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RUSAI GAVO JUROS IR ORO LAIVYNAMS 
BAZĘ ESTIJOJ

4

Gal pasikeis estų,vyriausybė
RIGA, Latvija, rūgs/ 2*8. — 

Ketvirtadienio vėlesnieji prane
šimai sako, kad sovietų Rusi
ja ir Estija pasirašė Maskvoje 
sutartį. Pagal tą sutartį Ru- 

♦ sijos jurų ir oro laivynas gau
na bazes Saare Maa saloje, ku
ri iki šiol priklausė Estijai.

Saare Maa yra prie įėjimo 
į Rigos marę, šita bazė suteiks 
sovietų Rusijai kontrolę visoj 
Baltijos juros šiaurės daly.

Be to, kad estai atidavė ba
zes Rusijos jurų ir oro laivy-

nams, rusai dar gavo žemės ka
riuomenei sutalpinti. Saare Maa 
sala yra 1,010 kvadratinių my
lių didumo. *

Rusai gavo tai, ko reikalavo 
iš estų. Abejojama betgi ar jie 
pasitenkins vien tuo. Rusai, sa
ko kiti pranešimai, skaito da
bartinę Estijos vyriausybę ne 
visai palankia Rusijai. Taigi 
gali įvykti pasikeitimų ir 
tijos vyriausybėje. Rusai 
pareikalauti draugingesnės 
tijos valdžios.

Rusai reikalauja Estijos salų

salas rusams, 
karo laivyno

įspėjo Estiją 
jų teisės na

RIGA, Latvija, rūgs. 28. — 
Trečiadienio vakare Rusija 
įteikė estams reikalavimus. 
Vienas reikalavimai yra paves
ti Dagoe ir Oesel 
čia rusai įsteigs 
bazę.

Rusija, be to, 
ir Suomiją, kad
viguoti bus susiaurintos.

Trečiadienį Rusija paskelbė, 
kad jos prekybinis laivas Me- 
talist tapo paskandintas. Ry
šium sų tuo įvykiu rusų spau
da pradėjo smarkiai atakuoli 
Estiją, Rusai kaltina estus tuo,

gali 
Es-

kad jie duodą prieglaudos prie
šų submarinams.

Ryšium su šitomis rusų ata
komis prieš estus vienas^Pa- 
baltijo diplomatas pasakė: vis
ko galima laukti.

šiomis dienomis Maskvoje 
vyksta Vokietijos užsienių rei
kalų ministerio von Ribbentro- 
po ir sovietų vyriausybės pasi
tarimai. Kalbama, pasitarimai 
gali Europos žemėlapį pakeisti 
nuo Baltijos juros iki Balkanų. 
Kitaip sakant, derybos liečia ne 
tiloLenkijoj be V hestijos, ir 
Latvijos, ir Lietuvos, 
valstybių likimą.

ir kitu

Rusai graso Estijai
HELSINKAI, Suomija, rūgs. 

28. — Iš patikimų šaltinių su
žinota, kad Estijos vyriausybė 
sutiko išpildyti kai kuriuos 
Stalino reikalavimus, nors Es
tijos armijos vadai patarė ne
pasiduoti.

Suomijos gyventojai ketvirta-

Hitleris pasiūlys tai
ką — mano Paryžius

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 28. — Painformuoti Pa
ryžiaus sluoksniai mano, jogei 
Hitleris pasiūlys talkininkams 
taiką. Ir pasiūlys ją gal būt 
dar šią savaitę. Jis reikalaus, 
kad britai ir francuzai pripa
žintų Lenkijos padalinimą ir 
sutiktų svarstyti Vokietijos 
reikalavimą kolonijų.
1 Jeigu talkininkai nepriimsią 
i> sąlygų, Hitleris pagrūmo
siąs jiems rusų-vokiečių kari
ne sutartimi ir nuožmiu karu, 
kuriame nebus prisilaikoma jo
kių apribojimų.

Francuzai ir britai kart kar- 
tėmis yra pareiškę, kad jie ka- 

* riaus iki galo.
Ieškoti taikos Hitlerį ragina 

generolai, nes nacių armijos 
nuotaika esanti visai prasta, 
sako kiti pranešimai.

nes nacių armijos

dienį pastebėjo rusų karo lai
vus Estijos vandenyse. Atrodo, 
kad rusų laivai ieško ko nors. 
Trečiadienį rusų karo lėktuvai 
skraidė Estijos teritorijoj.

Rusų laivyno ir lėktuvų žy
giai interpretuojami kaipo grū
mojimas estams.

Rumunija gavo Vo 
kietijos lėktuvų

■■■I
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. Adolph IHller (trečias iš kairės), gen. Wilhelm Keith (ketvirtas), gcnero- 
inio štabo viršininkas, ir kiti armijos vadai stebi Varšuvos bombardavimą. Taip 
bent sako Berlynas, kuris,leido šį paveikslą pasiųsti Amerikos laikraščiams.

f

KARO ŽINIŲ SUTRAUKA
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

28. — Vokiečiai užims Varšu
vą penktadienį.

—x—x—x—
HELSINKAI, Suomija, rūgs. 

28. — Rusų karo laivynas at
plaukė į Estijos vandenis išsi- 
rykiavęs mušiui.

—X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, rūgs.

28. — Modlin forto — 15 my
lių atstumoje nuo Varšuvos — 
komanduotas ketvirtadienio ry-

tą pareiškė atiduosiąs tvirtovę 
vokiečiams.

--X--X--X—
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 28. — Iš 27 vokiečių sub- 
marinų, veikusių plačiose juro
se nuo karo pradžios, tik sep
tynios tesugrįžo į savo bazes. 
Britai ir francuzai tikri, kad 
bent 12 submarinų sunaikinta.

--X—X—X—
Norvegija, 

šve- 
Ny-

Talkininkai turi 
Jungt. Valstijose 

$8,000,000,000

STAVANGER, 
rūgs. 28. — Paskandintas 
dijos prekybinis laivas 
land.

rug-
Painformuotuose

Sumoka komunis
tams po $17,000,000 

kas metai

Rusų t kariuomenė 
pasitraukė iš 

Vilniaus

Turkai priima rusų 
vadovybę Juodo

joj juroj

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 28. — Šią savaitę Rumu
nija gavo 11 pastatytų Vokie
tijoje karo lėktuvų. Tai yra da
lis lėktuvų, užsakytų Skoda 
įmonėse, buvusioj Čeko-Slova- 
kijoj, pirm negu vokiečiai su
draskė čekų respubliką.

Neoficialus pranešimai sako, 
kad Vokietijos atstovai duoda 
suprasti Rumunijai, jogei vo
kiečiai gins ją, jeigu Rusija 
kėsintųsi atimti jai Besarabi
ją t ;

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
28. — Dr. David H. Dubrow- 
sky, bu'vęs sovietų Rusijos rau
donojo kryžiaus viršininkas 
Jungt. Valstijose, liudijo kon
greso « ne-amerikoniškai ' tyrinė
ti .komitetui, kad:

Amerikiečiai kas metai su
moka Rusijai $8,000,000 mui- 
;ų, siųsdami suvargusiems gy
ventojams Rusijoj drabužių ir 
maisto. ? < . ?

Amerikiečiai .sunkoką po, $5,- 
000,000 kas metai, kiūrėdami 
Rusijos pagamintų fįlhių.' >\ • •

$2,400,000 amerikiečiai su
moką išleistoms. Rusijoj ir pla
tinamoms Amerikoj knygorps. 
JComunistai. surenka $1,200,000 
kas inetai garsinimų iš Ame
rikos firmų, kurios pirkliauja 
su rusais. $500,000 kas metai 
pasiunčiama Rusijon iš paliki
mų ir apdraudos mirusiųjų 
Amerikoj rusų kilmės asmenų. 
$400,000 pasiunčiama Ameri
kos karo veteranų giminėms; 
daugumą Šitų fondų Rusijon 
vyriausybė pati pasiima, sako 
Dubrowsky.

/ KAUNAS, rūgs. 28—Kau
no “Dvidešimtas Amž’us” 
praneša,>kad rusų kariuo
mene paskraukė iš Vilniaus. 
Miešto reikalų vedimas pa
liktas taryboms, kurių dau
gumą sudaro lietuviai.

Atvykstą iš Vilniaus ke
liauninkai' sako, kad r rusų 
tariuomOn# Vilniuje pasiro
dė gerai disciplinuota ir el
gėsi korektiškai.

Latvija sudarė kraš
to apsaugos tarybą

4 ' • ■ ‘L
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'RIGA, Latvi j a, rūgs. 28— 
Latvijos vyriausybė įsteigė 
ketvirtadienį krašto apsau
gos tarybą. Tarybos užduo
tis bus koordinuoti šalies 
karinę, ekonominę, finansi
nė ir administratyvinę veik-

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 28. — Paryžių pasiekia 
šitokios žinios: Rusija siūlo, o 
Turkija priįmanti pasiūlymą 
sudaryti Juodosios juros val
stybių bloką. Tan blOkan itąįri 
įeiti Rusija, smuikudjanti: pir
mą skripką, Turkija, Rumuni
ja ir Bulgarija. Turkija sutin
kanti uždaryti įėjimą į Juodą
ją jurą svetimų šalių laivams. 
Blokas tačiau ginsiąs savo na
res nuo priešų invazijos.

Tai reiškia, kad Turkija ga
li uždaryti Dardanelus britų 
laivams, tačiau prie juros ne
busią prileisti nė vokiečiai.

Šituo susitarimu rytų Euro
poje šeimininku pasidarysiąs 
Stalinas, o ne, Hitleris.

Pranešimai apie organizuoja
mą Juodosios juros bloką pa
silieka nepatvirtinti.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
28. — Apskaičiuojama, kad 
Anglijos ir Francuzijos lengvai 
pakeičiamas į pinigus turtas 
Jungt. Valstijose siekia $8,426,- 
000,000. Už šituos pinigus tal
kininkai gali duoti karo užsa
kymų Amerikoje. Jeigu Holan- 
dija, Belgija ir Šveicarija įsi
veltų į karo prieš vokiečius ver
petą, tai talkininkų turtas 
Jungt.* Valstijose padaugėtų 
dar $3,382,000,000. Tuo tarpu 
Vokietija turi aukso Jungt. 
Valstijose tik $11,000,000.

PARYŽIUS, Francuzija, 
sėjo 28. 
sluoksniuose reiškiama nuomo
nė, kad Hitleris gal dar šią sa
vaitę pasiūlys britams ir fran- 
cuzams taiką.

KAUNAS, rūgs. 28. — Pra
nešama, rusų kariuomenė pasi
traukusi iš Vilniaus. Miesto 
reikalus prižiūri sovietai, kurių 
daugumą* sudaro lietuviai.

--X--X—X--
BERLYNAS, Vokietija, rūgs.

Stalino-Hitlerio koope
ravimo pasėkoje iš Vokietijos 
kalėjimų ir koncentracijos sto
vyklų paleisti komunistai.

J • -------- X--X--X--
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

28. —
paimtų nelaisvėn lenkų. Nelais
vėje laikomi tik karininkai ir 
dvarininkai.

--X--X—X--
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

28. — Amunicijos įmonės eks
plozijoj Anglijoje žuvo 15 žmo
nių.

28.

3 . . i * . \

Karas pasibaigs 
penktadieni — 

sako naciai

Rusai paleido daugumą

Generolas Fritsch 
nušautas Hitlerio 

paliepimu

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
28. — Augštų nacių rateliuo
se kalbama, kad karas pasibaigs 
penktadienį, kai vokiečiai už
ims Varšuvą. Karas pasibaigs 
ant tiek, kiek naciai yra juo 
užinteresuoti.

Jeigu tačiau britai ir fran- 
cuzai nori kariauti,, tai ir vo
kiečiai gali kariauti, kalba na
ciai. Jie duoda suprasti, kad 
galima tikėti karinės rusų-vo
kiečių sutarties, o taipgi rusų 
ir vokiečių pakto su japonais.

Berlyne manoma, kad Hitle
ris pasiūlys talkininkams tai
kos sąlygas.

--X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

28. — Paskelbta, vokiečių lėk
tuvo bomba pataikiusi į britų 
kreiserį ir sunkiai sužalojusi 
laivą.

Pabaltijo valstybės 
stebi rusų-estų ju

dėjimą
COPENHAGEN, Danija, rug

sėjo 28. — Pabaltijo valstybes 
dideliu dėmesiu stebi rusų žy
gius atkreiptus prieš Estiją. 
Rusai sako, kad submarinas 
paskandinęs jų prekybinį laivą 
Metalist ir kad svetimų šalių 
submarinai 
vandenyse.

Ketvirtadienį Estijos atsto
vai pareiškė, kad jie nieko ne
žino apie rusų laivo paskan
dinimą. " \ “

Pabaltijo valstybių stebėtoja

iORHS;
Chicagai ir apielinkei fede* 

ralio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Gal būt liūtys; vėsiau ir žy- _____ _____ ____________
miai vėsiau naktį; vidutinio mano, kad rusai nori pasiimt 
stiprumo pietų iki pietų vaka- Estijos 
rų vėjai; saulė teka 5:44 v. r,, ir kad 
leidžiasi 5:36 v. v.

slapstosi Estijos

Senato komitetas 
priėmė embargo 
panaikinti bilią

. WASHINGTON, D. C., rūgs. 
28. ‘ — Jungt. Valstijų senato 
užsienių reikalų komitetas ket
virtadienį priėmė administraci
jos siūlomą neutraliteto bilių.

Biliaus svarbiausias reikala
vimas yra: leisti ? parduoti gin- 
glus ir kitokias karo reiktne- 
nas kariaujančioms šalims;

Ateinantį - pirmadienį bilių 
pradės debatuoti senatas pilna
ties posėdžiuose.

Už biliaus priėmimą Užsienių 
reikalų komitete paduota 16 
balsų, prieš 7.

t ". .■ 'i1 i,...........

Užgriebė 100,000 to
nų vokiečių prekių

įrąncuzija, rug
sėjo 28. — Francuzijos laivy
no vadovybė paskelbė, kad nuo 
karo pradžios iki šiam laikui 
Prancūzų laivai užgriebė 100,000 
tonų Vokietijos prekių.

Hitleris paleido ko
munistus iš kalėjimų

Varšuva nutilusi
rug- 
tapo 
Frit-

BERLYNAS, Vokietija, rugš. 
28. — IŠ neoficialių, bet pati
kimų šaltinių patirta, kad Hit
lerio vyriausybė paleido iš ka
lėjimų ir iš koncentracijos sto
vyklų Vokietijos komunistų va
dą Thaelmanną ir jo bendrus. 
Komunistai paleisti Hitlerio- 
Stalino kooperavimo pasėkoje.

Plakatai ir knygos, kurie ata
kuoja? komuniztną, ištraukti 
Vokietijoje iš cirkuliacijos. 

■ ■ • '■ • ■

Rusai organizuoja 
sovietus Len

kijoje
BUCHAREST, Rumuniją, 

rūgs. 28. — Gaunamais čia pra
nešimais rusai tebevykdo oku
pavimą Lenkijos. Paskui ka- 
riuomenę, kuri okupuoja Len
kijos žemes, atvyksta politiniai 
komisarai. Jie organizuoja Len
kijoje sovietus; '

Pranešama, ir Vilniuje jau 
suorganizuoti sovietai.

PARYŽIUS, Francuzija, 
sėjo 28. — Trečiadienį 
palaidotas generolas 'von 
sch. Nacių pranešimais, jis žu
vo nuo priešų ugnies prie Var
šuvos.

Varšuvos pranešimas per ra
diją paaiškino, kad generolas 
von Fritsch žuvo nuo pačių na
cių rankos.

Ketvirtadienį gauta naujų in
formacijų, kad generolą Frit
sch nušovė nacis, smogikų na
rys. Hitlerio įsakymu. Fritschrys, Hitlerio įsakymu, 
nušautas į nugarą.

Rusija norinti pre
kybos sutarties su 

britais

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
28. — Varšuvos radijo stotis, 
20 dienų transliavusi praneši
mus apie miesto apgulimą, ket
virtadienį tylėjo.

Trečiadienį stotis dar trans
liavo 2’ vai. popiet (Chicagos 
laiku 8 vai. ryto) : “Mes nepa
siduosime, jei nors vienas iš 
musų pasiliks gyvas.”

Vėliau, vakare, vokiečiai pa
skelbė, kad Varšuvos gynėjai 
sutiko pasiduoti besąlyginiai. 
Vokiečiai užims miestą penk
tadienį.

Varšuva šiandien yra griu
vėsiai
nių, nuo bombų, nuo gaisrų.

—X—X—X—
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 28. — Rusų žinių agen- 
tiya Tass paskelbė, kad neži
nomos šalies submarinas už
puolė Rusijos laivą Pioner ket
virtadienį. Gelbėdamasis nuo 
užpuolimo laivas užplaukė ant 
uolos Estijos vandenyse.

--X--X—X--
ZURICH, Šveicarija, rūgs. 28. 

— Gautais čia pranešimais Hit
leris sutinka atiduoti Stalinui 
visą Varšuvą, nes joje esama 
perdaug žydų.

—X—X—X—
COPENHAGEN, Danija, 

sėjo 28. — Estijos laivo 
ressar įgula painformavo,
vokiečių laivas Bremen yra ru
sų uoste Murmansk.

--X--X—X—
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

28. — Lenkai sako neatiduosią 
savo legacijos Washingtone nė 
rusams, nė vokiečiams.

rug- 
Ku- 
kad

nuo kanuolių sviedi

LONDONAS, Anglija, rūgs.
28. — Rusijos ambasadorius

no Britanijos valdžią, kad so
vietai nori pradėti derybas su 
britais- prekybos sutarties pa
darymo reikalu. Rusai nori de
rėtis dėl prekybos karo metais, 
dėl prekių, kurias britai pa
skelbė esant kontrabanda. Bet 
tuo pąčiu laiku rusai veda de
rybas su vokiečiais

Bolševikai naciui pa 
gerbti suruošė 

vakarienę
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 28.rūgs. 28. — Vokietijos užsie 
nių reikalų ministerio von Rib- 
bentropo derybos su rusaiš bu
vo vedamos ir ketvirtadieni. 
Ketvirtadienio vakare von Rib- 
bentropui pagerbti bolševikai 
paruošė bankietą.

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

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro. 

—NAUJIENŲ ADMIN.
sams.

salas 
estai

Dagoe it- Gese’ 
nusileidžia ru-

__________________---------------------- -----------
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

i

Visokios trumpos žinutes
Prieš kiek laiko Cohimbia 

parke vienas ^omunistas prasi
tarė, kad “po trijų savaičių 
Amerika (slvels į karą?’

Tas pareiškimas tiek [kirši
no susirinkusius aplinkui žmo
nes, kad kalbėjusiam komunis
tui tuoj pasidarė karšta. Pra
dėjo oru švilpti kiaušiniai ir 
tomatės, kurių teko paragauti 
ir komunistui. Pagaliau “pra- 

‘ našas“ spruko Į minių ir pasi
slėpė. Labai galima, kad jam 
butų pasidarę dar karščiau.

0 8 0
Rugsėjo 13 d. musų konsul- 

manas J. Martinas su kitais 
miesto pareigūnais buvo nuvy
kęs j Wausau. Mat, ten buvo 
laikoma VVisconsino municipa- 
letų lygos konvencija. Be p-nu 
Martino, iš Kenosha buvo nu
vykęs miesto manadžeris H. C. 
Laughlin, miesto inžinierius R. 
M. Smith, finansų direktorius 
A. E. Axtell, miesto advokatas 
R. V. Beker ir inspektorius W. 
F. Steich.

8 0 0
Rugsėjo 11 d. atvyko arki-

DR. G. SERNEJL
LIETUVIS AKUT GYDYTOJAS

Tel Vardu 1829
Akiniu*

Kreivas Akla 
įtaiso

oUsa* U Akinių Dirbtuvė 
rJ.tfest $5tb StreM 
’-rnipas Haisted St.

'zaiaatiot 10 iki 4, nuu 6 iki t 
NedėHomK pairai. nutartį. 

............. . ............. . .............»> ————•........ m ».»■*.

Garšinkitės “N-nose’

vyskupas Stritch ir pasakė la
bai karštų kalbų apie taikų, 
žmonių susirinko didžiausia 
minia (vietos laikraščiai sako, 
kad 20,000) pasimelsti, kad 
Dievas duotų taikų.

Arkivyskupo kalba susivedė 
prie to, kad dėl karų yra kalti 
žmonės, kurie paneigia krik
ščionybę.

Pasakysiu, kad tai pusėtinai 
nudėvėta pasaka. Juk, pavyz
džiui, aukšti katalikų bažny
čios pareigūnai laimino fašistų 
kariuomenę, kuri buvo siučia- 
ma tam, kad Romos bažnyčios 
ir Mussolinio garbei užkariautų 
Etiopiją.

Taigi, tam tikrais atvejais 
katalikų bažnyčia nesidrovi 
teikti palaiminimų karams.

0 0 0
Rugsėjo 18 d. American Bras 

kompanija pakėlė darbinin
kams 10 nuošimčių, kuriuos 
buvo numušusi.

Žinoma, tai padarė ne iš ge
ros valios, bet darbininkų spi
riama?

Kiek galima spręsti, tai pra
deda pasireikšti pagyvėjimas 
darbų atžvilgiu. Tačiau toli 
gražu iki to, kad nedarbas ne
būtų jaučiamas.

0 0 0
Šiomis dienomis mane aplan

kė p. Joe Bertašius, 2427 — 52 
St, kuris laiko puikių tavernų 
ir yra malonaus bei draugiško 
budo žmogus. Atvažiavo jis į 
mano dirbtuvėlę, taip sakant, 
netuščiomis. Sako, štai penki 
doleriai “Naujienų“ prenume
ratai. Žinoma, pinigus aš pri
ėmiau ir mielu noru sutikau 
jam patarnauti.

C. K. Braze.

BENTON, ILL. Dr. George W. Gere (po kairei), 
kuris yra kaltinamas nušovimu Carl Choisser (po deši
nei). Pastarasis buvo Dr. Gore’o sūnaus advokatas.

KĄ KOMUNISTAS BIMBA KALBĖJO?
Kaip žinote, Sovietų Ruisja, 

per eilę metų kovojusi prieš 
fašizmą ir nacizmą (arba hitle- 
rizmą), viso pasaulio nusiste
bėjimui, ėmė ir padarė su Hit
leriu kuo draugiškiausią sutar
tį. Ir tos sutarties pasėkos tud- 
tuojaUs pasirodė. Taja sutartim 
padrąsintas, Hitleris tuojau už
puolė Lenkiją ir ją sudraskė. 
Draskyti padėjo ir Rusijos ko
munistai. Ir todėl šiandien Len
kija jau padalinta tarp Rusijos 
ir Vokietijos.

Sakau, pasaulis nustebo to
kių dviejų priešgynybių (kaip 
nacis Hitleris ir komunistas 
Stalinas) susitaikymu. O ko
munistus, gyvenančius užsieny, 
pastatė labai biaurioj padėty. 
Tai ne juokas: kiekvienas “pie
muo“ pradėjo jiems akis krap
štyti, priekaištus dąrytj ir t, J.

Apie tai, kad Stalinas pasira
šydamas su 
atplėšdamas 
darė baisiai 
žygį, musų
gavo instrukcijų, L y. gavo nu
rodymų eiti Į “plačiąsias mi
nias“ ir aiškinti tų “gęniališką 
Stalino žygį“# -J U '

Hitleriu sutartį ir 
pusę Lenkijos pa
gėrę darbo klasei 

komunistai, matyt,

■ *;1_

6RANE COAL COMPANY
• 5332' So. Long Avenue
'Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $*7.40
5 tonus ar daugiau .......... ............. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra. 
dUJMAi—............. t ■ ■

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI* MALEVA ,......................................   97(J
4 HR. SPAR VARNISIUS ............................ $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ............................................ 5C aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .................................... $1.65

pristatome mieste visur.

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliotais iki 1 v. dieną

SAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY N»t m«.
10 West 18th Street

Į vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na- 
apšHdymo reikmenų (plant) ga
ru arba karštu vandeniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesi.' i išnlokdiiniui—žetna palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

KLAUSYKIME 
VAKARĄ ŠALTIMIERO 
LIETUVIŠKŲ RADIO 1 ■ f I I I R
PROGRAMŲ STOTIES I
NUO 6:30 VALANDOS VAKARO ■■■■■■■ Bl 

KAS VAKARĄ—1480 K.

*

bolševikai nėję kariauti už Če- pilna lietuvių salė žmonių. Be- 
koslovakiją, o dabar vėl šau- veik visa 
kia, kam bolševikai išėjo ka- komunistų ir jų simpatikų. Po 
riauti prieš Lenkiją. Girdi, eisi įkalbų klausimus statė tik jų 
gausi mušti — neisi gausi muš-’ žmonės, šitam mitinge man 
ti. Ir tai dar: šitam kare bolše-įkrito į akis publikos šovinjz- 
vikai ėjo paliuosuoti 14,000,000 mas, nacionalizmas, neapykan- 
darbininkų ir valstiečių, o kam ta lenkams. Kada tik Bimba 
ji turėjo eiti kariauti už buržu- karščiau ką nors pasakydavo 
azinius reikalus? (atrodo, kad prieš lenkus, tuoj publikoj pa- 
Bimba mano, jogei čekoslova- sipildalo plojimai. Žinoma, len- 
kijoj nebuvo ir nėra darbiniu- kai niekad^neturėjo simpatijų 
kų, kuriuos reikėjo ginti nuo Į pas lietuvį, bet šitoj publikoj 
nacių).

Palietęs Ameriką, Bimba ma
no, kad prezidento Roosevelto Į Surinkta $26.86. Mitingo vedė- 
sugalvotas embargo panaikini- jas M. K. Bolys prašė sumesti 
mas Amerikos nuo karo neiš-|dar ekstra ir būtinai padaryti 
gelbės. Panaši propoganda 
prieš karą buvusi ir WilsonolĮ<urjs butų eksra metęs, 
laikais 1917 metais, o betgi pa-' 
skuį buvo į karą įsivelta. Bim
ba nupasakojo, kaip kapitalis
tai, amunicijos išdirbėjai, ga
bena ginkttis pasažieriniais lai
vais. Tas paaiškėję šiomis die
nomis, kuomet New Yorke su
streikavę vieno laivo jurinin
kai, reikalaudami apdrausti 
kiekvieną po $25,000. Tik tada

publika susidėjo iš

aš nesitikėjau to matyti.
Buvo renkamos • ir aukos.

$30. Bet neatsirado nei vieno,

Koresp.

Dr. V. E SIEDLINSKI
DENTIJSTAS 

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

TeL Yards 0994.
Antra d., ’ Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3658

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL: Prospect 1939

DR. C. Z. VEŽEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

TeL Yards 2248
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

voj bus ne diktatorinė valdžia, 
o darbininkų ir valstiečių tary
bos (t. y. kuomet Lietuvoj 
įvyks bolševizmus) ♦. Aplamai 
Bimba mano, kad šis karas 
pagimdys revoliuciją ir įves ko
munistinę tvarką kariaujančio
se valstybėse, o Pabaltijo vals
tybėse pirmoj eilėj. Kuomet 
darbo klasė pradės kovą prieš 
kapitalizmų ir fašizmų, tuomet 
jiems | pagalbą teis ir Sovietų 
Rusija. Tuomet ji (Rusija) eis 
ir prieš Hitlerį, ir prieš kitus, 
kol diktatūros bus parblokštos 
(žinoma, Sovietų Rusijos dik
tatūros Bimba minty neturėjo 
ir jos neminėjo).

A. Bimba ndsiskundė, kad 
socialistai per ‘^Naujienas” ir torius?
“Keleivį“ gvoltų šaukę, kodėl' Paklausyti Bimbos susirinko

pą. Paaiškėję paskui, kad lai
vas prikrautas ginklų. O to
kius laivus vokiečių submari- 
nai galį skandinti, kaipo karo 
laivus. Ir nuskandins Amerikos 
vieną kitą laiyą ir tuo gali 
įtraukti Ameriką į karą.

Tiek maždaug pasakė A. 
Bimba. Ką žino, ką nežino jis, 
bet bolševikų ateities planus 
Bimba šiek tiek gali žinoti: 
kam gi jis butų centro sekre-

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd Št.'

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMJZICK fili

Kiti Lietuviai Daktarai

kk a. A. Bimba, 
šalomskas, Siur- 

o gal dar atsiras

laužti teko K. P. 
sekretoriui

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
’ SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

.MBULANCE, , 
^ :DIENĄ IR NAKTĮ ......

Visi Tėlefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

^447 South Fairfield Avenue 
/ * Telefoną* LAFAYETTE 07X7

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

OptometricaRy Akių Specialistas
Palengvina hkiu 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.

Daugelei atsitikimų akys atitaiso
mos be tkinių. Kainos pigiau kair 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Dr. Margeris
3325 So. Haisted St.

Valandos: Jiuo 10 r. iki 2 po pietų 
- ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitariu.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 339*

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Haisted St.

’isVvrijfl serednmis ir «ub«tnmi«

lietuviai
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai ___
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Haisted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:3( 

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

Tel. Kemvood 5107. W

DR. A. JENKINS
. (Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

.t................. ....................       ■ ■ —

KITATAUČIAI

prakalbų maršrutu iškrenda vi 
sas Brooklyno lietuvių komu 
nistų štabas, 
R. Mižara, D. 
ba, Gasiunas, 
ir daugiau.

Pirmi ledai
Liet, centro biuro
A. Bimbai, Naujojoj Anglijoj, 
Mass. valstijoj. Rugsėjo 24 d. 
A. Bimba kalbėjo So. Bostone 
ir, rodos, vakare Norvvoode. 
Kitom dienom jis lankys kiltį s 
miestus.

Kaip plakatuose skelbia, 
Bimba turėjo išaiškinti šiuos 
klausinius: kas kaltas už sitį 
naujų karą? Prie ko jis veda 
Kaip pasiekti taikos? Ką turi 
me dąryti mes lietuviai? Ką tu 
ri daryti Amerikos žmonės 
Kuriuo keliu eisime? Kodėl So 
vietų Sąjunga padarė nepuoli 
mo sutartį su Vokietija? .K: 
Veikia Anglijos, Franci jos i 
Lenkijos diplomatijos? Kodė 
jos nepriėmė Sovietų Sąjungo 
pagalbos kovai prieš Hitlerį

Vienok Bimba tų klausimi 
nesilaikė: kalbėjo, kaip pakliu 
vo. Pirmoj eilėj “įrodė“, ka< 
Sovįetų Sąjunga baisiai gera 
padarė, kad pasirašė sutartį si 
Hitleriu. Baisiai gerai padariU 
si išeidama į karą prieš Lenki 
ją. Ji (Rusija) paliuosavus 
11,000,000 pavergtų žmonil 
(toliau bekalbėdamas Bimbi 
jau pabrėždavo 13—14 milijo 
nų pavergtųjų). Komunistą 
stengsis šį karą paversti į na 
minį zkarą, kad tuo budu kilti 
revoliucija ir įvyktų konlunis 
tinė santvarka. Komunistai ne 
norį rubežiuotis su hitlerini 
Vokietija, todėl jie stengsis at 
statyti nepriklausomą Lenkiją 
tik ne tokių, kokia buvo, o viei 
iš lenkiškai .kalbančių. Ar Lie 
tuva atgaus Vilnių — ai nėži 
nau, sako Bimba. Bet kaip, gir 
di, ir atiduoti? Išvadavus žmo 
nes iš Lenkijos ponų vergi j o; 
dabar atiduoti Lietuvos poni 
ir Smetonos vergijon? Bimbt 
manąs, kad Lietuva atgaus Vii 
nių, bet tik tada, kada Lietu

-* -r-1 4 koplyčios visose
-1—z JKZ. csL X Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radte programų Antradienio ir Šešta-

Phone CANAI 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

DR. HERZMAN
J .J^ RUSIJOS ■

■ Gerair lietuviams žinomas per'Sft 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, 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 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Dor. Da^oen. Hemlock 6699

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 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.
Nedėlioj 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 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

et Yards 3146
ALANDOS: Nuo H iki 12. 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Irmadieniais: 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-

Telefonas Rez. Tel.
ORchester 7200 STEwart 3316
)r. William J. Charm

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

prie Jeffery Avė.

fficc and Kės. Phone Gammet 747? 
ffice Hours: 2-4 p. m 7-8:39 p. m

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon

261 So. Haisted Street

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

■ L ■ ' _______________

Mi.> MUI t , SMM . ■eiti ..■—■■■■   U S < >1

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LitUdnlca Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehili 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 
VfiĘ. nJJ f.Vll f. .'į' v ■ L,.; ■ y

I 1 LIULEVTČIUS
Į 4348 S, Čalifornia Avenue Phone Lafayette 3572

| į P. J. RIDIKAS
3354 So. Hajsted Street YARDS 1419

NARIAI i 
Chicagos, 
Cicero 
lietuvių j 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSI

. i I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

Phone Yarda 0781
Yardt 0782

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Piaoe Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pultam* 1279

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yard« 1138

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. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: 
iki 12 dieną, 2 iki 3 po 

iki 8 vai, Ned. nuo 10 iki 1J 
Telephone PLAZA 3200

Nuo 10 
pietų, 7

Rez.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn Si. 
1431-1434-TeL Central 4411-2
ofisas—3823 So. Haisted St

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 9818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto 
Kamb. 
Namų

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonu MONRO*. MM
Valandos: 9 ryto iki

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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Detroito Lietuvių Žinios
.... ■■■■ ■1 ■ •  i f

Detroit, Mieli.
Vieša padėka

Šiuo reiškiu širdingą padėką 
Lietuvių Moterų Draugiškam 
Klubui ir kai kurioms pavie- 
nioms draugėms ir draugams 
už draugišką užuojautą ir sim
patijos laiškus. Man nuvykus 
svečiuotis į Pittsburghą teko 
ten susirgtų ir turėti operaciją. 
Laike ligos galiu pasidžiaugti, 
kad mane aplankė ne tik Pitts- 
burgho pažįstami, bet ir Detroi
to Lietuvių Moterų Draugiško 
Klubo narės. Klubo vardu pri
siuntė puikų gėlių bukietą ir, 
be to, keletą užuojautos laiškų. 
Daugiausia dėkoju narėms B. 
Širvienei, O. Kamarauskienei,

V O L”“S T O
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams. Švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS
150 galonų—7c už gal.

100 galonų—už gal.
50 galonų—8V2C už gal.

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai.

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

BARRICK'S
PAINI STORE

6050 S. Halsted St.
Pirma 5905 S o. Kedzie Avė.

. SUSITAUPYKITE 
NUO MALEVŲ IR 
SIENŲ POPIERIŲ

R Mes ne skelbiame specialus, 
tačiau atsilankymas 1 krautu
vę {tikins jus, kad musų kai
nos yra labai žemos Male- 
voms, VamiŠiams, Sienų Po
pieriams. Stiklams ir t. t. už 
tokią aukštą prekių rūšį kokį 
mes turime.
Čia Tai Sena 
Patikima 
BŪSTINE
Malevoms ir Sienų' 

Popieriams
RENDUOJAM____

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai.

TURIME VISĄ EILĘ 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok
Englewood Z’
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas)

Listen to and A d vertis e over

PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO 
F alk Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

7

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

O. Juzenienei, K. Alvinienei ir 
broliui S. Gilis. Dabar grįžau į 
Detroitą; čia klubietės surengė 
puikią užuojautos parę.

Rugsėjo 23 d. per pasidarba
vimą b. Širvienės,* O. Kamaraus
kienės, jų pastangomis, buvo 
sukviesta dikčiai svečių ir link
smai praleido laiką. Ten aplai- 
kiau dikčiai dovanų pinigais ir 
daug kitokių malonių dovanė
lių. Už tai labai esu dėkinga ir 
labai nuoširdžiai dėkoju parės 
rengėjoms ir visiems dalyviams, 
o daugiausia tiems, kurie man 
įteikė brangias dovanas. Dar sy
kį tariu ačiū draugams Juzė
nams. Jūsų draugiška užuojau
ta bus nepamiršta per daug me
tų. Antanina Povilaitienė

m DETROIT 
ABATTOIR

What may be termed as the first 
meeting of the Lithuanian Drama- 
tic (Dailės Chorus) was held Sun
day. September 17, at 4300 W. 
Vernor Highway, the habitual spot 
of all DLDC practices. Mr. Kwe- 
deris, the new instructor, was in- 
troduced to the sopranos, altos, te
nors, and basses present and seemed 
to make a hit with the majority of 
the chorus Among-Those-Presenters.

Mr. Kwederis is from Chicago, 
where he has taught a girls’ cho
rus, and, incidentally, if you can 
remember that far back, as some 
of us Old Timers can, he once 
taught in Detroit some ten-twelve 
years* ago.

Regular practices will be held 
on Sunday starting October 1, at 
the aforementioned spot, and will 
continue thusly throughout the sea- 
son providing the investigations for 
a new hall prove futile. There will 
be, in addition to the Sunday prac- 
tice, an evening practice a week; 
feminine on Wednesday. and mas- 
culine on Friday. So, if there is 
anyone desiring to join this upper 
chorus of the great city of Detroit, 
regardless of whether you live in 
Detroit, Dearborn, Ecores, Royal 
Oak, Highland Park, Hamtramck, 
or even Chicago, he or she should 
do so this coming Sunday before 
anything actually starts so nothing 
Will be missed. The practice will 
start at 2 p. m. in the afternoon.

That’s enough of the dry, com- 
mentary division of this column, 
so the author will and shall de- 
vote today’s typevvriter ribbon and 
paper to the more interesting part 
to those who love to see their 
narnės in print and also to thoše 
who delight in reading about others. 
P. S. Today’s column is dedicated 
to those delightful triplets, A, B, 
and C, in concern to the SLA

AMONG THOSE WH0 KN0W—
First, we shall mention the fact 

that in the near future provisions 
for the acceptance of material, con- 
tributions, complaints, editorials, 
advice for the lovelorn, et cetera, 
will be made public so that you of 
my three readers may contribute 
to and also bawl me out in either 
the Lithuanian or English tongues, 
providing your handwriting is read- 
able (I darė you!)

Next comes the gigantic coupe at 
the SLA banųuet held lašt Sunday. 
Those of the DLDC among the 
“nauji nariai” (who wasn’t?) par- 
ticipated in the program (comment 
on performance found unessential) 
—and each, too, received one of 
those “darling little trinkets” from 
Bagocius himself along with the 
other non-Chorusitites.

One lad in particular when re- 
ceiving his watch fob and shaking 
hands with the National President, 
had a little conversation, in con
cern to the beautiful feminine po- 
pulation present that evening. Sez 
the N P, “You’ve got a lot of pret- 
ty girls here tonight,”—in its 
Lithuanian • eųuivalent. The lad

came back with the following, it 
was reported: “Yep, and I’ve got 
my eye on everyone of them, too!” 
That, Chicago, is the Detroit way 
of doing things.

Among the dištinguished present 
was Miss Lithuania bf Detroit for 
1939, alias Miss Mary Yotkois. For 
the benefit of all feminine stylists 
and euriosants, the latter chiefly, 
the Queen wore a brown outfit. 
The Queen seemed to be getting 
along with her court (constituents 
of which were entirely masculine), 
būt her eyes seemed to dwell else- 
where around morningtime as if—.

By the by, there was some talk 
floating around in concern to a 
date for this coming Saturday, 
which is tomorrow, hmmm.

It WAS noticed that Miss Alicke 
Bukis certainly made herself at 
home and really enjoyed herself 
by trucking, shadow-dancing (who 
said Joe Louis wasn’t responsible 
for some of the new fads?) et ce
tera. Poor FD ,was all in at the 
conclusion of the evening and the 
beginning of the morning due to 
said’ conclusion of the evening and 
the beginning of the morning due 
to said excessive energy possessed 
by Alicke.

There is one thing only that 
stands out as far as the fellow Mr. 
Edward Mason (he pronounces the 
John Henry Ed-ooo-war-dough 
May-soun” now), something that 
gavę him a very many lot of glan
ces on said day; why even George 
Raško was apt to stare at him now 
and then. Of course, you have all 
guessed it—his hair.

By the by, jdid anybody stop to 
count the brands of oval cigarettes 
displayed besides just their indi- 
vidual prices? Hmmm: Proof that 
the Detroit Lithuanian is getting 
money into and then out again of 
the banks.

They say Haener’s is a nice spot 
—at least a certain three couples 
who visited the place twice—once 
on Sunday evening, and once Mon- 
2—DETROIT 
day morning—thought so, būt even 
then they seemed dissatisfied when 
the dancing stopped at the custom- 
ary second hour after midnight. 
And, your author also heard that 
those three couples certainly have 
a couple of BIG secrets that they 
believe, are worth keeping (and 
they are keeping them) secret!!

Don’t look now, būt did any
body notice the casual glances, the 
then freąuent glances, and the fi
nai open and bold stares.i directed 
at a certain couple who started 
their evening of dancing to the 
tune of a reųuested “I Love You 
Truly”? The stares came from the 
young, the old, the older, and the 
royalty (hint, hint, hint).

Those euriosant, please refer 
above to the brothers of the er, 
orchestra for dėeper explanation. 
Būt, honest, the orchestra was good. 
- One of the members of the Para- 
gon Club who was present almost 
found himself mired with the tall 
thing in a black flowing evening 
gown to mateh the black of her 
hair and shoes.

Rumors have it, my three read
ers, that there is to be a conspiracy 
launched October first.

And then there were two fellows, 
a George Hutchinson and a Joe 
Reed, who went to an SLA ban- 
quet from the beginning, enjoyed 
a good meal, participated in the 
program, and who both had a ve
ry, very VERY good time.

It was noticed, because one 
couldn’t help būt notice, that Miss 
Mary Yurkas has placed herself in 
the spotlight again.

Kuchinskas z(Kacin) ? Oh, he just 
did all the work and didn’t merit 
public acclamation.

In some respects the.. Chorus is 
slipping as individuals. Now take 
a certain young tenor for instąnce^ 
—his tecbniųue suffered an awful 
setback as his Maginot Line was 
overrun by frowns from a certain 
blond waitress he tried to get to 
smile for him.

Well, my three readers, Adolph, 
Badolph, and Cadalph, the above 
seems to fili up this dose of news, 
so the author eloses with the fol- 
!owing dedicated to two present 
DLDC college boys:

□n week days we go to school, 
būt

We don’t think it such a clever 
stunt;

So tomorrow instead of going to 
school

We’ll see “All Quiet on the Wes- 
tern Front.*’

Well, A, B, and C, at least it 
was original.

And, as laast-minute ____  ____
seeps into my veins, the Baron 
himself 
petition 
goes.

P. S.

(me) may soon 
as far as his

news flash

have com- 
journalism

What, no Chorus party?
Baron de la Abattoir

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČ1US

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

už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

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

Nuostabus Pigumas
Vyrai, jei reikalas pirkti nau

ją eilę drabužių, nepamirškite 
štai šių nupiginimų. Marks vy
rų drabužių krautuvė, kurios 
skyriai baigia apimti visą Chi- 
cagos miestą, pasiūlo jums šiuo 
pačiu svarbiausiu metų laiku 
geriausius drabužius nuostabiai 
pigia kaina. Visas apsirėdymas, 
įskaitant ir apatinius, dešimts 
šmotų drabužių už $39.75, už 
ką paprastai reiktų sumokėti 
$74.35.

šiandien tos krautuvės skel
bimas telpa Naujienose. Jame 
viskas smulkiai aprašyta. Per
skaitykite ir, reikalui esant, 
nepamirškite apsilankyti į 
Marks krautuves, kurių antra
šai seka: 6409 S. Halsted, 4736 
S. Ashland aye., 17 N. Wabash, 
1654 W. Chicago avė., 3119 
Lincoln avė. ir 3356 W. 26th 
St. Atdara kas antrad., ketv. 
ir šeštad. vakarais iki 10 vai.

(Skelb.)

Kessler s I rhat< Blend maišyta degtinė, 25% stralght wl>lskey-~5% neutral spiritas, 
< h . gnu ų. 90 proof. Julius Kessler Distrlbuting Co , Ine., bawrencebtirg; Ind.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

THfi- BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET 

CHICAGO, ILL.

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, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI

OUTFIT PER

SUTAUPYSIT

CREDIT

iš stoties

Kasdien

O

Sutaupote $15.20

Vardas.

Adresas.

Miestas

Valstija

1.00
1.00

4 OO 
5.00 
1.05

Hfflrsit 
muziką

Nereikia 
Pinigų 

ĮSISKAITO

kokią 
duosime

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL

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

nuo šios 10 šm. 
nesumušamos 
kombinacijos

hvisų metų išteklius h 
M Labai ploni, plačiai garsin. R 
■ COOPER BLADES

Vyrams Tiktai!
||k Nieko Nereikia Pirkti! ^4% 

Atsineškit šį 
kuponą

kur gyvenate, ne
šios progos. Mus 
pirma ir sutaų-

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

Vyrai!
SUTAUPYSITE $15-20 
SENSACINE 3 ŠMOTŲ

KOMBINACIJA

RYTINE RADIO 
VALANDA

parodos kambarys 
kasdien iki 10 

ir visą dieną sek

ta rnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

Pirkįte garantuotą karą 
kuris 
tokią kainą, 
mokėti. Mes 
kainą už jūsų senąjį, c 
šia dali 
galite išsimokėti 

DVEJUS METUS
Musų 

yra atdaras 
vai. vakaro 
madienį.

Nesvarbu 
praleiskite i 
aplankykite 
pykite pinigu!

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

Hiiton siutas .... $20.05 
“Slegfried” skrybėlė 5.00 
“Smart-Tred batai .... 5.00 

Paprasta kaina $39.95
Visi 3 Tiktai$24-75 
ant kredito

CRGDIT.

NO RED TAPĖ
SAHEASCASU

< Guuranfeeo jp 
jSverythingYou Buy 
af Marks muftSatisįr 
You to Satisįr Ttfj?

JUS GAUSITE VISA ŠITA - - -
JOifPHtt 1 Tapkautis ar ovcrkautlK ................... $20.95

Ultrnnf c/l/iri KoMuinerio kokybės siutas ..... 29.95rjJUUUC'iUfli i ^HI|jn rudeninė “Siegfrled” feltlnė 
skrybėlė ............ ............. ...
Juodi ar rudi “Smurt-Trisl” batai .... 
Tikri “Shirt Craft” marškiniai .........
Karikų darbu šilkinis “Fi-Fold* 
kaklaraištis ......................................................
“Paris” diržas ar petne&os ...................
“Lastingwear” panėiakus ...........  —
“Mark of Merit” atletinės kelnaitės 
“Murk of Merit” apatiniai marškiniai

Paprastai parduodama už $74.35 
L Jus Sutaupysite $34.60

MARKS

DOWN^ 
i/on/i 

Fu/zc/uml ..
Šf A WEEK

473^ Šv A^Jahd&įSAve

3119 
ALL STORES OPEN EVERY T
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$5.00
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$8.00
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Užsakyme kalaa:
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Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj pel išsiuntinėtojus:
Viena kopija----~<------
Savaitei ------------------------
Mėnesiui-------- .—;-----------

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginti)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

;75

Sc 
18c 
75c

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

$5.00
2.75

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

Metams
Pusei metų --------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje if kitur užsieniuose:
Metams -------—..................~ $8.00
Pusei mėtų —..—;   4.00
Trims mėnesiams ___ .....---- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Popiežius ir Lenkija
Iš Vatikano Miesto pranešama, kad Romos papa iš

siuntinėjo kariaujančioms ir neutralioms šalims paragi
nimą daryti taiką. Papa sako, kad jeigu Vokietija duo
tų “garbingą taikos pasiūlymą”, užtikrindama laisvos ir 
nepriklausomos Lenkijos įsteigimą, kad ir su apkarpyta 
teritorija, tai jisai patartų kariaujančioms šalims geriau 
taikytis, negu tęsti pavojingą kovą.

J^Šis popiežiaus “taikos” sumanymas, aišku, yra nau
dingas Hitleriui. Galima neabejoti, kad nacių “fiureris” 
mielai sutiktų atsteigti “laisvą ir nepriklausomą Lenki
ją”, gerokai ją apkarpęs. Ne tiktai sutiktų, bet duotų iš
kilmingiausius prižadus daugiaus nekelti triukšmo Eu
ropoje, — kaip kad jisai buvo prižadėjęs po Austrijos už
grobimo ir paskui vėl buvo prižadėjęs po Čekoslovakijbš 
sunaikinimo.

Tokia “taika” reikštų milžinišką laimėjimą naciams, 
nes juk naciai nieko kito ir nereikalavo, kaip tiktai ap
karpyti Lenkiją, padarant ją bejėgę priešintis Vokietijos 
užgaidoms. Bet kaip šitoks pasiūlymas atrodys lenkams, 
kurie užmokėjo šimtais tūkstančių gyvybių, gindami sa
vo kraštą nuo rudųjų grobuonių? Sulig popiežiaus pasiū
lymų, Lenkija ne tiktai pražudytų tą, ką ji stengėsi ap
ginti, bet ir butų visiškai pažeminta, nes ir jos apkarpy
toji “laisvė” butų jiems grąžinta iš Hitlerio malonės!

Šitą popiežiaus pasiūlymą lenkai greičiausia atmes 
su pasipiktinimu. Jie yra; galima sakyti, vienintelė stam
bi “katalikiška tauta” centralineje Europoje, išlikusi po 
pasaulio kdroj ir Romos papa dabar siūlo jai kišti savo 
sprandą į hitlerizmo pinigą. Tokio įžeidimo lenkai, tur 
būt, nesitikėjo; *

Nelemtas galas

E
—■■■■■■(» ’ Igii <1 ) r I ■

-APŽVALGA-
'....... . 1

likviduojami kOmu- 
NACIAI FRANCU- ’ 

ZIJOJE 
i

Fraricūzijos koiiiuništų parti- 
a Uždrausta. Taip pat tiždraus- 
bs ir komuiiistų^ “pagelbinės” 

Organizacijos. Valdžios dėkreiu, 
turį pdsirašė rėšpubiikos preži- 

dfentas Lebrun, visoks kOtnunis- 
tų veikimas bus aštriai bau
džiamas. Komunistų organiza
cijų turtą valdžia galės konfiš
moti. Vidaus rfeikalų niiniste- 
ris turi teisę paleisti miestų ta
rybas, kurios atsisakytų paša
linti iš savo tarpo komunistų 
atstovus. /

Reikia pastebėti, kad tai yra 
drastiškos priemonės, — tačiau 
anaiptol ne taip drastiškos, kaip 
tos priemonės, kurias vartoja 
kointiriištų idfedlizuojaina Rusi
jos sovietų Vdldžia. Pdsfhroji 
batidžia mirtim, tiios žmohės, 
kurie susideda Sti jkrašto prie
šais. Stalinas sušatidė maršalą 
TuchačėVskį, maršalą EgorOvąj 
generolus Putną, Uborevičių, 
Jakirą ir kitus tiktai už tai, kad 
jie bandė užmegsti ryšius su 
hitleriška Vokietija, — nors tai 
buvo taikos laikas. Už tą pdtį 
niisikaltifrią buvo sušaudyta ir 
daugelis sovietų diplomatų bei 
komisarų.

Taigi Francuzijos komunistų 
vadai yra laimingi, kad jie gy
vena demokratinėje šalyje, b ne 
diktatūroje. <

Francuzijos socialistų vadas 
Leon Blum, imdamas klaUšihią 
iš praktiškos pušėš, HiaiiO, kad 
nebuvo reikalo komuriistų par
tiją uždrausti, nes ji jau ir taip 
baigė pakrikti. Darbininkų ma
sės su pasipiktlriihiiū ridp jos 
atsimetė, kudmet jos pamatė, 
kad viso pasaulio kbmiihiznio 
vadas Stalinas sudarė “bendrą 
frontą” su Hitleriu. Partijoje 
pasiliko tiktai saujelė pardžitiš- 
kų “viršininkų’*, kurie gduha al
gas iš Maskvos. -

Kaip čia sėhiai visi komūnistai didžiavosi Francuzi
jos “liaudies fronto valdžia”, kurioje svarbų balsą tūrė
jo jų partija. O šiandien jau, hebėra nei tos valdžios, hėi 
tos partijos!

Komuriistų partijų Ffancuzijoje tapo uždrausta. Tos 
partijos ir visų organizacijų, kurias komuilistai kontro
liuoja, turtą rengiasi sukonfiskuoti vidaus reikalų mi- 
nisteris. Kors Francuzijos komuriištai dedasi dideliais 
patriotais ir jų sekretorius Thorez nėt įstojo savanoriu 
į armiją, bet Valdžia sū ta partija ėlgiasi, kaip su kraš- 

• to išdavikais, komuriistų spauda buVo uždaryta jau prieš 
kėtvėftų savaičių, kai tiktai ji ėmė ‘‘sveikinti” Maskvos 
sūsidraūgaviirią su Vokietijos naciais.

Tokiu budu susilaukė nelemto galo paskutinė stambi 
Kominterno sekcija Europoje. Paskutiniuose francuzijos 
parlamento rinkimuose ji buvo gavūsi daūgiau kaip irii- 
lioną balsų ir pravedusi 72 atstovū; Ji tūri apie dešimtį 
senatorių ir įvairių miestų tarybose riemažą skaičių “al- 
dermanų”.

Po pasaulio karo Kominternas turėjo stiprų skyrių 
Vengrijoje — if komunistams bUvo tenai pavykę net pa
imti valdžią į savo rankas. Bet ta valdžia griuvo ir Ven
grijoje įsigalėjo aršiausia reakcija.

Galingas Koriiiriterno skyrius buvo ir Italijoje —- bet 
tėiiai iškilo fašizmas; Kominterno sekėjai buvo labai įta
kingi Bulgarijoje, bet; hetrukūs, jie tenai susmuko. Ko
muriistų partija buvo išaūgusi iki šešių milionų balsų Vo
kietijoje; bet ji tenai susidėjo su riaeiaiš; tikėdamasi, kac 
PO :

tijoje; bet ji tenai susidėjo su riaeiaiš; tikėdamasi, kac 
Hitlerio “valdysimi nies” -=• ir šiandien tėbevūldo Vo- 
tiją Hitleris. , . J v

Po tū katastrofų stiprios komintėrno sekei jos dar 
būvO palikusios ČekOslovakijojė ir Frarieūzijdje. Čekoslo
vakija žuvo pernai; 6 Ffancužija dabar pūti savo koįriu- 
nistus laidoja.

Tik vienoje šalyje darbininkų riiasės ramiu budu nu- 
Norvegijošr Tris šalies Darbosikratė komunizmo, tai

partija, kuri buvo įstojusi į KomintethU; atsimetė nuo 
Maskvos, kuomet keliolika dariiinirikų delegadjų ūtšilaiif 
kė Sovietų Sųjūngbje ii- savo akimis pathatė, koks tena 
yra “darbininkų” rojus. Norvėgijos Dttfbb Jislrtija sūgi’}- 
žo į demokratinio socializiiio kelių; if šiandien ji siūVi 
valdžios priešakyje.

Francuzijos darbininkų masėse kOttiuriizinas ilgiaūš, 
negu kitur, nenustojo įtakos, ii* jų ilusivyliifias todėl yra 
karščiausias. Jie manė, kad Maskva juos Veda į kovų

Lietuva karui prasidėjus

ir Vienos, iš Bulgarijos ir Ju
goslavijos.”
Amerikoje dėl tų falšyVų 

šimt-dolerinių notų platinimo 
pakliuvo į valdžios rankas žy
mus New Yorko komunistų 
veikėjas, t)r. Valentine G. Btir- 
tan, kuris buvo nuteistas 15 
metų sunkiųjų darbų kalėjime 
ir šiandien dar tebesėdi Lewis- 
burg’e, Pą. Jisai bandė su pa
galba gengsterių išplatinti Ghi- 
cagoje $25,000 tų falšyvų pini- 
gų:

Banknotas buvo padarytos 
sovietų presais Maskvoje taip\ 
gabiai, kad net bankai nebuvo 
pastebėję, kad jos falšyvoš. Tik
tai dėlto, kad jos buvo dides
nės, negu dabar vartojami A- 
merikoje pinigai, tai į jas at
kreipė dėmesį Federalinio Be- 
zervo ekspertai if sUrado, kad 
jos yra padirbtos.

Berlyne su tais falsifikuotais 
doleriais įkliuvo Vienas bankas,

so- 
nu-

STALINAS—DOLERIŲ 
FALSIFįKUOTOJAS

šios savaitės “The Saturday 
Evenihg Post” ilūmeryje įdėtas 
dar vienas būv. sOViėtų gėiieita- 
1d W. G. Krivitskio štfaipsnis. 
Jame iškeliama aikštėn Štalinb 
“atsiekirhdi” falšyvų Amerikos 
dolerių gaminime. Sifdiįishis 
pavadintas: “Whfcii Štaliri
Counterfeited Dollars”;

šitą Rusijos boso veikimų 
KriVitskiš turėjo pfogoš geltai 
pažlhti, kadhngi jain jfiūvb pa
vesta likviduoti Skandalą, kilu
sį Europoje dėl falšyvų dolerių 
platininio.

Falsifikdoti Ariiefikdš pini
gus Stalinas Sūhiariė pirmosios 
“piatilietkbš“ meti!, kuoihet so
vietų valdžiai pritruko “Valiu
tos”, perkant užsieniuose dčtug 
visokių mašihų itičlustrializaci- 
jos reikalams; Tarp 1928 ir 
1932 m. Maskvoje, šdkO W. G. 

aties Stalino 
iptai pagamin- 
lėritL fdlšvvti

Krivitskis, po 
priežiūra, buvo S' 
ta 10 milionų dolerių, fdlŠyVų 
Amerikos pinigų.

“Per tuoš metus”, rašo bu
vęs sovietų karo žvalgybos 
pareigūnas, “padirbtų šittit- 
dolėrinių Federalinio Rezer
vo Banko 116tų pėdšakhš nu
sidriekė aplink visą žėmšs 
kamuolį. Rtadžiojė jos SrU- 

- veho, o vėllaUš ėhiė plUUktė 
.plaukti į JUiigtiUių Valstijų 
iždą iš ShaiichajaUš if Šan 
Rrancisčo, iš fioUstbilb. . __ _ if
Ne\v Yorkd; iš MotlĮtealb it 
rfd varios, iš Vaišintas; (fenė- 
vos it Bltaharešta, iš Betiyho

Karo pradžiai Lietuva buvo psichologiniai paruošta. — 
Lietuvos prekybos laivynas normaliai veikia. Su- 
sisiekiriiaš traukiniais su vakarais nutrauktas. — 
Lietuviai jau kariauja dviejuose frontuose. — Ame
rikiečiai gavO pranešimą, kad išsikraustytų iš Lie
tuvos 
dott

- Lietuva nebari svetima nelaime pasinau- 
Propagandū. —- Esame Visam pasiruošę. ,

r

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Šass & Martini Rahk; kurį 
Vietų Valdžia buvo slaptai 
pirkusi. Valdžia jį uždarė.

Savo aprašynią Krivi iškis 
rėmidx nesuskaitoma’ daugybe 
faktų, paduodamas vafdiis, da
tas, ištraukas iš laikfaščių ir 
hėt atvaizdus kai kurių agentų, 
tarnavusių sovietų valdžiai šito
je purvinoje aferoje. Maskva 
iūos faktus vargiai galės atrem
ti.

Pasirodo, kad Rusijos sovietų 
valdžia, vadovaujama Stalino, 
nesidrovi net vartoti kriminali
nes priemones savo tikslams.

pa-

IMPERIALISTO LOGIKA

(Tęsinys)
Tai dėka istorihių gyvenimo 

sąlygų tokia traginga lietuvių 
tautos padėtis. Jos kelmas kol 
kas esamose nepriklausomos 
Lietuvos sienose tik neutraliai 

I

stebi savo brolių tragediją, 
jiems pagelbos railkos negali 
ištiesti ir kartu stebi visos Eu
ropos tragediją! Kas dabar ga
li pasakyti, ar Lietuvą tiesiogi
niai nepalies toji baisioji žirio- 
nijos rykštė — karas.

Gyveną iki šiol Lietuvoje Š. 
Amerikos lietuviai ir kiti ame
rikiečiai jūsų piliečiai jau ga
vo įsakymą išvykti iš Lietuvos, 
nes š. Amerikos atstovybė ne
siima ateičiai nešti už jų ramų 
gyvenimą bet kokią atsakomy-

Anglijoje, kdip ir kitose ša- 
lysė^ yra Hitlerio Sitnpatizatorių 
it yrd t Staliiid sitnpatizatorių. 
Pirmieji ilgą ■ laiką stojo už 
“maldinihlo” ‘ politiką, sakyda
mi, kad'taikdš palaikymui rei
kia patenkinti Vokietijos nacių 
reikalavimus, šita politika pei
liai atvedė Angliją į Miūiicheną.

Bet kai Hitleris Angliją ap
gavo, pasigrobdamas nė tiktai 
Žudė tų kraštu-o* ir Visą Čeko- 
slovakiją^ tai nacių šalininkai 
hutilo. Tuomet Anglijoje prasi
dėjo agitdcija, kad reikia susi
tarti sū šovietų Rusija kovai 
prieš Vokietiją. Valdžia pradėjo 
sū Maskva derybas, kurios tę
sėsi ddugiaus kaip keturis iriė- 
ilėšiūš; Ret ir čia Ahglija buVo 
apgdUta, nes Stalinas slaptai su- 
SiUOštė šu naciais ir pačioje kfi- 
tiiigi^Ušibje valandoje, kai Hit
leris rūOšėši pradėti karą, pa
sirašė su VOkiėtijos diktatorium 
sutartį.

Tdigi dabar yra labai nusivy
lę tiė, kurie reikalaVb “taikos 
fronto” Sudarymo SU Maskva, 
baūgūiria jtį dabar jdU Supran
ta^ kad iš diktatorių laukti pa
galbos demokratija begali. Bet 
kai kūne dar Vis bahdo Save ir 
kitUs įtikinti, kad Staliną gali
niu “iiūmaldinti” it pritraukti 
prie sąjUrigiiliiikų. Todėl net ir 
pb tb, kdi “raudonoji” armija 
jaU įsiVėržė Lenkijon, jib sten
giasi šovietų Valdžią pateisin
ti. Pavyzdžiui; David Lloyd 
George (buvęs premjeras ir vie- 
uas vyriausiųjų Versalio taikbs 
autorių) rašo, ka0 Rusija, įsi- 
Vėrždahia LėhkijOh,* “tiktai 
pfijiiiigė tą tėfitbfiją, kdri 
va jėga atimu mm jus po 
šauliu karu.’*

Tai žymiai prasileukia su
ša, hėš; pa V. Galicija fusams 
pri^š karų tiėpfikldUŠė; Ėet dar 
blbgidu yra SU Lloyd George’o 
Idgikd; Jisai šdko, kad Rusija 
nepadarė iiiekO lllbgb; atšiinida- 
md tą teritorijų, kuri jai pri-

Šia žinia juSų choro Pirmyn 
dalyviai Aleksiuhaitė, Novickai- 
tė; Benderius tiesiog trenkte 
pritrenkti. Jie visi taip pamėgo 
Lietuvą ir taip su jos gyveni
mu susirišo, kad skirtis be ga
lo sunku, norėtų pasilikti, bet 
USA pilietinės prievolės juos 
taip pat veikia ir greičiausiai 
jie visi kartu su kitais Lietu
voje studijuojančiais lietuviais 
jau rugsėjo 9 dieną išvyks. Jie 
važiuos į Suomiją, o iš tenais 
pirmu laivu plauks į Ameriką.

Aleksiunaitė, Novickaitė apie 
tokią naujieną kalbant ašarų 
nesuvaldo! Bendorius didžiuo
jasi Liettivos studento kepurę 
įsigijęs ir dabar gailisi, kad tu
rėsiąs su ja skirtis.

Jiems visiems gaila Lietuvos, 
gaila jos žmonių!

—Buk sveika ir laiminga 
Lietuva! Mes tik čia tave tik
rai pažinome ir savo jauna šir
dimi karštai pamilome.

Tai jų žodžiai, kurie skaus
mingai veržiasi iš krutinės, o 
visų akyse tryško didžiulės 
ros!

Tenisininkas J. Žukas 
pat didžid nerimo apimtas, 
taip Staiga turės išvažiuoti.

Bet visi jie dar galvoja,
renkasi, tariasi kas čia daryti! 
Skaudu toje sunkioje Lietuvai 
valandoje ją palikti, bet kas 
daryti, kaip jai padėti, kaip 
prie jos prisirišimą įrodyti?

Lietuvos jaunimui taip pat 
sunku skirtis su tais jaunUo-

asa-

taip 
kad

dar

vėl
bii- 
pa-

tie-

priėŠ fašizmų, d ji atvedė jhos į Hitlėtio žardų ir liepia 
pulti rūdmatškitiiarrtš į glėbį t Apgaiiti datbitiirikai nusi
gręžė fiud savu vadų su patiieka; todėl ir frfatuhzijos 
valdžia hėdafti jbfeių (Jėremohijų sū ta partija^ nors ji dar 
tUH daug atstovų pariamehtė. Ji bUVo lavonai pitiiia ne
gu valdžia išleido debetų apie jos pakasynas.

klausė prieš pasaulio katą. Bet 
jisai užmiršta, kad nub tos te
ritorijos Rusija jau atsisakė, 
pasirašydama taiką su Lenkija.

Hitleris juk taip pat reikala
vo iš Lenkijos tiktai tų terito
rijų (dargi ne visų), kurios bu
vo atimtos ųūo Vokietijos 
pasaulio karo. Jeigu Lenkija 
jam butų geruoju atidavUsi 
Dancigą, Pamarį (“lenkų kori
dorių”) ir Aukštąją Sileziją, tai 
jisai nfebutų — bent dabar! — 
pradėjęs karo.

Lloyd George’o logika pasire
miant, Stalinas neįiUšikals, kad 
it jisai pagrobs Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Suomiją ir rumunų 
valdbmą Besarabiją. Mažoms 
tautohis tasai Anglijos politikie
rius nepripa%|sta jokių teisių. 
Jisai galvoja tiktai apie “teises” 
didelių imperijų.

Bet įdomu, kad mūsiškiai kb- 
iliunaciai tuos Lloyd George’b 
pareiškimtis kartoja sti pilnu 
pritūrima, Užmiršdami, kad dar 
visai neseniai jie karštai šūkau
davo apie Lietuvos nepriklauso
mybės gynimą. Jeigu Stalinas 
turi “teisę” pasiimti tas terito
rijas, kurias seiliaus valdė rusų 
caro imperija, tai Lietuvos ne
priklausomybei reikia uždėti 
kryžių!

liais. Vieni kitus suprato, vieni 
kitus pamylo!

Tokie laikai, kad kiekvienas 
mūsų be savo asmeninės dra
mos, dar turime pergyventi ir 
musų tautos skaudų likimą!

Dabar visa Lietuva tokioje 
skausmingoje padėtyje, juk jau 
daugelio artimi giminės karo 
frdritė svetimose arinijosė lieja 
kraūją!

O kaip jiems padėti? BeviltČ 
padėtis, užburtas ratas, iš ku
rio jokios išeities nesimato!

Kiekvienas turi savo asmeni
nes simpatijas, 
troškimus, bet 
reikalai ir visos tautos likimas 
verste verčia tas simpatijas, no
rus, troškimus giliai, giliai, pa
slėpti, savyje viską palikti ir 
karčią ašarą nuryti!

Taip įvyko toji baisi valan
da, kurios jau iš 
keriuojama, bet 
kad taip nebus.

Kdras, kaipo 
būtinybė, jau, prasidėjo! Niekas 
iš musų jo nenorėjo, niekas jo 
nelaukė, bet visa tai nuo mu
sų valios nepareina, ji yra kitų 
paralyžuota!

Diktatūrų vedami kraštai už
kure tą velniavą! Kas akylas 
buvo, kas drįso atvirai žiūrėti 
į gyvenimą, tas nujautė, kad 
Europos gyvenimas eina spar
čiais žingsniais į tą tragediją, 
kurios dar tik pradžią mes gy
vename, o tos tragedijos pasė
kos nėra žinomos.

Sunku išpranašauti ar tiesio
giniai tie įvykiai palies musų 
kraštą, ar mes kaipo valstybė 
išliksime ir ateityje gyvuoti, 
nes visi esanie kupini vilties, 
kad iš tų visų didžiulių nelai
mių išsisuksime ir esame vi
siškai pasiryžę savo krašto rei
kalus ginti.

Savb nepriklausomos vaistyk 
bės reikaluose mes budriai sar
gyboje stovime, jau daugelis 
su ginklu rankoje sienas sau
goja, o visi kiti esame pasiry
žę, reikalui ištikus, stoti, 
vienas, padėti gintis!

Tokia nuotaika dabar 
Lietuva gyvena!

Ruošiamės, kaip galime ir 
mokame, kaip, pajėgiame ir iš
manome! Apie visus musų pd- 
sirtiošimus balsiai nekalbame, 
nes dabar daugiau negu kada 
nors yra kas klauso, kas mu
sų žingsnius seka, bet bukite 
tikri, kad mes visi esame pa
siryžę savo pareigas ir mums 
valstybės uždėtas prievoles tin
kamai atlikti!

Mes tikrai suprantame Len
kijos tragediją, o taip pat vie
šame pamiršę jos padarytas 
mums ir čekams nuoskaudds, 
bet mes jos šią gyvenimo tra- 
gingą valahdą nesame linkę 
kerštauti, naudotis iš jos nelai
mių, kaip ji savo laiku iš mu
sų ir čekų nelaimių yra pasi
naudojusi, nors karo provoka
toriai jau skelbia žinias, kad 
Lenkijoje yra paruošta armija 
lietuvių uniformoje Lietuvą 
tižiriiii, taip lygiai skleidžiami 
tokie pat gandai, kad Vokieti
joje esanti paruošta armija lie
tuviškoje uniformoje Lietuvą 
okupuoti;

Karas tai yra didžiausios 
žmonijos neap^kdiitos išraiška. 
O tos neapykantos tinkamiau
sias maistas yra melas, šmeiž
tas, provokacija ir visokios 
suktybės.

Štai mes klausome Lenkijos 
ir Vokietijos radijo stotis, kiek 
per jas dabar skleidžiama viso
kio melo, nesąmonių, keršto, 
provokacinių žinių; turime ge-

savo norus ir 
bendri krašto

rą progą tai visa bešaliai įver
tinti ir mus sunku tais melais 
suvilioti!

Esame visame atsargus ir vi
sam pasiruošę! Pasitikime tik 
savo protu ir savo pajėgomis!

Iš čia ir seka musų kietas 
pasiryžimas laikytis galimai 
nuošaliau ųuo tų visų baiseny
bių, nuo tų visų įvykių ir kar
tu, tikimės, kad išliksime gyvi. 
Lietuvoje dabar visi vieningai 
gyvena, jokių srovinių ginčų 
niekas nekelia ir tikras susi- 
klausimas, drausmė, vienybė 
musų tarpe pradeda tikrai stip
riai įsigalėti. .<

Kai gręsia visam kraštui pa
vojus, ne metas suvedinėti ko
kias tenai nebūtų sąskaitas!

Mano vienas rūpestis, tai jus 
laiku ir gerai informuoti; juk 
spėju jus Visi kartu ir kiekvie
nas atskirdi pergyvenate musų 
krašto, jūsų tėvų žemės ištiku
sias nelaimes, kurios, 
tiesioginiai dar nėra 
lietę, bet gali tai 
momentu įvykti!

Užtikrinu, kad
šiuo metu visai ramu 
pasiryžę, kas tik galima dary
ti, kad išvengus tos tragedijos!

Savo laiškus siųsiu antradie
niais ir penktadieniais, nes tas 
dienas eina oro paštas.

Jūsų Keistas.

i

kad ir 
musų pa-*“ 
kiekvienu

Lietuvoje 
ir visi

seno buvo lu- 
vis tikimasi,

neišvengiama Iš Lietuvos
Nelaimės Alytuje

ALYTUS. — Valentukevičius 
Antanas, nuo Merkinės, šiomis 
dienomis bandęs ardyti revol
verį. Ginklas kažkokiu budu 
šovė, nors atsarga buvo užlei
sta, ir sužeidė; jam ranką. Su
žeistasis atgabentas ligoninėn, 
kur išėmė kulką.

— 28 m. tūlas vyras, nuo 
Balbieriškio, prieš keletą dienų, 
skaldydamas malkas, įsikirto 
smarkiai koją.

— Zdanavičius Vincas, apie 
100 m. amžiaus, gyvenąs Stak
liškių km., įkritęs į duobę, su
simušė kairįjį šoną ir ranką.

— Vienas berniukas, nuėjęs 
į turgų, pastebėjo prie vežimo 
pririštą šunį. Vaikui tas Šuo 
patiko, apsižvalgęs, atrišo šu
nį ir jau beveda namo. Tačiau 
ir šuns butą gudraus, kuris 
pažinęs “busimąjį šeimininką” 
puolė jį ir smarkiai apkandžio
jo. Nuvežtas ligoninėn.

kaip

visa

Pasikeitė rolėmis
IštisusMARIJAMPOLĖ.

mėnesius aplinkinių kaimų ūki
ninkai skundėsi busimu darbi
ninkų trukumu per darbymetį. 
Svarbiausi darbai jau nudirbti, 
ir didesnio darbininkų trukumo 
ūkininkai nepajuto. Dabar jau 
pradeda skųstis darbininkai, 
kad ūkininkai jiems neatlygina 

darbą, dėl ko reikia galvoti 
apie teismus. Charakterin- 
kad nesusipratimų objek- 
kartais 8—10 Lt.

už 
net 
ga, 
tas

Pasigendama lopšelio
MARIJAMPOLĖ. — Miešti 

ir apskrityj yra bent kelios 
našlaičių prieglaudos, pora vai
kų darželių, bet nėra lopšelių, 
kur butų auklėjami ir augina
mi kūdikiai. Kadangi policijai 
ir kt. 
“rasti” 
kur tą

žmonoms dažnai tenka 
kur nors kūdiki, nėra, 
kūdikį dėti.

Pradėjo mokslo metus
MARIJAMPOLE. — Rūgsėjo 

1 d; bemaž visos mokslo įstai
gos pradėjo mokslo metus. Nors 
dar ne visi mokiniai susirinko, 
tačiau jau dabar jaučiamas su
sirūpinimas butų klausimu.

Stato pieninę
VAIGUVA. — Jau pradėta 

pieninės namų statyba, kuri at
sieis apie 60,000 Lt. Pieninė 
dar šiemet bus pastatyta.

1
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DIDELES SANTAUPOS!
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■M

NAUJIENOS, Chiėagd, Ul\

didelė nritida. 
jums rupi sužinoti 
nauda, kad pasktu 
Susipirkti sritį vab 
daiktus daug tiks-

Pirkite Dabar! Naujos Šviežios Prekės Puikiausios 
Kokybės. Specialiai žemos Kainos

Victor Bagdonas
LOCAt & LONG D1STANCE 

MOVING
Perktaustorri forničius, planus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rahtuoUs. Taipgi pristatom an
glis į visjis miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

PUIKIOS BALTOSIOS COBBLER

Bulvės

KORESPONDENCIJOS j 
. NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

Kongresininkų piknikas. — Teisinimas to, kas nepateisi
nama. — Socialistų piknikas.

Keletas savaičių atgal May- smūgį komunistams. Dėlei to 
nard, Mass., dideliame pavilio- kai kurie komunistai pradėjo 

zurzėti. Paskui pradėjo pasako
ti, kaip kiektleham savi marš
kiniai šilti, taip ir sovietams. Ką 
jie gaus, jeigu kariaus sykiu su 
Anglija ir Pfancuzija?

Tuoiilėt komunistams su
minkštėjo širdis if jie pradėjo 
Miclielstditii grittšial ploti.

“Keleivis” tašė buk tame 
piknike dalydavo publikos apie 
6,009. Reikia tiesą pasakyti, 
kad minėtame piknike nė pu
sės publikos tiek nebuvo.

Dar kalbėjo ir iš Lietuvos at
vykęs svečias Jurginis. Tai jau
nas vyras, pasakojo visokias 
baikas, kaip jis valgo porkčaps, 
nežino kaip į Lietuvą parva
žiuosiąs, ką su juo darys Ame
rikos valdžia ir t. t. Tokios pra
kalbos visuomenišku atžvilgiu 
niekam nieko, — žodžiu 
kant, nei šilta, nėi šalta. 

» o »
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

VI apskritys buvo surengęs sa
vo metinį pikniką, kuris įvyko 
rugsėjo 17 dieną. Apskričio 
pikniko rengimo komisija, ro
dos, negavo patogios vietos ar
ti Bostono, tokiu budu paėmė 
pusėtinai neblogą vietą netoli 
Haverhill, Mass. ir Lawrence, 
Mass. Nors vieta ir getą, bet 
per toli nuo apylinkės miestų^ 
tokiu budu labai skaitlingos 
minios negalima turėti. Per
daug toli į žiemius, — tenais 
piknikų ir komunistai jati ne
rengia. Piknikas, reikia pripa
žinti, pavyko neblogai, pelilb 
irgi liks apskričiui, bet jei ar
čiau Bostono, tai dar butų bu
vęs skaitlingesnis publika, nes 
dabar publika socialistams dau
giau simpatizuoja. Mat, komu- 

laiku saVo 
maino,

ne įvyko piknikas Amerikos 
Lietuvių Kongreso Bostono Ap
skričio. Jau buvo galima iš ank- 

. sto permatyti, kad šiemet aukš
čiau Ulinė tos organizacijos pik
nikas bus daug skystesnis. Taip 
ir išėjo, nes stalincai, nacių 
partneriai; kurie apskričio ko- 
niitetė sėdi; mano, kad kitų sro
vių žttibhėS jiems turi tarnauti, 
jų įsakymų klausyti ir jų politi
kos krorrielį vežti.

Pirmesniais metais dar šiek 
tiek buvo skaitomasi ir su kitų 
pažvalgų žmonėmis, bet šiemet 
to visko nebėra.

Buvo garsinta, kad piknike 
kalbės Keistutis Michelsonas, 
komunistų pataikūnas iš New 
Yorko, bet atvažiavo.visai kitas 
asmuo, irgi jaunuolis. Kalbėjo 
angliškai, kurio prakalba visuo
menišku atkvilgiu nepadarė nei 
blogo, nei gero. Tur būt, su kal- 
bėtojuin buvo atvykęs ir J. Kuo
dis, buvęs “Naujosios Gadynės’’ 
administratorius, kuris po tūlo 
laiko vėl pas centro biurą pri
sišliejo iš didesnio kepalo duo
nutės valgyti.

Kalbėjo advokatas F. J. Ba- 
gočius, kuris kvietė visus lietu
vius prie vienybės ir sykiu dar
buotis. Jis pasakė: Lietuva turi 
tris savo priešus, — Vokietiją; 
Lenkiją ir Rusiją.

Kalbėjo ir “Keleivio” redak
torius, kuris prisiminė ir apie 
tik-ką prasidėjusį Europoj ka
rą. IŠ syk papasakojo, kad So
vietų Sąjungos ir hitlerinės Vo
kietijos pasirašymas taikos su
tarties reiškia didelį moralį

NAUJIENŲ-ACME Telepboto
MARQUETTE, MICH. — 

Marąuette kalėjimo prievai
zda, Marvih L. Cob, kur bu
vo pagrobę keturi pabėgę 
kaliniai. Coon buvo sužeis
tas, kai bėgo iš nelaisvės.

Dr. Karolis Nurkaitis
AKIŲ GYDYTOJAS

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

nuo 9 iki 6 vai. vak.
3421 So. Halsted St.
Telefonas YARDS 3609

sa-

nistai pastaruoju 
principus ir taktiką 
kaip panelė madas.

Su draugu Jankausku, CIO 
unijos organizatorium, besikal
bant pamatėme, kad žmonės 
vis renkasi į vieną krūvą, o 
“Keleivio” redaktorius prakal
bą sako. Prisiartinau ir aš, 
bet nuo smarkaus vėjo pūtimo

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
tsargos kapitalas - $250,000.00r

Dabar Mokame 3^2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOClATIONotChicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. 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 PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

KVIECIAM VISUS DRAUGUS ifc PAŽĮSTAMUS ATSILANKYTI J

BIRTHDAY PARTY
DEL FRANCES IR JULIUS SAVICKAS

Subatoj, Rugsėjo 30 d., 1939
1720 SOUTH UNIČN AVENUE

Bus Muzika, Skanus Užkandžiai, širdingai kviečia SAVICKAI

ihedžių lapai pusėtinai šlama ir 
žmonių tarpusavis pasikalbėji
mas nedavė prakalbos gerai iš
klausyti. Po prakalbų vienas 
žmogus iš publikos suriko: 
“klriusyihų”. . Michelsonas ant
im sykiu išėjo kalbėti ir maž
daug šiaip nupasakojo: Sovie
tų Sąjunga negalėjo eiti į ka
rą sykiu su Anglija ir Franci- 
ja, nes ji laimėti nieko negali, 
o pralaihiėti daug gali. Sovietų 
Sąjunga kovojo Ispanijoj už 
demokrritiją. Anglija ir Fraii- 
cija nepadėjo. Sovietai buvo 
pasiryžę ginti Čekoslovakiją. 
AUglija ir Francuzija negynė. 
Po pasaulinio kafb tos šalys 
darė intervenciją fl ilsi joj ė. 1920 j 
metais Lenkija kariavo prieš 
sdtietus. Na, ir kaip kdniunis- ; 
tihė šalis gali susidėti su kapi
talistinėmis šalintis?

Kuomet tokį Spii’gdtį Stalino ( 
diktatūrai nilrtiėf'e, tai koihu- 
nistai gausiai paklojo; Mums 
atrodo, kad Michėlšdhaš pats 
netiki, ką jis kalba, bet nori 
patenkinti besivartančius į vi
sas puses stalincus.

Įvykęš Maskvoje 1935 m. Ko
munistų Internacionalas pakei
kė visą savo taktiką, nustojo 
teikti socialistus, visų šalių ko
munistinės partijos pasisakė 
stojančios už demokratiją, už 
gynimą mažųjų tautų nepri
klausomybių. Demokratinėse 
šalyse komunistų atstovai par
lamentuose pradejd balsuoti už 
taro kreditus, prieš fašizmą. 
Organizavo “bendrus frontus”, 
“liaudies frontus”. Stalino dik
tatūra per daugelį mėnesių ve
dė derybas su Anglija ir Fran- 
cija viešai, o su rudąja Hitle
rio diktatūra slaptai tarėsi ir 
susitarė. Ar “Keleivio” redak
torius įlėmato to, kad Sovietų 
Sąjungos valdžia su Stalinu 
pryšakyje apgaudinėjo viso pa
saulio darbininkus? Pats lietu
viškas centro biuras netikėjo, 
kad jų garbinama matuška 
Maskva iškirs tokį šposą. Už 
dienos prieš prisirašymą sutar
ties su Vokietija “Laisvėje” 19# 
ndm. R. Mizara rašė: “Sovietų 
Sąjunga nesirašys po tokia su
tartimi, kuri gelbėtų agreso
riams.”

Aiškiai mritome, kaip'patys 
“Laisvėš” redaktoriai išvakarė
se susitarimo su vokiečių fa
šistais šventai tikėjo Sovietų 
Sąjungos diktatorių žodžiais; 
Pats Juozas Stalinas šiemet ko
vo mėnesį Komunistų Partijos 
XVIII-me suvažiavime tarpe 
kitko pasakė: Mes stovime už 
pagalbą liaudims, tapusioms 
aukomis karo agresorių ir ko
vojančioms už savb tėvynės ne- 
priklausdmybę.

Ar Stalinas neveidmainiavo 
kovo plėnesį taip kalbėdamas? 
Ar Stalhias gina Lenkiją, kovo
jančią tiž savo nepriklausomy
bę?

Krida sovietų raudonoji ar
mija įsibriovė Lenkijos terito 

irijoii, tuojau Molotovas pareiš
kė: ‘^Atlikdama šį didį laisvi
nimo uždavinį, jinai (raudono-

Kokia yra nauda
Jau esate ne vieną s^kį gir

dėję, kad pirkti Midwėst Stotes 
kradttivėšė yra c____ _____
Dabar gal 
ir kokia ta 
galėtumėte 
gomuosius 
liau.

Pirmiausia jus užtikrina, kad 
perkant Midwesl Stores krau
tuvėse gaunate puikiausios ko
kybės prekės, čia jus fašito Vi
suomet plačiai žinoihaš pfėkėš; 
kurias pefka tiesiai iš gėriati- 
sibs rėpti talijos gamihtdjŲ ir 
dirbtuvių. Ėe to, visos pfekės 
laikas hUo laiko yra nepi’ikiriu- 
somose labdralocijose pėftikri- 
bailios.

Aiitra. Perkant Mithvėsl 
Storėš krautuvėse jus gdUhate 
ir našesnį patarnavimą, kurį 
teikia patyrę krautuvninkai ir 
patys yra jų savinihkai. Toks 
savininkas gali geriau savo pir
kėjui patarnauti, nes kasdien 
turėdamas ryšius su apylinkės 
žmonėmis geriau žino ir jų Rei
kalavimus. Kas labai Svarbu, 
nes tai taupo ir pinigą ir laiką 
pirkėjams.

Trečia. Kaip jau žinoma Mid- 
west Stores orgaiiižaciją štldh- 
ro virš 450 krautUvninkų. Jifei 
bendrai turi nuosavus sandė
lius, prekes perka tiesiai iš ga
mintojų ir dirbtuvių labai di
deliais kiekiais, turi patyrusių 
pirkėjų štabą. Visos tos savy
bės padeda organizacijai labai 
daug sutaupyti, kas savo kėliu 
tenka jų pirkėjams.

Taigi, kaip matote, perkant 
Midwėsf Stores galiiua Už tą 
patį pihigų labai daug gauti. O 
kaip tik tai to pirkejamš ir te
reikia. štai dabar, rudens laikui 
priėjus, jau galima gauti įvai
riausių valgių ir, kas svarbiau, 
kad jau kenudse turima šių me
tų produktų. Viskas supirkta 
kroviniais ir todėl galima labai 
ekonomiškomis^ kainomis per
leisti savo pirkėjams. Perskai
tykite NaujieiiQ.se jų skelbimą 
ir įsitikinkįte;kas kame.

/ ‘ ' (Skelb.)

ji armija. —' P. K.) pasipuoš 
naujais žygiais didvyriškumo ir 
garbės.” '"i

Molotovas čia aiškiai prisako, 
kad jų raudonoji riHhija riio- 
šiasi naujiems žygirihlš; Dfrili
gas Michelsonas šitbkiehlš šb- 
vietų diktatūros užkai’irivittio 
žygiams turėtų būt priėšitigas 
iš principo kaipo šocirilistriS;

Antras trumpai kalbėjo šii- 
Cialištaš Urbonas iš LriWfėHėė, 
Mass. Trečias kalbėtojriš būVo 
Jankauskas, unijos organizato
rius, kuris energingoje savo 
kalboje kvietė lietuvius organi
zuotis ir atstatyti socialistinį 
judėjimą, kuris per pastaruo
sius kelioliką metų tapo sude- 
mdfriližtioias. JanliUtiškaš pa
reiškė publikai, kad šU) Miėhel- 
ŠbilO kalba nesutinkąs; Klritisi- 
liiriš kyla, kodėl viėHbš šalies 
2,000;0i00 armija stdVi prie sie- 
iidŠ? Viši supratd; kriti čia tai- 
kdliiri šbViėtains. KfilčriS;

Vilttbnės Medžiagos 
Vėl Pabrango

Vilnonės medžiagos vakar 
vėl- pabrango, jau trečiu kartu 
po Europos karo paskelbimo.

-
1

■

U. S. 1 Rūšies
15 sv. Pekis

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN .............
SCREENINGS ........

PIRKIT DABAR! —
DIENĄ IĖ NAKTĮ. J

Tel ARDMORE 6975

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

. ŠAUKITE 
NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

“MIDWEST” Puikios Kokybės

ToMAtAt No. 2 kenai 2 už 19*
‘‘MlDlYĖST” Puikios Kokybės

PiaįĮst^ti Rurokai No. 2'6 ken. 2 'j g*
Fįi'ikids Kokybės

tltttigifiti Kopūstai No. 2'6 ken. 2 už 1 S*
‘95LMDALE” Šviežus
Žiriiiai ir Morkos No. 2 ken. 2 už 1g0
“PRESTO” Su Dangčiais ir Robertais

MASONJARS ^59*
PICKLING SPICĖS 3 unc. pak
“MIBwEST” Džarariis Roberiai
?HARVi6>Ši’’\ jtoason Džarairiš Dangčiai 

tfendėrized
tttbĖLi slYVai
‘‘KOSTO” Ghoc., Banana, Vau., Būt. Car. 3 pak. 14# 

did. pak. 8V2#

1 sv. pak.

kvortos 69*
2 už 17#

2 tuz. 9c
tūž. 23c

2 už 21#

“MILLfefi’S” Corn Flakes
l» II— .1 ; a

Cbkdišidiriidi rif Paprasti
OvALtiNĖ , Did. ken. 59c
Vartok WELCH’S Liesinimosi Diete
WELCH?S Vynuogių Sunką paint.

MARQUETTE
Automatic Heatittg Sales
6747 S. Weste m Avė.

Hemlock 1770
Grane Co. angliniai Stoker’iai 
—Automatiški Oil Burner’iai 
—Boleriai — Apšildymo Sis
temos — Karštu vandėnlti ar 
garu—Dykai apskaltliavithaš— 

Nereik pihigų įmokėti—3 
metai išmokėjimui.

maž. 330

“BIG &ERNEL” Paukščių Sėklos 7 unc. pak. 2 už 17c
“BIRDOLENE” Song Restorer
Puikios Jonothan Obuoliai_____________
Puikios Tokay Vynuogės
CANNON Indams šluostas už tik 1c su
LUX Muilo Trupiniai Did. pak

2 unc. pak. 9c
3 sv. 10c 

sv. 5c
abu 220

2 maž 17c 2 did. pak. 39#“RINSO”
: Muilas.....................   7....... .......

“GtĮLi) jųti^.T” Soap Powder_____ 2 maž. 9c Did. Pak. 18c

“SUPĖR ŠUDS” did. mėl

2 maž; 196 2 did. pak. 39*
“SčOTtlSSUE” 100(Tšnlot. rblei 3 už 250 

$iW4j?KAI Kas SaVaitę. Taiiftįritlte Musų Kuponus
..... , ...... . . —-------- J------ - -- --------------

“Oxydol’
1000 šnlot. rblei

4 už 25c

2 už 39#

MOTERŲ KAILI
NIUS KAUTUS

Pcrdirbam, išvalorrt, pagal 
reikalą. Kainos prieinamos.
DARBĄ GARANTUOJAME
Taipgi parduodam vyru kel
nes, marškinius, kaklaraiš

čius, diržus, kalnierukus.
Siutus, tapkautus siuvam pa

gal orderį. Viskas pirmos 
rųšies

FRANK
MICKAS

U1 i 1. : ■

Ftubų Siuvykla ir Krautuvė

4146 Archer AVeiiUe
NES PIGIAUPIRK NUO

MIŪWESTmSTūRES
450

i;

R
1 Lietuvis Plumberis

Lemont, 111.

UŽBAIGTUV1Ų PIKNIKAS
įvyks Ateinantį

Sėkffladienį, Spalių 1 d., 1939 m
SUNSET PARK

135th St. ir Archet Avenue

IŠLAIMĖJIMAI:
1,100 SVARŲ PARŠAS; 2—8 SVARŲ SŪRIAI; 3 BUTELIAI OLD 

TAYtOR DEGTINĖS; 4 REISAI SCHLITZ ALAUS.
Šokiams gros PETRO PIKTURNOS orkestras

Visus širdingai užkviečia —V. KURAITIS

SHADYTREEINN
DARŽO SAVININKAS Į'J I I# ELI 9 R

JUOZAS SPAITIS f* I K gl| | ffl
m lietuviški^muzikantAi B ■■%|w9B^

SEKMADIENĮ, SPALHkOCTOBER 1 d.—1939
KViėčia visus: giriiiheš, draiigus ii* įiaž|siamus atsilankyti. Bus GERA 

. .. _ _ * Lietu
viški Miizikantai. Shady Tree Inn yra prie:

------------- k ~_,f t.. JSĘRŲNGS,. ĮLL. nrieš Oh Henry APark.

1 1 p “J,jKViėcia visus: giiriiheš, draiigiis ii* įiaž|slamus atsilankyti. Bus
Dabar reikia mokėti po 50-60c.MUZIKA ir gardi užkanda veltiii. Kviečia JUOZAS SPAITIS ir 
daugifcu už jardą negu pir-'š9 archer^a^i^vvi' 
miaii.

'i

LIBERTY DARŽO

UŽBAIGTUVIU PIKNIKAS
83 ii* Wiltow Springs Road

Nedėlioj, Spalio-Oct. 1 d., 1939
Pradžia 10. vai. ryto ir iki vėluihOs. Visiems, kurie tik atsilankys bus dhodama 
skanus šilti pietus visai VELTtJI. Taipgi grieš gera muzika.

KVIEČIA JOHN PILKIS.

— Laisniuotas —
GAS FITTINGS and SJJMERAGE 
also BEER COILS iri TĄVERNS 

ĮRENGIA STOKĖftlUS

JOHN YĖRKES
2422 West 69th St
Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republlė 5688

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Afoige

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Hftlštfed St
CHICAGO, ILL.

Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

hTii-'į*fe ffir -

♦ LIGONINES - 
HOSPITALS

SVEIKATOS RLTTlĖAę

rONSILAJ IŠIMAMI uf ^įj.50 
iVOYMAS LIGONINĖJ
IAUDONGYSL1Š IŠIMAMA riena 

dieną Ligoninėje ...

’EuMatizmaš *2.00 
Gęeitni Palengvinama .... t
VISAS LIGAS* GYDOMA $j.00 

tfctminaciją įsk 
AS PAR 

K Kedziė 
ėt Lawn8jU«

CTAL

• fotografas
CONRAD 
poIografAs

Studija įrengta pif- 
-nofc Hįšies su ntlOi 
lefniškomis užlai- 
įomis ir Hollywooct 
Mėsomis. Da r b a s 
garantuotas.

1 420 W. 63gd St . 
Tali ENG. 5888-5848

NaujieiiQ.se


B

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

J. A. SINKUS

NAUJIENOS, Chicago, III.

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI iR BAĮuSŲ SKAIČIAI ' .v-
■ . *“ ■įyPslr JT*'"' >j. , U.. » _____

Penktad., • rugsėjo • 29, ■ 1939

2

l

3
f

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10.000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

10 11 12

Mani NON GRADUS
NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

5 8

10029 
Avė., 
Tel.
Turi

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073 

108759 balsų

7*8. NaRKIS
4353 S. Talman Av.

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

Turi 93192 balsų

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

ONA DA 
6108 S. State St, 

Chicago, III. 
Tel. Englewood 6530 
Turi 63341 balsų Į

3

A. RAŽAITIS
2122 W. 24 St. 
unieago, III.

Turi 14638 balsų

JOS*
1833 

Avė., 
Turi

ASCII^LA
Evergreen 

Chicago, I1L 
13740 balsų

EDWARD JUSAS Z. GAPŠIS

B

A. L. SKIRMONT 
15722 La'thropAv. 

HApvey, III.
Turi 13100 balsų

: --'7.

BULOTH

527 S. 4th St., East

13

K v

B

14 15

■

lt

&

F. BULAW 
806 W. 31st St.

Chicago, III.
Turi 10582 balsų

2131 W. 24th st 
Chicago, III.

Turi 11775 balsų

16

4405 Valley View

A v., Baltimore.Md.

f
S* Louis, I1L

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

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne
St*, Chicago, UI.
Turi 3000 balsųTuri 3000 balsųTuri 3500 balsų

10 11

3432 S. Morgan St 
Chicago, DL

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

A. F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.
Turi 2275 balsų

12

J. ŽIČKUS

Turi 1888 balsų

161413

J. GLAVECKAS
M. ROVAITIENE

t
Turi 1500 balsų | 'tūri 1000 balsųTuri 1775 balsų

18 20

J. KRUKONIS

3085
Wilkes Barre. Pa.

F. EDKINS

Turi 500 balsųTuri 500 balsųTuri 550 balsų

24

J. SEKYS

Turi 500 balsų

28

185 Silver St.
S. Boston, Mass.

St 
III.

904 Broad St 
Hartford, Conn.

700 S. 9th St.
Herrin, III.

JURKŠATHS

E. Market St

LIDŽIUS
Deodot St.

SUGDINIS 
212 E. Clark 

W. Frankfort,

1418 Muskegon a v. 
Grand Rapids, 

Mich.

2152 Montgomery 
St., Montpeal, 

Canada.

I* IvzKan v£>S 
DAUGINT

359 Jefferson St* 
Aurora, III.

Turi 11306 balsų

3727
Indiana Harbor.Ind.
Turi 2675 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St*, 
Waukegan. iii.

Turi 31525 balsų

17

ST. ŽUKAUSKAS

ALBIN SMALELIS

N- Kostner

Chicago,III.Avė;,

11

f-vi.

42 Keith St., 
Lee Park,

Wilkes Barre, Pa

1108 ElizdbėthAv. 
Grand Rapids,

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21.000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10;00 DOVANA

J ŽUKAS
1739 S. Halsted St 

Chicago, UI.
Turi 32075 balsų

NORGAILIENE

P.

3

GALSKIS

2640 N. St. Louis

Avė., Chicago, III.

Turi 29725 balsij

E.
2914 W. 45th St 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5641
Turi 25997 balsų

J. MAKSVITIS
B01 202

Calumet City, III.
uri 8150 balsų

ART.
3950 

Avė..
Turi

STANIONIS 
W. Gladys 

Chicago, III. 
22826 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

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

Turi 20922 balsų

2

A. NARBUTAS

1033 W 103 Št. 

Chicago, III.

Turi 19213 balsų

3
K

MRS. K.MANKUS

4027 S. Maplewood

Avė., Chicago, III.

Turi) 18536 balsų

6 7

Mrs. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė,
Tel. Spauld. 9207

Turi 17200 balsų

V. BUD 
4094—9th St 
Ecorse, Mich.

TeL Vinewood 
1—0789

Turi - 16890 balsų

SAVICKAS 
719 Lincoln 

Rockford, 
Turi 16825

Avė. 
III.
balsų

JOE VVOSKI
1633 W. Jackson 

Blvd*, Chicago, III. 
tel. Haym. 5890

Turi 16253 balsų

Chicago.UL

8

AL. 
vUBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted St

III.Chicago,

Turi 13618 balsų

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto. Canada. 
Turi 9272 balsų

JOS. AUGATLTS 
1608 S. 50 Avė. 

Cicero, III.
Tel. . Cicero 263J
Turi 8475 balsų

2
i y ■

7 3 :

PETRONĖLE 

ŽUKAS

Chicago, III.
, - ■ • \ •

\^8T. MOCKUS

1224 ttarrick Avė.
Bacipe. Wis.

■ r ‘ f

’ ■*. ‘ <; ) *

Turi 8646 balsų
, .. --------... >... ■■■—.——>

I . ■ '

Turi 8500 balsų
1----------------------------.... ■ .--------------------------------

’1> '

B. BARNISKJS
9424 Bumsidė Ąv< 

Chicago, I1L 
Turi 7875, balsų

10

M. DUNDULIENE

615 Cortland St

Hart, Mieli.

Turi 7000 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

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

M. KtLESUS 
■■ "k 77; :

Turi 7825 balsų

ONA VTLIENE
1646 N< Bell. Avė.

Chicago, 111.- 
Turi 6208 balsų

r <. ■:

S ' ' '

Turi 7350 balsų

12

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St
Grand Rapids, Mich

Turi 6025 balsų

NON GRADUS
NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

NOVO 
GROD8KAS

R. R. 1 Edęn 
Ontario, Canada 
c/o F. Balnys 
Turi 4680 balsų

■ 2 3 V7 4

\ • 
>

N. TRUMPICKAS
M. ŠEŠTOKAS T. MATULIAUS-

773 Bisšon Avė., 
Akron, Ohio 

t 1323 N, 35th Avė.,

KIENE

1519 W. Lombard
Melrose Bark^IlL St, Baltimore, Md.

•,» ' *

Turi 4000 balsų

1 ,

Turi 3&00 balsų

/

Turi 3795 balsų

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė, 

Norwood, Mass* 
Turi 1775 balsų

15

19

Turi 650 balsų

21 22 23

f. RUSINS KAS

D. RŪKE

J. MARTINAITIS

Rodney. Oont.

CANADA

1042 N 7 St. 
Clinton, Ind.

1

Route 1, 
Free Soil, Mich.

Turi 500 balsų Turi 500 balsų Turi 500 balsų

" 25 26 27

GEO 
ŠEŠKAUSKAS

Box 318 
Millinocket, 
Maine.

Turi 300 balsų

SKAITYTOJŲ BANKIETAS
įvyks sausio 14 d.—1940 m. Rubsiuvių svetainėje, 

333 So. Ashland Avenue.
Ten bus išdalytos kontestantams ir skaityto

jams dovanos



Penktad., rugsėjo 2&, 1939 NAUJIENAS, CMCJ7r<

Naujieny Kontesto Eiga
man ketino talkininkauti. Nors 
p. Banionis dabar gerai nesi
jaučia, vienok turiu viltį, kad 
jis pasveikęs ne tik^kad pri
suks prenumeratorius, bet at
vyks ir į “Naujienų” balių, ku
riame susitikę smagiai pauši- 
me.

Pereitą savaitę Mrs. Ona 
Dauginienė pridavė daugiausia 
balsų. Jeigu jai ir Šią sąvaitę 
taip seksis, tai tikrai persikels 
į penktą laipsnį.

Po jos seka St. Narkis, ku
ris vejasi J. A. Sinkų. Trečia
me laipsnyje J. Mačiulis sten
giasi persikelti į ketvirtą laip
snį, nes jau P. Galskį pralen
kė, o Žukas jam nepavojingas, 
nes randasi Lietuvoje ir iŠ ten 
prenumeratų mažai galės pri
siųsti.

C. K. Braze būtinai sekan
čią savaitę persikels į trečią 
laipsnį, nes jau tiktai 80 bal
sų trūksta. Jau dėl tiek balsų 
antrame laipsnyje nepasiliks. 
Braze Kenoshoj turi draugų, 
tai jeigu visi tik po puse pre
numeratos jam duotų, tai ji
sai netik persikeltų į trečią 
laipsnį, bet susyk peršoktų į 
penktą.

Pirmame laipsnyje kanadie
tis A. Frenzelis stengėsi pra
lenkti savo draugus ir jau ne
daug trūksta, kad persikeltų į 
antrą laipsnį.

Daugelis ir kitų kontestan- 
tų po truputį darbuojasi ir 
prižada neužilgo daugiau pa
švęsti ląiko šiam darbui.

T. RYPKEVIČIAy 
Kontesto Vedėjas

Louis Erinas, savininkas už
eigos, 815 W. 59th St., atsinau
jino “Naujienas”. Jis tūlą lai
ką buvo išvykęs į Wisconsino 
valstiją ir ten bebūdamas pa
siilsėjo, sustiprėjo, o dabar 
grįžęs namo, vėl energingai 
trusiasi prie savo įprasto dar
bo. Man įėjus į jo užeigą, nei 
žodelio nepasakęs padėjo $5 
ir sako: “Vertinu tavo atsilan
kymą, nes jau laikas, su ‘‘Nau
jienoms” atsiteisti.” Ačiū tau, 
mielas Louis, už tavo gerą šir
dį,—sakau aš.

Mano Talka
Stanley Balnionis (Balman), 

5612 So. Prairie Avė., visiems 
metams atsinaujino “Naujie
nas.”’ P-nai Balnioniai mano 
seni ir širdingi draugai, o taip 
pat ir mano talkos darbštus 
bendradarbiai. Atsinaujindami 
“Naujienas” kontesto lenktynė
se man linkėjo sėkmingumo, 
bet kad tapčiau laimėtoja, jie

I- JONAS* ;BAGŽ>'dNAŠr ‘
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 26 dieną, 9:45 valan
dą vakare, 1939 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Lietu
voj, Utenos apskr., Anykščių 
parap., Kiškelių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

2 brolius Daniel iri Matas, 
brolienes Stanislavą ir Elz
bietą, ir jų šeimynas, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoj 2 brolius ir 
seserį ir jų šeimynas.

Priklausė prie Unity Kliu- 
bo jr Keistučio Paš. Kliubo.

Kūnas pašarvotas 4605 S. 
Hermitage Avenue. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, rugsėjo 
30 d., 8:00 vai. ryto iš koply
čios į Gimimo Pan. šv. para, 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą,. o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Jono Bagdono gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Broliai ir Brolienės ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

1111 D A G*lės MylintiemsKKA Vestuvėms, Ban-j UllUn kietoms, Laido
tuvėms, Papuoši-

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 580«

Walter
Edbrooke

Barkauskas, 10611 
Avė., atsinaujino 

“Naujienas”. Jis sako, kad ir 
sunkus laikai, bet su “Naujie
nomis” nenoriu persiskirti. P? 
nas Barkauskas yra mano tal
kos bendradarbis ir jis man 
širdingai linki būti “Naujie
nų” kontesto laimėtoja, šir
dingai vertinu jo pareiškimą, 
bet jo darbą labiaus įkainiuo- 
siu. Kaip patirsi, kad kam rei
kalinga užrašyti “Naujienas”, 
tai nieko nelaukdamas pašauk 
mane: Englcwood 6530.

jienas”. Ji yra gera šeiminin
kė ir sąmoninga lietuvė. Ji la
bai pasitenkinusi “Naujieną” 
turingumu ir naujausių žinių 
pranešimu. Ji mano, kad ir 
musų lietuvių gyvenimo veik
la žymiai gyvesnė negu kita-, 
dos būdavo, širdingai linkiu 
laimės ir sėkmingumo ir tikiu 
jus pasimatyti musų rudens 
pasilinksminimo ir šokių va
kare, rūgs. 30 d., 7:30 vai. va
kare, 2235 S. Damen Avė.

D. Lėkis, 840 W. 66th St., at
sinaujino “Naujienas”. Ji pir- 
miaus turėjo biznį, bet dabar, 
užauginusi gražią šeimyną, ku
rie turi gerus užsiėmimus, ji 
pati sutiko būti namų šeimi
ninkė. Namų ruoša yra kilnus 
darbas, bet nuo šeimininkės 
priklauso namų kilnumas, 
dingai linkiu jai sėkmingo 
venimo.

A. Stanis, maisto krautuvės 
savininkas, 857 E. 75th St., at
sinaujino “Naujienas”. Jo taip 
vadinamas “Drexel Market” 
labai gražiai ir pasiturinčiai 
įrengtas. Apylinkės lietuviams 
patariu kreiptis pas jį, nes jis 
jums suteiks gerą ir manda
gų aptarnavimą. Jei kam rei
kalinga jo apylinkėje prenu
meruoti ‘Naujienas”, p. Stanis 
pataFpinfnkauš, pašaukdamas 
mane tel. Englc\vood 6530. 
Jam ir visiems mano rėmė
jams ir bendradarbiams lin
kiu laimės ir sėkmingumo vi
suose jų darbuose.

Ona S t tironas, 7222 S. Mo- 
zart Avė., atsinaujino ‘‘Nau-

PRANCIŠKA KARPIENĖ 
po pirmu vyru Šimkienė 
po tėvais Jakubauskaitė 

gyveno 2057 W. Pierce Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 27 d.', 3:45 vai. popiet, 
1939 m., gimus Raseinių aps., 
Skaudvilės parap., Surpiškės 
dvare. ,

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris: Antaniną Makšte- 
lienę, žentą Antaną Katariną, 
Karpas, Julią Vianella, žentą 
Dan, 3 sūnūs: 
Šimkų, marčią 
Pranciškų Šimkų, 
Marcellą, Vincentą 
marčią Jessie, 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 30 d. 8:30 vai. 
iš kopi, bus nulydėta į 
Jurgio parap. bažnyčią, 
rioje atsibus gedulingos 
maldos už velionės sielą, 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Franciškos Kar- 
pienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, ir kitos _ 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-39.

Stanislovą 
Veroniką, 

imarčią 
Karpas, 

8 anukus, ir

ryto 
Šv. 
ku- 
pa- 

o iš

M

i Siunčiam GėlesLOVEIKIS Sįksj.
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams.

33K So. Halsted Street
TeL YARDS 7SM

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
•“THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

šir-

So.Pečkauskis, 5938 
St., atsinaujino “Nau- 
Jis ir jo žmona Ona

Frank 
LaSalle 
jienas”. 
yra labai gerai nusiteikę lie
tuviai, 
sūnūs, 
abudu 
lą. Jie 
bučiau

Jie turi užauginę du 
Praną ir Stanislovą, ir 
lanko aukštąją mokyk- 

labai<r norėtų, kad aš 
laimėtoja Buicko. Na,

ateitis parodys. Jeigu 
kininkai bus veiklus, 
laimėsiu.

visi tal- 
ta gal ir

—<il ..............    HM—

Diena Iš Dienos to
kėj usios. Sūnūs Albertas tebe- 
laiiko vidurinę mokyklą.

^Biznierius Kasper yra geras 
kultūringą įstaigų rėmėjas.

Vietinis.

šaunios Vestuvės
Indiana Harbore

Artimu laiku,, t. y. spalių 
mėn. 28 d. palydės vdrpai į šei
myninį gyvenimą du piUsą 
miesteliui žinomus jaunuolius, 
Heleną Praniutę ir Aleksą Li- 
džių. ' •

Kadangi jie populiarus musų 
lietuviškoj visuomenėj, tai tu
riu ir spaudoje pabrėžti vieną 
kitą įdomesnį jų gyvenimo taš
ką. Heleną žinome kaipo gra
žią ir veikliį įvairiais reikalais 
vienturtę pp. Eufrozinos ir 
ir Maikio Pranių dukrelę. Pa
tys Praniai žinomi kaip ramus, 
turtingi prapertieriai ir nariai 
įvairių lietuviškų organizacijų; 
jų tarpe SLA ir Lietuvių Drau
giško Pasilinksminimo Klubo. 
Taip pat žinome gerb. Pranius 
kaipo duosnius įvairiems lietu
viškiems 
lams, jų 
yra seni, 
tytojai.

Aleksas Lidzius, tai buvęs 
“Naujienų” kon tęs tautas, kuris 
laiks nuo laiko parašo šį tą įdo
maus iš vietinio gyvenimo. Jis 
yra sūnūs Marijos ir Jokūbo 
Lidzių, buvusių Springfield, III. 
biznierių, kurie savo laiku iš
vyko ir apsigyveno Lietuvoj.

Kadangi tjen du jaunuoliai bu
vo ir yra taip populiarus musų 
lietuviškai Harboro visuomenei, 
tai musų kolonijos lietuvių 
vardu palinkėsiu jiems ilgo, lai
mingo ir santaikaus gyvenimo. 
Savo ir harboriečių vardu lin
kiu jiems viso gero.

J. J. Lidžius.

kulturiniems reika- 
tarpe ir spaudai. Jie 
seni “Naujienų” skai-

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško

Alex Dobrovolskis, 
Michigan Avė 
“Naujienas. Nors jis nėra mu
sų talkininku, bet p. Dobrd- 
volskio prašau paieškoti “Nau
jienoms” naujų prenumerato
rių, o suradęs pašauk mane: 
Tel. Englewood 6530, o aš tuoj 
kaip bematant, susiėmusi sa
vu tulšis atrytėsiu.

ONA DOVGIN 
Englewood 6530

10715 S. 
atsinaujino

Stepono Narkio 
Rėmėjai Naujienų 
Konteste

* i

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Thomas Bogue, 20, su Anna 
Zemeskis, 24

Edmund Paufil, 23, su Joan
Milašius, 19

Edward Pįrce,
Grabske, 26

Frank Snyder,
Gutski, 27

Joe Walavich,
Abromaitis, 27

Stanley Brongiel, 24, su Elea- 
nore Hacus, 18

Albin Symonanis, 21, su Ire- 
ne Cholodnycki, 19

Glen Pittenger, 33, su
Norwainis, 28

Charles Zakes, 21, su 
Kavai, 16

30,

26,

25

su

su

su

Agnės

Cecilia

Stella

Reikalauja
Perskirų

Paul Kuna nuo Marie

Anne

Helen

IEŠKO NAŠLES, 37 iki 40 metų, 
apsivesti. P. W., 229 So. 14th Avė.
Maywood, III.

HELP VVANTED—FEMALfc 
Darbininkių Reikia

y BUSINESS CHANCES 
_________Biznio Progos

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
gerai išdirbtas, einąs biznis. Renda 
nebrangi. 2115 So. Halsted, Hay- 
market 9202.

Kuna.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų ruošos darbui, savas 
kambarys, vana. Briargate 5480, 
7716 N. Ashland Avenue.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui, 3 suaugę, nėra skalbimo, sa
vas kambarys. $7.00. Fleischman, 
5235 Drexel, Plaza 1943.

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ, patyru
sių, gana darbo. MR. LADOF, 
Anita Hat Co., 65 East South Water 
Street.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui, geri namai. Fine, 4151 Van 
Buren, Kedzie 0754.

REIKALINGA DREIPŲ opera
torių, tik patyrusios tesikreipkite. 
307 W. Van Buren, trečias aukštas.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui, 18 iki 35, patyrusi, vaikai, 
engvas skalbimas, nėra virimo, 
juti. LYON, 3927 West Adams.

TAVERNAS, GERA VIETA, pui
kios dekoracijos, pilnas stakas, 
gerai įrengtas nebrangiai, privers
tas parduoti dėlto, kad turi kitą 
biznį. 3017 West 63rd St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras biznis, priežastis—turiu išeiti iš 
miesto. 3517 So. Halsted St.

.CLEANING, TAILORING SHOP. 
Geroj viėtoj. Darbo užtektinai. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Parduo
siu pigiai,—gera proga.

2205 So. California Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu. 6 kambariai viršuj, trys 
apačioje. Gražus įrengimai, 3 metai 
atdara. 6753 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI “NOBLE HOTEL” 
—24 kambariai, steam heat ir šiltas 
vanduo, priežastis nesveikata.

636 North State Street.

Augustinas/ir Auna Andriu
kaičiai, 7249 So. Richmond 
St., gyvena savo gražiame na
me. Drg. Andriukaitis turi ge
rą ir nuolatinį darbą. Jis yra

auklėjo gražią dukterį, Pauli
ną, ir sūnų, Raymond.

Antanas ir Alena Daunoriai, 
6354 So. Rockwell St., turi 
vo nuosavą, gražų namą, 
auklėjo gražius ir tvirtus sū
nūs, Edwardą ir Richardą,
nūs Eduardas dabar atosto
gauja Moline, III.

Drg. Antanas Daunoras jau 
nuo 1913 m. yra Keeley alaus 
distributeris.

sa-
Iš-

Su-

Jacob

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar- 
iui be virimo, padėti prižiūrėti 3 
metų vaiką, dieną. LASKY, 3326 
Douglas Blvd.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj, geras biznis, priežastį 
patirsite vietoj. 3210 So. Halsted 
Street.Gavo

Perskiras
Dorothy Baltus nuo

Baltus
Edith Orman nuo Shaddens

Orman
Estelle Slučas nuo Alex Slu-

čas
Kostancija Szurkus nuo Jo- 

seph Szurkus.

HELP VVANTED—-MALĖ 
Reikia

REIKALINGA GĖRIMŲ 
PARDAVINĖTOJŲ 
priimti keletas patyrusių 

pardavinėtojų. Laikome vi- 
Schenley, Čalverts ir visų 

garsinamų ir išimtinų gėri-

Galime 
gėrimų 
są eilę 
plačiai 
mų markes—patraukli komisija.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
jučernė su naujos mados elektri- 
kos šaldytuvais. Parduosiu už pir
mą pasiūlymą. 2242 West 23rd PI.

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
Lunch Room. Išdirbti per daug me
tų. Atsišaukite 4949 So. Halsted.

PARSIDUODA TAV ESRN ^S, 
Campbell Tavern, 4200 So. Camp* 
bell Avė. Priežastis—liga. Kaina 
$300.00.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

REIKALINGAS KRIAUČIUS 
prie senų drabužių taisymo ir pro- 
symo. 4540 So. California Avė. 
Tel. Lafayette 1312.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė—didelė krautuvė prie biznia- 
vos gatvės. Parduosiu pigiai, prie
žastis—mirtis. 1538 W. 69tth St. Tel. 
Hemlock 2126.

Mykdkj’i!V ardadienis
BRIDGEPORT. —-Šiandien, 

rugsėjo/29-tų j išpuola Mykolų 
Vardadienis. Veik • visi - Mykolai 
žada savo vardadienį šauniai 
paminėti... Tokių tarpe randa
si ir biznierius-realestatininkas 
Mįchael J. Kiras, 3251 South 
Halsted, St. rKadangi p-nas. Ki
ras ir jo žmona Ona yra popu
liarus, tai reikia manyti, kad 
jųdviejų draugai jam sudės ati
tinkamus momento pasveikini
mus.

Gimtadienio Pokilis
Juozas Bartkus savo užeigo

je, 959 W. 71 St., turėjo savo 
gimtadienio pokilį net per dvi 

■di^i 'aVeČių ’-V-
si baiiavOjo; linksminosi prie 
švelnios muzikos, skoningo 
maisto ir šalto alučio. Juozas 
Bartkus yra dar nevedęs, “sin- 
gelis”. Nors jis turi daug lipš
nių panelių, bet nenusispren- 
džia. Jis svečiams širdingai dė
koja už atsilankymą ir 
suteiktas dovanas. —Jūsų

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambaria!

RENDAI KAMBARYS, vaikinui 
arba merginai, visi įrengimai, ga
lite taisyti valgius. 7130 So. Maįile- 
\vood Avenue.

PARDAVIMUI, MAINUI ar ren- 
dai tavernas ir 3 flatai arti 47th 
ir Ashland. Rendos $100.00. Par
davimo priežastis—liga. Rašyti lai
šku Box 1066, .1739 So. Halsted Sį.

jarn
Ona.

----------------------5---------------
RENDAI KAMBARYS, prie šva

rios šeimynos, be valgio.'6916 So. 
Maplevvood Avė. pirmos lubos. 
Hemlock 9285.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pi
giai, gera vieta. Klauskite Lietuviš
ka Žyduko. 4705 So. Halsted St., 
Mutual Liąuor Company.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI gerai žinomas, buvusio 
Meldažiaus tavernas. 2244 West 
23rd Place.

4450 
seni 

Wis. 
žino-

<> X
CHICAGO LAWN. — Myko

lų tarpe randasi ir Mikas Pet- 
rosevičius, 3912 W. 62nd St. 
Per Mykolinės (rugsėjo 29-tą), 
žinoma, draugai ir giminės jį 
pasveikins ir palinkės jam ge
ros laimės.

Mikas Petrosevičius iš profe
sijos yra žymus smuikininkas.

Kaimynas.
x

SHERMAN PARK.
lų vardadienio išvakarėse ne
bus pamirštas ir Mike Trijo- 
pis, 5224 So.1 Paulina St. Jis 
ir jo žmona Leokadija yra pa
vyzdinga šeimyna.. Turi nema
ža gerų draugu, kurie, be abe
jonės, nėpaihirš jį pasveikinti 
ir palinkėti ilgiausių metų.

Juos žinąs.

Persikėlė Naujon 
Vieton

kolo-
J. Budris 
sidabrinių

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS

PILIETYBĖS PAMOKOS 
bus laikomos kas antradienį, pra
dedant Spalio 3-čią, 1939, 7:30 
vakaro. Vedėjas—

ADV. JOSEPH J. GRISK 
4631 South Ashland Avenue 

Telefonas YARDS 1001

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

NAUJA, TIK KĄ užbaigto mūrinė 
bungalovv—gatava įeiti ir gyven
ti. Turiu parduoti greitai, nes tu
riu daugiau namų, kuriuos noriu 
parduoti. 6607 So. Kilpatrick. šau
kite: BUTKUS, Hemlock 2310.

V.

PARDAVIMUI arba RENDAI 
Brighton Parke, 4008 So. Maple- 
wood Avė. 2 flatų, 4 ir 5 kamba
riai, visi įtaisymais platus lotas, 
garažas, kaina $3,700, arba teisin
gas pasiūlymas. Priimsiu į mainus 
ką turite, perkant mažas įmokėji- 
mas. Telefonuokite Prospect 0176.

- Myko-
Bill ir Anna Putrimai, 

So. Rockwell St., mano 
draugai dar iš Racine, 
Drg. Putrimai yra gerai 
mi raciniečiams ir chicagie-
čiams. Jie visada dalyvauja 
visuomeniniuose parengimuose 
ir gausiai remia progresyvį ir 
darbininkišką judėjimą. Jie 
gražiai išauklėjo dukterį Nel- 
lie, kuri dabar yra žmona Al
girdo Pakelčio Jr. Jų sunūs 
Juozas išaugo į didelį ir rimtą 
vyrą, o jauniausioji dukrelė, 
Jean, dar lanko mokyklą.

Felix ir Stella Strumskiai, 
2546 W. 45th St., gražiai gyve
na viršminėtu antrašu. Jie iš
auklėjo 2 gražias dukteris He
len ir Anna, kurios turi gerus 
darbus. Malonus ir draugiški 
žmones yra drg. Strumskiai, 
su kuriais aš turėjau progą su
sipažinti per tarpininkystę Bill 
ir Anna Putrimų.

So. 
ke

Vincas platkauskas, 4321 
RockwelĮ St., specialistas 
pėjas ir dekoratorius. Jis bai
gė specialę mokyklą toj šakoj, 
dar būdamas Rygoje. Vėliaus 
dirbo Liepojuje, o dar vėliaus 
Škotijoje. Kaipo pirmos klia- 
sos kepėjui ir dekoratoriuj, 
Vincui Amerikoje niekada daf- 
bo netrūksta ir daro gerą pra
gyvenimą. Apart to, Vincas

BRIDGEPORT. — šios 
nijos auksorius C, 
savo auksinių ir 
daiktų krautuvę perkėlė į nau
ją vietą, adresu 3825 Archer 
Avė.

Dabar, kurie turi bizniškus 
ar šiaip draugiškus reikalus su 
biznieriumi Budriumi, žinos, 
kur jis randasi.

Kaimynas.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakan^

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.

FARMS FOR SALE
_______ Ūkiai Pardavimui_______

120 AKRŲ ARTI AURORA, 7 
kambarių namas, barnės ir tt. elek
triką. $90.00 akras. P. H. YOUN- 
GEN, savininkas, Aurora, III.

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

M. MOTUZO BIZNIO 
ATIDARYMAS

Minės Vedybinio 
Gyvenimo Sukaktuves

BRIGHTON PARK. — šeš
tadienį, rugsėjo 30-tą, biznie
riai Jonas jį, Ona Kaspęr-Kas- 
paraičiai, 2^65 W. Pershing 
Rd., minės savo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuves.

Jiedu turi gerai išauklėję 3 
dukteris, kurios jau yra ište-

prirengia ir mokina kepėjus 
dekoruoti kepinius. Jis jau 
daug kepėjų yra išmokinęs to 
amato ir jie šiandien turi pel
ningus darbus^ Lietuviai kepė
jai, kurie noyjįte išmokti artis
tiškos dekoracijos, kreipkitės 
viršminėtu antrašu arba tele
fonuokite Lafayette 0147.
Naujienų Vajaus Kontestantas 

STEPONAS NARKIS 
4353 $o. Talman Avė.
įęi, Lafayettey 3974

Rugsėjo 30 d. įvyks p. M. 
Motuzo užeigos atidarymas ad
resu 2942 West Pershing Rd. 
Bus šokiai, muzika ir kitokie 
pamarginimai. Atidaroma užei
ga bus žinoma kaipo Mike’s 
Tavern.

Bus ne pro šalį pažymėti, 
kad p. M. Motuzas yra labai 
simpatingas ir malonus vyras, 
kuris savo laiku drauge su bro
liu važinėjosi po Amerikos ko
lonijas ir rodė lietuviškas fil
mas (Lietuvoje nuimtus mies
tų, miestelių, kaimų, bažnyt
kaimių, paradą ir kitokių įdo
mių vietų nuotraukas). Tie iš 
Lietuvos brolių Motuzų atga
benti filmai tarp Amerikos lie
tuvių turėjo didelį pasisekimą.

Laikinai broliai Motuzai fil
mų neberodo: vienas jų kiek 
ilgiau Lietuvoje mano pasilik
ti, o Mečys Motuzas atsidarė 
biznį Chicagoje. Rugsėjo 30 d. 
tad ir įvyks kalbamo biznio 
oficialus atidarymas.

Gar sinkitės “N-nose”

MAINYSIU 100 AKRŲ be skolos 
farmą į namus. Farma 50 mylių 
nuo Chicagos. Agentams komisija. 
Armitage 7949.

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.

LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBO 
mėnesinis susirinkimas įvyks spalių 
1 d., Hollywood svetainėje, 2417 
West 43rd St., 12 vai. dieną. Malo
nėkite atsilankyti.

—Helen Chapas, rast.
Chicago Lietuvių Auditorijos bo- 

nų savininkams pranešame, kad su
sirinkimas įvyks penktadienį, 29-tą 
rugsėjo, 1939 m. 8-tą v. v., audito
rijos salėje, 3133 So. Halsted St.

Viršininkai Draugijų, kliubų. kuo
pų ir pavieniai savininkai malonė
kite pribūti. Atsineškite bonus, o 
kurie pasidėjote banke, tai atsineš
kite certifikatus, visi gausite naujas 
Šeras. > M. Kadžiauskas, sekr.

DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 1. d. 1 vai. popiet, šv. Jur
gio parap. svetainėje, 32nd Place 
ir Lituanica Avė. Narės malonėkite 
pribūti. A. Laurinaviche, rašt.

LIET. MOTERŲ DRAUGIJOS 
“APŠVIETOS” susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 1 d., 2:00 vai. 
popiet. Sandaros svetainėje, 814 W. 
33rd St. Prašome skaitlingai atsi
lankyti ir pasirūpinti su užsiliku- 
siom mokestim.

—M. Viščiulienė, rašt
DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 

ŠIRDIES VIEŠPATIES JĖZAUS 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį spalių 1 d. 1 vai. popiet 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Malonėkite atsilan
kyti visi. Yra daug svarbių rei- 

Ikalų aptarti. —Frank Bakutis, rašt

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Jane Paulauskaitė

GRAŽUOLES REGISTRUOJASI

PIRMOJI! VAKAR CHICAGOJE
taip 
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[ ACME-NAUJIENŲ Photo] '

BERLYNAS. — Gen. Werner von Fritsch, buvusio vokiečių armijos vyriau
siojo vado, laidotuvės. Gen. Fritsch žuvo Varšuvos fronte.

Kelionė Vandenynu Buvo “Labai Nejauki”

P-lė Frances Sadauskaitė, 
sakant, padarė pagrindą 
giamam Marijos Jurgelionie- 
nės paminklo fondui.

tos gatvės pasiskandino 2’8 me
tų moteriškė Mrs. Benzilar 
Johnson, nuo 4620 So. St. Law- 
rence avenue. Priežastis neži
noma.

TRYS CHICAGIEČIAI JAU SUGRĮŽO Iš 
LIETUVOS

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Lietuvos Stella ir Tomas Mille- 
riai, kurie gyvena po antrašu 
2501 W. 45th St., taipgi Mar- 
garet Janilones. Jie visi buvo iš
važiavę Lietuvon birželio 7 d. 
laivu “Queen Mary”, bet grįž
tant permainė laivakortes ant

Pp. Mileriai iš Klaipėdos iš
plaukė kaip tik prieš pat karo 
pradžią. Keliaujant Atlanto van
denynu, karas jau buvo įsisiū
bavęs. Plaukiant nors ir neutra
lūs šalies laivu, visgi pavojus 
gręse kiekvieną minutę.

Dienos laiku atrodė, kad nė
ra jau tokio didelio pavojaus, 
nes laivas aptaisytas švedų vė
liavomis, taip pat ir šonai nu-

Rytoj Po Pietų 
Kun. M. X. Mockaus 
Laidotuvės

Vėl. kun. M. X. Mockus
Rytoj, 1:30 valandą po pie

tų įvyks iškilmingos seno lais- 
vamanio-prakalbininko, kun. M. 
X. Mockaus, laidotuvės.

10 valandą ryto (rytoj) ve
lionio kūnas bus perkeltas iš 
J. P. Ridiko koplyčios, (3854 
S. Halsted Street) kur yra pa
šarvotas, į Chicagos Lietuvių 
Auditoriją. Ten apie 1:00 vai. 
prasidės laidotuvių apeigos. Po 

' atsisveikinimo, velionis bus iš
vežtas j Lietuvių Tautiškas ka
pines, kur įvyks kitos trumpos 
gedulo apeigos, prieš kūną nu
leidžiant duobėn.

Laidotuvių apeigose dalyvaus 
“N” redaktorius Dr. P. Grigai
tis, laisvamanis A. M. Mete- 
lionis iŠ Detroito, F. Abekas, 
kun. S. Linkus, V. B. Ambrose 
ir T. J. Kuchinskas. Trumpą 
dainų programą prižadėjo pil
dyti dainininkas Stasys Rim
kus. •

Laisvamanių Komitetas, ku
ris rūpinasi laidotuvėmis, susi
deda iš 
Dombro, 
chinskas, 
Ambrose.

Pažangus lietuviai, kurie no
ri prisidėti piniginiai prie lai
dotuvių, gali palikti aukas šian
dien P. J. Ridiko koplyčioj.

sekamų asmenų: St. 
A. Jocius, T. J. Ku- 
St. Vitkus ir V. B.

NAUJIENOS, CMcago, UI Penktad., rugsėjo 29, 1939
Ą*ĄW».T

i

tepti švedų spalvomis, kad iš to
lo butų galima matyti, kokios 
šalies laivas plaukia. Bet nak
ties laiku buvo labai nejauku, 
nes visą laiką ant laivo jokių 
žiburių nebuvo.

Pasirodė Vokiečių Lėktuvas.
Vieną naktį vokiečių eropla- 

nas pasivijo laivą ir keletą kar
tų aplink apsuko. Visi keleiviai 
neatgaudami kvapo laukė, kada 
laivas eksploduos. Bet laimei, 
niekas neatsitiko ir Milleriai pa
siekė New Yorką.

Lietuvoje Milleriams labai pa
tiko, nes žmonės linksmi ir, 
nors nėra turtingi, bet užtekti
nai visko turi, ir bado nekenčia.

Nauji Amerikos 
Legiono Viršininkai
Bara Jaunimo Kongresą; Nori 

Varžyti Ateivius.
Amerikos Legiono konvenci

ja vakar išrinko organizacijos 
generaliu komendantu 1940 me
tams detroitietį, Raymond J. 
Kelly. Jis yra Detroito miesto 
advokatas.

Legiono moterų skyrius (Au- 
xiliary) prezidente išrinko Mrs. 
VVilliam Corwith, iš Rockville 
Center, N. Y.

Paskutinėj sesijoj, vakar po 
pietų, konvencija priėmė rezo
liuciją, barančią Amerikos Jau
nimo Kongresą už tai, kad “jis 
atsisakė tokiais pat griežtais žo
džiais pasmerkti komunizmą, 
kokiais pasmerkė nacizmą ir fa
šizmą”. Tuo, sako Legionas, 
Kongresas parodė savo šališku
mą komunizmui.

Legionas taipgi nutarė reika
lauti visų ateivių — nepiliečių 
registracijos, imigracijos suvar
žymo visoms šalims ir siūlys 
kongresui priimti atatinkamus 
įstatymus uždrausti nacių Bun
du ii’ kitas panašias organizaci
jas.

Moterys-
Džiurininkės
Geresnės už Vyrus

pa
yra

Vos tik Moterų skyriuje 
sirodė pranešimas, kad 
steigiamas fondas Marijai Jur- 
gelionienei paminklą statyti, 
kaip tuoj atsiliepė p-lė Frances 
Sadauskaitė ir įteikė fondui $5. 
Tai bus lyg ir pagrindas fon
dui. O turint pagrindą, jau ga
lima Jr toliau darbas dirbti, ęv • i

Šia proga tenka pasakyti, jog 
p-lė Frances Sadauskaitė yra 
labai gražių dalykėlių Moterų 
skyriui parašiusi. Vadinasi, ji 
yra kalbamo skyriaus bendra
darbe.

Aukos Kun. M. X 
Mockaus 
Laidotuvėms

“Naujie- 
sokamos

I 
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Viena iš Jų Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi
lių Parodoj*. Gaus Puikias Dovanas.

Gražuoles rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa* •' 
lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Halsted 
Street

Išrinktoji gražuolė “MISS LITHUANIA 1940” ne 
vien laimės garbę dalyvauti Automobilių Parodoje, bet 
kartu gaus ir puikias dovanas. j

Brangias dovanas gaus ir 4 kitos gražuolės, kurios 
bus išrinktos tą vakarą. Dovanas skiria New City Furni- 
ture Mart, kurių krautuvė randasi 1654-55 W. 47th St. 
Chicago.

štai tos dovanos: 6
PIRMA gražuolė gaus: Complete Bedrohm setą, su

sidedantį iš Dresser, Chest, inner springs mattress ir 
springsų — certės $15.00.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 vertės radio.
TREČIA — gaus $45.00 vertės Cedar Chest.
KETVIRTA — gaus 3 šmotų bedroom lempas ir lo

vai užtiesalą, vertės $25.00.
PENKTA — 100 šmotų linen sėt, vertės $15.00. Be 

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingą bankietą.

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

Mergaitės, tuojaus išpildykite “Naujienose” telpantį 
kuponą ir prisiųskite kartu su savo paveikslu į “Naujie
nas” 1739 So. Halsted St.

O Little Company of Mary 
ligoninėj pasimirė 21 metų mer
gina, Mildred Lanthier, nuę 
6635 S. Wabash avenue. Ji bu
vo sunkiai sužeista, kai su tre
ku įvažiavo į gatvekario stulpą 
prie 94th ir Western avenue.

» » »
© Prie 18-tos ir Ganai tro- 

kas suvažinėjo ir sunkiai sužei
dė 67 metų Charles Simoną, 
nuo 1815 S. Desplaines Street.

o O
• Vakar Chicagon grįžo Mrs. 

Catherine O’Hagan. Ji buvo ke
leivė anglų laive “Athenia”, ku
rį paskandino vokiečių subma- 
rinas. Ją išgelbėjo žvejų lai
vas, o iš Anglijos New Yorkan 
atplaukė su U. S. keleiviniu 
laivu, “Orizaba”.

0 » O
O Amerikos> didžiojo karo 

veteranai, kuriems teko tarnau
ti Sibire, laike aliantų inter
vencijos Rusijoj, vakar išsirin
ko chicagietį Frank Morrissey 
savo pirmininkui Jiė Chicagoj 
laikė konvenciją kdrtu su Ame
rikos legionu, bėt ? turi atskirą 
organizaciją, “National Asso- 
ciation of Vets of American 
Expeditionary Force *in Sibe- 
ria”.

» » «
• Prie 70-tos ir Viiicennes 

kampo širdies liga susirgo ir 
staiga pasimirė 70 metų sene
lis, David Gran, nuo 1139 S. 
Marshfield avenue. Jisai ten 
pardavinėjo laikraščius.

S » »
• Miesto teisėjas G. E. Gor- 

man ‘nuteisė 26 metų chicagie
tį Ollie Weber sėdėti metus 
Bridewell kalėjime. Weber pa
deginėjo namus, nes mėgo žiū
rėti “kaip ugniagesių vežimai 
važiuoja”, 
rams pas jį 
išsigerdavo 
Taip liudijo
smui ištyrinėjo jo protą.

» a o ,
• Burlington gelžkelis ruo

šiasi užsakyti aštuonis naujus 
lokomotyvus. Užsakymą turbut 
gaus dirbtuvė LaGpange, III., 
kuri stato dieselinius lokomo
tyvus.

Entuziazmas gais- 
kildavo, kai Weber 
“ugninio vandens”, 
daktarai, kurie tei-

Vakar ir užvakar 
noms” buvo prisiųstos 
aukos, skiriamosr kun. M. X. 
Mockaus laidotuvių reikalams:

Joe Buloth-Bulota, East Si. 
Louis—$1.00

Jakubauskas ir Mary Butkus 
—$2.00

Vilimaitis ir Stanionis—$2.00
L. Gitotas—$1.00

' S. Mačiulis ir A. Gudaitis— 
$2.00

Mrs. A. Novickas, Melrose 
Park—$2.00

Steve Mileika ir J. Orintas, 
Crown Point, Ind.—$2.00

Z. Milius, Eagle River, Wis. 
—15c.

(Kelios kitos aukos jau bu
vo paskelbtos).

“N” Adm.

A

i

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas

Pavogė Žvakides iš 
Laid. Koplyčios

• St. Margaret’s ligoninėje 
vakar pasimirė Gene latonni, 
Calumet City policijos leitenan
tas, kuris buvo pašautas laikė 
susišaudymo sii piktadariais 
Mayer Beverage Company įstai
goj, Calumet City miestelyj. '

» » »
• Palmer House viešbuty j, 

laike Legiono komisijos posė
džio, širdies liga pasimirė Frank 
N. Brooks iš Bellingham, Wis. 
Vienu laiku jis buvo Legiono 
generaliu komandantu.

» »
• WoodĮawn apylinkėj, ad

resu 6247 S. Kimbark avenue, 
vakar buvo atidarytas naujas 
Chicagos viešo kir 
rius. Formalūs ’ iškilmės įvyks 
šiandien. Knygynas turės 50,000 
knygų.

' Englewood policijos nuovada 
gavo pranešimą, kad nežinomi 
piktadariai pavogė tris setus 
žvakidžių iš Leo A. Hęinen lai
dotuvių koplyčios, adresu 7013 
S. Racine avenue. Jų vertė sie
kia apie $600.

Vardas-pavardė

Antrašas

Telefonas

Aukštis: pėd. coliai. Svoris:

Amžius

sv.

UžsiėmimasInteligentiškesnės
John E. Trager Sr., Cook 

apskričio Jury Commission vir
šininkas, vakar pareiškė, kad 
moterys džiurininkės — nežiū
rint jų trukumų — yra geres
nės už vyrus. Jos yra geriau 
išsilavinusios ir inteligentiškes
nės.

Moterų trukumai — yra jau
smų nevaldymas ir karščiavi
masis, sako Trager, bet jų iš
silavinimas tuos trukumus per
sveria.

Moterys tik neseniai pradė
jo tarnauti džiurėse, kai legis- 
latura pravedė reikalingus įsta
tymus, o aukščiausias teismas 
pripažino juos konstituciniais. 
Pirmiau tokia tarnyba 
rims buvo uždrausta.

Barrick’s Malevų 
Krautuvė Įsigijo 
Savus Namus

malevųBarrick’s 
kuri pirmiau buvo 
S. Kedzie avė., da-

no sky-

Ne Pas Butkų 
Tai Įvyko

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

T0WN OF LAKE. — Vakar 
“Naujienose” tilpo žinia iš 
Town of Lake apylinkės apie 
paklydusį žmogų, kurį davat
kos iš peklos išgelbėjo. Žinioj 
yra minima mano, J. Butkaus 
krautuvė, adresu 4556 S. Pau
lina Street.

Šiuomi prašau redakcijos ži
nią atitaisyti, žinioj aprašytas 
incidentas, rodos, įvyko kokioj 
tai kitoj įstaigoj, bet ne mano 
krautuvėj. Mano asmuo nebuvo 
paliestas ir niekas man žinioje 
paduotų grąsinimų nedarė. Kai
mynas apsiriko paduodamas 
mano adresą ir pavardę. Ne čia 

aprašytas incidentas įvyko.
" J. Butkus, 

4556 S. Paulina Street.

Parašas

Parengimas Hollywood švet.
Kupiškėnai, pradėdami žie

mos sezoną, nutarė rengti bun- 
co ir kortų pramogą. Tai pa
rengimas, kurį visi mėgsta, 
nes visiems yra proga laimėti 
po dovaną. Išrinkta darbšti ko
misija, kuri jau surado svetai
nę, pagamino tikietus ir jau 
platina. Visus narius prašome 
platinti tikietus ir padirbėti 
draugijos labui. Parengimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 2 d., 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43 St., Brighton Parke. Tai vie
ta, kur iš visų keturių pusių 
patogu privažiuoti. Svetaine 
erdvi ir paranki visokiems pa
rengimams. Bus daug gražių 
dovanų, gera muzika ir kili 
smagumai. Tikietas 35 centai.

P. B.

Kupiškėnai Jau 
Rengiasi Žiemos 
Sezonui

Rengia vakarą gruodžio 2

metė

joteis-

Grand

Kultūros Draugijos vasaros pa-/

yra plačiai pagarsėjęs daininin
kas, o <

pa- 
pa- 
pa-

dėl tikisi pasimatyti su savo 
draugais ir pažįstamais Mykolų 

Michigan ežere, prie 47-j Dienos proga. —VBA. ~ “

1

Žada Apkaltinti 
Teisėją McGarry

Painformuoti kriminalio 
mo žmonės sako, kad grand 
džiurė nutarė apkaltinti miesto 
teismo teisėją Eugene L. Mc
Garry nusižengimu savo parei
goms. Netrukus kaltinimai prieš 
teisėją busią įteikti apskričio 
teismui.

Miesto teismo vyriausias tei
sėjas J. J. Sonsteby pareiškė, 
kad jis uždraus McGarry’ui by
las svarstyti, jeigu pasirodys, 
kad jis tikrai yra traukiamas 
atsakomybėn.

Užmetimai teisėjui McGarry 
kilo iš gandų, kad jisai leidžia 
politikieriams “fiksinti” bylas 
jo teisme ir turi sudarę suokal
bį su kitais žmonėmis apėjimui 
kaucijų patvarkymų.

Nušovė Sargą 
Northsidėj

Garaže ties 145 East 
avenue, vakar rytą buvo nu
šautas 26 metų sargas, Her- 
bert Wolff. Kulkos žaizda bu
vo galvoj. Kišenių j velionis tu
rėjo $10 ir kelios banknotas 
buvo ant stalo garaže. IŠ to 
policija spėja, kad žmogžudis 
buvo ne vagis, bet koks nors 
kerštininkas.

Wolff gyveno adresu 2008

žinoma 
Krautuvė, 
prie 5905 
bar įsigijo nuosavus namus prie
6050 S. Halsted str. Tie pir
kėjai, kurie per eilę metų 
laikė ryšius su šia sena ir 
tikima įstaiga, stengiasi ją 
laikyti ir naujojoj vietoj.

Tai yra visai pateisinamas 
dalykas, žinant tos įstaigos at
sakantį patarnavimą ir prekių 
kokybę, kokią ji pardavinėja, 
nenuostabu ir toks geras pir
kėjų atsinešimas. čia galima 
gauti įvairiausios rųšies malė? 
vos, sienoms popieriaus, maši
nas tiems popieriams nusiim
ti ir grindims skusti išsinuo- 
muoti. Ir, beto, čia patarnavi
mas tiek skubus, kad, rodos, 
niekur kitur gauti geresnio ne
galima. (Skelb.)

a o »
• National Ycjuth Adminis- 

tration skelbia, kad priims ke
lis tūkstančius jaunuolių įvai
riems pašalpos darbams. Dar
bai yra ne pilnam laikui, bet 
duoda jaunuoliams progos už
dirbti po kelis ar kelioliką do
lerių kas mėnesį. Kandidatai 
turi būti tarp .18 ir 24 metų 
amžiaus. N.Y.A.V raštinė randa
si Merchandisę Mart rūmuose.

• Hėbron miestelio (Mc 
Henry apskrity j) gyventojai 
užvakar naktį ląbai pyko, kai 
juos iš miego pąžad no kas nak
tį praeinančio prekinio trauki
nio sirengos kaukimas. Bet va
kar jie dėkojo už tai traukinio 
inžinieriui. Jisai paleido Sirena 
visu smarkumu; kai pamatė, 
kad dega vieno ūkininko kloji
mas. Sukelti gyventojai gaisrą

Praėjusį šeštadienį B. Lin- 
gienės bute Cicero j įvyko Ku
piškėnų Kultūros Draugijos su
sirinkimas. Narių atsilankė ap- 
ščiai ir be įsikarščiavimų svars
tė draugijos 'bėgančius reika
lus. Labai pagirtina, kad kupiš
kėnai taip sutartinai dirba tą 
kilnų apšvietos darbą.

Išklausyta valdybos raportai, 
taipgi ir praėjusios vasaros pik
nikų rengimo komisijos ir 
vienbalsiai su padėka buvo pri-

Alinėj ties 5105 S. Halsted st., 
kuri priklauso vienam. Danny

Cleveland’ avenue. Jo kūną at- Stanton, vakar buvo pašautas 
rado berniukas George Flans- 48 metų chicagietis Jack Nevil- 
borg, 105 E. Grand, kuris at- le. Jis buvo paguldytas Evan- daugiau triobesių 
ėjo garažan pristatyti Wolffui gelical ligoninėj. Sako, kad jis 
rytmetinį laikraštį. yra gengsterių auka.

Mykolas Tarutis
Minės Mykolų Dieną

BRIDGEPORT. — Kadangi 
šiandien išpuola Mykolų Diena, 
tai ta proga Mykolas Tarutis 
rengia didelę Mykblų parę savo . . _
tavernoje, antraJu 3149 South ’m p«^ode- .kad Kupiškeny 
Halsted St. (rytoj, šeštadienį). Drauguos vasaros pa-

Jo sudus Vytautas Tarutis buvo sėkmingi
Bet vasara jau prabėgo ir 

uaf^aioviyo uaiunuuJ .-.-vi. . .

duktė Irena yra gabi a‘Ts ., ,orui pra"
užgęsino. Kitaip ugnis butų iŠ - (scenos mėgėja. Taručiai yra la-(d6sil" leninį veikimą po sto- 
siplėtusi ir sunaikinusi daug bai draugiško budo žmonės, to- ®u: 01;® jau ne taiP ,ma °nUr

• , . ........... ikaip miškuose po atviru dan-
, bet lankydami juos pa- 

milsim.

Paslydo Ant Laiptų 
Ir Užsimušė

21 metų mergaitė, Martha 
Pooch, 3839 Wayne avenue, 
lipo aukštyn laiptais. Tarp pir- 

’ mo ir antro aukšto ji paslydo, 
virto per paramstį ir nukrito 

iį namo skiepą. Persiskėle gal
vą ir mirė.




