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Lietuvos Vyriausybė Svarsto Rūsy Pasiūlymusf

JUOZAS URBŠYS VĖL Į MASKVA VYKS
Lietuvai esama galimumo gauti Vilniaus 

teritorijos
KAUNAS, spalio 5. — Už-i Maskvoje eina gandai, jogei 

sienių reikalų ministeriui Juo- lietuviai nori plebiscito, kuris 
zui Urbšiui sugrįžus iš Mask- parodytų, ar Vilniaus gyvento- 
vos, ketvirtadieni įvyko Lietu- Į jai pritaria, kad miestas pri- 
vos ministerių tarybos posėdis. Įklausytų Lietuvai.
Jam pirmininkavo prez. Anta- Latvijoje gauta pranešimų, 
nas Smetona. Diskusuota Rusi- kad rusai reikalauja Lietuvos 
jos pasiūlymas abipusės pagal- leidimo pastatyti Rusijos ka

PALEISTAS FRANCUZIJOS 
PARLAMENTAS

PARUOŠTA DIRVA KOMUNISTAMS AREŠTUOTI

bos sutartį pasirašyti.
Lietuvos užsienių reikalų mi- 

nisteris Urbšys, sako praneši
mas, artimoj ateity vėl į Mask
vą vyks.

Helsinky, Suomijos sostinėje, 
dienraštis “Uusi Suomi” prane
ša, kad Lietuvai yra galimumo 
gauti teritorijos Vilniaus apy
linkėje, bet ne Vilnių. To pa
ties dienraščio pranešimu Ru
sijos vyriausybė pasitiko p. 
Urbšį Maskvoje ir priėmė jį 
labai draugingai. Kai kurie ste
bėtojai mano, kad Lietuvos- 
Rusijos sutartis gali būti pasi
rašyta ateinantį šeštadienį.

Ribbentropo misija 
Maskvoje nepa

vykusi
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 5. — Pranešama, sovietų 
premjeras Mofotov atlankysiąs 
Berlyną. Paryžius betgi prane
šimą ima ramiai. Nes kiti pra
nešimai liudiją, kad didelio ru
sų ir vokiečių glaudumo nėra.

šiomis dienomis Vokietijoj 
užsienių reikalų ministeris von 
Ribbentrop lankėsi Maskvoje. 
Jis prašė rusus pasiūlyti, Vo
kietijos vardu, taiką talkinin
kams. Rusai atsisakę. Jis pra
šė vokiečių-rusų karinę sutar
tį padaryti. Rusai ir vėl atsi
sakę. Rusai prižadėję vokie
čiams karo reikmenų teikti, bet 
prižadas buvęs visai neaiškus. 
Kitą vertus, Lenkijon vokiečiai 
pasiuntė 25 savo kariuomenės 
divizijas, o rusai pasiuntė 120 
divizijų savo kariuomenės.

šitais ir kitokiais praneši
mais remdamiesi Francuzijos 
politikai mano, kad glaudaus 
Stalincj ir Hitlerio kooperavimo 
nėra ir kad Molotovo kelionė 
Berlynan rusų ir vokiečių kiek 
žymiau nesuglaus. Paties Rib
bentropo misija irgi nepavyku
si.

61 sejnatorius prita
ria administraci

jos biliui
WASHINGTON, D. C., spa

lio 5. — IŠ patikimų šaltinių 
sužinota, kad 61 senatorius pri
taria prez. Roosevelto neutra
lumo biliui. 29 senatoriai yra 

v priešingi, o penki abejingi. At
rodo, neutralumo bilius turi se
natorių daugumą.

Cbicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pi* 
našauia?

Giedra; saulė teka 5:51 v. r., 
leidžiasi 5:25 v, v.

riuomenę pagal susisiekimo li
nijas, kurios veda j Latvijos 
uostus.

---- X---- X---- X—
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio ,5. — Sovietų Rusija ir 
Latvija ketvirtadienį pasirašė 
abipusės pagalbos sutartį.

Pagal sutartį rusai gauna ba
zes trijuose latvių uostuose — 
Rigoje, Liepojoj ir Vindavoj.

Be to, tam tikras ribotas ru
sų kariuomenės skaičius bus 
laikomas Latvijoj.

Sutartis pripažįsta Latvijos 
savarankumą.^; '

Hitleris uždraudė 
komunizmo kri

tiką
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 5. — Vokietijoj nespausdi
nama knygų, brošiūrų ir lape- 
!ų atkreiptų prieš bolševizmą. 

Vokietijos organizacijos, kurios 
specializavosi komunistus kovo
ti, paliovė veikusios. Komunis
tų veikla, sako pranešimai, ne
jus toleruojama Vokietijoj. Ne
jus leidžiama nė Stalino pa
veikslus iškabinti privačiuose 
namuose. Bet aktyvi Rova prieš 
komunistus Rusijoj ir kitose 
šalyse, kova bendrai prieš ko
munizmą sulaikyta Vokietijo
je.

Belgai bijo vokiečių 
invazijos

BRUSSELS, Belgija, spalio 
5. — Belgų žinių agentūros 
pranešimas iš Berlyno sako, 
kad tam tikrais atvejais vokie
čiai gali išsižadėti užtikrinimų 
duotų Belgijai, jogei jie gerbs 
jos .neutralumą. Pavyzdžiui, jie 
gali panaikinti prižadus, jeigu 
per Belgijos teritoriją skraidys 
svetimų šalių lėktuvai ir bel
gai nepajėgs šitų lėktuvų veik
smų sustabdyti.

Belgų Vyriausybės atstovai 
sako, kad iki šiol šalies neu
tralumas buvo tinkamai išlai
komas. Tačiau kai kurie laik
raščiai mato vokiečių pareiški
me kaip ir įvadą priekabei, pa
ruošimą dirvos Belgijos neu
traliteto sulaužymui ir vokiečių 
invazijai į Belgiją.

Naciai ir komunistai 
kooperuoja kalė

jimuose
HAARLEM, Holandija, spa

lio 5. — Hitlerio ir Stalino ko- 
operavimas mūšių laukė ir po
litikos dirvoje randa atgarsių 
kalėjimuose, šito miestelio ka
lėjime uždaryti trys Vokietijos 
komunistai ir du naciai įveikė 
sargą, užrakino jį kalėjime, o 
patys pabėgo. r .

NAUJIENŲ-AČME Telephoto
CHICAGO. — žmonių minia, prie Holy Name katedros, kur yra padėtas 

kardinolo Mundelein kūnas. J
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Iš Lietuvos KARO ŽINIŲ SUTRAUKA
PALAIDOTAS JUOZAS

i ' TŪBELIS.
• *

, KAUNAS, spalio 3 d. kraš
tui gedintį palaidotas- Juozas 
Tūbelis. Laidotuvėse dalyvavo 
Valstybės Prezidentas, Vyriau
sybės nariai,. studentai, moks
leiviai ir keli tūkstančiai Kau
no ir provincijos visuomenės.
1939/X/3 d. ‘

• ' r 1
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HITLERIS IŠSKRI
DO! VARŠUVA

< .. t ‘.'t1 /'■ / /' .

KALBĖS REICHSTAGUI 
PENKTADIENĮ '

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 5. —Ketvirtadienį Adolfas 
Hitleris išskrido į Varšuvą. Ji
sai oficialiai įjungs lenkų so
stinę į reichą.

Tą pačią dieną vakare su
grįš į Berlyną. Užbaigs ruo
šti kalbą, kurią pasakys penk
tadienį 12’ valandą dienos (Chi- 
cagos laiku 5 vai. ryto) reich
stagui. šitoj kalboje, manoma, 
jis paskelbs/Britanijai ir Fran- 
cuzijai ‘‘‘taikos ultimatumą”.

I ' - ’ ’

Rusai koncentruoja
mi Suomijos pasieny

PARYŽIUS, .Francuzija, spa
lio 5. — Francuzijos vyriausy
bė gavo pranešimų, kad Rusi
ja koncentruoja prie Kronštad-; 
to* 600 karo lėktuvų ir 8,000 
aviacijos kariuomenės. Kron- 
štadtas yra prie Suomių marės. 
Reiškiama nuomonė, kad šitas 
koncentravimas yra grūmoji
mas suomiams. Rusai nori gau
ti kai kuriuos suomių uostus 
savo laivyno bazėms.

Bremeno igula su
grįžo i Vokietiją

BERLYNAS, Vojciėtija, į{>a- 
Ijo 5. — Dienraštis “Frankfur
ter Zeitung” praneša, kad vo
kiečių pasažierinis laivas Bre- 
men rado prieglaudą neutralia
me uoste ir kad laivo 900 
nių įgula jau sugrįžo į Vokie
tiją. ,

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 5. — Hitleris penktadienį 
pasiūlysiąs tokias taikos sąly
gas: sudarymą mažos lenkų 
.valstybės su 'Varšuva, kaipo so
stine; pakeitimą čeky padėties 
Bohemijoj ir Moravijoj; gene
ralinį s nusiginklavimą, ir sutei
kimą Vokietijai galimumų vy
styti prekybą.asu kolonijomis.

LONDONAS,'/ Anglija, spalio 
5. Bertyno-Romos ašis su- 
lužusi, kai Hitleris ir Stalinas 
pradėjo kooperuoti. Italija ne- 
padėsianti Hitleriui kariauti. 
Tokia nuomonė, vyriau ja Lon
dono politiniuose rateliuose.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 5. — Francuzijos kariuome
nė taip sustiprinusi savo pozi
cijas vakarų fronte, kad tapo 
pašalintas pavojus, jogei vokie
čiai mėgins pulti francuzus per 
Luxemburgą,

BRUSSELS, Belgija, spalio 
5. — Paskelbtas pranešimas, 
kad tam tikrais atvejais Vokie
tija gali panaikinti prižadą bel
gams, jogei ji gerbs jų neutra
litetą. Pranešimas sukėlė baimę 
Belgijoje. (

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 5. — Vyriausybė paleido 
parlamentą. Atstovų neliečia
mybė nupuolė. Vyriausybė pla
nuoja areštuoti buvusius atsto
vus komunistus, kurie reikalau
ja taikos Hitlerio sąlygomis. 67 
miestų tarybos, kurias komu
nistai > dominavo, paleistos taip
gi* /, ' Y

LONDONAS, Anglija, spalio 
Gautais čia pranešimai^ 

Turkija atmetė rusų reikalavi
mą uždaryti Dardanelus talki
ninkų (britų ir francuzų) lai
vams. Atmetė ir kitą rusų rei- 
kalavimą — kad turkai išsiža
dėtų talkininką paramos, jeigu 
kiltų Balkanuose karas. Rusų- 
turkų derybos pasiekusios kri
tišką stadiją. ,

TALINAS, Estija, spalio 5. 
—- Rusija ir Estija formaliai 
užgyrė sutartį, pagal kurią Ru
sija gaus savo ginkluotom^ pa
jėgoms bazes ėstų salose OeseI 
ir Dagoe ir uoste Baltiški.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 5. —<■ Nacių ekonominė gru
pe išvyks į Maskvą šeštadie
nį. . • '

spalio 5. —- Sovietų Rusija ir 
Latvija ketvirtadienį pasirašė 
sutartį. Rusai gavo bazes Lat
vijos uostuose ir teisę laikyti 
Latvijoje tam tikrą skaičių ka-
reivių. ,

Paskandins Ameri
kos pasažierinį 

laivą
WASHINGTON, D. C., 

spalio 5.—Vokietijos admi
rolas Raeder paskelbė, kad 
laivas Iroąuois, kuris gabe
na 548 amerikiečius į J. Val
stijas, busiąs paskandintas, 
kai jis pasieks šios šalies 
vandenis.

J. Valstijų valdžia netiki 
šituo pranešimu, bet, atsar
gos dėliai, ruošiasi pasiųsti 
keletą karo laivų pasitikti 
Iroųuois plačiajam vandeny
ne.

Rusai ir vokiečiakpa- 
sirašė dar vieną 

sutartį
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 5. — Rusai ir vokiečiai 
pasirašė dar vieną sutartį, ši 
sutartis yra priedas prieš su
tarties, kuri nustatė liniją, pa
dalinant Lenkiją. Ji sustiprino 
pirmiau pasirašytą tuo reikalu 
sutartį, v

Rusai briaujasi 
į Kiniją

SHANGHAIj Kinija, spalio 
5. —- Kinijos nacięnalinė val
džia gavo pranešimų, kad stip
rios ruąų karo jėgos žygiuoja 
j kinų proviAciją Sinkiang. Ki
nai' bijo, kad sovietai gali ši
tą provinciją okupuoti.

Sinkiang provincija susieja 
su Britanijos Indija.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 5. — Daladier vadovauja
mos vyriausybės įsakymu tapo 
paleistas Francuzijos parlamen
tas. Parlamentą paleidus atsto
vų neliečiamybe (areštavimo 
atžvilgiu) nupuola.

Dabar vyriausybė ruošiasi 
areštuoti 43 buvusius atstovus 
komunistus, kurie suorganiza
vo Darbininkų ir Ūkininkų

Partiją vietoj uždraustos ko
munistų partijos.

Be to, vyriausybė paleido 67 
miestų tarybas, kuriose komu
nistai turėjo kontrolę.

Armijos atstovai yra prisi 
ruošę kaltinti komunistus tuo 
kad jie skleidžia pavojingą ša* 
Ii ai propagandą. Mat, Francu
zijos komunistai reikalauja tai
kytis su Hitleriu jo sąlyga 
mis.

Turkai priešingi fusų reikalavimams
STALINAS NORI GAUTI RUMUNIJOS UOSTĄ 

KONSTANTĄ

ri gauti Rumunijos uosto Kon
stanta kontrolę.

Bendrai Turkijos atstovai ma
to rusų norą dominuoti visus 
Balkanus. Turkai atmetė rusų 
reikalavimus. Tačiau derybos 
nepabaigtos. Turkų delegacija 
ketvirtadienį gavo naujas sa 

į karą. Dar daugiau: rusai ho-Įvo vyriausybės instrukcijas.

LONDONAS, Anglija, spalio 
5. — čia gaunami pranešimai, 
kad derybose su turkais Mask
voje rusai reikalauja uždaryti 
Dardanelus britų ir francuzų 
laivams. Taipgi reikalauja išsi
žadėti britų ir francuzų pagal
bos, jeigu Turkija butų įvelta

-Vokiečių submari- 
nas pasirodė airių 

uoste
» i • / • ‘ ,.  •

DUBLIN, Airija, spalio 5. 
— Vokiečių submarinas trečia
dienį paskandino graikų preky
binį laivą Diamantis Airijos 
apylinkėje. Ketvirtadienį sub
marinas pakilo iš vandens airių 
uoste Dingle ir paleido paskan
dinto graikų laivo įgulą. Sub- 
fflarinas išplaukė, nespėjus ai
riams jį internuoti.

Hitlerio kariuomenė 
patruliuos Lenkiją
BERLYNAS, Vokietija, spa-„ 

lio 5. — Pranešama, Hitleris 
nutaręs palikti šitiek vokiečių 
kariuomenės Lenkijoje: šešias 
infanterijos divizijas, kurių 
trys yra motorizuotos; tris pės
tininkų divizijas; tris divizijas 
tokių kareivių, kurių paruoši
mas nėra pilnai baigtas; 28,000 
smogikų ir 25,000 rinktinos 
sargybos. Be to, Dancigo srity 
bus laikoma daugiau nei dvi 
divizijos ir Slovakijoj viena di
vizija kareivių.

Kariuomenė bus laikoma bet 
kokiam lenkų pasipriešinimui 
slopinti. Hitleris nepasitiki nė 
Stalinu. Bijo draugo Stalino do- 
belkrosinimo, kai vokiečiai at
sigrįš į vakarus.

Kinai sakosi sulaikę 
japonus "

SHANGHAI, Kinija, spalio 
5. — Kinų pranešimai sako, 
kad japonų armija pasįtrauku- 
si nuo Changsha, Hunan pro
vincijos sostinės. Japonai skel
bia užmušę 25,000 kinų. Kinai 
gi teigia, kad japonai mūšiuo
se pražudė 20,000 savo karių. 
Bešaliai kinų-japonų karo ste
bėtojai aiškina, kad taip kinų, 
kaip ir japonų pranešimai per
daug padidina priešų nuosto
lius, bet jie pripažįsta, jogei 
smarkus mūšiai eina Hunan ir 
Kiangsi provincijose.

29 Jungt. Valstijų ka
ro laivai išplaukė į
“Hąwaijo salas

SAN DIEGO, Cal., spalio S.
— 29 Jungt. Valstijų karo lai
vai išplaukė ketvirtadienio ry
tą į Havajo salas. 12,000 Jū
reivių vyksta kartu. Išplauku
sių laivų tarpe yra lėktuvų ga
bentojas Enterprise, pilnas pri
krautas lėktuvų.

Havajo salos randasi Paci- 
fike, apie 2,000 mylių į pietų 
vakarus nuo San Francisco.

Hitleris pasiūlys nu
siginkluoti

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 5. — Neoficialiais, praneši
mais Hitleris penktadienio kal
boje pasiūlys talkininkams ši
tokias taikos sąlygas: 1 — su
darymą mažos lenkų valstybės 
iš vokiečių užimtos Lenkijos 
dalies: 2 — nusiginklavimą vi
same pasauly; 3 — pasidalini
mą sritimis, kuriose gaunamos 
žaliavos; 4 — pasirašymą ko
lektyvaus pakto visiems rube- 
žiams apsaugoti, ir 5 — pasi
dalinimą iš naujo kolonijomis.

Uždarė komunistų 
dienraštį Kana- 

’ doje
OTTAWA, Kanada, spalio 5.

— Teisingumo ministerija su
stabdė leidimą komunistų dien
raščio francuzų kalba “Clartc”.

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

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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KAS RUPI LIETUVIU ROMOS KATALIKU

(Tęsinys)
iries lietuviai visi ži-1 
lenkai darė su musų 
lietuviais Vilniaus

Tolau, 
nome, ką 
broliais 
krašte. Kaip jie juos ten perse
kiojo, uždare visas lietuvių mo
kyklas, knygynus, draugijas ir 
užgynė lietuvių kalbą vartoti 
savo bažnyčiose. Kur atsirado

kad
kad jis

RAŠOMAS, 
MAŠINĖLĖS

VISŲ ISDHIBYSČIŲ 
Parduoda, 

Taiso* Ruduoja 
Maino Rašoma* 

Mašinėles 

$15.00 
ir aukščiau.
25 metų patikima Urnyba

WAGNER
TYPEWRilER SALfeS 

AND SERVICE 
3712 S. Western Avė. 

Prie Archer Avenue
Ą.L DARAS, lietuvis .pardavėjas 
Atdara antrad., kętvirtad. ir 
šcštad. vakarais iki 9 vai. 

Tel. LAFAYETTE 3534

MOTERŲ KAILI
NIUS KAUTUS

PerdirhdFL ivvalom, / s 
reikalą.. Kainos prieihMmos.
DARBĄ GARANTUOJAME
Taipgi parduodam v^rų kel
nes. marškinius, kaklaraiš

čius, diržus, kalnlernkus.
Siutus, (apkautus siuvam pa

gal orderį. Viškhs plrttios 
rųšies

F Riti
MICKAS
Rūbų Siuvykla ir Krautuvė

4146 Archer Avenue
—> inmn Mnaaii. 11 i i h ■ Ki ■ 1 h i ■ i

bent kokis lietuvis* kunigas, ku
ris drįso sakyti patnokslus lie
tuvių kalba, tai tokius kunigus 
iškėlė į lenkų parapijas, o len
ktis kUriiguš atkėlė į lietuvių 
parapijas. Lietuviai daug sykių 
Šaukėsi pas tą vadinamų Kris
taus Vietininkų popiežių, 
jis tartų savo
bent kiek už lietuvius užsisto
tų. Na, o ar girdėjo kas, ar sa
kė ką nors tas šventasis tėvą s 
lenkams? Ar bent per pusę lu
pų užsistojo jis už lietuvius, ar 
subarė lenkus?

Ne. To niekas negirdėjo. To 
niekas nematė jokiame laikraš
tyje parašyta. Tai va, kaip tas 
musų 'lietuvių romiškų kunigų 
išgarbintas šventasis tėvas po
piežius praktikuoja socijalį tei
singumą link mažesnių ir ph- 
vėrgtų tautų.
, Kada lenkai persekiojo lietu

vius ir ukrainiečius, tai Romos 
katalikų bažnyčios galva to 
žvėriško lenkų darbo nematė ir 
negirdėjo, ir dėl to lenkams 
nieko nesakė. Tačiau, kai da
bar atėjo lenkams teismo die
na nuo tokių pat šovinistų na
cių ir komunistų, kurie jubs 
Sutrėme, tai dabar tas teisinga
sis šventas tėvas voliojasi ant 
plikų grindų (sakoma, buk ir 
gulįs per naktis ant plikų grin
dų). Vaidinasi, pakutavoja ūž 

.savo nuodėmes pirniiau pada- 
f rytas, ir nobįs perprašyti pohą 
| Dievą, kad atitolintų tą nelai- 
■ mę nuo katalikiškos lenkų tau- 
Itdš. Tačiau, matyti, tos jo mal- 
| dos ir gulėjimas ant plikų grin
dų nieko negelbėjo. Ir naciai 
su komunistais lenkų tautą su
triuškino*. Tai Va jums pasėkos 
dęl socijalio teisingumo nevy- 
klnimo tarpe tautų;

Dabar grįžkime nuo Romos 
popiežiaus prie musų lietuvių 

i romiškų kunigų. Musų kunigai 
į visados savo parapijonams bdž- 
»nyčiose pasakoja, kad šventa- 
į eis tėvas įsakė ką nors daryti, 
arba tą ir tą pildyti, ir kad tai 
esanti tiesiog nuodėmė nepildy
ti popieriaus prisakymų. Labai 
gerai. Popiežius Leonas XIII iš
leido savo encikliką “Renihn 
Novarum”, o dabar keli me
tai atgal popiežius Piūs X1 dar 
paantrino ttios pačius dalykus 
savo enciklikoje “Quadragesi-

T

- ' SAuJlENŲ-ACME Telephoto
Sėhatotius kny (Pittman (po kairei) ir senatorius 

tVillįam Ei. Rorah. Rirmasis yra ettibargo i atšaukimo 
vyriausias ekspoheiitaš, o Borah griežtai stoja Už tai, 
kad ėmbargo pasiliktų. . > i

mo Alino*’. Šveiku protu pro
taujant, išeina $ kad jei norima 
socijalį teisingumą įvykinti gy- 
venimdn, tai reikia tą socijalį 
teisihgumų vykinti tiems žmo
nėms, kurie tokį teisihguftią 
skelbia; Vadinasi, šiuo atsitiki
mu musų lietuviai romiški ku
nigai kaipo labai paklusni tar
nai ftohios popiežiaus turi tą

Iš Lietuvos

fe«* h .ui. *iUi«>nĮiM«iBi

iškilmingas pasilinksminimas
> TONY’S TAVERN

7251 So. Ashland Avenue 
šeštadienį ir Sekm., Spalių-Oct. 7 ir 8 d. 
Gera muzika—šokiai ir skanus valgiai. UžprhŠbttle Visus dtatigus 
it pažįstat!.us atsilankyti. Mes jUhįis gražinį priimsime ir pflVai- 
šitisime. ' . .

TONYS LOUISE ttl ŠUNUS AtBĖUTAS
Telefonas STEWARt 6463 TUP1K (TUPIKAICtAI)

4-............. ........ .. ........................................į...j,; ....... į

i
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TelefbhM eORtŠMdUftt &0&
POCAHONTAS Mine Kuri iš geriausių tnaind, 
daug dulkių išimta Perkant $7>40
PETROLEUM CARBON COKĖ $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas "

Šalęs Tax ekstra, 
tf. i -............. . ,..... m •<

I .UI

nešama, kad kursai neleidžia
mi ruošti, Pradedant šiuos 
iliokslo metus Latvijos Lietuvių 
Šųjtiiigos Centro Valdyba Ry
goje išlaikys du vaikų darže
lius. Vienhs jų bus prie Rygos 
miesto pirmosios lietuvių pa
grindines mokyklos, antrasis —■ 
antrosios mokyklos rajone.

š VENTOJ I. — Pradedama 
arčiai gyvinti Šaulių kulturi- 

■ veikla pajūryje, šventojoj 
teigiami juros šaulių ir šau- 
į rėmėjų skyriai ir organi- 
lojami šaUlių buriavimo kur- 
i. Šventosios mokyklos patdi- 
jse įvyko gausus šaulių ir vi- 
lomeilės susirinkimas, daly- 
iujant “Prezidento Smetonos’7 

apsaugos laivo

KAUNAS. — Jau grąžinti iš 
Klaipėdos ten pasilikę Lietuvos 
pasienio policijos pajūrio ap* 
saugos laivai “šaulys”, “Ait
varas” ir “Žaibas”. Sykiu gtą* 
žinias vienas kuteris, kurį mu
sų policija buvo sugavusi su 
kontrabanda. — Jurų skautų 
jachta “šaulys”, kuri buvo iš 
šventosios išplaukusi į Liepoją, 
Gotlandą ir Švediją, laimingai 
grįžo į Šventąją.

AKIU SPECIALISTAI

ir pasienio
“Partizanas” įguloms ir j y va
dams, kur 
pranešė apie 
lojoj darbus.

prof. Šimoliunas 
numatomus šveii-

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas <645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tek: Prospect 193*

RYGA; — Latvijos Lietuvių 
Sąjungos Centro Valdyba buvo 
pasiryžusi suruošti lietuviams 
mokytojams lietuvių kalbos ir 
istorijos kųrsiiš;' buvo dėta pa
stangų Latvijpš švietimo itli- 
nisterijoję leidiniui gauti ir bu- 

socijalį teisingumą pradėti vab^ Vd viltis jį gatiti; Ėuvo pakvies
ti kursams lektoriai ir paskir
tas kursams laikas, į kursus 
prisirašė klausytojais iki 30 lie
tuvių mokytojų: Šiomis dieno
mis gautas latvių švietimo mi
nisterijos laiškai kuriame pra-

toti patys pas save. Turi jį įgy
vendinti savo valdomose para
pijose su savo samdomais dar- 
binihkaisj kad tuo galėtų paro
dyti prakilnų ir šventą popie
žiaus prisakymų pildymo pa-

malonus lietuvi katalike, 
kada girdėjai, kad musų

vyzdį.
■ Na, 
ar tu 
romiški klebonai mokėtų savo
dženitoriaiiis, zakrastijonams ir 
kitiems darbininkams žmoniš
ką atlyginimą? Tokį atlygini
mą, kokį liepia mokėti jų šven
tas tėvas popiežius. Jus paklau
skite bėnt Jiokips ligįjųyių pa
rapijos, . kiek ‘ klebonui) moka 
dž&ii toriuir algos pef menesį. 
Ogi labai geba, teisinga ir pa
gal popiežiaus liurodytą enci
kliką alga iš viso $50 per me
nesį. Iš tos ubagiškos algos 
dženitorius tiiri ir už butą už
simokėti, ir pragyventi, ir ap
sirengti, ir net šeimyną išlaiky
ti; O klebonas, kuris neturi nė 
šeimynos užlaikyti, turi nemo
kamą nuo parapijos kleboniją, 
gauna algos po $100 per mėne
sį, ir dar visas pajamas Už 
krikštus, šliubus ir laidotuves 
sau į kišenę dedasi. Tai va ko
kį musų lietuviai romiški ku
nigai praktikuoja savo švento 
popiežiaus socijalį teisingumą, 
kurį abu popiežiai reikalavo, 
kad visi šventai pildytų, jei no
ri panaikinti pasaulyje įvairias 
neteisybes.

Kaip musų lietuviai romiški 
kunigai gali tikėtis, kad pasau
liečiai pildytų popiežių socijalį 
tfeišingiuną, jei jie patys jo ne
pildo ir nevykina tfen, kut jie 
gali ir privalo vykinti? Juk tai 
yra vienas iš didžiausių veid- 
mainybių, kokį kas nors gali

' KAUNAS. — Užsienių reika
lų ministras Urbšys, kurs ilges
nį laiką gydėsi Šveicarijoje, sa
vo atostogas jau baigia ir rug
sėjo pirmomis dienomis grįžta 
į Kauiią.

DR. VAJTUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavime* 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina hkiu įtempimą, kuri* 

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 
iu elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos aky* 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso* 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

1712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

.... Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 1—4 popiet Ir 7—« 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonai HEMLOCK *111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 
ir nuo 6 iki 8 vakar 

Šventadieniais tik susi
Phone YARDS 7299

; TeL Office Wentworth <21* 
Rez. Hyde Patk 3391

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų ryflytoja
6900 So. Halsted St.

pieVj

išskyrus Rprpdomiu Ir >ub»trrrn<»

Tiesiog negalima suprasti, 
kaip tie jų parapijonai gali pa
kęsti tokį savo kunigų veid- 
mainingumą. Juk parapijonai 
sudeda tuos tūkstančius doleriij 
į parapijos iždą. Tačiau) kai 
ateina parapijų susirinkimai, 
tai nė vieno iš tų tūkstančių 
neatsiranda, kad drįstų užsisto
ti Uz savo brolį darbininką
dženitorių. Tai tiesiog yra ne
apsakomas apsileidimas pačių 
parapijonų, jei jie leidžia savo 
klebonams išnaudoti savo kla
sės narį. Čia, matyti; musų lie
tuviai romiški kunigai patys 

. ir nepradės 
teisingumą tol, 

jiė riebus priversti tai da- 
Musų lietuviams tomiš- 

klebonams nerūpėjo, ir 
herUpi darbo žmonių gerovė ir 
pildymas savo tikybos bfei vado 
popiežiaus skelbiamų principų.

Teisybės Ieškotojas.
2 (GALAS).

per

kol I

save nesusipras
socijal
riebus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
* SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

Viši iėleforiai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitagc Avė. ’ 
4447 South Fairfield Avenue ,

Telefonas LAFAYETTE 0727

. TrS-į t-1 4 koplyčios visose
J—* 'V -LsL. d JL Chicagos dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 182*
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso-

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
758 West 35th Street 
\pmpas Halsted St.

Valandos’ nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

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

6

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai ___

’v Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

« , .»i i..~. • a—a...« ... .   . ...    ... .

Laidotuvių Direktoriai

YARDS 1419

,*4

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSR

NARIAI,. f ■Chicagos, .
Cicero i
Lietuvių ’. 
Direktorių 
Asociacijos

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 SoUth 49th Cpurt Cicero Phone Cicero 2100

,—
' ■ ' v

X LIULEVIČIUS
4348 S. California Avemfe Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place ■ Pbone Canal 2515
SKYItlUS: 42-44 East 108th Street Teh Pullma* U7*

ALBERT V. PETKUS
4704 Šo. WeBtern Avė.
. M £----- r-, -r

ANTANAS M. PHILLIPS
SŠO? Lituanica Avenue ' Phone Yards 4908
7 1 iUltMŽin .-.Uili, —................................ -............... . .............................. .. —

- Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

P. J. RIDIKAS
*354 So. Halsted Street j

: I. X ŽOLP Phone Yard* 0781
1646 West 46th Street Vard* 0782

• t ' i. ! ‘ .

I >■ ■**■'■■■>/ • ■ ■■ — ■■■■■> I>il I l *ilil       ..    ■■■  — eyii II ■ ...................... ....

j S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yard* 1138

i

Phone Lafayette 8024

r'i . 1 T .i---/.

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

Ofiso Tei Yards 5921

DR. BERTASH
, 756 West 35th St. ,

Cor of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-43:30 

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

Tel. Kenv/ood 51*7.

PRANEŠAME APIE ATIDARYMĄ 
OFISO SOUTH SIDĖJ 

Dr. Friedman 
CHIROPODIST — KOJŲ 

SPECIALISTAS
4729 S. Ashland A Ve.

Atdara 9—12 A. M. 1 iki 5 v. p. p. 
6 iki 8:30 v. p. p.

Telefonas YARDS 4888

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

Ofiso Tel. Virginla 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

J—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo
8939

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock *69*

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

Office and Elės. Phone ^ainmet 747J 
Office Hours: 2-4 p. m 1-8:3* p. tn

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street
Cel. Yards 314C ,
BALANDOS: Nuo H iki 12, 2 Iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko obao a jTATjfcmjfn

nr. V. E. SIEDLINSK1
denTistas

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

TH. Vardu 09»L
Antrnd.. Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3656** p.. ..

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
.. . „JŠ, RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir ehroiiiškas liga* 
yyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1034 VV. 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 311* .
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL. 

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

Telefonu YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P..GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn 81 
1431-1434-TeI. Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halsted SI

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

telefonas YARDS *812.

“ pagal sutartį.

Josėph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONRO! *7*1 
Valandos: 9 ryto iki • v*k»nb

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Remkite frios.. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Mnin.it


Penktadienis, spalių 6, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS
Moterų drabužių 
bargenai

Kenosha, Wis.
Sūriai negelbėjo. — Kojinių 

dirbtuvėj. — Braze taria 
ačiū.

Visgi musų valstija pasižymi 
turėdama reakcionierių guber
natorių ir legislaturą. Kada p-as 
Heil pamalė, kad su malda ir 
valgymu sūrio valstijos biudže
to negalima subalansuoti, tai 
šiomis dienomis pasirašė bilių 
uždedamas 2 centus ant pake
lio cigaretų. Dabar turėsime 
rūkyti pypkes.

Man gražią korninę pypke 
įteikė mano draugas konsilma- 
nas J. Martin atminimui jo at
silankymo į Wausau, Wis., kur 
įvyko valstijos miestų valdinin
kų konvencija.

J. Martinui buvo suteikia 
garbė būti pirmininku komisi
jos priėmimui garbes svečio 
majoro F. La Guardia iš New 
Yorko. Turėjo progą aplankyti 
didžiausią lapių auginimo ūkį, 
susidedantį iš 10.000 akrų že
mės. Kas metai parduodama 
apie 6,000 lapių ka lių.

Priimtos suvažiavime rezo
liucijos, naudingos miestams ir 
valstijai, k. t. rūpinimąsi be
darbiais, pensijų klausimais, 
vaikų gerove ir daug kitų.

— o —
Sunkiai d’rbant musų tautie

čiui J. Martin kaipo preziden
tui Board of Commerce and 
Industry (jo tikslas yra gauti 
naujas pramones musų mies
tui) pasisekė įsteigti naują 
dirbtuvėlę išdirbimui namams 
dengimui medžiagos. Nors pra
džiai ir nedaug žmonių tedir
ba, bet yęa galimybė išaugti, 
nes ši medžiaga darosi populia
ri.

dirba; produktas geras, tad ir 
parsiduoda. Moterys ir panelės, 
pirkite kojines po vardu “Keh- 
crest Hosiery”, tuo daug pagel- 
bėsite musų gražiam miestui 
kovoti su nedarbu.

— o —
Darbai prie Northwestern 

gelžkelio jau baigti. Pavojus 
gatvėse, kur perėjo^ gelžkelio 
bėgiai, pilnai prašalihtas, nes 
bėgiai eina viršuip gatvių. Pa
skutinė gatvė Sheridan road 
liko atidaryta, tad ir C. Braze, 
kuris laiko čeverykų taisymo 
dirbtuvėlę pagal tą vietą, pa
gražino, išdekoruodamas vidų, 
o ir iš lauko pusės aptaisyta ir 
viskas šauniai atrodo.

— o —
C. Braze taria širdingą ačiū 

už pagalbą pasivaryme pirmyn 
konteste J. Bakaičiui, V. Jašiū
nai ir A. Baniui, kuris užlaiko 
modernišką valgomų reikmenų 
krautuvę.

Kas nori linksmai ir saldžiai 
laiką praleisti', lai aplanko G. 
Untulį (Sweet Shop, 4606 — 
7th Avė.). Galėsite pasiskaityti 
“Naujienas” ir gausite šaltuko- 
šės ir kitokių skanėsių. —H. L.

Rockford, III.
Sidabrinių Jubiliejus.

Bruno Bruknis

Visuomenei • bro!lų lr seseril Amerikos lie- 
----- :------  tuvių ir geriau supažindinti 

Čia žemiau perspųjįsdinu iš- Lietuvos laisvamanius su ame- 
trauką iš ‘‘Laisvosios n<i" ” ’ v’ ‘ 
ties.” Noriu, kad visuomenė cialų ‘Laisvosios Minties’ Nr., 
žinotų, koks yra musų brolių 
Lietuvoje troškimas, ką jie 
veikia ir ką jie nori atsiekti. 
Malonėkite šį straipsnelį įsi- 
tėmyti.

Dr. A. L. Graičunas.

skirtą amerikiečiams. Kas tas 
numeris daugiau patarnautų 
numatytam tikslui, labai pra-

Min- rikieciais, numato išleisti spe- šome savo draugų amerikie-

— o —
Mano buvo . rašyta pirmiau, 

kadp stebėsime, kaip kojinių 
(pančiakų) įmonė eis. Užsida
rius dirbtuvei, apie 800 žmonių 
liko be darbo, tad buvę darbi
ninkai ir pramonininkai sudėjo 
pinigus ir inkorporavo po nau
ju vardu ir pirko šėrus. Taipo
gi gauta paskola iš valdžios ir 
dabar dirbtuvė gerai eina. Be
veik visi senieji darbininkai

Rugsėjo 17 d. Baltic svetai
nėje įvyko iškilmingas 25 me
tų vedybinio ponų 'Petraičių 
gyvenimo paminėjimas. Tąja 
proga jų artimi draugai su
rengė šaunią puotą, kurioje 
dalyvavo gana didelis būrys 
io draugų ir giminių iš Wau- 
kegano. Iš Cbicagos buvo at
vykę švogeris A. Malinausr 
kas su žmona ir »unum, J. Ri
mas su žmona, L. Radauskas 
su žmona ir L. Palsuckis su 
žmona.

Puota buvo surengta gana 
rūpestingai naujoje svetainėje, 
kuri buvo gražiai papuošta. 
Ant stalų buvo įvairios gėlės 
ir visokiausi gardus valgiai. 
Jaunos merginos vikriai prie 
stalų patarnavo.

Kai buvo baigiama vakarie
nė, tai p. Petrėnas paprašė 
svečius ramiai užsilaikyti ir 
išklausyti programos, kuri su
sidėjo iš kalbų ir dainų. Pir
miausia jis pakvietė p. J. M. 
Basevičių padainuoti “I Love 
You Truly” ir kitą lietuviškai 
“Ko liūdi sveteliai.” Svečiams 
reikalaujant jis padainavo dar 
vieną komišką dainą, kuri la
bai visiems patiko.

Po to SLA 77 kuopos kvar
tetas iš Šimaitienės, Sinkevi
čienės, Basevičiaus ir Stružo 
gana vykusiai sudainavo pen
kias dainas. Akompanavo p-lė 
Sinkevičiūtė.

Paskui sekė kalbos ir lin
kėjimai jubiliatams. Pagaliau 
buvo pristatytas ponų Petrai
čių sūnūs Vytautas, kuris kal
bėjo angliškai. Jis padėkojo 
rengėjoms ir visiems sve
čiams už jo tėvelių pagerbimą.

Žinoma, kalbėjo ir pats ju
biliatas. Jis pareiškė padėką 
rengėjams ir visiems svečiams 
už dovanas (sidabrinį setą 
kavai).

Kai programa . pasibaigė, tai 
prasidėjo’ šokiai ir draugiškas 
pasikalbėjimas. Svečiai pradė
jo skirstytis apie 10 vai. vaka
ro.

P-as Petraitis per paskuti
nius dvidešimt penkis metus 
gyvena Rockforde. Jis yra 
daug veikęs SLA 77 kuopoje, 
kuriai priklauso ir jo sūnūs. 
Simus taip pat veikia lietuvių 
judėjime, kiek jam laikas 
leidžia. Jis yra Illinois univerT 
siteto studentas.

Nuo savęs aš sveikinu ponus 
Petraičius vedybinio gyveni
mo proga ir linkiu jiems lai
mingai sulaukti auksinio jubi
liejaus. —Lietuvis.

Marks 'drabužių krautuvės 
skelbia moterų drabužiams 
bargenus. Dabar, rudens šal- 
tesniam orui artėjant, laikas 
moterims pasirūpinti rudeni
niais drabužiais ir, vienkart, 
pasinaudoti šiais bargenais. 
Galima nusipirkti drabužius 
iš šešių dalių už $24.95 ir kar
tu sutaupyti $16.00. ^ei abejo
jate pažiūrėkite šiandien į jų 
skelbimą Naujienose.

Tas pats yra ir su kailiniai^ 
—furkautais. Perskaitykite
skelbimą ir įsitikinkite. Ga
lina, nereigalinga ir pinigų 
daug ant rankos, viską gali
ma nusipirkti skolon. Beto, 
užėję į vieną iš Marks krau
tuvių tik paklausti apie foto
grafijas, gausite nemokamai 
savo fotografiją 8x10 dydžio 
—$2.50 vėftės visai dykai.

4736*S. Ashland Marks krau
tuvėje yra lietuvis pardavėjas 
Bruno (Brooks) Bruknis. Jis 
noriai jurus patarnaus ir patars.

Marks krautuvių antrašai 
yra šie: 4736 So. Ashland av., 
6409 So. Halsted st., 3356 West 
26 th st., 1654 W. Chicago avė., 
17 N. Wabash avė. ir 3119 
Lincoln avė. (Skelb.)

“ ‘Laisvoji Mintis’ Jungti
nėse Amerikos Valstybėse tu
ri per 390 prenumeratorių. 
Tas skaičius dar nuolat auga. 
Ameiikifečių susidomėjimas
Lietuvos laisvamaniais ir jų 
veikla didėja. Nuolat gauna
ma iš Amerikos labai daug 
laiškų, laikraščių 
nių aukų. Daugelis amerikie 
čių užsako ‘L. M.’ 
miesiems Lietuvoje 
dakcija ir administracija, no
rėdamos dar labiau pagyvinti 
tuos draugiškus; ryšius tarp 
Lietuvos laisvamanių ir jų

ir pinigi

savo arti- 
. ‘L. M.’ re-

čių siųsti ‘L. M.* redakcijai

dUtll^H VKn'du<' nn“n77n;al6?’tu ‘1e^lnp> ntmlght whlHkey—neufral spiritas, 
18 grudų. 00, proof, JuIĮmh Kesslęr nistrlbutlng Co„ Ine,, Laurenceburg, Ind.

ymSAME »l6W!n TtUA s
' PIECE C0M6IMATI0N

Kas reikia Jums |

u

daugiau medžiagos: žymesnių 
veikėjų ir musų bendradarbių 
ir talkininkų fotografijas ir 
biografijas, žinių apie Ameri
kos lietuvių organizacijas, jų 
spaudą, veiklą ir tt.’

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 VVEST 33rdx STREET 

CHICAGO, ILL.

Detroit, Mietu .
Detroitiečių aukos Lietuvos 

Paviljonui
Detroito lietuviai labai gyvai 

Lietuvos paviljono reikalu atsi
liepė ir laike vienos savaitės su
rinko $205.00. šitą gausią ir lie
tuvišką sumą suaukojo seka
mieji asmens: Dr. J. J. Jonikai- 
tis $15.00; po $10.00: V. Petri
kas ir C. Stepanduskas; A. Ša- 
tulaitienė $6.00.

Po $5.00: J. Ligota, U. Willis, 
J. Sakalauskas, F. Motuzas, J. 
Bliss, J. W. Stanton, V. Kreti- 
chunas, C. Uznis, A. J. Rudžius, 
S. Čiurlionytė-Douvan, J. Ruk
šėnas, W. Kurtz, V. Jackiewiėz, 
N.N., J. J. Smailis, J. Tamošiū
nas, J. Ambrose, V. Verneckie- 
nė ir Dereškevičių šeima.

R. Brachulis $4.00; po $3.00: 
P. Molis, M. Grinius, Dr. A. J, 
Andrews, F. Shiupis; po $2.00: 
J. M. Rudžius, O. Biuberienė. 
E. Paurazienė, J. Galenaš, Wm. 
Rremblese, Dr. J. G. Peters, A. 
Gonrad, J. Shires, M. Gravis, A. 
Wilkas, G. Pickwick, J. Missel,
M. Andriuliunaitė, C. Maita, P. 
Krick, R. Smailis, S. Ambrose; 
po $1.00: B. Druskauskienė, M. 
šeirienė, M. Kasevičienė, A. Hill;
N. Stark, R. Bilaitis, J. Kupstas, 
P. Markevičius, N.N.

Visiems aukotojams ir gera
širdžiams darbuotojams Lietu
vos Konsulatas Ghicagoje taria 
nuoširdžiį padėką už tikrai lie
tuvišką, Amerikos geraširdingu- 
mu pripildytą jautrumą ir Pa- 
viljono-miniaturinės Lietuvos 
paramą. ' . ?
> LIETUVOS KONSULATAS

100 East Bellevue Place 
Chicago, Illinois.

Listen to and Advertise over
PAIANDECH’S YUGOSLAV RADIO
Fo 'ck Songs and Maste 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
586 S. Clark St., Chicago — Har. 8006

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, 
|<nV:ų negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite 

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

!!W!W!

PER

B ' •?’

at Marks muA

Mes 
jūsų

gerą 
liku-

iii!

garantuotą karą 
daug metų už 
kokią išgalite 
duosime 
senąjį, o

arcus

iš stoties —

H::

11

M-

Visi dykąi!

’TIFFANY TONE” 
8x10 JŪSŲ 

PAVEIKSLAI 
I . ■

Kasdien 
iki

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

Vertės $2.50 
bus jūsų, 
vien p a- 

; klausius, 
arčiausioj 

i Marks 
kraut, nie
ko neperk- 

- ant

CARACUL KIDSKINS! 
SABLE DYIED CONEYS 
SABLE DYED CONEYS 
RUSŲ PONIES! 

įsivaizduok 87 Nauji 

CHUBBIES 
Pirma $49 iki $69

W

Krūvos — t Naujų Stilių 
Few-of-a-kind Sampeliai 

$40.90
"■U „3,.

Pirma $79 iki $99

ir furkautiiR. | 
mes mokė- įiį 

nepaisant jo iii 
Skite, dėlto! J

Įskaitant Viską
VISĄ ŠITĄ GAUSI
Furred Coat....$24.95
Ruden. drese ....$7.95
Skrybėlę ............ 3.95
Pančiakas ....... 1.00
Paketbuką ....... 1.95
Pirštinaites ..... 1.95

Kad Puikiai 
Atrodyti!

ll: ■■ 
B IB

Regul. Kaina $41.75
DABAR $24.95

Pilnas 6 šmotų ru
deninis apredas, už 
kainą, kokios negali 
praleisti. Atminkit, 
kad nereikia ir pini
gų! $1 rankpinigių 
pirstatys pirkinį.

TAUPA $16.80

951 
on 

CRCD/T

IŠSIMOKĖTI 
DVEJUS METUS.

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

ii'B

*24’?

BUK IŠ 
Laimingiausių 

Moterų Sutau
pyti $5.00!

255 TIP-TOP FALL

DRESĖS
Regular. $10.^5, Vertės

.skolon
Naujos! Puikios! šau
nios! Skirtinos! Visi .
Dydžiai — Spalvos j

GuuranfeeĮ

, s 
i

RYTINE RADIO 
VALANDA

W.G.E.S

ngirsit 
muzikų

nuo 8:30 ▼. ryte 
9:15 vakaro.

i M

ATSINEŠK ŠĮ KUPONĄ

Kili

Mas

s 
liiiii;

MADŲ

ii

$1 DOWn'8 
'Dl/.uhm ųawij 

’Pu'tfJllUt...
51 A WEEK

KOL BUS IŠ 259

FURKAUTŲ

sij-Įi

a®

iŠji NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

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

Credit
Jei pirmadieni bus kas I 
likę, bus pažymėti regu- 
liare kaina. Geriau pa
skubėkit! Atmink, kad 
nereikia pinigų.

j- p 5i >

■■■B
NO RED TAPĖI SAMCASCASH

MMigrtgabiO81 j:

■ M A IR IK S swHk::>.3^

t ■

i “ 5 * '

. ___ 4736 S. Ashland Avė; -j
3119 Lincoln Avė. 3356 w 26fh Sf 1654 w chicago Avė. ' 

ALL STORES OPEN EVERY TUES.. THURS., AND SAT. EVE.; UNTIL 10

ė

Vardas.

Adresas

Miestas

Valstija
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NAUJIENOS, Chlcago, UI.
T

Penktadienis, spalių 6, 1939

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newi

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Entered as i 
March 7th 1914 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakyme kaiaa:
Chicagoje—paštu:

Metams .........   ,......
Pusei metų ---- ----- ---------
Trims mėnesiams 

> Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija__________

Savaitei __ ____ _________
Mėnesiui_______________

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

............. ......................................................................  ■■tllllft I i'l III I. I I MII III .11 . , .llĮll i., J Į. Ui l

^APŽVALGA-
H ..................... .Jlll-1 1 ■■ '■MHt

Second Class Mat^er 
A at the Post Office

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

NERAMI NAKTIS!
3c 

18c 
75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: 

(Atpiginta)
Metams _________________ $5.00
Pusei metų ______________f
Trims mėnesiams ..h..1.50 
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui ................... .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose: 

$8.00 
. 4.00 
. 2.50

^/Letems
Pusei metų ...
Trims mėnesiam^ -___ - .
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Organizuota propaganda
Jungtinių Valstijų senatoriai dabar yra “bombarduo-Į 

jami” laiškais ir telegramomis, kuriais bandoma paveik
ti juos neutralumo klausimu. Vieni tų laiškų ir telegra
mų siuntėjai reikalauja, kad senatoriai balsuotų prieš 
dabartinio neutralumo įstatymo pakeitimų, kiti — kad 
jie balsuotų už pakeitimą. Visiems, žinoma, rupi daugiau
sia ginklų embargo- dabartiniame įstatyme.

Jau seniai buvo pastebėta, kad embargo šalininkai 
yra labiau aktingi. Nors visuomenėje jų skaičius yra 
daug mažesnis, negu embargo priešų (Gallup’o ankieta 
rodo, kad 62% žmonių stoja už embargo atšaukimą ir 
tiktai 38%, kad embargo butų paliktas), bet senatoriai 
gauna daugiau paraginimų palikti embargo, negu at
šaukti.

Aišku, kad embargo pritarėjai veikia organizuotu 
budu, ir tai nebus nuostabu, atsiginus, kad jų tarpe' yra 
įvairios nacių, fašistų ir komunistų grupės. Šitos grupės, 
matyt, yra diriguojamos iš tam tikrų centrų.

Vienas Illinois valstijos senatorius, peržiūrėjęs krū
vą laiškų, gautų nuo embargo rentė jų, surado, kad apie 
trys ketvirtadaliai tų laiškų yra parašyti pagal Vieną 
formą ir daugelyje jų yra vartojami net tie patys žodžiai, j 
nuo pirmo iki paskutinio; tik pasirašiusiųjų^ pavardės 
skirtingos.

Tų laiškų turinys yra charakteringas. Juose sakoma: 
“Aš esu pasižadėjęs stengtis legalėmis priemonėmis ne
prileisti”, kad asmuo, kuris balsuos už ginklų pardavinė
jimą kariaujančioms šalims, “kada nors vėl patekti į val
dinę vietą”. Vadinasi, aiškus grasinimas agituoti prieš 
senatorius, kurie balsuos už embargo atšaukimą, kad jie 
daugiauznebutų išrinkti! ' . ’ *

Šitokiomis priemonėmis Amerikos naciai bando pa
dėti Hitleriui. Bet mums atrodo, kad tokie grasinimai 
greičiau padarys senatorius nacizmo priešais, negu drau
gais. .

Kanada prieš komu-nacins

NESUTARIA ima, patarė kongiesui atšaukti 
ginklų embargo. Matyt, kad Ši-

I Kanados komunistų vadas, [tam prezidento nusistatymui 
Tim Buck, parašė labai “patrio-l pritaria ir Vatikanas. Tokiu bu- 
Itišką” laišką Kanados premjo du Vatikanas dabartiniame ka- 

£75|rui Kingui, kuomet Kanada pa- re eina su demokratijomis. O 
skelbė karą Vokietijai. Tarp Maskva - 
kitko tame laiške sakoma: ■ .' • • J-

“Mano partijos vardu ašį 
raginu teikti pilną paramą 
Lenkijos žmonėms, kurie gi
nasi nuo nacių agresijos... 
Kanados iracionaliuose inte
resuose ir viso pasaulio inte
resuose yra, kad butų grą
žinta demokratija didžiajai 
vokiečių tautai, o tai gali bu-| 
ti pasiekta, tiktai sumušus 
imperialistines užgaidas Vo
kietijos finansinių ir pramo-Į* 
ninių viešpačių, kurie yra 
Hitlerio klikos ponai ir de
mokratijos bei darbininkų ju
dėjimo griovikai.”
Bet Jungtinių Valstijų komu

nistų fiureris, Earl Browdet, a- 
pie tą patį dalyką kalba šitaip 
(“Daily Worker’yje”):

“Paaiškėjo galutinai, 
i menkiausios abejonės,. fcadH’P^ narių;

mes turime reikalą su impė-f^011. ^lir Workers su 11 sky- 
rialistiniu karu, kuriame a-Lr^ narių; Steel Workers 
biejų pusių valdovai yra ly- f^ganbeing Committee su 8 sky- 
giai kalti; šis karas nėra ve- 1,120 narių; Mine, Miil
damas fašizmo sunaikinimui, Smelter Workers su 3 sky- 
bet yra vedamas su tikslu iš- r}a^s *r L1O0 narių, ir Interna- 
plėsti imperialistinę kontrolę ri°nal Union Quarry AVerkers 
visame pasaulyje, šito karo [stl skyrium ir 54 nariais.

į pobūdis nė viename principe 
nesiskiria nuo pereitojo pa
saulio, karo. Nė vienos dalV- L 
vaujančios šiame kare šalies j 
masėms jisai negali atnešti1 

. nieko kito, kaip , tiktai mirtį
ir griuvėsius.”
Tai, kas Browderitii atrodo 

“be menkiausios abejonės”, ka
nadietis Buck laiko visai klai-[ 
dingą. Bro^deris Žtemato šiame Į 
kare jokios prasmės, o Bučki 
sako, kad reikia padėti Lenki
jai ir sumušti Hitlerio kliką.

Du to paties diktatoriaus tar
nai, bet kiekvienas kalba kitaip ! 
“prisitaikydami prie apliriky-iĮi 
bių”.

su Hitleriu !

KANADOS DARBININKŲ 
KONGRESAS PAŠALINO 

CIO UNIJAS
I {

Pereitą savaitę Kanados Ama
tų ir Darbo Kongresas (Trades 
and Labor Čongress of Cana
da), susirinkęs Ontario provin- 

Icijos mieste Londone, nutairė 
1230 balsais prieš 97 patvirtinti 
vykdomosios tarybos įsakymą 

* pašalinti iš Kongreso CIO uni- 
" jas. H ,

Daugelis bijo, kad tai iššauks 
skilimą Kanados darbininkų ju
dėjime. f

Kongreso nutarimas paliečia 
bent 22,000 organizuotų darbi
ninkų Kanadoje: United Mine 
Workers su 72 skyriais ir 15,- 
000 narių; Amalgamated Clo- 

beįOiing Workers su 20 skyrių ir 
; International U-

Kongreso dauguma sako, kad 
tas nutarimas buvo padarytas 
sū tikslu išvengti “dualio uni- 
jizmio” Kanadoje.

Iš Lietuvos

gal valanda kita, o

kesis, pašėlęs higesis kankina, 
nežinia kamuoja.

-Ką žada, ką siūlo, ką perša 
ateitis
gal minutė viena ir išgirsi:

—Kee-ltis, bėė-gti, guul-ti, ug
nis ...

—O namuose dabar smagu! 
Auksinis ruduo! Soduose vaisiai 
noksta, daržinėse suvežti javai 
kvepia. Smagu butų šiene są
narius patampyti, gerai, ramiai 
išsimiegoti! Skaistaveidės, gra
žuolės sesutės, palaidomis kaso
mis, gėlėmis pasidabinę ties 
vartais rymo ir liūdnas, skaus
mo pilnas dainast dainuoja, šir
dį varsto! Žilagalvė mamytė 
sunkius dienos 
vaikus nakčiai 
bučiavusi jau 
daržinės duris

auksinius lapus jie žemėn 
beria. Tai mano gimtinė, tai ma
no mylimas kraštas! Tik štai 
dabar aš iš tolo visa širdimi jį 
pamylaut

Ir taip ne vienas, ne šimtas, 
bet tūkstančiai tų gražių, svei
kų jaunuolių sieną pašauktų 

(saugoti, minčių, nejaukių min
čių apnykti, ilgesio spaudžiam*, 
lūkesio kankinami, nežinios var
ginami neramiai ilsisi, ilsisi ir 
svajoja, galvoja...

—Gyvenimas! Koks malonus 
gražus tasai gyvenimas! Vos tik 
pradeda gyventi, kiek dar sva- 

i jonių neįkunytų, kiek sumany
mų neįvykdintų, kiek darbų ne
nuveiktų laukia ir štai, taip ne
tikėtai, taip nelauktai iš savo 
šeimos židinių pašaukti, čia pa
sienyje tenka budėti!

Taip staiga viskas nutraukta!
Nerami naktis, neramus mie

gas!
Kas tų jaunuolių mintis at

spės, kas jų kančias suskaitys!
Neramios dienos, neramios 

naktys!
Ir dar neramesnios mintys!

—Vistas pats

darbus atlikusi, 
palaiminusi, iš- 
snaudžia. Pro 

mėnulio spindu
liai šviečia, šešėliai rioglina, šie
nas kvepia. Smagu! Snaudulys 
kankina, o mintys, kaip bites 
skraido! Ramu, tik už daržinės 
durų vėjo pučiami medžiai šia-1 VIII—31—39, 
ina, medžiai šnabžda. Jau ru- Lietuva.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje) 
.. ..........

Nors karo žymių dar jokių 
nesimato, bet jaunus vyrūs jau 
pašaukė sienas saugoti. Elepigu 
butų, jei karo pradžia butų ži
noma. Visi iš anksto pasirtioštų. 
Ret niekas ir niekas negali at
spėti, kurią valandų jisai pra
sidės, kas pirmas puls, kais pir
mas Šūvį paleis.

Didieji mokovai, istorikai, tei
sininkai, politikai visuomeninin
kai, moralistai jau iš seho, iš 
gilios senovės, vargina sau gal
vas,- knisasi įvairiuose doku
mentuose, raštuose ir daugelio 
buvusių karų negali nustatyti jų 
tikrąją pradžią, kas pirmą Šū
vį paleido, kas užpuoliku buvo. 
Užpuoliko, agresoriaus sąvoka 
šiuo metu veik visai yra apleis
ta, palaidota!

Keista, tikrai paradoksalu,
bet kare užpuoliko nesama — 
visi ginasi! štai ir dabar Vokie
tija, kaip įmanydama įrodinėja, 
kad ji pasiryžusi tik nuo Len
kijos gintis./ Lenkija taip pat 
primygtinai tvirtina, kad jai 
tenka tik nuo vokiečių apsigin
ti ir ji karo jokiu budu nppra- 
dėsiantj! Rodos, karo visai ne
turėtų būti, nes nėra kas puo- 
a, o kai nėra kas puola, tai nė
ra nuo ko gintis, o vienok jau 
milijonai vyrų mobilizuotų sau
go sienas ir laukia karo pra
džios.

Taip ir šiame kare bus kas 
ginasi, bet nebus kas puolė, kas 
tarą pradėjo ir vėl visokie mo
kovai galės sau galvas sukti, 
<as šį karą pradėjo, kas pirmas 
šūvį paleido!

Keista, bet taip buvo ir taip 
bus! »

Gyvenimo žiedas, tautos atei
tis, tvirčiausias jaunimas, pajė
gų kupinas, gyvybės sklidinas 
jau pašauktas sienas ginti!

Sakykite, kas nenori garbin
gai savo tėvų žemę nuo užpuo
likų apginti? Tasai skaistus jau
nimas, kieno dar gyvenimo naš
tos kūno sąnariai nėra palaušti, 
gerų vilčių vedamas skuba sa
vo žemę apginti. Jie miklus, 
drausmingi ir svarbiausia svei
ki, jų kūnas ir dvasia tinkamai 
paruošti gintis, gintis ir nepasi
duoti! Dar ne taip seniai jų ran
kose klusniai žaisliukai varta
liojosi, o dabar lygiai taip klusr 
niai visokių rųšių ginklai varto
jami.

Tik reikia vieno vienintelio 
žodžio, tvirto įsakymo — Ugnis 
— ir visų rusiu ginklai pradės 
veikti! Jie veiks, darniai, draus
mingai, taikys taikliai, sutarti
nai, kaip veikia kiekvienas ge

trai sutvarkytas mechanizmas.
Kariuomenė, tai ir yra gyvų 
žmonių drausmingas, klusnus 
mechanizmas. Jis paleistas į 
darbą veikia labai darniai. Skir
tumas čia tik tas, kad kariuo
menė yra iš gyvų žmonių, ku
rie turi savo protą, dvasios bū
seną, savo kiekvienas paskirą 
gyvenimą, savo troškimus, pra
eitį ir ateitį, artimus žmones, 
brolius seseris, motinas, tėvus, 
mėgiamus daiktus, bet kaip ta
sai mechanizmas, neturi tik sa
vo valios!

i Bus kitų įsakyta, bus ir jvyk- 
--dinta!

Tasai gyvas žmonių mecha
nizmas siūlų siūlais yra suriš
tas su visu gyvenimu, sunarp
liotas su savo gimtu kraštu, bet 
jisai vykdo tik/svetimą valią! 
Kitų įsakymus! Jis vykdo tuos 
įsakymus be atodairos, be pasi
priešinimo, vykdo automatiškai, 
kaip anasai automatas mecha
nizmas. ’

Nakties metu visiems įsaky- 
, ta gulti su drabužiais,. nenusirė- 
į džius, šalia ginklą pasidėjus, ir 

visi tą įsakymąr kaip vienas, 
vykdo.

i įsakyta, padarytą.
Visi guli, bet retai kas akis 

• sumerkia. Klausa tolydžiai budi, 
f įsakymo' laukia, mintis mintj 
. įveja, nerimas kankina, nuovar

gis vargina, iiervai žaidžia. Lu-

Lietuvos Naujienos
JAUNAS. — Finansų minis

terijai įvedus licensijas ekspor
tui ir importui, bus vedama 
nuosekli užsienių prekybos po
litika. Numatoma šiuo laiku ne
leisti įvežti iš užsienių praban
gos dalykų, kaip tai vaisių, 
konservų, vynų, likerių, bran
giųjų automobilių, avalynių, 
liuksusinių galanterijos prekių, 
tai yra tokių dalykų be kurių 
galima apsieiti ir kurias galima 
pasigaminti vietoje. Išvežti bus 
leidžiama tik tuomet, kuomet 
bus parduodama geromis kaino
mis ir lengvomis atsiskaitymo 
su užsieniais sąlygomis. Nebus 
leista išvežti tokias prekes, ku
rios Reikalingos krašto saugu
mui mitybai ir t.p.

—Patiriama, kad užsienių fir
mos yra pasiūliusios atgabenti 
Lietuvai reikalingus kiekius ži
balo, gazolino ir benzino, taip 
pat kad į Kauną jau atgaben
tas pirmas didelis anglių ir kok
so transportas. Be to jau išduo
ta licensijų įvežti 150,000 tonų 
akmens anglies, dėl kurios 
firmų tarpe susitarta.

—Kauno uoste šiuo metu 
didelis judėjimas. Nemunu 
atplukdyta apie 15 didelių 
dokų su malkomis, plytomis, 
statybine medžiaga iš krašto ir 
su 1,000 tonų cemento bei 
tonų meksfalto, geležies ir 
prekių iš Klaipėdos.

KAUNAS. — Finansų minis
tras, pasiremdamas nepapras
tuoju metu tautos ukiui tvarky
ti įstatymo jam suteikta teise, 
tvarkyti gamybą, taupymą ir 
prekių bei medžiagų įvežimą ir 
paskirstymą, įpareigojo visas į- 
staigas ir visus valdininkus lai
kytis kuodidžiausio taupumo, 
ypatingai susilaikyti nuo nebu
tiniu užsieninių prekių pirkimo.

—Kainų tvarkytojas vėl nu
baudė visą eilę pirklių ir firmų 
už kainų kėlimą ir prekių slė
pimą. Nubaustųjų pavardės 
skelbiamos spaudoje.

—Suvaržius kietojo kuro (an
glies ir kokso) vartojimą priva
tiems reikalams, gyventoj ams 
smarkiai pradėjus pirktis mal
kas ir durpes, Kaune buvo be- 
pristingstą kaip malkų, taip 
durpių. Tam reikalui į pagalbą 
atėjo Miškų departamentas, ku
ris ėmėsi iš* savo sandėlių pri
statyti miestui kuro. Dabar kaip 
malkų, taip durpių galima pirk
tis, kas kiek nori ir pigesnėmis 
kainomis, negu pas privačius 
perkupčius. Privatiems kainų 
tvarkytojas taip pat nustatė pa
stovias karnas, kurių negalima 
peržengti.

—Pradėjus susitvarkyti už
sienių prekybai, pramonės ža
liavų, kuro ir prekių gavimas 
iš užsienių pradeda vėl įeiti į 
normalias vėžes, taigi vartoto
jai vėl galės visai laisvai arba
didesnėms normomis apsirū
pinti visomis reikmenimis.

ŠAKIAI
, v. ......__—

Šakiečiai ^džiaugiasi, kad vy
riausybė nusprendė vesti per 
Šakius geležinkelį ir sujungti 
Šakių apylinkę su Kaunu ir 
Lietuvos pa jūrių—Šventą j a.

—Kaip jtifoše Lietuvos vie- 
^|tose, taip ir šakiuose jūros ko- 

fmitetas paminėjo jūros dieną.
Buvo suorganizuota ekskursi
ja į pajūrį. Rugpiučio 20 d. iš
vakarėse padaryta juros die- 

Ta neva abišalės pagalbos su- ’1OS,. Paniinėji|nas lakiuose; 
šaulių salėje./Cia p. pr. mok.

Sovietais reiš- insP- Giedrulis pranešė dzm- 
’ ‘ 1 gią žinią, kad vyriausybė ryž

tasi šakius sujungti sų pajiu- 
,riu geležinkeliuko Liet, banko 
buhalt., pįA Krikščiunūs skaitė 
apie juros reikšmę turiningą 
paskaitą.

I —šakiai vienintelis apskr. 
miestas Lietuvoje, kūriame ne- 
Ira pirties. Vasarų tai nots ret- 
I karčiais1 Biu^ūžiuoja į Nemu
ną nusimaudyti, O žiemą dau
guma pasitenkina tik bliudo 
vonia. Kąil rūpintųsi miesto 
ponai pasfetytį ją šiemet—he
mą tyti pastangų.

ESTIJOS OKUPACIJA

tartis, kurią Estija buvo priver-l 
šia pasirašyti su t
kia faktiną Estijos okupaciją. 

[Nes, kaip telegrama iŠ Talino 
praneša, •— . - A f

“Sutartis leidžia 25,000 so
vietų kareivių okupuoti estų 
šiaurės Baltijos salas Dagoe 
ir Gesei ir Baltuski uostą prie 
juros kranto,- ir leidžia ru- 

■ sams statytis oro ir laivų ba
zes šituose punktuose', šios 
naujos bazės duos galimumo 
Rusijai kontroliuoti Suomių, 
Rygos iį Botnijos įtaptas.”
Be to, Maskva “išsiderėjo^ 

dar ir teisę gabenti prekės Es* 
tijos geležinkeliais.

“Derybų” melu sovietų val
džia buvo sukoncentravusi sa
vo armiją prie Estijos sienos, 
taip, kad estams nebuvo progos 
daug “šperečytis”.

Tokiu pat badu, beje, ėjo so
vietų “derybos” ir su latviais.

Kanados valdžia taip pat, kaip ir Francnzijos, im^si 
griežtų priemonių prieš komunistus, kurie darbuojasi 
kartu su naciais už Hitlerio “taikų^ Valdžia uždraudė 
komunistų laikraštį franeuzų kalba, “Clartė”. Galima 
laukti, kad ji netoleruos ir kitų komunistų organų — 
ypač tokių, kaip “Liaudies Balsas”, kurį leidžia ateiviai, 
daugumoje dargi nepilieČiai.

Represijos prieš spaudą yra apgailėtinas dalykas, bet 
reikia pastebėti, kad laikraščiai, kurie tarnauja priešui 
krašto pavojaus metu, panaudoja spaudos laisvę nepa
teisinamam tikslui.

Be to, patys komunistai, kurię sali reikalauja laisvės, 
nepripažįsta jokių teisių kitaip manantiems žmonėms. Jų 
garbinamoje Sovietų Sąjungoje opozicija ne tiktai netu
ri teisės skelbti.savo nuomonių, bet yra žudoma! Kadan
gi komunistai tokią tvarką giria, tai jie negali protes
tuoti, kuomet jiems patiems yra uždaroma burna.

..................... .. ui i ■» t.

“Operacija” Vilniaus kraštui?
.......... t 1 — *li l...l1l t

Vakar “Naujienose”1 buvo rašyta apie gautą New 
Yorke žinią iŠ Kauno, kad RUsijos.soviot< valdžia sutin
kanti duoti Lietuvai “kai kurių teritorinių koncesijų Vil
niaus krašte”, bet ne Vitaliaus miestą. Tokių pat žinių at
ėjo ir iš Elsinkio (Suomijos)^

Matyt, Stalinas, iš tiesų, nori Vitalių pasilaikyti sau.
Tiesa, Lietuva dar nenusileidžia. Vakar buvo W»Sta,|.l(>sservStet# Bemano” padavė 
kad Kaune susirinko ministerių kabinetas apsvarstyti ištrąukas iš Chįcagos vyskupo

Laukuos^

p jąu baigiam# valyti laukus. 
Vasarojaus it linų derlius ge
ltas. Dabar pats darbo įkarštis 
kaimuose. Neužtenka nuolati
nių bernų, tenka samdyti ūki
ninkams mėnesiniai ir padie
niai. Padieniams moka nlio 
2.50 Lt1 iki 3.50 Lt dienai, mė
nesiniams nuo 60 Lt iki 70 Lt.

, .į.. ,r-J.

TUrukstat validolis
' , ---- *4, J

ZARASAI — Esant didelei 
sausitak daugeliai apskr. gy
ventoją išdžiuvo šuliniai, to
dėl jie vandens patsivežtį pri
versti vykti net kelius km. To
kios didelės Sausros nei vienas

* y C

VATIKANAS Už EMBAR
GO ATŠAUKIMĄ 

f ■« —— - ■

Oficialus Vatikano laikraštis 
OsservUtofė Romano” padavė 

IYUU ūuouiuuv cvj/ovcvz OUJ va i jgtrąilkas 1S UftlGagOS Vyskupo
užsienio reikalų ministerio, Juozo Urbšio, raportą, pat- SheiFo kalbos, kurioje vyskupas 
vežtą iš Maskvos. Kas iš tų derybų išofe,- netrukus pąaiš- gyrė prez. Rooseveito praneši- 
kgg mą kongresui neutralufimot klaur

Bet reikia pasakyti, kad Lietimo būti? padaryta ’ ; • • „r j i Rrez. Rooseveltas, kaip žino- gyventojas neprisimena.dėlė, gal būt, neatitaisoma skriauda, Jeigu bolševikai, su
grąžinę jai dalį Vilniaus krašto teritorijos, pasiimtų sau 
Vilnių.

Vilnius tuomet butų, žinoma, į 
dijos (kurią mūsiškiai komunaciaį dabar jau vadina “Bal
tarusija”). Tuomet jau ir, karui pasibaigus, butų sunku 
Lietuvai atgauti Vilnių, nes jo reikalautų baltgudžiai.,

Pagal Lietuvos sutartį su sovietu valdžia,, pasirašyPagal Lietuvos sutarti su sovietu valdžia, pasirasy 
priskirtas prie Baltguk tą 1^20’ m.- Hepos 1O, viša^ Vilniaus fcraištas Hvo prįpą

žinias Lietuvai. suturite te 19Ž6 t$ Lietu
vos teisę patvirtina. Tai nejaugi dabsįr Maskva drįs Lie- 
taa apipKštt kurijai nieką pikta nėra padariusi?.

jau

yra 
yni 
bai-

500 
kt.

KAUNAS.,— Lietuvoje įves
ti importinio kuro (žibalo, ben
zino, gazolino, anglies, kokso) 
suvaržymai Su tikslu išlaikyti 
prekybos apyvartą sename lygy
je, nėra kokia išmintis. Nekal
bant apie kariaujančias valsty
bes, panašus suvaržymai įvesti 
vienuolikoje kitų neutralių val
stybių, būtent Latvijoje, Dani
joje, Italijoje, Norvegijoje, Suo
mijoje, Estijoje, Bulgarijoje, 
Jugoslavijoje, Graikijoje, Belgi
joje ir Švedijoje.

Dr. Kazys Graužinis, buvęs 
Lietuvos charge d’affaires prie 
švento Sosto, paskirtas Lietu
vos nepaprastu pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministru Argentinai, 
Brazilijai ir Urugvajui su rezi
dencija Buenos Airesė.,

Stasys Girdvainis, ligšiolinis 
protokolų deroktorius Užsienių 
reik, ministerijoj, paskirtas Lie
tuvos nepaprastu pasiuntiniu it 
įgaliotu ministru prie šv. Sosto.

Protokolų direktoriaus parei
gas eiti laikinai paskirtas Vik
toras čečeta, o sekretorium J. 
P. Kairiūkštis, buvęs Lietuvos 
pasiuntinybės sekretorius Var
šuvoje.

d.ALYTUS. — Rugsėjo^ 2 
čia įvyks didelė dzūkų dainų 
šventė su chorų varžybomis, o 
kitą dieną — simfoninio or
kestro varžybomis ir dideliu 
chorų ir orkestrų koncertu. 
Dalyvaus per 3,000 dainininkų.

RYGA. — Latvių oficialiniais 
duomenimis, paremtais 1935 
m. statistika, lietuvių tautybės 
gyventojų Latvijoje butą apie 
23,000, tuo tarpu iš privačių 
tvirtinimų ta skaitlinė išveda
ma iki 50,000 žųionių, ypatin
gai kadangi Latvijoj yra labai 
daug lietuvių maišytų šeimų su 
latvėmis ir priešingai, o maišy
tos šeimos nebuvo užskaitytos 
lietuviais. Rygoje pagal oficia- 
linę statistiką lietuvių gyvena 
apie 5,700, pagal neoficialinę 
apie 10,000. Dalis lietuvių dar
bininkų ir amatininkų čia turi 
įsigiję nuosavus namus. Rygo
je yra lietuvių krautuvininkų, 
savivaldybės ir valstybės įstai
gų tarnautojų ir laisvų profesi
ja, tačiau daugiau kaip puse 
Latvijos lietuvių dirba žemės 
ūkyje. Viso Vidžemyje, pagal 
oficialius statistikos davinius, 
butą apie 7,000 lietuvių, Liepo
joje apie 37,700, Žcmgalijoje 
apie 12,000, Latgali joje apie 
1,000.
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TAUPYKITE!
NUO VALGOMŲJŲ DAIKTŲ 

PIRKITE “MIDWEST STORES”

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nauda iš 
kooperatyvo

IŠPARDAVIMAS PENKT. ir ŠEŠT., SPALIŲ 6 ir 7 dd.
“CERESOTA” Gryni Ne Baltinti

MILTAI t 85c
Meat

WILSON’S "LAUREL LEAF” ar ARMOUR’S “STAR”

TAUKAI 1 sv. kartonas

pa- 
ge-

už-

M1DWEST” Deluxe Kava
LIPTON’S” Juoda Arbata inaž. 9c

sv. kert. 250

‘‘SHŪRFINE^’
YOUNGBERRIES Puikios No. 2 ken. 15c
“MIDWEST” Royal Anne

/VYŠNIOS No. 1 aukšt. ken. 2 už 29*
: 'LIBBY’S”
PORK & BENAS did. 28 unc. ken. 10*
“MIDWEST” Tomatų ar Daržovių
SRIUBOS did. 21 unc. ken. 2 už 190
“COilET” Ryžiai Isv. pak. 2 už 190

Martin Dous 
(Daukša)

Daukša, savininkas
Market ir grosernės, 3157 So.
Emerald Avė., užlaiko įvairių 
produktų, pritaikintų sezonui, 
už tai pirkėjai mėgsta jo 
tarnavimą, o M. Dous daro 
rą biznį.

Patys M. Daukšai gerai
silaiko: jie esą turėję gražią 
farmą Wisconsih valstijoj ir 
yra išauginę gražią šeimyhą.

Teko nugirsti, kad jų jau
nesnioji duktė sUsitdokds šu 
kaimynų sunumi, praeitą 
bininkų šventės dieną.

Praeitą sąvaitę pp. M. 
parėmė mane konteste.
jiems. — J. A

Dar-

Dous
Ačiū

Isv. pak.
MILLER’S” Corn Flakes

DYKAI! 4 unc. Džiaras “MIDWEST” Mayonnaise su
Salad Dressing “Midwest” kv. džar. 29*
“COCOMALT” Maistas Gėralas V2 sv.' ken. 230
“SOFTASILK” Pyragams Miltai 44 unc. pak. 250
DROMEDARY” Dalės Pitted 7% unc. 2 pak. 250
GERBER’S” Kūdikių Valgis

PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
JONATHAN Obuoliai

3 ken. 250
--------------

5 sv. 140
LINCOLNSHIBE” Piaustyti Lašiniai y2 sv. pak. 150

Presscd Cottage Cheese

OCTAGON” Cleanser
OCTAGON” Priausimosi Muilas
LIFEBUOY” Muilas

2 svarai 150
3 ken. 140

4 už 190
3 už 170

Senas
Biznierius

Juozas Balčiūnas, savininkas 
namo ir per daug metų biznie
rius, Bridgeporte, gyv. adresu 
3200 So. Lowe Avė.

Biznieriai Balčiūnai yra žino
mi chicagiečiams, kaipo apsuk
rus ir darbštus lietuviai: J. Bal
čiūnas priklauso prie draugijų 
ir keliose yra pildomos valdy
bos nariu.

Už jo tinkamai ir švariai 
vedamą biznį, J. Balčiūnas bu
vo pagirtas, Miesto Sveikatos 
Departamento.

Viena iŠ dicfŽiattsių 
gos mieste prekybinių 
yra Midvvest Grocery Compa- 
ny. Tai yra koopefatyvė orga
nizacija, susidedanti iš virš 
450 atskirų groserninkų, kutie 
veda nuosavas prekybines įs
taigas—Midwest Stores.

Ši organizacija savo gyvavi
mo laikotarpy parodė labai 
nuostabų augimą, kurios pasi- 
sėkimas remiasi pirmiausia ta 
nauda, kokią duoda jos ba
riai ir, taipgi, visuomenė, 
krautuvininkai naudojasi 
dviem labai svarbiais budais. 
Vienai—jie gali pirkti prekes 
labai žema kaina, dėlto, kad 
jų sudėtinė jėga yra tokia mil
žiniška, kad ji gali valdyti 
nuosavus sandėlius ir per jį 
supirkti prekes tiesiai iš ga
mintojų ir dirbtuvių, kita— 
kad ji kaipo organizacija gali 
išlaikyti didelį skelbimosi pro
gramą. Ir Midwest Stores skel
bimai reguliariai kas savaitę 
pasirodo ^visuose svarbesniuo
se šio miesto laikraščiuose.

Ką tai reiškia visuomenei, 
savaimi suprantama. Dėlto, 
kad išlaidos yra žemesnės, tai 
natūraliai prekes yra įkainuo
jamos daug žemiau ir Mid- 
west Stores. Todėl kiekvienas 
pirkėjas turi ir labai 
santaupas, pirkdamas 
krautuvėse.

Ohlca- 
įstaigų

geras 
šiuose

progra- 
nauda

Puikios Šukos Už 1c Su
CAMAY Muilas 3 gab. ir šukos tik j 80
Metalinis Krestis Už 1c su
CHIPSO 2 did. pak. ir krestis už tik 4(K

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

’ PIRK, NUO NES PIGIAU

STORES

PRISTATOME MIESTE VISUR.

PROGRAMŲ "SS0

ŠALTIMIERO

Nauja Fordų Agentūra 
Bridgeporte
BRIDGEPORT. -v šiaiidien 

atidarys naują Fordų agentūrą 
Bridgeporte, buvusioje B. & W. 
vietoje, antrašu 827 W. 35th 
Street. Naiiją agentūrą £avo 
du buvę ..sale.smdnai pirmesnės 
firmos. Dabar ji yra užvardin
ta Beattie Motor Co. Vyriau
si vedėjai yra pp. J. B. Beattie 
ir D. F. Shanahan.

Toliau, skelbimosi 
mas yra ir tiesiogine 
pirkėjams, nes per ši utis skel
bimus' jie yra informuojami 
apie visas speciales vertybes, 
specialius išpardavimus ir 
kokios yra prekės šiam sezo
ne. Dauguma moterų nevien 
sutaupo pinigų, bet ir laikų v

tik dėl to, kad jos skaityda
mos skelbimus iš jų p asilami- 
fta ndtihių prekių sąrašus, 
kas siiteifciA it patogumų.

Kaipo pavyzdį šios savaitės 
vertybių, jų rūšį Midwest Sto
res skelbia per d Naujienas. 
Perskaitykite atidžiai. Tai 
yta tikras vadovėlis į geresnes 
vertybes ir patogesnį pirkimo 
būdą.

(Skelb.)

“JUSu

EGG
NUT

$6.00
$6.00
$6.00
$5,75
$5.00SCREENINGS .

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

•Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

INSTALL A “SQUARE DEAL” 
wt^en heating plant nowi

vandens šildytuvas
Viskas iki pilnumos vidutinėms 

'kamb. npšildyti. (eina boiler, radisftor, 
įtalpos, kranai vandens tiekimo pVie- 
'.asas, automatinis drėgmės regulator.

n

Automatine šiluma pa 
ėlamO gerume. Pigesniu 
lengVeanls vartoti. Std 
ker 5 iki 8 kamb. Su 
palūkanom . tik.

MODERNIŠKA 
Pirmos koKybėH Įr

$150
B mSn. 

MAUDkNfi 
įrengimas su 4*4’ 

recess vana, wall hiing lavatdry, klo- 
... /.etų Ireng. su 

>alta sėdyne.
I Nuostabi ver-

(misų budžet. 
|ilanu-$5 Jmo- 
tėt—| mėn.
Kiek pal,uk.

Be Ti'iinų

* ...................

C0MPLEU

s195
MATERIALSVfokes. žemai IBffi L,—r mj 

kaip $5 į J***** _____

Dykai dffėkdifiuotf * Be prievolių
Ekspertų inžinierių patarnavimas

NAiOftikltėš nui8Q žėin'ų mokesčių biidžėfo plano 
nauda. Tik pašaukit CALumet 0200

MAIN
STORI
1715

S. Stote St.
Cal. 5200
Open Eves. Til liSoN^Sunday UntH I p. nų

< branch
/ fiči 

Commer-
clal

Sag. 1924

- « ............ . ... ............ >

Turtas virš - - - $3,500,000.00
Atsargos kapitalas - $250,000.00

Dabair Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Aht Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOCJATIONofChiMgo 

JUSTlN MACKIEVVICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

BOSTON SHOE STORE

“STOVO L”
tobulai degantis aliejus visiertis a-
liejiniam šildytuvams, švarus—be
kvapo—nedaro karbono..

SPECIALUS PASIUtYMAS
150 galonų—7 už gal.

100 galonų—8c už gal.
50 galonų—9c už gal.

Veikia speciali pripildymo pasiūla
apribotam laikui. Loškite saugiai.

PrisipHdykite tankas dabar!
Telefonais VINCENNES 4300.

Victot Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE, 

MOVING
Perkratistom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 

' Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i Visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St

Tel. TAROS 3408

'■■■...............—.........................  Wewfci ifcm.n

* LIGONINES— 
HOSPITALS

ŠVElKATOŠ KLiNiKAS
TONSBLAI IŠlMAKil Už *1 S.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ IgftfOO 
RAUDONGYSLtS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje ... $ 15.0°
REUMATIZMAS 17.00
Greitai Palengvinama.... C
VISAS LIGAS GYDOMA $ 1 ,OO

Ekzaminaciją įsi
DOUGLAS PAR 
1900 So Kedste 

Tel. La
l i . ............. I ■<!

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
TeL ENG. 5883-5840

Henikitc .,ios. kurie 
garsinasi

• v a i ’ tucMOSE’

MADOS

NAMŲ STATYMO 
‘ KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmoksimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
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

Visus naujus 1940 metų For
dus dabar galima pamatyti nau
joj agentūros vietoj. Vieta nau
jai išdekoruota ir labai patogi 
bridgeportiečiąms. Abu vedėjai 
yra gerai susipažinę su lietu
viais, nes pirmiaus per eilę me- 
+ų dirbo tarpe lietuvių.

—VBA.

VERTYBĖS KRAUTUVĖ3435 SOUTH
HALSTED 
STREET

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306
.... ....... — —........ , , ,......................................................................

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI: MALEVA ................................................. 970
4 HR. SPAR VARNISIL’S ................   $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS .........................................  50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS ....................... —

Harry Poticha Pargry- 
žo Iš Rytinių Valstijų 
BRIDEPORT. — Harry Po-

icha, savininkas Boston Shoe| 
TautuVės, buvo nuvykęs į 
ines valstijas paduoti batų 
akymus, pakol kainos dar 
a pabrangintos. Sako, aš 
auksiu kol man fabrikai 
irangins, nes aš nenoriu
iranginti savo kostumeriams. 
^ankėsi Boston, Mass. ir New 
fprke. —VBA.

ry- 
už- 
nč-
ne-
pa- 
pa-

CICERO. — B. H. Taverne, 
4837 W. 14th St., rytoj Grand 
spening. Vieta A-l, ypatingai 
iš lauko, langai kaip “Down- 
town” įstaigų. Nušviečia visą 
14-tą gatvę. Nors dar ne vis
kas pabaigta, vienok atrodo 
gerai. Tos užeigos savininkčs- 
vedėjos, Bernice Linge ir Helen 
Rudinskienė, šį šeštadienį ruo
šia atidarymą — per dvi die-l 
nas. Bus muzika, užkandžiai 
veltui. Tos ponios turi plačią 
pažintį, ypač p. Rudinskienė. 
Buvo taverno bizny j didelėj 
Chicagoj, tad nėra abejonės, 
jog savo naujos vietos atida
ryme susilauks daug svečių. 
Pats p. Rudinskas, nors su biz
niu nieko neturi, bet atidary
mo laike eis viršiausio užveiz- 
dos pareigas. Aš tikiu, jog j b 
sai išlaikys tvarką pilnai. Tad 
good luck. H. '

NAUJI!!
Lastex Suedes

Ekspertiškai
Dydis nuo 4 

tis AAAA
Boston’s pritaikymas už

tikrina patogumą. *6.50
\ 4

.98
AUKŠČ.

& rriiii i in ................ i'

RED , 
L CROSS 
X Bateliai

Mį Didėliam Stilių 
įvairume 

’itaikomi. Plačiai gla’Tširisrtrtii

ranka

NAUJAUSI SPECTATORS 
PADARYTI, KAD TIKTŲ 

KOJAI

ai... Įdomus Paternai ir didelė at
spurta batfėlių uiž

No. 4O9Ž—Išeiginė suknelė — 
sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
J6 ir 48 ėolių per krutinę.

1.98
it 

aukšč.

VYilAll!
Geriausias pirkinys 

Chicagoje
Tvirtos odos bartai. Nau
jausiuose Stiliuose Crepe 

padais. Odos padai*.
Juodi... Rudi. i.

1 Naujausios kuisys.

98
it aukšč.

100% Odos Bate
liai VAIKAMS ir 

MERGAITĖMS 
S'l'AR BRAND ir 
POLL PARROT

Žemiausiomis 
Kainoinis.

. .............  iiii rmui ■ ii

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba peš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SL, Chieago, HL
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IENO JUB EJINi
KONTESTANTŲLAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

edvvard jusas
DULOTH

527 S. 4th St., East

St Louis, III,

Turi 108752 balsų Turi 1Į775 balsųTuri 13618 balsų
Turi 3000 balsų

ŽIČKUS

Turi 1888 balsųTuri 2275 balsų

GLAVECKAS
ROVAITIENE J. MARTINAITIS

Route
Free Soil Mich.

Herrin

Turi 1000balsų

SEKYS ŽUKAUSKAS JURKSAITIS

Wilkes Barre, Pa.904 Broad St,KULESUS Wilkes Barre,DUNDULIENE
EDKINSHartford, ConnALBIN SMALELIS■ ■

Kostner1943
615 Cortland St,

Chicago,IIIAvė.
Turi 500 balsųTuri 550 balsųTuri 650 balsų

7350 balsųTuri

TRUMPICKASNAUDŽIUS
773 Bisson Avė.

Akron, Ohio

Turi 300 balsų
A. NARBUTAS

4027 S. Maplewood

Turi 18536 balsų

M. ŠEŠTOKAS Z. GAPSIS

4405 Valley Vieiy

Baltimore.Md

balsų j Turi 3795Turi 3900 Turi 3500 balsų

GARSINKITE “NAUJIENOSETuri 17325 balsų

42 Keith St.
Lee Park,

ART.
3950 

Avė..
Turi

5890 
balsų

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

Box 318
Millinocket, 
Maine.

1519 W. Lombard 
■ ‘ *' • - * < s / •• v . .
St., Baltlmore, Md.

2230 Alpine St., 
Grrand Rapids, Mich

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

1323 N. 35th Avė, 
Męlrose Park. UI.

1789 S. Halsted St 
Chicago, UI.

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St 
cnicago, III.

Turi 14638 balsų

Hart, Mich,

308 E. Market St.

MRS. K. MANKUS

Turi 1775

Turi 19213

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, I1L 
Turi 7875 balsų

J. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harbor.Ind. 
Turi 2675 balsų

Turi 7000 balsų

LAIPSNIS ANTRAS 
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

JOS' ASCILLA
1833 Evergreen 

Avė., Chicago, III.
Turi 13740 balsų

F. BULAVV 
806 W. 31st St.

Chicago, III.'
Turi 10582 balsų

Fk.aa'vES 
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 11306 balsų

Turi 7825 balsų

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago. BĮ. 
Tėi Spauld. 9207

Turi 19200 bąlsų

ONA VILIENC
1646 N. Bell Avė 

Chicago, III.

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III
Turi 3200 balsų

LAIPSNIS TRECIAS
REIKTA 21.000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
TeL Comm. 2073

STANIONIS 
W. Gladys 

Chicago, III. 
24426 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

GEO.
ŠEŠKAUSKAS

2131 W. 24th 
Chicago, III.

700 S. 9th St.

S. NakKIS 
4353 S. Talman Av.

Chicago, III. 
Tel. Laf. 3974 

Turi 99142 balsų

1108 piizabeth A v, 
Grand Rapids, 

Mich.

1418 Muskegon av 
Grand Rapids, 

Mich.

V. BUuVlDIS 
4094—9th St 
Ecorse, Mich.' 

Tel. Vinewood 
1 xQ7tf9 

Turi 17393 balsų

J. MAKSVITIS
Boi. 202

Calumet City, III
Turi 8150 balsų

Ten bus išdalytos kontestantams ir skaityto 
jams dovanos.

NON GRADUS
NUO 200 IKI 5000 BALSU

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv. 

Hanvey, III.
Turi 13600 balsų

AL. SAVICKAS 
719 Lincoln 

Rockford.

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40.000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSU—DOVANA $220

J. NOVO- 
GRODSKAS

R. R. 1 Eden 
Ontario, Cdnada 
c/o F. Balnys 
Turi 4680 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Wnn>--pan. Iii

Turi 31525 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė. 

Nonvood. Mass- 
Turi 1775 balsų

SKAITYTOJU BANKIETAS
įvyks sausio 14 d.—1940 m. Rubsiuvių svetainėje 

< 333 So. Ashland Avenue.

Avė., Chicago, III

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne
St-, Chicago, III.
Turi 3000 balsų

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 10725 balsų

T. MATULIAUS
4 . KIENfi ■

NON GRADl
NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

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

tel. Haym.
Turi 16225

LAIPSNIS ANTRAS 
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

1033 W. 103 St 
Chicago, BĮ.

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

J ŽUKAS 
1739 S Halsted St. 

Chicago, III.
Turi 32075 balsų

AL.
AMBROZEVIČIUS

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

Turi 21422 balsų

ONA DAVGIN 
6108 S. State St, 

Chicago, UI. 
Tel. Englewood 6530 
Turi 64541 balsų |

. SUGDINIS 
212 E. Clark St. 
W. Frankfort, III. 
Turi 1500 balsų | Turi 100$. Jialsų

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St.

Chicago. III. ’ 
Tel. Lafayette 5647,
Turi 25997 balsų

3
t

P. GALSKTS

2640 N. St Louis

Avė., Chicago, III.

*

Turi 31037 balsų

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

2 3

PETRONĖLE

•5

STt MOCKUS

ŽUKAS

Chicago, III.
1224 Harrick Avė.

' Racine. Wis.

' 4 ’ • i , i ' f

1 ■. ■' •

i

»

Turi 8646 balsų j Turi 8590 balsų

Turi 1000 - balsų

21 22 23

f. RUŠINSICAS
J. KRUKONIS

185 Silver St.
S. Boston, Mass.

Rodney. Oont.

CANADA

D. RŪKE
1042 N 7 St 
Clinton, Ind.

Turi 500 balsų Turi 500 balsų Turi 500 balsų
ALBER3 

UŽDRAVAITIS
4031 S. Talman 
Avė., Chicago, IIJ.
Turi 6870 balsų Turi 6208 balsų

■
Turi 6Q25 balsų

J
Turi 4000 balsų

1
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Naujienų Kontesto Eiga
Šios dienos kontesto kopėčio

se balsų skaitlių daugiausia pa
didino St. Narkis ir p-ia Dov- 
ginienė, bet abudu pasiliko to
se pačiose vietose. Bet teko nu
girsti, kad p. Dauginienė, su
tvarkius savo prospektus taip, 
kad kaip katrus kontestantus 
gali palikti toli užpakalyj.

Iš antro laipsnio C. K. Braze 
persikėlė į trečią laipsnį, užleis
damas savo vietą A. Narbutui* 
Labai gerai pasirodė Mrs. V. 
Faiza, patekdama Į antrą vietą. 
Galima tikėtis, kad sekančią 
savaitę ji ir A. Narbutą pra
lenks.

/ Iš pirmo laipsnio J. Augaitis 
persikėlė į antrą, ‘susyk pra
lenkdamas F. Bulavą. Bet Au- 
galčio vietą užėmė N. Tfumpic- 
kas, persikeldamas iš “Non 
Gradus” skyriaus. Man norėtų
si “Non Gradus” skyrių visai 
panaikinti, nes jau laikas vi; 
siems po kiek pasidarbuoti, nes 
nekuriems visai mdžai balsų 
trūksta iki pirmo laipsnio.

T. Rypkevičia, 
Kontesto Vedėjas.

Emerald Avė., padatigino ma
no balsus konteste.- Jis “Naujie
nas” seniai skaito. Nors ir pa
kritikuoja, bet iš lietuviškų 
laikraščių Aihfefrikoje “Naujie
nos” vis dar tebesančios geridun 
sios, todėl, einant kontestui, da
vė man progą. , t.

John Scliwager yra gerai gy
venąs pavienis. Turi formano 
darbą kaipo išsilavinęs stalius. 
Jis yra Rygos lietuvis.

i* Asu “Nau j ienomis’* koį galės 
skaityti. Priguli- prie šv. Orios 
draugijos iį* prie Moterų K$u- 
bo East Chįcdgb, lild. Beje; šv. 
Onos Draugija turės Šokius ir 
vakarienę 15 dieną Šio mėne
sio. Užprašė 4r mane lietuviškų 
dešrų ir kojpUstų pavalgyti ir 
alučio pagelti. ■

J* Maksvitis,
66 Ingraham Avė 
Calumet City, III.

Mm

CLASSIFIED APS

John A. Sinkaus
Pasekmės

NIKODIMAS ČESZNA 
gyveno 4401 S. Washtenaw av.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 4 dieną, 5:25 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
girnas Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Butkų kaime, Žygaičių 
parapijoj.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Marijoną po 
. tėvais Stankaitę, sūnų Joną, 

dvi dukteris Cicilią ir Stanis
lavą, švogerį Felix Brazihkį 
ir jo šeimyną, švogerką Bar
borą Triponiėnę ir jos vyrą 
Juozapą, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoj, 2 brolius: Aleksandrą 
ir Leoną.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4447 South 
Fairfi,eld Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., spalių 7 d. 9:00 
vai. ryto iš kopi. į Nekalto 
Prasid. Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš , ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Nikodimo česznos 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir, J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

KAZIMIERA 
NEVARDAUSKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 4 d., 10:50 
1939 m., sulaukus 
amžiaus, gimus 
Telšių apskrity.

Amerikoje išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

4 dukteris, Bronislavą Kelp
šienę, žentą Victor, Stefaniją 
Bronsuth, žentą William, Eli- 

, zabeth Anderšiunas, žentą Jo- 
1 seph ir Alfonsą Morpeth, žen
tą Arthur, du sūnūs, Adolph 
ir Alfonse, ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkaus kopi., 4704 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., spalių 7 d., 9:30 vai. 
ryto. Iš koplyčios bus nuly
dėta į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Kazimieros Ne- 
vardauskos giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, žentai 

ir Giitihiės.
Laid. Dir. Albert V. Petkus' 

Tel. Lafayette 8024.

vai. rytb, 
64 metų 
Lietuvoje,

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 58M

• Siunčiam GėlesLOVEIKIS Eąsu
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3314 So. Halsted Street
TeL YARDS

Praeita savaitė buvo pasek
minga jubiliejinio kontesto dar
be. Tikiuosi, kad kontesto ve
dėjas padaugins keturis šim
tus su viršum mano balsų skai
čių. Iš tikro aš tikėjaus dau
giau balsų surinkti, bet kelioli
ka mano rėmėjų atidėjo užsi
mokėjimą už “Naujienas” iki 
sekančios savaitės, todėl Jei S. 
Narkis arba kitas iš kontestan- 
tų ir privys mane, tai tikiuoši* 
kad sekančią savaitę mano rė
mėjai išpildys pažadėjimus ir 
man pasiseks vėliau pašokti 
pirmyn.

Pranas Bastys, 3327 South 
Halsted S t., neseniai grįžo iš. 
Lietuvos. P. Basčio šeimyna 
taipgi buvo išsivežus į Lietuvą 
puošnų Buicką, todėl turėjo 
progos visur apvažinėti ir daitg 
matyti ir sužinoti. Butų gerai, 
kad Pranas parašytų apie savo 
kelionę po Lietuvą.

Išvykdamas į Lietuvą, P. 
Bastys itžsiprfemimeravo tenai 
ir “Naujienas”. Sakosi gerai 
gaudavęs, tik retas numeris 
dingdavęs, nes j hm išvykus iš 
tėviškės, kaimynai iš pašto pa- 
siimdavę.

e • *
Mr. Pališaitis, 3423 S. Emė- 

rald Avė., formalias Chicago 
Subway tunelyje, prailgino pre
numeratą ir pažadėjo metinę 
besibaigiant kontestui.

Pp. Palšaičiai nuo seniai yra 
skaitytojai “Naujienų” ir ne
kartą mane parėmė praeityje.

Ačiū visiems!
John A. Sinkus.

John Schwager, 3038 South

ONA GRIGAITIENĖ 
gyveno 2608 N. Dayton St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 5 d., 5:10 valandą ryto, 
lt>39 m., sulaukus 67 m. amž., 
gimus Panevėžio mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Adeline Hostler, žen
tą Edward, 2 sūnūs: Aleksan
drą ir Antaną, marčią Oną, 
6 anukus, 4 praanaukus ir ki
tas gimihes.

Priklausė prie I. B. S. A.
Kūnas pašarvotas Mažeikos 

koplyčioj, 3319 Lituanica avę.~ 
Laidotuvės įvyks šeštad., spa
lių 7 d., 1:30 vai. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėta į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Grigaitienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
Nubudę liekame, \
Duktė, Sunai, žentas, Anūkai 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. . S. P.* Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-1139.

ADOLPH RIKMAN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių-Oct. 5 d. 9 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Latvijoje, Denes mies
telyj.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Augustą, 3 dukteris: 
Eileen, Annette, Lydia, žentą 
Raymond Savoy ir anūkę ,Su- 
san ir gimines; Latvijoje 2 
brolius ir 1 seserį ir gihiihes.

Kūnas pašarvotas 3145 West 
15th Place. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, spalių 7 
vai. popiet iš namų 
lydėtas į Concordia

Visi a. a. Adolph 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Broliai, 
Seserys, žentas ir Giminės.
Laid. Dir. S. M. Skudas, 

Tel. MONROE 3377.

d., 1:00 
bus nu- 
kapines.
Rikman
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~ NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKfiJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, lac.
TTHE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Stepono Narkio 
Rėmėjai Naujienų 
Konteste

“Naujienų” Rėmėjai
Ir Draugai

Agnės Viršylienč, 127 Eašt 
107th St., atnaujino “Naujie
nas^. P-ia Viršyliene gyvena su 
sunais Frank ir Zenon, užlai
ko gražią užeigą ir jiems se
kasi biznis. Jie turi daug pa
žinčių. Mat, kiek metų atgal 
Frank ir Zenon buvo labai uo- 
ųs “Naujienų” platintojai* per 
lai jie daug gerų draugų turi 
tarpe rbselandiečių. Dar vieną 
gerą ypatybę sturk,. Nežiūrint 
kad Amferikoj gimę, bet abu 
labai gražiai kalba lietuviškai. 
Užtai juos ir senesni žmones

Paul Balchunas ir Mari j oria 
KdVUrskienė, Auditoriurii teštb- 
frario* 3131 S* Halsted St., savi
ninkai, mandagus ir draugiški 
iiėtuvihi. Jie gamina įvaiHus 
skanius valgius^ Užtad lietuviai 
čia skaitlingai lankosi* 

I
V ’ 4 . .

Juozas ir Magdalena Micke
vičiai, 7126 Šo. Mozart St., gra
žiai gyvena savo nuosavame 
name. Juozas turi gerą ir nub- 
latinį darbą Fish Rakandų sah- 
dėlyj. Abu yra malonus ir 
draugiški žmonės.

Jonas Barškietis, 3825 So. 
California Avė., yra wholęša- 
leriš. Jis pristato aukštos rųšies 
įvairios rųšies mėsą į bučernės 
ir groserhės. Jis yra žymus vei
kėjas Dariaus-Girėno Poste 271. 
Patartina lietuviams jį reinti, 
nes• busite pilnai patenkinti jo 
patarnavimu. ; < <

■j'i' č <i?\ • •

Zigmantas , if Mary Taurai, 
4016 So. RoJkweli St., augina 
gražias dukteris Eleonor ir Do- 
lores, ir sūnų Bruno. Jie yra 
Keistučio Kliubo ir kitų dides
nių organizacijų nariai ir seni 
“Naujienų” skditytojai.

Juozas i^'Annie Buikai, 7919 
Phillips Avė., malonus ir drau
giški žmpnes.1 Jie turi išauklė- 
ję sūnų Albertą, kurs dabar 
keliauja po įvairius Amerikos 
miestus atostogoms. Jis jau ap
lankė Georgia, Mississippi, Ala- 
bania, So. ir No. Carolina, Ma- 
ryian, Berin^ylvanią ir Wa-

\ ^7rtt.iaWiF77T-.ii 11 --

SVARBIOS PRAKALBOS apie 
dabartinį karą ir Lietuvą bei Vil
niaus kraštą. Kalbės “Naujienų” 
ftatlaktorius,., Dr. P. Grigaitis ir 
Tornas Milieris, penktadienio va
kare, Spalių (Oct.) 6 d., pradžia 
8 vai., .Mildos viršutinėje svetainė
je, 3142 So. Halsted st. Rengia 
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi- 
cagos Cėntralinė kuopa. Įžanga vi- 
siėtns Vfeltui, Nevėluokite. Kviečia 
visus lietuvius atsilankyti.

— Rengimo Komisija.
, ROSĘLANDO MOTERŲ KLUBO 
CHQRO dainų pamokos įvyks pen
ktadienį, spalių 6 d., 7:30 vakare, 
Ddrbihinkų svetainėje, 10413 Šo. 
Michigan Avė. Prašau visų choris
čių dalyvauti pamokose, nes greit 
turėsime parengimą. —Sekretorė.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKO
JE TAUTIŠKO KLIUBO bertaini- 
his susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalių 6 d., 7:30 vai. vak. Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Visi malonėkite atsi
lankyti, yra daug svarbių reikalų 
aptarti. —S. Kunevičius, rašt.

DRAUGIJOS ŠV. ONOS susi
rinkimas įvyks sekmadienį, spalių 
8—1.00 vai. popiet, Šv. Jurgio par. 
svetainėje. 

, lankyti.
ALS 129 

sirinkimas 
vai. vakare, J.Petrausko svetainėje, 

• 1750 So. Uhion Avė. Visi nariai su- 
. sirinkite, nes . yra svarbių klausi

mų liečiančių busimąją Pildomąją 
valdybą. —Valdyba.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Narės malonėkite atsi-

, Joseph Bartkus, užeigos 
ninkas, 959 W. 71 S<, 
garsinimą “Naujienoms”.

savi- 
davė

L. Sirus, 3553 S. Halsted 
irgi davė garsinimą.

SU

Pius Žalnieraitis, 1904 N. 
Whipple S t., atnaujino “Nau
jienas”.

Pius ir Marion Žalnieraičiai, 
seni Northwest Side gyventojai, 
seni “Naujienų” skaitytojai, 
augina gražią šeimą. Turi duk
terį Marion, kuri mokinasi pia- 

turino skambinti. Antanas 
“hobby” statyti orlaivius. Ma
tomai, ateityje bus gabus me
chanikas Urba inžinierius. Ray- 
mondas tai dar tik pagelbiniil- 
kas Antanui, neturi dari nusista
tymo kur bus tinkamas ir ko
kiai profesijai, nes dar jaunas 
yra. :

Visiems viršniinėtiems drau
gams ir “Naujienų” rėmėjams 
tariu širdingą ačiū.

P. Galskis, 
2640 N. St. Louis Avė., 
Chicago, Illinois.

Rašo J. Maksvitis 
Iš Calumet City

Petronė Viksvienė, 6847 Ar- 
kansas avė., Hammond, Ind., 
atsinaujino “Naujienas”. Pęt-i 
ronė ir jos miręs vyras Jurgis 
pradėjo “Naujienas” skaityti 
tuo laiku, kada buVo dar sa
vaitinis.

A. a. Jurgis Viksva buvo per 
keletą metų policmanu Eąst 
Chicago, Ind., o dabai- jo mo
teris turi grąžų plytinį namą, 
kuris gal teks sunui Stasiui.

Sūnūs Antanas gyvena Cali- 
fornijoj. Yra vedęs* Duktė Pra- 
nutė gyvena pas mamą. Ji taip
gi vedus. Visi kalba lietuviškai.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, virti $10.00, 2 vaikai, pora 
dirba, pažymėkite amžių, patyrimą 
ir liudymus. MARGOLIN, 280 DoU- 
glas, Elgin, III.

REIKALINGA SEILSLEIDŽIŲ— 
moteriškiems drabužiams pardavi
nėti, nuolatinė vieta patyrusioms 
tiktai. 1333 So. Halsted.

3 MOTERYS PATYRUSIOS — 
agurkų dėti. Turi būti našios. Nu
rodykite patyrimą laišku. Box 1075 
1739 So. Halsted St.

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, būti, 2 vaikai, len
gvas skalbimas, virti, mažas apart- 
mentas, gera alga. Crawford 2759.

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ patyrusių 
—nuolatinė vieta. LANDOW, Ine., 
65 E. South Water St.

KUOPOS mėnesinis su- 
įvyks šį vakarą, 7:30

Mano Talka

PARDAVIMUI TAVERNAS, kam
pinis—51 ir Throop, 4 kambariai 
užpakaly, renda labai nebrangi, 
šiluma duodama. Turi būti pafna- 
tytas, kad įvertinti.

1301 West 51st St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restauranas. Priežastį patirsite ant 
vietos, kaina pigi. 3856 So. Union.

PARDAVIMUI SOPHIE’S TA
VERNAS. Pigiai. Priežastis— liga 
Biznis išdirbtas. 919 W. 35th St.

PARSIDUODA TAVERNAS, 
Campbell Tavern, 4200 So. Camp
bell Avė. Priežastis—liga. Kaina 
$300.00.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
mėsos marketas. Geras biznis, ne
brangiai. 3300 So. Union Avė.

PATYRUSIŲ MERGINŲ bend
ram namų ruošos darbui, skalbti, 
virti, būti, $9—$10.

Lawndale 2247.

PARDUODU TAVERNĄ, pigiai 
arba priimsiu pusininką. Vienai 
moteriai per sunku. 715 West 120 
Street.

DAILI JAUNA MERGINA leng
vam namų ruošos darbui mažo; 
šeimoj, geruos namuos. Būti, $7.00 
į savaitę pradžioj. Tel. Juniper 7278

Alex Budrik, 1723 W. 33rd 
PI,, visiems gerai žinomas vi- 
šuomenietis ir geras lietuvis, 
metams laiko prenumeravo 
“Naujienas”. Jis pirmiau buvo 
uolus tautininkų yeikėjas. Nors 
jis ir dabar ideologijoje tas pats 
tebėra, vienok jis pastebėjo, kad 
“Naujienos” visame kame ge
riau orientuojasi negu taip va
dinami tautiški laikraščiai. Po
nas Budrik, ir, jo žmonelė, Pran
ciška Budrik, yra mandagus ir 
kultūringi šeimininkai. Jų duk
relė Veda taipgi yra gera lietu
vaitė, klasiškų šokių ir muzi
kos- mėgėja. Jie taip pat yra ir 
mano talkos Jiendrądarbiai ir 
visų'Kiln^4afljii šilingi Rėmė
jai.'

Jonas ii* Karolina Gūrai, 6406 
S. Franeisco !Ave.* naujienie- 
čiams yra gerai pažįstami, nes 
jie “Naujienoms” yra daug pa
sidarbavę. Jų 'dukrelė Aldona 
gyvelia sykių, su tėveliais, o sū
nūs, kuris baigė aukštą moks
lą su htsižyinėjimu, turi svat’- 
bų darbą Boston, Mass. Jis čia 
eina Fire Protectidn inžinie
riaus pareigas.

Jonas ir Alena Gabrėnai, 
4158 So. Campbell Avė.* sėk
mingai varo tavėrno biznį, šiuo 
laiku, kada kiti taverninkrii 
skundžiasi blogais laikais, 
draugų Gabrėnų užeiga yra vi
sada pilna kostumerių.

Kaip matote iš šibs diends 
paskelbtų pasekmių, aš turiu 
geruZ rezultatus* ir jeigu man 
taip seksis ir • toliau, tai nėra 
mažiausios abejonės, kad mri- 
no balsai pasidarys lygus su 
drhugufSinkuml Ačiū mano rė
mėjams, kurių skaičius šią sa
vaitę buVo daug didesnis, negu 
pirmiau.

Naujienų vajaus kontestantas
STEPONAS NARIUS

4353, So. Talman Ave< 
Tėl. 'Lafayette 3974 ?

mik 
THEy ME 900,000 
STRONG OVER HEBE

Alt They Ealing Food, ttearing 
Clothes, Ar Hats or Shoes 

Hade or Sold by YOU?
----- ------TALK TO TKM UROUffl IK

ai pasidarys lygus su
. f i * v. <> ■. -

NAUJIENOS
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HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų keikia

REIKALINGAS VYRAS PAR
MOS darbui. Atsišaukite nuo 5 
iki 7 vai. vakaro—mokestį sulyg- 
sime. 4556 So. Paulina St., klauskit 
VILLIAUS.

REIKALINGAS patyręs KRIAU- 
ČIUS prie taisymo ir prosymo se
nų drabužių. Gera mokestis: 
4905 W. 14th St. Cicero, III.

TAVERN — LUNCH parsiduoda 
pigiai, išdirbta per daug metų, .ge
ra vieta. 4949 So. Halsted Street.

LOŠT AND FOUND 
Rasta—Pamesta >

PAMETĖ RAKTUS—mėnesis at
gal. Raktai buvo prie lenciugelio— 
su numeriu 1019. Jei kas radote, 
prašome grąžinti. Mrs. Miliūnas, 
1735 Warren Blvd. Tel. Monroe 
1925. Dovana.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė PardaviihiiĮ^

PARDAVIMUI 4 APARTMENTŲ 
plytinis namas—po 4 kambarius 
jrie Emerald Avė., arti 31 gat.

GORDON REALTY, ’ *• 
YARDS 4329.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
_____ Gyvenimui Kambariai_____

KAMBARYS — GRAŽUS, apšil
domas. Prie mažos šeimynos. 6504 
So. Rockwell St. Antros lubos.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
3righton Parke, 4008 So. Maple- 
wood Avė. 2 flatų 4 ir 5 kamba
riai, visi įtaisymai platus lotas, 
kaęažas, kaina $3,700, arba teisin- 
gas^pasiulymas. Priimsiu į mainus 
<ą turite, perkant mažas įmokėji- 
mas. Telefonuokite Prospect 0176.

PARDAVIMUI F U R R I E R’S 
DRUM kailiams valyti. Gali vartoti 
siuvėjai kailių bizny. 1903 Blue 
Island Avė., John Kovalik.

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

PARDAVIMUI BIZNIAVAS mū
rinis namas, Bridgeporte, šiltu van
deniu šildomas, nebrangiai, tarpe 
antros ir trečios ant Halsted Street. 
Savininkas 3216 So. Halsted St. 
Antros lubos iš priešakio, vakare 
po 6:00 valandos.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ na
mas, krautuvė iriflatas viršuj. 7126 
Soutn Rockwell St.

Antanas Blizgis ir Kazimiera 
Jutšienė yra pusininkais sma
gios tavern, adresu 135 W. 103 
St. Jie širdingai .bendradarbiau
ja ir mandagiai aptarnauja į jų 
užeigą atsilankiusius svečius. 
Visiems mano talkininkams pa
tariu atsilankyti į jų smagią už
eigą ir susipažinti su lilhno ma
loniais talkininkais. Antanui 
Blizgiui širdingai dėkoju liž 
“Naujienų” atsinaujinimą.

K. Drakton (Druktenis), 3833 
H. 66th St., metams laiko pre
numeravo “Naujienas”. Jie yra 
širdingi ir mandagus šeiminin
kai. Jų sūnūs Ray yra mėgėjas 
muzikos ir priklauso prie jau
nuolių orkestro. Aš su pp. Druk- 
teniais suėjau į pažintį per re
komendaciją mano širdingų tal
kininkų Juozo ir Vincentos šlia- 
žų. Dabar parengimuose ir vie
šuose susiėjimuose manau, 
mums dažniau teks susitikti.

Ona Kančios, 1239 W. 69 S t., 
atsinaujino “Naujienas”. Ji už
laiko gražią, smagią užeigą į 
kurią atsilanko .daug svečių ir 
juos mandagiai aptarnauja ge
ru alučiu* vynu ir sena degtinė. 
Kaip busit šioj apylinkėj, pra
šau nepamiršti atsilankyti į po
nios Kančiaus pastogę*

Chas Jutkus, R. 1 Box 13, at
sinaujino “Naujienas”. Nors aš 
jo ašmeniškai nepažįstu, vienok 
jis, įvertindamas moters—kon- 
testantės pasiryžimą, “Naujie
nų” ofiąe užsimokėjęs už pre
numeratą man kreditavo, šir
dingai vertinu jūsų paramą ir 
linkiu jums laimės ir sėkmin
gumo.

Širdingai dėkoju mano talki
ninkui pi C. Riubiui, Route 1, 
tUiinelander, Wis. Gaila kad aš 
jus nesutikau asmeniškai, vie
nok tikiu, kad jus man ir toliau 
pagelbės!t gauti naujų prenri-

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDAI GERAI ŽINOMAS, bu
vusio Meldažiaus tavernas, 2244 W 
23rd Place.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas, geras biznis.
8857 Houston Avė., South Chicago, 

Illinois.

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

PARSIDUODA Taverna, bučernė 
ir grosernė, abu bizniai gražiai 
įrengti ir biznis eina gerai. Par
duosiu abudu sykiu arba atskirai. 
Atsišaukit 10804 So. Michgan Avė.

TAVERNAS SU NAMU, 5 gyve
nami, kambariai. BRUNO PETKUS, 
4346 So. California. Lafayette 3255.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
riausia vieta Chicagoj. Parduosiu 
pigiai. 1506 W. Madison St., Tel. 
Seeley 4754, Chicago, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj, geras biznis, priežast 
patirsite vietoj. 3210 So. Halstec 
Street.

GROSERNĖ IR MĖSOS marke
tas lietuvių—lenkų apylinkėje, įs
teigtas 2 metai, 4 kambariai užpa
kaly ir garažas, žema renda, turi 
būti parduota. šaukti Lafayette 
2471 arba rašyti laišku Box 1076 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS.
MRS. PUTZ, 1725 W. 63rd St

meratorių,

Kam reikalingas, visiškai liau
jas doubeitavas Moore’s oil bur- 
ner, kreipkitės pas mane, nes 
gausite labai žema kaina. Pa
šauk. Ona Dovgin,

Tel. ENGlewOod 6530

Skelbtinai Naujienose 
■ oda nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 AKRŲ FAR- 
MA su gerais budinkais. Gera že
mė, mokykla ir bažnyčia. Pirk
dami dabar gausite pusę grudų.

P. J. DOWIATT Sr. 
Westville, III.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

PERKAME PIRMUS MORGIČIUS 
—mokamus ar defaultuotus aukš
čiausia kaina. Rašyti ar telefonuo- 
ti. BELL LOAN CO., Room 1724, 
134 N. La Šalie St. Tel. State 7415.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

MUZIKOS INSTRUMENTUOSE 
$12.00 Smuiką už .........   $4.00
25.00 Albert Klerneta .............  8.00
50.00 Boehm Klerneta .......... 35.00
75.00 Bass Drum setas ....... 50.00
8.00 Gitaras su keisu ............ „ 4.00
12.00 Porto Phonografas '......^BOO

Imame taipgi ir senus instru
mentus į geresnius įmainyti. Drum 
heads ir phonografų springsų dalis 
atnaujiname.

GOLDSTEIN *MUSIC SHOP 
914 Maxwell Street, 3 blokai į va
karus nuo Halsted St. Tel. Canal 
6114.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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. Westem Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

VARTOTŲ 
RAKANDŲ 
BARGENAI

Refrigeratorius $39.50 
Pečius gasu ir anglimis 
kūrenamas ...... $19.00
Moore anglinis šildomas 
pečius dėl 4 kambarių, 
garantuotas 10 
metų ................  $25.00
DANFEL FURNITURE

COMPANY 
2602 W. 69 St. 

DANIELIUS t. KEZES, Sav.
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Laidotuvės

BOLŠEVIZMAS IR FAŠIZMAS DABAR
TINIAM KARE

kar Svarbi “Naujienų” Redaktoriaus 
Kalba

Dr. P. Grigaitis 
Apie Vilnių 
SLA 36 Kuopoj

VAKAR į 
CfflČAGOJ

Penktadienis, spaliiį 6, 1939

Dr. P. Grigaitis ”
Mildos svetainėj, adresu 3142 

^South Halsted Street, (trečiam 
aukšte) šįvakar įvyks nepapras
tai svarbios prakalbos, kurias 
rengia L.S.S. Centralinė Kuopa 
Chicagoje.

Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, kalbės apie dabar
tinį Europos karą,z apie bolše
vizmo ir fašizmo olę jame, ir 
apie jo reikš Priropos valsty
bėms, ypatingai demokratijoms.

Prakalbos prasidės 8-tą va
landų vakare.

Kalbės T. Milleris.
Apart Dr. Grigaičio, prakal-

(bose dalyvaus drg. tTamas Mil- 
leris, kuris neseniai sugrįžo iš 
Lietuvos, kur karas jį užklupo. 
Jis ilgokai lankėsi Lietuvoj, bu
vo Klaipėdos krašte, važiavo At- 
lahtiku per karo zonas, ir tu
rėjo labai pavojingų ir nejau
kių kelionę. Jis pergyveno daug 
įdomių nuotykių, ir kiekvienam 
bus labai žingeidi! juos išgirsti. 
Drg. Milleris atpasakos Lietu
vos žmonių ūpų musių išvaka
rėse, gyvenimų po vokiečiais 
Klaipėdos krašte, ir kaip žmo
gus jautiesi, plaukdamas laivu 
ir nuolat bijodamas minų ir 
submarinų.

Dr. P. Grigaičio kalba susi
dės iš trijų dalių:

1. Karo priežastys;
2. Kokių rolę vaidina sovietų 

Rusija, ir
3. Ko gali tikėtis Europos de

mokratijos.
Jis nuodugniai nušvies įvy

kius, kurie privedė prie karo, ir 
‘šaiškins amerikiečių akims la
bai komplikuotų padėtį, kuri 
Europoj susidarė, kai sovietų 
Rusija įsivėlė į įvykių eigų su 
Lenkijos okupacija.

Pas daugelį, galvojant apie 
karų, kyla visokie neaiškumai. 
Socialistų Centralinė kuopa tai 
įvertino ir nutarė rengti šias 
prakalbas, kad toks žymus kal
bėtojas, kaip Dr. Grigaitis gale- 
tų gyvu žodžiu visus neaišku
mus prašalinti ir duotų “raktų” 
jiems išrišti ateityje.

Įžanga į prakalbas nemoka
ma, ir rengėjai kviečia visuome
nę kuoskaitlingiausia susirinkti.

Soc.

Suparaližiuota Mo
tina “Stebuklingai” 
Pagimdė Kūdikį

Serga Vaikų Paraližium.
Chicagos Mount Sinai ligoni

nė džiaugiasi ir giriasi, kad jos 
daktarai padarė “stebuklą”.

Prieš dvi \lieni į ligoninę bu

 

vo atvežta 2Ą metų Mrs. Gert- 
rude Epstęki, nuo 2961 
5th avė e. Ji sunkiai 

 

vaikų paraližiu, ir tuo 
laiku — laukė kūdikio.

Ligoninės daktarai įdėjo jau
ną moteriškę į “plieno plau
čius”, pasiskolino kitus reika
lingus dirbtino kvėpavimo įran
kius nuo garsios Fred Snite 
šeimynos (Snite gyvena “plie
no plaučiuose” keletą metų. 
Pats visai negali kvėpuoti), pa
sišaukė ugniagesių komandą su 
pulmotorais, pasirengė visokio
mis galimybėmis — ir laukė.

Kai atėjo gimdymo laikas,
ąktaprii motiną išėmė iš “plie
no ančių” ir palaikė jos kvė
pavimo su mažu i/gniagesių re
spiratorium. Už/trijų minučių 
pasaulį išvydo sveika, 6Ų^ sva
rų mergaitė, motina išliko gy
va/ir dabar vėl guli “plaučiuo
se” linksma ir “sveika” 
kiek aplinkybės leidžia.

West 
sirgo

Santa Fe Išleis 
21,000,000 tDolerių 
Pagerinimams

Rock Island Perka Naujus 
Vagonus.

Santa Fe gelžkelio valdyba 
skelbia, kad netrukus išleis apie 
21 milioną dolerių įvairiems pa
gerinimams ir užpirkimams. 
Gelžkelis pirks 2,800 naujus 
prekinius vagonus, remontuos 
2,500 savo dirbtuvėse, pertai
sys lokomotyvus ir kai kuriuos 
<eleivinius vagonus. Gelžkelis 
taipgi perka 91,000 tonų nau
jų bėgių.

Tuo pačiu laiku Rock Island 
gelžkelis paskelbė, kad pirks 
1,000 naujų prekinių vagonų, 
ir 20 dieselinių lokomotyvų. 
Tam tikslui išleis $3,775,000.

Rusijos Okupacija. Lietuvos 
Teisių Nepanaikina.

SLA 36-tos kuopos mėnesi
niam mitinge, kuris įvyko tre
čiadienio vakare, “Naujienų” 
redaktorius ir kuopos ' narys, 
Dr. P. Grigaitis, buvo pakvies
tas pasakyti kalbą apie Vilnių 
—vėliausių įvykių Šviesoje.

Kalbėtojas pareiškė,
bartiniu momentu negalima pa
sakyti koks bus Vilniaus kraš 
to likimas, nes tuo ir kitais 
klausimais dabar tarp Rusijos 
ir Lietuvos eina derybos.

Paskutinėmis žiniomis, aiški
no Dr. Grigaitis, rusai buk siū
lą Lietuvai tiktai dalį VLniaus 
krašto, bet patį miestą nori pa
silikti sau.

Užimdama Vilnių ir daryda
ma aukščiau minėtą pasiūlymą 
jeigu žinios apie tai teisingos, 
Rusija sulaužė atkartotinai Lie 
tuvai duotą užtikrinimą, kad ji 
pripažįsta Vilnių Lietuvai.
Rusija Sulaužė Tris Sutartis. 

/

1920 metais Rusija pasirašė 
su Lietuva taikos sutartį, ku
rioje pabrėžė, kad Vilniaus mie
stas ir kraštas priklauso Lietu
vai.

1926 metais Maskvos valdžia 
tą pripažinimą vėl pakartojo su 
Lietuva pasirašytoj nepuoLmo 
sutartyje.

1933 . metais Rusija pasirašo 
su Lietuva ir trečią sutartį, iš
aiškinančią “agresiją”. Toje su
tartyje abi šalys nustatė, kad 
agresija prieš vieną ar prieš ki 
tą negali būti pateisinama jo
kiais politiniais, kariškais, eko
nominiais ar kitokiais sumeti
mais. Toje sutartyje Rusija ir 
vėl davė suprasti, kad Vilnių ir 
Vilnijos kraštą skaito Liėtimis 
teritorija. - i

Bet dabartinė rusų okupacija, 
aiškino ’Dr. Grigaitis, Lietuvos 
teisių prie Vilnijos krašto toli 
gražu nepanaikina. Ar Lietuva 
jį atgaus ateityje, priklauso nuo 
to kokią galutiną poziciją tuo 
reikalu užims sovietų Rusija, ir' 
<aip persitvarkys Europos vals
tybės, kai dabartinis kąi;ąs pa
sibaigs. ' Narys

... . .........  ■ į , : L* i- ■,

Nubaudė 88-is 
“Gembleriūs”

Apskričio policija ir Chica
gos miesto teismas pradėjo ne 
. uokais kovą su pinigų lošimo 
r “arkliukų” įstaigomis Chi^ 

dagoj. Vakar ir užvakar Home- 
woodo ir kitų priemiesčių teis- 
nai ir miesto teisėjas Adamow- 
ski nubaudė įvairiomis 
nėmis bausmėmis 88 
vedėjus, darbininkus ir 
tus. Bausmės buvo nuo 
$100. J

Kun. M. X. Mockaus 
Paveikslai Padirbti

Mockaus laidotuvių paveiks
lai jau padirbti. Kurie norite 
turėti atminčiai tūps paveiks
lus, ateikite į “Naujienų” ofi
są — pasižiūrėti ir užsisakyti 
Pinigai gauti už paveikslus, ęįs 
Mockaus -paminklo fondui.

Laidotuvių Komitetas.

W.P.A. Atidaro 
Didžiulę Siuvyklą

WPA viršininkas Chicagoj, 
H. K. Seltzer, vakar paskelbė, 
kad atidaro didžiulę rūbų siu
vyklą, kurioj dirbs 4,000 bedar
bių — moterų. Siuvykloj bus 
gaminami rūbai bedarbių šei
mynų vaikams ir suaugusiems 
žmonėms. W.P.A. tam tikslui 
išleis $4,190,000.

tiek

Stasys Uksas 
Susižeidė Dirbtuvėj

Pabaigoje praeito mėnesio, 
St. Uksui, 841 W. 34th -Place, 
bedirbant ledų dirbtuvėje, di
delis ledo gabalas išsprūdo ir 
krito jam ant kojos pėdos. Ne
laimėj St. Uksui buvo sulau
žytas pėdos kaulas ir 
gydytis ligoninėje apie 
vaites laiko.

Praeitų sekmadienį
Uksas grįžo iš ligoninės, bet 
gydytojas pripažinęs, kad dar 
prisieisią gydytis namie apie 
mėnesį laiko iki pilnai jam ko
ja sugys.

pnsiejo 
dvi są-

Stasys

Pasivogė Troką Ir 
$4JOGO Prekių

Trys banditai užpuolė West 
Sidę Ignition System įstaigą, 
4549 Washington bulvaras, su
pančiojo sargą, prisikrovė fir
mos trokan $4,000 prekių 
išvažiavo.

Bus Palaidotas Mundelein Semi
narijos Koplyčioj.

šįryt įvyksta laidotuvės Jur
gio Kardinolo Mundeleino, Chi
cagos arkidiocezijos viršininko, 
kuris netikėtai pasimirė pirma
dienio rytą.

Laidotuvių tvarka yra seka
ma:

10:30 valandą ryto, Holy 
Name katedroje, (Štate ir Su- 
perior) įvyks iškilmingos mi
šios. Jas atlaikys popiežiaus at
stovas ,Washingtone, Amleto 
Giovanni Cicognani. Mišiose 
dalyvaus beveik visi vyskupai 
ir aukštesni katalikų bažnyčios 
valdininkai Amerikoj, valdžios 
atstovai ir žymus Chicagos ka
talikai. , r|

Po mišių, iŠ bažnyčios išvyks 
procesija ir kūną lydės į Mun
delein priemiestį, kur velionio 
liekanos biis palaidotos kryp- 
toje, po altorium Nekalto Pra
sidėjimo koplyčios, St. Mary of 
the Lake seminarijoje.

Procesija važiuos sekamais 
keliais: < ,

Nuo State ir Superior į šiau
rę iki State ir ^earsori, Pear- 
son gatve į rytus iki Michigan; 
Michigan į pietus . iki Monroe, 
Monroe į rytus iki ežero, ir pa- 
ežerio keliu (Leif Eriksen Drive 
ir Lake Shore Drive) į šiaurę 
į Mundeleiną.

Kun. Mozeris — Grabnešis.
, GĮrabnešiais bus paskutiniai 
kardinolo įšventinti kunigai. 
Tarp jų bus ir vienas jaunas 
lietuvis, kun. Jląmąsus Mozeris. 
Kiti grabnešiAi^ yMr kun. John 
Brenna, DanieL._Cantwell, Mi
chael . Cepon, Kenneth Klose, 
Kenneth, McGilJįęuddy, Francis 
Poporny, James .Pammier, Hen
ry Wachowski, James Killgallen 
ir Williarrt McMknus.

Procesijos metu susisiekimas 
aukščiau paduotose gatvėse bus 
hutrauktas. r,. Rs.

pimgt- 
įstaigų 
klijen- 
$1 iki

ir

Laiškai Naujienose
LNąu j ienas atėjo žemiau kąl- 

bamiem laiškai, ką prąšome gu
limai greičiausiu laikiTatsiimtii 

’ ; Mrs. J; Pdcius
Mr. Stanley Navickas 
Mrs. Michael Pūdžius
Mr. Frank Dominick

Henry Noble MacCracken. 
Vassar universiteto prezidentas., 
pereitą savaitę New Yorke stį- 
organizavo komitetą Lenkijos 
Žmonių šelpimui. Vakar tas ko
mitetas atidarė skyrių Chica- 
goj. Pašalpa eis^kare nukenr 
tėjusiems civiliams * Lenkijos 
gyventojams. * 1

Svarbus 
Susirinkimas

21-mo
Lietuvįų Demokratų 

svarbus

šįvakar, 8 vai., įvyks 
Wardo 
kliubo svarbus susirinkimas 
Gerčiaus svetainėj, 2244 West 
23rd place. ’

Kadąngi vasaros sezonas jau 
pasibaigė, tad laikas pradėt ką 
nors veikt, Reikia sudrutinti 
jėgas ir stoti darban, nes arti-, 
i l 
nių rinkimų., metai 
yrą svarbu, nep kokią valdžių 
išrinksime, ,tokįą turėsime.

Visi nariai dalyvaukite ir at
siveskite naujųf narių.
; ,■ — Valdyba.

naši 1940 metai — prezidenti- 
visiems

Valdyba.

Abu Vizitai Buvo 
Pasekmingi

Rugsėjo 21 jaunas, nežino
mas piktadaris atėjo į Frec 
Meier gasolino stotį adresu 
5400 Broadway ir atėmė nuo 
savininko $50. Vakar tas pats, 
piktadaris vėl sugrįžo stotin. šį pavardės. Ji turi mėlynas akis 
kartą-atėmė nuo Meier'io $34. ir šviesius plaukus. <

Ties 62 E. Van Ęuren Street 
policija rado nežinomų 17 me? 
tų merginų. Ji gulėjo ant šali
gatvio be sąmonės: Policija 
spėja, kad ji bandė nusinuo* 
dyti. Mergina buvo atgaivinta, 

(bet ji neišduoda savo vardo ir

i

Žįft p

v,
&

Amerikos Lietuvių 
Mokykla Naujoj 
Vietoj

Išsilavinęs mokytojas, 
Olekas, mokytojaująs 
metus. Daug atvykusiu 
tu vos lietuvių yra mokinęs ang
liškai kalbėti, rašto ir 1.1. Jis

Joseph 
per 27 
iš Life- 

i

• “Nežiūrint kas laimės E u- 
ropos karą, sovietų Rusija bus 
tikroji laimėtoja”. Tokią nuo
monę vakar pareiškė miesto 
teisėjas Harry M. Fishter, kal
bėdamas advokatų draugijos 
susirinkime. Jis neseniaf grįžo 
iš vizito Rusijoje ir kitose Eu
ropos šalyse.

• Krimipalio teismo teisėjas 
J. Sbarbaro' nuteisė jauną chi- 
cagietį Howard L. Shaw kalėti 
mo metų iki dešimts už mote
rų prigaudinėjimų. Shaw turė
jo net penkias žmonas. Bet ne 
už tai jis sėdės kalėjime, o už 
tai; kad iš kiekvienos savo 
žirionos ir iš visų uošvienių iš
viliodavo nemažas sumas pini
gų ir praūždavo.

• Garsus orkestro dirigen
tas, Marek Weber, kuris pernai 
atvyko Amerikon iš Europos ir 
čia apsigyveno, vakar apsivedė. 
Jo žmona., yra 43 metų chica- 
gietė, Miss Anna Suckow. We- 
ber yra 50 metų amžiaus. Jo 
orkestras pildė muzlka’ę dalj 
radio programo, kurį Carnation 
pieno bendrovė buvo' pašventu
si Lietuvai. Transliacija įvyko 
gegužės mėnesį.

O 55 metų James Gann, 67 
East 68th Street, pašovė savo 33 
metų žmoną, kai ji atsisakė 
duoti jam pinigų. Moteriškė gu
li St. Bernard ligoninėj, sunko
kai sužeista.

G Apskričio valdyba skelbia, 
kad uždaro keturias raštines, 
kurios rūpinasi senelių pensijų 
reikalais, ir paliks tiktai pen
kias. Ikišiol buvo devynios. 
Tarp uždarytų raštinių yra dvi 
Northsidėj, 849 Hudspn avė., 
ir 1809 Thomas Street. Tų dis- 
triktų gyventojai turės kreiptis 
senelių reikalais naujon rašti
nėm adresu 609 W. North avė.

•r t V ' U
• Amerikos valgyklų savi

ninkų suvažiavimas Chlcagoj 
išsirinko savo organizacijos 
(National Restaurant Associa- 
tion) pirmininku Albert A. Mc- 
Vittie iš Denver, Colo. Sekreto
rius bus Frank J. Whiffler, chi- 
cagiętis. ‘

• Republikonų partija va
kar pareiškė,, kad susekė bal
savimų netikslumus beveik 
vienam trečdalyj Cbicagos pre- 
cinklų. Netikslumai buvę papil
dyti pereituose mero ir kilų 
miesto valdininkų rinkimuose.

• Adresu 2413 N. Halsted 
Street policija suėmė du pikta
darius, kurie buvo besmaugią 
namo savininką Charles Bas- 
chong, 84 metų senelį. Įsigavę 
jo butan, piktadariai pareika
lavo pinigų. Kai senelis atsakė, 
kad jų neturi, piktadariai prie
varta bandė jį priversti pasa
kyti, kur pinigai yra paslėpti. 
Kaimynė išgirdo senelio vaito
jimą ir pašaukė policiją. Suim
tieji yra 54 metų Harry Lutz, 
nuo 1835 L’ncoln avenue ir 
Arthur Lavelle, adresas nežino
mas.

• 42 metų chicagietis, Ber
nard Conheim, 5401 Corneli 
avenue, vakar rytą nuėjo pas 
proto ligų daktarą. Grįžęs na
mo, jis atidarė savo aštunto 
aukšto butą langą ir iššoko. 
Nukrito namo kieman ir užsi
mušė vietoj.

• Alfred D. Plamondon, bu
vęs Lincoln parko viršininkas, 
patraukė, teisman policistą, Ed- 
ward James Sniith, nuo 1643 
Lunt avenue. Šmith, Važiuoda
mas su automobiliu, sudaužė 
niašiną, kurioj važiavo Plamon- 
do žmona, ir ją užmušė. Skun-

: y, - -x.!>

KANDIDATE Į “MISS LITHUANIA 1940”
Viena iš Jų Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi

lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanas.
Gražuolės rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa- • 

lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Ha’sted 
Street .

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

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

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

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

PIRMA gražuolė gaus: Complete Bedroom setą, su
sidedantį iš Dresser, Chest, inner springs raattress ir 
springsų — vertės $175.00. Nuo Automobilių Show dar 
gaus Evening Gown ir $35.00 cash kaipo mokestį už iš
liktą laiką.

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. > Į
PENKTA —> 100 šmotų liiien sėt, vertės $15.00. Be 

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingą bankietą.

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

<

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas

Vardas-pavardė

Antrašas ........

Telefonas

Aukštis:

Užsiėmimas

pčd. coliai. Svoris:

I

Amžius

sv.

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

Parašas

Rytoj “Naujos 
Gadynės” Choro 
Šokiai

• Akj v* 4 W VA C vz X JL V* v< l O

užlaikė “Amerikos Lietuvių Mo- d6jas r*ikalauja S10-000 atiy- 
kyklų”, prie 3106 So. Halsted
Street. 2 ” “

Patogumo dėlei, mokytojas j!*1?1! .S“?
Joseph Olekas .perkėlė mpkyk’ą 
į ramesnę, ir jo nuožiūra, pa 
togfesnę vietą:? 816 W.
Place, antros lubos. Matosi nuo
Halsted
Place...

St.» stovint prie 33rd

z “Harvest Dance”.
Rytoj visi eisime šokti. Pik

nikus jau užbaigėm, farmeriai 
nuo laukų sdrinko derlių, jie 
dabar linksminasi ir rengia 
“Derliaus ' šokius” — “Harvest 
Dances” — tad kodėl ir mums 
jų pavyzdžiu nepasekti?

Rytojaus šokiai, kuriuos ren
gia “Naujos Gadynės” Choras, 
ir bus tokie “Harvest Dance” 
šokiai. Ten linksmai praleisim 
vakarą, pasiŠoksim prie Jurgio 
Steponavičiaus orkestro muzi
kos, išgirsime linksmą progra- 

jąuktų, Gomiskey Parke, užva-|mą ir turėsime “vieną gerą 
kar vakare širdies liga mirė laiką’’.

šokiai įvyks Marąuette Salėj,

rį, arba nusipirkite prie durų. 
Pradžia 7:30 v. v.

Nauji “N. Gadynės” nariai 
šokiuose bus oficialiai “įvesdin
ti” į chorą. Visi “naujokai” 
būtinai atsilankykite. Bukite ir 
visi kiti musų choro nariai ir 
draugai! L. S.

• Bešokdamas baseball lo-

Kitas Senas 
Bridgeportietis

Joe Daraška, seniaus turė
jęs ūkį Wisconsine, dabar už
laiko didelę bučernę ir groser- 
nę, 634 W. 35th St. J. Daraš- 
kai biznis gerai sekasi, nes jis 
yra patyręs biznierius. Pp. Da- 
raškai žada ūkį parduoti ir pa
silikti biznyje Chicagoje...

Skiepe, ties 815 So. Ridge 
road, Highland Parke, pasiko
rė 93 metų senele, Mrs. Jo-ra, pa- ------ - ° ..... i

33rd 49 mėtų Wisconsinietis Henry
mm A. Schimels, 1134 W. State prie 69th ir Western Avenue, * hanna Krumbach. Kūną atrado 

Street, Milwaukee. Lošimas jį o tikietai yra tiktai 35c. Klaus-Į jos sūnūs, William, su kuriuom 
labai sujaudino. tkite tikietų pas bile choro na- ji gyveno.
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