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EINA DERYBOS DEL VILNIAUS
RUSAI NORI STATYTI TVIRTOVES 

LIETUVOJE
Reikalauja laivynui bazės arti Palangos
HELSINKIS, Suomija, spa- niaus darbininkai norį priklau- 

lio 8. — Lietuva pasiuntė de- syti Baltgudijos sovietų Rusi- 
legaciją į Maskvą. Jos priešą- jai, o ne Lietuvai. Matoma, kad 
ky yra užsienių reikalų minis- toks yra pačios Maskvos noras, 
teris Juozas Urbšys ir kariuo-^O jeigu taip, tai Lietuvai gau- 
menės vadas generolas Rašti- ti Vilnių mažai šansų belieka, 
kis. [Vis gi, pranešimai sako, dery-

Gaunami Suomijoj ir kitose bos dėl Vilniaus tebeina.
Pabaltijo valstybėse praneši
mai sako, kad Stalinas reika
lauja teisės pastatyti savo lai
vynui bazę ir Lietuvoje, Bal
tijos pakrašty, netoli Palangos. 
Jis taipgi reikalauja dviejų ba
zių oro laivynui ir koncesijų 
Lietuvos geležinkeliais naudo
tis. Dar kitas Stalino/ reikala
vimas yra leisti rusams pasta
tyti Lietuvoje tvirtovių liniją 
Vokietijos pasieniu.

Už šitas visas koncesijas Sta
linas leis lietuviams gabenti 
>rekes rusų geležinkeliais į Ode
są. Stalinas ketinąs dar duoti 
Lietuvai juostą Vilniaus terito
rijos, bet ne patį Vilnių.

Dalykas esąs toks, kad Vil-

Jau pasirašytos rusų sutar
tys su estais ir latviais. Teks 
ir lietuviams pasirašyti.

Tas sutartis Helsinky leid-
žiamas švedų kalba dienraštis 
“Svenska Pressen” apibudina 
šitaip: “Naujieji nuostatai at
rodo kaip retežiai.”

Dienraštis, be to, pastebi, 
kad , ateity rusų kareivių Lat
vijoj ir Estijoj bus daugiau, 
negu pačių latvių ir estų.

Pranešime iš Berlyno sako
ma, kad Vokietijos kariuome
nė užėmė kampą Lenkijos, ku
ris siejasi su Lietuva ir rytų 
Prūsija. Tai yra Suvalkų apy
linkė. Vokiečiai jau paėmė pa
tį Suvalkų miestą.

IR SUOMIJOS ATSTOVAS VYKS 
U MASKVON

HELSINKIS, Suomija, spa
lio 8. — Sekmadienį suomių 
dienraštis Uusi Suomi paskel
bė, kad premjeras Cajander 
pareiškė, jogei Suomija priėmė 
sovietų Rusijos pakvietimą pa
siųsti suomių atstovą į Maskvą 
ęolitinib, ekonominio ir karinio

pobūdžio pasitarimams.
Tuo tarpu Švedijoj gauti pra

nešimai, kad suomiai mobili
zuoja atsarginius, stiprina tvir
toves Rusijos pasieniu. Pasie
nio su Rusija stiprinimo dar
bas Suomijoj eina jau nuo šių 
metų pavasario.

™ > i■Ii
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KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

IŠGABENS VOKIEČIUS Iš PABALTIJO 
VALSTYBIŲ

M? ; IM

Prez. Rooseveltas 
šaltai žiuri į Hitle

rio pasiūlymą

Trys Balkanų šalys 
demobilizuojasi

BUCHAREST, Rumunija,
WASHINGTON, D. C., spa

lio 8. — Žymus nacių vadai pa
reiškė, kad Hitleris priimtų 
prez. Roosevelto tarpininkavi
mą mūšių paliauboms įvykdy
ti. Šitas pareiškimas, išeinąs iš 
augštų nacių ratelių, reiškia pa
kvietimą prez. Rooseveltui im
tis taikytojo rolės.

Painformuoti asmenys Wa- 
shingtone sako, jogei preziden
tas šaltai žiuri į pasiūlymą. 
Jisai priimsiąs jį tik jeigu bri
tai ir franeuzai duotų supras
ti, kad jie nori jo tarpininka
vimo.

spalio 8. — Rumunija, Vengri
ja ir Jugoslavija susitarė de
mobilizuoti, bent dalinai, savo 
armijas. Per paskutinį mėnesį 
Rumunija turėjo mobilizavusi 
500,000 kareivių, Vengrija apie 
300,000 ir Jugoslavija apie 500,- 
000. Stebėtojai tikisi, kad Bal
kanų šalys sudarys neutrališ- 
kų valstybių bloką ir dar suda
rys sąjungą tikslu atsispirti 
prieš kitų valstybių spaudimą.

Hitleris atmetė Mus
solinio taikos planą

Vyskupui nuo 1 iki 
10 metų kalėti

MARQUETTE, Mich., spalio 
8. — Teismas paskyrė baus
mės nuo vienų iki dešimties 
metų kalėti vyskupui Hayward 
S. Ablewhite. Vyskupas buvo 
kaltinamas tuo, kad išeikvojęs 
apie $100,000 bažnyčios fondų.

ROMA, Italija, spalio' 8. — 
Prieš savaitę laiko Hitleris pa
kvietė į Berlyną Italijos užsie
nių reikalų ministerį Ciano. Šis 
nuvežė Hitleriui Mussolinio pa
ruoštą taikos planą.

Mussolinio planas tarp ko ki
ta reikalavo atsteigti nepri
klausomą Lenkiją, nors mažes
niame plote, negu ji buvo pirm 
jos užkariavimo. Mussolinio 
planas taipgi reikalavo, kad at- 
steigtos Lenkijos nepriklauso
mybę garantuotų visos stambes
nės Europos valstybės.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauta:

Apsiniaukę; vėsiau; liūtys; 
vidutinio stiprumo pietų vėjai; 
saulė teka 5:55 v. r., leidžiasi 
5:20 v. v.

Hitleris Mussolinid planą pa
stūmė į šalį. Vietoj jo jis pa
reiškė, kad Lenkija priklausy 
tik nuo vokiečių ir rusų malo
nėje. Dėl to, kad Mussolinio 
planas tapo atmestas, painfor
muoti sluogsniai kalba, Italijos 
.ir Vokietijos santykiai dar la
ibiau atšalo.

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
io 8. — Paskelbta, kad Vo- 
detijos kariuomenė užėmė Su
valkus.

---- X—X—X—
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 8. — Skaitlinga Lietu
vos delegacija atvyko į Mask
vą. Rusai nori pastatyti neto
li Palangos savo laivynui bazę, 
gauti dvi bazes lėktuvams Lie
tuvoje ir pastatyti Vokietijos 
pasieniu, Lietuvoje, tvirtovių 
iniją. Lietuviai gal gaus Vil
niaus teritorijos juostą, bet 
abejojama ar rusai atiduos lie
tuviams patį Vilnių.

---- X---- X---- X----
HELSINKIS, Suomija, spa

lio 8. — Rusija pakvietė finus 
pasiųsti į Maskvą atstovą pa
sitarimui apie sovietų-suomių 
paktą. Pirmiau pakvietimus ga
vo Estija, Latvija ir Lietuva.

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
io 8. — Gaunamomis iš pati- 
<imų šaltinių žiniomis, šiuo 
aiku yra vedamos derybos iš

gabenti vokiečius iš Pabaltijo 
valstybių. Faktinai nacių lai
vai jau pasiųsti į Pabaltijo uo
stus vokiečių paimti.

Vokiečių Estijoje gyvena 
apie 15,000, Latvijoj apie'70,-

Talkininkai paskelbs 
taikos sąlygas

/M

PARYŽIUS, Francuzija, spa- 
io 8. — 
amento atstovai
Policija ir kariuomenės atsto
vybė tiria jų veiklą.

—X—X—X----
NEW YORK, N. Y., spalio 

8. — Jungt. Valstijų pasažie- 
rinis laivas Iroųuoi^, kurį, vo
kiečių įsp^rtįL anglai taikėsi 
oaškandinti'Anteriį^ vande-

ivo ar-

- Areštuoti 26 buvę par- 
komunistai

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, užsienių rei
kalų ministeris Juozas Urbšys ir Lietuvos kariuomenės vir
šininkas, gen. Stasys Raštikis. Juozas Urbšys ir gen. Raš
tikis išvyko į Maskvą deryboms su bolševikais.

Rusai protestuoja 
palyginimą su 

vagiais

Tiriamas sabotažas 
Jungt.- Valstijų 

karo laive

000 ir Lietuvoje apie 35,000. 
Iškraustytiems vokiečiams bus 
apmokėta už paliktą turtą.

Išgabenimas liudiją, kad Hit 
leris nutaręs visai pavesti Sta» 
linui Pabaltijos , valstybių kon
trolę. Išgabenimas taipgi su« 
stiprnisiąs Hitlerio pareiškimą 
jogei jis nebeturi daugiau te 
ritorinių užsimojimų Europo 
je.

Stalinas Petro Di 
džiojo rolėje

STOCKHOLM, Švedija, spa- 
io 8. — švedų socialdemokra
tų dienrašty “Social-Demokra- 
ten” buvo patalpintas laiškas 
garsiojo (jau mirusio) fraii- 
?uzų rašytojo Voltaire, ryšium 
su padalinimu Lenkijos 1972 
metais, carienei Katrei:

“Ar ir tamsta, kaip kiti va
giai, tuojau pradėjai dalintis 
grobiu ?”, klausė Voltaire ca- 
rienę.

Dėl šito laiško patalpinimo 
dienrašty Rusijos pasiuntinė 
Švedijai, p-nia^ Kollontai, pa
reiškė protestą Švedijos vald
žiai pereitą šeštadienį. Palygi
nimas su. vagiais, dėl Lenkijos 
padalinimo, bolševikams nepa
tinka.

Talkininkai delsia, 
kad vokiečiai patir
tų žiemos karo sun

kumus
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 8. — Francuzijos ir Brita
nijos atstovai duoda supranti, 
kad jie atidėlioja smarkius mū
šius. Delsimo tikslas esąs pa
laukti iki žiemos blokada už
gaus Vokietiją. Manoma, žie
mos sunkumai skaudžiai pri
slėgs nacių ūpą ir pakrikdys 
jų atsparumą.

Antrą vertus, vokiečių karo* 
vadovybė x turinti sumetimų 
pradėti ofensyvą prieš žiemai 
užeisiant ir sustiprinti nacių 
nuotaiką laimėjimais mūšių lau
kuose.

SAN FRANCISCO, Cal., spa- 
io 8. — Nepatvirtinti praneši
mai sako, kad Jungt. Valstijų 
šarvuotlaivy Arizona padaryta 
žalos vandens pumpoms ir ki
tokiai mašinerijai. Nužiūrimas 
sabotažas, įvykis tiriamas. Lai
vyno vadovybe atsisakė pada
ryti pareiškimą spaudos atsto
vams.

Gal prašys dar 
$3,000,000,000 krašto

apsaugai
WASHINGTON, D. C., spa

lio 8. — Jeigu karas Europoje 
užsitęs ilgai, tai Jungt. Valsti
jų karo departamentas prašys 
kongresą paskirti, krašto ap
saugos reikalams dar $3,000,- 
000,000 nepaprastų išlaidų, sa
ko Washingtono koresponden
tai. Norima ypatingai stiprinti 
Jungt. Valstijų karo laivyną.

Ragina prez. Roose 
veltą taikyti kariau 

jaučius
WASHINGTON, D. C., spa- 

lio 8. -— Jungt. Valstijų sena
te pasireiškė stiprus sentjmen- 

, tas, kad prez, Rooseveltas įsi
maišytų į Europos ginčus, kai- 
po taikytojas, karui sustabdy- 

>ti. Senatoriai ragina preziden
tą paimti tarpininko rolę kai 
proga pasitaikys.

•Ayse, seknikdięn 
ii įspėtos pavojaus zonos.

■ " ' ,  X—X—X—
LONDONAS, Anglija, spalio 

8. — Įvyko eksplozija, kaip ma
noma, dėl torpedos olandų lai
ve Binnendijk. Laivas pasken
do Anglijos kanale. 41 įgulos 
narys išgelbėtas.

—X—X—X—
ROMA, Italija, spalio 8. — 

Fašistų spauda ragina talkinin
kus, 
imti 
mą.

LONDONAS, Anglija, spalio 
8. — Talkininkai, britai ir fran- 
cuzai ir jų kolonijų bei domi
nijų atstovai, tariasi dėl atsa
kymo į Hitlerio pasiūlymą tai
kytis.

Laukiama, kad premjeras 
Chamberlain paskelbs talkinin
kų sąlygas ateinantį trečiadie- 
lį parlamente.

Hitlerio sąlygos, Britanijos 
spauda duoda suprasti, bus at
mestos. Bet talkininkai pareik- 
šią, kokiomis sąlygomis jie lai
kytųsi. Tarp ko kita, į talki
ninkų sąlygas įeisiąs reikalavi
mas atsteigti nepriklausomą 
Lenkiją ir nepriklausomą Čeko
slovakiją. > ,

r Manoma, j et- Hitleriu labai 
nori taikos, jis darys talkinin
kams nuolaidų.

Žiema sulaikysianti 
rusu užsimojimus In

dijos atžvilgiu

britus ir francuzus, pri-
Hitlerio taikos pasiuly-

---- X--- X—X-----
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 8. — Pranešama, geležinke
lis tarp Ėerlyno ir Varšuvos, 
sudraskytas Lenkijoj karo die
nomis, jau pataisytas.

—X—X—X----
LONDONAS, Anglija, spalio 

8. Britų lėktuvas nušovė 
šiaurės juroje vokiečių hidro- 
planą. Vokiečiai lakūnai išgel
bėti.

Svetimos šalies sub- 
marinas Floridos pa

kraščiuose
HYDE PARK, N. Y., spalio 

8. — Prezidentas Rooseveltas 
praeitą šeštadienį spaudos at - 
stogus painformavo, kad Flori
dos vandenyse, apie 15 mylių 
toly nuo Miami, pastebėtas sve
timos, nežinomos šalies subma- 
rinas.

Mirė Dr. Cushing,
smegenų garsus 

specialistas

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 8. — Prieš porą metų gra
fas Lev Tolstoi išleido knygą 
apie rusų carą Petrą Didįjį. 
Knygoje pasakojama, kaip Pet
ras rinko Rusijos žemes. Dar
bas, sako Tolstoi, palikęs ne
baigtas. Jį dabar nori pabaig
ti Stalinas. Faktinai Stalinas 
taikosi patapti antruoju Petru 
Didžiuoju. Ir Paryžiuje kalba
ma, kad Stalinas, iš naujo pa
ėmęs kontrolėn Pabaltijo val
stybes, tęsia Petro Didžiojo 
darbą.

Sovietų Rusijoj negalima pla- - 
tinti knygų, kurias draudžia 
cenzūra. Tolstojaus knyga pla- ' 
tinafha ir Rusijoj, ir todėl da- 
wmas>.išvadas, kad ji gan tik
sliai nušviečia Stalino užsimo
jimus.

TOKIO, Japonija, spalio 8. 
— čia gauta pranešimų, kad 
rusų kariuomenė įėjo į Sin
kiang provinciją, Kinijoje, ši
tie pranešimai nesukėlė sąjūd
žio nė japonų, nė britų kari
ninkų tarpe^ Dalykas toks, kad 
bolševikai jau seniai turėjo įta
kos Sinkiang provincijoje ir ga
li užimti ją kai tik panorės.

Kitas dalykas. Nurodoma, 
kad Sinkiang provincija sieja
si su Britanijos Indija ir kad 
rusai gali briautis per Sinkiang 
į Indiją. Ir vėl nurodoma, kad 
nuo 
nes 
nos 
lių.
žiemą sniegas 
parėjimus į Indiją ir todėl ru
sų ofensyvo prieš Indiją žie
mos metu netenka laukti.

Sinkiang provincijos sosti- 
Urumchi iki Indijos sie- 
yra daugiau nei 1,000 my- 
Dabar žiema artinasi. O 

užpusto kalnų

užmuš-

užtikta 
pinigų, 

mirtimi.

Vėl tyrinėja Lind- 
bergho vaiko nu

žudymo įvykius
NEW YORK, N. Y., spalio 

8. — Kai prieš keletą metų 
piktadariai pavogė pulk. Lind- 
bergho sūnų, tai Lindbergh su
mokėjo $50,000, kad vaiką pa
leistų. Vaikas rastas 
tas.

Pas tūlą Hauptmaną 
apie $20,000 sumokėtų 
Jis tapo nubaustas
$30,000 šitų pinigų dar pasi
gendama. Dabar valstybės pro
kuroras Dewey ir New Yorko 
policija iš naujo peržiūrinėja 
sumokėtų Lindbergho pinigų 

ing, išgarsėjęs visame pasauly numerius. Gal būt, kad pasi- 
operacijomis ant smegenų. Dr. rodė apyvartoje 
Cušhing ‘ buvo 70 metų senu- tų $30,000 bilos, 
mo<

NEW HAVĘN, Conn., spa 
įio:8. 
rė Dr. Harvey Williarpsx Cush-

- Pereitą šeštadienį mi

ir kai kurios 
kurių iki šiol

nesurasta.

Vokietijos lėktuvai 
užpulsią Angliją

8. —
Hitle-
talki-

grūmojimas 
taip: jeigu 
taikytis tal- 
tai vokiečių

ROMA, Italija, spalio 
Kalbėdamas reichstage, 
ris penktadieni pasiūlė 
ninkams taikytis. Jis taipgi pa
grūmojo, kad destrukcijos veik
smai, jei karas nebus sulaiky
tas, gali pasiekti vietas už ju
ros. Jis pareiškė, kad šiandien 
salų nebėra.

Romoje šitas jo 
interpretuojamas 
Hitlerio pasiūlymo 
kininkai nepriims,
lėktuvai užpuls Angliją, ište- 
rios jos miestus; submarinai 
atnaujins atakas kartu su lėk
tuvais; sausumos jėgos pasiliks 
užsikirtusios vakarų fronte, 
bet vokiečių lėktuvai dominuos 
orą ir jų atakos privers Angli
ją prašyti taikos.

Čeko-Slovakijos val
džia bus suorgani

zuota Francuzijoj
PARYŽIUS, Francuzija, spa- 

lio 8. — Dr. Eduardas Bene
šąs, buvęs Čeko-Slovakijos pre
zidentas, oficialiai paskelbė, 
kad Francuzijos valdžia suti
ko sudarymui Čeko-Slovakijos 
valdžios Francuzijoje.

Daba r —
Sekmadieniais 
NAUJIENŲ RASTINE 
bus
ATIDARYTA 
nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. popiet

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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Pirmadienis, spalių 9, 1939

Kelionės Pradžia

Viiį

Kiti Lietuviai Daktarai

KELIONĖ j AŠARŲ KLONĮ IR KITI 
PRISIMINIMAI

Tai buvo karšta vasaros 
diena. Oras buvo gana troš
kus, o saulė slinko jau vaka
rop. Mes sėdome į autobusą 
kelionei į Wyoming klonį; su
praskite į SLA Seimą (Sran- 
ton, Pa.). Tai buvo penktadie
nio vakaras, birželio 24-ta. 
Vos išvažiavus iš nedidelio ry
tuose esančio miestelio, trau
kėme link didmiesčio New 
Yorko. Didelė ir kaitri saulė 
jau buvo anoje pusėje kalnų— 
tik spinduliai kyšojo pro žalių 
medžių viršūnes. Autobusas 
skubiai ritosi tiesiu ir plačiu 
keliu, tarsi norėdamas saulę 
pasivyti. Keleivių pilnas auto
busas. Visi jaučiasi lįnksmi. 
Vieni jų keliauja namo, kiti 
iš namų lik jiems žinomon vie
ton. Kas minutę darėsi vis 
tamsiau ir galop nakties tam
sa nugalėjo viską.

Neiv Yorkas ir Jersey City

būriai, vėliau ir .tie dingo. 
Vadinasi, visi, kas gyvas, pb 
sunkios ir karštos vasaros die
nos ilsisi.

Keleiviai, kurie juokavo ir 
kalbėjosi, dabar kiek aprimo, 
—viską tamsi naktis nurami
nt). Rodos, kitoje pusėje dan
giško rato pradėjo ' rodytis 
Šviesa, kuri vis plėtėsi ir nai
kino nakties tamsą. Galop pa
sirodė ir saulės raudoni spin
duliai. Viskas nušvito ir pati 
naktis kažin kur pranyko.

Pasiekėme New Yorką gana 
anksti rytą. Šitas metropolis 
gana viliojus svečius miestas. 
Nors ankstyvas rytas ir new- 
yorkietis dar miega, bet ju
dėjimas gatvėse čia niekad ne-

sėdėjimo 
sėdome į

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Dr. Karolis Nurkaitis
AKIU 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

AKIU SPECIALISTĄ.

AAUJ1ĖNU-ACM1C Telephoiu
CHICAGO. — Gertrudc Epštein pagiiįįiįle kūdikį būdama “geležiniuose plau

čiuose.“ Ją teko į geležinius plaučius dėti todėl, kad prieš pat gimdymą ji susirgo 
vaikų paralyžu. Netrukus po gimdymo Epštein pasimirė.

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

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

Namų TeL: Proepect 1931

juokdarys—kažin 
jų čia nėra.

RAŠOMAS 
MAŠINĖLES

VISŲ IŠDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles

$15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE 
3712 S. Western Avė.

Prie Archer Avenue
AL DARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad. ir 
šeštad. vakarais iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3534

Čia užtrukome apie valan
dą laiko, tai buvo progos kiek 
skilvį nuraminti.

Užkandę ir kojas kiek pa
miklinę, nes nuo 
buvo sustingę, vėl
autobusą. Čia kitas/vežimas ir 
kitas vežikas. Pasažieriai irgi 
kiti.' Ta jauna pora, kuri per 
visą kelionės naktį taip šiltai 
romanšavo, ir pusblaivis jū
reivis—krs 
kur dingo

Per New Yorką važiuojant 
akys įdomumo pilnos varsto 
milžiniškų mūrų kietas sienas. 
Rodos, nespėjome nė apsižval
gyti, kaip autobusas jau 'nėrė 
į Holland tunelį po Hudson gi
lios ir plačios upės. Išlindus iš 
šio ilgo ir gražaus urvo ir kiek 
pavažiavus štai ir Jersey City 
Journal Sųuare. Šita graži vie
ta mane užinteresavo; mat, aš 
buvau skaitęs laikraščiuose 
apie tą garsųjį denlokratų šu-

CRANE COAL COMPANY 
•'■5332- So. Long Avenue 
'-“<T«IeIo»tas PORTSMOUTH 9022 

POCAHON't’AS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7*65

5 tonus ar daugiau ...'............................. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau . Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTĄS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

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

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
Zl^BRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Wes1 63rd St.

VALANDOS: 2—4 pople* <r T—« 
'akaro. trečiadieniais <r sekmadie

ni aiF paeaJ
Telefoną* HEMTflCKOk v MTUSH. OPT

LIETUVIS
^nxiio 20 metų praktikavimu 

Jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas

Palengvina aKių įtempimą, kurie 
jsti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
no, skaudamų akių karštį, atitaisc 
.rumparegystę ir toliregystę, Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose at 
įtikimuose egzaminavimas daromas 
iu elektra, parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kleivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

Dr. Marge ris
3.325 So. Halsted "St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pier. 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7666

TeL Office Wentworth 6U6 
Rez. Hyde Park 3395 

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
iSskyrus «erednnii«

ir

lą ir šio nedidelio miestelio 
diktatorių merą Frank Hague.

Čia va, visai netoli, kur plati 
Hudson upė įbėga į Atlantiko 
okeaną, riogso didelė laisvės 
stovyla. šia stovyla gėrisi kiek
vienas doras šios Dėdės Šamo 
laisvos žemės gyventojas. Ta 
laisves stovyla primena ir 
garsų Konstitucijos šūkį: “žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė’’. Ir čia pat po nosia tos 
taip garsios Laisvės stovylos 
išdygo tokis juodas diktato
rius, kuris iškėlę savo šūkį: 
“I am thė law.”' IL'kutiirict bu
vo atvažiavęs į Jersey City 
kalbėti Suvienytų Valstijų 
kongresmanas O’Connel, tai jis i 
gavo mušti nuo šio demokratų 
šulo Frank Hague pasekėjų.

Žvėrukas
Na, palikime ^šįtą juodos 

t v ar kos m i ęaliikį;City, 
—juk mes ya^iuWMiič'į Wyd- 
ming klonį. Ten mus visus jau
trioji širdis traukia. Autobu
sas neria vingiuotu nauju ke
liu gana skubiai; rodos, kad 
jis žino, jog čia du niekam ne
žinomi skubinami į tą ašarų 
klonį, Scrantus.. Štai mano ge
resnė pusė duria man su alkū
ne į pašonę—žiūrėk, girdi, kas 
nori perbėgti mums skersai ke
lią, žvėrukas ar ne?

Pašokau lyg iš sapno; mat, 
mano svajonės kažin kur laks
tė ir tik mano vyriška figūra 
rioksojo numerio 13-tot sėdy
nėje. Aš nelabai norėjau už
imti tokią sėdynę, bet kur 
dingsi, kad autobuso vairuo
tojas tokį patvarkymą paskel
bė.

KAUNAS. — IŠ Kįuno į Pa
langą per visą vasarą skraulo 
kasdien po vieną lėktuvą, 'o 
šventadięniais, ir; po, du. Kadan
gi nespėjama pervežti norin
čiuosius naudotis, pro susisieki
mu, tai Ims perkamas dar vie
nas lėktuvas. Žięiųos metu su
sisiekimo lėktuvaj;, .busią nau- kerną 
dujami paštui vežioti

KAUNAS. — Tariama, kad 
yra rengiamas gausioms šei
moms šelpti įstatymo projektas 
ir fondo statutas. Gausingoms 
šeimoms šelpti fondo lėšos su
sidėk iš mokesčių, kurie bus už
dedami nevedusiems, Levai 

šeimoms ir pirmaeilių
restoranų sąskaitoms.

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 24Ž1

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

LIETUVIAI
8

PRANEŠAME APIE ATIDARYMĄ 
OFISO SOUTH SIDĖJ

Dr. Friedman
CHIROPODIST — KOJŲ 

SPECIALISTAS
4729 S. Ashland Avė.

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

Telefonas YARDS 4888

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS■ I ‘ ' ■■ E*** I ■■ ■John r. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

MBULANCE
sPlENA IR naktį :

VisiYARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue . I
^ Telefonas LAFAYETTE 0727

TtS — -1 —. • koplyčios visose
J—< yV czl 1 Chicagos dalyse

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kemvood 5107.

Phone GANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviam? žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi< 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau« 
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3116 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ADVOKATAI

1. J. ZOL

Y arda 11388319 Lituanica Avenue

No. 2295

Adresas

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

Phone Canal 2515
Tel. Pullnum 1376

>6834 So. Weštern Avė, 
1410 South 49th Court

Cel Yards 3146
BALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 Iki 

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

entadieniais: 11 iki 12
r. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko 

004^ q ttat^tfd <yn

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ANTANAS M. PHILLIPS ?
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Klausykite inusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, J0;00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU 6ALTIMIERU.

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 3109

ijffice and Res. Pbone Caiumet 747) 
Office Hours: 2-4 p. m 7-8:36 p. m

DR. ST. NA1KELIS
Physiclan and Surgeon

3261 So. Halsted Street

* J. LIULEV1CIUS
Phone Lafayette 35724348 S. California Avenue

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

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.
10 West 18th Street

J vakarus nuo State Street
Ir m*irų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
narrus ir suteiks DYKAI apskaičiavime dėl na- 
apšildymo reikmenų (plant) ga
ru arba karštu vandeniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėlimtli—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

MII

Žvėrukas nori perbėgti 
mums skersai kelią—čia ir 
plaukai pasistojo ant galvos. 
Žvėrukas—po šimtą cibūkų— 
tai jau turi būti katė ir dar 

1

juoda. Ir čia va sėdynė nume
riu 13-tu pažymėta—nelaimė 
turės atsitikti. Pagaliau pašte-

• '■■-y.- l >  *

Laidotuvių Direktoriai

t

TURIME 
KOPLYČIAS 

ĮSOSE MIESTO
DALYSE

NARIAI
• ’ J

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

cora. Hn HKMMUFT SEKV1CS. IHC.
SNOVVFLAKES PATTERN 2295

No. 2293—“Snaigalos” servetkelės.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DfcPT.
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija.

Ambulance 
Patarnavi- 

-mas Diena 
ir naktį.

Ofiso Tel. Virglnia 9036. 
' Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 ARCHER* AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. Charles Sega!
01 F I S A S

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 11 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

?žio vietoje kates. Ha! sakau, 
čia yra musų tautietis, nes ežį 
man teko tik Lietuvoje maty
li. Bet čia yra Ncw Jersey val
stija, tad čia va visokių žvėru- 
kų rėplioja, kurie nesupran
ta to progreso, kuris taip ga
lingas, kad nė meras Frank 
Hague su savo Šukiu “I am 
♦be law” negali sustabdyti. Ši
tas mažas žvėrukas nedrįso 
bėgti skersai kelią ir tapti 
progreso auka. Jis pamate, kad 
autobusai didesnis ir greičiau 
bėga, negu jis gali bėgti; jis 
palaukė šalia kelio, praleisda
mas autobusą.

(Bus daugiau)

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

Phone Yards 0781
1646 West 46th Street J Yarda 0783

S. P. MA«EIKA Yarde 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd PlacZ 
SKYRIUS! M-M Etart l«8th Street

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

K. P. GUGIS
- ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N, Dearborn SI
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted Si. 

' Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 6818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Jošeph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Ulinei.
1664 W. Madison St 

Telefonu MONRO! «7«1 
Valandos: 9 ryto Iki 6 vakaro

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin 
gų žinių ir geru pa 
mokinimu

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DFNTlSTAS

Pirm.. Trečiadieni. Šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel, Yards 0994.
Antrad.. Ketvirtad- Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3656

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn SL 
Room 1230

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

Remkite tuos, kurie 
erarsinasi

“NAUJIENOSE’
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PIT T S B U R HI AUJIENOS
KRUVINAS PACIJENTO KERŠTAS APGA 

VINGIEMS DAKTARAMS
Nušovė 2 vyriškų ligų “specialistus” ir pats pasidavė po

licijai; Išėjo j aikštę biaurus nelaimingų žmonių iš-> 
naudojimas.

Pa. — Nese-[ parėjo iš ligoninės ir jisai iš tos 
46 metų ligoninės gavo knygą apie svei

katą, kurią jisai skaitė su di
džiausiu atsidėjimu. Taip pat 
Mike turėjo nusipirkęs ir kit 
daktarišką knygą, kur’oje irg 
skaitė apie baisumą sifilio ligos 
ir jos paveldėjimą.

Su didžiausiu atsidėjimu, sa 
kė Mike, jis stebėdavo savo ku*

PITTSBURGH, 
niai čia Mike Koski, 
amžiaus ukrainietis, gyvenantis 
1909 Mary St., S..S. Pittsburgh, 

Ritėjo į taip vadinamo “vyriškų 
ligų specialisto”, “Dr.” Joseph 
A. Cerrą, ofisą 960 Liberty Avė. 
pašovė mirtinai “Dr.” Cerrą ir 
vietoje nušovė jo pagelbininką, 
Dr. Frank G. Leslie. Atlikęs žu
dymo darbą, Mike Koski išėjo dikį, jei kūdikis kada kiek su- 
į gatvę priėjo prie policisto ir sirgdavęs, jisai 
pasidavė, pasakydamas, kad ji- ar tik jis nebus užkrėstas, 
sai nušovęs 2 daktaru, už tai,1 Per 4 mėnesius Mike buvo to- 
kad jie jį gydydami nuo vene- je netikroje padėtyje ir jis vėl 
riško-; ligos šmeižė iš jo visas grįžo pas “Dr.” Cerrą gydytis 
-įo sutaupąs $1,500 apgavingu ir užmokėjo $45.00. Jo pinigai 
budu, ir jis negalėjęs to viso jau buvo pasibaigę, 
pakelti.

baukštaudavo

MUSU PRABAŠCIAI
“Pinam, Katre, Pupų Kulti! 

Pupt, Pupt, Negaliu ir 
Sveikatos Neturiu!...”

Bet kada Katrei pasako

Tur būt, daugumas iš musų 
dar atsimenam tą pasagaitę: 
“Einam Katre pupų kulti, pupt, 
pupt, negaliu ir 'sveikatos netu 
rįu
einam putros srėbti, tai Katrė 
tuojaus sušuko: “Kur manasis 
kur manasis tas didysis šaukš 
los.”

Tokiomis “Kairėmis” yra mu 
sų Pittsburgho lietuviški prabas- 
ėlai. Kaip priseina koks viešas 
didėlis darbas, tai musų prabaš

Charles K. Pikelio, organizavo 
ekskursiją ir rengė pikniką, kad 
sukėlus lėšų parapijinių cho/ų 
.luvežimui į,New Yorką. Buvo 
,)ndeta labai daug darbo, pikni
kas buvo sėkmingas, lėšoms bu
vo sukelta $600.

O kaip priseina prie kredito, 
.ai musų kunigai visai nei ne
rausdama bando pasisavinti sau 
tiek ekskursijos suorganizavi
mą, tiek pikniko surengimą.

Galima butų nurodyti ir dau
giau panašių atsitikimų, kur 
.nusų kunigai yra srėbę kaip ta 
Xatrė, neužpelnytos putros.

Bet užseks ir liek kas viršui 
pasakyta. —Pašalinis

THE BR1DGEPORT 
KNITTING MILLS

Policija žmogžudį uždarė į 
kalėjimą ir padarė tyrinėjimą 
“specialistų” ofise, paimdami 
nušautų daktarų visus rekordus 
ir vaistus,^ kad patikrinus kiek 

_yra tiesos Mike Koski tvirtini-L*.
me.

Kai Mike vėl nuėjo pas “Dr.” 
Cerrą, jau pinigų neturėdamas, 
“daktaras” jam davė vaistų ir 
pasakė, kad kitą kartą be pini
gų pas jį neateitų.

Jausdamasis, kad jisai serga 
ir neturėdamas pinigų, Mike nu
ėjo į Montefiore ligoninės dis- 
pensery. Ligoninės tyrinėjimas

Iš policijos tyrinėjimo pasi- parodė, kad jisai ligos neturi ir 
rodė, . kad mirtinai pašautas 
4‘Dr.” Cerrą, italas, nebuvo joks 
daktaras ir neturėjo leidimo už
siimti medicina, o kad legališ- 
kai galėjus daryti biznį gydant 
vyriškas ligas, jisai turėjo pa
sisamdęs medicinos daktarą, Dr. 
Frank G. Leslie.

Užgriebti “specialistų” rekor
dai parodė, kad ne vien Mike 
Koski buvo auka tų vyriškų li
gų daktarų, .bet ir daugiau .yra 
tokių, kurie už visokjąs esaĮnąs 
ir nesamais venerines ligas, bu
vo biauriausia •' apiplėšti ir ne 
vieną iš tų nelaimingų aukų 
“specialistai” nuvarė į kapus. 
Pasirodė, kad ir tie vaistai, ku
riuos jie duodavo savo pacijen- 
tams, daugiausia būdavo raus
vos “soda mints pilės”.

Kaip Mike Buvo Gydomas.
Mike Koski papasakojo poli

cijai, kad jisai pirmą kartą krei- 
pėsi^pas “Dr.” Cerrą 1924 me
tais ir ėjo du kartu kas savaitę 
ir mokėdavo jam už kiekvieną 
atsilankymą nuo $15.00 iki $20. 
Tokiu budu, Mike sumokėjo 
tam daktarui $1,100.00 ir pra
dėjo reikalauti, kad butų daro
mas jo sveikatos patikrinimas 
ar jis jau yra pasveikęs ar ne. 
Tada “Dr.” Cerrą pasakė, kad 
jau jis esąs išgydytas, bet kol 
kas jis jį dar negalįs paleisti iš 
priežiūros.
f U^.kiek laiko “Dr.” Cerrą pa
sakė Koskiui, kad jis jau yra 
sveikas. Tada jisai 1933 m. ap
sivedė! 1&34 m. jo žmona pa
gimdė kūdikį, bet jis vis bijo- 
davęs, kad kūdikis nebūtų pa
veldėjęs jo ligą. Ypatingai bi
jojo kai jo žmona su kūdikiu

jis šiek tiek apsiramino.
Tačiau už kiek laiko Mike ir 

vėl pradėjo nekaip jaustis. Nuė
jo pas kitą “vyriškų likų spe
cialistą”. Tas padarė jo ligos 
diagnozą ir pasakė, kad jisai tu-

J .

O
, { . jwawjlP»ni-AciVii'

SEATTLE, WASH. — Piltsburgh ir Washingtono universitetų futbolo ko
mandos rungiasi. Pittsburghiečiai laimėjo 27 punktais prieš 6.

.ck tejuda kaip girnų apatin 
puse. Bet. kada ateina kredito 
dalinimas, tai musų prabaštėliai 
tuojau už lojo savo didžiojo 
šaukšto ir srebia, visai nepaisy 
darni, ar ta jų sriuba yra už 
dirbta ar ne, ar kam liks ar ne 
Reikia pasakyti, kad kunigai

F. SELEMONAVICH
3VETERIŲ ivRAU-
1UVĖ ATDARa KAS
DIEi\Ą — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET

CHICAGO, ILL.

S opine 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 ▼. ryto 

iki 9:15 vakaro.

Bfffrsit vBliauaiaa žinias, 
■malką ir kitus įdomius 

pranešimos.

tūkstančio dolerių, ku- tektyvai padare tyrinėjimus ir prie kredito griebimo turi labai 
- kitų, taip vadinamų Vyriškų ir geras akis. ?•

Čionai noriu kaipo pavyzdį 
nurodyti Pittsburgho lietuvių 
ekskursijos rengimą į Lietuvių 
Dieną, Pasaulinėje Parodoje. 
Rengimuos! prie Lietuvių Die
nos pas mus Pittsburghe pir-

ri tą baisią ligą ir kad išgydy- antro 1
mas kainuosiąs $450. Bet ka- riuos jam sumokėjo. Mikiui at- 
dangi Mike tiek pinigų neturėjo ėjus į “Dr.” Cerrą ofisą ir pa- 
ir negalėjo gydytis, tai prarado prašius gydyti, Cerrą atsisakė 

ir pareiškė, kad jis už dyką nie
ko negydo. Tada Mike išsitrau
kė revolverį ir šovė keletą kar- kams medicinos profesijoj.

Cerrą, sužeisdamas Bendrai, publikoje reiškiasi

visą viltį pasveikti ir gyventi.
Ruošėsi nusižudyti.

Pinigų neturėdamas toles
niam gydymuisi ir būdamas tik
ras, kad ir jo kūdikis yra pa
veldėjęs baisią ligą, Mike nuta
rė nusižudyti. Pasiėmė revolve
rį nusišauti, bet nutarė dar kar
tą eiti pas “Dr.” Cerrą ir reika
lauti kad jį gydytų už tuos pus-

moteriškų ligų “specialistų”. 
Alleghėny Cdunty Medical So- 
ciety taip pat paskelbė “kry
žiaus karą” visokiems apgavi-

tų į “Dr.
jį mirtinai. Antras daktaras, Dr. simpatija ne nušautiems dakta- miausiai pradėjo rūpintis Lietu-

Z"1 T ...... Aini AT.lr.i .vili Rnfnc Orio rlor-vių Vaizbos Butas. Prie to dar-Frank G. Leslie, puolė Cerrą ’rams, bet žmogžudžiui Mike
Koski. Legąliškos pagalbos taip bo buvo kviečiami ir Pittsbur- 
pat jam netrūksta' Geriausi gho kunigai, bet jie tiek tekru- 
Pittsburgho kriminalių bylų ad-tėjo kaip girnų apatinė pusė, 
vokatai apsiima Mike ginti vėl- kaip sakiau. Vaizbos Buto iš- 
tui, -—S. Bakanas rinkta Komisija, vadovybėje

gelbėti, bet Mike jį su vienu šū
viu vietoj nušovė.

■ . '. : . .<•; ' ' ....,

Visi suinteresuoti.
de-

FRED ASTAIRE . 
turi tikrą kombinaciją puikaus 
vaidinimo ir šokimo jums su
teikti daugiau malonumo

JIE TURI

Dėl jūsų malonumo

Komiinacį/t 
pasaulio geriausiu 

cigarete tabaku

onrBI

if COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 

< kainą,, už, i j ūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKRTI PER 

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.
L

GERBIAMI NAUJIENŲ Skaft- 
Prašomi Pirkinių Beš- 

faUab Eiti į tas Krautml 
tonšM SkeBiasi NanjicnaMu

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

DĖL DAUGIAU MALONUMO
4 . t ; • y

Chesterfield sumaišo Tikrą Kombinaciją 
puikiausių amerikoniškų ir turkiškų tabakų 
jums suteikti lengvesni, geresnio-skonio 
rūkymą su daug malonesne aroma..._ p . ■ p.- pppp -p. . . .

Ir kuomet juos pabandote jūs rasite kad šitos yra ko* 
kybes kurias Chesterfield turi virš visko suteikiant 

\ jums Daugiau Rūkymo. Malonumo. JIE PATENKINA. 

Chesterfield
KAINA 10 CENTU 

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, Dl.

; ■ • T



"1 ' NAUJjikNO'S, CHcsgd, m. ■' ■
ll_ ______________ ________ ................. ...................................................'................................-  ............. ..... ................ ...... .. ..................... —I    

Pirmadienis, spalių 9, 1939

NAUJIENOS
The Lifhtuudan Daily Newf

Pubfished Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.. Vienam mėnesiui

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Užsakyme kalas:
Chicagoje—paštu:

Metams ---- ^--„7',;-_
Pusei metų —___ .....___
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiams____ i

$8.00 
... 4.00
- 2-°2.

1.50*
- .75

APŽVALGA Lietuvos gyvenimo nuotaikos:
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 Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879. z

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija -_ ...........__
Savaitei —.______________
Mėnesiui_______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:* 

(Atpiginta)
getams _________________ $5.00
Pusei metų ......____________ 2.75
Trims mėnesiams _____ 1.50
Dviem mėnesiams ______ - 1.00
Vienam j mėnesiui -------------- .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: 
getams ____ _________________  $8.00
Pusei metų_____________ — 4.00
Trims mėnesiams —_______  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

3c 
18c 
75č

leistų Lietuvai pasirūpinti lietu
vių belaisvių likimu.

Juk, kaip vienoje, taip ir ki
ltoje armijoje kariauja bent 
(koks keturiasdešimts tuksiančių 
lietuvių kareivių. Vieni ir kili 
jau turi lietuvių belaisvių. Tek
stų daryti atitinkamus žygius, 
(kad jų likimą sušvelninus be
laisvių stovyklose. Atrodo, kad 
tai butų galima padaryti. Juk 
belaisvis nei vieniems, nei ki
tiems jau nėra pavojingas, o jei 
jais kas pasirūpintų, juk tai nuo 
kariaujančių pečių nukristų na
ftos dalis.

Atrodo, kad ta linkme dar 
nieko nedaroma, o vertėtų apie 
tai pagalvoti. Praktika ar paty
rimas jau yra iš pereito karo ir 
pagaliau pereito karo proktika 
butų galima kreiptis ir kariau
jančius kraštus. Neabejotinai, 
kad lietuvių belaisvių karių šiuo 
metu daugiausia turi Vokietija, 
tai nuo jos tektų ir pradėti.

Na, gal ir bus kas nors čia 
padaryta.

Šiaip jau Lietuvos gyvenime 
iki šiol nieko tokio ypatingo ne
atsitiko. Amerikiečių lietuvių 
būrelis į Ameriką išvyksta rug
sėjo 21 dieną, tai daugiausia 
Jaunimas, kuris V. D. Universi
tete studijavo. Jie visi išvažiuo
ja U.S.A. konsulo paraginti. Kas 
iš jų tikrai išvažiuos, dar nėra 
žinoma, nes kiti iš viso abejoja 
ar važiuoti. Tikrai išvažiuoja 
:BaItromaitis su žmona iš New 
jYorko, Bartkevičiūtė iš Ne\v 
Yorko, Bučinskaitė, . ištekėjusi 
•už Grybės, iš Chicagos ir kiti. 
Jie visi važiuoja per Švediją. Ti
kėkime, kad jie visi laimingai 
pasieks Ameriką.

—Jūsą Keistas

žmogus prie* vteofctę aptiftkybfą pripranta. — Snratetfo- 
li&i.—- Europos didžiųjų miestų vaizdas. — Speku
liacija pradeda visur įsigalėti. ~ Nubausti fikp dvie
jų miestų btrrmisttai..

• "i '! 
y. ’ .

HėtaVių .broliteš, būvūšiėte 
lenkų verguvėje, laisvę, ir lėi* 
sti prisijungti prie Lietuvos 
valstybės. Juk lietuviai ko
munistai daug padėjo Mask
vai ir padės. Maskva į jų at
sišaukimą nenukreips ausis.”
Tokio kūdikiško rašinio 

mums dar nebuvo tekę skaityti.
Jonas Valaitis įsivaizduoja, 

kad Stalinas pasiuntė “raudoną
ją” armiją į Lenkijos teritoriją 
'tikrai vaduoti “savo kraujo bro
lius”. Juk baltgudžiai ir, ukrai
niečiai nėra rusai, taip pat kaip 
ir lenkai. Jisai nesupranta, kad 
■sovietų valdžia tas baltgudžių 
ir ukrainiečių gyvenamas sritis 
■okupavo su tikslu jas pavergti 
Maskvai. Tai yra toks pat “bro
lių vadavimas”, kokį Hitleris at
liko Čekoslovakijoje.

Ir iš to imperialistiško sovie
tų žygio jisai tikisi “laisvės” 
Vilniaus krašto lietuviams. Tik, 
mat, reikia, kad komunistai gra
žiai paprašytų “Pabaltijo globė
ją” Staliną, kad jisai butų toks 
geras, ir neužmirštų savo “obal- 

su kuriuo jisai atėjo į tai-

i

Vilniaus pagrobimo sukaktuvės
............■ ■■■■<—■ ■ y- r

Šiandien sukanka lygiai 19 metų, kai Lenkija pagro
bė Vilniaus kraštą. Pati Lenkija dabar yra okupuota sve
timų armijų, jos valdžia pabėgusi į užsienį, o dėl Vilniaus 
krašto Lietuva veda derybas su sovietų Rusija.

Sakoma, kad Vilnius šiandien, gal būt, busiąs grą
žintas Lietuvai, bet tokiomis sąlygomis, kurios Lietuvai 
bus skaudesnės, negu Vilniaus praradimas. Už grąžini
mą Vilniaus, kuris rusams nepriklauso, Maskva nori gau
ti teisę laikyti Lietuvos teritorijoje kariuomenės įgulas, 
kaip kad buvo carizmo laikais, kuomet Lietuva buvo 
“šiaurvakarinis kraštas” rusų imperijoje.

Kitos žinios praneša, kad sovietų valdžia sutinka grą
žinti Lietuvai tiktai kai kuriuos plotus Vilniaus krašte 
paliai Lietuvos sieną, bet Vilniaus miestą ir likusią kraš
to dalį nori pasilaikyti sau. Ir už šitą “malonę” Maskva 
reikalauja teisės pasistatyti uostą savo karo laivynui ne
toli Palangos, dvi oro bazes Lietuvos teritorijoje ir pri
vilegijuotų tranzito teisių Lietuvos geležinkeliais.

Tai butų tikros plėšikų sąlygos. Lietuvos valdžia 
toms sąlygoms, matyt, smarkiai priešinasi, nes derybos 
dar vis nepasibaigia.

Kuo, galų gale, jos pasibaigs, nežinia. Sakoma, kad 
jeigu Vilnius bus Lietuvai grąžintas, tai sutartis bus pa
sirašyta šiandien, Vilniaus krašto sukaktuvių dienoje, ši
tuo budu Stalinas stengsis sudaryti įspūdį, kad jisai “ati
taisė skriaudą”, kurią lenkai buvo padarę Lietuvai. Bet 
tai butų tik akių dūmimas publikai, nes jo statomos Lie
tuvai sąlygos rodo, kad jisai elgiasi su Lietuva, kaip im
perialistas.

Savo parašu sovietų^valdžia yra pakartotinai pripa
žinusi, kad Vilniaus kraštasK priklauso Lietuvai, todėl ji 
neturi jokio teisėto pagrindo reikalauti, kad Lietuva už 
jį dabar “mokėtų”, ir dargi tokią kainą, kuri stato į pa
vojų jos nepriklausomybę!

Spalių 9-ji gali pavirsti liūdnesne data Lietuvos 
torijoje, negu kad ji buvo po Želigovskio smurto.

Suvalkus okupuoja vokiečiai
Sklypas žemės,- kuris guli tarpe Rytprūsių ir Lietu

vos, iki šiol nebuvo užimtas nei vokiečių, nei rusų. Bet 
telegrama iš Berlyno vakar pranešė, kad į tą sritį jau 
įėjo nacių kariuomenės, būriai, — nors ji yra į rytus nuo 
tos linijos, kurią nutiesė Hitleris su Stalinu, pasidalinda
mi Lenkiją.

Toje srityje y?a Sutaikai, Seinai ir Augustavas, ir 
gyvena apie 150,000 žmonių. Lenkija buvo ją pagrobusi 
kartu sU Vilniaus kraštu. Dabai* šita teritorija yra skal
doma tarpe vokiečių ir rusų. Tai padarys dar keblesniu 
Lietuvos atsteigimą po karo.

Ginklų embargo bus atšauktas
Debatai J. V. senate dėl neūtralumo įstatymb pakei

timo visai nėra tokie triukšmingi, kaip buvo tikėtasi.- Se-* 
natoriaus Borah kalba debatų pradžioje padarė šiek-tiek 
įspūdžio publikoje, kadangi tas senatorius buto plačiai 
išreklamuotas, kaip gabiausias izoliacijos šalininkę kal
bėtojas. Bet publikas susidomėjimas labai greitai suma
žėjo, k^i tiktai pasidarė aišku), kad administracijos prie
šai neturi rimtų argumentų. *

Visa, ką embargo šalininkai galėjo pasakyti,* tai 
kad ginklų pardavinėjimas Anglijai ir Francuzijai bus 
“pirmas žingsnis” Amerikai įvelti į karą. Kodėl jite taip 
mano, jie patys nežino. { .

Antra vertus, už ginklų ėnibargo (draudimą parda
vinėti) stoja kunigas CoughKnas, hitleriškas vokiečių 
“Bundas” ir komunistų paitija. Kas nori tokioje kompa
nijoje būti? Juo daugiau Coughlinas, Fritza^ KUtin W 
Browderis agituoja už embargo^ juo mažiau žmonių gin
klų pardavihėjimo draudimui pritaria.

Rimtas laikraštis “Christiaii Science Mohitor” pada
rė ankietą tarpe Amerikos dienraščių ir gavo atsakymus 
iš 120 laikraščių visame krašte.1 Iš jų atsakymų matyt, 
kad 4 prieš 1 stoja už embargo atšaukimą.

Todėl nėra abejonės, kad neutralumo įstatymas bus* 
pakeistas taip, kaip proponuoja prez. Rooseveltas. O kai 
Amerika siųs ginklus anglams ir prancūzams, tai Hitle
rio viltys laimėti dabartinį karą bus galutinai užmuštos. 
Jo neišgelbės nė “draugas” Stalinas.

is-

sio”, su kuriuo jisai atėjo į tal
ką/ Hitleriui. Ar Valaitis nesu
pranta, kad ne komunistai duo
dą “patarimus” Stalinui, bet ji
sai, jų nuomonės visai nepaisy
damas, liepia jiems daryli tai, 
ką jisai padiktuoja?

Musų komunistai ne tiktai 
neprisidės prie Vilniaus krašto 
lietuvių išlaisvininmo,, bet jie 
padės Lietuvoje suruošti bolše
vikišką perversmą, kad visa 
Lietuva patektų po Stalino če- 
batu 1

RENGS BOOEV1KIŠK4 
PERVERSMĄ LiE- !

TUVOJE
■ .... - L

Stalino klapčiukai Lietuvo
je ir Amerikoje jau atvirai kal
ia apie tai, kad Lietuva tūri 
lut “susovietinta”. Aišku, kad 
jie tai daro pagal StaĖho žval
gybos instrukciją. Privertęs Es
tiją ir Latviją pasiduoti milita- 
rinei ir ekonominei Maskvos 
kontrolei, Stalinas dabar reika
lauja, kad ir Lietuva pavestų 
savo geležinkelius bolševikams 
valdyti ir leistų sovietams steig
ti Lietuvos teritorijoje airpor- 
tus karo lėktuvams. Su kokiu 
tikslu jisai tai daro? Su tikslu 
prie pirmiausios progos tas Pa
baltijo respublikas pagrobti ir 
prijungti prie SSRS.

Štai ką rašo vienas Maskvos 
agentas, “Tadas Blinda”, neva 
iš Lietuvos, amerikieniems sta- 
lincų laikraščiams: /T

“Jei karo rezultate pasida
rytų socialistinis perversmas 
lenkų Ukrainoje ir Baltarusi
joje, mes tik trokštumėm, kad 
tas pasidarytą kuo greičiau-

i šiai ir Lietuvoje.”
Ir jisai ’ aiškina, kodėl toks 

“socialistinis perversmas” turė
tų Lietuvoje įvykti. Girdi:

“Kas darosi dabar Lietūvo- 
, je? Tautinės vienybės pasiek

ti nepavyko. Buržuazija la
bai aiškiai parodė, kad jai 
jos interesai yra daug , aukš
tesni, negu visos tautos inte
resai... Štai kodėl ir dabar
Lietuvos gyventojų viltys ir 
troškiniai skyla: buržuazija 
nori Hitlerio, o darbo žmones 
— Sovietą Valdžios.”
Tai, žinūtea, melas. Tokių 

“buržuji/’/ kurie norėtų Hitle
rio, Lietuvoje, . .veikiausią; yra 
labai mažas skaičius; net ir vol- 

{ deinaritekai, kurie pirteiaus 
stojo už susiartinimą su Vokie
tija, dabar visiškai sustabdė sa
vo vėikimą. O darbo žmonių, 
kurie gėistų “sovietų valdžios”, 
Lietuvoje, tūr būt, nesurastum 
ir su žiburiu. Akivaizduje siau- 
čiančjū Europoje karo, Lietuvos 
žmonės labiau, negu kada nors, 
laikosi vienybės, susirupihę, 
<ad Lietuva dabartinėje audro
je išliktų gyva.

Tačiau taš staliniškas Blinda 
per akis meluoja, pasakodamas, 
kad Lietuvą laukia “išganytojų” 
,iš Berlyno ir Maskvos! Tuo ji
sai nori įrodyti, kad Lietuva 
turės pakliūti po kuria nors sve
tima diktatūra; o kad ji nepa
tektų po hitleriška diktatūra, 
tai, girdi, reikia Lietuva paves
ti Maskvos globai, padarant jo
je “socialistinį perVeršmą”.

Komunistų . laikraščiai deda 
šitą begėdišką propagandą prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, pri
rengdami savo skaitytojus prie 
“pučo”, kurį Stalinas planuoja 
padaryti Lietuvoje.

/ _ _ ____________

Lolitiška kūdikystė

Ėfooklyno “Vienybė” įdėjo 
Jono Valaičio straipsnį, kuria- 
.me jisai siūlo komunistams pa
sinaudoti dabartine “proga” ir 
parašyti Viini$ iš Stalino. Jisai 
sako, kad komunistai per ilgą 
laiką Skelbė tautų išlaisvinimą 
iš svetimos vergovės ir kovą 
•priėš iteperialižrhą, tai dabar—

“Lietuviams komunistams 
yrd prO'ga teiti balsą išlais
vinti buvusios Lenkijos lietu
vius, musų tautos žmones, 
nė rusus, h’ė slavus. Juk So
vietai ėjo į Lenkų valdytąsias 
žėūiėiį obalsiu: išgelbėti savo 
ftraujfė brolius baltgudžius ir 
ukrainiečiūs! Mūsų kOrnhisfai 
lietuviai tūri progą pasekti 
Maskvos komlmistą' pėdoniūf 
iY gali jau Pabaltijo globė
jams (! — “N.” Red.), So
vietų rūsams, patarti suteikti

. . . . i

Iš Lietuvos
' Kauno jįnieste kasami
■ apkaišai
< . . \ -tr-Tt-------- —

KAUNĄS,p- L. ai. 12 nr. so- ; 
idybos kieme jau iškasti jYa- 
•vyzdiniai ap-kasaL Tų apkasų 
gali pasižiūrėti ir pasimoky
ti kitos sodyles, kurios nori iš
sikasti apkasus.

Antri pavyzdiniai apkasai, 
■pagal vyr. statybos ir sauske- 
lių insp. inž. A. Novickio brė
žinį baigiami kasti ir įrengti 
apkasai Daukanto g. prie “Pa
ramos” kepyklos. Toliau bus 
kasami apkasai prie rotušės, 
{žuvų rinkoje, Vilijampolėje ir 
tt. miešto vietose.

Apkasai bus iškasti kiekvie
nos policijos nuovados ribose, 
juose gali tilpti apie 30 žmo- 
niųj \

Apkasams užd'ehgiariias ir 
stogas. Miešto gyvehtojamš ap
kasų kasimas neprivalotaš, 
bet patariama.

Slėptuvės įsigyti nai’nų šar
vininkai busią įpaveigoti.

. —_
Stato geležinkelio stotį

( ' 4"
t

JONIŠKIS.— Pamatus iška
sė ir rugpiučio 28 dt. buvė at
važiavusi kOlhišija apžiūrėti 
darbų.

—Mieste ptadėtoš tvarkyti 
ma'žėsios gatvės; Užpiliamos 
žvyru, užlyginamos duobės.

—Žinomas triukšmadaris R., 
š; mėn'. Ž6 d. vakare, girtas 
{šlitinėjo gatvėse, mūšėsi ir už
kabinėjo praeivius^ R'ašlliau 
[fiuvo gaudomas policijos; bet 
pavyko pasprukti.

Kažkas daužo langus
! Gi’i’nria'z'ijūs1 hekiVriems mor 
ky tojams ^•ažnokar daužote 
langai. Vėl vienam mokytojui 
išdau^yfi, nėš> prasidėjo, (aip 
spėjama, pataisų egzaminai.

-----------------------.^*

Smarkiai vyksta statyba
, M i* .

i MAŽEIKAI — Visoje ėiKje 
Mažeikių te vlėtų vyksta' tete 
,rinių terpn statyba, tarp’ ku
rių daugiausia 2-3 aūkštų. Taip 
pat jau baigiama statyti di
džiulė miestų rotušė.

jų miestų burmistrai..— Gražuolių rūpesčiai 
sitarimas, bėt rite bendradarbiavimas, 
polifika.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

i. SU- 
švelnesne

- Jį’elafeviai. — Amerikiečiai.

(Tęsinys) .

Vidaus politikoje taip pat šio- 
ikih • spekuĖacija pastebiama. 
Įšaulių sąjungos ihiėiatįyva buvo 
išUdarytas taip vadinamas visuo
menės komitetas, kurio tikslas 
lyg ir buvo nuraminti įsisiūba
vusias dėl karo aistras.

1 • » ‘ I
Tame pasitarime dalyvavo 

veikiančių organizacijų atsto
vai, o kadangi pažangioji' vi
suomenė jokių organizacijų ne
turi, nes nebuvo joms leista į- 
sikilrti, tai dalyvavo tik tauti
ninkų ir krikščionių demokra
tų atstovai, ir iŠ tų atstovų li
ko tasai komitetas sudarytas.

Šiuo atsitikimu liaudininkai I 
gavo spraktuką į panosę iš savo 
sąjungininkų krikdemų!

Sąmoningai, ar nesąinohin- 
gąi, bet jiė nerado reikalingu 
tokiu nors budu ir liaudininkų 
atstovus į tą pasitarimą pakvie
sti. '

Sąmoningai, ar nesąmoningai 
iaudininkų laikraščiai to komi
teto išleisto atsišaukimo į visuo
menę neįdėjo.

Iš viso krikščionių aeniukra- 
tų pozicijos žymiai ^tiprėja, jie 
eina, sakysime, spekuliacijos 
teliu. šiuo metu pažangioji vi
suomenė jokių ypatingų reika- 
avimų nestato, tai daro atsi
žvelgiant į bendrą tiek užsienių, I 
tiek vidaus politiką. Dabar ne
laikąs kelti kokius nors reika
lavimus ir drumsti visuomenės KAUNAS. — Iš Lietuvos į 
nuotaiką. Vokietiją šiemet buvo ekspor- ]usiu Europos karu, su kaiku-

Gei i politikoje džentelmenai I tuo ta uz 400,000 Lt. vyšnių. Už j'ioniis valstybėmis yra suvaržy
tai turėtų suprasti ir pažangiuo- 300,000 Lt. eksportavo Pieno-

kur tik galima kviesti ben- centras ir už 100,000 Lt. priva- 
.dradarbiauti’. Bet gi taip nėra! tųs pirkliai.
i Štai ėina didžittiiausias moky- —Pirmomis karo dienomis 
;tojų kilnojimas;’ kokio, rodos, buvo prasidėjęs nenormalus rei- 
iki šiol visai nebuvo. Krikdemų kalingų ir stačiai nereikalingų 
tendencija čia visame kyšo te prekių pirkimas didesniais, o 
kyšo. Gimnazijų direktoriais daugeliu atvejų ir dideliais kie- 
daugumoje skiriami baigę teo- kiais, bet atatinkamoms įstai- 
logijos fakultetą; tai klerikaliz- goms įsikibus prekyba grįžo j 
mo išperos! Švietimo ministras savo normas ir krautuvėse vėl 
juk yra krikščionių demokratų galima vięko gauti, kaip ir prieš 
lyderis! karą, išskiriant tuos dalykus,

Jei pažangioji visuomenė ty- kurių pardavimas yra suvaržy- 
li, iš čia dar neseka, kad tai tas arba laikinai sustabdytas, 
viskas tvarkoje. Tai taip pat kaip skystojo kuro, 
musų kraštui nepageidautina —Kuro taupumo sumetimais
politinė spekuliacija! sumažėjus Kaune privačių taxi

Nenuostabu. Krikščionių de- ir autobusų skaičiui, taip pat 
mokratų tarpe daug yra nepa- sunkvežimiams, dabar geras 
tenkintų, kam jie susidėjo su dienas turi arkliais važiuojamie- 
'liaudininkais ibafy(i, tėji klaida jį vežimai ir vežikai, o trans- 
ihlėginama dabht atitaisyti. O porlūi padėti atvažiuoja iš Kau- 
gal tai tik per daug didelis liau- no apyMriki’ų* ūkininkai su savo 
dinihkų nuolaidumas, ar apsi- vežimais; kurie padeda gabenti 
.leidimas! Ne mums čia spręsti, malkas’ it persikraustyti ir už 
Juk tarp liaudininkų ir krikš- tai gerokai uždirba, 
čioniy demokratų yta gMicfas -----------
isusitarimas, iėt neatrodo, kąd KAUNAS. — Lietuvos versli- 
beildk’adarbiavima's... ninku sąjungos centro valdyba

Čia* netenka* tems teko hėi [pareiškia, kad ji šiuo sunkiu 
momentu yra pasiryžusi tėvy
nei viską aukoti ir kviečia vi
sus savo narte drąsiai, ramiai 
ir sąžiningai eiti savo pareigas, 
elgtis draiisfningai, nesibijoti 
dėl ateities; pasitikėti savo 
krašto Vadovybe, rūpestingai

mus ir cituoja lietuvių laikraš
čius. Tiesa, labai vėlai lenkai su
siprato, bet geriau vėliau, negu 
niekad!

Nors tie švelnesni vėjai daug 
vilčių nesukelia, 
prėpozicijos jau galimos. Gali 
atsirasti kartais ir bendresnė 
kalba. Žinoma, jau yra it karš
tuolių, kurie norėtų iš jų nelai
mių pasinaudoti. Taiutininkų 
“Vaitas” dėl Savo pasikarščia
vimo kuriam laikui uždarytas. 
Tai juk įdomu, kad tasai tauti
ninkų organas susilaukė tokio 
likimo! Kaip matote, Lietuvos 
visuomenės nuotaika labai mar
ga,- iš šito netenka daryti toli 
sienkiančių išvadų.

Viena mintis jautresnę lietu
vių visuomenę slegia, tai kaimy
nų kariaujančių tarpe lietuvių 
kareivių belaisvių likimas. Di
džiojo karo metu lietuvių ko
mitetui Rusijoje pavyko išpra
šyti, kad Vokietijos armijos be
laisviai kareiviai lietuviai butų 

, išskirti iš vokiečių belaisvių. 
iTai buvo atsiekta ir jais visą 
karo metą rūpinosi lietuvių ko
mitetas.

Tektų ir dabar tuo keliu 
kreiptis tiek į Vokietijos, tiek į 
LėnkijOš karė vadovybes, kad

bet visokios

(GALAS)

Lietuvos Naujienos

vieniems, nei kitiems prikišti, 
juk kairysis pažangiosios visuo
menės sparnas iš viso yra’ “nu
stumtas”. Liaudininkai nuo jo 
laikosi net įtariamai nuošaliai...

Betgi niekas, kairesnių dėl 
šito nesiskundžia! Visuomenėje
pajėgės cetenfuojateos ne išsekti h* pildyti vyriausybės įsa- 
^iršvmių, ar vifŠausL.

HodOS, svėikOs politikos tak
to' sumetimais, bent šiuo vi-įstybės
siete taip svarbiu momentu' 
'derėtų' oficialios politikos vai
ruot o jate eiti kitu kėliu.

kymus bei nurodymus. Tuo bus 
geriausiai patarnauta savo val- 

ateičiai ir tautos gero
vei.

Mums pūstelėjo švelheste ve
jai įš VibriaūS., Lenkai savo di
džiulių belaimiu akivaizdoje 
pradėjo su tenykščiais lietuviais 
švėfūėšnę politiką. J'a'u visoms 
lietuvių organmcijote tūriai 
grąžinti ir teista joms veikti. 
Lietuvių mokyklote leista noas 
iiiafe' mokslo metai pradėti.* 
Vilniaus radijo stotis lietuvių 
kalba duoda įvairius praneši-

KAUNAS. — Užsimušė jau
nas t gabus, sklandytojas moki
nys/Pranas Vitkauskas, iškri
kęs ‘ iš sklandytuVo 200 metrų 
aukšty je<

KAUNAS. — Ryšium su ki-

tas arba ir visai nutrauktas te- 
lefono-telegrafo susisiekimas. į 
Angliją, Prancūziją ir Lenkiją, 
taip pat į Anglijos ir Prancūzi
jos už jūrines nuosavybes prii
mamos telegramos, rašytos tik 
atvira anglų arba prancūzų kal
ba ir tik siuntėjo atsakomybe. 
Telefono susisiekimas su šiomis 
valstybėmis nutrauktas privati- 
niems asmenims. į Vokietiją 
privatinės telegramos priima
mos taip pat tik siuntėjo atsa
komybe. Privatus telefono su
sisiekimas su Berlynu, Karaliau
čių ir Klaipėda, kurs karo pra
džioje buvo nutrauktas, nuo 
rugsėjo 11 d. veikia. Telefono 
ir telegrafo susisiekimas su Bal
tijos, Skandinavijos valstybėmis 
ir su Amerika vyksta be jokių 
suvaržymų.

Korespondencijos (laiškų ir 
siuntinių) siuntimas į Belgiją, 
Norvegiją, Čekiją, Daniją, Šve
diją, Šveicariją, Olandiją, Vo
kietiją, Klaipėdą, Angliją, Pran
cūziją, Estiją, Latviją, Rusiją ir 
Lenkiją eina kasdieną. Į Argen
tiną, Braziliją, Urugvajų, Jung
tines Amerikos Valstybes, Ka
nadą ir Pietų Afriką eina nu
statytomis tain tikromis dieno
mis. Rugsėjo mėnesiui nustaty
ta šios išsiuntimo dienos į J.A. 
Valstybes ir Kanadą rugsėjo 10, 
12, 13, 17, 13, 24, 26 dd. ir spa
lių. 1 d., į Argentiną, Braziliją ir 
Urugvajų rūgs. 11, 18, 23, 27 
dd. ir spalių 7 d. Siuntinių į už
jūrio šalis siuntimas laikinai sus 
stabdytas. Ofo pašto korespon
dencija, kai suomių lėktuvai 
skrenda į Stockhbliną, siunčia1- 
mi į Helsinkį o kada suomių 
neskrenda, siunčiama į Rygą ii 
iš čia oro paštu į SlockhOlmą ir 
toliau.

KAUNAS; Statistikos ži- 
.nomis/ tįetuvoje šiuo metu yra 
arti' 23,000 prėftybbs įmonių, 
išiėte metams yra išduota 22,- 
867 prekybos' įmonių verslo 
liudijimai. Pernai' tuo pat metu 
buvo išduota 22,519.

KAUNAS.
trūkstant dantų gydytojų, Svei
katos departamentas svarsto su
manymą išsiųsti iš Kauno į 
įvairius miestelius apie 30 dan
tistų ir juos ten apgyvendinti, 
duodant jiems mėnesinės pašal-

Provincijoj
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ATIDARYS DARIAUS-GIRĖNO LEGIONO 
NAMĄ LAPKRIČIO 11 D.

Legionieriai Aprūpins Gražią Salę Ir Ki
tus Kambarius Vėliausiais Įrengimais

KODĖL NEPASKIRTI PINIGUS NAŠLĖMS 
IR NAŠLAIČIAMS? < < WSTfiLL fl “SQUARE DEfiL” 

HE A TIN G P L A N T N 0 W!

X

— Skaitytojų Balsai

Štai, pilna sauja įvairių žinu- pagelbai Posto narių ir ben- 
čių plačiąjai visuomenei ir mu
sų rėmėjams. Ve kas buvo, yra 
ir bus veikiama. Vasariniams 
parengimams pasibaigus ir di
džiulei 21-mai Amerikos Legi- 
jono konvencijai praėjus, da
bar visi legionieriai daugiausia 
interesuojasi statomu namu, 
prie 4416-18-20 So. Westem 
Avė., kuris, jau galima saky
ti yra baigiamas. Iš lauko vis
kas užbaigta, ir iš vidaus dau
gelis darbų jau atlikta. Tai 
dėka komandanto Wm. B. Se- 
bastian, ir Buildiųg Committee 
pirmininko B. R. Pietkiewicz, 
dideliam pasišventimui ir tvar
kiu darbo varymu pirmyn, ir

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

ŠAUKITE

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

. Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

savo brangų

žuvusiems karžygiams,

2 FLATŲ SPECIAL

$175.00
Naiiji 5 Sekcijų Keturkampiai

BOILERIAI
$67.00

MARQUETTE 
AUTOMATIC HEATING SALES 

6747 So. VVestern Avenue 
TcL HEMLOCK 1770

1x6—6’ to 16’

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ;
Lafayette 2101

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS
PLASTER BOARD' 

ketv. pėda 
2x4’s—6’ to 16’

2^
pėda

pėda «■ ■

dradarbių, kurie taipgi prakil
niai pašvęsdami 
laiką ateina ir daug darbo pa
dirba veltui.

Šiandien jau didžiulis milži
nas savo gražumu kiekvieno 
praeivio akis į save patraukia 
ir būriais publika apstojusi gė
risi, darydama visokias išvadas. 
Kai kurie net ir naują vardą 
siūlo, sakydami, vietoj Ameri
can Legion Dariaus-Girėno Me
morial Hali, turėtų būti “Bri- 
ghton Park Star” (žvaigždė), 
betgi lietuviai sako ne, turėtų 
būti “Lithuanian Star”, nes tai 
vienas iš puikiausių namų, ko
kių mes turim.

Labai ačiū už naujų vardų 
pasiūlymus, bet iš anksto ga
liu sakyti, kad dabartinis var
das niekada nebus permainytas, 
nes šitas vardas ir namas yra 
statomas kaipo paminklas am
žinam atminimui pasauliniam 
kare
taipgi sykiu ir visiems vete
ranams. Kad ir po karei miru
sių vardai bus talpinami 
Memorial bronzinės lentos, 
jų familijos pageidaus.

Prašo Veteranų Vardų
Jau keletą kartų buvo rašo

ma laikraščiuose, kad tokių 
karžygių familijos atsišauktų 
tuojaus, ar jie butų karo lau
ke žuvę ar po karo mirę. Ži
nome, kad tūkstančiai tokių 
randasi, bet lig šiol labai mažai 
kas teatsišaukė. Nejaugi, ar jie 
yra amžinai užmiršti? Norin
tieji tokių karžygių vardus už
rašyti ant tos Memorial len
telės, kuri pasiliks amžinam at
minimui, ir kurią tūkstančiai 
galės matyti ir atatinkamai pa
gerbti, yra prašomi tuojaus su
sižinoti su Memorial Building 
komitetu, 2608 W. 47th St., 
Chieago, III.

Daugelis klausia kaip bus 
svetainę įrengta, su kokiais pa
togumais ir kas bus daroma. 
Čia ir vėl norėčiau atsakyti 
bent trumpai. Pradėkim nuo 
durų. Įėjus per duris, prieš-

ant 
jei

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans z

" Statau visokios1 rųšies naujus namus ant 
lengvu mėnesinių išmokėiimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash Įnjokė- 

t jimo ant lengvų mėnesinių išmdkėjimų 
, Užgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 

f senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

Žvingiškiai kol kas dar nėra 
organizuoti, bet tik taip kėli 
liuosnoriai asmenys susitarę, 
rūgs. 27—Sunset darže, turėjo 
taip vadinamą “žvingiškių pik
niką’. Dabar, dėl nuo pikniko 
likusio! pelno’, pas žvingiŠkius 
iškilo parapijų skirtumo gin
čas. Iš pradžios kaip katriems 
žvingiškianfrs atrodė, kad pik
niko rengėjai yra lyg ir laisvų 
pažiurę žmonės ir aukotoja’’ 
tikėjosi, kad žvingiškių mies
telyje bus statoma naują nuo 
Romos nepriklausoma bažny
čia ir kuriamos laisvos kapi
nes.

Rūgs. 30-—‘‘N.” Edvardas J. 
Kubaitis tai užginčydamas, 
įtarė “Žemaičiu Dukterį^’, kad' 
tai esąs jos prasiimanymas ir 
grynas melas. Bet jis pats, be
ieškodamas teisybės, surado, 
kad patys žvingiškiai juomi 
nelabai pasitiki. Jis benorėda
mas į lodyti teisybę ir cituoda
mas “Ž. D.” raštą, išskaptavo 
net ir tą vietą, kur buvo pasa
kyta apie kun. Brigmaną. Jis 
kaltina ją, kad “Naujienose” 
padariusi pikniko pranešimą 
be komiteto žinios ir sutiki
mo. Na, ar komitetas ką nors 
darydamas atsiklausė žvingiš-

kių? Kad ir šis taip vadinamas 
pikniko komi tetas ž vingiškių 

!nebuvo rinktas nei įgaliotas, 
“lemaičių Duktė” turi tiek 
pat tiesos apie žvingiškius kal
bėti, kiek ir pats komiteto gar
sinimų vedėjas, p. Kubaitis.

<P. Kubaitis' tik dabar pabu
dęs pradėjo per “Naujienas” 
aiškinti žvingiškių nubrėštąjį 
tikslą sėkančiai: “Iš pat pra
džių plantiose ir pagarsinimuo- 

ise bttvo aiškiai ir neabejotinai 
pabrėžta, kad pikniko pelnas 

;bus skiriama dabartinei žvin- 
t L * .

gių parapijai, kurios klebonas 
dabar yra kunigas Antanas 
Braknis. Tas tai buvo pikniko 
tikslas, kurį visi aiškiai su
prato, ir tikrai tam tikslui pa
sidarbavo komitetas ir tam au
kavo taip gausingai Chicagos 
lietuviiį visuomenė.”

J ‘‘Tokio Pranešimo Nebuvo”

kambaryj rasis augščiaus mi
nėta, čerpėse (tile) įmūryta 
Memorial bronzinė lentelė, su 
Dariaus-Girėno paveikslais ant 
viršaus, o apačioj seks miru
sių karžygių vardai. Taipgi ant 
antros, panašios bronzines len
telės bus visų aukotojų, finan
siniai ir darbų prisidėjusių, var
dai.

JOHN PAREL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALfi MALEVA ......-..........................
4 HR. SPAR VARNISIUS ..........................
ŠIENŲ POPIERIUS ................... ..................
VIENO KAUTO ENAMELIS .....................-

PftISTATOįME MIESTE VISUR, 
iii iii > i ■ ■ ■>nn*^ir.r-n ■■■■

........... 97«
$1.10 aukšč.
... aukšč.
.. . .. . . $1.65

Antram aukšte bus didžiulė 
ir puiki svetainė šų vėliausiais 
įrengimais, 36 pėdų “horse 
shoe” baras, smoking room, o 
viršuj baro, trečiam balone, 
bus “Wardrobe” ir “Lounging 
Lobby”.

Pirmam aukšte, bus mažes
nės svetaines susirinkimams 
bei mažesniems parengimams 
su baru ir visokiais įrengimais, 
kaip moderniška virtuvė su kel
tuvu (elevator), kuriuo bus ga
lima užkelti valgius į antrą 
aukštą ir į didžiulę svetainę. 
Taipgi bus didelis kambarys 
Posto reikalaiiis ir kiti kam
bariai.

“Community Service
Taipgi bus įrengtas kamba

rys apylinkės labdaringiems rei
kalams. Pa v., daugelis turi iš
augtų bei atlikusių rūbų ir ki
tų dalykų ir neturi kur padėti. 
Tokie žmonės galės prisiųsti 
tuos daiktus į minėtą kamba- 

Įrį, o ten Posto moterų skyrius 
(Auxiliary) juos išdalins be
turčių šeimynoms, kur kam 
kas bus reikalinga. Apart fo, 
dar yra planuojamas vienas 
(Medical Room), jeigu rasis 
musų geraširdžių- lietuviškų 
daktarų suteikti ir medikališ- 
įką’ pagelbą tokių beturčiu šėi- 
ihynomš, labiausia vaikučiams 
ir seneliams, ir gal atsiras daug 
kitokių sumanymų pirm negu 
namas bus užbaigtas.

Atidarymo Iškilmės
Namas, tikrai, su iškilmėmis 

bus atidarytas Armistice Day, 
lapkričio 11 ir 12 dd. Tikietai 
atidarymui jau yra pardavinė
jami ir tikimasi nuo gerosios 
visuomenės gausios paramos 
šiam musų svarbiam reikale. 
Įsigykite nors po vieną tikietą 
iš anksto, nes tais pinigais mes 
daug galėsime patobulinti ne 
tik namo, bet ir kitus įrengi* 
ifttrš. Taipgi, galintieji, prašo
me pasiųsti savo aukas, kad 
butų galima jų vardus įdėti 
amžinam atminimui į bronzo 
lentą.

Aš peržiurėjau žvingiškių 
pikniko skelbimus ir niekut 
neužtikau, kad kur nors butų 
buvę pasakyta taip, kad pikni
ko pelnas bus skiriamas Žvin
gių parapijai, kurios klebonas 
yra Antanas Braknis ... Jei p. 
Kubaitis išskuto tą vietą kur 
buvo pasakyta “Ž, D.” apie 
kun. Brigmahą, tai jis labi aus 
turėjo nubraukti tą sakinį,, ka
riame jis mini kun. Braknį. 
Nes jie abu yra laisvų pažiūrų 
kunigai ir sąmoningi lietuviai. 
!Ant kiek p. Kubaitis yra ro
miškai praktikuojantis to ne-* 
žinau, tik žinau tą, kad jo tė
velis, žvingiškiai ir jų išva
žiavimo rėmėjai visi yra lais* 
vų pažiūrų ^lonės. Nesupran
tu, kam garsinimų vedėjas taip 
labai pyksta ir melagindamas 
“Ž. D.” pats! ^meluoja. Jei nuo 
žvingiškių pikniko kiek pelno 
liko, aš kaipo žvingiškis ir at- 
j ausdamas savo miestelį, pa
tariu sušelpti* jo našlės ir si- 
ratas, Tikiu, kad'su šiuo mano 
pasiūlymu sutiks ne tik žvin
giškiai, bet ir visi aukavusie
ji. ^-ŽVINGIŠKIŠ

■ii i r r ■

‘.‘.TUSU TARNAS”

e

vandens šildytuvas 
Viskas iki pilnumos vidutinėms 
cainb. apSildyti. įeinu boiler, radiator, 
talpos, kranai vandens tiekimo prie

rašas, automatinis drėgmės regulator.

Autoinauno Hlhnui; ... _ _ __ 
gerume. Pigesnis, K ■ Kfl 

lengvesnis vartoti. Sto-“ ■ 
ker 5 iki 8 i^amb. Su ■ į 
palūkanom tik ... g m8n.

JVtODLRNlšKA MAUD1.VE 
Pirmos kokybės Įrengimas su 4%’ 
recess vapa, wall liung lavatory, klo

zetų jreng. su 
~ balta sėdyne. 

Nuostabi ver
tė. Oail pirkti 
dalim. i*lrk 
:nusŲ bud'žet.

JUS.

CT i>ląnu-|5' jirib- 
45 l tnėn. 

K|ek potah.
S $.46.85

liti THihų- N »

s

s195
. StTtRUlSVIokes. žemai 

kaip $5 X 
mėtų

Dykai apskaičiuėtė • Be prievolių 
Ekspertų inžinierių patarnavimas 

Naudokitės 
nauda.

miinų žemų, tnokenC-ių budžeto plono 
Tik MMatikU CALumet 5200

<>SQIIAREOEAL
PCUMBliH

• BRANCH
> 9302

Commer- 
etai

Sa«. 1924

MAIN
STORI 
1715

S. State Sf.
Cal. 5200
Open Eves. TU 7i3tf\®/ZSunday UntH I p. m,

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

Dabar Mokame 31/2% Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt. o

LOAN ASSOCIATlONof Chieago 

JUSTIN MACKIEWICH, Eres. 4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams. Svarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7^c už gal.

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

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai. 

Prisipildykite tankas dabar!
Telefonas VINCENNES 4300.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis. ~
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. TAROS 3408

J-’ V".'T, J' ..

HOSPITALfl r „
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už J.50 

GYDYMAS LIGONINĖJ
RAUDONGYSLtS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėjė $ 15«®
REUMATIZMAS $D.OO
Greitai .Palengvinama^..
VISAS LIGAS GYDOMA

Ęfczammaciją įskaitant vaistus 
douglas park hospftal 
1908 So- Kėdzie Avė* Chlcage 

Tet Lawndale B727.

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

$12.50
MADOS

Slales Planas

PLEITOS Pi-Wai r j. v/kJ grąžinami 
jei nepatenkinti

4260

atsiųsti man pavyzdį No.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted Stų Chieago, DL

£W—W—i_________________

DANTIMS $4
PLEITOS

j Pataisoma mmuž
j i Užl’IKRlNTOS

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigi 18 metų.

HEJNA BROS.

Lavmdale Deniai Laboratories
I 3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė

Tel. L'awndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

RETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

Wm. J. Kareiva. * iw *

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

No. 4260—Praktiška suknelė — 
sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
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 paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept» 1739. 
So. Halsted SU Chieago, IDL

(Vardas ir paVrtrdi)

(Adresai)

(Miestas ir valstija)
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By LAURENCE LAURAITIS

Laurence Lauraitis

The U.S.S. 
the World War type of 

vvas built to 
as a result 

extras vvhich

carry th. 
of vvhich 
made her 
class. She

.nore than just satisfied. 
Borie is one of 
Jestroycrs and 
division leader. 
she had many
one of the top ships of her 
is 314 feet long and has a 24 foo: 
beam and really is a figbting ship from 
stem to stern.

(To be continued)

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters
J

Anaconda Strangles Acadrrr.ic Freedom

The Navai Unit at Northvvestern 
Unive-.sity vvas cstablished by act of 
Congrcss in 1^27 and vvas to consist of 
no more than tvvo hundred members. 
seleetion of the members to be by corn- 
petitive physical examination. The course 
vvas to lašt four years at the completion 
of vvhich each graduating senior vvas to 
receive a commission as Ensign in the 
United States Navy. This then 
bcginning cf the vvonderful 
Northvvestern University. Each 
supplement the c’ass vvork and 
ti.e men enro.kd in the course
expcr:en'e in all cf the thir.gs taught ir 
the class room. a eruise is made in the 
Atlantic Ocean and surtounding vvaters. 
As ar omadations for all tvvo hundred 
midshipmen c.vnnot be had only one 
hun.ked can b? seleeted "each year. Th’ 
Junios if their 
a e requir.d 
Sophc motes 
to rank 
some <• f

vvas the 
Unit at 
year to 
to give 

pract c J

The Anaconda Copper company, not 
satisfied with making its vvorkers vvear 
the ‘‘Anaconda” collar, runs true to itt 
name and likevvise strangles acadcmz 
freedom in Montana. (Anacorda. yo. 
knovv. is a laigė s.iake of trspkal South 
America, a mernber of the 
vvhich first pounccs on its 
-rushes it to dcdth.)

In Montana. Anaconda 
king. It largely runs statė 
eleets the governor, O. Kays candida es 
for the House and 
ington. Likę Little Steel, the Ford Mo
tor company, and a good many other 
big concerns. Anaroda Coprer vvant ‘‘no 
truck” vvith labor unions. For tVc • 
strenghten the vvorkers’ backbone; th y 
fight to inerease his vvages and to b^tter 
his vvorking cond’t'ons. These things 
Anaconda s'mply vvon’t stand; for th y 
may eut dovvn profks.

Stnce educaSon cften con^a'ns th 
seeds of demoera y and sočiai bett^rment. 

' Anaconda mušt control the schools of

boa f.m.'ly. 
prey, th n

Cooper is 
polifies:

tbe S.natc in Wa h

some 
g t a

of

if 
the

THE WEST INDI
By ALLEN DOWNS

(Continued)

isn’t too late to speak

hard

of

that’s the best I could 
the spur of the mo-

by a ma.nific nt vi?w 
the island.

Thomas and St.
States possessions, 

from Der.mark in

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
John Roosevelt Boettinger, šešių menesių prezidento Roosevelto anūkas.

revvarded 
sices

vve’re learning

As scon as we steppe J cff the bo '.t 
at St. Thomas vve vvere suircundtd by 
a damouring crovvd of pcdd’.e.s, beįgars 
and chauffeurs. We pushed though this 
crowd and got into a car fcr the ride 
to tovvn which was about tvvo miles 
avvay. The island is quite hi’ly and a 
ride to the top of one hill. called Drake’s 
Seat, is 
of both

PIRMYN
SHARPŠ AND FLATS

K

Visit to Chicago’s 
Italian Community -J.IM Free Movie

Tours fcr This Week

.rograms 
At Museum

onA tour to the Italian Community 
the West Side vvith visits to Garibaldi 
Center and St., John’s Presbyterian 
Church to hear about the Ita’ian Makcrj 
of Chicago vvill be featurcd by the 
WPA. Free Chicago tours for the vveek 
of October 8—14 accor’ing to 
nouncement from the office of 
Seltzer, Chicago WPA diretor. 
for the vveek indude:

Tuesday, October 10. “Ash?s 
Past”. Chicago Flre Departm.nt 

of
a.

i an-
H. K.
Tours

of the

The islands vve werc to visit are 
known as the Lesser Antilles and 
are made up of the Windward Is- 
ands and the Leevvard Islands. 
£ri; group of islands stretehes out 
ike a slr.ng of gigantic steppihg 
tones from Puerto Rico to the 
orth coast of South America. The 
slands of St. 
Jroix, United 
vere bought
1917. St. Thomas and many of the 
.slands vvere hideouts for pirates 
it one time and even today at St. 
Thomas there is a tovver called 
‘Blackbeard’s Častle” after a pi- 
ate of that name,

By lavv so and so, under section 
ach and such, our Constitution 
tates that vve’re all entitled to one 
jut per month, and I hope that 

rtaias to this column too—or does 
? Anyvvay 

think of on 
aent.

I knovir it 
f the grand time vve all had at 
^he Barn Dance, since everyone 
eems to be štili talking ,of it. I 
nust (įongratulate Estelle Pūkis on 
he affair for the success of it can 
je traced 
ver 
ling. I’m 
vhen and 
'oing to be—būt 
’ll bet it’s going 
lingei.

They tell me 
i’ales of Vienna Woods by Johann 
Strauss, and that it sounds very 
jood—of course ... it mušt be some- 
hing more than just the love of 
driving that takes Evelyn Kazy up 
o Grand Rapids so often—could it 
>e the Legionnaire that vvrites 
‘Dearest darling Evie’\ after that 
;hree hour date during' the 
zentien... They tell Bernice 
vould rather dance than eat, 
lon’t knovv about that.. .

I’m telling you that if vve 
l,o have one of those Best Looker, 
VIost Popular, Most Thisa and1 
hata affairs, and< if vve’d get dovvn 
to Best Mixers, vve’d have to split 
the prize betvveen Stanley and 
Walter žemgalis. It’s remarkable, 
Dne vvould think that they had 
been around for years, instead of 
just a very short time. .. They tell 
me a trio of vvhich Christine Kris- 
ciunas is a member auditioned vvith 
Ted Weems 
crossed....

They tell 
vvas had by 
tine’s lašt Friday after rehearsal. 
V7e have the cream of Lithuanian 
youth in our organization, and they 
in turn have some very svvell par- 
ents .. . Somebody tell me, did all 
our high school proofs change to 
vvhat our example is? ... What vvas 
that very unfunny joke played on 
one of our lads vvho vvas' feeling 
high again? ...

They tell me that of 
people vvho have returned 
Nevv York, 
Frances Matekunas 
time. Fran just got 
after having visited 
the Capitol, Niagra, 
oh yes, Carnegie, Nevv Jersey.

We hear that Wanda Samolis, 
Miss Typical Chicago Lithuanian, 
is going to entęr that contest to 
determine the identity of Miss 
Lithuania (hint, hint), or is it that 
Pirmyn girls are excluded because 
anyone of them could vvalk off 
vvith any contest of that type ...

We hear that 
i n the off ing to 

. sack Chorus on 
In the Land of the t}iey have made 

their repetoire. 
obtained, and of course, vve’ll do 
something 
friend of 
or if you 
don’t you

They tell me’that vve are to be 
asked to give a repeat performance 
at the Sunday Evening Club at the 
šame institution vve čoncerted at 
’.ast spring... I hear, too, that this 
is all the space vve are accorded, 
so until next Monday, this is 

—Wally Winchie

back in every vvay to 
vvork and careful plan- 
not alone in vvondering 
vvhat the next sočiai is 

vvhatever it is, 
to be a hum-

90%
most

Con- 
Zabel 
būt I

of 
of 
old. ur.painted board 
yards and gardens or

the is'andrrs are co’or- 
them are very poor. 

huts.
some
taur-

Over 
ed and 
They live in 
having small
times none at all. They annoy the 
ists with thcir incessant begging and 
damor to sėli cheap trinkets and knick- 
knaeks, some of which,are hand-made at 
the islands būt many of vvhich are 
cheap importations from foreign count- 
ries, such as Japan. China, Iridis the 
U. S., France, England, Carada, ere. 
Their handiwork is of very poor g ade 
and has little, if any, artistic merk and 
is bought more as a eurio than as' an 
artiele of permanent value. They manu- 
facture articles of 
vvhich is native 
these are mostly 
no original vvork

Nelson and Anna 
for 
its 

mo- 
pre-

wereThe James 
Louise Raymond Foundation 
Lectures announced recently 
annual autumn series of free 
iion pieture programs, to be
sented at Field Museum of Natūrai 
History on Saturday mornings 
;hroughout October and November.

Among the 29 films to be shown 
are travel pietures, natūrai history 
iubjects, dramatizations of incidents 
in American history, and animated 
.?artoons. Most of the films will have 
talking and other sound effects. 
One program, that to be given on 
Oct. 28, “Fun with Don Heaton in 
the Wild West”, will present a lec- 
ture by Mr. Heaton as vvell as mov- 
ing pietures.

The following schedule 
titles of the films to be 
on each day:

Oct. 14—“Gathering of

furniture of mshogany 
to these islands, bus 
copies and practically 
ir to be found.

band—our fingcrs are
Mrs.

An Open Letter:
All summer, thoughtful and well- 

meaning friends out vacationing 
have remembered to drop cards .. . 
They have come from all over. .. 
From Seąuoia National Park, Azu- 
sa, California; from Washington, 
D. C.; Menominee, Michigan; Cush- 
ing, Nevv York; Sheldon, Massachu- 
setts; Summit, Nevv Jersey; Orient

m. at;Texas; London, Ontario ... and ai] 
įinscribed vvith the vVell-knovvn “Am 

“Sočiai (having-a-swell-time, vvish-you-vvere 
here-theme,” althoilgh one bright 
big wig added , parenthetically, 
“Wish I could afford it.” To one 
vvho spent the summer (as usual) 
in Chicago, the idea vvas madden- 
ing to say the least. Especially 
vvhen the thermometer ran 
the nineties.

me' that a good time 
all who vvere at Chris-grades are safsfac o y 

to made the eruise; th?
are seleeted to go ac ording Montana to see that they teark safe and 

to sane doetrine: that labor unions ar? un- 
Arrerican and tinged w'th communisni. 
that big corporatidns likę Anaconc'a 
are 100 % American. To c^n rol rdu- 
•ition from the top. Anacondi wraps 
h t coi's around the statė vnivers'tv at 
Missoula. and strangles 
dom as soon 
head. For years 
būt just now 
seme professors 
exercise th 
American

in 
board

m:dshipm?n 
bound fot 

where they

Drama”. Visti

n ne y-eight 
on Jun? 13 
Nevv York 
their respective ships. Cf

acac’emic f ce-
Its

m. at 29 East

shows the 
presented

The islands are
duets are grown

for export.- Among these are banali 
grapefruit, oranges. tangerines. sugar 
(from vvhich sugar, molasses. and 

are made), spites, nutmeg, sea island

fenile and miny pro- 
for loral consumptiod

evcr 
had 
the 

nevv

hoping for 
It really 

a lovver berth this

it 
in 
to 
to

tomorrovv 
vvas swell 
year and not 
Junior would

vvent down the tiver 
the aneborage of. the ships. Again 
marvelled at the number of ships in 
harbor and the vvay the ferries and 
boats pvffed along missing ea h

as it darės to snow 
Anaconda has done 
it is crishing to 

there who have

t 
death 
da ed 

constitutional ripbts cf all 
citzens, — fre?dom of cx-

coils * have tightencd 
professors in particular: 
and H. G. Meriam. For 
has been among the most 
libęral patrons of til nt

Anaconda’s 
around tvvo 
Philip Keeney 
yea-s Merriam 
intelligent and
and independent though: in the North- 
vvc»t. Būt to the Big BoyS vvho run 
Anaconda such intcllcctual freedom is not 
agrceable. Kceney’s offens? is taking an 
active part in the s’ate labor movement, 
another red flag 
fly into fury.

Consequently, 
sident Simmons.
1935 vvas overhe’mingly 
the 
dismissed the professors 
cnough to challcnge its lordship.

vvhich rnakes Anaconda

throvgh its tool, Pre- 
vvhose appointment - in 

opposed by 
university faculty, Anaconda has 

the professors courageous

tb'ir are vacancies due 
Juniors dropp ng out: and 

? are sti 1 a f.w vacancits 
the top ranking Freshmen may

chance :o go. Using this as a basis 
for sele t on 
left Chicago 
Hobokfn 
would
course the Juniors trleJ to show that 
they kncw it all. the Sophomores k^pt 
tbe Freshmen going. and tbe Freshm.’n 
—well they don’t count anyway.

The trip on the train to New York pression. 
was the b st that any of us had 
had. As is th? custom each year we 
our own spėriai train vvith all of 
comforts found on the best of the
s’reamliners. None of us had any trouble 
find ng things to do and as a result 
wasn’t long until most of us were 
our berths
qtiick‘y come. 
have 
have to pvorry vvbetber a 
come a’ong and take your lovver leav-
ing you vvith an vpp?r to sleep in.

Immediately upon arriving in Hobo- 
ken vve embarked on a Navai tug tha: 
vvas to take us to our ships. Once more 
vve savv the beautiful skyline of Upp r 
Manhattan as vve 
to 
we 
the 
tug
other and our ship vvith only a fev 
feet to spare. In about hvlf an hour vve 
vvere a ongside of the Statue of Lib rty 
and even though vve vvere elose aboard 
an slight baze had settled so that vv? 
couldn’t see it too plainly. From this 
point on vve ai! kept a sharp lookout 
for the ships and had many a laugh as 
someone picked out a barge or vvater 
tank for the battl ship. Th?n vve fin lly 
savv the far/fnast of the Wyoming and 
th?n the thr:e dės royers Dickerson. 
Broome. and Borie. Seldom had vve seen 
a more beautiful sight as the sun came 
out and lighted the ships as though they 
vvere just making their app*a*ance on 
the stage and the flood’ights vvere b^ing 
turned on. We disembatked and unlrad- 
ed the Freshmen and Sophomors on to 
the Wyoming in a hurry as all of us 
vvere more than just anxious( to see the 
Borie and meet her officers.

Upon boarding the U.S.S. Borie a'l 
of us vvere amazed at the deanly ap- 
pearance of the ship and just hovv ship- 
shape everything vvas. Mr. Morris, the 
Captain, had all of us gather up on the 
foc’sle vvhehe vve met the officers at\d 
then vvent on our orientation tours. Af
ter stoving our gear in our fonvard 
compartment we had our first meal
aboard the Borie and all of us were while

New CCC 
EnroHments

inApplications for enrollment 
the Civilian Conservation Corps 
during October are being taken by 
‘he Illinois Emergency Relief Com- 
'lission at its certification office, 
'257 North Paulina Street, Chicago 
’ilinois from young men v/ho live 
in Cook County, it vvas announced 
1oday by Leo M. Lyons, executive 
ecretary.

To enroll in the CCC, a young 
man mušt be a n unmarried Citizen 
'i the United States, betvveen the 
įges 
vvho 
side
and in neėd of employment. En
rollment in the Corps< is for a pe- 
riod of six months; hovvever, a 
member may leave the Service at 
any time in 
employment 
reasons.

Members 
at the rate
this sum, $22 is either allotted to 
the boy’s family or held in 'trust 
for him until his Service in the 
CCC 
$8 is

of 17 and 23 years inclusive, 
is physically able to do out- 
work and who is unemployed

order to accept private 
or for other urgent

of the ccę are paid 
of $30 per month. Of

is completed. The remaining 
available for his personai ūse 
in camp.

11. “Chicago 
at the Chicago 

Visit the Span'sh
into

ing School and the site 
C^Leary’s cottage. Meet at 10 
720 Vernon Park Place.

Wednesday, October 11.
Trends in Dance and
the Chicago Rep?rtory Group to vvi> 
ness rehear^als of the Drama and Pance 
Divisions. Meet at 8 p.' 
Balbo Street. K

Wedncsday, October 
Day and Columbus Day 
Historical Society”.
Exploration Room and the Ch'cago Fire 
Exhibit. Meet at 2:30 p. m. at Lincoln 
Statuc. Dearborn Street and N >rth Avė.

Friday, October 13. ‘ 
of Chicago”. Hear the 
Italians in the city. 
institutions. Meet at 
Oakley Avenue.

Saturday, October

Italian 
story 

Visit noted 
8 p. m. at

Makers 
of the 
Italian 

904 S.

and 
buncos.

14. “Psychology 
Museum”. See demonstrations of psycho- 
logical apparatus. Hear an 
discuss modern psychological 
Meet at 2:3 0 p. m. at Lewis 
195 1 West Madison Street

For futber infirmation about tbe 
tours call Monroe 9674 between 9 a. m. 
and 3:30 p. m. any week day, 
Saturday.

authoriry 
problems.
Institute,

The Russian
Don Cossack
Chorus —

I

except

And therein lies a moral... 
There have been buncos, 

buncos. And štili more 
Sunday, October 15, at 2:30 p. m.
the LUC is sponsoring a bunco. It 
promises to be 
fair. Different? 
Būt, definitely. 
prizes—oo-la-la.

, The sočiai committee has been 
busy, very busy. You shall 
Tickets are ' 40c and oh yes, 
place, of course. None other 
the beautiful Zig-Zag Club at 
So. Western 
been turned 
the LUC for 
of course you 
on the raffle:
elegant pen-and-pencil sėt vvill go 
to the lucky vvinner. Yum-yum. 
It’s vvorth taking a book of chances.

Būt vve promised a moral...

a super-super af- 
Yes. Entertaining? 
And prizes ? The

see, 
the 

than 
6819 
hasAvenue, vvhich 

over exclusively to 
the afternoon. And 
will , vvant to get in 
for lc a chance a n

the Clan.” 
:‘Boxing vvith Kangaroos.” Colum
bus—a. “At the Court of Isabella.” 
b. “Landing on American Shores”.

Oct. 21.—“Animal alistoc/racy.” 
“Father of Waters”. “Romantic 
Mexico.”

Oct. 28.—Fun vvith 
in the Wild West”. 
in person.)

Novh 4.—“Land of 
“Seagoing Thrills on 
Bird.’ 
eling.

Nov. 11—Armistice Day Program: 
“Famous Dixie Land 
“The Pilgrims Land at 
“The Signing of the 
of Independence.” “The 
its Features.”

Nov. 18—“Hunting Mušk Ox vvith 
Polar Eskimos.” “Eskimo Life in 
Southern Greenland.” “Nanook and 
His Family.
Reindeer.”

Nov. 25—“Winter” (cartoon). 
“Learning to Ski.” “Sonja Henie, 
the Champion Skater.” “Interna
tional Ice-Patrol.” “The Nass River 
Indians.”

There vvill be tvvo shovvings of the 
oietures on each program, one be 
^inning at 10 a. m. and one at 11.

Don 
(Mr.

the 
the

all

Heaton
Heaton

Giants”. 
Wander 

“Oriental Methods of Trav-
“Glimpse of Old China.”

Spirituals.” 
Plymouth.” 
Declaration 
Moon and

Estelle

the 
from 

and 
best

Rimkus 
had the 
back recently 
New England, 
Montreal and,

and 
nas, 
cane 
rum
cotton (vvhich ir picked and shipped 
to England for spinning). Th:s cottcn 
can be spun and woven in'o very fine 
eloth of gossamer-like quality and arti:- 
les made of ir cost four and five times 
as much as the ordinary cotton grovvn 
in the States.

Due to the heat and moisture on 
these islands the natives are able to har- 
vest tvvo crops of many of the agricul- 
tural produets. Very little corn is 
and most of that is maize or 
corn.

After spending a fevv hours 
Thomas vve sailed for St. Croix,

and late that šame afternoon 
at St. Croix. Here vve board- 
and were driven aeross the 

Christensted on- the opposite 
island has no mountains and

grovvn
Indian

at St. 
which

The Russian Don Cossack Chorus 
vvill sing in Chicago Sunday af- 
ernoon, October 15, at the Civic 

Opera House. The program:
1. Who is a God beside Thee, oh,
Lord ..................... D. Bortnjansky
2. From the Panichida ................. .
... ............................. . P. Tshesnokov 
L Praise the Lord, my Soul ......
....... ..............   A. Gretchaninoff 

L The Lord’s Prayer ....................
........................ Old Church Motive 
5. In Church ......  P. Tchaikovsky
8. From the Opear “Boris Godou- 
novv” ......................... M. Mussorgsky
7. Kazbek .......... arr, by S. Jaroff
8. The Kama Song .....................
.................... arr.. by N. Gogtozky

9. The Šnipe......  arr. by Gogtosky-
Jaroff

10. Song of lindia ..........  .....
Rimsky-Korsakoff arr, by S. Jaroff

11. Black Eyes ......  C. Shvedoff
12. The farce .............. Naprawni,k
13* On the Hihgvvay to Petersburg 
..................... afi*. by N. Gogtozky 
14. Love of the Homeland ............
......... ............................  Ssamojloff
15. Tvvo Gultais ................
..................... an. by S. Shvędoff
16. In Taganrog, and Out of a Fo-
rest of Ldnces and Svvords ..........
.............  Tvvo Don Cossacks Songs

(Tickets may be obtained from 
“Naujienos”—$0.83 to $2.75).

To those who are unable for 
;ome reason or other to come down 
to the LUC Bunco October 15, to 
those who really missed out on an 
exceptionally good time, thought- 
ful and well-meaning friends vvill 
drop in and say: We had such a 
nice time. Too bad you were not 
able to come. You really missed 
something.

And therein the moral ends.
Now one thing more. An intro- 

duetion. With the nęxt forthcoming 
ssues of Naujienos there will be 

a new correspondent taking over 
the LUC colūmn. There will be a 
different style... a different tech- 
niąue... a different personality 
bringing you news of interest about 
the activities of the LUC. You 
will find these articles interesting 
to follow. So keep with the news.

The lašt word, positively the 
lašt. Adios, auf wiedersehn, au re- 
voir, sudiev, etc. J. Rachens

P. S. Remember: That circle a- 
round Oętober 15 on your calendar 
is for the LUC Buhco at the Zig- 
Zag Club.

P. S. 2. And bring your friends 
dovvn too. Definitely.

Gar sinki tės “N-nose

: Ritutė
Hi, Folks. Mr. E.’s back again, 

so here goes. My these styles! 
Take for instance Mary Barnett’s 
nevv hat vvith the sky-skraper 
feather. (She mušt have had Nevv 
York on her mind vvhen she 
bought it!)

What’s this? Novv Birutės Chorus 
is contemplating some kihd of a 
Camera Club. Let’s' see, we have 
a base-ball team, Tennis Club and 
novv this Camera Club, beside our 
singing. I vvonder vvhat’s next on 
the list?

What vvas the idea of the tvvo 
coats, Foo-Foo? It looks as though 
she’s trying to hurry Old Man 
Winter along!

Esąuire is alvvays the1 lite of the 
party, būt he vvas something more 
than just that lašt vveek. If you 
flon’t believe me, ask the bass sec- 
tion.

Birutės Camera Club met
Monday, Oct. 2, 1939 for the first

lašt

a theatre party is 
hear the Don Cos- 
October 15. Hope 
a few additions to 
Tickets. are to be

afterwards. 
anybody in 
vvould likę 
join us? ...

If you’re a 
the chorus, 
to be, why

is nearby, 
vve landed 
ed a bus 
island to 
side. This
only a fevv low hills. Many old stone 
towers dot the landscaoe and upon in 
quiry vve were told that at one time 
these tovvers were windmills vvhich wcte 
used for erushing stfgar cane to extract 
the cane juice. There seemed to be little 
else on his island besides sugar cane 
paims which usually grovv along 
roads and beach.

and 
the

time and the officers were eleeted. 
And did we have fun? IT1 say!

I just can’t wait to tell you... 
Esąuire vvas beating off the flies 
vvith a harhmer. And vvhile vve’re 
on the subject df flies, I think Foo- 
Foo ' should be spanked for saying 
vvhat she did to Robin ... With a 
sincere air she announced: “Robin 
is an artistl” then added as an 
after thought “She dravvs flies”. It 
vvas all in fun, though.

Overheard: Stanley Sims: E vaš
kus, old man, what do you call a 
fellovv who drives a car?

Stanley . Evaskus: To tell the 
truth Sims old boy, 
how he drives it.

Have you onticed 
Mankus crossed his 
take note and try 
Bet you can’t do it!

Well, till the next 
seeing you.

From St. Croix vve sailed for 
Kitts (St. Christopher. oamed 
Columbus, būt shortened to St. Kitts) 
and early the next morning vve arrived 
there. This is a British island vvhish also 
raises a great deal of cane. On this island 
vve visited an ancient fort located on 
Brimstone Hill.

Our next stop vvas Antigue, another 
British island and much the šame as thv 
others vve had just visited.

St. 
after

About midnight vve stopped at Mont- 
serrat būt as vve knevv vve vvould stop 
at this šame island during the day on 
our return trip we did not get off the 
boat būt went to bed instead.

islands vve anchored 
off sbore and we

it depends on

the way Ed 
feet... Please 
it sometime.

time 1’11 be 
MR. E.

At most of the 
one or tvvo miles 
vvould have tą hire native rovv-boats to 
take us asbore. These rovv-boats had 
such familiar narnės as — The Nor- 
mandie. The Queen Mary. Madame 
Queen. Sunny Boy. etc. Other natives 
vvould come in their boats alongside our 
ship and vvould dive for money vvhich 
the passengers threvv into the vvater. 
Some of the native vvould serenade us 
vvith guitars, tin pans, etc., accompanied 
by chanting of songs, the words of 
vvhich vvere hard to understand būt ir 
had a rytbmic beat vvhich vvas its re- 
deeming feature.

(To be continued)
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TALKININKAI, ANGLIJA IR PRANCŪZIJA, 
LAIMĖS KARA SU VOKIETIJA

nuo to, kad diktatūros 
parblokštos.

Stalinas

butų

Dr. P. Grigaičio Kalba LSS. Prakalbose
Pereitą penktadienį, Mildos 

svetainėj, įvyko LSS. Centra- 
linės kuoposfprakalbos apie da
bartinę padėtį Europoj ir taip
jau apie tai, kokis likimas lau
kia Lietuvą.

Kalbėjo “Naujienų” red. Dr. 
P. Grigaitis ir nesenai, jau ka
ro metu sugrįžęs iš Lietuvos, 
Tarnas Milleris. Jis kalbėjo apie 
tai kokią pažangą Lietuva yra 
padariusi, gal net ir perdaug

bėjo jis apie padėtį Europoj, 
susidarusią susidėjus dviems 
diktatoriams — Stalinui ir Hit
leriui. Priminė, kaip Hitleris 
sutrempė Lenkiją,'o kada toji 
liko parblokšta, tai atėjo Sta
linas parblokštai Lenkijai iš
kratyti kišenius.

Dr. P. Grigaitis pasakė la
bai įspūdingą ir gražią 
Jis nurodė, kad Maskva 
su Lenkija draugingumo

kalbą, 
turėjo 
ir ki-

optimistiškai Lietuvą apibudin- tokias sutartis, bet tas nesu
laikė Stalino nuo Lenkijos te
ritorijos užgriebimo tuo mo
mentu, kada kitas priešas ją 
klupdė and kelių. Maskva Len
kijai lyg peiliu į nugarą kirto, 
ją galutinai sutriuškindama.

Dr. Grigaitis toliau aiškino 
Stalino sutartis su Hitleriu, ku
rių šviesoj ir vienas ir kitas 
diktatorius yra “banditai”, pa
siryžę momento sumišimu nau- 
dotiš ir mažas šalis plėšti. Ko
munistai tuo momentu dau
giausia naudojasi ir jau turi 
ne vien nemažą Lenkijos plotą, 
bet. po savo letena pasiėmė Es
tiją, Latviją, Lietuvą ir žada 
pasigrobti Suomiją.

Maskva toms šalims neva ga
rantavo nepriklausomybę (Lie
tuvai net siūlo “Vilnių”), bet 
faktinai ta nepriklausomybė 
bus tik šešėlis. Stalinas priver
tė tų šalių vyriausybes leisti 
Rusijai įsteigti karo bazes ir 
užlaikyti kariuomenę jų terito
rijoje. Kas gali užtikrinti, kad 
tų šalių komunistai, žinodami, 
kad Rusijos armija juos pa
rems, dėl mažiausio dalykėlio, 
(panašiai kaip hitlerininkai da
rė kitur), nesukels triukšmą, 
ir kad Stalinas neis “juos va
duoti” iš “žiauraus priešo ne
laisvės ir priespaudos”.
Vokietija Ekonominiai Silpna t i ' ’ ’ .

Bet, tęsė kalbėtojas, talkinin
kai, Anglija ir Francija, lai
mės karą. Ne Rusija ir Vokie
tija nusvers Lietuvos ir kitų 
mažių šalių likimą, bet taika, 
kuri bus padaryta Europoj, kai 
kanuolės nutils. Beveik nėra 
abejones, kad Anglija ir Fran
cija karą laimes, nežiūrint Ru
sijos pagalbos Vokietijai. Tal
kininkų šalys yra daug stipres
nės ekonominiai už Vokietiją 
ir Rusiją. Rusija neturi užtek
tinai kai kurių būtinų produk
tų savo žmonėms aprūpinti, to
dėl nedaug ką galės Vokietijai 
siųsti. O Vokietija visai neturi 
apie 30 ar daugiau įvairių ža
liavų, kurios būtinai reikalin
gos ne vien karo reikalams, 
bet ir civilių gyvenimui. Netu
rėdama žaliavų, reikalingų ka
ro pabūklams ir karo' vedimui, 
Vokietija negalės ilgai laiky
tis.

Iš tų žaliavų Vokietija gali 
sugraibyti savo šalyj, pagamin
ti dirbtinu budu ir importuoti 
mažais kiekiais iš užsienio gal 
tik tris-keturias, bet kitų ne
gaus dėl blokados, kurią Angli
ja ir Francija jai uždėjo. Čia 
ir Rusijos pagalba mažai reiš
kia.

Tokiu budu, kalbėjo Dr. Gri
gaitis, nors ateitį nei vienas 
žmogus negali tikrai nusakyti) 
bet iš visko galima spręsti, kad 
hitlerizmui Vokietijoje ateis 

- galas, ir kad kartu gali žlugti 
kitos diktatūros Europoje. Lie
tuvai tas labai svarbu, nes jos 
ateities gyvenimas priklauso

damas. • . ,
Drg. Milleris pasakojo, kad 

visi Lietuvos žmonės yra labai 
susirūpinę karu. Kur tik kai
me yra radio, ten renkasi visi 
ūkininkai ir klausosi karo ži
nių, nerimauja, rūpinasi. (Drg. 
Milleris lankėsi Lietuvoj karo 
išvakarėse ir išplaukė Ameri
kon iš Švedijos kai karas jau 
buvo prasidėjęs ir vokiečių sub- 
marinai skandino talkininkų, ir 
kai kurių neitralių 
vus. Kelionė nebuvo

Pirmininkas drg. A. Kondra- 
tas savo įžanginėj kalboj api
budino gruziną Juozą Džiugaš
vili — Staliną, kurio darbuo
tę artimai pažino. Papasakojo 
jis, kaip Stalinas išpradžių mo
kinosi popu, bet dėl netvarkaus 
Elgesio buvo iš seminarijos pa
šalintas, paskui gi suorganiza
vo kuopelę ir pradėjo plėšti 
Kaukazo bankus. Pinigus mai
nydavo per Litvinovą, kuris fal
sifikuodavo banknotų nume
rius, kad pagrobtų pinigų ne
galima butų susekti.

Mildos salė buvo pilnutėlė 
publikos, kuri kalbėtojus entu
ziastiškai sutiko ir karštai plo
jo. ' B.

Kazokų Choro 
Koncerto Tikietai 
‘Naujienose”

Choras Dainuos Chicagoj 
< Spalių 15.

šalių, lai- 
labai sma-

tęsė drg. 
gra- 
vien 

už-

Šiaip, Lietuvoj
Milleris, ūkininkai dabar 
žiai gyvena. Neužsiima 
grudų auginimu, bet jau
laiko ir daug pieno ir galvijų 
ūkių. Tiems produktams turi 
rinką ir savo likimu perdaug 
nesiskundžia.

Stalinas Parblokštai Lenkijai 
Iškratė Kišenius”

Po jo kalbėjo Naujienų Re
daktorius Dr. P. Grigaitis. Kai-

"VINCENTAS BRIEDIS
, Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 8 d., 5:30 v. r., 1939 m. 
sulaukę 74 metų amž, gimęs 
Lietuvoje. Joniškės Mieste.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

2 sūnūs, Henriką, marčią Lou- 
ise, Algirdą, marčią Helen, 
dukterį Aldoną, žentą Berti! 
Bergstfom, 2 brolius Jokūbą 
ir Juozapą ir gimines ir daug 
draugų ir pažįstamų. O Lietu
voje paliko seserį Leonorą ir 
giminės.

Priklaus prie SLA 36 kp., 
Chicago Liet. Draugijos, Sima- 
no Daukanto Dr-stė, Joniškie
čių ir Žagariečių Kl.

Kūnas pašarvotas randasi P. 
J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. 
Halsted Str.

,Laid.' įvyks treč., spalių 11 
d., 1:30 v. p. p. iš koplyč. bus 
nulydėtas į Oak Woods kapi
nių krematoriją (6900 S. Cot- 
tage Grove Avė.)

Visi a. a. Vincento Briedžio 
gim., draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Simai, duktė, marčios, žen

tas, broliai ir giminės
Laid. dir. Paul J. Ridikas, 

tel. Yards 1419.

11 R R A Gė,ės Mylintiems 11 K K fl Vestuvėms, Ban- U 11 UfB kietams, Laid o-’ 
tuvėms, Papuoši-1 

GĖLININKAS mams. Į

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5809

I Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams. - 

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 73M

Antanas Tamašiunas 
Ligoninėje CLASSIFIEę APS

Aukos*Marijos
Jurgelionienės
Paminklo Fondui

s Apskričio ligoninėj, (23čiam 
warde lovoj 13, antram aukš
te) guli chicagietis Antanas 
Tamašiunas, nuo 729 West 17th 
Place. Neseniai, Tamašiunui 
grįžtant iš darbo, jį suvažinė
jo ir sunkiai sužeidė automobi
lis. Draugai prašomi ligonį >ap- 
lankyti.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams

Buvo — $145.00

Mr. M. J. Kiras ...........
Mr. & Mrs. Jarush ......
Mrs. Lulu Baben-Mise- 

vičienė (smuikinin
kė, Chicago Women’s 
Symphony solistė, 
mokytoja ...............

$2.00
5.00

5.00

Viso
$12.00

.................. $157.00
Julia August, 

Fondo Iždininkė.

Mirė Joniškio Para 
pi jos Giedorius 
Vincas Briedis

žai-Jeigu šioje valandoje 
bo greitumu nulėktų ši liūd
na žinute. į Joniškiečių padan
gę— į Lietuvos kaimus ir 
miestelius, ypač giiųtąjį Vinco 
Briedžio vietelę, daugelis atsi
dustų. Ypatingai skaudu seno
sios kartos žmonėms, kurie dar 
gyvi yra ir pasakytų: “Tai bu
vo gražiabalsis žmogus.”

Nuolatos skambėjo tų laikų 
harmoningi Joniškiečių malo
nus halsai. Briedis, reikia pri
pažinti, buvo tų laikų Joniš
kiečių horizonto skaiščioji 
žvaigždė. Jis lankydavosi vi
suose kampeliuose. Buvo įpy
limas visų, kurių akyse gal ir 
šiandien tebegirdžiasi jo švel
nutis tenoro balsas. R. Š.

W. J. Garvy, receiveris First 
National Bank of Palatine, III., 
skelbia, kad išmokės depozito- 
rianis 30.3% dividendų. Depo- 
zitoriai yra prašomi ateiti ban- 
kan ir čekius atsiimti.

>—■1 .... . ..................

Diena Iš Dienos

30,

su

su

■R

su An-

Kathe-

Evelyn

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Cliicagoje)

Joseph Pranaitis,
na Kairis, 29

Jake Savage, 30,
rine Gritus, 21

Paul Jonės, 23,
McKolainis, 22

Louis Banos, 24, su Jose-
phine Wall, 23

Herbert Straumann
Emily Klimą, 21

Albert Peldžiųs, 35.
toinėtte Verketis, 32

Clarence Wehner,
Annfe Plukas, 20

22, su

su

25

An-

su

f

i

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, 1 vaikas, eiti ar būti.

Hemlock 7134

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų ruošos darbui, savas kamba
rys, vana $8—$10. ZIMMER, 7716 
N. Ashland, tel. Briargate 5480.

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ prie 
vienos adatos mašinos, taipgi pa
tyrusių operatorių prie Union Spe- 
cial Merrow mašinos. MARVEL 
KNITTING MILLS, 2457 So. Michi- 
gan Avenue. '

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.

% ... .—
PASIŪLOME SAVO mažą farmą 

arti 79th ir Cicero avenue, tuoj už 
miesto ribų už $100, $20 pinigais 
reikia dabar, title geras. Rašyti 
laišku Box 1079, 1739 So. Halsted 
Street. '

SERGĖ JAROVAS, garsaus Do
no Kazokų choro vedėjas.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klirftas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W. Pershing rd.; Wm. F. Buishas 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

$26.52 J MĖNESĮ PILNAI apmo
ka už 6 kambarius kolonialio na
mo—į tik 7 metus—sutaupysi $1,- 
500 pagal naują planą puikiausia 
konstrukcija, žemi mokesčiai, nėra 
asesrtientų. Rašyti laišku 1077, 1739 
So. Halsted St.

ARTI ARCHER AVENUE, Le- 
mont kelio patogiai į Chicago bu- 
su, katedž, puiki farma atmenims 
su ribotais reikalavimais. Kaina 
$1850, $275 pinigais, $20 mėnesy. 
(Kai kas reikalinga taisyti prie na
mo). Rašyti laiškus Box 1082, 1739 
So. Halsted St.

PATYRUSI MERGINA bendram 
numų ruošos darbui mažoj šeimoj, 
nėra sunkaus skalbimo, būti, $8.00 
Hollycourt 1451.

PARSIDUODA labai pigiai far- 
ma 60 akrų žemė visa dirbama, 
netoli nuo Chicagos. Rašykit laiš- < 
<u 1739 So. Halsted St., Box 1084.

Reikalauja
Perskirų

Natalie Yuknis nuo Jbhn
Yukhis >

Gavo
Perskiras

Bernice Linge nuo Anton
Linge

Frances Rak nuo Joseph Rak

Dono Kazokų Choras, kuris 
Chicago aplanko beveik kasmet, 
netrukus vėl mus aplankys.

Tie garsus Dono stepių dai
nininkai išpildys ilgą ir įdomų 
koncertą špąiių, 15 d., (sekma
dienį), Chicagos Opera House 
rūmuose. Koncertas įvyks po 
pietų ir prasidės 3:30 vai.

Tikietus galima gauti “Nau
jienose”/ Kas anksčiau juos įsi- 
gys, tas gaus geresnes vietas. 
Kainos yra nuo 83 centų iki 
$2.75, įskaitant ir taksus.

— Rs.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

Ą. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ainbrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketVergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-parbinta
REIKALINGA VYRŲ ir MOTERŲ 

viduramžių, patyrimas nereikalin
gas, maža alga pradžiai. Kreiptis 
1652 West 47th St. pirmadienį ir 
antradienį nuo 9 v. r. iki 11 v. r.

FURNISHED ROOMS—TO RENt 
Gyvepimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, vaikinui 
prie dviejų senų žmonių. Pigiai.

3438 So. Emerald. \

GERAI pasilaikąs mažas kated- 
žius visas naujos medžiagos, su ga
na žemės vištų ukiui, daržovių ir 
vaismedžių prie saugaus kelio, 
(grįstas) nedidelis trofikas, mokes
čių apie $12.00 metams, randasi 
netoli Northwest nuo Oak Park. 
kur pragyvenimas pigesnis ir mo
kyklos geresnės. Kaina $975, $150 
pinigais, $12 mėnesy. Tuoj varto
ti. Rašyti laišku 1078, 1739 South 
Halsted St. ’

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

GRAND Avenuc farma, turtas i 
rytus nuo Wolfe kelio, pasiūlymas 
$750, patogus terminai. Rašyti laiš
ku 1081, 1739 S. Halsted St.

U. S. Arsenalui

ar-
• fr j.yv o v i

senalas Ęęck Isįande skelbia, 
kad jam reikia mašinistų. Toj 
srjlyj patyrį? amatininkai yfa 
raginami pą(|uoii aplikacijas 
federaįes valdžios Civil Ser
vice Commission raštinei, kuri 
randasi naujuose pašto rimuo
se, prie Van Buren ir Canal. 
Alga- yra $7.04- dienai.

Aplikacijos' turi būti priduo
tos nevėliau spalių 19.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
• Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 

mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 34.48 Le Moyne St.

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

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.

“Lėktuvų Užpuoli
mas Ant Chicagos”

Rytoj, 8-tą valandą vakare, 
prie 12-tos gatves papludyriiio, 
Illinois valstijos nacionalė 
gvardija surengs įdomią de
monstraciją kaip armiją gins 
Chicago, jeigu - bombonešiai- 
lėktuvai miestą užpultų. Įžan
ga nemokama.

« Laivyno Šventė
įvyks 
proga 

laivynas rengia karo laivų de
monstracija. Iškilmių proga 
Chicagoj kalbės .admirolas 
Harry E. Yarji.ęll, kuris vado
vavo U. S. karo laivams prie 
Japonijos, kiltis karui su 
nija.

, kurios

Ki

11) ¥2 AKRU farma, maži budin- 
kai, gera žemė, gera apylinkė, $350 
pinigais ir kontraktas ant $386.00. 
Puikus pirkinys. Mrs. Osborn, Real 
Estate, Hart, Michigan. Oceana 
County.

TARP H1NSDALE—ELMHURST 
prie gražaus York kelio, aukštai 
besiverčiąs turtas, gasas, elektriką, 
gera mokykla, rinktina apylinkė, 
mokesčiai žemi, be asesmentų. Kai
na $750, — $150 pinigais, $10 mė
nesy. Rašyti laišku Box 1080, 1739 
So. Halsted St.

Atvažiavo, 
Kostumeris, 
Bet Ne Gerti...

Padarė Nemažai Žalos

Jurgis Narbutas, bridgepor- 
tletis biznierius, kuris užlaiko 
alinę, ties 35th ir Emerald Avė., 
pereitos savaitės pabaigoj su
silaukė netikėto klijehto. Bet 
ne gerti jisai atvažiavo.

Į jo biznio vietą įvažiavo au
tomobilis; gerokai apgriauda
mas sienas ir padarydamas ne
mažai nuostolių, šoferis ir vi
duj buvę žmones, kaip p. Nar
butas ir klijentai, išliko svei
ki. . _ .

Automobilis įvažiavo į ali
nę, norėdamas išvengti susiku-r 
limo su kita mašina.

AMERICAN "'LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka- 
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avę., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. raštZ-P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—ft. Ješiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikes, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

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

RENDON TAVERNAS su visais 
įtaisymais, biznis išdirbtas per 
daug metų, arba parduosiu biznį 
su namu. 3322 So. Morgan St.

BESIVERČIĄS TURTAS apie 2% 
akrų “ prie grįsto kelio, elektriką, 
žemi mokesčiai, tuoj už Cook kaun- 
tės linės, Du Page kauntėj, arti 
Harrison. Kaina $875,“ $75 pinigais, 
$10 mėnesy. Rašyti laišku Box 1083 
1739 So. Halsted St.»

RENDA1 tavernas ir sale prie 
2003 S. Jefferson St., gera vieta 
naktiniams parengimams. Rašyti 
M. (rabek, R. 1, Bensenville, III., 
ar šaukit Bensenville 66 M.

REAL ESTATE FOR SALE
N^^

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ na
mas, krautuvė ir flatas viršuj. 7126 
South Rockvvell St.

VVHULESALE FUKN1TURE 
Rakandai irĮ^sai Pardavini

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

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

MARŲUETTĘ PARKE BARGENAI: 
12 bungalows nuo $3800 ir aukš. 
18—2 llatų 
13—4 llatų 

9—10 flatų 
15 bizniavas 

aukščiau.
12 katedžčs

Visi parsiduoda 
jiniu arba priims 
turi. Kreipkitės C. P. Suromskis, 
6816 S. \Vestern Avc., Grovehill 
0306, vakarais Prospect 0176.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

nuo $5900 ir aukšč. 
nuo $8500 ir aukšč. 
nuo $18,500 ir aukšč. 
namas nuo $4500 ir

VARTOTŲ 
RAKANDŲ 
BARGENAI

nuo $1800 ir aukšč. 
su mažu įmokč- 
mainais ką kas

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai '

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.-^Jonas Jon- 

kuš, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildavę Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—Ą. Baltas,1 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Micke-
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
Wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

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 ......  8.00

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.

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

DANIELIUS T. KEZES, Sav.

Tūkstantines pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
sian Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Katilakis—nut. rašt, 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F< 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.: Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesi 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja — Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti:misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas/ Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur šildoma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET
Chicago, Dl. /

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi- 

t nlnkas—Steponas Narkis, 4353 S.
Talman Avė.: Vice-pirm.—Jonas



NAUJIENOS, Chfcago, UI Pirmadienis, spalių 9, 1939

Naujienų “Spulka” 
Išmoka Dividendus

ikSĮ&| STAS
< Išsiuntinėjo 31/>% Čekius

_____________— 
■i

Lithuanian Building Loan 
and Saving Association (“Nau
jienų Spulka”) šių savaitę vi
siems tiems, kurie turi pasi
dėję pinigus “paid up certifi- 
katais”, išsiuntinėjo dividendų 
čekius už 6 mėn. pasibaigian
čius Rugsėjo (Sept.) 30, 1939— 
31/,% metinio pelno.

Ant visų kitų kliasų čekių 
nesiuntinėjo, bet įrašė į taupy
tojų sąskaitas. Kurie dėl ko
kios nors priežasties čekių ne
gautų, kreipkitės į raštinę, 
1739 So. Halsted St., Chicago.

r

r. JS J
fe’ '

Minnie Gedutis

Netikėtai Mirė 
Vincentas 
Briedis
Išauklėjo Garsią "Muzikalę 

Šeimyną"

Vakar užgęso gyvybė senam 
chicagiečiui, kuris buvo žino
mas beveik vjsiems Chicagos 
lietuviams. 5:20 valandą ryto 
mirė Vincentas Briedis, tėvas 
garsios “muzikalės šeimynos”, 
kurios narių muzikaliai gabu
mai puošė daugelį lietuviškų 
ir kitų tautų parengimų.
3Velionis turėjo širdies ligą 

ir jis nekaip jautėsi po kelių 
skaudžių įvykių jo šeimynos 
gyvenime. Netaip seniai Chi- 
cagoj mirė jo žmona, o Holly- 
woodc staigiai mirė jo nepa
prastai gabus sūnūs pianistas 
Viktoras, kuris buvo akompa- 
nistu dainininkei Ruth Etting.

Velionis paliko du sūnūs, 
Enriką ir Algirdą,' dukterį Al
doną, du brolius, Jokūbą ir 
Juozapą, ir daug kitų giminių. 
Priklausė prie keliolikos drau
gijų ir buvo jų aktyvus narys. I

Laidotuvės įvyks trečiadienį; 
Kūnas bus sudegintas Oakwood 
kapinių krematorijoje, prie, 
6900 S. Cottage Grove Avė. Pa-’ 
šarvotas J. P. Ridiko koply-j 
Čloje, 3354 So. Halsted Street. |

Rs»

Ieško Žiauraus 
žmogžudžio 
Southsidėj

; Nušovė 9 Metų Mergaitę

Policija visoj Chicagos Sou
thsidėj ieško žiauraus piktada
rio, kuris be reikalo nušovė 9 
metų jnėrgaitę ir taipgi be rei
kalo sunkiai sužeidė 50 metų 
valgyklos savininką, Joseph 
Gassen.

9 metų Jacųueline Neville, 
nuo 4201 Lowe Avenue, buvo 
pašauta, kai žmogžudis bandė 
apiplėšti apdraudos agentą ir 
paleido j jį, ir į grupę žaidžian
čių mergaičių, kelioliką revol
verio šūvių. Viena kulka su
lindo į mergaitės smegenis. Už
pultasis agentas, Frank Ma- 
neely, 554 E. 70th St., išliko 
sveikas.

Tas pats piktadaris prie 76th 
tr Emerald sustabdė valgyklon 
einantį Gasseną. Ją užlaikė ad
resu 7701 S. Halsted Street. 
Nesipriešindamas, Gassen ati
davė piktadariui $15, viską ką 
turėjo prie savęs. Bet kai tik 
jis atsuko nugarą piktadariui, 
tas paleido į jį kelis šuvius ir 
pabėgo.

Eleveiteris Užmušė 
Darbininką

46 metų George Moravcek, 
nuo 2159) Superior St., buvo 
mirtinai sutrintas, kai jis pa
kliuvo tarp eleveiterio ir durų. 
Nelaimė įvyko Medical and 
Dental Arts rūmuose, 185 N. 
Wabash, kur jis tarnavo už 
janitorių.

t -a i

MARIJONA POCIŪTE
1823 So. Union Avė.

Bernice Vilcauskiutė
2059 W. Cermak Rd.

Stella Kazlauskas

4444 So. Artesian Avė.

Frances Krovelis

2520 W. 45th PI.

GENOVAITE GURSKAS 
f . .f

3246 So. Halsted St.

■ ■ ■ ' ■-■'■J.

P-lė Florence Šidlauskaitė, 
3428 So. Halsted St.

P-lė Emma Yurkus
6153 So. Menard Avė.

Josepha Taurinskas, 
iš South St. Paul, Minnesota.

' ••• -8

''' t-

Jane Paulauskaitė

5713 So. Troy St.

Olga Ambrose

Alehna Wiltrakis
2145 W. 24th St.

Bernice Austis

4151 So. Sacramenlo Avė.

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

lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanas.
Gražuoles rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa

lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Halsted 
Street. Į

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 
FURNITU'RiFMART, 1654 W. 47 St., LAIMĖJUSIOMS 
GRAŽUOLĖMS.

PIRMA gražuolė gaus: Comp’ete Bcdroom 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. * •/
PENKTA — 100 šmotų linen 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.

n
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Helen Mondus
6040 So. Union Avė. ,

Irene Sabaliauskas 
39341/, So. California Avė.

ė't,

iBilS 
ifcl

1843 So. Halsted St.

Helen Ghesna

4611 S. Christina St.
Aldona Rutkauskas*

f

4442 So. Western Avė.

RINKIMAS GRAŽUOLIŲ ĮVYKS

Spalių-Oct. 18,1939
LIETUVIŲ AUDIT. -3133 So. Halsted St.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. - * ĮŽANGA 40c
Pirmieji 500 ypatų gaus gražias dovanas prie durift'Dovanas gražuolėiųs ir publikai suteiks 
New City Furniture Mart, kurių krautuvė randasi 1654-6 W. 47th St.

PO RINKIMŲ ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavarde ................................... ................................... .
t f

Antrašas ....................................................................................

Telefonas ............... ........................................ Amžius ..........

Aukštis: .......... pėd............. coliai. Svoris: ...................... sv.

Užsiėmimas ..............................................................................

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko ......................

Parašas
_

Užsimušė Nukritęs 
Nuo Trečio Aukšto

T. Rypkevičių Kaimynas

NORTHSIDE — šeštadienį, 
apie 5 valandą vakare, užsi
mušė Jonas Padnevič, 1527 N. 
Bell Avenue, “Naujienų” ben
drovės nario, drg. T. Rypkevi- 
čiaus kaimynas. Jis buvo apie 
50 metų amžiaus.

Velionis buvo užsilipęs ant 
pastolo savo trijų aukštų namo 
pastogėj plyšius užtaisyti. Jo 
žmona ir duktė užtraukė, jį 
ten virvėmis, ir kai Padnevič 
pasakė, kad s viskas tvarkoj, 
abi suėjo į vidų. Už kelių mi
nučių, lenta, į kurią jis buvo 
atsirėmęs, lūžo, ir Padnevič 
krito kieman, užsimušdamas 
vietoj.

Drg. Rypkevičius pranešė 
apie įvykį policijai, kuri at-

siuntė skvadkarį ir velionį iš
vežė ligoninėn, bet kadangi jis 
jau buvo miręs, tai kūną per
kėlė lavoninėm

Lietuvis Sargas
t

Suėmė Du 
Piktadarius

Vienas Buvo Pašautas

60 metų William Urbonas, 
nuo 1749 South Halsted St., 
tarnauja už sargą Holliston 
mills įstaigoj, ties 812 Van 
Buren Street. Išgirdęs, kad kur 
tai dirbtuvėj briausiasi neži
nomi žmonės, jis pasišaukė po
liciją ir su jų pagalba juos su
ėmė. Tai buvo 32 metų Albert 
Dion, 709 S. Leavitt, kurį po- 
licistai pašovė, ir 18 metų Law- 
rence Davenport, nuo 1456 
Jackson.




