĖT/ PATTERN 2260
No. 2260—Mezginiai kėdei apdengti.

t., h•j ■ ji

gramoje buvo aplankyti ppJpp. Treigius. 
Jokubynus. Nors jų asmeniškai 
nepažinojau, tačiau iš spaudos 
ir jų darbų žinojau apie juos 
teigiama prasme. Ponas Joku- 
bynas, o ypatingai p. Jokuby- 
nienė, yra veikli “Moterų Sky
riaus” ir “Kanados Lietuvių 
žinių” skyriaus “Naujienose” 
bendradarbė. Ji turi pusėtinai 
nemažą talentą rašyti. Tūlas 
laikas atgal ji yra parašiusi 
“Kaujienose” (rodos, moterų 
skyriuje) sklandų iš gyVėnimo 
meilės romaną. Tas ją ir ates
tuoja. Pastebėsiu, kad winnipe- 
giečiai tą romaną smalsiai 
skaitė ir gėrėjosi. Kadangi To
ronto miestas dar buvo sveti
mas ir nežinojau, kur pp. Jo- 
kubynai gyvena, t. y. nebuvau 
tikras juos vienas pats surasti, 
todėl laukiau progos Ją kliūtį 
iki prašalinsiu.

Staiga paplinta žinia, kad p. 
Jokubynienė serga. Gerb. Fren- 
zelienei vykstant aplankyti li
gonę ir man pasitaikė proga, 
kurios seniai laukiat!. Gaila, 
kad prie tokių aplinkybių turė
jau progą aplankyti pp, Joku
bynus. Ką darysi* — gyvenime 
visaip pasitaiko, lt iš tikro p. 
Jokubynienė pavijingai sirgo; 
nuo ištraukto danties gavusi 
kraujo užnuodijimą. Veidas bu
vo tiek sutinęs, jog šiUtpu bu
vo ir žiūrėti. Ligonė negalėjo 
nei valgyti, nei vaistų imti, nei 
kalbėti, — net ir kvėpuoti var
giai tegalėjo, ir tik blaškėsi. 
Tačiau viskas laimingai baigė
si ir po geroko laiko pasveiko. 
Dėl to su p. 'Jokubynienė, rei
kia sakyti, asmeniškai esame 
dar nepažįstami. Esant tokiam 
choasui ir pavojui namuose ne
tekti šeimos nario, kuris ir šei
mai ir už šeimos ribų daug kai 
kam labai reikalingas. Dėl tos 
priežasties p. Jokubynas buvo 
blogai nusiteikęs. Bet kaipo in
teligentiškas žmogus buvo 
draugiškas ir malonus. Vėliau 
supažindino su dukterimi, ku
ri iš tikro yra graži panelė, mo
kosi muzikos (piano) ir dar ko 
tai aukštesnio. Gero pasiseki
mo. čionai teko sueiti į pažintį 
ir su trečia “Moterų Skyriaus” 
ir “K. L.ž.” skyriaus bendra
darbe p. Batkiene.

Pokalbyje iškilo Hm tų temų 
visuomertinio ir organizacinio 
gyvenimo klausimais. Deja, ne
buvo galimybių į juos “įklimp
ti” giliau. Pasikeitę trumpomis 
informacijomis išsiskrstėme su 
vltimi k Ada nors ir vėl susitik
ti.

Susipažįstame. Malonus žmo
nės. Vaišės. P-ai Treigiai Ūki
ninkauja, teisingiau sakantį 
augina tabaką. Turi įsigiję du 
nuosavus ukius tabakui augin
ti ir yra stipriausias tabako au
gintojas šioje apylinkėje iš apie 
30—40 kitų tos rųšies lietuvių 
tabako augintojų. Vėliau vyks
tame į Simų ir Dukterų pareh- 
gimą, kuris buvo surengtas 
puošniame p. Tunylos Viešbu
tyje. Neklysiu pasakęs* kad tie
du lietuviai turto atžvilgiu yta 
turtingiausi Kanados liėtUVių 
tarpe, ir tuo budu dilUg palen
kę net seniai atvykusius it įsi
gyvenusius Amerikos lietuvius. 
Bet jie nėrA buožės 
ria iš kitų lietuvių.

Į tą parefngiihą

lt Ubsiski-

Puikiausia Golden Santos

KAVA I 3 sv. maiš. 39c
• FOTOGRAFAS

i

2 “ 25«

sv. 24c

“OCTAGON” Skalbiamasis Muilas

NES PIGIAU

“dORtifcN’Š’* Creain Chėekė

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a S 
garantuotas.

420 W. «3rd St 
Tek ENG. 5883-5849

Bathroom Tissue rol. 250
KiTT.Tifinrn-nn-mflniffliga. ■■ ______ ___________________________________________________

ttVkAI Kas Savaitę TAUpykite Musų kuponus
ž'irT'ff'ĮiHi1 Tirimiir. ;• r;--------r

PlfcK NUO

Šunims Maistas O už OEč
sV. ken. w

288 niiferos 2iU 3&

tuz. 69c 
tuz. 23c 

2 iuz. 9c

LINCO” Bleach
SOFWAŠH” Vendeniui Minkštyti

fcl tT I ~ *

“PRESTO” Mason Džarai__________
Masori Džarų Dangčiai

“MiDlVEsT” bžarų Robertai ............... ..... T—;------ ----
“PiLLsiRuftY’š”
BLYNAMS MILTAI 20 unc. pak. 9 už 17*
.■.,.laxara;yr.ir*8r<n.g......■■ ......... ,-irnnrrr>v--x8gca.*. , "—
“PiLLSBUjtty’S” Farina 14 tthfe pAk __________ 2 Už 15b
“GERBER’S” Kūdikiams Valgiai 3 ken.~25c

ČWn Flakes _______________ Dld. pak/ s^c

ŠPftV Riebalai 3 sv^ kem 4Hc s v. ken. 190
4 Rųšių ””

DEEP BiR0WN BEAKS 2 ken. 19<
3 unc. pak. t už 13c

“RICHTER’S” Veal Sausime
KALlF; VALANČIA

GRANDŽIAI

PALMOLIVE Muilas 
“SUPER SUDS’’ Did. Mėlynas pakelis

did. pak. 210
2 už 25<

“MtDWĖŠT” Gryni
EGG NOODLES 1 sv. maiš. 2 už 27^
“ROSEbALĖ1' Pjaustyti
PĮNEAPPLE 1‘/l dydž. ken. 2 už 25*
“MibWEST” Piaustyti ar Pusės
PYČIAI aukšti No. 1 kenai

3_sv. 170
3 ken. 14£

4 už 230
2 už 390
3 už 130

‘'13RILLO” Aluminijui did. pak. 17c 2 maž. 170
DYKAI! INDAMS ŠLUOSTAS 
‘‘SILVER DUST”

TOKAY Vynuogės Cdlif. 
“SUNBRITE” Gleanser

Kv. butelis
did. pak. 19^

MM MSMMs

Iii Kinti

MADOS

Į tą parengiihą šUVažiąVb 
kuone visi lietuviški “kulokai’\ 
kurių vienaip teko “parduoti0 
savb “kailį”. Bet čia noriu pa
stebėti, kad 'mano darbdavys 
yra gero budd, malonus ir drau
giškas žmogus.. Neblogesnė ir 
jo moteris, lyiusų politinė ne
priklausomybe skirtinga. Daž
nai debatuojame. Nors mano 
darbdavys yra “naujosios de
mokratijos” šalininkas, bet sa
vo kultuirngumu toli pralenkia 
savb vadus. Taigi, dirbu prie 
tabako eksploatacijos darbų. 
Darbas sudėtingas ir įdomus. 
Daugelis rūkorių nei nežino, 
kaip iš mažo tabako grūdelio iš
auginamas į didelį stiebą ir 
kaip iš jo padaromas skanus 
cigaretas ir aromatingi cigarai. 
Auginant tabaką, reikia įdėti 
daug kapitalo, rūpesčio ir dar
bo* bet dažnai kai kam ktheša 
ir aukštą pelną. Gautasai pel
nas priklauso nuo daug it įvai
rių priežasčių. Dlfhu ir studi- 
joju it tėtiku žinias apie taba
ko industriją, šia ptbga gal pa
rašysiu atskitą sttaipBnį* čia 
teko susipažinti it sU daugiau 
lietuvių* kaip antai: DUmšais, 
Liutkials, taipgi pusėtinai ver
tingos nuosavybės savininkais 
ir daugeliu kitų. Nuosavybes 
turinčių lietuvių galima pti- 
skaityti apie 10; Kiti tabaką 
eksportuoja kaipo akcininkai.

Kalbant apie viską, teikia 
pasakyti* kad tabako auginto
jai įdomauja spauda, nors se
zonais laikraščiams ir khygoms 
laiko neperdaugiausia yra jų 
skaitymui, čia daugiausia išsi
platinęs “Liaudies Balsas” ir 
“Naujienos”. Paviršutiniai išei
na, kad kas 3—4 lietuvis, viea 
tos gyventojas, skaito “Naujie
nas”. Vieni jų yra tikra pras
me naujieniečiUi, kiti “kaires
ni” at dešinesni* bet “Naujie
nas” skaito. Už išplatinimą 
“Naujienų”, kaip tarpe musų 
yra kalbama, kreditas prikalu- 
so SLA Toronto kuopos nariu) 

! it getam JiaujiėhieŽidi p. V 
Treigiui. N.

(ėALAS)

“RIVAL” 
“SEMINOLE”

SHADY TREE INN
DARŽO SAVtNtNkAS RfeNGtA

PIKNIKĄ ,
Nedėlioj, itUGSBjO-SEPT. 17 Ir 24 d. d.

1 vai. popiet. Kviečia višiiš girtiihes, draugus ir pažįstamus atsi
lankyti Bus gėfa niUžikk lt šitaip užkandžiai VELfUI.

JUOŽAB StAlTIS, Shady Tree Inn, 89th and Arčher Avenne., 
Wiiittw Springs, III. Skersai Oh Henry Pirk.

4198—Žiurštai. Sukirptos mieros 
“mažos”, “vidutinės” ir “didelės”.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę atba priduoti. pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiusi! pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept, 1739 
So. Hatated St.. Chieago, I1L

atsh}8ti tnan pavyzd) No.

(Vardas ir pavardJ)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1719 S. Halsted Stų Chieago, BL

(Miestas ir valstija) 
m I Iii

I NAUJIENOS NEEDLECRAFt DEPT., Ko.
| 1739 So. Halsted Si, Chieago, 111.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

Adresas.....

Miestas ir valstija.

DelM, Ont.
Nesant šansų bent šiuo tar

pu gauti> Toronte darbas (kas 
reiškia apsigyventi), su drau
gų Ftenželių šeimyna vyksta
me į Delhi. Pakeliui užšUkamė 
pae gerus naujieniečius ir pla
čiai žinomus šioje apylinkėje
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KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

773 Bisson Avė
24th Akron, Ohio

Turi 11375 balsųTuri 101990 balsų

ŽICKUS

Turi 2275 balsų

GLAVECKAS
nO V AITIENfc

ALBIN SMALELIS
PETRONELfi

Herrin
ŽUKAS

Kostner1943
P. GALSKJS , Chicago, III Chicago,UIAvė

Louis2640 N Turi 1000 balsų

7350 balsųTuriTurį 7440 balsų

ŽUKAUSKAS KRUKONISTuri 28887 balsų JURKSAITIS

Wilkes Barre. Pa,Wilkes Barre,
EDKINS

Turi 500: balsų

RUČINSKAS
SEKYSJ. MARTINAITIS

RŪKE
Rodney. Oont,

Route 1,
NAUDŽIUS i CANADA Free Soil, Mich.

Turi 500 balsų Turi 500 balsųTuri 500 balsųTuri 500 balsų
MAKSVITISNARBUTAS

Turi 5275 balsų

Turi 19213 balsų

ŠEŠTOKAS

MRS K. MANKUS
N. 35th Avė.AA1BROZEVICIUS

4027 S. Maplewood
1739 S. Halsted SiChicago, IIIAvė,

Chicago, III,

Turi 3500 balsų
Avė,

GARSINKI® “NAUJIENOSETuri 15050 balsųTuri

Calumet City, UI.
Turi 6350 balsų

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

42 Keith St, 
Lee Park,

ART.
3950 

Avė..
Turi

JOS-
1833 

Avė., 
Turi

10029
Avė., 
Tel.

ASCILLA
Evergreen 

Chicago, III, 
13540 balsų

1042 N 7 St. 
Clinton, Ind. 904 Broad St 

Hartford, Conn.

TIŠKEVIČIUS
27 Norwood avė, 
Brooklyn. N. Y. 
Turi 3500 balsų

185 Silver St.
>. Boston, Mass.

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St. 

<jnicago, III.
Turi 12838 balsų

2131 W.
Chicago,

EDWARD JUSAS

Turi 3500 balsų

700 S. 9th St.

308 E. Market St.

J. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harborjnd. 
Turi 2171 balsų Turi 1888 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

Turi 500 balsų

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm, 2073

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago.IlL 
Tel. Spauld. 9207

Turi 17200 balsų

ONA VILIENfi
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 6208 balsų

Turi 1775 baisų

A. F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

F. BULAW 
806 W. 31st St.

Chicago, III.
Turi 10582 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė. 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

STANIONIS 
W. GI adys 

Chicago, III. 
22026 balsų

J. ĄLIKONIS 
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III
Turi 2800 balsų

1033 W. 103 St 
Chicago, III.

JOE VVOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym. 5890 
Turi 16253 balsų

J- ŽUKAS 
1739 S. Halsted St 

Chicago, Hl. 
Turi 32075 balsų

S. N AUKIS 
4353 S. Talman Av.

Chicago, III. 
Tel. Laf. 3974 

Turi 81884 balsų

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto. Canada'. 
Turi 7775 balsų.

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA 8220

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

Turi 2200 balsų

Avė., Chicago,

1418 Muskegon av 
Grand Rapids, 

Mich.

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, HL 
Turi 5375 balsų

J. NOVO- . 
GRODSKAS

R. R. 1 Eden 
Ontario, Canada 
c/o F. Balnys 
Turi 4680 balsųAL. SAVICKAS

719 Lincoln 
Rockford,

Turi 650 balsų Į Turi 550 balsų

I ivn.i.’i K/ES
DAUGINĖ

359 Jeffefson St- 
Aurora, III.

Turi 11306 balsų

NON GRADUS
NUO 201 IKI 5000 BALSŲ

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenoshr Wis. 

Turi 18922 balsų

ALBER3 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, III.
Turi 6870 balsų

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40.000 BALSŲ—DOVANA 8100.00

E. NORGAILIENfi
2914 W,. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647
Turi 25997 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 57841 balsų

SKAITYTOJU BANKIETAS
Kontestui pasibaigus ivyks Bankietas sausio 14 

d.—1940 m. Rubsiuviy svetainėje, 333 So. Ashland 
Avenue. •

Ten bus išdalytos kontestantams ir skaityto
jams dovanos. .

NON GRADUS
NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

v. budvidis 
4094—9th St 
Ecorse, Mich.

TeL Vinewood 
1—0789'

Turi 15390 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St-, 
Waukegan, III. 

Turi 27525 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

A. L. SKIRMONT 
15723 La Throp Av. 

Harvey, III.
Turi 12100 balsų

SUGDINIS 
212 E. Clark St. 
W. Frankfort, III. 
Turi 1500 balsų |

TRUMPICKAS J.

7

BULOTH,

527 S. 4th St., East

St. Louis, HL

Turi 3000 balsų

JOS. AUGArtlS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 8475 balsų

5 6
. 1 . . ’

M. KULESUS
H.

M. DUNDULIENE ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė.
1108 Elizabeth A v.

Grand Rapids,
615 Cortland St.,

Hart, Mich.

Racine, Wis.

Mich.

Turi 7275 balsų Turi 7000 balsų Turi 7000 balsų■

1323
Melrose Park, III.

2
/

3

•
T. MATULI AUS- 

KIENĖ
. ■1 . '

1519 W. Lombard

Z. GAUSIS

4405 Valley View

St, Baltimore, Md. Av., Baltimore.Md.

Turį 3795 balsų

1

Turi 3500 baisuj

25 26 27 28

GEO. 
ŠEŠKAUSKAS

Bok 318
E. Millinocket, 

Maine.
•

Turi 300 balsų
•
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Naujienų Kontesto Eiga
Šios savaites kontestantų ko

pėčiose pasidarė gana didelės 
permainos. St. Narkis pasiva
rė taip smarkiai, kad persikė
lė į penktą laipsnį, atsistoda
mas šalo J. A. Sinkaus.

Ketvirtame laipsnyje pasili
ko tik viena Ona Dovginienė. 
Jos balsai pakilo virš 6000. Jei
gu dar pora tokių šuolių pa
darytų, tai persikeltų ir ji j 
įlenktų laipsnį. Nelabai norė
čiau, kad laipsnis ketvirtas pa
siliktų tuščias. Iš trečio laips-j 
nio numatomi kandidatai į ket
virtą tiktai P. Galskis ir J. Ma
čiulis. Atrodo, kad E. Norgai- 
lienę sunku iš miego prižadin
ti, nes jau trys mėnesiai kaip 
stovi vietoje.

Antrame laipsnyje A. Narbu
tas lenktyniuoja su G. K. 
Braze iš Kenoshos. Taip pat 
neatsilieka ir Mrs. Faiza. J. 
Woski buvo kiek užsnūdęs, bet 
šiandie pasirodė su 400 balsų 
ir žada neužilgo padaryti sur- 
prizą. Frances Daugint iš Auro
ra daro stebėtinai gerą progre
są. Iš tokio mažo miestelio ji 
gavo daug prenumeratų. Jeigu 
ji gyventų Ghicagoje, tai tik
rai butų pirmutinė kontestan- 
tė. Labai gerą progresą daro 
Z. Gapsys iš Baltimore. Jam 
sekasi gauti naujų skaitytojų. 
Butų gerai, kad ir kituose

miestuose atsirastų tokių kon- 
testantų.

“Non Gradus” skyriuje ga
vome naują darbuotoją, tai 
Mrs. Edkins iš Grand Rapids. 
Ačiū Mrs. Edkins. Geriau vė
liau, negu niekad.

T. Rypkevičia, 
Kontesto vedėjas.

Stepono Narkio 
Rėmėjai “Naujienų” 
Konteste

Emma Parmalis (Pocaitė) 
6311 S. Greenwood Avė., šio
mis dienomis laimingai sugrįžo 
iš tolimos kelionės. Jos sugrį
žimas buvo mano giliukis, nes 
ji pagelbėjo man uždėti ant 
mano pakvitavimo knygutės 
balsus, su kurių pagalba aš tu
riu privilegijuotą teisę persi
kelti iš ketvirto laipsnio į penk
tą. Apart to, mandagioji Emma 
apdovanojo mane su brangia 
dovana, kurią ji parsivežė iš 
Kanados, širdingai ačiū.

» » »
Paul ir Bernice Wilkas, 4201 

So. Maplewood avė., neperse
niai sugrįžo iš atostogų. Paul 
atostogavo apie Paintwater, 
Midi., o jo žmona Bernice —- 
Beverly Shores, Ind., pas Ya- 
rush. Draugai Wilkai užlaiko

turi nuosavą 
gyvena. Ačiū 
už paramą.

iš šios dienos 
mano re-

alinę viršminėtu antrašu. Jie 
augina gražų sūnų Raymondą, 
kuris yra gabus akordeonistas.

G B »
Kazimieras ir Agota Balčiū

nai, 3521 W. 38th Place, pasi
šaukė mane per telefoną ir už
sirašė “Naujienas” metams. 
Aišku, tokių nuoširdžių draugų 
mažai yra, kurie patys paieško 
kontestantų. Draugai Balčiūnai 
ties šiuo antrašu 
namą ir gražiai 
drg. Balčiūnams

Kaip matote
kontesto pasekmių, 
zultalai yra džiuginantys. Reiš
kia, aš savo ręmėjų nesuvyliau. 
Gaila, kad turėjau persiskirti 
su Ona Dovgin, bet ką darysi, 
ji man užlipo ant kornų. Aš 
manau su draugu Sinkum ge
riau sugyventi. Pas Oną grįžti 
nemanau. Jei Ona norės, ji ir 
vėl atsistos greta manęs.

Naujienų vajaus kontestan
tas Steponas Narkis, 4353 So. 
Talman Avė. Tel. Lafayette 
3974.

Naujienų Draugai 
Ir Rėmėjai

“Naujienas’* arba manote užsi
prenumeruoti, > duokite man 
progos užrašyti dienraštį me
tams ar bęnt pusei.

Aš tikiuosi, kad nors ir 
trumpas laikas, bet dar, su ge
rų mano rėmėjų pagelba, pa- 
spėčiau pasiekti tą aštuntą 
laipsnį — įr puikų Buicką.

Ačiū visiems, kurie mane ro
mele praeityje ir paremsite 
ateityje. —John A. Sinkus.

Mano Talka
Elena Kulbeckis, Labos paš

tas, Rukoriių kaimas, Lietuva. 
Jai prenumeravo “Naujienas” 
metams p-ia Bronislava Patum- 
sis, savininkė tavern, 1009 
Market St., DeKalb, III. P-ia 
Patumsiš^ssavo giminaitei siųs
dama “Naujienas” į Lietuvą 
padarė labai pavyzdingą dar
bą, nes tik spauda, gali suartin
ti Amerikos lietuvius su Lietu
vos lietuviais.

3733 W. 64th 
“Naujienas”, 

buvo “Naujie-

J. Mačiulio Darbuotė 
Waukegane

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLU
BO 15 WARDO susirinkimas įvyks 
rugsėjo 15 1939 m., bažnytinėj
svetainėje, 6812 So. Washtenaw 
avė. 7:30 vai. vakaro. Malonėkite 
visi atsilankyti. —Valdyba.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ POLITIKOS IR PAŠ. KLUBO 
12 Wardo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
17 d. 1 vai. popiet, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Nariai privalo 
skaitlingai susirinkti ir pasirūpinti 
su užsilikusiais mokesčiais.

Paul J'. Petraitis, rast.

patenkinti su pirmu

Gavenis, 732 S. Jack- 
Waukegan, III., dabar

CLASSiFIED ADS.
SITUATION W ANT E D 

Ieško Darbo
IEŠKAU DARBO UŽ VEITERKĄ 

Josephine, Virginia 0595.
VIDURAMŽĖ MOTERIS patyru- 

si prie biznio arba ir ruošos darbą 
ieško darbo. Sylvia Stankus, Virgi
nia 0595. 
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HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS geležies 
atmatų jarde dirbti. 2133 South 
Sawyer Avenue.

Dominįk Vaičunas, “Naujie
nų” rėmėjas, 722 W. Cennak 
Rd., atnaujino “Naujienas” pu
sei metų. Vaičunas užlaiko už
eigą ir valgyklą. Vaičunienė 
yra gera virėja, už tai daug 
užeina pas juos pietus valgyti. 
Vaičunai yra labai draugiški, 
moka susitaikyti su visais žmo
nėmis. —P. Galskis, 2640 N. 
St. Louis Avė.

Stanley Gerch, 
PI., atsinaujino 
Jis pats seiliaus 
nų” kontestantas, tat vertinda
mas tą darbą jis pristojo ir 
man gelbėti, kad praturtėdama 
balsais greičiau įkopčiau į šeš
tąjį dangų.

John A. Sinkaus 
Pasekmės

» » »
Pranas Mišeikis, savininkas 

didelio butnamio, 6358 South 
Hermi tage Avė., prenumeravo 
“Naujienas” metams. P-as Mi
šeikis yra gero budo, malonus 
žmogus ir širdingas visuome- 
nietis. Jis mėgsta /lankyti vie
šas sueigas: balius, prakalbas, 
piknikus ir koncertus. Jis aukš
tai vertina 
remia.

švietimo darbą ir jį

Bėgyje praeitos savaites 
man pasisekė konteste ir kon
testo vedėjas pakels mano bal
sų skaičių virš dešimties tūks
tančių. Su tiek balsų, galima 
tik pusę Buicko laimėti, o kon- 
testas tęsis iki Naujų Metų, to
dėl turi būti dvigubos pasek
mės, kad per likusį laiką 
siekti aštuntąjį laipsnį.

Mačiau pas D. Kuraitį 
yra pastatytas naujas 1940
tų Buickas, kurį “Naujienos” 
skiria kontes taniams, pasieku
siems aštuntą laipsnį.

Todėl ir dar kartą prašau 
visus lietuvius, kurie skaitė

pa-

jau 
m e-

Kundrotas, 5140 S.
avė., prenumeravo

M

JULIA ZALOMSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 14 d. 5:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Pennsylvania valst. 
Amerikoje.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, 2 vaikus Jeanette 
ir Joną, 4 seseris, 3 brolius, 
švogerius ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioj, 2314 W. 33rd 
PI. Laidotuvės įvyk? pirmad., 
rugsėjo 18 d. 8:30 vai. ryto 
iš kopi. į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julijos Zalomskis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauto laidotuvėse ir suteik
ti jai/ paskutinį patarnavimą 
ir at/isveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė ir kitos 

Giminės.
Laid. Dnr. Lachawicz ir Su- 

nai, Tel. CANAL 2515.

Antanas
Neenah
“Naujienas” iiĮetams laiko. Jis 
yra sąmoningas lietuvis ir šir
dingas musų talkininkas. Jo 
žmona Ona Kondrotienė taip 
pat yra šeimininkė ir veikli vi
su omenietė. Linkiu jiems gau
sos ir sėkmingumo.

Suskambėjo telefonas. Alio... 
kas? čia kalba: Ferdinandas Ur
bonavičius.  ̂- Klausau... P-ia 
Dovgin, prasah man prenume
ruoti “Naujienas”, nes mano 
prenumerata yra išsibaigusi, o 
pertraukai įvykus aš nebesu- 
durčiau Europos karo žinių 
posmus. Jo žmona Ona tvirti
no, kad jos vyras Ferdinandas 
be “Naujienų” taip kaip 
druskos negali būti. > 

o » O
Viktoras Mazarkewicz, 

vern savininkas, 4254 
land avė., atsinaujino 
nas” metams laiko, 
rimtas ir sąmoningas
jo užeiga jauki ir .aptarnavi
mas mandagus. Kiekvienas at
silankęs nesigailės, nes čia yra 
vieta, kur visiems galima pra
leisti linksmai laikas.

« » «
Connie ir Rąlph Budrikai, 

Tavern ir Lunch savininkai, 
3322 ,W. 47 th S t. Jie yra su
manus šeimininkai. Jų užeigo
je galima gauti labai gero 
maisto ir skanių gėrimų, o 
taip pat ir jų aptarnavimas 
labai širdingas ir mandagus. 
Atsilankę į jų linksmą užeigą, 
tikrai jausitės smagiai. 

» » o
ASHLAND SKALBYKLA

myli apšvietą.
Ponai M. Jociai, 1420 Hawe 

St, Racine, Wis., irgi yra seni 
“Naujienų” skaitytojai. Sako, 
negali būti be “Naujienų” kaip 
be duonos.

J. Karčauskas, 2500 — 48th 
Avė., senas naujienietis, turi 
gražų biznį, bučernę ir groser- 
nę, prie to dar “ice cream” ir 
t. t. Turi gražią dukterį, kuri 
ketina eiti mokslą — kolegijom 
Geistina butų, kad pasiektų sa
vo tikslą.

Ponai P. Kavaliauskai iš Ci
cero, III., atvažiavo į Kenosha 
ir atvežė man dvi prenumera
tas: sau ir broliui. Pp. Kava
liauskai turi bučernę ir grocer- 
nę 1446 So. 50th Ct, Cicero, 
III. Geri “Naujienų” patriotai, 
taipgi “Keleivio”.

P-as Vincent Arvanas, 2818 
W. 39tlv PI., Chicago, III., yra 
Kavaliauskų brolis, irgi mylin
tis apšvietą ir “Naujienas”.

C. K. Braze.

Važiuokime šį

be

ta- 
Ash- 

“Naujie- 
Jis yra 
lietuvis,

veda

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

■ AiiFiifiA Siunčiam Gėles LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietoms 
ir Pagrabams.

331< So. Halsted Street
Tel. YARDS 73M

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
kepėjas prie Lietuviškos duonos ir 
tortų. Kreipkitės tuoj aus.

MARQUETTE BAKERY 
2616 W. 69 St. Tel. Hemlock 9278

FURNISHED ROOMS—TO RĖNT 
Gyveniinui Kambariai

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L ir gatvekarių susisiekimas. 
Su virtuvėlėmis pigiai kaip $4.00 
savaitei. Mokėk už dvi savaite ir 
gauk vieną dykai. Miegami kamba
riai pigus kaip $3.00 savaitėje, šva
rus, gerai užlaikomas namas. Agen
tas vietoje.

WHOLESALE FURNITURE 
RakandaiirĮtaisaiPar davimai

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

MELEVOJU ir popieruoju iš lau
ko ir vidui už prieinamą kainą. 
Darbą garantuoju. JOSEPH AU- 
GAITIS, 1608 So. 50th Avė., Cice
ro. Tel. CICERO 2633.

BARSKIS FURNiTURE HOUSE, Ine. 
—THE HOME OF FINE FURNITURE- SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

I (D D A Gėlės Mylintiems ” 1 K K ll Vestuvėms, Ban- U B t U si kietoms, Laid o- tuvėms. Papuoši- 
GĖLININKAS mams'
4180 Archer Avenue

Phone LAFATETTE 5809

Ashland tLaundry-Skalbykla, 
5622 So. Ashland Avė. Čia dir
ba daug lietuvių darbininkų ir 
skalbimo darbas padaromas 
labai geras. Tarp jų randasi 
ir musų kontesto talkos talki
ninkų, kurie yra prenumeravę 
“Naujienas” ir yra jų širdingi 
rėmėjai. Yra sakoma: “Ranka 
ranką mazgoja, kad abidvi bal
tos butų”. Skalbyklos darbinin
kai per mane prenumeravę 
“Naujienas” balsais praturtys 
musų talką, tuomet ir mes bal
tinius kasdien galėsime jiems 
pavesti skalbti, kad balti atro- 
dytumėm. —Ona Dovgin, 6108 
So. State St., Tel. Englewood 
6530. •

jie laimingai 
gyvenimą.
Grinius, 728

Waukegan, yra ge-

BUS1NESS CHANCES 
Biznio Progos

Bal- Jefferson Girias
PARDAVIMUI TAVERNAS, se

niai išdirbtas, priežastį patirsite 
ant vietos. 3059 West 38th St. La- 
fayette 5036.

ir yra jos vice-pirmi- 
Vyras yra visur tikęs, 
neapšivedęs. Negalėjau 
ar jis turi apsirinkęs

šie draugai užsirašė per ma
ne “Naujienas”:

Mike Ambrose, 801 McAlister 
avė., Waukegan, savininflkas 
grosernes ir bučernės. Ambro- 
ziunai per ilgą laiką yra tame 
biznyje ir gerai jame patyrę. 
Malonus ir svetingi žmonės, 
todėl jiems ir biznis gerai se
kas. Namas naujas ir visi įren
gimai yra paskiausios mados. 
Jo namas gražiausias, o krau
tuvė didžiausia ir gražiausia 
Waukegane.

Wm. Šidlauskas, 918 South 
Jackson S t., Waukegan, turi 
gerą darbą, yra “dratinės” ma
šinistas, neseniai vedęs ir augi
na gražų sūnų, kuris yra tik 
penkių mėnesių. Gerai, Wil- 
liam, turėti sūnų, turėsit kam 
palikti savo namą, kai jau bu
sit senesnis. Matyti, abudu . tė
vai yra 
sunumi.

Jurgis 
son St.,
turi svečių — brolį, atvykusį 
iš Lietuvos. Brolis atvyko į Pa
saulinę parodą ir kartu atvyko 
pas Jurgį į Waukegan. Jie bu
vo seniai nesimatę. Dabar juo
du mažai namie tebūna, nes 
nori savo visus gimines pama
tyti ir keliauti atgal į Lietuvą, 
į Jurbarką.

Anton Gikas, 3514 Hampton 
avė., Milwaukee, Wis., man at- 
rodo pasiturinčiu žmogum. Sa
vo gražų namą perdirbo iš 
naujo, kad butų gražesnis ir 
patogesnis gyvenimui. Pp. Gi- 
kai yra linksmi ir svetingi; at
rodo, kad 
šeimynišką

Gasparas 
vedere S t.,
ras darbuotojas vietinių drau
gijų. Jis yra kelių draugijų val
dybose ir veikiančiuose komite
tuose. Jis daug dirba dėl SLA 
kuopos 
ninku, 
tik dar 
patirti
kokią geltonplaukę ar ne. Ne- 
sivėluok, Gaspar, jau laikas.

Juozas Susinskas, 834 Adams 
St., Waukegan, yra senas wau- 
keganietis, susipratęs ir turi 
neblogą darbą. Turi daug lai
ko skaityti dienraštį “Naujie
nas” ir kitus laikraščius, 
visados skaito ir nemano su 
mis skirtis.

Anton Vasilauskas, 724 
Victory St., Waukegan, III., iš 
amato yra kepėjas. Jis gali 
kepti visokią duoną ir ki
tokius kepyklos darbus dirbti. 
Dabartiniu laiku dirba Pro- 
gress Bakery, 719 10lh St., 
North Chicago, už pirmutinį 
kepėją. Jis yra nevedęs ir gy
vena gražiai.

Ignas Matijošaitis, 721 Vine 
PI., Waukegan, Ilk, yra darbo 
klasės žmongus, dirba dirbtu
vėj. Turi savo namą ir augina 
vieną sūnų. Matijošaičiai yra 
geri naujieniečiai ir “Naujie- 

lanko. Jie 
gero laik- 
dienraštis

nos
tokio

• 810
III

Bukim Vyrų Choro svečiais

Chicagos
garsus,

Jas 
jo-

Mallister
yra ge-

juos visuomet 
sako, kad kito 
raščio nėra, 
“Naujienos”.

Alek Unites,
avė., Waukegan, 
ras lietuviško kraujo žmogus, 
taigi ir “Naujienas” skaito, kad 
galėtų išauginti ir šeimyną lie
tuviškai.

Juozas Nauber, 
PI., Waukegan, III. 
bučeris. Tą darbą 
per 30 metų ir dar
ta, ir turi laiko laikraštį “Nau
jienas” skaityti.

J. Mačiulis-Mitchell.

411 Besley 
yra geras 

jau dirba 
nepavargs-

Iš Kenoshos 
Nuo Braze

KENOSHA, Wjs. — 
širdingą ačiū visiems, 
mane remiate “Naujienų 
teste.

P-ia Julė Gruzdienė, 
Park Avė., Racine, Wis.
sena “Naujienų” skaitytoja ir

Tariu 
kurie 
kon-

704 
yra

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
roj apylinkėj, prieinama kaina, tu
riu 2 biznius. 936 E. 75th St.

Tur būt nei vienas 
kampelis nebuvo taip 
kaip Jefferson girios, kurios at
sižymi savo gražumu ir kito
kiais patogumais. Jas aplankė 
taikstančiai chicagiečių, neiš
skiriant ir lietuvių, ypač kada 
prasidėjo dabartinių komuna- 
cių veisimasis.

Betgi reikia pripažinti, kad 
šiuo laiku Jefferson girios ta
po kaip ir užmirštos.

Bet ve, Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras sumanė pakviesti 
Chicagos lietuvius tas girias 
aplankyti, ir tuo tikslu yra ren
giamas išvažiavimas šį sekma-

Čia bus visokių smagumų, o 
ypač bus smagių gerų dainų, 
nes Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras susideda iš senųjų dai
nininkų gvardijos ir ir pirmųjų 
pijonierių, su kurių dainomis 
bujojo ir augo Chicagos' lietu
vių pažangus ir kuturinis gyve
nimas.

Reikia priminti, kad Chica
gos Lietuvių Vyrų chorui yra 
giminingi bent keli Chicagos 
lietuvių chorai, taigi Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras ir kvie
čia visus dainų mylėtojus, jų 
rėmėjus ir pritarėjus ir visus 
lietuvius sykiu aplankyti gra
žias Jefferson girias šį sekma-

Į Dr. Henry Millstone rašti
nę, adresu 7502 Cottage Grove 
avenue, vakar atėjo du “pa
cientai”. Jsigavę vidun, jie tuo
jau gydytoją supančiojo ir pa
guldė ant grindų, o po to pra
dėjo kratą. Pasiėmę $140 pini
gais ir $250 vertingais daiktais.

Kvietimas Į Iškil
mingą Atidarymą

Širdingai kviečia visus p-ios 
Mary Yanulevich ir • sunaus 
Walter draugus į iškilmingą 
jų Oakwood Lounge (taverno) 
atidarymą. Jų prekybos įstai
ga randasi prie 1301 West 51-st 
Street, pirmiau buvusi prie 
5758 West 65th st., Clearihge. 
Bus geros užkandos ir gera 
muzika. (Skelb.)

PARDAVIMUI GROSERNĖ už 
prieinamą pasiūlymą, seniai išdirb
tas biznis. Priežastis— nesveikata.

5752 So. Racine Avė.

20 KAMBARIŲ VIEŠBUTIS par
davimui. Biznis gerai išdirbtas — 
$500 cash, noriu ilsėtis..

LINCOLN HOTEL 
952 West Madison St.

PARSIDUODA TAVERNAS, 4200 
So. Campbell Avė. Priežastis—liga.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Turiu parduoti greitai — Priežas
tis—liga. 6600 So. Morgan.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-^m

NAUJAS 4 FLATŲ MURO na
mas, garu šildomas arti 71st Mar
ąuette Park. Kaina $12500. cash— 
$5000.00. A. N. MASIULIS, 6641 S. 
Western Avenue.

NAMŲ BARGENAI: Marąuette 
Parke, 10 fl. už 3 dalį kainos; 2 
fl. po 5 kamb., kaina $5950; 5 kamb. 
mūrinis bungalovv, kaina $4750: 
Medinis cottage, kaina $1900; 2 fl. 
mur. taverno biznis, kaina $7900. 
Brighton Parke:2 fl. po 4 ir 3 kb. 
kaina $3900 (rendos į mėn. $53.00); 
6 kamb. medinis cottage. kn. $1800. 
Visus namus galima pirkti ant len
gvų išmokėjimų. Taipgi turime vi
sokių kitų bargenų, pardavimui ar
ba mainui namus arba- farmas.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avenue.

Grovehill 0306, 
vakarais Prospect 0176.

2 FLATŲ PLYTINIS — 6 ir 6 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, bungalovv stogu, ąžuoliniai 
trimai, gera vieta, kaina $8500.

6736 So. Campbell.

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

Todėl Jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
lfied” skyrių, kur siūloma daug 
Įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, OI.



Penktadien.,rugsėjo 15,1939NAUJIENOS, Chicago, UI.

VAKAR
CH1CAGOJ

Priešingi 'Vokiečiams

GENOVAITE GUHSKASMARIJONA POCIŪTĖ

be-
Bet 
pa-

Pamokai” Ima 1,546 Įstaigos

ATSTEIGE RADIO-TELEFONO SUSISIEKI 
MA SU LIETUVA

Taipgi Su Vokietija, Kitomis Šalimis

Mokina Chicagos 
Pramones Ginklus 
Gaminti

Lietuvą “galite

taipgi galima susi-
Vokietija, Belgija,

Ar norite telefonu pašaukt 
Lietuvą ir pasikalbėti su savo 
giminėmis ar draugais?

Dabar tai galite padaryti be 
jokių kliūčių.

Europos krizei prasidėjus,
telefoninis susisiekimas tarp
Amerikos ir Europos buvo 
veik visiškai nutrauktas, 
dabar jau 
dzvaninti”.

Telefonu 
siekti su
Jugoslavija, Bulgarija, Olandi
ja, Vengrija, Italija, ir Švei
carija.

Paštas Eina Labai Lėtai
Karui prasidėjus, keleivinių 

ir kitų laivų kursavimas tarp 
Amerikos ir Europos beveik 
apmirė, tokiu budu ir paštas 
dabar daug lėčiau eina negu 
pirmiau.

Pašto susisiekimas tarp Lie
tuvos ir Jungtinių Valstijų vei- 
l i.% kaip ir paprastai. Bet da
bar laiškui iš Amerikos užima 
daug ilgiau pasiekti Lietuvą, 
negu prieš karą, ir atvirkščiai, 
laiškas iš Lietuvos daug ilgiau 
užtrunka kelionėj kol pasiekia 
Ameriką.

Chicagos paštas skelbia, kad 
kol susisiekimas nebus sutvar
kytas, laiškai ir kiti siuntiniai 
vėluosis dvi savaites ar ilgiau.

Pinigai Lietuvon
Pinigus Lietuvon galima sių

sti be kliūčių. Bet dėl aukščiau 
nurodytų aplinkybių, dabar ir 
pinigų siuntiniai gal ne 
greitai nueis Lietuvon, 
pirmiau. ,

taip 
kaip

Rekrutuos Čekus ir 
Slovakus Kanadoj

Jugoslavai Kariaus 
Su Ali jautais

Tom Mooney 
Chicagoj
Kalbės Coliseume Sekmadieni

Vakar Chicagon atvyko gar
sus kovotojas už darbininkų 
gerovę, Thomas J. Mooney.

Sekmadienį po pietų jisai sa
kys prakalbą Coliseum stadio
ne, kur yra rengiamas masinis 
mitingas jo naudai.

Savo kalbose Mooney ragina 
Amerikos Darbo Federaciją ir 
C.I.O. užmiršti skirtumus ir su
sivienyti.

Valdžia Atidarys 
20 Aviacijos Mokyk 
lų Jaunuoliams

Mokins Nemokamai

Federalės valdžios įstaiga, 
National Youth Administration 
(N. Y-’A.), skelbia, kad netru
kus Illinois valstijoje atida
rys 20 aviacijos mokyklų, kur 
mokins jaunuolius 'civilinės ir 
komercinės aviacijos.

10 mokyklų turės savo lėk
tuvus, airportų vietas ir visus 
kilus įrengimus skraidymo mo
kymui, o kitos bus aprūpin
tos mechaniškais įrengimais 
lavinimui aviacijos mechanikų. 
Mokslas bus nemokamas.

Vakar Jisai 
Pamelavo

Chicagos oro biuras užva
kar pranešė, kad kaip vakar 
rytą Chicagoj turėjo pasibaigti 
karščiai. Jisai aiškino, kad iš 
Kanados pradės pusti šalti ve
jai ir karščius išvaikys. Bet va
kar tie vėjai nepasirodė, ir 
Chicago prakaitavo lyg pečiuj 
kepama.

Bet šiandien vėl tvirtina oro 
pranašas, kad karščiai tikrai 
pasibaigs. Iš ryto palis, o vė
liau pasirodys ir tie kanadiški 
vėjai.

Šiandien (jirbtuvės Chicagoj 
ir apylinkėj gamina laikro
džius, automobilius, dažus, į- 
vairius plieno įnagius, žaislus, 
etc., etc. *

Kad ir rytoj, jeigu bus rei
kalas, tos dirbtuvės staigiai 
visai permainys savo pobūdį 
ir pradės gaminti 
torpedas, 
granatas 
ciją.

Tokias

Buvusios Čekoslovakijos val
džios atstovybė, veikianti Chi- 
cagoj, vakar paskelbė, kad sa
vanoriai čekai ir slovakai, ku
rie nori eiti frontan, bus re
krutuojami Kanadoje. Rekru
tų stotis jau dabar esanti ati
daryta Montreale, Quebec pro
vincijoj.

Savanoriai čekai ir slovakai, 
kurie gyvena Amerikoje, irgi 
turės vykti Kanadon nes Jung
tinių Valstijų neitraliteto įsta
tymai savanorių rekrutavimą 
svetimoms šalims J. V. ribose 
draudžia.

patrankų 
ir kitų karo

šautuvus, 
kulkas, 
amuni-

žinias vakar skelbė 
distrik- 

lo vadovybė, kuri prižiūri ka
rinius reikalus Illinois, India- 
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ia, Michigan ir NVisconsin val
stijoje.

Valdžia turi paskyrusi tam 
ikrą sumą pinigų “mokinimui” 

Įvairių įmonių gaminti amuni
ciją, ir Chicagos distrikte to
rių įmonių, imančių “pamo
tas”, yra 1,546.

“Mokinimas” apima pakeiti
mą mašinerijų, kad jas greitai 
jutų galima pritaikinti karo 
gamybai; apsirūpinimą žalio
mis medžiagomis ir gaminimą 
pažo kiekio amunicijos, kad 

darbininkus laipsniškai pripra- 
inti prie naujo darbo.

Tyrinėja Kaucijų 
Skandala Miesto 
Teisme

i ----------- •— • •
Kamantinėja penkis teisėjus
Chicagos grand džiurė ir ad

vokatų sąjunga dabar tyrinėja 
nešvankų skandalą, kuris iški
lo miesto teisme ryšyje su kau
cijomis. Prokuratūra neseniai 
iškėlė aikštėn faktą, kad viena 
ir ta pati nuosavybė vienam 
Chicagos prieiniestyj buvo už
statoma kaipo kaucija vienu ir 
tuo pačiu sykiu už kelioliką 
asmenų, patekusių teisman. Kai 
kurie teisėjai žinoję apie tai, 
bet nieko nedarė ir užsičiaupę 
tylėjo.

J skandalą yra įveltas miesto 
teisėjas Eugene L. McGarry, 
kuris neseniai buvo pakaltintas 
bylų “fiksinimu”, ir keturi 
ti miesto teisėjai.

Vedybų Biuras 
Nebus Uždarytas!

Gandai Neteisingi

ki-

pra-Chicagos vedybų biuras 
šo laikraščių padaryti sekamą 
pranešimą.

Kas tai paleido gandą, kad 
dėl karo vedybų biuras užsi
darys spalių 1 d., ir nuo tos 
dienos nebeišduos vedybinių 
leidimų.

Tam gandui nėra pamato. 
Biuras neužsidarys ir bus at
daras prieš ir po spalių 1 d., 
ir kaip visuomet, aplikacijas 
leidimams priiminės ir leidimus 
išdavinės.

Pardavė Congress 
Viešbutį

Robertas Stočkus 
Netaip Lengvai 
Nusigąstą

yra

Apsidirbo Su Dviem Plėšikais, 
Vieną Suėmė

WEST SIDE — 61 metų lie
tuvis, Robertas Stočkus
sargas. Dežuruoja maisto krau
tuvę, adresu 2101 West Roose- 
velt Road, prie kurios jisai ir 
gyvena, užpakaliniuose kam
bariuose.

Vakar rytą Stočkus buvo 
prisnūdęs. Staiga, išgirdo, kad 
kur tai stiklas buvo sudaužtas. 
Pasigriebęs revolverį, jisai ty
liai pravėrė savo kambario 
duris į krautuvę ir pamatė, 
kad viduj slankioja du tam
sus pavidalai. Jie išdaužė krau
tuvės priešakinių durų stiklą 
ir per jas įsigavo vidun.

Stočkus buvo vienas, o pik
tadarių du. Bet Stočkus nenu
sigando. Nežinodamas ar jie 
ginkluoti ar ne, jisai sušuko, 
“Pasiduokite arba šausiu.” 
Laimei, piktadariai nebuvo 
ginkluoti. Išgirdę Stočkaus bal
są abu pasileido' bėgti, bet 
Stočkus šovė ir \vienanii sun
kokai sužeidė koją, 
spruko.

Sargas 
atidavė 
policijai,
jis yra Rodger Willi, ir gyve
na adresu 1848 Washburne 
Avenue. Yra 32 metų amžiaus. 
Antras piktadaris tebėra lais
vėj.

Kitas pa-

sužeistąjį 
Marąuette 
Ten pasirodė,

suėmė ir 
nuovados 

kad

Iškrito Per Langą 
Ir Užsimušė

Karščių Auka
Kaip ir visiems kitiems chi- 

cagiečiams, taip ir 50 metų 
John Hetz’ui vakar buvo labai 
karšta. Negalėjo užmigti. No
rėdamas truputį atvėsti, jisai 
atsisėdo lange. Bet taip besė
dėdamas prarado lygsvarą, iš
krito ir užsimušė. Nelaimė į- 
vyko adresu 1216 Augusta Bou- 
levard, kur Getz turėjo trečio 
aukšto butą.

• Jungtinių Valstijų laivgno 
krantų apsaugos skyrius vakar 
atidarė raštinę, kurioj ims re
krutus krantų apsaugos tarny
bai. Terminas* yra trijų metų. 
Tarnybon priimami jaunuoliai 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. 
Raštinė raudasi kambaryj 754, 
/. V. teismo rūmuose, prie 
Jackson ir Clark.

Vakar iš Europos Chicagon 
grįžo John R. Palahdech, gar
sus skelbimų agentūros savi
ninkas ir kelių serbų ir kroatų 
laikraščių leidėjas.

Europos karui prasidėjus, 
jisai buvo Jugoslavijoj, savo 
tėviškėj. Pasiremdamas ten į- 
gytais patyrimais, Palandech 
pareiškė,, kad Jugoslavija kol 
kas laikosi neitrahimo, bet 
krašto valdžia neabejoja, kad 
bus įvelta į karą. Ji kariaus 
alijantų pusėj, tai yra sti Len
kija, Franci j a ir Anglija, prieš 
Vokietiją.

Jugoslavijos žmones yra 
griežtai nusistatę prieš Hitle
rį. Kai karas prasidėjo, pasa
kojo Palandech, Jugoslavijoje 
įvyko skaitlingos demonstraci
jos, kuriose žmones rodė savo

Prigėrė 6 Metų 
Berniukas

, * . t A- z

Iš Chicagos upės, prie North 
avenue tilto, buvo ištrauktas 
kūnas 6 metų berniuko, Char
les VVysockio, nuo 1653 Elston 
avenue. Berniukas, prigėrė pe
reitą sekmadienį, bežaizdamas 
ant upės kranto.

Paskyrė $7,719,000 
Namų Statymui
. Fbderalė Housing Adminis
tration Washingtone vakar pa
skyrė $7,719,000 statymui nau
jų pavyzdinių butų ; dąrbininkų 
šeimynoms, C.hica; 
nuomuojami šein
įplaukos yra thr^ JX0QQ ir $1,- 
200.

toX,Butai bus 
yndnis, kurių

įVAIRlblžlNlbS

Naciai pralaimėję 
— “anti$hock” 
gasolino jiems 

trūksta
BOSTON, Mąss., rūgs. 13. 

— Atvykęs čia į 98-tą metinę 
Amerikos Chemikų Draugijos 
konvenciją, Dr. Gustav Egloff 
pareiškė, kad naciai yra iš ank
sto pralaimėję karą. Vokiečius 
įveikė ne franeuzų patrankos, 
bet tas faktas, kad jų lėktu
vams trūksta gero “anti-knock” 

“gąsdino.

Areštavo už skleidi 
mą alarmuojančių 

paskalų
BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 

13. — Vengrijos vyriausybė 
areštavo ir teismas nubaudė 
koncentracijos stovykla penkis 
asmenis. Nubaustieji buvo kal
tinami tuo, kad jie skleidė alar- 
muojančius gandus.

Naciai patenkinti 
kataliku kunigu

t • Vakar apskričio grand ju- 
ry pradėjo tyrinėti “terorizmo” 
kaltinimus, kurie yra keliami 
ryšy su streiku Revere Copper 
and Brass Company dirbtuvėje. 
Džiury šaukia kelioliką strei- 
kierių ir streiklaužių liudyti. 
Tyrinėjimas daugiaus’a yra at
kreiptas prieš streik'erius.

• Kane apskričio policija 
ieško trijų berniukų, kurie už
vakar pabėgo iš St. Charles pa
taisos namų. Jie yra 14 metų 
Lee Polk ir 16 metų Raymond 
Cramer, iš Chicagos, ir 18 me
tų George Frazer iš Chester, 
III.

• Vakar susisiekimui buvo 
atidarytas Michigan avenue til
tas. Tiltas buvo uždarytas ke
lioms savaitėms, nes reikėjo 
kai kurias dalis pataisyti.

I

O Cahimet upėje, prie 127-os 
gatvės, prigėrė 55 metų Lotus 
W. Stein, Blue Island priemies
čio gyventojas, nuo 13227 So. 
Ashland avenu.e Jisai buvo iš
plaukęs upėn išbandyti naujai 
pastatytą motorinį laivelį. Jis 
apsivertė.
• 46 metų chicagietis Robert 
Hradek, nuo 2832 Poplar Street, 
vos nežuvo nuo nuodingų gaso- 
lino dujų, betaisydamas auto
mobilį savo garaže. Ugniagesių 
departamento kvėpavimo apara
tas jį atgaivino.
• Tuščioje krautuvėje, prie 
5512 Belmont avenue, policija 
suėmė 24 metų, piktadarį, Ro
bert Reinhart, nuo 5302* East- 
wood. Jisai prisipažino, kad pa
pildė apie 10 piešimų Elgin ir 
St. Charles krautuvėse.
• Į namą, adresu 9936 South 
Green Street,’ vakar įkrito 
“bomba”. Ęomba buvo nežino
mas, apie 16 metų berniukas. 
Jisai buvo užsilipęs ant stogo, 
bet stogas ir buto lubos jo svo
rio neatlaikė, ir berniukas įkri
to vidun, sužeisdamas 
šeimininkę, Mrs. Margaret 
livan.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

namo
Sul-

Štai pirmutinės mergaitės įstojo į gražuolių kontestą, tai 
Marijona Pociūtė ir Genovaitė Gurskas.

Įstojusių gražuolių paveikslus talpinsime “Naujienose” 
tokioje tvarkoje, kaip jie ateis.

Paveikslus galite atsiimti tuojau, kaip tik tilps paveiks
las.

Kas bus trečia?

Naujienos vėl rinks 
gražuolę

1940 m. Automobilių Parodai

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais, Automobilių 
Parodoje, kuri prasidės lapkričio (Nov.) 4 d., lietuvius 
atstovaus gražiausia ir tipiškiausia lietuvaitė išrinkta 
“Naujienų” pastangomis. Gražuolės rinkimai įvyks spa
lių (Oct.) 18 d., Lietuvių Auditorijoje.

Užsiregistruoti konkursui galima tuojau, tad lietu
vaitės, skubėkite, nes laiko liko nedaug. Išpildykite šios 
dienos “Naujienose” telpantį kuponą ir priduokite “Nau
jienoms” kartu su savo paveikslu. Gerai padarytas pa
veikslas geriau atrodys ir laikraštyje.

Jeigu kuri mergaičių neturite tinkamo paveikslo, tai 
nueikite į New City Furniture Mąrt, po antrašu 1654-56 
W. 47th St. Jie padarys jums tinkamą paveikslą. v

ŠTAI KOKIAS DOVANAS SUTEIKS NEW CITY 
FURNITURE MART, 1654 W. 47 St., LAIMĖJUSIOMS 
GRAŽUOLĖMS.

PIRMA gražuolė gaus: Com- 
plete Bedroom setų, susidedan
tį iš Dresser, Chest, inner 
springsų — vertės $175.00. Nuo 
Automobilių Show dar gaus 
Evening Gown ir $35.00 cash 
kaipo mokestį už išliktą laiką. 
Lietuvišką kostumą turės įsigy
ti pačios.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 
vertės radio.

TREČIA — gaus $45.00 ver
tės Cedar Chest.

KETVIRTA — gaus 3 šmo
tų bedroom lempas ir lovai už
tiesalą, vertės $25.00.

PENKTA — 100 šmotų linen

Žuvo jauna merg’na
• Prie Harlem ir Higgins 

gatvių iš trečiadienio į ketvir
tadienį susikūlė du automobi
liai. 19 metų mergaitė, Miss 
Virginia Born, nuo 5207 ,N. 
Ashland avenue, buvo užmušta, 
o penki kiti žmonės nukentėjo 
sunkias žaizdas. Visi yra jau
nuoliai.

• Prie tos pačios kryžkelės 
sekmadienį buvo mirtinai su
žeisti du kiti chicagiečiai, Ed- 
ward Brezinski, nuo 2207 West 
North avenue, ir jo žmona 
Pauline. Abu vakar pasimirė 
Belmont ligoninėje.

• Anglių jarde, ties 3248 So. 
Pulaski Boad, sunkus trokas 
mirtinai sutrynė 63 metų dar
bininką, Joseph Tesar, nuo 630 
Grenshaw avenue. Jardas pri
klauso Douglas Coal bendrovei.

• Billings ligoninėje vakar 
pasimirė 54 metų moteriškė 
Mary Gleason, nuo 1206 Eost 
55th streett. Užvakar, prie 60th 
ir Ellis gatvių ją suvažinėjo 
motorciklįs.

WM. KASMAUSKAS 
Manageris New City Furn. Co. 

sėt, vertės $15.00. Be to, Syrena restaurantas visoms mer
gaitėms surengs iškilmingą bankietą.

Pirmutinė gražuolė dalyvaus Automobilių Parodoje, 
kuri prasidės lapkričio (Nov.) 4 dieną ir tęsis iki lapkr. 
12 dienos.

Lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus tuoj aus išpil
dykite “Naujienose” telpantį kuponą ir prisiųskite “Nau
jienoms”, 1739 So. Halsted St.

Vardas-pavardė

Aųtrašaš ...
iš

Telefonas

Aukštis:

Užsiėmimas

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

40,000 Lt.

sv.Vakar federalė valdžia par
davė iš licitacijos garsų Con- 
gress viešbutį Chicagoj. “Nau
ji” savininkai, Congress Hotel 
and Annex Ine., sumokėjo už 
jį $1,335,000.

Valdžia pardavė viešbutį už 
atsilikusią $2,000,000 skolą. 
Naują bendrovę sudaro buvę 
viešbučio savininkai

Birutės Choro Pa
mokos Įvyksta Šį 
Vakarą

Birutiečiai jau bus grįžę
New Yorko, 'kur choras daly
vavo Lietuvių Dienoj Pasauli
nėj Parodoj.

šį vakarą įvyksta pamoka 
Sandaros Svet, 814 W- 33 St. 
Grįžusieji papasakos savo įs
pūdžius, ką matė kelionėje.

Mokytojas J. Byanskas iš 
Nęw Yorko žadėjo ką tai nau
jo chorui parvežti. Taigi, visi 
choro nariai prie darbo.

Pirmininkas

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
13. — Vokietijos naciai paten
kinti Amerikos katalikų kuni
go Coughlino veikla. Per Vo
kietijos radiją paskelbta, kad 
Coughlin yra priešingas prez. 
Roosevelto norui pakeisti esa
mą Jungt. Valstijų neutralumo 
įstatymą.

KRETINGA. — Pasienyj su 
Klaipėdos kraštu sulaikytas vy
ras, kurs motociklu yežėsi 15 
maišų su 175 kilogramais sa
charino kontrabandos, kurios 
veri^ siekė 8,785 Jitų. Kontra- 
bffada konfiskuota ir kontra
bandininkas turės sumokėti per 

pabaudos/

a C.

Turbut Jo Merginos 
Dydis 16-tas

Chicagoj pasirodė naujos rū
šies vagis. Dviejų dienų bėgyj 
jisai apiplėšė tris suknių krau
tuves. Visose pasivogė pinigų 
ir kartu pasiėmė po kelioliką 
suknių 16-to dydžio.

Jo apiplėštos krautuvės yra 
ties 848 N. Michigan avenue, 
1539 Devon avenue, ir 4706 
Sheridan Road.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Amžius

pėd. coliai. Svoris:

Parašas




