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Seimas Užgyrė Lietuvos-Rusijos Sutarti '__ _ _ _  _ J- - - " r-—-----------------|:--------LENKAI PROTESTUOJA VILNIAUS 
ĮJUNGIMĄ Į LIETUVA

Lietuvoj organizuojamas pašalpos teiki 
mas Vilnijos gyventojams

KAUNAS, spalio 15. _  kraštą, Lietuvoje renkami fon-
Lietuvos seimas pereitą še- drabužiai ir maistas Vilni- K 
štadienį vienu balsu užgyrė jos. f^entojamk Vilnijos lie- « 

Lietuvos-Rusijos abipuses įUVą Pavedimui Vilniaus kra- fc 
pagalbos paktų, kai užsie-įšto Lietuvai pritaria taipgi len- 
nių reikalų ministeris Juo-,kai, žydai Jr baltgudžiai, nes 
zas Urbšys paaiškino, kad jie išvengs/Stalino režimo.
Rusija užtikrino, jogei ji Vilniaus’ kraštas perpildytas
nesikiš j viduinius Lietuvos pabėgėlių. Daugelis jų tiesiai g
reikalus. Urbšys pareiškė, badauJa- K^unas tikisi sulauk- 
kad Juozas Stalinas laike Jungt Valstijų KUaip prisi. 
derybų su Lietuvos delega- bijoma, įjungimas Vilniaus į 

Lietuvą gali patapti Lietuvos 
nelaime.

Kauno vyriausybė organizuo
ja pašalpos darbą Vilnijai. Tarp 
ko kita planuojama išdalinti 
dvarus, kurie turi daugiau nei 
300 akrų žemės.

Pranešama, sovietų kariuo
menė traukiasi iš Vilniaus. 
Lietuva ruošiasi pasiųsti ten 
savo kariuomenę. Reiškiama 
abejonė, ar Lietuvos vyriausy
bė kelsis į Vilnių. Mat, Vilnius 
pasilikęs provincialus buvusios 
Lenkijos . miestas. O Kaunas 
modernizuotas.Ir. jąm < jnpdęr-i 
nizu’oti nemažai ? padėjo $40,- 
000,000, kuriuos Amerikos lie
tuviai pasiuntė į Lietuvą per 
paskutinius 20 metų.

cija parodė didelės simpati
jos lietuviams.

--X--X--X--  .
• KAUNAS, spalio 15. — Len
kijos legacija pareiškė protes
tą Lietuvos vyriausybei. Len
kijos atstovas akcentavo, kad 
Rusija neturėjo teisės atiduoti 
Vilniaus teritoriją Lietuvai. 
Pranešimas sako, kad šita ži
nia gauta iš patikimų šaltinių.

Tuo tarpu lenkų valdžios 
Frąncuzijoje premjeras, gen. 
Sikorski, pereitą šeštadienį pa
sakė, kad lietuviai, rodei ^Nuo
jautos savo krašte lenkams pa
bėgėliams.

----X—X—X----
RIGA, Latvija, spalio 15. — 

Ruošiantis okupuoti Vilniaus
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NAUJ1ENŲ-ACME Telepiioto

Prancūzų kareiviai vokiečių teritorijoje.

Suomių delegacija 
vėl i Maskvą vyks

LENKIJA PASIDARYS LIBERALI
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 15. — Naujai suorganizuo
tos lenkų valdžios Francuzijo- 
je premjeras, gen. Sikorski pa
reiškė, kad ateity Lenkija bus 
liberali.

Beck (buvęs Lenkijos užsie
nių reikalų ministeris) nere
prezentavo Lenkijos, pasakė Si
korski. Naujoji Lenkijos de
mokratija bus sudaryta Jungt. 
Valstijų pavyzdžiu, kalbėjo Si
korski.

Sikorski paaiškino, kad Len-

Ispanijos vyriausy 
bes patalpos perke 

liamos i Madridą

Stalinas laimėjęs, ne 
Hitleris — britai 

mano

Rusai vėl veikia 
Mandžurijos. 

pasieny

kijos pabėgėlių esama apie 
25,000. Jų padėtis sunki, bet 
kai kurios šalys, kaip Vengri
ja ir Lietuva, rodo užuojautos 
lenkams. Lenkų vyriausybė ti
kisi pabėgėlius pergabenti iš 
įvairių kraštų į vieną vietą — 
kur nors pietų Frąncuzijoje 
arba šiaurės Afrikoje.

Pasak Sikorskio, lenkų val
džia tikisi ’ suorganizuoti apie C 
120,000 kareivių armiją Fra n 
cuzijoj prieš vokiečius kariau. 
ti.

MADRIDAS, Ispanija, spalio 
15. — Paskutinės dvi Ispani
jos ministerijos, vidaus reika
lų ir prekybos, perkeliamos į 
Madridą. Laukiama, kad neuž
ilgo atvyks į Madridą ir gene
rolas Franco, Ispanijos dikta
torius.

Jungt. Valstijų ambasados 
patalpos atremontuojamos. Apie 
spalio 25 dieną, manoma, ir 
Jungt. Valstijų ambasada per
sikels į Madridą.

Reikalauja pašalinti 
žydus ir lenkus iš 

Lenkijos
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 15. — Buvęs Dancigo na
cių vadas, Albert Forster, kal
bėdamas Bromberge pareiškė, 
kad visi lenkai ir žydai turi 
būti išvyti iš Vokietijos užka
riautos Lenkijos dalies.

Hitleris parašė 
testamentą

LONDONAS, Anglija, spalio 
15, — Anglijoje kalbama, kad 
rusų protektoratas Pabaltijo 
valstybėse yra Stalino laimė
jimas, o Hitlerio pralaimėjimas. 
Kai dėl vokiečių pašalinimo iš 
Pabaltijo valstybių, tai Hitleris 
jiems evakuoti reikalavęs 6 mė
nesių laiko. Bet spaudžiamas 
Latvijos, Estijos ir Rusijos jis 
sutikęs išgabenti vokiečius tuo
jau. Hitleriui teko išsižadėti te
ritorijų, kurias naciai visuomet 
skaitė savo įtakos sferomis.

Anglijoje reiškiama nuomo
nė, kad į Pabaltijo valstybių 
viduinius refikalus Stalinas pei- 
daug nesikiš. Jei kišis, tai po 
karo Stalinas tose valstybėse 
ilgai nešeimininkausiąs.

PEKING, Kinija, spalio 15. 
— Sovietų Rusija vėl koncen
truoja kariuomenę stoties Po- 
graničnaja apylinkėje, netoli 
Mandžurijos rubežiaus. Prane
šama apie keletą Rusijos-Japo- 
nijos pasienio sargybos susirė
mimų. Tie susirėmimai buvę- 
menki. Vis gi jie rodo, kad da
lykai tolimuose rytuose nesi- 
kloja sklandžiai.

Nors rusai pasiuntė keletą 
konsulų į Japonijos ir Mandžu
rijos punktus, tačiau derybos 
patvariai rusų-japonų taikai 
nesiklijuojančios. Visa tai n0-

hėlsinkis, Suomija, sp. 
15. — Suomijos delegacija 
grįžta iš Maskvos. Padarys 
pranešimą apie derybas su 
Stalinu. Neoficialiai kalba
ma, kad pagrindiniai Suor 
mija ir Rusiją atsiekusios^ 
susitarimo,: Artimoj ateity, 
Suomijos atstovai vėl į Ma-į 
skvą vyk& •

Jungt. Valstijų pilie
čiai tarnauja Stalino 

žvalgybai
WASHINGTON, D. C., spa- 

lio 15^ — Ne-amerikoniškai Vei
klai tyrinėti komitetui liudijo 
pereitą šeštadienį Robert Pit- 
kov, buvęs komunistas ir pra
eity sovietų' Rusijos prekybos 
organizacijos Amerikoje (Am- 
torgo) skyriaus vedėjas.

Jis tarp ko kita pareiškė, 
kad sovietų Rusijos žvalgyboje 
GPU JUngt. Valstijose tarnau-

KAUNAS,? spalio 15. — Pe- grįžta iš Maskvos pasitarti su 
reitą šeštadienį Lietuvos sei*- vyriausybe.■'* Netrukus vėl ke- 
mas - vienu*J^tilsu -užgyrė < - Lietu- liauą į Maskvą, 
vos’soyiętų^ Rusijos sutartį.

• —x—-x—x—
X———X—X

LONDONAS, Anglija, spalio 
COPENHAGEN; Danija, spa- 15. — Britanijos Valdžia bai- 

Skandinavijos tele- gia apginkluoti tūlą skaičių di- 
grafo biuras praneša, kad vo-Į dėsnių prekybos laivų. Paruoš

ti karo reikalams, šitie laivai 
tarnaus kaipo kreiseriai.

Paskandino britų 
šarvuotlaivį

lio 15.

kiečiai sulaikė tris suomių lai- 
vus> gabenusius; jnedžio mišinį; 
Anglijai. Laivai sulaikyti va
karuose nuo An^iijOs^ ,

j-
’ PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 15___ . Armijos komunika
tas sako, kad per pirmas pen
kias karo savaites vokiečiai nu
šovė aštuonis francuzų lėktu
vus savo linijos užnugary, o 24 
vokiečių lėktuvai žuvo francu
zų linijos užnugary.

ROMA, Italija, spalio 15. — 
Italijos oro laivyno dienraštis 
sako, kad vokiečiai planuoja su
naikinti britų karo laivus. Jie 
paskirsiu po 200 lėktuvų vie
nam laivui paskandinti.

Pasibaigė C.I.O. ir 
A.D.F. konvencijos

leidžia japonų jėgų sukoncen- ja\ne tik .Rusijos, bet ir Ame-
truoti karui Kinijoje ir galu
tinai Kinijos pajėgas sutriuš
kinti.

Vokiečiai paskandi 
no tris laivus

LONDONAS, Anglija, spalio 
15. — Talkininkų karo laivai 
sekmadienį išlaipino į sausumą 
400 asmenų, keliavusių trimis 
paskandintais britų ir francu
zų laivais. Vokiečiai paskandi
no britų laivą Lpchavon ir du 
francuzų laivus — Louisiane ir 
Bretagne.

Piliečiai nusistatę 
prieš Vandenber- 

go laikyseną
GRAND RAPIDS, Mich., spa- 

lio 15. — Senatorius Vanden- 
berg paeina iš Grand Rapids, 
Mich. Jis yra vienas didžiau
sių priešininkų prez. Roosevel- 
to neutralumo biliaus,\ kurį 
bar Jungt. Valstijų senatas 
batuoja.

Grand Rapids 70 žymių 
liečiu, republikonų kaip ir pats 
Vandenberg, užpirko viso pus
lapio skelbimui dienYašty 
“Grand Rapids Press” vietą. 
Skelbime jie kritikuoja Vanden- 
bergo poziciją neutralumo 
klausimu. Skelbimą pasirašo 
miesto meras George W. Welsh

rikos piliečiai. Jis pats tapo 
pašalintas iš komunistų parti
jos, kai . atsisakė žvalgyboje 
tarnauti. '•
. Amtorgo atstovai kart kar- 
tėmis lankė’Amerikos lėktuvų 
įmones neva lėktuvų pirkti. 
Jie nupirkę keletą lėktuvų, , ta
čiau .Šitliose vizituose žvalgy
bos samdiniai patyrę, rusų aki
mis žiūrint; vertingesnių .pa
slapčių, ne kad užmokė j o lėk
tuvams,*.

da 
de

pi

hs
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našai! ia:

Debesuota; šalčiau popiet ir
vakare; saulė teka 6:03 v. r., ir eilė kitų žymių vietos repub- 
leidžiasi 5:09 v. v. likonų.

Pasirašė turkų-rusų 
sutarti

MASKVA, Sovietų Rlisija, 
spalio 15. — Pranešama,Rusi- 
jos-Turkij oš’ sutartis tapo pa
sirašyta.' Turkijos ir sovietų 
sutarties dėsniai busią paskelb
ti artimoj ateity. ^Neoficialiai 
kalbama, kad rusai negavo bS 
kių koncesijų, kokių iš^ karto 
reikalavo.Sutartis ypatingai 
liečia rusų interesus Juodojoj 
juroje ir išėjimą į Viduržemio 
jurą per Dardanelus. t

MASĘVA, Sovietų Rusija, 
spalio 15 ' 
vietų Rusija ,ir Turkija pasira
šiusios sutartį. 

—X—X—X----
‘ LONDONAS, Anglija, spalio 
15. — Britanijos Viešosios Opi
nijos Institutas pabaigė atsi- 
kląusiittą publikos, ar tęsti ka
rą toliau. Už karo tęsimą ben
drai paduota 3 balsai prieš 1 
priešingą.

LONDONAS, Anglija, spalio 
15. —• Pereito šeštadienio rjtą 
paskahdintas didelis britų šar
vuotlaivis Royal Oak;. žuvo 800 
vyrų laivo įgulos. Mapoma, lai
vą paskandinęs Vokiečių sub- 
marinaa, įJ/-

----X----X—X—
LONDONAS, Anglija, spalio 

15. — Ryšium su paskandini
mu šarvuotlaivio Royal Oak 
reiškiama nuomonė, kad’ Hitle
ris išleido į juras talkininkų* 
laivų skandinti naują submari
nų grupę.

•—X-**-X—X——
KOEGE, Danija, spalio 15. 

— Danijos žvejai pagauna tin
klais minų, kurias paleido Vo
kiečiai tikslu užblokuoti Brita
nijos laivyno įplaukimą į Bal
tijos jurą.

• f —x* .... if
HELSINKIS, Suomija, spa- 

lio 15.— ŠuomiuOIoelegacija

Pranešama, so-

- Britanijos Viešosios Opi

;.L '

SAN FRANCISCO, Cal., spa- 
lio 15. — Pereitos savaitės ga
le 1 pasibaigė C.I.O. konvencija 
San Francisco mieste ir Ame
rikos Darbo Federkcijos kon
vencija Cincinnati, Ohio. <.

John Lewis išrinktas C.I.O., 
o VVilliam Green A.D.F. prezi
dentais. Konvencijos ypatingai 
reikšmingu arba vaizdžių dar
bu nepasižymėjo. Įdomu betgi, 
kad C.I.O. konvencijoje prak
tiškai nesigirdėjo John Brophy, 
išgarsinto komunisto-kataliko, 
balso. Be to, konvencija su
siaurino Harry Bridges teises. 
Bridges, kuris praeity artimai 
kooperavb su komunistais, iki 
šiol bųyo Kalifornijos ir kele
to kitų Pacifiko valstijų Cįl.O. 
organizacijos vedėjas, ši kon
vencija paliko jo vadovybėj tik 
Kalifornijos valstiją.

LONDONAS, Anglija, spalio 
15. — šeštadienio rytą vokie
čių submarinas paskandino Bri
tanijos šarvuotlaivį Royal Oak 
— vieną pagrindinių, didžiųjų 
britų karo laivų. Daugiau nei 
800 jūreivių žuvo. Tai esąs di-' 
dėsnis britams smūgis, negu 
paskandinimas prieš kurį laiką 
laivo lėktuvų gabentojo.

Sekmadienį paskelbta ir ki
ta britų nelaimė: vokiečiai šeš
tadienį paskandino taipgi Bri
tanijos laivą Lochavon, kuris 
gabendavo paštą.

Karo stebėtojai mano, kad 
Vokietija paleido į plačiasias 
juras britų laivų skandinti nau
ją submarinų grupę.

Vengrijos delegacija 
atvyko Į Maskvą

Kinų lėktuvai sunai 
kino japonų aero- 

dromą

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 15. — Vengrijos dele
gacija atvykusi j Maskvą, pra
nešė pereitą šeštadienį sovietų 
Rusijos žinių agentūra Tass. 
Kokius klausimus vengrai dis- 
kusuos su rusais, nepaskelbta. 
Reiškiama betgi nuomonė, kad 
Stalinas nori gauti Karpatų 
Ukrainą, kuri praeity priklau
sė čeko-Slovakijai, o po tos 
šalies sudraskymo teko ven
grams.

Diplomatų kelionės į Mask
vą nesiliauja. Keliavo ten Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos at* 
stovaų Keliavo Suomijos, o da
bar atvyko ir Vengrijos atsto
vai.

CHUNGKING, Kinija, spalio 
15. — Oficialus Kinijos vyriau
sybės pranešimas sako, kad 
trys kinų lėktuvai užpuolė Han- 
kowo aerodromų, kur japonai 
laikė savo lėktuvus. Kinai su
naikinę apie 100 japonų lėktu
vų;, kurie buvo laikomi aikštė
je.'. :■

Oficialus Kinijos vyriau-

Rusų kariuomenė 
įeis Estijon tre

čiadienį
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 15. 
skelbė, kad tarp 20,000 ir 21 ,- 
000 rusų kariuomenės įeis Es
tijon trečiadienį, spalio 18 d.

Berlyno radijas pa*

Ajį-.į

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 15. — Nacių vadai sako, 
kad. viltis susilaukti greitos tai
kos dingusi, šią savaitę naciai 
laukia Berlyne svečių — sovie
tų Rusijos premjero Molotovo 
ir Italijos užsienių reikalų mi- 
nisterio Ciano. Jie tarsis su Hit
lerio vyriausybe karo reika
lais.

Tuo tarpu kalbama, kad Hit
leris ruošiasi vykti į vakarų1 
frontą, kaip kad jis vyko į 
Lenkijos mūšių zonas. Hitleris 
jau parašęs politinį dokumentą 
— kaip ir palikimą, jeigu jį 
fronte ištiktų nelaimė. Tai esan
ti pamoka naciams tvarkytis, 
jeigu jis, Hitleris, žūtų.

Rusams uždrausta 
kalbėtis su estais
TALINAS, Estija, salio 15. 

— Į Taliną, Estijos sostinę, 
sekmadienį atplaukė 12 Rusi
jos karo laivų, čia yra dar trys 
pereitą savaitę atplaukę sovie
tų kreiseriai.

Prieš keturias dienas atplau
kusių sovietų kreiserių įgula 
išleista į krantą tik sekmadie
nį, nes sekmadienį krautuvės 
yra uždarytos. Stalino jūreiviai 
su nusistebėjimu žiurėjo į ge
rai pasirėdžiusius ir matomai 
sočius estus.

Kalbėtis betgi su estais jis 
vengė. Kai kurie jūreiviai pa
aiškino, kad jiems uždrausta 
kalbėtis.

Dabar—
Sekmadieniais \ 
NAUJIENŲ RAŠTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9 vaL ryto Iki 
1 vai. popiet

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vaL 
ryto Iki 8 vat vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.
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MISS LITHUANIA” 1940
■

Bernice AustisGENOVAITĖ GURSKAS a Wiltrakis
P-IS Florėnce Šidlauskaitė, 4151 So. Sacramento Avė

,>W.

S te 11a Kazlauskas Jane Paulauskaitė

Estelle VaitekaitėBtelen Frano^skasMinnie Gedutis Bernice Šeštokas

5311 S. Emerald Avė

RINKIMAS GRAŽUOLIŲ ĮVYKS

PRADŽIA 730 VALįVAKARE

CELE IR KITUS
PO RINKIMŲ ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS

Kazimir Termenas
944 W. Madison S*

MARIJONA POCIŪTE

1823 So.. Union Avė.'
Alei
2145 W< 24th St

Aldona Rutkauskai
4442 So. Western Avė,

Helon Mondus
6040 So. Unibrt Avė

Frances Srovelis 
45tjh pi

Olga Ambrose
1843 So. Halsted St

FURNITURE MART, KURIŲ

Helen Chesna 
4611 S* Ghristina St

>• »*»■

PIRMIEJI 500 YPAtŲ GAŲS-G’kAMA^P^VANAS PRIE DURŲ. DOVANAS GRAŽUOLĖMS IR PUBLIKAI EŲTEIKS NEW C ITY ■■■■■■■■I
KRAUTUVĖ randasi 1654-0W, 47th ST. CHICAGOS LIET. CHORAS “PIRMGN” DEMONSTRUOS NAUJUS LIETUVOS ŠOKIUS JONKELĮ, KUBILAS, BLEZDIN

P-U Emma Yurkus
6153 So. Mėn^M A Ve,

-October 18, 1939
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DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASFLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.; YARDS 4787 

Namų TeL: Prospect 1936 

drTcTzTveželtš 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
art! 47 Street

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

Seredoj pagal sutartį.

Iš LietuvosGRAŽUOLIU KONTESTAS
1KIU SPECIALISTĄ

Į <•<

nu

Annė PavisJean Petromtis

kai.

nuo

LIETUVIAI
KITATAUČIAI

kaktos

y

Wanda Samolis

Diena Iš Dienos Mildred

GRAŽUS VESTUVIŲ
POKILIS

ADVOKATAI
Joseph

John Williamnuo

p-le. Yuknis, Brightonparkiečių

Parko Naujienų
Visi Telefonai YARDS1741-1742 skai

Emily Verbickas
4440 So. Talman Avė

Frances Telecki
1901 W. 47th Street

ESTELLE
POVILUS

3140 W. 40th St

Josephine Bajorinas
2453 W. 71 st Street

MILDRED 
ZALATORIUS 

3116 W. 42nd St.

ImiRK

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

sumanymas 
Tau-

STELLA
SATKAUSKAS

4042 S. Artesian Avė

• Adelia Belskis ;
2453 W. 71st Street

Amelia Deck 
724 W. Cermak Road

Ofiso Tel. Virglnia 0038.
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 
ir-nuo 6—8 vai. vakaro

VIOLET
YUSKA

3138 S. Lituanica Avė

Soplde Ramas 
IRENĖ 

VAITEKAITE 
3508' W. 61st St.

(grimzdo plento 
pylimas

Tel. Yartta 182*
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akiu 
Ištaiso

Ofisas ir Akinio Dirbtuv* 
758 West 35tb Street 
kartinas Halsted St. 

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAJ 
Amerikos Lietuvių Daktaru 

Draugijos Nariai

Buvo užkviesti artimieji gi
mines ir draugai, tarp kurių 
man teko pastebėti sekančius 
pažįstamus: Mr, Juozas Bložis 
su žmona Antaneta, Erneąt ir 
Juįija Bložiąi, Dan Winter (Blq- 
žis)/.’ridikas, 
p-s Morktis su šeimyna iŠ Sum- 
mit,. tyr. Linkus su šeimynaj 
Mr. MbdB, Mr. MisevįČia su žmo
na, Zinkus, Mr, Kaminskas 
su žmona, p-le Leckis su J. 
PutHrtiU‘ Jr. ir B. Putrimas su 
Šeimyna.

Atsiprašau, kad ne visus" čia 
sužymėjau, nes ne visų pavar
des žinojau. Reikia žymėti, kad 
ši jaunoji pora yra laisvų pa-

STREET 
ILL.

razdik nuo

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

Spalių 1-mą d. Edvardas ir 
Alena ; Kavai (Kavaliauskai), 
2850 W. 63rd St., surengė šau
nią vestuvių puotą savo sųnui 
Edvardui, ir jo žmonai Marga- 
retai Dobrosky.

Dr.'F. Pulsuoki 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

roduktus, kurie tinka 
tuį. Atrodo, kad svies- 

iaušiniams, bekonui ir kt. 
maisto produktams rinkų. ne- 
įruks, tik . reikią stengtis tų 
produktų parengti !eksportui.

ėmė civilį. Atrodė, kad sveČiąi 
ir giminės buvo pilnai. paten
kinti šiuom 
nau ir* a$..

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

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartj.

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

fel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 1 Ud 

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

Šventadieniais: 11 iki’ 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

<»<U9 S HAT„ETRD ST

DR. HERZMAN
T? RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 33 
metus kaipo patyrę® gydytojas chl* 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
: nusius metodus X-Ray ir kitokius 
• lektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
•034 W. 18tb St., netoli Morgan Si 

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Violet Yushka 
3138 Lituanica Avenue

Office and Bes. Phone Maloni et 747> 
Office Hours: 2-4 p. m 7-8:36 p. m

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted StreetSENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA.

AMBULANCE Raginama taupyti
; KAUNAS. -21 Kai kurių pro- 
dūktų Lietuvą turi įsivežti iš 
užsienio, k 
VOS,-s <
nių ir kt. Tpdėl atitinkamose 
įstaigose iškėjįas 
kviesti piliečius taupyti 
pyti ir maisto produktus, ypač 
tuos

LIETUVIŲ IŠTAIGA 
NAUJOJ VIETOJ

Perkam, duodam paskolas, morgi- 
čius. kolektas ir rendavimas.

Turim rendon moderniškų flatų 
ir kambarių, šeimynom, pavieniems 
ir svečiams atvažiavusiems iš kir 
tur. Musų namuose yra virš 200 
kambarių. Geriausia transportaci- 
ja Chicagoj. Nebrangi renda, gera 
vieta, arti ežero. Turime pardavi
mui ir mainymui namų ir ūkių. 
Nekurie tų namų tinka į rooming 
house, iš to yra geras pelnas.

Ekonomisto patarimai ir informa
cijos veltui.

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

arti Michigan ežero.
Phone — OAKLAND 6121

DR. VA1TUSH, OPI 
LIETUVIS ... ........

Mano 20 metų praktika v hna» 
jūsų garantavimai.

Optometrically Akių SpeciadsU
Palengvina aKių įtempimą, kuri 

esti priežastimi galvos skaudėjime 
svaigimo, akių aptemimo, nervunti 
.no, skaudamą akių karštį, atitais* 
trumparegystę ir roliregystę. Pr? 
rengia teisingai akinius. Visuose ai 
dūkimuose egzaminavimas darome 
m elektra, parodančia mažiausia 
klaidas. Specialė atyda utkr^Tian- 
į mokyklos vaikus K 's'ivn« >»k' 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą

Daugely) atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių Kainos pigiau 

pirma.
4712 South Ashland

Phone YARDS 1373.

' Ofiso Tel. Yards 5921
DR. BERTASM
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD

Tel. Kenvzood 5107.

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefoną* LAFAYETTE tffl

_ _ i • _• koplyčios visose

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH
SVETERIŲ KRAU- #
TUVfi ATDARA KAS
DIENĄ — IR V AKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486 
504 WEST 33rd

CHICAGO,

Išsiėmė Leidimu
Vedyboms , < 
(Chicagoj)

Mike* Yanus, 23, si
Gaba, 18

; Edward Dabza, 33
phanie Balori, 29 /
į. Frank Beržinis,' 24, su Ann
Voitas, 19 :

Riėhard Zerbes, 24, su Alice
Barragan, 18 v. • / : G

Walter Sakalauskas, 24, sii
Josephine Kubsta, 23 ; į
Reikalauja '
Perskirų

Helert
Drazdik
Gavo
Perskiras

Bazei Kowali
Kowall

132K MhH-d
nlando<i niv“ ’O r iki 2 nn nietl 

įy n»|O 8 ’k • H , ’-sk iro
4 vr>»>tnd lemais ♦ik

vhopr v ’•»«»

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, niinolf
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 6761 
Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro

: VIRBALIS-r-Bugsėjo 10 d., 
apie 21 vai. telefonu iš Virba
lio buvo pranešta Vilkaviškio 
ugniagesiams, jog Virbalyje 
didelis gaisras, prašėsi pagal
bos. Į gaisro vietąs tuoj buvo 
nusiųsta 20 ugniagesių su mo
toriniu įsiurbliu. Vilkaviškiečiai 
Virbalį pasiekė per 12 minu
čių. 22 vai. 30 min. pavyko 
susiskambinti su Virbalio pašto 
agentūrą ir patirti, kad dega 
Abelovičiaus trobesiai: tvartas, 
kluonas ir gyv. namas, kad 
gaisras < persimetė į kaimyni
nius trobesius ir grasina vi
sam miesteliui Atvykę kaimy
nių miestų ugniagesiai stengė
si gaisrą lokalizuoti. Gaisras 
kilęs įš tvarto.

• Gaisrąs, turi būti, nemažas, 
nes Vilkaviškyje buVo matyti 
didelė pašvaistė, virš kurios 
inątomas. didelis raudonas 
stulpas. ,

OR BRIANO J.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2R08 West 63rd St

BALANDOS- 2—4 popiet 1y 7-
•«k«ro trečiadienis*0

narto' •»»ipi*cr’»v i
Tel* tona* UVinMfF

Dr. B. C. Bružas 
DENTISTAS 

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie Avė./ 

BRTGHTON BANK BUILDING 
Atdari 10:10 v. r. i’ii 9:00 v. v

Tr ’č adieniai ’. Susitarus 
Tel. Lafayeite 3151

ALYTUS — Prie pat Daugų 
miestelio rusai tiesdami plentą 
vienoje vietoje padarė vingi, 
nes užtiko ant klampynės—ak- 
’aežerio, Per vidurį minėtos 
klampynės padarė medinį til
tą, nes srovena 1 iš nelolimo 
?žero upokšnis, šią vasarą bu- 
m sugalvota plentą ištiesinti. 
Apie tai sužinoję vietos gyven
tojai perspėjo, kad plento tie
sinti nesiimtų, tačiau specia
listai nepaklausė: išardė bru
ką, nukasė pylimą ir supylė 
kitoje vietoje. Ant rytojaus su
sirinkę prie darbo pamatė vie
toj baigiamo pilti pylimo van
denį — pylimas per naktį 
grimzdo,

Dr. Charles Sega!
OFISĄ 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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Tel nffir* W*ntwnrrh 
Re* Hv<i*

Dr. Siisanna 'slakit
Motern ir vaiku U«ru erdvini*

balandos— 1—4 po v

DR. A. JENKINS 
/t int 'yic) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

STELLA R.
TUMAS 

5442 S. Kildare Avė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Eudeikis

ALYTUS — Neseniai, Ve 
niukevičius Juozas, Alytau*- 
vi. gyv., • veždamas vasarojų, 
arkliams isinešus, nukritęs mio 
VežuPo* išsilaužė šonkaulius ir 
sukrėtė plaučius.

; Zenkevičius Antanas apie 
10 m, amž„ bežaisdamas lau
kuose su mokykliniu draugu, 
pastarajam užlipus ant jo, kri
to į žemę ir nusilaužė koją.

Šiomis dienomis, Daraškevi- 
čius Jonas, turįs apie 25 m., 
Darsūniškiu km. Kruonio vals., 
Ąusiniušė su savo broliu. Ka
dangi abu buvo labai girti, lo
dei smarkiai susipiaustė. At
gabenti ligoninėn.

—Bugp. 20 d., 18 Nal. į Aly
tų atvyko dviem autobusais 
vilniečių mokytojų ekskursi
ja, Alytaus visuomenė svečius 
pasitiko ties Juozapavičiaus 
tiltu šu gėlėmis ir orkestru.

, ’—Dzūkijos ’ valstiečiai nusi- 
iskundžia,, kad dėl sausros šū
diniuose išsenką vanduo.

-py, Bronius Sarafinavičius, 18 
nu ąmžiąųj*, tarnaudamas pas 
ūkininką Simno valsčiuje, ve
dė arklį, kuris, šoko ant jo ir 
pryšakinėm kojom 
kaulus suvarė į suie, 
piuštąji .atvežę ligoninėn, kur 
padarė ppęfąįii^^^/tąČiau jau 
keletą diedų gitilįbe sąmonės,

apie J5 ž^ąfodė ar-
kjyš< ir j SpinrkiaĮ /Spirdamas 
perkirto įtipį, ; . ; !

nuo 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Sheįiutis
6752 So. Campbell Avė

Mrs. A. K. JARUSZ 
; • ... Physical Therapy

and Midwife
I r»anedėly, Utarn. ir 

Seredoj
į I 8630 S. Western av. 

Hemlock 9252
M Subatoj ir Nedėlioj

Central Avenue, 
Be veri y Šliures, 

Indiana
Tel. Midi. Cyty 

**™*WW—® 2799—R3

Dr V. R SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm... Trečiadieni, šeštadieni 
4631 So- Ashland Ava 

T*l. Yards 0994.
Antrad.. KetvirtacL Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayctte MM

Pa'rk ' Netyšpaper Agency; 4208 
Archer Avė. tatp 4 i? 0 įš rytd 
ir jų negaunate, tuo j tėlėfoiįyp> 
kitę viršminėtaį įstaigai sėkati; 
čiai: L<AFayette19281. ,...

Dabar prašinėjusi lįipkyklos 
sezbhuj ir
per nepatyrimį .arbh neatsątgd- 
mą jus liekate pralėisti. r

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų TeL—Hyde Park 3395

1 < *" * * -, I" ■ ■ ■ ■ ■ -- 

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE”

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N Dearborn Si 
1431-1434-Tel. Central 4411-3 
ofisas—3323 So. Halsted Si

Svęčias.

> . ' r *■■■ i./ • .» \ ’ '.M

-• 7 .V3•
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NAUJIENOS
The Lithuanbm Daily Newa

Published Daily Excfept Sunday by
The LithUanian News Ptrib. Co., Iric.

1739 South Halsted Street
Tėlephone CANal 8500.

$8.00
4.00

.75

ta

$5.00
$5.00
$8.00

3c per

Subsėription Rates!
per year in Čanadą
per year outside of Chicago 
per year in Chicago .
copy.

41

3ė 
18c 
75c

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

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

UtakyiM kaiM]
Chicagdje—paštu:

Metama ir.Mui______________
Pašei metų........
Trims mėnesiaihd 
Dviem mėnesiainfl *___
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išsiuntihėtojuš:
Viena kopija
Savaitei _______
Mėnesiui _____ *___ _____ ____

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagdj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ____________________ $5.00
Pusei metų ****..*..\t***»*4.*l...»».-M.M* 2.1 5
Trims mėnesiams---------------- 1.50
Dviem mėnesiams __ 1.00 
Vienam mėnesiui -u——.75
Lietuvoje ir kltUr užšiehiUčse:
Metams___________________  $8.00
Pusei metų ----------------  4.00
Tfims mėhesiams ;---- 2.50
Pinigus teikia Siųsti pašto Mčnfey, 

Orderiu kartu su užsakymu.

(Atpiginta)

Lindbergho išsišokimas

•^APZVALGA^
______ iL-ldl______

■ ——................

SENATORIUS TAFT
PRIEŠ EMBARGO

LIETUVA ir KARAS
(Mustį specialaus korespondento Lietuvoje)

Senatorius Robert A. Taft, iš 
Ohio, išsiuntinėjo spaudai viešą 
pareiškimą, kad jisai stoja už 
ginklų embargo atšaukimą, bet 
tąja sąlyga, kąd butų priimtas 
“eash and carry” planas, t. 
kad kariaujančios valstybės, ku
rios Amerikoje pirks ginklus, 
negautų kredito ir kad jos pa
čios savo laivais ginklus išsiga
bentų.

Šen. Taft yra žymūs republi-

Lietuvai Vilnių, visai užmirš
tant/ kokią brangią kainą už 
Vilnių turės Užmokėti, it kad 
Rusijai visVieriū ht ji pūdą*- 
rys Lietuvą savo protektora
tu šu Vilniun! at be Vilniaus.

“Žibia iš Kauną tolinus ša-

Gausus Amerikos lakūnas, Charles A. Lindbergh, nė
ra labai taktingas asmuo. Jo pastabos apie kai ktiriiį ša
lių oro jėgas, padarytos pernai, Čekoslovakijos krizės 
metu, iššaukė daug nepalankių komentarų Europoje ir 
Amerikoje. Pereitą penktadienį jisai kalbėjo apie Jungti
nių Valstijų padėtį dabartinio Europos karo atžvilgiu, ir 
jisai vėl išsišoko.

Nei iš šio, nei iš to Lindberghas išbarė Kanadą, kam 
ji stojo į karą Britanijos pusėje, statydama aukščiaūš 
“Anglijos (karaliaus) karųnj/uz)Amerikos nepriklauso
mybę”! , ;

Na, kas jam galvoj, ką kanadiečiai mano apie anglų 
karaliaus karūną? Jų kraštas yra Britanijos imperijos 
dalis. Jie turi ne tiktai teisę, bet ir pareigą padėti tai im
perijai laimėti kovą su savo priešu; o kokiu budu jie tatai 
daro, tai yra grynas jų reikalas. Bet Lindberghas viešai,- 
per rad.io, duoda jiems “pamokslą”.

Šitaip įžeidžiančiai kalbėti apie gerus Jungtinių Val
stijų kaimynus dar iki šiol nedrįso nė vienas Žymesnis 
žmogus Jungtinėse Valstijose. Jeigu Lindberghas dar te
bėra valdžios tarnyboje (kaipo aviacijos patarėjas), tai 
Kanada gali dėl tos jo nevykusios kalbos Užprotestuoti 
Washingtonui. ’

GeriaUs butų, kad jisai laikytųsi tdš profesijos, ku
rioje jisai yra ekspertas, o tarptautinės politikos klausi
mus paliktų tiems, kurie apie ją išmano.

“kad Rusija sutiko sugrą
žinti Lietuvai Vilniaus mies
tą ir visas Vilnijos dalis, kuf 
tik gyvena lietuviai* o taipgi 
Trakų ir Švenčionių , ūpskri- 
čiUs# vienok Rusija pareika
lavo, kad Lietuva duotų Vil- 

konų kandidatas į J; V. prežl- niaus krašte apsisprenditho 
denius. Kitas republikonų kati- {eisę mažumoms.
didatas# senatorius Arthur H; v r
Vandenberg, iš Michigan* lūikO= . “Už tai Rdsija nUo Lietu* 
si priešingo nusistatymo. Tokiu vos reikalavo duoti rusams į- 
judu republikortų vadai neutrti- steigti savo bązes oro laivy- 
liteto klausime suskilo. nui Vilkaviškyje, Kaišedo-

. -_____ ___ ridose ir Palangoj *“
NEŠVARUS HUMBUGAS Nurodžiusi, ka4 rušai reika- 

---- —----  ItaUsių teisė* statyti Lietuvoje 
L. Jonikas praneša pasiuntę!* Ifortifikacijaš ir laikyti keletą 

Lietuvos “seimo pirmininkui ta ĮštrVietų Armijos garhižotių, “Tė- 
ministeriam” telegramą, kaipti Sako, kad Lietuva t>u- 
“ALK .sekretorius” “vardė[siahti “po Stalino batu”, 
šimto tūkstančių lietuviu Am£ .. . t 
r;ko« lietuviu”---------------------- P nUoiiiOlię išreiškėrikos lietuvi, . Jjf‘‘Nftujojl Gadytig”, darydama

Tai yra bidUrus humbugašJ^ Ml(tauką apie pašii.aSvla 
Niekas nėra Jortiko įgkhojęS Magkvojė ši(()kJais žo.
siuntinėti kokias nors le*e£rrt"Įd£jaiS’ 
mas. O Amerikos Lietuvių Kon
greso (ALK) centro komitetai 
seniai yra nutaręs tą organizh-

“Lietuvai grąžinta Vilnius 
v___ ___ c_ _.c __o____ lt Vilniaus sritis# bet Raudo-

ciją likviduoti, ir tas nutarimas Į tiOji armija okUpUosiūiitl vi- 
buvo paskelbtas spaudoje iri šą Lietuvą?*
praneštas ALK skyriams. j Taigi' visk iftUšii deiflokfati-

DAUGIAUS SPAUDOS 
BALSŲ

Maskvos sutartis ratifikuota
* Ii' ' ' • ‘ ' ?
r,v • i____________ ___ /

šeštadienį Lietuvos seimas vienbalsiai ratifikavo su
tartį su sovietų Rusija.

To, žinoma, reikėjo tikėtis, nes kitokios išeities Lie
tuvai ir nebuvo. Vis dėlto Lietuvai yra džiaugsmas, kad# 
priimdama sovietų “globų”, ji nemaižai išsiderėjo — Vil
nių ir stambų sklypą, teritorijos, — tuo tarpu kai Estija 
su Latvija negavo jokio atlyginimo. Juk jeigu Stalinas 
ir nebūtų grąžinęs Vilniaus, Lietuva vištiek butų buvusi 
priversta pasirašyti sutartį ir padaryti tokią miną, lyg 
kad ji susilaukė didelės maloiiėšj

Mažoms tautoms yra vargas gyventi pasaulyje, ku
riame teigė ir teisingumas visą laiką yf& trempiami. Lie
tuva Jai patyrė nuo pirmųjų savo nepriklausomybės die
nų. Bet ji ftėiiušiminė ir nenuleido rankų* v

šiaridien jai gręžia nauji pavojai, bet šiandien ji yra 
stipresnė, negu prieš 20 mėtų* Tuomet ji tiktai organiza
vo savo valstybę# 0 dabar ji jau tufi ilgus mėtUs į)atyri- 
md, kaipo laisva tauta. Todėl nereikia abejoti, kad ji savo 
teises gins su pasiryžimu.

■’M tnil < M ! I -■ ....

Lenkija bus Liberališka
■ , I ■■■Ii,III n a

Naujas Lenkijos premjeras, gen. Vladislovas Sikors
kis, sako, kad naujoji Lenkija, kuri bus atsteigta po ka
ro, bus liberalinė ir demokratinė valstybė. Jisai pareiškė, 
kad “Bekas neatstovavo Lenkijos”.

Pulk. Juozas Bekas buvo Lenkijos užsienių reikalą 
ministeris, kuris vedė pro-vokiską politiką, pasitikėda
mas Hitlerio “draugingumu” labiau, negu vakarų demo
kratijomis. Kai naciai Lenkiją užpuolė, ji pasirodė visai 
nepasiruošusi gintis.

Bet ne vienas Bekas buvo pasirinkęs tą pragaištin
gą kelią. Pats Pilsudskis pasuko Lenkijos politiką į vo
kiškas vėžes, pasirašydamas 1934 m. sutartį su Hitleriu. 
Visa militaristų klika, kuri nuo 1926 metų perversmo val
dė Lenkiją, linko į nacių pusę — dėlto, kad ji bUVO prie
šinga liaudžiai ir neapkentė demokratijos* Tai buvo 
“šliachtos” (bajorijos) valdžia, ir jos politika buvo fa
šistiška.

šita bajoriška Lenkija sugriuvo. Ji nebeatsikels. Ta
tai žino ir patys lenkai. Todėl naujasis premjeras Sikors4- 
lęis taip griežtai pašmėrkė pulk. Bėką.

Su naująja Lenkija ir Lietuvai bus lengviau susikal
bėti. O kalbėtis joms teks. Vilniaus klausimas dar anaip
tol nėra išspręstas, nežiūrint to, kad sovietų Rusiją “ati
davė” Vilnių Lietuvai. *Bet kuomet Lenkija nebebus im
perialistinė, tai kodėl ji negalės pripažinti, kad Vilnius 
priklauso Lietuvai? v . L '

nio nusistatymo spauda atsilie
pė labai neigiamai apie sovietų 
Rusijos “protekciją”, uždėtą 

Dėl Vilniaus grąžinimo Lietu-lįie‘uva1i’
vai “Darbininkas” rašo- ittgtib, kad W biogtliilftš yta Ai

“Pagaliau Vilnius grąžina- tuva turės iš atįaviiflo Vilniaus j 
mas Lietuvai... Jei tai butų kita dūlis lĄartd, kad Vilniaus 
padaryta , b(d sąlygų, mūsų atgavitilūš flersyeriū blogąją šu- 
dž;ą.ugsmųL^ebųtų, galo. Dė- tarties pUšę* 
ja, su grąžinimu Vilniaus šu-
jungtos tokios sovietų sąly- L *9 ’ ‘f
gos, kad atrodo, jog triUsų ša-
L -1# i Vieni dėlto* kad taip pada-
roka? naliesta ” “dėdg StailHao’4; kiti dėlto,
rokai patiesta. kad “fdkifi1 pasitikėti” Kauno
Kitas Mūss. laikraštis, “Amė- diplomatai^,.

voš-Rusiios sutarti tam- “‘t’“1“0' kad tifachpvos Rusijos sutarti taip. kvjel|fflo lfiikds (1Wg W1)
“Ištiktųjų, jei rtieš žittfSsiMgiottSū itgi btlVO pūšidajfyltiriąa/ 

the kaipo į Sovietų užkartą
Lietuvai protektOrijūtą (pto- VOKIETIJOS ŽMONM
. . . . • « *1 i i i GAUDO UŽSIENIO• jį pamatysime ne vien tik antį 
Liettivoify bėt ar Visų Pabal- 7.

t tijos respublikų.. Iš blogosios Marichester Guardian”
pusės zjutint, tai rfeikštUrkad. rašo kad iš laišk įvairiais ke. 
nors Lietuva atgavti Vilnių, 4
bet savo nepriklausomybę 
prarado. Tačiau žiūrint iš 
praktiškos pusės# tai pūihdty- 
sihie* kad ji tik tiek tėreiškiū, 
kiek Suv< Am. * Vai. Monrde 
doktrina Pietų Airier. Respu
blikoms?’
Tas lalktažliš, matyt, ifeturi 

iitioVOitOs, ^tą fėiŠkia Moiirdė 
doktrina. Sėt jifeai, /Veikiausia, 
žino, kdd iiė Vieribje Pietų A- 
merikdš fėsptiblikoje rierū lai
komi DedeS Sūiiio kūriuomėrieis 
garirizonai. 0 Lietuvoje sovietų 
valdžia tdklą trišę šaii “išsidėJ 
tėjo“, ir dargi. penkiolikai mė-

liais ateinančių iš Vokieti j ęs, te
ko patirti, jogei žriibftėš Vokie
tijoje godžiai gaudo ližšienio ži
nias.

: “Nešuskaltdina
žmonių”, !___U

mo aplinkybėms susidėjus tu
rėjo LfetUvą apleisti. Atvykęs į 
Suviehytas Amerikos Valstijas, 
įstojo į Duųuesne University, 
School of Law, Pittsbutghe. Da
bar dirba Register of Wills ofi
se* Pittsburgh, Pa. ,

Dabar galime pasųųyti klau
simą, ar Povilas Defcgis yra ar 
buvo suinteresuotas SLA gyva
vimu# Atsakymas teigiamas, 
taip. Vos tik atvyko į Šią šalį, 
tuoj įstojo nariu SLA. Jo pa
stangomis buvo suorganizuota 
353 SLA kuopa. Tos kuopos yra 
jau per dešimts metų pirminin
ku.

Povilas Dargis yra drauge ir 
Visuomenės veikėjas. Jis nuolat 
dalyvauja aktyviai visur ten, 
kur tik yra lietuviškas reikalas. 
Jis rengia ir sako prakalbas lie
tuvybės reikalais. Jis daug rašo 
įvairiais klausimais* kas liečia 

. lietuvių gyvenimą. Jis pirmiau 
redagavo, dabar bendradarbiau
ja rašydamas Naujienose į Pitt- 
sburgho Lietuvių žinių skyrių.

Sudėjus visa drauge, susidaro 
spūdis, kad SLA tik ir reikalin
gas tokių kandidatų. Jis juk yra 
jaunos kartos žmogus. Jam lie
tuviški reikalai yra pergyventi 
pačioj musų tėvynėj Lietuvoje. 
Jam tik gali ir rūpėti* kad tam 
darbui, kuris šiandien yra taip 
sunkus Amerikos lietuvių gyve
nime, jis paaukoti galėtų save 
gabumus ir energiją* kad būda
mas jaunos kartos narys, Ame
rikoj gyvenančiai lietuvių jau
nai kartai, galėtų kuo nors pa
dėti. žodžiu, nepamainomas y- 
ra kandidatas į Iždo Globėjų 
vietą. SLA nariai, turėtų kaip 
tik ir prašyti tokius jūunlis su 
gabumais žmones* kad jie atei
tų SLA pagalbon. SLA nariai, 
turėtų jausti, kiekvienas save 
pareigą, kad jaunos ir gabios 
spėkos, butų per jUos įprašytos 
—išbalsuotos* naudai taip bran
gios lietuviškos šeimynos — Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje.

Gerai žinantis

$

Neabejotinai karo įvykiai sti
priai veiks Lietuvos ūkį. Lietu- i 
vai jau dabai* tenka prišitalkin
ti visai naujoms gyvenimo sąly
goms. Karo inėtu bus sUhkd iš 
kai kurių valstybių gauti Satt 
reikalingas prekes# o taip pat 
bus sunku svetur išvežti savo 
gaminius ir maisto produktus.

Lietuvos prekyba svarbiausia 
ėjo su feritų imperija/ Metimo 
ekšporto-importo iš arti trijų 
Šimtų milijonų litų veik tfėčda- 
lys tos prekybos tenka su kritų 
imperija. Šią rinką prarasti Vi
sais sumetimais Lietuvai butų 
iienaudinga. O ŠiUo metu pre
kiauti su kritų imperija yra 
sunkiausia# nes prekės turi eiti 
juromis# kur jau prasidėjo ka
ro veiksmai. Tiesa* Lietuvos 
prekybos laivynas, kaipo neu
tralios valstybės, savo rizika ir 
savo atsakomybe gali plaukioti, 
bet nėra jokių garantijų, kad 1 
ateityje Baltijos juromis, norš i 
ir neutralių valstybių laivams* 
nebus sunku plaukioti* Tie sun
kumai gali kilti ne vien tik dėl 

, karo veiksmų* bet kariaujan
čios šUlyš gal pradėti naikinti 
bet kokius prekybos laivus, ku
rie palaikys su kariaujančiomis 
šalimis ryšius. Tai Lietuvai sli 
Britų imperija prekybos keliai 
gali būti visai juromis užkirsti. 
Tik per Baltijos valstybes ir 
Skandinaviją butų galima susi
siekti sti Anglija, bfet tai jau nė 
tik kad tolima kelionė* bet bu
tų prekybai ir labai brangi.

Bet tenka spėlioti, kad Angli
jos karo laivynas greitu laiku 
užblokuos, o gal ir sunaikins 
Vokietijos karo laivyną, nes 
Anglijos karo laivynas žymiai 
yra stiprėsnis ttž vokiečių laivy
ną,. TUO btidti Lietuva liUOSdi 
galėtų palaikyti su Anglija pre
kybinius ryšius* kurie kaip vi^ 
niums, taip ir kitiems labui yra 
raikalitigii Anglija karo meni 
bus reikalinga maisto* o Lietu
va tokių prekių# kurias kitur 
pirkti bus neįmanoma.

Visos tos prekės galės būti 
gabenamos lik Lietuvos preky
bos laivynu* kuris šiuo metu 
yra labai mažokas* Jau ir da
bar ramiu metu jisai negalėjo 
reikiamai aptarnauti Lietuvos 
rinką# o dabar juo lubiam Pre
kybos laivus dabar pirkti yra 
labai šunku, nes daugelis kraš
tų juos Uždraudė pardavinėti, 
jei bent tokius. laivus galėtų 
Lietuva nusipirkti U.S.A.; čia 
musų išeivijos biznieriai gerai 
galėtų Lietuvai patarnauti.

Iš viso tenka spėlioti# kad ka- 
fo niėtd LiėtUVos ir tlŠ.A. pre
kybiniai santykiai labiau sustip
rės.
• Čia gerai nusįmaną prekybo
je apsukresni biznieriai lietu
viai galėtų gražiai taf'p tų dvie
jų kraštų patarpininkauti. Tai 
būtį Višai graži ir naudinga 
•Lietuvai paslauga. Iš trijų Šim
tų milijonų litų LfetuVoš preky
bos apyvartos graži dalis galė
tų tekti U.S’.A.

Tenka manyti,- kkd Lietuva 
šiuo metu turės gyvų reikalų Ir 
Su kitais kariaujančiais kraš
tais, tik, deja, ienas iš jų yra 
labai bepatikimas prekyboje 
partneris, ries jo pinigai tik sa
vame krašte turi vertę, kitur 
jau dabar jie beverčiai, o karo 
metu višuf įprasta mokėti gry
na, skambančia Valiuta.

Europoje ir, tiir būt, U.S.A.- 
tfanspofto * draudime veikia lč 
karo fiŽikų draudimas. Dabai 
kačo Veiksmams jaU prasidėjus 
Čia atsirado visokių trukumų# 
nors ir dabar toksai draudimas 
dar veikia. Čia U.8.A. lietuviai 
biznieriai tame darbe nusimaną 
taip pat galėtų Lietuvos draudi
mo bendrovėms gražiai patarpi
ninkauti.

Tai vis tokios naujos darbo 
sritys, ktirias apsukrus ir nusi
maną prekyboje asmens galėtų 
tinkamai išnaudoti. Tokiais at
sitikimais ne tik savo tėvų žę-*

mei pdlarnautų, bet dar ir už
sidirbtų.

Jėi karas Lietuvos tiesiogi
niai nepalies# tai Lietuvos pra
monei tolydžiai augant ir stip
rėjant toji pramonė bus reika
linga visokių mašinų, kurias iki 
Šiol pirkdavo Vokietijoje. Aiš
ku# kad šiuo metu iš lenais jų 
gauti negales ir vargu jas ga
lės įsigyti Anglijoje# tai ir čia 
U*SjA* tihką, galėtų Lietuvos 
reikalavimus patenkinti. Viso
kių chemikalų taip pat Lietuvai 
teks pirkti jau kur nors kitur, 
bet tik ne Vokietijoje; čia taip 
pat U.S.A* savo prekes turėtų 
kUr padėti*

žodžiu, š. Amerikos apsukrus 
lietuviai biznieriai, jei tik pa
norėtų, šiuo metu galėtų su Lie
tuva daug bendrų prekybos rei
kalų turėti, bet pirmoje eilėje 
tektų įsigyti didesnis prekybos 
laivas# kuris aprūpintų 
mis Lietuvos rinką*

O reikia turėti galvoje 
tai# kad kariaujamiems 
tams prekyboje Lietuva 
bUti tarpininku, ir tokiu žino
ma ji bus. Iš kitur čid atvežtos 
prekės galės pakliūti į kariau- 
jančids kraštus.

Apsukrus prekybininkai suras 
budus ir kelius vienų ir kitų pa
reikalavimus patenkinti. Juk 
tenka spėlioti* kad ir šis karas 
buš gana ilgokas.

Kariaujantieji kraštai tuoj iš
sisems, savo išteklius pradės 
baigti ir teks jiems ieškoti arti
mesnių rinkų ir gerų tarpinin
kų, kad savo prekių badą galė
tų patenkinti.

Lietuva šiuo atveju, kaip tik 
ir galės būti vienas iš tų kraš
tų* kuris gulės Čia tinkamai pa
sidarbuoti ir tarpininkaujant ir 
tiesioginiai savo rinkos gami
nius kitur parduodamas.

D musų išeivija svetur gyven
dama ir tenykštę rinką /pažin
dama SUsižinojUsi su Lietuva 
gulėtų daug ką nuveikti. Lietu
voje Veikla Prekybos ir Pramo
nės Bumai# kurie prekybai rei
kalingas žinias užlnteresuotiems 
teikia ir padedu* kur padėti ga
lima.

Kas šio momento nėpražiop- 
šos, tas tikrai vėliau nepasigai
lės. Juk bendrai Europoje dėl 
karo veiksmų prekyba žymiai 
pradės Šlubuoti# o čia neutralios 
valstybės kariaujantiems kraš
tams galės ateiti į pagalbą.

Didžiojo buvusio karo metu 
Europos neutralios valstybės 
prekyboje taip put žymų vaid
menį atliko*

j-s-Para Belluni

dar ir 
kraš- 
gales

iŠLietuvos
Skandinavų firmos no
rėjo Lietuvoje užpirkti 
didelius kiekius maisto 

produktų

ir da-
per

J»l A.

KAUNAS. — Kadangi dėl 
karo prekių gabenimas juros 
keliais žymiai 
bar saugiati
Skandinavijos valstybes, tai kai 
kurios tų valstybių eksporto 
firmos pasišovė ir Lietuvos 
eksporto firmoms patarnauti. 
Švedų ir danų firmų atstovai 
lankėsi musų atitinkamose mai
sto produktų eksporto įstaigo
se ir siūlė jiems parduoti dau
gumą eksportinių maisto pro
duktų.

Bet kadangi mes turime sa
vo prekybos laivų, aparatą ir 
kt. priemonės, o, be to, kol 
kas dar galima pasiekti Vak. 
Europos uostus ir pavojus ap
lenkti, tai nuo 
valstybių firmų 
maisto produktų 
ty atsisakyta.

Į daugybe 
sako laikraštis, 

kiaušo svetimų. šalių fadlo 
pranešimus, nepaisydami ašt
rių baUSmių. Vienas iš neu
tralios valstybės keliauninkas 
turėjo Savo mašinoje fadio 
priimtUVą. Kai jisai važiavo 
per; šiaurinę Vokietiją# tai 
kiekviename mieste ir kaimė, 
kur jisai sustodavo, minios 
susirinkdavo pasiklausyti ži
nių iš užsienio. Kai tik pasij 
rodydavo koks žymešniS na
cis, tai minia Ūmai išsiskirs-* 
tydavO.” . z♦
Tarp kalbų, kurias tam kė- 

liatminkui teko nugirsti, vienas 
jatinas kareivis, kuris buvo 
Condor Legione Ispanijoje, ka
riaudamas, prieš lojalistus, tarė: 

“kai Vokietija dabar pąsi- 
faŠe Sutartį šu bolševikais, tat 
ŪŠ is tiesų nežinau, ko aš va
žiavai! į Ispaniją!”

Ką žmones 
mano

“PO STALINO ĖATVH
—S-S------- •

Minėdama ieiėgranlų agentū
rų pfaileširiliiš apie Lietuvos sil
si tarimą su sovietų Rusija (su
tartis dar nebuvo pasirašyta), 
“TlVyUė“ paštfebi, kad Vūlęižids 
sferose Kaune viešpūtūtija 6ptl- 
įpizmas, bet —

“Tas jų bpllmlžniūš matyt, 
kild iš pūžadčjimo atiduoti 

. -t|-| „ , ;■ ■ : , , ,' -Rin\i ■■ i ■- '!....."llį 1 1,4

Įdomu, kad gėn. Sikorskis išreiškė dėkingumą Lietu
vai už još žmogišką apšiėiimą su LenkijbS pabėgėliais, 
nots LiėtUva jau buvo pasifąšitiėi sutattj su mskva apie 
Vilniaus pervėdimą.

šu Lenkijos demokratija Lietuva susitars., O kuomet 
jos susitars# tai joms nereikės “protektorių”, nei rusti, 
nei vokiečiu 3_ . ' .

JI.

SLA REIKALAI
t ______________

"r 1 1....... 1 f

Netrukus turėsime nominaci
jas į Pildomą Tarybą. Kitais 
metais, šiito laiku, jau būdavo 
vedama didėlė pfdpflgaridd Už 
tą ar kitą ‘‘šleitą”. Šiemet tuo 
reikalu bevėik nieku nesimato. 
Kodėl taip/ suuku atsakyti, o 
viendk yra numatom! kai kttrfe 
nauji kandidatai į Pildomąją 
Tarybą. Tarpe tų naujų yra nu
matomas į Iždo Globojo vietą 
Pdvilas Dargis — pittsbtirgbio 
tisr Aš pažindamas gerai Povi
lą Dafgį iš DiėtUVbs kaipo jaii- 
ną ir gabų vyrą, noriu keletą 
žodžių pasakyti dėl jo kvflllfk 
katijų.

Povilas Dargis yra pažangus 
vytas, plačių pallufų, tdiėfah- 
tiškas ir turi gerą auklėjimą. 
Liėtuvoj, 1921 metais^ yra bai
gęs Viekšnių progimnaziją. Vė
liau, tai yra 1925 metais, baigė 
Šiaulių Valstybinę Gimnaziją. 
Tuoj įstojo į LietuVO's UhiVOfsi- 
tetą teisių fakultetam

Skandinavijos 
patarnavimo 

eksporto sri-

Bėga į Lietuvą

KLAIPĖDA; — Klaipėdos kr. 
ūkininkai yra suparaližuoti dėl 
darbininkų^ netekimo* nes Visi 
dar1iiriinkhi kilę Iš Lietuvos 
jilos Apleidžia. Ūkininkai neiš
mano ką daryti, tačiau griebė
si gudrybių ir nuvykę į Lietu
vą pabėgusius darbininktis ap
skundžia policijai, buk j fe bėg
dami pasisavina baltinius ir Lt. 
Pasiteifavds teko patirti, kad 
bufų toks apskundiinas J’r a iš
galvotus ir jie maną, kdd bus 
darbininkai sugrąžinti.

Ittifė nuo aborto

Rugsėjo 9 d. apskrit. ligoni
nėje mirė 18 m. amžiaus Tau
ragės gyv* M* Preikšaitytė. Mir
ties priežastimi buvo kraujo 
UŽhUodijihias dėl nevykusio

Gyvenk abortm

'A'
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LAIŠKAS IŠ NEW 
YORKO

Apie Pittsburgho lietuvių eks
kursiją ir Lietuvių Diėną Pa
saulinėje Parodoje, rašo GetttU- 
da Dargienė:

Dear Dad:
Kaip žinoina, didelė grupė 

Pittsburgho lietuvių išvykome j 
New Yorką dalyvauti Lietuvių 
Dienoje, Pasaulinėje Parodoje.

Kiekvienas iš musų buvome 
švenčių nuotaikoje ir aš drįstu 
sakyti, kad mes visi turėjome 
tikrai gerus laikus važiuojant 
traukiniu iš Pittsburgho. Jauni
mas daindvo senoviškas liaudies 
daihks ir niekas iš mUsų nedrį
so riei snausti, nors kai kurie 
gal ir norėjo šiek tiek pamiego
ti. Mes pasiekėm New Yorką 
7:30 vai. sekrtiadiehio rytą ir 
jau buvom lyg ir kiek mieguis-

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
‘ ■■ ■■ --------------------------------- .........................--------------------------------------------------------------------- ■■ -■..................................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------

riu ištikimų lietuvių susirinku
sių į vieną vietą.

Visi grūdosi prie Lietuvių Pa- 
vilionO ii* Čidfiai iries išbtiVOtri 
ilgas Vritaiidriš šVeikiiidUiiiiėsi 
su seridiš dfaūgūiš ii* dufyddtfti 
naujdš pažintis.

Bei jdti ptadėjb dūfytis vėld 
ir daiigtiriia pradėjb grįžti atgal 
į mieštą; kad UėpavėlavUš Pitts- 
burghb liėtUtią spėčialiatil trau
kiniui kėiiotiėl algai į uatnus.

* -

Gfr'rii' irįtiririi

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AttOMOBlLlŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

caga ilgai minės.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite

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

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

Mes 
jūsų

IŠSIMOKĖTI
DVEJUS METUS.

Mūšų • parodos kambarys 
yra atdaras kasdien '•iki 10 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madieni.'
. Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Muš 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FlNANCE 

COMPANY
1340 West 63fd Street 

prie Loomis.

gerą 
liku-

PER

ti iš po kelionės, tačiau toks 
fnažds dalykaš kaip stoka mie
go, jokiu budu negalėjo suga
dinti musų dienos.

Geri pusryčiai rnuttls Visiems 
pridavė naujos energijos ir mes 
užmiršome, kad mes per naktį 
keliavom ir buvom pavargę; 
Tuojau prisiruošėm eiti į Paro
dą. Sutikau gana daug draugą 
ir pažįstamų iš skirtingų valsti
jų ir miestų. Tai buvo tikrai ne
paprastas jausmas.

Tuojau musų draugų dikto- 
kas būrys susidarė ir ėjome j 
Pasaulinę Parodą užkasti it aš; 
turėdama patyrimo žinojau kur 
eiti be jokio sunkumo ir atli
kom šią kelionę tikrai rekordi
niu laiku. Paėmėm busą it nu2 
važiavom į Taikos aikštę (Court 
of Peace), taupydami Savo ko
jas sunkesniam dienos darbui.

Taikos Aikštė jau buvo pilna 
prisigrudus publikos ir mano 
širdis pradėjo drūčiai mušti, nes 
aš savo gyvenime niekad nebu
vau mačius tiek daug lietuvių 
vienoje vietoje. Musų būrys tuo- 
jatis pakriko, nes kiekvienas iš 
musų stengėmės kiek galėdami 
prisigrūsti arčiau prie scenos.

Šiaip taip, vargais negalais, 
trims iš musų pavyko susirasti 
sėdynės antroje eilėje, kaip ir 
pačiam viršuje scenos. Mano 
draugės buvo: panelės’Effie ir 
Nastazija Mikužiutčs, chicagie 
lės. Tačiau mes neturėjom pro
gos atsisėsti, nes tuojaus priėjo 
prie musų Dr. Vinikas ir kvie
čia mus į talką pardavinėti pro
gramas. Mes tuojau nusiskubi- 
nom prie darbo.
. Programas prasidėjo tik 2 
valandą. Jungtinis choras dai
navo labai gerai, vadovaujan p. 
Juozui Žilevičiui, šokiai taip pat 
buvo atlikti gražiai, šokių in
struktorė ir vadovė buvo iš Lie
tuvos atvukusi panelė Marija 
Baronaitė.

Turiu pasakyti, kad man vis
kas patiko, tiek dainos, tiek šo
kiai; nors programe buvo ir kal
bų. Mes nei juste nejutom kaip 
jau buvo 4:30 vai. ir programas 
pasibaigė.

Nelinksma darės pagalvojus, 
kada mes beturėsime kitą lietu
višką dieną, su tokiu didėliu bu-

Kitas laiškas iš NėW York U 
sttiftitlgtt liliOftiOfli ttfrse 

LtetuviŲ Difeiitji.
Gerbiatiiilš tJfaUgfe:

MuStį kelioH? į Yoritij 
buvo maždaug tokia kaip ir iiu- 
tuviškas piktiiltas LHftttaiitati 
“Goufitfjr Club”. ĖUW llhksffia 
ir visokią “fbilią” pakattkatiiai.

Lietlivią Diėtlū ftašdūiiiiėjė 
Parodbjė bUVb didėlė ii1 buvo 
daug lietuviy suvažiavusių iš 
visos Amerikos dalių; Sulėtinąs 
“Today Al The Fair” sakb, kad 
buvo lietuvių 25,000, bet man 
rodos kad turėjo būti daugiau. 
Programas susidėjo iš dainų, 
kalbų ir senovės lietuviškų šo
kių. Programas buvo neblogas. 
Iš lietuvių kalbėjo tiktai Kohšu- 
lato nariai žadeikis ir Budrys. 
Suprantate jųjų kalbos buvo

it

gavo kompozitorius J. Žilevi
čius. Pagelbininkų, mačiau, tu
rėjo daug vargonininkų. Sekda
mas programą jaučiaus kaip 
kokiam dideliam “parapijos^’ 
parengime, nes visą programą 
išpildė parapijų chorai.

Aš nekritikuoju programų, 
bet, mano supratimu, galėjo bū
ti kur kas turtingesnis, jei butų 
ne viena srovė dalyvavus pro
grame. Matomai katalikai su 
keliais tautininkais buvo viską

Vakar gerai apžiurėjau 
saulinę Parodą, nes apie 5 
landas ten praleidau. Jei 
kartais įvyktų naujo, tai parašy
siu. —Ekskursijos Dalyvis

va

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

ŠLA 3-Žlaš Apškžltyš
Prie fiiiiljii ntiHŲ ty&difllffltt 

bftiikietO. a
Juti buvo PlHšbUrghb Wuujife- 

nošfe tašyta; kad $LA 3-čifas 
sditdyš spaliu 29 d. t-ėhgia nau
ją uatių pLtašyttj laikė pažau- 
gbš vujatiš, jvėždifiiiiib fattrikiė- 
to it kad butikietūi (itikuttta Vie
ta mąsli buvo palikta tėtigibtą 
kotrdsijoš nuožiūrai.

Apskričio koiriitėtu ŠUšifiiiki- 
ūiė; taikytathė špalią B d.-,- pa
aiškėja; kad šakytata faarifeiėtlti 
jau tirikattia vieta yfa 
t.y; LiėtUvią Mdkšlh fcfratigf 
lės svetaiitajė; 14£ Otf St*, tjltta- 
fcttfgii; Pa. ĖarikiėtO iškiittiėš 
prasidės 4 vai. pu pietą, iškil- 
tnėše dalyvaus it- patš pažurigbš 
vajaūs vedėjas gėffa. fcl. Jūfgb- 
lionis.

Pittsbūrghe ir apylinkėje lai
ke pažangos vajaus yra prirašy
ta 157 nauji nariai; ir jie visi 
bus įvesdinti su tam tikromis 
cerėmoriijoriiis spalio 29 d. ži
noma, per pirmąjį pažangos va
jų būt buvę galima kur kas dau
giau naujų narių prirašyti, jei 
su pinria
Pittsburgho apylinkes palietęs 
angliakasių streikas. Tikimasi, 
kaęl per antrą pažangos vajų 
kuris jau prasidėjo su spalio 1- 
ma diena ir Pittšbtii’gHė šu apy- 
lirikėriiiš biiš darbas pradėtas 
narių ptitaširiėjimb su rengia
mu hankietū spalio 29 dieną ir 
tikimės, kad antrame pažangos 
vajuje Pittsbiirghas turės geres
nio pasisekimo, nes ✓pas mus 
jau yra šiek diek darbai pagerė
ję; o su pagėrėjimu darbų bus 
lengviau ir 4iarius prirašinėti, 

’i) • ■
Šaukiamas organizatorių^ 

susirinkimas.
Pasinaudojant ta proga, kad 

SLA pažangos vajaus vedėjas 
gerb. Kl. Jurgelionis bus Pitts- 
burghe ir dalyvaus naujų narių 
įvesdiriimo iškilmėse SLA 3-ias 
apskritys spalio 28 d., 7:30 vai. 
vakaro, šaukia Pittsburgho ir 
apylinkės kuopų organizatorių 
susirinkimą LMD svetainėje,

142 Orr St., Pittsburgh, Pu.
Tame susirinkime dalyvaus ir 

gerb; Jurgelionis, ir jisai noH 
su Pittsktglitj it atjyHhkės o^ 
gauižatofiais pusiteti tiei seK- 
itt&gesties vajaus tefehotės.

šša kuopa Mato Povilo 
itafgio ktuidldatui^ Į sla 

tždo globom
SLA 3S3 kuojia laikyltime sa

va uioueaihiaiuo suilrink .m fe 
spaliu S d. vienbalsiai nutarė 
kOHili Povilu bai-įlO kUhdidatU- 
tej | SLA Ižilb globojo Urėdą ir 
nutat-ė saw pafeiškiuiiį pasiųs
ti Į "tėVjlUį*’

Povilas Daugis j-ta kalbamo’! 
kuopos įku^jus iu auta tos kuo
pos piftiiittiiiko pabaigas nub 
pat kuopos SUsikUfifflOj taip pat 
P: Daugis Jiffi žj’itiUS If žinomas 
SLA vėikejaSi darbuojasi ir ap
skrityje kaipo koiuileto narys.

Mdilb ŠUįjfĖitihiU; ŠLA kuopos 
remdamos Povilo Bargio kari- 
didatutą Į SLA iždo Globej 
Urėdą nėpadafys klaidos, nes tsti 
yra jaunas darbštus, nuoširdus 
SLA vbikejris it y ta getai pa
mokytas, —- jisai savo pareigas 
tinkamai atliks.

SLA 353 kp. Narys

PITTSBURGHEKOS 
PASTABOS

“Džiaugsmas” dėl Vilniaus 
Mtgavinio.

“Džiaugsmo” atbalsiai dėl 
Vllhiatiš atgavimo gana drūčiai 
liečia ir Pittsburgho lietuvius. 
Daugiausia džiaugsmo ir pasi
tenkinimo dėl Vilniaus atgavi
mo reiškiasi pas kai kuriuos 
PittšbUrghO komtinistus. šiaip 
pas kitokią įsitikinimų Pittsbūr- 
glio lietuvius nesimato to taip 
didelio džiaugsmo. Net išmin
tingesni komunistų sekėjai per 
dttug hfesidžiaugia dėl Vilniaus 
ktgaviiho.

Vienas komūnistų ddrbuhtb- 
jas mali pareiškė: ‘‘Lietuva ga-

jie viską

nuo Hitlerio, poliokų ir kad 
Lietuvos kunigai dabar busią 
suvaldyti.

Žinoma, iš aklų komunistiš
kos vietos sekėjų nieko kito ne
galima nė tikėtis,
ima Už gryną pinigą, kas tik 
“Laisvėj” ir “Vilnyj” yra rašo
ma. Nereiktų stebėtis, jei kokią 
dieną tuose laikraščiuose butų 
parašjda, kad reikia garbinti 
Hitlerį ir svastiką, tai jie ir tuo 
džiaugtųsi; nes tai tamsus ir ne« 
protaujantis elementas.

—Senas Pittsburghietis

COMfcv ss

balandžio nebūtu

CRANE COAL
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAŲ0NTAS Minė ftiin iš geriausių mainų, 
datig dūlkių išimta Perkaht $7-6^
5 tdiiiis ar daugiau ;....................... . ■
PETROLEUM CARBON COKE $7*40
Pėrkant 5 totais ar daugiau Tbrfas ■

Sales Tax ekstra.U.4 A.., -- ... . . -Z- ■
-.7" ■ ~ū.u. ■ 't r■ ■ r į nfn<viariT.aiiiinurt urrtn"t.tIi— --  --- ’

££
MPANY

Visokios Naujienos 
Iš Pittsburgho 

Padangės
jauni liėtūviai profesiona-

Atdara vakarais iki vai.
Nedėllomis iki 1 v. dieną

■ j ji i i

IT CĄLUMET 6969
AL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY (Jot Ine.
10 Wcšt 18th Street

į vakarus huo Statė Šireet
Ir musų patyręs irižihiėfitfs, atvažiuos į jušų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na- 
apšildymo reikfrierių (pilant) ga
ru arba kdrštu Vandeftiu šildomą.
Nereikią pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokė Ūmui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis satėsmanas

I DANTIMS
1PLEITOS

Pataisoma S?enąu

I

5
4

I

Parapijiniai chofai turi riėda- 
tekliaūš dėl kelibhės į 

Nėw Yorką.
Parapijiniai chorai Važiuoda

mi į Nėw Yorką ir ditl^vaUda- 
mi Lietuvių Dienoje neužteko 
tų $600, kuriuos Vaizbos BulaS 
per pikniką buvo Sukėlęs, ten
ka girdėti, kūd turi ir ilėdatek- 
liaus apie $300 dėl kelionės į 
Ne>v Yorką.

Kad gulėtų padengti nedatek- 
lių, nutarė rengti bendrą kon
certą S.S. dalyje Lietuvių Pilie
čių svetainėje.

Kiek tenka girdėti, tai tarp 
Pittsburgho klebonų eina toks 
iyg ir trynimasis, ir vis tai dėl 
garbės; dėl vadovybės, todėl ne
visi Pittsbufgho kunigai remia 
parapijinių chorų rengiamą 
koncertą.

Rusija”.
Žinbma, ir lenkai būtų atida

vę Lie'thvai Vilnių, jei butų ga
lėję taip kaip Rusija pasiimti 
visą Lietuvą, l’dsai komunistų 
darbudtojas pradėjo aiškinti, 
kad paskelbtoje sutartyje esąs 
toksai punktas, kad Rusija ir 
Lietuva pasižada viena į antros 
vidurinius reikalus nėsikišti, bet 
jam priminus, kad Rusijos ka
riuomenei esant Lietuvoje pa
samdyti arija parsidavę lUisijos 
agentai kartais gali suruošti 
perversmą Lietuvoje ir Lietuvą 
prijungti prie Rusijos. Jisai su 
tuO sutiko, kad gali įvykti ir 
komūnistinis perversmas Lietu
voje.

Paptasti kofnūnistiškbs vieros 
sėkėjai huoširdžiai džiaugiasi, 
kad Lietuva Vilnių
kad Rusija Lietuvą apginsianti

EGG' .................... ....... .. $6.00
Ntff/............................. $6.00
BIG LUMP .................. $6.00
MINE RUN .................. $5.75
SCRĘENINGS ...........  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ, pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

r r ffy.Ti i m h ■ „ u.
2 FLATŲ ŠPfcCIAL

$175.03
5 Sekcijų Keturkampiai
BOILERIAI 

$67.00 
MARQUETtE 

Automatic heating šAles 
6747 So. Westem Avende 

. „ Tel. REMLOCK 1770

Nauji

atgavo ir

chorų
Parapijonas

—— ------- -——

“STOVO L’’
Tobulai degantis aliejus visiėmš'S- 
liejiniam šildytuvams, dvarus—be 
kvapo—nodoro karbono J 

SPECIALUS PASIULTMAŠ
130 galonų—7 M>c nž gab

100 galonų—-8c Už gal.
50 galonų—9c už galoną. 

Veikia speciali pripildymo pasiulb 
apribotam ląikui. Loškite saugiai 

Ėrisipildykite tšnkas dabar! 
‘TėlbfottMš VINCENNES 430(1.

B A R G E N A I 
Muzikos Instrumentuose *

$12.00 smuiką
už ........
25.00 Albert

$4.00

Klerneta .......
50.00 Boehm

8.00

Klerneta ....... 35.00
75.00 Bass Druni
setas .......... 50.00

8.00 Gitaras su keisu ....... 4.00
12.00 Porto Phonographs .... 8.00

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

di

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

Dabar Mokame 3%% ^a"
dėtus Pihiguš; Duodairi Pasko
las Aht Namą 1 iki 20 rilt.

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS

VISŲ IŠDIRBYSČIŲ 
PardUodą, 

Taiso, Rendūoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles
$15.00
ir aukščiau.
25 itietų patikima tarnyba

WAGNER
typevVrIter sales

AND SERVICE
3712 S. Western A ve.

Prie Archer Avenue
A.L DARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., kėtvirtad. ir 
šeštad. vakarais iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3534LOAN ASSOC1ATION of Cfitcago 
JŪStlN MACKIĖwiCH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE 

ŠA Viltas FĖDEriALLY 
INSURED

Du
lai stojo į stoną moterystės;
Mokytojas Albinas Leešori- 

Ldzaūskas, garsusis Pittsbur
gho universiteto futbolo lošikas, 
ir mokytoja Martha Platakytė; 
taip pat Pittšbūrgho ItniVeršitu 
tū auklėtinė, Spalio 8 d. buvo 
surišta neatmezgamu moterys
tės ryšiu North sidėS lietuvių 
bažnyčioje patarhaūjalit kūn 
Jdriūi Misitii.

Vestuvių pietus buvo Stasii 
ir Barboros Bakanų namuose, 
dalyvaujant jaunavedžių arti- 
fnieirisiems giminėms, ir tą patį 
vakarą jaunavėdžidi lėktuvu iš
lėkė į Newafrk, N. J., nes Albi
nas Leėson ant rytojaus turėjo 
stoti prie savo kasdieninio dar
bo kaipo Highschool mokytojas 
Eftst Grange, N. J.

Mokytojas Albinas ir moky
toja Martini pirmą savo pažintį 
užmezgė lankydami Pittsburgho 
universitetą; abudu kartu lankė 
mokyklą, abudu siekė tos pa
čios mokytojaus profesijos, abu
du kartu praeitą birželio mėne
sį sėkmingai baigė mokslą ir 
įbildu kaipb vienoš profesijos 
žmonės vienas antrą pamėgo ir 
apsivedė. ;

Tiek Albinas, tiek Mai’tha 
abudu yra SLA 90 kuopos na
riai, nors jie apsigyveno N. J. 
valstijoje, bet kaipo SLA na
riai mano pasilikti toje kuopo
je (90 kp.), į kurią jie yra įsto
ję. '

Mes lihkime jauniems profė* 
sijonalams laimingo ženybinio 
gyvenimo. ,

—Jaunavedžių Drdugas

PIRKDAMAS PAS MUS su- 
“ffi1

Plytinis Roti .Siding $įį 7įį 
labai spec. 100 kt. w
Liuoso Rock W611 z 

.didelis maišas Vv 
%” Plaster Board O0

ketv, pėda »
Pirkite Itrėditąn—imkit 3 me

tam išmokėti
Albert Luinbėr & 

Suppiy Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayette 2101

Dglrsit 
mužiką

Kasdien
iki

nuo 8:30 ¥. tjrtii 
0:15 vkkartf.

vėllausias žinias, 
ir kitus įdomiu* 

pranešimus.

fuiįiiiĮ r’il-nim

Sophie
i V ' .arens

RYTINE RADIO 
VALANDA

•— iš stoties

W.G.E,S.

w ----------

N AMU STATYMO 
KONTO A KTORI ls 

REAL ESTATĖ 
Insurance and I.oans 

statau visokios rųšies naujus nątnus ant 
lęųgvtį mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taišytųo dMrb^ be jokio cash įmokė- 
jiHio ant ieh£vų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauhif ^ėHMušį atiygiftiifią iš Fire In
surance Cbmpanijų dėl taisymo apdegu 
šių namų); Darau 
senų namų ant 1

. paskolas ant naujų ii 
engvų mėnesinių išmo- 

tiiid 5 iki 20 mėtų. Reikale kreip* 
rie

•Victbr Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom torničius. pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 
Vežami į farfhas ir kitus miestus 
Žėma kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

34C6 So. Halstėd St.
ŠatikU Td. VAROS 3408

■ ■ iii... .. f' ■ fifli
un.ii.. ■ . ................... ... ,

JOHN PAKEL
6816 S. vVestern Avė. Phone Grovehill 0306Ji

i...

• LIGONINES— 
HOSPITAtS

sveikatos Klaikas
TONSILAl IŠIMAMI už $ J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $IJQ.OO 
RAtTDdNGYŠLĖS IŠIMAMA* viena 

dieną Ligoninėje .... | I5.00
REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama....
VTŠAS LIGAS GYDOMA lj.00 

Ekzaniitiaciją Iškaitant vaistui 
DOUGLAS PARK HOSP1TAL 
i<W So- Kedste AveM Chicago ' 

TėL Lawndale 1727.KLAUSYKIME
S.LT1MIĖRB RYTMETINIŲ • FOTOGRAFAS

■»lJi

ihli t ' r ...... A... m
Užtikrintos
FLEITOS 50

jei nepatenkinti ®

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PDEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—įsteigta 18 mėtų.

HEJNA BROS.

Lawnda!e Deniai Laboratories
3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Mottrdė 9ŽŠ1

LIETUVIŠKŲ RADIO Of II | FfePROGRAMŲ u IŠ^STOTIES sdSl ■ O E l K E g

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS0 lie
tuviai įgyja naudin-' 
gų žiiiių it gerų pa
mokinimų

CONRAD 
fotografaš

Studija įrengta, pif- 
tnos rųšies su mo- 
jėrnlškomis tižiai- 
dofrnis ir HpUywood 
šviesomis, 
garantuotas.



THE LITHUANIAN DAILY NEWSPUBLISHED EVERY MONDAY
NAUJIENOS ENGL1SH SECT1ON STAFF

F. H. Sadauskas A. S. Vaivada
Ey Dr. E. G. Peters

SLOW STARVATIONBy LAURENCE LAURAITIS

►

spite of those facts, it should

THE WEST INDIES RitutėBy ALLEN DOWNS
Tows for This \Veek

France, suf- by the out- as did Ger- part of Po-
The general 

inkudes mych 
he’.d at Cbi- 
exhibits, each

own that com- willto be admi.ted f .e c 
mos: of th? c-n:e-

us special rates. As 
afternoon and even-

generai con.essions. 
of the Fair grounds 
territory than that 

and has many more

is scarcely less imperialistic was the Russia of Nicholes

guess we were just as 
mušt bave been. Later in 
we were abeam Bosto. 

the fog was štili bad we

[ ACME-NAUJ1ENŲ Photo JFederal Judge Michael L. Igoe, left, sweai<ng in new United States citizens in Chicago courtroom. Outbreak of European war has injrcased applications for citizenship papers.

Sldw Starvation.—Russia on the March.

aboard and I 
surprised as he 
the afternoon 
Harbor. būt as
anchored out at sea and wai;ed for th 
fog to lift, as it finally did about 5:00 
P. M. That night we an hored in Pre;i- 
dent Roads, near Boston Harbor prop’r. 
to wait until tomorrovv
fore proceeding into Boston. 
was exseptional!y clear and 
see the homes on hsore. and 
distance a firevvorks dirp’ay
row was Bunker Hill Day and we 
to march in the parade.

morning be 
The nig’?
we could 

far in tb 
as tomor

wer

WITH THE NORTHWESTERN NAVAL 
RESERVE SUMMER CRUISE OF 1939

That afternoon we were given 1 berty left and the remainder of us more for- 
ar.d most of us headed -for the Fair in tunate ones bad more than enough te 
I lush.ng jMeadovvs. We wcre ple_sa.it!y (eat and many hearty laughs. As the fog 
surprised. upon arriving there, to findjifted, a fishing smack passed us <1oa 
eut that we were 
cf charge and that 
s.ions wouid give 
v/e had on!y tbat
ing in which to see The World’s Fair. 
v/e tried to see as much of it as we 
possibly could. Naturally we compared 
this Fair vvitb our own Chicago Fair 
and found it to be very simila*. A’l of 
the modern bui|dings with <fce r vn- 
i sual desifns were here, tb? s:i;nt fic 
exbibits, and of cour;e the amusemen:s 
and 
plan 
more 
cago
of them interesting in their own pa-t’- 
cular way. After visiting the Fair we spent the remainder of the evening in the vicinity of Times Square. Here one 
s?es the r ai New York wi h all of its 
(litter. crcwds. lights, nigh: life. and 
tall irr.pres ive bui dings. Th r? w;te 
s> many people atound us that th’ on y 
thing that it could be compared to wis 
State and Madison pn New Years Evc. 
Crovvds of peopl? could be seen every-

Visit U. S. Army’s 
Quartermastėr’s 
Depot

Czech CaLforn a wi b it; Bohem a“ 
Institutions. and a chance to visit a 
Czech theater, shops and to vvitness So 
kol demonstrations by members cf Ame-

where and it wasn’t until we woved to-lrica’s Largest Sokol unit is featur-ng 
wards Fifth Avenue that the crowds b?- tWPA. Free Chicago Toars for 

•week of October 15—21 ac ording 
announcemcnt from the Office of 
K. Seltzer, Chicago WPA 
Tours for the wee include:

Tuesday, Ooctober 17. ‘ Nor hern
Illinois College of Optome'rv”. Clinks

by 
th-
to 
H.

director.and prepared for 
new quarters. We 
bunks that were 
of us slėpt withon th? nex: f 1 a‘s; ciassrooms and laboratories of any 2:30
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w.ts 
buy

The World a t a Glance

w.» hid 
mad 

trei to. 
eur equrment that we were to

of

I optometry col’e^e. Meet at p. m. at 824 Fast 42nd Place.
“Tele 

the tekę; aph 
m , 4 27 SBcservations necessary.

17. 
r r

r ph

gan to thin out until it was norm 1 
once more. We caught the lašt motor 
launch back to ship 
our first night in our 
s'ept in three decker 
not too long as s?me 
our feet hanging 
bunk.

The n xr morning we had a taste of 
sbip’s if*. W» wcr? op a: 0600 (6:00 
A. M.) and soon were poli h ng 
b ięb: work and in genera', cleaning up 
ship. Af r breakfast at 0730
a f're drill and it w?.s one 
scr mb’* as tbe midsbipm-’h 
find 
bring to th* s-yn? cf th? fire. Som? 
us wer? lucky eneugh to get l.berty th? 
remainder of th* mornin? rn ii 1500, Į 
Navy rime, or 3‘00 P. M. wher* w? j 
bad lun-:h at the New York Yacht 
Clvb. I r’oubt if any of us w*re e^e- 
in a mo e impr s:i e nbee. It wai qui 
as a i 
only , 
the h 
room. It was he-e tbat we saw t‘ e 
World fi^o'is coli c:'on of sh p models 
many of vvhich were dona ed b/ J. 
Perpont Morgan. who is a member of 
the Yacht Club. From here it was buk 
to ship and really begi\ 
and get our first taste of

As soon 
got our first

mb wh?n we first entered. with 
few of th* merrb'rs sitting in 

h. vaulted wood panel ed reading 
he-e that we saw

things are hidden by the veil of time.Bvt the best way to understand Russia today is to consider her as any other nation—that her ralers will strive to keep themselvos in power, and that they will labor for what they dreem Russia’s selfinterest. Hence, the notion Soviet Russia is a workers’ monwealth now, cr that shen the visible future become man- cind’s paradise—that notion is lar- gely bunk believed only by men- tally-blind communists and certain naive, pink-tea intellectuals. Today Stalin’s Russia, with one of the world’s migthiest military machines, than II.Innot be forgotten, that Russia, who in the World War exhausted her- self by nearly three years’ fighting alongside England and fered about as much come of tha(t cortflict many. Russia lošt herabout 10,000,000 Ukrai- White Russians to re- Poland; Bessarabia to and the territory on the the

Slow starvation is being forced upon many Chicago relief families, iccording to Lea D. Taylor, head -esident of Chicago Čommons and ;ast president of the Chicago and National Federations of Settle- r.ents. VZe the citizens of Chicago ».nd Illinois are to blame for star- >ing these unfortunates in the rich- est land in the world. We are to .dame, not froSn hardness of heart ir from tightness of pocketbook. būt from ignorance of the true si- uation, from carelessness and indi- zerence, from pre-occupation with )ut own immediate affairs, with ,he funnies and cross-word puzzle, with news of the European war and of American sports. Some of us štili foolishly believe the long-ex- ploded theory that the poverty of the ppor results from their own slot and wickedness.ket vendors and to take a ride up the mOuntainside to a hotel where we sipped rum punches and enjoy- ed the view.The next day we stopped at Bar- bados wherewe took a ride around the island and stopped at a couple of hotels and Aquatic clubs for re- refreshment and lunch. There are many shops for the tourist and gloves, woolens, linens, doeskin gloves and materials and Irish and English tweeds can be bought at duty .free prices. <The next day we arrived at Port-of-Spain on the island of Tri- nidad. This was the largest island we visited and we;»' stayed here about a day and ą<hąlf while our cargo was unloded. In Trinidad can be found the largest Hindu settle- ment outside of Irldia and as can bė expected, there are many Hindu Bazars and shops ji and many of these dark skinnecjj exotic people are to be seen. An auto ride re- vealed that this Jsland produces much coffee, sugail, oranges and other produets. The City of Port- of-Spain is large and very hot and as you walk thru the streets the stench of dried fish, hides and other produets stbr^d in the ware- houses for shipment is enough to knock you over. It >was in this city that we visited the Angostura Bit- ters, a swizzle stiek and a free drink containing some of these famour bitters. That this is a pop- ular place with the xtourists goes \vithout saying. It was also at this island that we visited the largest private collection of Orchids in the world. A stroll through this private estate was a lovely climax to our visit to this island.From Port-of-Spairi our boat turn- back and we the islands we the way down opportunity to

tGulf of BothniaandWell, what do you know, ’Tis none other that your old friend MR. E. (Or is he your friend?) Būt no matter I have a job to do so here goes:I understand a certain Party does’t think you’re so museular. Why don’t you prove it? Huh? (hint: wear shoulder pads).Did you notice the eute twinkle in Peetsy Weetsy’s big, baby, blue eyes. Can’t beat him, if you’re looking fot a good humor. (and I’m not refering to ice cream!).The place, a Street corner, Phyllis Misewich is speaking young man in uniform:“Officer, can you tell me

land plūsnians andconstitutedRoumania;Eaticwhich went to form the four littleBalticnia, Latvia and Lithuania.statės of Finland and Estho-
(Confinued)

The Franch island of Guadeloupe 
our next stop and we vvere ab!e to 
good Champagne and cordials for about
a dollar a bottle. After a ride through 
the heavy jungle on this is'and most 
of the tourists spent the balance of their 
time buying liquors and French perfu- 
mes which can be had here duty free.From here we sailed to Domini- ca, a British posession.. This is a mountainous island covered with orange and palm groves and the inevitabie sugar cane.The next day wa stopped at the French island of Martinique. Many of the islands we visited are of volcanic structure and old lava boulders and blocks can be seen įaying in the fields, on the moun- tain sides and along the roads. Of the volcanic islands Martinique is perhaps the most interesting as it was on this island that the volcano, Mt. Pelee erupted in 1902 and kill- ed about 30,000 people and destroy- ed the city of St. Piere. In fact, all of the inhabitants of this city were killed with the exception of one man who was in prison. A visit to the museum in the rebult city is of interest as here can be seen many objects which were ex'- cavated in the years following the eruption. Many of the objects were fused or partly melted by the ter- rific heat of the molten lava which engulfed the doomed city. One of the euriosities is an eleetrie light fixture of which all būt one of the bulbs of lava, the block will štili a button.world-reknown volcanologist, at the museum and he put on a demonstration with a model of the volcanoj Mt. Stromboli, which he causes to “erupt” with fire, smoke and rumblings. Mt. Pelee has also erupted in 1929 and 1932 būt with no great damage. Mr. Perret has been able to prediet ftith great accuracy the violencei and dutation of eruptions and he is summoned to various parts of the world to give his opinion when an eruption of some volcano seems' imminent.Many of the islands are of coral structure and roads are hewn in many places through the dirty- white coral. The coral is also quar- ried and is used as a building stone in some^of the homes and build- ings. The coral is rather soft and can be quarried with comparativfc ease. In many places it is eut likę wood with a special saw.Many of the islands are cavered with a heavy tropical growth con- sisting of ferns, paims, huge clumps of bamboo and other tropical vege- tation.From . Martiniąue we sailed to St. Lucia wher*e we docked and walked ashore to haggle with bąs-

we don’t see in the death

andto a

With that territory gone, Russia retained only a narrow lane to the Baltic, a lane which Finland and Esthonia could easily elose. On the South, Russia failed to get what she has striving after for some 200 years, and want England and France promised her in return for her support in the World War —control of the Dardanelles.Yet for twenty years Russia has made no effort to get back the territory which she, a member of the vietorious Entente in the World War, lošt largely beeause the react- ionaries of England and France hated and feared Russian communism. Now, however, since Hitlerį blow at Poland has rendered the fron.^ers of Europe fluid again, it is only natūrai 4,at Soviet Rus šia, with 160,000,000 people, the big- gest population of any Europe, should try to i least part of what she 1 the World War.So Russia has gone signed “mutual with ania; upon trols taken from nazi Germany the Baltic sea coast, which for 1,000 years the Prussians have considered their special area of expansion. Next may come Bessarabia, with about 1,000,000 Russians, which province Roumania grabbed was weak after the

Būt both nations and men are condemned for sins of omission as well as for sins of commission, as many a Britisher and Frenchman can today testify. “Died of starvation” won’t appear upon the death certificates of these vietims of our callousness. “Let us not be deceived beeause starvation namedstatisties now,” said Miss Lea D. Taylor in her address to the Wo- man’s City Club. Starvation “is an insidious čfisease. It will show up in tuberculosis deaths two years from ndw or in pneumonia deaths this winter.” 
iIf, some time in the future, we hope to make up to these starving vietims of our sins of omission, we should recall what the late Miss I Grace Abbott, for years head of the United States’ Children’s Bu- reaii; once said, “You can’t make up to a child by cream tomorrow the lack of milk today.”

how to get. to ,236'J. Orchard Drive?” .“I’m afraid not, lady.”“Well! I mušt say you’re not your job!”“Oh, yes I am,“Don’t you get young man.”“I’m not aware thing insulting, lady.” . “Well, you didn’t answer question you’re supposed to all those things.”“I don’t see why.”“Why, you...' you upstart! be sorry^ for this before through witH you. I am the : Commis^ioner’s daughter.”messenger,

Tues'lav Oc*<-b r 
Communication”. \.T 
headquarte;s. Mce- G: 8 p. 
’ aSalle St
Call Monroe 96 74 any week dav, excep 
Saturday, b?twejn 9 a. m. and 3:0 
p. m.

Wcdnesc!ay, O:tobcr 18. “Prno F c 
to-y”. Sėt tbe var'ous stens in tbe 

jmaking of a piano. Mcet at 2:30 p. m 
at 2631 W.st 26th S r et.

I Tb’irsday, October 19. “Clrth'm and 
' Ferd'ng an Army”. Tour the U. S. 

Quartermaster’s D^pot. Meet at 1:30 
Road.

Czech Mak-’rs 
B’essed Ag n s Chun.h 
Lib-ary, a C-ec’a film 

Šoko! gymnastic demon- 
srrations. Meet at 8 p. m. at 
1 ski Road.

Saturc’ay. O.-tober 21.
Area“. Inspect the Douglas 
N. Y. A. rcs’dence and a 
the Fr'endlce. Meet at 2:30 
3949 South Lake Park Avenu?. 

For further Information aobut 
ours. call Monroe 9674.

p. m. at 1819 West Persh'n
I. Friday. Cctober 20. 
of Cbicago”. 
John Toman 
thearer and

our s?aa dury 
“bJt water.
underwav w«as we were 

ex?mple of th? rol! of a 
destroyer. When we got steam up and 
enterrd the ocean all of us got out 
first chance to show wherh?r or not we 
had our sea legs^ or had to grow them 
the hard wav. The swells on tbe ocean 
were quite hravy and the B?rje really 
rolled. It wasn’t lang until the s|£lin? 
of New York had faded into the baze 
and we had said good-bye to New York 
City for over a month.

Many of us started our sea watrh'.* 
that evening and got our first real taste 
of lif* a boa'd a destroyer. 
many of us had not:ced and 
how differcnt life aboard a 
is than aboard a had the full run of the ship and when 
on vvatrhes really did everything. th? 
regular Navai officer making comm*n:s 
and corrections only wh:n necess'rv. 
This first night out I had the Off c?t 
Of the Deck watch from 2003 to 2403 
(8:00 P. M. to midnight) It was on 
this watcb that K f rst had control cf 
everything going of. būt when one ts 
excited and takes everythirg in rh' 
spirit of fun rcsponstbil'ty ’s put into 
the background and bccomes second na- 
ture to one’s actual work.

Wt woke ur> on the s'xteentb cf 
Jone vvitb tbe fog wh’»»tle going fu’l 
blast due to the heavy fog which bad 
settled. At first the visbility wasn’t too 
bad being about 600 yards, būt soon it 
elosed in to less than 100 yards and it 
was then tbat Mr. Morris got worrrd 
We couldn’t even see the U. S. S- 
Broome ahead of us and cold onty hear 
her wbistle and once in a while see one 
of her searcbligbts. The sea at this time 
was different Than most of us had ev« 
seen it before. As far as was appa-ant 
there

Already 
remarked 

"tin can” 
“ba'tle wagon”. We

2701 Pu-

“Dougl s 
tomb 
Home
p. m.

th?
for

at

the

Start Rehearsals 
Soon For Auto Show
Pageant
Vili Elect “Mis Lithu’n'a” Welnesday

get underway this 
Fashion”, the colorful 
to featute th? 40th

onMa’am.” fresh with methat I said any-my know
You’ll I get Police

Rehearsals wil! 
węek for “Dam? 
spectacle wh'ch is 
annua! Chicago Automobile fhow Nov.
4th to the 12th at the Interna ional 
Amphitheatre. Edward Beck, noted pro- 
ducer, reports 
groups are to be presented
musical produetion.

“Miss 
Wcdnesday 
Lithuanian 
didates in

tbat n:netcen 
in

national 
the big

b?
18)

sel ct:d
at the

were melted into a block The remaining bulb in has been connected and light at the pressure of Mr, Frank A. .Perret, a was

Chicago’s minimum relief budget is certainly low, much lower than the mjnimum one of the United Charities. Yet Chicago’s lo\v minimum has been eut 35%, twenty percent lašt year, and fifteen per- cent in Ju!y. “Lašt year the 80% minimum budget allowed the ave- rage family $31.37 a month” says Miss Taylor. “Since July it has been $23.13. Alderman Paul H. Douglas estimates that the present budget, if it were all used for food, would mean 10 cents a person a day. Būt rather than be evicted when they have no othor place to go for shelter, relief families are paying rent at the expense of nou- rishment, Doing

' nation in get back at lošt throughahead and assistance pacts” Esthonia, Latvia. and Lithu- and she is making demands Finland. Already, Russia con- the upper Baltic and hasPratt boys took theirdo if someone away. I wouldn’t be sur- if the’yd shed alligatorrevisited many had stopped at and were given see in the day- where we had Throughout the
continues Miss Taylor. that means slow starvation. when Russia World War.the subcommittee on relief City Council finance com1- had a mere handful at its did nothing — program, agreed to recommend a Governor Horner in any call for

side.
ed of on antime the islands stopped at night. trip we had ideal sailing weather and it was with regret that we dis- embarked at New York after twen- ty-one days of clear blue skies and smooth waters, waving paims and bloomink flowers to go back to ice, snow and drab vvinter weather. (The End) •
A Few Facts On
Automobiles

—" —  tSince the first automobile manufactured in 1868, more

idea only 28th
the march. So

largely inhabited by Russians, so long as she grants linguis- cultural, and reasonable poli- freedom to such regions as

“And I am a bank Miss.”I vvonder what the would cigars prised tears!Esquire, Life can be beautiful if you look at it on the sunny Catch what I mean, John?We’re all a twitter with the that our Hallowe’en Party is two weeks off. Saturday theof October at Aldona Gailevich’s home, located at 76 E. lOlst place. In Roseland. All members mušt wear costume^ of pay a penalty.Then. for there’s our Kenosha trip of November 19, which we’re all getting ready.Birutė’s Camera Club is holding a Photographic Exhibition on Wed- nesday the 25th of October at 814 W. 33rd Street (Sandara Hali). Everyone is invited, There’ll be no admission fee and are vvelcome. The mited to Birutė’sEvery Lithuanian youth or lassie is elegible to join. Mr. E.

Yet of the mittee lašt meeting. Itbrought forth no on no plan, save resolution asking to include relief įa special session of the legislature. Yet most of those aldermen, likę not a few of us other Chicagoans, smoke up in a day more than the ten cents for food of each relief elient.

Yes, Russia is on long as she confines her expansion to re-taking regions once hers and štili and tie, ticalshe takes back, then few nations can sincerely point the finger of condemnation at her.Such Russian expansion, too, may in the long run ’ make the Soyiets a sort of inadvertent ally land and France against For Stalin already blocks road to Roumanian wheatand he has seriously eramped der fuehrer’s style up the Baltic. Dear, yes, exceedingly dear, -Hitler may have paid for his non-aggression pact with Russia’s.

of Eng- naziism. Hitler’s and oil;Whal! words of scorching indig- nation would Jane Addams or Co- lonel Francis Wayland Parker have rightly heaped upon our cruel in- difference! For Parker, one of Chi- cago’s greatest sons, believed “no religion or government is worthy of the name which does not give to each individual, the means of self-effort, the means of self-sup- port, and the means of gaining fęod and a livelihood, happiness and freedom.” And two thousand years ago another Champion of the downtrodden and the oppressed said of them who mistreat the pielpless, “It were better for them that a millstone were hanged around their neck and they were drowned in the depths of the sea.”

was than four thousand makes of autonfobi- les have bid for public approval. Those are būt two of many inter- esting facts regarding motor ve- hicles brought out by a collection of automobile name platės on dis- play at the Smithsonian Institu- tion, acęording to Charles M. Uayes, president of the ' Chicago Motor Club.“Here by the said. / “That put on

new membersClub in not li- members only.

TU WorW. Graateat Lithmman

the field
1905 apd Denmaik, and Ca- to give Germany, 240; 70; and other to be as of the imperialistic tsars—those

were no waves, būt there wrt 
heavy swells whicb made the ship 
at kast twenty degrees to eithet 
Soon some of tbe fellas were al-

toli 
side. 
rtady siek and otbers were soon joining 
tbem. At lunch three or fonr hnrridly

ate a few things indicated collection,” Mr. Hayes

Lithuania” will 
evening (Oct. 
Auditorium. wben the can- 
the eonus: con ‘ucted by 
parade before the juc’ges.

’ Miss Lithuania“ will fi st appear in 
native costume on the brilliartly l gh:ed 
oromenade and will later be še n in an 
evening gown as one of the American 
beauties.

Tbe action cals for the transforma- 
tion of the national gir’s into Amercan 
beauties, thus strossing the me’ting po: 
idea that th's country vvas founded by 
tbe nations of the world. There will be 
no “Miss Amerca” parading as an in
dividual in the spectacle as in p?st years.

“We are de’ighted witb the 'ensemble 
of national girls who have been sefected 
so far in contests to represent tbe vari
ous groups“, said Mr. Beck. “We be
lieve that »be orportunity zffar’ed thos' 
young ladies will give tbem a genuine. 
thrill and they will contr'bute much in 
carrying out tbe theme of th? produe
tion.

“Tbe sbow this year will be a sbarp 
depą rt u re from the ptevious offerings

although its purpose will remain, as 
heretofore, tbat of glorifying the new 
motor cars for the coming year. The 
pagentryr sėt t<^ muslc, will be both ar- 
tistic and pophlar in appeal.”

The spectacle will be enacted on an 
elaborate stage which will have a buge 
figure of “Dame Fasions” standing 18 
feet bigb as the centrai feature. From 
the folds of her drapories. the new 
1940 car models will be introdused.

the first make of car Was the market in 1868; that during the years 1868 to 1869, čars were being manuiactured in France, Ainerica, Great Britain and Italy; that in 1875 alone, 300 dif- ferent kinds of cars were on the market, two-thirds of which wėre out of existence 25 years later.“Tfye great boom in automobile 'mąnufacturing came in 1906, when Hungary, Russia, Sweden, Austria nada . entered

buyėrs an opportunity to choose from 700*" vapieties of mąkes of cars. During that period, ėven makers of bicycles, guns, sewing machines, telephones, and typewri- ters turned to the manufacture of autontobiles.“The resul^ was ruin forx most of ' the manūfacturers; the market for cars was štili restrieted to the moderately wealthy; the machines were relatively erude and expen- sive, both to purchase and to ope- rate.”Mr. Hayes pointed out that the record of makes of cars put out in the world is as follows: in the United States, 1,550; Great Britam, ‘610; France, 480;Italy, 80; Belgium, countries, 135

Russia on the March.Russia iš on the march—that is perhaps the most signifieant out- come of the war thus far. Where that mateh will end, to what ex- tent Russia will carry communism with her, and to what extent she ’will turn out as Moscovy

LITHUANIANS 
THEY ADE 900,000 
SUNIK ova HOE

Are Ihey Ealing Food, Wearing 
Clothes, or Kals or Shoes 

Made or Sold by YOU? 
-------- HunmnMiK---------  
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Vaizdas iŠ Rodeo, kuris

prasidėjo Glucago Sta HELP WANTED—FEMALE

dium ir tęsis iki šio mė

Rašo Dr. A. L. Graičunas
hiąą jaučiu—labai men

kai smagumo teikiąs jo-

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui
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SKRYBĖLIŲ dirbėjų, patyrusių 
prie moteriškų skrybėlių. Abrams 
Bros., 65 East Randolph, third fl.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, $6.00. Daktaras. O. 
L. Mitchell, 648 Woodland Park, 
Chicago. Oakland 2323.

TIKTAI $785.00 už 18 akrų vietą 
Oceana kauntėj. Gėras namas, upe
lis, puikioj vietoj, greta vyriausios 
vieškelių linijos. Hanson-Osborn, 
Real Estate, Hart, Mich.
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KUPIŠKĖNŲ 
DĖMESIUI

Brolau ir sesė, tavo kvoteris, 
pusdoleris ar doleris suteiks pa
laimą motulės Lietuvos vai
kams. nesio 29 dienos. Tai Bra

■ * • . i

Žemiau paduodu ištisai Ku- 
ptekentj skyriaus L. E. K. D-jos 
valdybos laišką. Jei Lietuvos 
kupiškėnai, ačiū širdingai para* 
mai Chicagos Kupiškėnų Kultū
ros Draugijos, sugebėjo pasiek
ti tos aukštumos, tai kas truk
do ir stabdo susitverusiems 
Chicagoje pasivaišinimo para- 
pijiniems klubams ateiti su pi
nigine parama savo gimtai vie
telei? Savo bažnytkaimio L. 
E. K. D. skyriui?

Nugi, niekas. Amerikiečiai, 
ypač chicagieČiai, per savo ne
susipratimą, per savo nepajėgu
mą atskirti grtidus nuo pelų, 
sau vaišinasi ir mano didelius 
darbus nuveikiu. Nieko pana
šaus, tik save apsigauna. Prati
na savo klubo narius girtauti. 
Buk tai nežinotų, kokią palai
mą gyvenime suteikia girtavi-

jijųas.
u

dagos Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos Laisvų Kapų įsteigi
mo darbą užbaigę stvėrėsi* sta
tybos Liaudies Namų — kultū
ros tvirtovės. Ta tvirtovė atsi
eis Šimtą tūkstančių litų. Tokią 
milžinišką sumą pinigų surink
ti nėra taip lengva. Čia reikia 
atsidavimo, pasiaukojimo; čia 
reikia sušaukti talkon po visą 
pasaulį išsisklaidžiusius brolius 
ir seses kupiškėnus; čia reikia 
ir geros valios visus lietuvius 
kviesti talkon. Taip ir yra da
roma.

mas. i Aukos Liaudies Namo staty-
Kupiškėnai su pagalba Chi-'bos fondan plaukia. Teisybė,

Cjet INSTALL a “SQUARE DEAL”
'^4 Įv^H^ HEATING plant N0W!

JŪSŲ TARNAS

Automatinė šiluma pa
čiame gerume. Pigesnis, 
lengvesni# vartoti. Bto- 
ker 5 Iki 8 kamb. Su 
palūkanom tik į mįn.

MODEBNHKA MAVDYNfi
Pirmos kokybM |r engimas su 4% 
reeeM vana, wall hun* lavatory, klo

50

AUTOŠ-TRUCKS FOR ŠALĘ 
Automobiliai lt Trokai Pardavimu)

SPECIALAŠ
Tobulam1 Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
*39 Plymouth sedan, radio ir šildy
tuvas ..... ................ ;........  $595
’38 Oldsmobile sedan, radio ir šil
dytuvas ..........   $575
*38 flio panel truck ................. 275
’37 Plymouth sedan radio ir šildy
tuvas ...:.................................   425
’37 Cryslęr sedan, radio ir šildytu
vas ..............     395
*37 Studėbaker sedan, 6 cilinderiai, 

3?5 
265 
šil- 
395 
195 
195 
85

PATYRUSIŲ prie plaunamų suk
nelių blind stiteh hemmerių ir pin- 
kerių. Smoler Bros., 2300 Wabansia.

(______________________ _________________________

REIKALINGA MOTERIS prie 
namų darbo ir prižiūrėjimo 2 vai
kų. 1439 W. Marųuette Road, Hem- 
lock 0419.

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.

šildytuvas .............. ..................
*36 FlytnoUth coupe .................
’36 Oldsmobite Sedan, radio ir 
dytuvąs .... ............... .................
*35 Ford sėdau, kaip naujas .... 
*35 Chevrolet sendan ...... .......
’32 Ford šedan ................. ......

BUNNlN & SONS, INC.
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogden Avė. Rockwell 0434

LA GRANGE kelias, biznis, re
zidencija ar farmos vieta 10,000 
ketv. pėdų šiaurėje nuo La Grange 
kelio. Kaina $750—$150 pinigais, 
$10 mėnesy. (Pirmą kartą siūloma). 
Rašyti Box 1090, 1739 So. Halsted.

ne didelėmis sumomis, bet cen- 'giedra, audra, lietus. Mihes su- 
Ikaktuves savo erdvioje svetai- 
ijt&je, Liaudies Namuose. Dre
bės virpės iš džiaugsmo kiek
vieno lietuvio širdis. Ne viena 
kupiškiet'g ir senoji močiutė 
nuomato galūne šluostys nuo 
skruostu riedančias ašaras — 
iš džiaugsmo į Tai bus galutine 
pergalė baudžiavos likučių. Nes 
žili, pliki seni profesoriai iŠ 
Lietuvos Universiteto nurodys 
budus ir priemones blaškmtri 
tamsos miglas, kurios laikei Per 
šimtmečius Lietuvos motules 
vaikus apgulus. Burtai ir prie
tarai liks tik atmintyje. Ir tau
tosakos rašytojai rankios žinu
tes, kad įrašius į istorijos la
pus, kaip tamsi, skurdi per 

Į šimtmečius gyvavo tauta, kuri 
šiandien atgimus, tvirta, nenu
galima, sąmoninga, sveika, 
linkima pakilo į aukštą kultū
ros laipsnį. Vis tai ačiū mūsą 
pranokėjui, musų pirmajai pa
vasarinei krekždei kun. Anta
nui Strazdeliui ir vėliau,, ber 
veik šimtmečiui praslinkus, 
aušrininkams1 ir varpininkams.

Aš negaliu .vĮsivaizduoti, kad 
mes Amerikos lietuviai apleis
tumam savuosius. Matant ją 
didžiausias pastangas dedant 
pakilti į aukštesnį laipsnį kul
tūros, mes turime sukoncent
ruoti (sugaubti) visaš protines 
ir fizines ję^as ir .nelaukiaut 
nieko teikti pinigišką paramą 
saviesiems, savo bažnytkaimio 
skyriui. Nepamirštant Laisv. 
Etines Kultūros Draugijos Cen
tro ir Lietąyoą. kupiškėną, ku
rie pasiryžo,, pastatyti pirmą 
kultūros tvirtovę (Liaudies Na-

tas prie čento ir jau doleris.
šį sykį daugiausia darbuoja

si kupiškietės moterys. Sun
kiausius, storiausius ledus su
laužė kupiškietės moterys. Su- 
)ran tania, kad vyrai nepasi.ie- 
<a, — ir jie ateina talkon mo
terims. Ir aruodas Liaudies Na
mo statybos fondo pilnėja ir nė 
nepasijusime, kaip prisipildys 
aruodas.

Aš pilnai įsitikinęs, kad ka
da kupiškėnai iškilmingai mi
nės 25 metų sukaktuves Lietu
vos nepriklausomybės, tai jie 
minės nežiūrint koks oras —

6
vandens Šildytuvas 

Viską* Iki pilnumos vidutinėms 
kamb. apSlldytl. įeina boiler, radlator, 
palpoe, krantfl vandens tiekimo prie* 
tanas, automatinis drėgmės regulator.

MfokM. Žanai 
kaip «5 1 

mėu.

Dykai aptkaičiuotė • Be prievolių 
Ekspertų inžinierių patarnavimas 

Naudoki t čs 
nauda.

muenj žemu mokesčiu budžeto klano 
Tik paSauklt CAImmet 5200

SpUARE KALz>
CominMM 

dal 
Sa«* 1914

Saad#yUatM A Bsdį

REIKALINGA PATYRUSIŲ cho- 
kolado diperių—one and 2 hand— 
dienos ir vakarų darbui.

Steven Candy Kitchen, 
481 Milwaukee Avenue.

~VYTAUTO DR-JOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, spalių 17 d. 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet. 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
svarbus, todėl kiekvienas privalo 
būtinai atsilankyti ir pasilikusieji 
mokesčius pasirūpinkite apsimokėti.

—P. K., sekr.

REIKALINGA 50 PATYRUSIŲ 
prie vienos adatos, hemming, bin- 
ding, marrow mašinų dienos ir va
kariniams šiftams.

CATHLEEN STYLES
345 West Hubbard St., 8 aukštas 

arti Orleans.

REIKALINGA MERGINA namų 
ruošai—mažų vaikų nėra. Ne sek
madieniais. YARDS 3485.

Arkite šia žemę dabar, svadinki- 
te medžįų: obelių, grušų, pyčių ir 
t. t. o su kitu pavasariu tas sodnas, 
šeimos ūkis pradžiugins visos jūsų 
šeimos širdis. Prie kieto kelio, ga
na žemės vištoms. Kaina $250, pi
nigais $50, $5 į mėnesį. Randasi 
tuoj už Higgens road, netoli į va
karus nuo miesto ribų—kur mo
kesčiai maži. Rašyti Box 1089, 1739 
So. Halsted St.

BUVĘS REAL ESTATE ofisas 
galima vartoti kaipo namas ar biz- 
niavietė prie busų stoties Leyden 
bus, yra elektriką, platus grįstas 
kampas, parkinimo vietos. Tuojau 
nuosavybe—prie gyviausio Cook 
kauntėj kelio. Kaina $1875—$375 
pinigai, $25.00 mėnesy. Rašyti Box 
1091, 1739 So. Halsted.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
farmoj, mokąs karves milžti—dar
bas nuolatinis. Savininkas farmoje, 
kalba lietuviškai. Kreiptis tarpe ( 
v. r. ir 6 v. vak. Crawford 1949. ŠTAI VIENAS IŠ SĄŽININGŲJŲ

Turtinga, aukšta, derli žemė, pla
čiai išgrįstas kelias (apmokėtas) 
priešaky, apie 12,000 ketvr. pėdų, 
elektriką, arti busų stoties, tuoj už 
Armitage avė., arti La Grange ke
lio. Kaina $375—$75 pinigais, $5 į 
mėnesį (be palūkanų iki pavasa
rio). Rašyti 1093, 1739 So. Halsted.

darbais. Už tai šir- 
visos E. Draugijos 
širdingiausią padc- 
norėčiau pasisakyti 

veiklos.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—-■Bendrai

4 kambariai, garu šildomi, elek- 
trikinis šaldytuvas, $35.00 į mėnesį, 
6640 So. Francisco. Radcliff 1622.

STANISLOVAS YOZANITAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 13 d., :00 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Ilguvos parap., Tdbiš- 
kių kairųe, Suvalkų rėd.

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną, po tėvais Mika
lauskaitę, 4 sūnūs: Victor, An
taną, Stanislovą ir Joną,•mar
čią Violą; pusseserę Oną Ale- 
xsienė, ir jos šeimyną, pus
brolį Antaną Gustą ir jo šei
mą ir daug kitų giminių, drau 
pu :r pažįstamų. O Lietuvoje 
paliko dvi seseris ir du bro
lius.

Kūnas pašarvotas 3930 W. 
Marųuette Road. Laidotuvės 
įvyks antradienį, spalių 17 d. 
y:uO vai. ryto, iš namų į Gi- 
mirho Pan. šv. parap/ bažhy-^ 
čią,- kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos!, už velionio' sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visį a. a. Stanislovo Yoza- 
nitas giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Marčios, Pus
seserė, Pusbrolis ir gimines.

Laid. dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

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

RENDAI TAVERNAS ir restau- 
rantas, pilnas įrengimas ir fikče- 
riai, 1142 So. Canal St. Renda $32. 
Kreiptis Mr. Schieff, 3535 Roosevelt 
Road, arba telefonuoti Cravvford 
5310.

15 akrų prie vyriausio grįsto vieš
kelių tuoj už Palos miestelio, elek
triką, arti mokykla. Kaina $135 už 
akrą, 1/5 pinigais, likusią mėne
siais. Rašyti Box 1092, 1739 So. 
Halsted St.

VISO BLOKO ILGIO daržinin
kystės farma šiaurėje nuo North 
Avenue, arti Manheim road, elek
triką (kiti savininkai prašo dvi
gubai už pusę teik). Prieš grįsto 
kelią mokesčiai apmokėti, be ases
mentų. Kaina $275—$50 pinigais, $5 
mėnesy (be palūkanų per 6 mėne- 
siu^)., Rašyti, Box 1095, 1739 So. 
Halsted.

HIATING
reikalų ministeri

Bet

bile

No.

dvi brolienes Oną ir Marijoną
< ‘įi. V • . : . y, <■ .. i '*■ A.

1939 m. IX—14 d.

M

PARDAVIMUI TAVERNAS—La
bai pigiai—geras biznis. 4624 So. 
Western Avenue.

PARDAVIMUI arba išmainymui 
tavern. 4342 So. Ashland Avė. Tel. 
Yards 2473.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

TAVERNAS pardavimui, gera vie
ta, gera biznio proga prie gatve- 
karių linijos, kaina nebrangi. 1724 
West 47th St.

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

3001 Emerald Avenue, krautuvė 
ir 7 flatai—2 karų garažas, puikiam 
stovy, $5,500. Theodore Nutt, Ran- 
dolph 1675.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

ma ra 
STORI 

1715 
t. Stota St. 
Col. 5200

PARSIDUODA Tavernas West 
Englewood, su 4 kambariais pragy
venimui. Karšto vandens apšildo
mas, gera vieta, šaukite Grovehill 
3769.

7847—7849 W. 45th 
III.

Be Trimų

hylimas

0|«a Kvm. TU TiM

cetq Ireng. su 
baltu sėdyne. 
Suostabl ver
te. Gali pirkti 
dalim. Pirk 
muši) budžet. 
planuj>5 imo- 
kčt—$5 | min.

Kiek patuk.

’ 7 NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
-THE HOME OF FINE FURNITURE’’ SINCB 1904 

1748r50 West 47th St Phone Yards 5069

Laidotuvių Direktoriai

narį m 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

AmbiUniM-*' 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
. KOPLYČIAS 
FISOSE MIESTO 

DALYSI

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

> Phone Grovehill 0142 
Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Phone Yardte 0781
1640 West 46th Street Yard* 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1188

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168tb Street * Tek Pnllma* 1271

M
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone Yards 4908

ONA MARTIN 
po tėvais Šamoškaitė 

gyveno 4353 So< Rockwell St
- Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 14 d., 1:20 vaL ryto, 
1939 m., gimus Panevėžio 
mieste.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Danielių, sūnų Vincen
tą, motiną Aleną, Samoškie- 
rtę, seserį Antaniną Petros- 
kie, švogerį Mykolą, du bro
lius: Juozapą ir Stanisiovą 
Samoškus; brolienę Marijoną 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Litua
nica Ąve. Laidotuvės įvyks 
antradienį spalių 17 . d., 9:00 
vai. ryto iš koplyčios bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Onos Martin gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir-suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Vyras, Sūnūs, Sesuo, Švogeris, 
Broliai, Brolienė ir giminės.

Laid. dir. S. P. Mažeika, 
TeL YARDS 1138-1139.

paramą, štai tau adresas: 
žys Jėčius, kaimas Dublišljzfai, 
Kupiškis, Lithuania.

—• o —
Didžiai gerbiamas ir 

daktare!
Šiandien gavau Jūsų lai- 

i#hipsnio “Pa
žanga apsireiškia tik nuoveik- 
tare, buvo gautas laiškas, ku- 
anksčiau, gal kokią savaitę. 
Taipgi nuo Jūsų, mielas Dak-. 
tarė, buyo agatas laiškas, ku-

riame taip daug išreiškiama di
delio susirūpinimo kupiškėną 
kultūriniais 
dingiausiai 
vardu tariu 
ką. Dabar
šį tą iš E. K. D-jos 
Kaip jau minėjau praeitame 
laiške, musą Dr-jos pasikeitė 
valdyba. Dabartinės valdybos 
šioks sąstatas: pirmininkas Jo
čius Kazys (taigas), sekretorius 
Šaučiulis Petras (Noriuną vien., 
Kupiškio paštas, Palėvenės paš
to agent.), kasininkas Krapo- 
vickas Povilas, ir nariai Pure
nąs Stepas (Vėžionią) ir Pai
šiukas Jonas (Kupiškis). Tokio
je tvarkoje pasiuntėme patvir
tinti vidaūs

u
Kapinią aptvėrimo darbai 

jau vyksta, privežta žvyro, ak
meny, nupirkta cemento ir ki
tos medžiagos ir kiti darbai 
vyksta. Kaip Dakbn^s praeita
me laiške buvote prašę fotogra
fijos, tai kaip bus pradėti dar
bai, galėsiu pasiųsti tik už ko
ją dieną, šiandien fotografijos 
dar negatavos. Kapinią sąmatą 
sudaro ši suma: 3,485.20 lt., 
bet šiuo metu medžiagos kai
nos keičiasi. Dar gali ir pa
brangti. Paprastai darbus be
vykdant vis daugiau kainuoja, 
negu iš. anksto esti numatyta, 
— išdygsta nenumatytą darbą. 
Pinigą banke turime 2,743.65 
litą ir iš šios sumos $100 pri
klauso Liaudies namo fondui, 
kurią kapinią reikalams įneš 
neturėsime teises panaudoti. 
Tad atėmus 592 Lt., kapų fon
de dar lieka 2,151 Lt. ir turi
me pasižadėjimą apie 500 Lt. 
ir tai dar biskį trūksta, 
darbus vykdysime, vis 
nors Išsimokėsime skolas, 
tik bus darbai padaryti.

Su meisteriais sutartis sura
šyta, kad darbas turi būti baig
tas ne vėliau kaip iki 1939 m. 
XI. Ir dabar intensingai dirba
me, kur išgalime. Tvora bus 
betono ir geležies, tai bus stip
ri ir pastovi. .

Apie tuos visus darbus pasi
stengsiu painformuoti Chicagos 
Kupiškėnų Kultūros Dr-jos val
dybą. Dabar tik grįžau nuo ka
pinių, ten dirbome, planavoąie, 
matavome kaip geriau ir tin
kamiau susitvarkyti. Rašau vė
lai vakare. Na, tai labanaktis, 
brangusis Daktare.

Etin. K. D-jos Kupiškio sky
riaus pirmininkas

K. Ječius.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimu^ 

BALDAI UŽ PINIGUS
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

‘ PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. Į MUSŲ kainas neįeina 
palūkanos, aukšta nuoma, bloga ri
zika. Čia ir tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit viską kas 
gražiausia f rentiniam kambariui, 
valgomajam, miegkambariui—bai
dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytčs. Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor
535 W. 76th St.

3 blokai rytuos nuo Halsted St. 
Kasdien 9-6, ketv. ir šešt. iki 10. 

Sekm. iki 5.

$175 pinigais apvalysi daržinin
kystės, vištininkystės. farmos title 
—akmenų ir grunto kelias, miesto 
vanduo—tiktai 2 bloku puikiausia 
priemiesčio vieša mokykla, South 
of Glen Ellyn, be asesmentų, mo
kesčiai apmokėti (10,000 ketv. pė
dų, kalvuota nuosavybė), Rašyti 
Box 1094, 1739 So. Halsted St.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE
Muziku _____

DIDŽIAUSI pinigai išmokami už 
muzikos instrumentus: vartotus ir 
naujus—styginius, brasinius, medi
nius trubus. Kagan and Gaines, 
228 So. Wabash, Webster 4084.

WHOLESALE. FURNITURE 
RakandaiirĮtaisaiPardavimui

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

Gilia MylintiemsK URBA gs-įja 
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 580*
. i • . 1 • . _ . £ ‘ , J

ANTANINA STRAZDIENĖ 
po tėvais Gavenaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 14 d. 1:00 vai. popiet, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Raseinių apskr., Vadž
girio parap., Labglrių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
4 Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, 4 sūnūs: Joną, An
taną, Vytautą ir Raymond ir 
marčią Paulinę, 2 anukus, se
serį Petronėlę if švogerį Joną 
Tamošiūnus ir jų šeimyną, 2 
brolius: Juozapą ir Pranciškų, 
ir jti šeimynas ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
Lietuvoj seserį Marijoną Šim
kienę ir jos šeimyną.

Kūnas pašarvotas 41116 So. 
Spaulding avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, spalių 18 d, 
8:30 vai. ryto iš namų į St. 
Chpistiana’s parap. bažnyčią, 
110 ir So. Homan avė., kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už-velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapinės.

Visi a. a. Antaninos StraZ* 
dienės gimipės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse' ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sanai, Marti, Anūkai, 
Sesuo, švogeris, Broliai, Bro

lienės ir giminės. z 
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741

PARSIDUODA tavernas už ne
brangia kainą—Įsteigta 6 metai. Ge
rai einasi biznis, kampinis namas— 
didelis storas—užpakaly įrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. 6 gyvenimui kambariai 
viršuj. Nebrangi renda. Verta pa
matyti. 6556 So, State St.

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

Range Oil—6%c. už galoną perkant 
po 150 galonų.

3 Oil—6 *4 c.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN,
Tel. HARRISON 3000.

REAL ESTATE FOR SALE 
^‘Namai-žemėPardavim11!

$26.52 Į MĖNESĮ PILNAI apmo
ka už 6 x kambarius kolonialio na
mo—į tik 7 metus—sutaupysi $1,- 
500 pagal naują planą puikiausia 
konstrukcija, žemi mokesčiai, nėra 
asesmentų. Rašyti laišku 1096, 1739 
So. Halsted St.

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.

GERB. Naujieną skaityto- 
fos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

5 KAMBARIŲ NAMAS karštu 
vaąęteniu šildomas, gasas ir elek
triką, didelis beismentas ir viškus,
2 lotai po 50 pėdų ir 188 .pėdų, 2 
karų garažas, rendos pajamų $32.50 
mėnesy. / Apleisdamas valstybę pa
siūlau už $3,000. Nėra morgičių, tik
3 specialus asęsmentai ant vanden- 
tekių ir vandens ir 7 special ases- 
mentai ant išgrįstos gatvės, ties

.2./ 77 „ 7i Place, Lyons, 
Klauskite Edw. M. Kuban.



NAUJIENOS, Chicago, DL
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Pirmadienis, spalių 16, 1939

“HIT-AND-RUN” AUTOMOBILISTAS UŽMU 
ŠĖ LIETUVI S. YANZANITĮ

Automobilių Nelaimės Chicagoj
Pereitos savaitės pabaigoje 

“hit-and-run” automobilistas 
užmušė 55 melų lietuvį, Stanis
lovą Yanzanitį, nuo 393 Wesl 
67h t stareet. Nelaimė įvyko prie 
Pulaski Road, netoli 63-čios gat
vės.

Velionis paliko žmoną Oną. 
keturis sūnūs, Viktorą, Antaną, 
Stanislovą ir Joną, ir nemažai 
kitų giminių. Amerikoj išgyve
no apie 31 metus laiko, ir paėjo 
iš Tubiškių kaimo, Ilguvos pa
rapijoje.

Jis tarnavo vienam, Chicagos 
gelžkeliui.

Ve ionis bus palaidotas rytoj 
rytą šv. Kazimiero kapinėse.

Kitos Nelaimės.

nuo 3612

48, 2004

dar sekami žmonės:
George Curdie, dekoratorius 

nuo 2332 Jackson Boulevard;
John E^ Oaks, 60

Cortland Street; *
Joseph H. O’Hare, 

Lincoln Park West;
Nilo Manfredini, 57, nuo 163 i

N. Oakley avenue;
Mrs. Lavrence J. O’Brien,

1000 N. Monitor avenue;
Jacąueline Correll, 2 mėnesių 

kūdikis, iš Centralia, III.;
George Kyle, 55, Centralia.

III.;
Paula Moore, 2425 Morse 

nue;
Svend Christensen, 39, 

3732 Concord Place;
Henry Vanderlist, 63,

3108 Taylor street, ir
David Griffith, 45, 305 Grace 

street.

ave

liu )

nuo

Automobilių nelaimėse 
cagoje vakar ir užvakar

Chi-
žuvo

BRONĖS DRANGELIENĖS-DARLYS, 
KONCERTO PROGA

“Miss Lithuania
1940” Konkurso 
Teisėjai

Aukos Lietuvos 
Reikalams

iv i

K

Teisėjais, kurie išrinks 
Lithuania 1940’ Lietuvių 
torijoj trečiadienį, spalių 
bus sekami asmenvs:

Wm. Kasmauskas
Adelė Nausėdienė
Dr. A. Montvidas
Dr. Z. Siakis

“Mis:
Audi

Lietuvos Konsulatas Čikago
je gavo ir šiuo maloniai skel
bia sekamas aukas Lietuvos 
reikalams:

Kaip matote, teisėjai yra visi 
bešališki, gerai tarpe lietuvių 
žinomi žmonės, ir galima pasi
tikėti, kad jie savo užduotį at
liks gerai.

Darbininkai, Kurie 
Patarnaus Gražtfo- 
liy Vakare '

(Spalių 18 d. 1939)

A. Vaivada
J. Bačiunas
P. Galskis
J. Tumosa
A. Balčiūnas
X. Shaikus
Milda Vaivada

Ambrozevičia 
Shumakaris 
Narbutas 
Tumėnas.

A.

Detroit, Mich. Amerikos
Lietuvių Kongreso sky
rius, per sekr. J. Barron 
................................   $30.00 
Cleveland, Ohio. Adv. P.
J. Keršis .................. $15.00
Adv. A. L. Kearns ..... $15.00

Lietuvos Paviljono Pasaulinėje 
Parodoje rėmimui

Chicago, III. Adv. Jos. J.
Grish ...........y............. $5.00
Cleveland, Ohio. Adv. P.
J. Keršis ..........  .$10.00
Adv. A. Kearns ....... $10.00
J. Urbšaitis .... . $1.00
Visos Konsulate gaunamos 

aukos tuoj pakvituojamos, laik
raščiuose skelbiamos ir perve
damos į atitinkamus fondus. 
Konsulatas nuoširdžiai dėkoja 
už visas lietuviškas aukas.

LIETUVOS KONSULATAS,
100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

i

Lietuvos Konsulatas
Čikagoje Paieško
Sekamų Asmenų:

PAIEŠKOJIMAS Nr. T 06

Visi čia pažymėti asmenys 
yra prašomi susirinkti į Liet. 
Auditorijos svetainę ne vėliau 
7 vai. vakare.

Kont. Vedėjas.

Tyrinėja Odinės 
Darbininko Mirtį

Walther ligoninėje užvakar 
pasimirė 50 metų chicagietis, 
Louis Bacoarallo, nuo 740 Black- 
hawk. Daktarai pareiškė, kad 
jisai pasimirė nuo žaizdų, ku
rias panešė susižeidęs Monarch 
Leather Co., odos dirbtuvėj, 

s 1127 W. Divisionst. Kadangi 
bendrovės viršininkai tvirtina, 
kad jie nieko apie nelaimę ne
žiną ir .nenori paimti atsako
mybės už darbininko mirtį, ap
skričio koroneris pradėjo tyri
nėjimą. Nori sufasti kaip ne
laimė įvyko ir kodėl bendrovės 
viršininkai Velioniui nepagelbė
jo.

Piauti nebegali
Iš pradžių ūkininkai dar ga

lėjo savo reikalams pasipiauti 
nors naminių paukščių ir leidi
mai buvo lengviau gaunami 
kiaulėms. Dabar ūkininkams 
yra griežtai įsakyta, kad piau-

35DAILIDONĮ, Stanislovą, 
m. amžiaus, kilusį iš šiaulaičių 
km., Šiaulėnų valse., 1928 m. 
išvykusį Kanadon. Labai svar
bu. Skubus atsiliepimas arba 
pranešimas bus labai įvertin
tas.

DAMANSKJ, Juozapą^ kilusį 
iš Raseinių apskr., Kražių vals., 
gyvenantį Chicagoje.

GLOBĮ, Praną, prieš kelioli- 
ką metų gyvenusį 135 West 
15th St., Chicagoje. Konsulatui 
labai reikailngas jo atsiliepimas 
arba adresas.

LEVICKĄ, Vladą, kuris iš 
Lietuvos išvyko apie 1910 me
tais. Didžiojo karo metu tar
navo Amerikos kariuomenėj. 
Iki 1926 metų gyveno Chicago
je.

NAKRQŠĮ, Andriejų, iš Lie
tuvos išvykusį prieš 30 melų; 
kilusį iš Nakrošių km., Pane
vėžio vals£ ir ąpskr..

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi tuojau 
atsiliepti Konsulatan.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

Lietuvos Operos Solistė
Rašo-NORA

■■—o—. . .
Bėgyje praeitų trijų metų, tyti, kokių pasigėrėjimo žod- 

“Naujienų.” Muzikos žinių sky
riuje nekartą tilpo žinios apie 
chicagietės dainininkės, Bronės 
Drangelienės-Darlys, pasirody
mus Lietuvos Valstybės Operos 
spektakliuose, kur ji iki šiol 
dalyvavo kaipo viešnia-artistė. 
P-nia Darlys su vis augančiu 
pasisekimu dainavo principales 
roles 
operų 
tore, 
tiktai 
spektakliuose ji dainavo kartu 
su musų žymiausiu artistu-dai- 
ninipku Kipru Petrausku, ir, 
tariant jos pačios žodžiais “man 
negalėjo, tekti didesnė laimė 
kaip ta, kad turėjau Kiprą Pet
rauską kaipo partnerį visuose 
mano vaidinimuose Lietuvoje. 
Vaidinti kartu su tokia svar
bia meno jėga,; l^aip musų pa
čių Kipru Petrauskų, kas kart 
buvo man didesne' inspiraciją 
ir ■thrill’. Esu tikrą/ "kad dai
navimas su Mar'tinelli ar kitu 
pasauliniai žymiu svetimtaučiu 
dainininku nebūtų turėjęs to
kios didelės reikšmės mano gy
venime, arba padaręs tokio gi
laus įspūdžio”. '

’ Praeitas Lietuvos Operos se
zonas užsidarė su Verdi opera 
“Aida” (kurioje p-nia Darlys ir 
debiutavo ten pat keturi įme
stai atgal), čia irgi, dainavo' 
Bronė Drangelienė-Darlys ir 
Kipras Petrauskas. It iš sekan
čios recenzijos apie tą sepk- 
taklį, kuri tilpo Lietuvos Aide, 
liepos 22trą ,dieną,, gailina ma-

keliuose perstatymuose 
— Aida, Tosca, Trova- 
Don Giovanni, paminėti 
kelias.' Visuose šiuose

žiu, talento, gabumo ir tobu
lumo pripažinimo p-nia Darlys 
susilaukė iš rimtų muzikos ži
novų : ., ’x

“Pavykęs, meniškas B. Dran- 
gelienės— Aidos atlikimas dvel
kė gilia inteligencija, psicholo
giniu turiningumu, • imponuo
jančiais įgimtais' muzikiniais 
privalumais ir <rimta muzikine 
kultūra. Sekiau -B. Drangelie- 
nės pasirodymas Toskoj, Eleo
noroje, Donna Apnoje, toje pa
čioje Aidoje , ir tvisados soliste 
pasižymėjo muzikalumu bei gi
liu savo vaidinęps paruošimu. 
Paskutinės Aidos- vokalinis at
likimas spinduliayo brangiomis 
ypatybėmis, kuriomis likųno 
esti apdovanoti didelio masto 
bei- talento dainininkai. Sezono 
pabaigtuvių proga/‘Aidoj e” Br. 
Drangelienė nustebino žymia 
dainavimo technikos pažanga, 
rodančia šios solistės į operos 
*meną pažiūrų rimtumą ir nuo
latinį meninio tobulėjimo alkį. 
Turtingas, plataus diapozono 
gražus solistės dramatinis so
pranas skambėjo, skaidriau. 
Ypač vidurinis ir žemasis re
gistras sustiprėjo ir lakesnis 
pasidarė, garso išplėstas som- 
bravimas 'žymiai sumažėjo. Dar 
truputis studijinių pastangų ir 
solistės vokalinis atlikimas bus 
be jokių priekaištų ir tobulas. 
Br. Drangelienės. pieninis daina- 
yimąs labai #efas, pilna nuo
saikių vertingų techninių ’ puoš
menų,

los ekspresija. Solistės vaidyba 
apgalvota, turiningai išlukšten
ta, giliais ,šielos pergyvenimais 
sultinga, dvelkianti didelių sce
nų meno principais. k

“Aida. (Brone Drangelienė- 
Darlys), Amneris (J. Vencevi- 
čaitėj;', Dirigentas M. Bukša ir 
kiti solistai buvo apdovanoti 
gėlėmis. Publikos prisirinko pil
nas teatras.

A. Galaunienė”.
(P-a A. Galaunienė yra Lie

tuvos Operos steigėjų ir ak
torių pionierė. Dainavo pirmoj 
operoj Lietuvoj, kuri buvo Tra
viata, 1919 metais, ir per dau
gel metų buvo viena žymiau
sių artisčių-dainininkių Lietu
vos Operos sąstate.. P-a Galau
nienė taip-gi yra žinoma kaipo 
gera pedagogė ir pirmoji lie* 
tuvė dirigentė Lietuvoje. Todėl, 
suprantama, ir jos recenzijos 
turi svarbos, nes ji ,yra auto
ritetas muzikos srityje.)
DARLYS KONCERTE 
NAUJA PROGRAMA

Bronės Drangelienės-Darlys 
pirmas .koncertas, sugryžus 
Amerikon, "įvyks Chicagos Mo
terų Kliube, Spalio 25 d. Tu
rėjau progos matyti jos ppgra- 
mą, ir palyginus su tuom, ku
rį ji pildė Chicagoje savo pir
mam koncerte 1934 metais, rei
kia pasakyti, kad šis bus visai 
skirtingas nuo pirmojo. Reiš
kia, p. Darlys turi didelį ir įdo
mų repertuarą, iš kurio parin
ko net šešiolika dainų, kaip 
programoj pažymėta, ir jas pa
sirengus pateikti dainos mylė
tojų malonumui, savo koncerte, 
kuris, kaip jau buvo minėta, 
įvyks*spalių 25 d. aštuntą, va
landą vakaro, Chicago Woman’s 
Club Theatre, 72 Ėast llth 
Street.

(Bronės Drangelienės-Darlys 
koncerto bilietus galima gauti 
“Naujienose”).

VAKAR
IR UŽVAKAR
UUCA6VJ

aaiJIENŲ-aCME relephoto
Gen. Walter G. Krivickis, 

kuris pirma tarnavo bolše
vikų G. P. U., buvo pašauk
tas liudyti Dies komitetui, 
tyrinėjančiam ne-ameriko- 
nišką veiklą Amerikoje.

Chicago, Aurora and Elgin 
gelžkelio darbininkai įteikė fe- 
deraliam teisėjui Wilkersonui 
peticiją, prašydami prašalinti iš 
pareigų gelžkelio receiverį, pul
kininką A. A. Sprague. Jie taip
gi reikalauja knygų revizijos. ..
• Gubernatorius Horner vakar 
grįžo prie pareigų springfielde. 
Jis netrukus sušauks specialę 
legislaturos sesiją pensijų ir pa
šalpos klausimus svarstyti.
• Chicagos universitetas vakar 
paskyrė Stanford Universiteto 
mokslininką, Dr. George Otis 
Whitecotton savo ligoninių ir 
klinikų viršininku.
O U.S. karo vadovybė paskyrė 
Chicagos Fort Sheridan virši
ninką Gen. Kari Truesdell Sta- 
ten Island, New Yorko 
stoties vadu.
• Užvakar pasimirė 9 
mergaite Jenny Emma, 
1433 W. Erie avenue. Ji 
nelaimingoji mergaitė, serganti 
smegenų tumoru, kurią Mayo ir 
kitų garsių ligoninių gydytojai 
atsisakė gydyti.

karo

metų 
nuo 

buvo

4

t
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Iš Lietuvos , 1 • “
Už kontrabandą smar

kiai baudžia
š. m. ge- 

au-
VILKAVIŠKIS, 

gūžės 31 d. Vilkaviškio m. 
tobusų stoty polic. Zabielskus 
sulaikė Alvito vals. gyv. Juozą 
Verbylą, 20 m. amž. Buvo gau
ta žinių, kad jis veža kontra
bandą. Sulaikytasis, ^bevedant 
nuovadijon,, * bandė pasprukti, 
bet dviratininko buvo sulaiky
tas. Nuovadijoje, padarius pas 
jį kratą, buvo rasta 144 žiebtu- 
vai — mašinėlės granatos for
mos, žiebtuvams akmenėlių 
790 gr. ir dvi užuolaidos lan
gams.

Rugsėjo 6 d. apyl. teismas 
Verbylą nubaudė 11,594.40 Lt 
pinigine bauda, kurios dėl ne
turto negalint išieškoti, išlaiky
ti 1 metus arešte, bė to, ištrem-

niuansų, turininga šie- tas iš pasienio ruožo 3 metams.

Netinkamas traukinių 
tvarkaraštis

Nuo rugsėjo 6 d. atšaukus 
traukinį Nr. 13, kauniškė spail

tis bent kokį gyvulį ar paukštį da tegaunama tik antrą dieną, 
be leidimo draudžiama, o leidi-|Tas visuomenėje kelia didžiau- 
mai labai sunkiai gaunami.

.......... *

NAUJIENU-ACME Telephoto
SOUTH BENO, IND. — Prokurorai (iš kairės į dešinę) Victor O. Waters, Hol- 

mes Baldrige ir Edmond J. Ford. Federaliame teisme jie veda bylą prieš Ge
neral Motors kompaniją kuri yra kaltinama Sherman antitrustinio akto.

I
šią nepasitenkinimą.

Kokia Pramoga 
Bus Sekmadienį, 
Spalių 22 D.?

Jau ne vienam chicagiečiui 
yra žinoma, kad spalių 22 d. 
Lietuvių Auditorijoje įvyks la
bai graži pramoga su gražiu 
vaidinimu ir dainų programa. 
Vakaro programą ruošia ir iš
pildys pagarsėjęs Chicagos Lie
tuvių Vyrų choras. Tai bus to 
choro metinis parengimas, tra
dicinis . vakaras.

Choras šioj pramogoj jluos 
labai įdomią dainų programą, 
kurią ruošia su dideliu atsidė
jimu jų muzikalis vedėjas p. K. 
Steponavičius. Be to, choristai 
didžiuojasi, kad į jų chorą 
grįžo senas dainos veteranas p. 
Povilas Stogis, kuris šioj pro
gramoj išpildys keletą dainų 
solo ir duetais. Taip pat ir kiti 
choro solistai pateiks labai įdo
mų pasirinkimą gražių dainų.

Apie Vyrų Chorą daug ko
mentuoti nėra reikalo. Visi ži
nome, kad jis geras ir visuo
met vaidinimui parenka geras 
meno Aiėgėjų jėgas, kurie pui
kiai savo užduotis atlieka. Be 
to, Vyrų Choras labai dažnai 
dalyvauja ir kitų pramogose 
pildant programas, Ui chicagie- 
čiams verta ir pas juos atsilan
kyti. Vakaro programa prasi
dės 5:30 vai. vak., o įžanga 
bus tik 50c. Po koncerto bus ir 
šokiai prie geros muzikos. Ti
kiu daugelis musų ten vyksime 
pasiklausyti jų puikios progra
mos. —J-Pė-Tė.

SPORTĄ S|

RISIS JOE SAVOLDI
šiandien vakare White_ City 

arenoje risis pagarsėjęs Joe 
Savoldi su Friedrich 
ach t.

von Sch-

pagarsėjo
O kaipo

Savoldi pirmiausia 
kaip futbolininkas, 
ristikas, tai jis prieš kiek ke
lis metus hugalčjo jJim Lon- 
dosą.

ETIOPAS RISTIKAS
Kitą trečiadienį, spalio 18 d f, 

Rainbo Auditorijoje (Lawrence 
ir Clark) risis Seeli Samara, 
Etiopijos čempionas, su Joe 
Savoldi. V

R JIESKAI 
DARBO?

s,--------- SKAITYK KASDIEN--------------------

NAUJIENAS;
L—-------- |R TEMYK SKILUS----------------

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

t

1138 Sun iililii Sinil, CIICAGO, ILL

Ruoškitės į Dideles Iškilmes
Ateinanti trečiadieni, spalių (Oct.) 18 d., Lie

tuvių Auditorijoj įvyks gražuolių rinkimas. Vie
na iš gražiausių, laimėjusių pirmą vietą, atsto
vaus visus Chicagos lietuvių šių metų Automo
bilių Parodoje.

Todėl labai svarbu, kad “MISS LITHUANIA” 
1940” butų išrinkta tokia lietuvaitė, kokios jus 
pageidaujate.

NAUJI LIETUVOS ŠOKIAI
Šiame parengime publika turės progos pama

tyti naujus Lietuvos šokius: “Jonkeli”, “Kubilą”; 
“Blezdingėlę” ii* kitus, kuriuos išpildys Chicagos 
Lietuvių Choro ‘Pirmyn” nariai.

Šie šokiai bus šokami prieš didesnę publiką 
dar pirmu kartu Chicagoje.

Prie to dar pirmutiniai 500 asmenų gaus prie 
durų gražias ir brangias dovanas, kuriais išda
lins New City Furniture Mart, 1654-6 W. 47 S t

Todėl, nesivėluokite, kad gauti tas* gražias do
vanas ir gerą vietą svetainėje.

J
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