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Vokiečiai Pradėjo Ofensyvą
ATAKUOJA LAIVYNO BAZES, NUSTŪMĖ 
FRANEUZUS ATGAL VAKARU FRONTE

Vokiečių ofensyvas sulaikytas 
sako francuzai

BERLYNAS, Vokietija, spa- Taipgi pirmadienį nacių ka
lio 17. — Vokietijoje kalbama, riuomenė išvystė kitą ofensy- 
kad Hitleris pagaliau pradėjo 
karų prieš talkininkus rimtai. 
Vokietija išvystė ofensyvą pe
reitos savaitės gale ir tęsė jį 
šią savaitę submarinais, lėktu
vais ir sausumos jėgomis.

Vokiečių submarinas įplaukė 
į Scapa Flow, Britanijos karo 
laivų bazę, paskandino šarvuot
laivį Royal Oak ir paleido tor
pedą į kreiserį Repulse. Atli
kęs šį žygį, submarinas išplau
kė, nors bazė yra apsaugota 
minomis.

Pirmadienį' pirmą kartą vo
kiečių karo lėktuvai užpuolė 
britų laivyno bazę prie Rosyth, 
arti /Edinburgho. čia, sako vo
kiečių pranešimas, jie užtiko 
britus visai netikėtai. Vokiečių 
bombos sužalojo karo laivą 
Southampton ir paskandino bu
vusių arti jo baržą.

Vokietijos pranešimai pripa
žįsta, kad du jų lėktuvai nesu
grįžo namo, o du britų leng
vieji lėktuvai buvę ' nušauti. 
Britai gi ^skelbią, kad kėtufl 
nacių bombonešiai Žuvo atako
je.. ,

Vakarų fronte,
Vokietijos pasieny, nacių ka
riuomenė išmetė franeuzus Mo
selle upės srity iš vokiečių te
ritorijos ir įsibriovė apie 100 
jardų į franeuzų teritorijų.

vą 30 mylių ilgio sektore j ry
tus nuo Saar. Berlyno prane
šimas sako, kad francuzai pa
sitraukė iš didžiosios Vokieti
jos teritorijos dalį , kurių jie 

 

užėmė nuo karo//6radžios.

rancuzija, spa- 
izijos karo ko-

Francuzijos-

. PARYŽIUS, 
lio 17. — Fra 
munikatas, išlej Jtas antradienį, 
kalba apie dvi vokiečių atakas 
išvystytas pirmadienį. Vienoje 
jų, Moselle upės sektore, prie 
Luxeinbourgo, keturių mylių 
fronte vokiečiai pasiuntė ata
kon 10,000 kareivių, čia vokie
čiai atsiėmė teritoriją, kurios 
buvo netekę nuo karo pradžios, 
ir dar užėmė apie 100 jardų 
franeuzų teritorijos. Vokiečiai 
tapo sulaikyti prie kaimo A- 
pach.

Vėliau vokiečiai išvystė ki
tą ataką, 30 kilometrų sekto
re, į rytus nuo Saar. čia jie 
metė į mūšį penkias .kariuome
nės. divizijas. apie 50,000 ką** 
reivių. Francužų- priešakinės 
eilės pasitraukė į numatytas 
iš anksto pozicijas, o franeu
zų ugnis sulaikė vokiečius toj 
linijoj, kurioj buvo planuota 
juos sulaikyti. Vokiečių ' nuo
stoliai, sako komunikatas, esą 
dideli.
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RUOŠIASI UŽIMI! VILNIŲ^ANTRAr ]prašo atiduoti Lietuvai
DIENI

LIETUVOS-RUSIJOS PREKYBA BUS 1 PADIDINTA

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 17. — Sovietų Rusijos 
žinių agentūrą Tass oficialiai 
paskelbė, kad pąsirašyta Lie- 
tuvds-Rusijos prekybos su tar
tis. Ji veiks 1939 ir 194b me-

■ f •. .

tus. Lietuvos-Rusijos prekyba 
sutartimi padvigubinama. Ji 
sieksianti 40,000,000 litų.

Kaune prąnešta,' kad Lietu
vos kariuomene Įžygiavo Vil
niaus teritorijon/Lietuviai bu
vo . prisiruųšį; ^žiiįiti ' Vilniaus 
miestą antradienį. > ; !

[Pirmadienio pranešimai sa
kė, kad lietuviai užims Vilnių 
trečiadienį.] t.

TURKAI NEPASIRAŠĖ NUTARTIES SU 
" SOVIETAIS .

Seinus ir Švenčionis
Reikia šelpti 500,000 karo pabėgėlių

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Suomijos delegacija 
vyks į Maskvą penk

tadieni

Prasidėjo konferen
cija tremtinių ir pa
bėgėlių klausimais

spa-HELSINKIS, Suomija, 
lio 17. — Suomijos vyriausy
bė nesiskubina duoti atsakymų 
sovietų Rusijai. Trečiadienį su
sirenka Skandinavijos šalių 
konferencija Stockholme. Suo
miai laukia tos konferencijos 
nutarimų. Po konferencijos, at
einantį penktadienį Suomijos 
delegacija vėl į Maskvų vyks.

Suomijos užsienių reikalų mi
nisterijos atstovas antradienį 
pareiškė, kad suomių-rusų pa
sitarimuose pasirodė sunkumų. 
Tačiau, pasakė jis, turint ge
rus norus išeitį galima suras
ti.

' WASHINGTON, D. C., spa
lio 17i — Washingtone prasi
dėjo konferencija pabėgėlių ir 
tremtinių klausimais. Konferen
cijoje dalyvauja 32 valstybių 
atstovai.

Rimtas yra žydų klausimas. 
Vokietija, kuri pirm karo bu
vo sutikusi išgabenti po 175,000 
žydų per metus, sulaiko jaunus 
žydus ir nori išgabenti tik se
nius ir vaikus. Bet kitos šalys 
nesutinka 'priimti vien*<^aikų 
ir senių.

Greta žydų šiandien yra tūk
stančiai pabėgėlių lenkų. Apie 
100,000 ispanų dar tebėra Fran- 
euzijoje.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 17.: -r- Turkijos delega
cija ketiną apleisti Maskvą an
tradienio vakare, nepasirašiusi 
sutarties su sovietais. Rusų- 
turkų deryboš betgi nenutrauk-: 
tos galutinai. Jos bus vedamos

Į Maskvų trečiadienį atvyk
sta Turkijos žemės ūkio minis- 
teris Mukhlis Erkmen. Jis ir 
ves derybas vietoj užsienių rei-' 
kalų ministerio Saracoglu.

. Nežiūrint pareiškimų, jogei

turkų-rusų derybos nenutruko, 
konstatuojama tai, kad rusų 
ekspansija bent laikinai užsi
kirto. Jų derybos su .Suomija 
vilkinamos; jų užsimojimai 
Balkanų link irgi nesivysto taip 
sklandžiai, kaip rusai norėtų.

Rusijos vyriausybės dienraš
tis “Izyiestija” rašo, kad bri
tų blokada prieš Vokietiją esan
ti neefektyvi. Su Vokietija pirk
liaujančios 5visos Pabaltijo 
lys-

RIGA, Latvija, spalio 17. — 
Gaunamais čia pranešimaisz Lie
tuva rėik^Iaiija, kad jai atiduo
tų tris žymius lietuvių centrus 
— Seinus, Švenčionis ir Puns
ką.

Pagal lenkų paskutinį suraši
nėjimą Vilniuje gyveno 208,000 
žmonių, šiandien Vilniaus gy
ventojų skaičius siekia daugiau 
nei 300,000. Pauguma jų yra 
žydai pabėgėliai. Pabėgėliai iš 
Liublino, iš Varšuvos, Bielosto: 
ko ir Gardino tebeplaukia į Vil
nių.

Kaunan atvyko Amerikos žy
dų delegacija žydų pabėgėlių

Lietuvoje šelpti ir, kiek galimą, 
jų išgabenti j kitas šalis.
' 'Vis gi Lietuvos' padėts ry
šium su paėmimu Vi n:aus kra
što sunki. Lietuva priskaito pus
trečio miliono gyventojų. O čia 
atsirado apie 500,000 pabėgėlių 
reikalingų pašalpos. Iš to skai
čiaus pačių lietuvių esama tik 
apie 100,000./

Lietuvos kariuomene įžygia
vo antradienį į Vilniaus kraštų. 
Trečiadienį lietuviai okupuos 
Vilniaus miestų.

Vilniaus krašto administrato
rium paskirtas Kazys Bizaus
kas.

ša

NUMATO NACIŲ ĮSIVERŽIMĄ 
HOLANDIJON»

Žydai bėga iš vokie 
čių į rusų Lenkiją

Vienas kiaušinis 
per savaitę 

•’ f

BERLYNAS, Vokietiją/ spa- 
lio 17. — Vyriausybės atsto
vai paskelbė, kad, pradedant 
antradieniu, vienam Vokietijos 
gyventojui bus leista pirkti tik 
vieną kiaušinį per savaitę.

Billings paleidžia 
mas iš kalėjimo

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra 
našaujar 
R Giedra;
lengvi pasikeičią vėjai; 
teka 6:05 V. r., leidžiasi 
vai. vak.

LONDONAS, Anglija, spalio 
17. — Keturi vokiečių lėktu
vai antradienį atakavo britų 
laivų bazę Scapa Flow. Suža
lojo laivą Iron Duke, kuris yra 
vartojamas jūreiviams mokin
ti. Britai sakosi nušovę vieną 
lėktuvą, o kitą sužaloję. Scapa 
Flow yra ta bazė, kurioj perei
tą šeštadienį vokiečių subma
rinas paskandino britų šarvuot
laivį Royal Oak.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 17. — Penkios vokiečių di
vizijos mestos cfensyvan prieš 
franeuzus 18 mylių ilgio sek
tore rytuose nuo Saar. Fran
euzų priešakinės eilės, buvu
sios vokiečių teritorijoje, pasi
traukė į savo teritoriją. Fran
euzų ugnis sulaikė ofensyvą 
prie pat jų teritorijos linijos, 
šitas ofensyvas skaitomas di
džiausiu iki šiol šitame kare 
vakarų fronte.

OSLO, Norvegija, spalio 17. 
— Ilgas britų ir vokiečių lai- 
zų ir lėktuvų mušis einąs Nor- 
zegijos apylinkėje. Vienas vo
kiečių laivas paskandintas.

STOCKHOLM, Švedija, spa- 
iio 17. — šiame mieste trečia
dienį susirenka Skandinavijos 
.'Šalių konferencija. Svarstys ko
kių priemonių tenka joms im
tis ryšium su sovietų Rusijos 
ekspansijos politika.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 17. — Francuzija ir Bri
tanija skelbia paskandinusios 
mažiausia 20 
linų nuo karo

MASKVA, 
spalio 17. — 
cija ruošiasi 
antradienio 
šiuši sutarties su Rusijos vy
riausybe.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 17. — Naciai planuoja per
kelti į Vokietiją ne tik vokie
čius gyvenančius Pabaltijo val
stybėse, bet ir kitose Europos 
šalyse. Tačiau vokiečiai gyve
ną Amerikos kontinente bus pa
likti vietose.

LONDONAS, Anglija, spalio 
17. — Prasidėjo britų-rusų pa
sitarimai tikslu praplėsti nese
niai pasirašytą prekybos sutar
tį. Britų prekybos delegacija 
ketina artimoj ateity 
Maskvą.

MASKVA, Sovietų 
spalio 17. — šimtai 
čių žydų jau pabėgo iš vokie
čių okupuotos Lenkijos į rusų 
okupącijos zoną. Tūkstančiai 
kitų dar bėga. Vilnius perpil
dytas pabėgėlių. Bielostoko gy
ventojų skaičius dvigubai pa
daugėjo.

vokiečių subma- 
pradžios.
Sovietų Rusija,
Turkijos deiega- 
apleisti Maskvą

vakare, nepasira-

Užmiršo priešlėktu
vinį alarmą duoti 
EDINBURGH~~škotija, spa

lio 17. — Pirmadienį Edinbur
gho apylinkę užpuolė vokiečių 
lėktuvai. Britų lėktuvai ir prieš
lėktuvinės kanuolės susirėmė 
su vokiečiais. Civiliai gyvento
jai, ažuot pasislėpti nuo pavo
jaus apsaugos punktuose, išbė
go į gatves, sulipo ant stogų 
ir stebėjo kautynes. Faktinai 
visi taip buvo kautynėmis su
sidomėję, kad užmiršta net 
priešlėktuvinis alarmas duoti.

Bet jau atsargesni britai pa
sirodė antradienį. Lėktuvų pa
vojaus signalai duoti antradie
nį Edingurghe ir kituose Ško
tijos ii* Anglijos pakraščių 
punktuose. Vėliau valdžios at
stovas pareiškė, kad vokiečių 
lėktuvų bombos užgavo laivą 
Iron Duke, Scapa Flow bazė
je. šitas laivas yra vartojamas 
jūreivių pratimams.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 17. 
pranešimais tūkstančiai žydų 
bėga iš vokiečių okupuotos Len
kijos į rusų okupacijos zona. 
Apskaičiuojama, kad žydų pa
bėgėlių esama tarp 500,000 ir 
1,000,000. Dėl pabėgėlių užplū
dimo kai kurių miestų popu
liacija žymiai padaugėjo. Bie- 
lostoke pav. normaliai gyvena 
apie 100,000 žmonių, šiandien 
miestas turi kuone dvigubai 
tiek gyventojų.

Į Vilnių, kuris teko Lietu
vai, atbėgo taipgi daugybė 
dų iš vokiečių Lenkijos.

Gaunamais čia

PARYŽIUS, Francuzija, spa-jpirma numatyta užpulti Holan 
lio 17. — Gaunamais Paryžiu
je pranešimais Hitleris įsakęs 
savo generolams atsiimti tą vo
kiečių teritoriją, kurią francu
zai okupavo nuo karo pradžios. 
Pasak Hitlerio, franęuzų oku
pacija daro negarbę vokiečių 
armijai.

Kai naciai atsiims sakytą te
ritoriją ir kai jų kariuomenė 
pasistums pirmyn tiek, kad tie
siogiai grūmos franeuzų Magi
nėto linijai, Hitleris planuojąs 
užimti Holandiją. Pereiti Ho-j 
landiją vokiečiams imsią tik 48 
valandas.

šiandien Hitleris turi sukon
centravęs Holandijos 
apie 20 kąriuomenės 
Vokiečiai dar svarsto planą už
pulti Šveicariją. Tačiau apskai
čiuojama, ka<J Šveicarijai oku
puoti, dėl jos kalnuotumo ir 
sunkių perėjimų, reikėtų apie 
250,000 kareiyių. Be to, įsiver
žimas į ŠveicAriją iššauktų są
jūdį neutralėse šalyse, ypač 
Balkanuose. Tai atrodo 
riui nepageidaujama ir

dijų. . ,
Suprantama, Šitie pranešimai 

nėra oficialus. Juos tenka im
ti greičiau kaipo numatomus 
galimumus.

vykti į

Rusija, 
tukstan-

Algų-darbo valandų 
įstatymo administra

torius rezignavo
zy

SAN FRANCISCO, Cal., spa
lio 17. — šiomis dienomis Ka
lifornijos gubernatorius Olson 
parašė valstijos vyriausiam tei
smui laiškų, prašydamas dova
noti 'Warren Billingsui baus
mę. Teismas nesutiko tų pra
šymų išpildyti, bet pakeitė vi
so amžiaus kalėjimo bausfnę į 
riboto laiko bausmę. Tuo pa
keitimu remdamasis gubernato
rius Olson ruošėsi antradienį 
paskelbti, kad Billings jau at
liko savo bausmę, ir paleisti jį 
iš kalėjimo.

Billings buvo nuteistas vi
sam amžiui kalėti kartu bu

temperatūra kįla;
saulė
5:0«5 Tarnu Mooney. Jis išsėdėjo ka

lėjime 28 metus.

pasieny 
divizijų.

Hitle- 
todčl

WASHINGTON, D. C., spa
lio 17. — Antradienį Baltasis 
'Namas paskelbė, kad rezigna
vo Elmer F. Andrews, algų- 
darbo valandų įstatymo admi
nistratorius. Artimoj ateity jis 
įeis į Reconstructidn Financę 
Corporation štabų.

> ■ ■ ■ ■ ’ ■1 ' '".

Algų-darbo valandų s įstatymo 
administratoriaus vietai nu- 
matytas pulk. Philip Fleming, 
armijos inžinierius. Iš karto 
jis ’ eis administratoriaus vpava
duotojo pareigas, o kai i susi
pažins 
tapsiąs 
rium.

su pareigomis^ tai pa- 
pilnu administrato

Britai pataria ru
sams geruoju taiky

tis su suomiais . • ■ 7_ _ _ .
LONDONAS, Anglija, spalio 

17. — Britanijos užsienių rei
kalų sekretorius, lordas Hali- 
fax; pasikalbėjime su Rusijos 
ambasadoriam Maiskiu išreiškė 
viltį, kad Rusija ir Suomija 
taikiu budu išriš stovinčias 
prieš jas problemas. Kitais žod
žiais tariant, kaip pirma prez. 
Rooseveltas, taip 
įnijos vyriausybė 
’nepulti Suomijos.

Nušovė nacių lėktu
vą Škotijoj

LONDONAS, Anglija, spalio 
17. — Lordas Chatfield, kra
što apsaugos koordinuotojas, 
antradienį paskelbė, iad vokie
čių lėktuvai antradienį vėl ata
kavo Scapa Flow laivyno bazę. 
Vienas užpuolikų lėktuvas ta- 

dabar Britą-Į po nušautas, o kitas matomai 
prašo rusus pažeistas. Keturi vokiečių 

tuyai padarė užpuolimą.

Traukia/ Vokietiją 
teisman

lėk-

0TTAWA, Kanada, spalio 17. 
— Kai kurie pasažieriai laivo 
Athenia, kurį paskandino vo
kiečių submarinas, traukia teis
man Vokietijos vyriausybę. Iš
keltoje Kanadoje byloje tie pa
sažieriai sakosi pražudę dėl 
laivo nelaimės dalį savo turto 
ir turėję šiaip daug nesmagu
mo. Viso Vokietijos valdžiai 
ieškinių iškelta iki šiol suma 
$2,000.
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Vokiečiai Pradėjo Ofensyvą
ATAKUOJA LAIVYNO BAZES, NUSTŪMĖ 
PRANCŪZUS ATGAL VAKARU FRONTE

Vokiečių ofensyvas sulaikytas 
sak'o francuzai

.. ------------ ■BERLYNAS, Vokietija, spa- Taipgi pirmadienį nacių ka
lio 17. — Vokietijoje kalbama, riuomenė išvystė kitą ofensy- 
kad Hitleris pagaliau pradėjo 
karą prieš talkininkus rimtai. 
Vokietija išvystė ofensyvą pe
reitos savaitės gale ir tęsė jį 
šią savaitę submarinais, lėktu
vais ir sausumos jėgomis.

Vokiečių submarinas įplaukė 
j Scapa Flow, Britanijos karo 
laivų bazę, paskandino šarvuot
laivį Royal Oak ir paleido tor
pedą į kreiserį Repulse. Atli
kęs šį žygį, submarinas išplau
kė, nors bazė yra apsaugota 
minomis.

Pirmadienį pirmą kartą vo
kiečių karo lėktuvai užpuolė 
britų laivyno bazę prie Rosyth, 
arti Edinburgho. čia, sako vo
kiečių pranešimas, jie užtiko 
britus visai netikėtai.7 Vokiečių 
bombos sužalojo karo laivą 
Southampton ir paskandino bu
vusią arti jo baržą.

Vokietijos pranešimai pripa
žįsta, kad du jų lėktuvai nesu
grįžo namo, o du britų leng
vieji lėktuvai bitvę ntfŠauti. 
Britai gi skelbi?, kad- keturi 
nacių bombonešiai Žuvo atako
je..

Vakarų fronfe, Francuzijos- 
Vokietijos pasieny, nacių ka
riuomenė išmetė francuzus Mo- 
selle upės srity iš vokiečių te
ritorijos ir įsibriovė apie 100 
jardų į francuzų teritoriją.

vą 30 mylių ilgio sektore į ry
tus nuo Saar. Berlyno prane
šimas sako, kad francuzai pa
sitraukė iš didžiosios Vokieti
jos teritorijos dalies, kurią jie 
užėmė nuo karo pradžios.

. PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 17. — Francuzijos karo ko
munikatas, išleistas antradienį, 
kalba apie dvi vokiečių atakas 
išvystytas pirmadieni. Vienoje 
jų, Moselle upės sektore, prie 
Luxembourgo, keturių mylių 
fronte vokiečiai pasiuntė ata
kon 10,000 kareivių, čia vokie
čiai atsiėmė teritoriją, kurios 
buvo netekę nuo karo pradžios, 
ir dar užėmė apie 100 jardų 
francuzų teritorijos. Vokiečiai 
tapo sulaikyti prie kaimo A- 
pach.

Vėliau vokiečiai išvystė ki
tą ataką, 30 kilometrų sekto
re, į rytus nuo Saar. čia jie 
metė į mūšį penkias karinome? 
nes divizijas —r apie 50,000 ka* 
reivių. Francužų- priešakinės 
eilės pasitraukė į numatytas 
iš anksto pozicijas, o francu
zų ugnis sulaikė vokiečius toj 
linijoj, kurioj buvo planuota 
juos sulaikyti. Vokiečių * nuo
stoliai, sako komunikatas, esą 
dideli.

Suomijos delegacija 
vyks į Maskvą penk

tadieni
spa-HELSINKIS, Suomija, 

lio 17. — Suomijos vyriausy
bė nesiskubina duoti atsakymą 
sovietų Rusijai. Trečiadienį su
sirenka Skandinavijos šalių 
konferencija Stockholme. Suo
miai laukia tos konferencijos 
nutarimų. Po konferencijos, at
einantį penktadienį Suomijos 
delegacija vėl į Maskvą vyks.

Suomijos užsienių reikalų mi
nisterijos atstovas antradienį 
pareiškė, kad suomių-rusų pa
sitarimuose pasirodė sunkumų. 
Tačiau, pasakė jis, turint ge- 
?us norus išeitį galima suras-

Vienas kiaušinis 
per savaitę 

'* f.

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
. lio 17. — Vyriausybės atsto

vai paskelbė, kad, pradedant 
antradieniu, vienam Vokietijos 
gyventojui bus leista pirkti tik 
vieną kiaušinį per savaitę.

Chicagai ir apielinkei fede* 
ralio oro biuras Šiai dienai pra> 
našauja r

Giedra; temperatūra 
lengvi pasikeičią vėjai; 
teka 6:05 v. r., leidžiasi 
vai. vak.

m 
.. : S:

į

ROYAL OAK, ANGLŲ KARO LAIVAS,. KURI PASKANDINO VOKIEČIŲ

\Prašo atiduoti Lietuvai

f ACMK-NAUJIENŲ Photo) 
SUBMARINAS

DIENI
LIETUVOS-RUSIJOS PREKYBA BUS f PADIDINTA

Kaune pranešta, kad Lietu
vos karįuomęne Įžygiavo Vil
niaus teritorijon/Lietuviai bu
vo . prisirupšį^ ^ūžithti Vilniaus 
miestą antradienį. i ■

[Pirmadienio pranešimai sa
ke, kad lietuviai užims Vilnių 
trečiadienį.] /

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 17. — Sovietų Rusijos 
žinių agentūra Tass oficialiai 
paskelbė, khd pąsirašyta Lie- 
tu^s/iFĮus^bs/ ‘ prekybos1 šų tai< 
tis. ji veiks 1939 it 1940 'me- 
tus. Lietuvos-Rusijos prekyba 
sutartimi padvigubinama. Ji 
sieksianti 40,000,000 litų.

TURKAI NEPASIRAŠĖ SUTARTIES SU 
f ' SOVIETAIS ‘Ui 

. ' ■■ x ■>, z F ■ . <■ . ■

‘ t ■ t • j M >4/ / •. 1 •

Seinus ir Švenčionis
Reikia šelpti 500,000 karo pabėgėlių

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Prasidėjo konferen 
cija tremtinių ir pa 
bėgėlių klausimais

' WASHINGTON, D. C., spa- 
lio 17k — Washingtone prasi
dėjo konferencija pabėgėlių ir 
tremtinių klausimais. Konferen
cijoje dalyvauja 32 valstybių 
atstovai.

Rimtas yra žydų klausimas. 
Vokietija, kuri pirm karo bu
vo sutikusi išgabenti po 175,000 
žydų per metus, sulaiko jaunus 
žydus ir nori išgabenti tik se
nius ir vaikus. Bet kitos šalys 
nesutinka ’ priimti vien vaikų 
ir senių.

Greta žydų šiandien yra tūk
stančiai pabėgėlių lenkų. Apie 
100,000 ispanų dar tebėra Pran
cūzijoje.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 17.:-t- Turkijos delega
cija ketina apleisti Maskvą an
tradienio vakare, nepasirašiusi 
sutarties šti sovietais. Rusų- 
turkų deryboš betgi nenutrauk-’ 
tos galutinai. Jos bus vedamos

Į Maskvą trečiadienį atvyk
sta Turkijos žemės ūkio minis- 
teris Mukhlis Erkmen. Jis ir 
ves derybas vietoj užsienių rei
kalų ministerio Saracoglu.

Nežiūrint pareiškimų, jogei

turkų-rusų derybos nenutruko, 
konstatuojama tai, kad rusų 
ekspansija bent laikinai užsi
kirto. Jų derybos su Suomija 
vilkinamo^; jų užsimojimai 
Balkanų link irgi nesivysto taip 
sklandžiai, kaip rusai norėtų.

Rusijos vyriausybės dienraš
tis “Izviestija” rašo, kad bri
tų blokada prieš Vokietiją esan
ti neefektyvi. Su Vokietija pirk
liaujančios visos Pabaltijo ša
lys.

< X • . V;.*..

RIGA, Latvija, spalio 17. — 
Gaunamais čia pranešimais^ Lie
tuva reikalauja, kad jai atiduo
tų tris žymius lietuvių centrus 
— Seinus, Švenčionis ir Puns
ką.

Pagal lenkų paskutinį suraši
nėjimą Vilniuje gyveno 208,000 
žmonių, šiandien Vilniaus gy
ventojų skaičius siekia daugiau 
nei 300,000". Dauguma jų yra 
žydai pabėgėliai. Pabėgėliai iš 
Liublino, iš Varšuvos, Bielosto: 
ko ir Gardino tebeplaukia į Vil
nių.

Kaunan atvyko Amerikos žy-
■ z* l *• — »

dų delegacija žydą pabėgėlių

Lietuvoje šelpti ir, kiek galimą, 
jų išgabenti į kitas šalis.
”■•:'Vfei gi,sLietuvos' padėt’s ry
šium su paėmimu Vi n:aus kra
što sunki. Lietuva priskaito pus
trečio miliono gyventojų. O čia 
atsirado apie 500,000 pabėgėlių 
reikalingų pašalpos. Iš to skai
čiaus pačių lietuvių esama tik 
apie 100,000./’

Lietuvos kariuomenė įžygia
vo antradienį į Vilniaus kraštų. 
Trečiadienį lietuviai okupuos 
Vilniaus miestą.

Vilniaus krašto administrato
rium paskirtas Kazys Bizaus
kas.

LONDONAS, Anglija, spalio 
17. — Keturi vokiečių lėktu
vai antradienį atakavo britų 
laivų bazę Scapa Flow. Suža
lojo laivą Iron Duke, kuris yra 
vartojamas jūreiviams mokin
ti. Britai sakosi nušovę vieną 
lėktuvą, o kitą sužaloję. Scapa 
Flow yra ta bazė, kurioj perei
tą šeštadienį vokiečių subma
rinas paskandino britų šarvuot
laivį Royal Oak.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 17. — Penkios vokiečių di
vizijos mestos cfensyvan prieš 
francuzus 18 mylių ilgio sek
tore rytuose nuo Saar. Fran- 
euzų priešakinės eilės, buvu
sios vokiečių teritorijoje, pasi
traukė į savo teritoriją. Fran
cuzų ugnis sulaikė ofensyvą 
prie pat jų teritorijos linijos, 
šitas ofensyvas skaitomas di
džiausiu iki šiol šitame kare 
vakarų fronte.

OSLO, Norvegija, spalio 17. 
— Ilgas britų ir vokiečių lai- 
/ų ir lėktuvų mušis einąs Nor- 
/cgijos apylinkėje. Vienas vo
kiečių laivas paskandintas.

STOCKHOLM, Švedija, spa
lio 17. — Šiame mieste trečia
dienį susirenka Skandinavijos 
Salių konferencija. Svarstys ko
kių priemonių tenka joms im
tis ryšium su sovietų Rusijos 
ekspansijos politika.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 17.
tanija skelbia paskandinusios 
mažiausia 20 
linų nuo karo

MASKVA, 
spalio 17. — 
cija ruošiasi 
antradienio
šiuši sutarties su Rusijos vy
riausybe.

BERLYNAS, Vokietija, spa- * 
lio 17. — Naciai planuoja per
kelti į Vokietiją ne tik vokie
čius gyvenančius Pabaltijo val
stybėse, bet ir kitose Europos 
šalyse. Tačiau vokiečiai gyve
ną Amerikos kontinente bus pa
likti vietose.

LONDONAS, Anglija, spalio 
17. — Prasidėjo britų-rusų pa
sitarimai tikslu praplėsti nese
niai pasirašytą prekybos sutar
tį. Britų prekybos delegacija 
ketina artimoj ateity 
Maskvą.

MASKVA, Sovietų 
spalio 17.
čių žydų jau pabėgo iš vokie
čių okupuotos Lenkijos į rusų 
okupacijos zoną. Tūkstančiai 
kitų dar bėga. Vilnius perpil
dytas pabėgėlių. Bielostoko gy
ventojų skaičius dvigubai pa
daugėjo.

Francuzija ir Bri-

vokiečių subma- 
pradžios.
Sovietų Rusija,
Turkijos delega- 
apleisti Maskvą

vakare, nepasira-

Billings paleidžia 
mas iš kalėjimo

SAN FRANCISCO, Cal., spa- 
lio 17. — šiomis dienomis Ka
lifornijos gubernatorius Olson 
parašė valstijos vyriausiam tei
smui laišką, prašydamas dova
noti Warren Billingsui baus
mę. Teismas nesutiko tą pra
šymą išpildyti, bet pakeitė vi
so amžiaus kalėjimo bausfoę j 
riboto laiko bausmę. Tuo pa
keitimu remdamasis gubernato
rius Olson ruošėsi antradienį 
paskelbti, kad Billings jau at
liko savo bausmę, ir paleisti j j 
iš kalėjimo.

Billings buvo nuteistas vi
sam amžiui kalėti kartu su

kįla;
saulė
5:05 Tarnu Mooney. Jis išsėdėjo ka

lėjime 23 metus.

NUMATO NACIŲ ĮSIVERŽIMĄ 
. HOLANDIJON

------- .—,—i. ,
PARYŽIUS, Francuzija, spa-'pirma numatyta užpulti Holan- 

lio 17. — Gaunamais Paryžiu
je pranešimais Hitleris įsakęs 
savo generolams atsiimti tą vo
kiečių teritoriją, kurią francu
zai okupavo nuo karo pradžios. 
Pasak Hitlerio, franpuzų oku
pacija daro negarbę vok iečui 
armijai.

Kai naciai atsiims sakytą te
ritoriją ir kai jų kariuomenė 
pasistums pirmyn tiek, kad tie
siogiai grūmos francuzų Magi
nėto linijai, Hitleris planuojąs 
užimti Holandiją. Pereiti Ho- 
landiją vokiečiams imsią tik 48 
valandas.

šiandien Hitleris turi sukon
centravęs 
apie • 20 ki 
Vokiečiai dar svarsto planą už
pulti Šveicariją. Tačiau apskai
čiuojama, kacjl Šveicarijai oku
puoti, dėl jos kalnuotumo ir 
sunkių perėjimų, reikėtų apie 
250,000 kareiyių. Be to, įsiver
žimas į Šveicariją iššauktų są
jūdį neutralėse šalyse, ypač 
Balkanuose. Tai atrodo Hitfe- 
riui nepageidaujama ir todėl

diją. . 3
Suprantama, šitie pranešimai 

nėra oficialus. Juos tenka im
ti greičiau kaipo numatomus 
galimumus. ■ '

Algų-darbo valandų 
įstatymo administra

torius rezignavo

Holandijos pasieny 
ąriuomenės divizi j ų.

VVASHINGTON, D. G., spa
lio 17. — Antradienį Baltasis 
Namas paskelbė, kad rezigna
vo Elmer F. Andrews, algų- 
darbo valandų įstatymo admi
nistratorius. Artimoj ateity jis 
įeis į Reconstruction Financę 
Corporation štabą.

Algų-darbo valandųv įstatymo 
administratoriaus vietai nu- 
lųatytas pulk. Philip Fleming, 
armijom inžinierius. Iš karto 
jis ’ eis administratoriaus upavą- 
duotojo pareigas, o kai ■ susi
pažins 
tapsiąs 
rium.

su pareigomis, tai pa-
pilnu administrato-

Žydai bėga iš vokie 
čių į rusų Lenkiją
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 17. —- Gaunamais čia 
pranešimais tūkstančiai žydų 
bėga iš vokiečių okupuotos Len
kijos j rusų okupacijos zoną. 
Apskaičiuojama, kad žydų pa
bėgėlių esama tarp 500,000 ir 
1,000,000. Dėl pabėgėlių užplū
dimo kai kurių miestų popu
liacija žymiai padaugėjo. Bie- 
lostoke pav. normaliai gyvena 
apie 100,000 žmonių, šiandien 
miestas turi kuone dvigubai 
tiek gyventojų.

Į Vilnių, kuris teko Lietu
vai, atbėgo taipgi daugybė žy
dų ,iŠ vokiečių Lenkijos.

Britą i pataria ru 
sams geruoju taiky 

tis su suomiais>

LONDONAS, Anglija, spalio 
17. — Britanijos užsienių rei
kalų sekretorius, lordas Hali- 
fax, pasikalbėjime su Rusijos 
ambasadoriiim Maiskiu išreiškė

Užmiršo priešlėktu
vinį alarmą duoti 
EDINBURGH?~škotija, spa

lio 17. — Pirmadienį Edinbur- 
gho apylinkę užpuolė vokiečių 
lėktuvai. Britų lėktuvai ir prieš
lėktuvinės kanuolės susirėmė 
su vokiečiais. Civiliai gyvento
jai, ažuot pasislėpti nuo pavo
jaus apsaugos punktuose, išbė
go į gatves, sulipo ant stogų 
ir stebėjo kautynes. Faktinai 
visi taip buvo kautynėmis su
sidomėję, kad užmiršta net 
priešlėktuvinis alarmas duoti.

Bet jau atsargesni britai pa
sirodė antradienį. Lėktuvų pa. 
vojaus signalai duoti antradie
nį Edingurghe ir kituose Ško
tijos ii* Anglijos pakraščių 
punktuose. Vėliau valdžios at
stovas pareiškė, kad vokiečių 
lėktuvų bombos užgavo laivą 
Iron Duke, Scapa Flow bazė
je. šitas laivas yra vartojamas 
jūreivių pratimams.

Nušovė nacių lėktu
vą Škotijoj

LONDONAS, Anglija, spalio 
17. — Lordas Chatfield, kra
što apsaugos koordinuoto jas,

viltį, kad Rusija ir Suomija antradienį paskelbė, kad vokie- 
taikiu budu iŠriŠ stovinčias čių lėktuvai antradienį vėl ata- 
prieš jas problemas. Kitais žod- kavo Scapa Flow laivyno bazę, 
žiais tariant, kaip pirma prez. Vienas užpuolikų lėktuvas ta- 
Rooseveltas, taip dabar Britą- po nušautas, o kitas matomai 

rusus pažeistas. Keturi vokiečių lėk- 
Įtuyai padarė užpuolimą.

Rooseveltas, taip 
w unijos vyriausybė 

"nepulti Suomijos.

dabar 
prašo

vykti į

šimtai
Rusija, 

tukstan-

Traukia/ Vokietiją 
teisman

0TTAWA, Kanada, spalio 17. 
— Kai kurie pasažieriai laivo 
Athenia, kurį paskandino vo
kiečių submarinas, traukia teis
man Vokietijos vyriausybę. Iš
keltoje Kanadoje byloje tie pa
sažieriai sakosi pražudę dėl 
laivo nelaimės dalį savo turto 
ir turėję šiaip daug nesmagu
mo. Viso Vokietijos valdžiai 
ieškinių iškelta iki šiol suma 
$2,000.
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Berhice AustisBėrrtifce ViteatiškiutėMARIJONA POCIŪTĖ
2059 W. Gėritiak Rd 4151 So. Sacrartifento Avė1823 So. Uhion Avfe

Stella Kažlatiskas Jane Paulauskaitė

4444..So. Artesian. .Ave^k

Estelle VaitėkaitėRuth Bružas Helen Franowskas Bernice ŠeštukasMinnie Gedutis

3508 W. 61 St5311 S; Eiiiferdld Avė

f*-16 EfHitia Vtii-kiiS
6193 Šb. MeHdfd Atb

Alekna Wiltrakis
2145 W. 24th St.

Kazimir TermenaS
944 W. Madisdn S*

GENOVAITĖ dUtiSKAS

3246 So. tialsuM st. P-1S Floreticė Šidlauskaitė, 
.. 34118 Sb. Haišted St.,
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Aldona Rutkauskas
4442 So. Western Avė

Olga AttlbroSe
1843 So. Halšted. St

Helen Mondus
< < •; ’ • i; ii G. \ ♦

6040 ' So. Union Avė’
Irette Sabaliauskas

So. Galifornia Avė
Keisti Chesna 

’jĮUl S, Christina St
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LINKIMAS GRAŽUOLIŲ ĮVYKS

Spalių-October 18,1939
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ-3133 So. Halsted Street

PRADŽIA 7:30 VAL VAKARE JžANGA40c
PIRMIEJI 500 YPATŲ GAUS GRAŽIAS DOVANAS PRIE DURŲ, DOVANAS GRAŽUOLĖMS IR PUBLIKAI SUTEIKS NEW C I T Y FURNITURE MART, KURIŲ 
KRAUTUVE randasi 1054-6 W, 47th ST. CHICAGOS LIET. CHORAS ‘‘PtkMYN” OEMONSTkllOŠ NaUMJS LIETUVOS ŠOKIUS JONKELI, KUBILAS, BLEZDIN- 
GELE IR KITUS.
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ĮVAIRIOS ŽINIOSGRAŽUOLIU KONTEST
AKIU SPECIALISTAI

Jean Petronitis spalioSophie Šamas
509 W. 103rd S t

-

Violet Yushka
3138 Lituanica Avenue

popie

LIETUVIAI
KITATAUČIAI

Iš Lietuvos

GARSINK1TES “NAUJIENOSE Per savaitę keli gaisrai

GARSINKITE “NAUJIENOSE

Jean Codidge
2724 W. 15 St

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

turėjo 
dėl ka-

arodančia mažiausias 
įlė atyda atkreipiama

Moterys priimamos au
tobusų konduktorėmis

Antrad.
4143

Mildred Zalatorius 
3116 West 42nd Street

ESTELLE 
POVILUS

3140 W. 40th St

Stella Šatkauskas
4042 S. Artesian Avė

.Adelia Belskis
2453 W. 71st Street

Frances Telecki
1901 W. 47th Street

Emily Verbickas
4440 So. Ttdlnan Avė

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Wanda Samolis .
4615 S. Paulina St

Josephine Bajorinas
2453 W. 71st Street

Auna Slicputis
6752 So. Campbell Avė

Amelia Deck
724 W. Cermak Road

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St 

Valandos* nuc W r iki 2 no pietį 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 72M

SUE RUDIS
5816 S. McVickers St

IRENE 
VAITEKAITfi 
3508 W. 61st St.

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

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

Namų TeL: Prospect 1938

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė-* 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu- geriausį atlyginimą iš Fire In
surance'' Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

Pirmuosius emigran 
tus išgabens ketvir 

tadiebi

■fe/''- ■L

- KAUNAS. — KMS priima 
moteris autobusų konduktorė
mis tuo atveju, jei pasiliuosuo- 
ja konduktoriaus vyro vieta, 
arba jei vyrai konduktoriai bu
tų pašaukti į kariuomenę, Pa- 
davusios prašymus turės atlikti 
praktiką ir bus laikomos kan
didatėmis. Pageidaujamos bent 
4 gimn. klasių. Kreiptis į auto
busų susisiekimo įmonę, Gele
žinkelių g. 6 nr., darbo dieno
mis.

Ok. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS, .... .

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistai
Palengvina axių įtempimą, kurii 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisc 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, ] 
klaidas. Spec: 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys

STELLA R. 
•TUMAS

5442 S. Kildare Avė

ADELINE 
RAUCH

3227 S. Emerald Avė
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

Anne Davis
1402 S. 49 Ct., Cicero

Or. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6691

Prancūzijos mokyk 
los atsidarė

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 15. — Prancūzijos-kariuo
menės, komunikatas sako, kad 
per penkias karo savaites aš- 
tuoni francuzų lėktuvai < buvo 
nušauti vokiečių teritorijoje, o 
24 vokiečių lėktuvai nukrito 
FrancUzijos teritorijoj.

24 vokiečių lėktuvai 
nukrito francuzų 

pusėje

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Ofiso Tel. Vlrglnia 0038.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

DR* HERZMAN
TŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3118 )
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7484

DR. BRUNO .1.
ZTTRRTCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—6 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

ni ais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 8111

Office and Res. Phone Calumet 7471 
Office Hours:2-4 p. m 7-8:39 p. m

DR. ST. NA1KELIS
Physlcian and Surgeon 

3261 So. Halsted Streei

NEW YORK, N
16. — Pirmadienį atidarytas 
didžiulis New Yorko miesto 
aerodromas. Lėktuvų vairuoto
jai sako, kad jis esąs vienas 
saugiausių lėktuvams aerodro
mų Jungt. Valstijose. Jo pasta
tymas kaštavo $40,000,000. 
Daug maž 325,000 žmonių su
sirinko atidarymo iškilmių pa
žiūrėti.

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

VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
mos be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

Onytė Gailiūtė'
4422 So. Artesian Avė

TeL Office Wentworth 1334
Rez. Hyde Park 3391

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomia ir tubatomi*

TALINAS, Estija, spalio 16. 
— Pirmieji vokiečiai emigran 
tai bus ' išgabenti į Vokietiją 
iš Estijos ateinantį ketvirta
dienį. Jų turtas pasilieka Esti
joje. Estai atmokės paliktą 
:urtą Vokietijos pasiuntinybei. 
Apmokės ne staigiai, bet ^po
vai, kad atmokėjinias neužgau
tų . ekonominio šalies gyveni
mo.

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

VILKAVIŠKIS. — Žaliosios 
valsč. apskr. savivaldybei pri
klausančiame Didvyžių dvare, 
kuriame yra ir senelių prie- 
glduda, sudegė didelis mūrinis 
to dvaro kluonas, su javais ir 
pašaru. Nuostolių padaryta 51,- 
600 Lt. Gaisras prasidėjo iš 
šalia kluono esančio šiaudų kū
gio. Kiek anksčiau didelis ir 
staigus gaisras kilo Vilkaviškio 
valsč., Ožkabalių k 
nos ūkyje. Sudegė visos trobos 
su turtu. Alvito valsč. sudegė 
visos trobos mažažemio K. Jan
kaus. Trobas uždegė vaidai, iš 
kamštinio gąsdiklio, iš arti iš
šaudami { stogą.

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

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

Seredoj pagal sutartį.

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, niinoli
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 9791 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilL 0306

Atidarytas didžiulis 
New Yorko aero

dromas

Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue,
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Dr. V. E SIEDUNSK1
DENTISTAS

Pirm.. Trečiadieni šeštadieni 
4631 So. Ashland Avė 

TeL Yards 0994.
acL Penktadieni 
rcher Avė.

T*L LMtayette MM

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 16. — Pirmadienį atsidarė 
Paryžiaus ir daugelio kitų Pran
cūzijos miestų mokyklos. Vai- 

| kai ėjo j mokyklas, nešdamie- 
si kaukes prieš gaso dujas gre
ta knygų, paišiukų ir 
ros.
, Mokyklos Francuzijoj 
atsidaryti anksčiau, bet 
ro jų atidarymas buvo atidė
tas. Ir dabar tapo atidarytos 
ne visos Paryžiaus mokyklos, 
o tik tokios,, kurios randasi 
netoli punktų įrengtų apsaugai 
nuo oro atakų.

Cel. Yards 3148
BALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

c TTAT-«5TU:r» A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearbom St 
1431-1434-TeL Central 4411-3 
ofisas—3323 So. Halsted St

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

(Tu-,- . SUPPLY COMPANY Not mc.
10 West 18th Street

■’ musll Patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų
B.ĮjL namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na-
■ .pjM apšildymo reikmenų (plant) ga-
■ ru arba kar^tu vandeniu šildomą. H H 

Nereikia pinigų įmokėti—36 mė- |&Djį|įį 
nėšiai išmokėjimui—žema palu- fil ri|| 
kanų kaina. Lietuvis salesmanas UTOlĮJjįlniMllL

Mrs. A. K. JARUSZ ? i v >
Physical Therapy 

and Midwife
H į Kiekvieną dieną 

B G630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_________ Draugijos Nariai_________
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvood 5197.

Kiti Lletnyiai Daktarą!

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie Avė.) 

BRIGHTON BANK BUILDING 
Atdara 10:00 v. r. iki 9:00 v. x 

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette* 3151

z-.>
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VžBakyDM kafauu < 
Chicagoje—paštą:

Metams ...... ..........................
Pusei metų —... .........—
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams___ __
Vienam mėnesiui —

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija ..... ....... .

Savaitei __ ____
Mėnesiui ........................ .

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,1 
paštu': 

(Atpiginu)
Metams _________________ $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams__________ 1.50‘
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose: ;
Metams _______ ___  $8.00|
Pusei metų __________ .......... 4.00
Trims mėnesiams  ____ _ 2.50.
Pinigus reikia siųsti pašto Money:

Orderiu kartu su Užsakymu.

kimą priešui. Bausmė už tokį 
ndsi'kaltimą yra tino 100 iki 5uį 
frankų ft. y. nuo $2.29 iki 
$11.45) pabaudos ir nuo vienų 
iki penkerių metų kalėjimo.

Atsimenant, kad tai karo me- 
tas, reikia pasakyti, kad baus
mė nėra žiauri. Sovietų Rusi j o-, 
je net taikos metu už susižino
jimą su svetimos Valstybės val
džia yra baudžiama mirtim!

LABAI ŽIOPLAS 
ARGUMENTAS

Karas “pagyvėjo”
Tie žmonės, kuriems dabartinis Europos karas at

rodė “nuobodus”, dabar turės daugiaus pasitenkinimo, 
nes kova vakarų frontuose pasidarė smarkesnė. Pralai
mėjęs “taikos ofensyvą”, Hitleris pradėjo ginkluotus puo
limus juroje, ore ir sausumoje. , z

Ši tartie ofensyve naciai turėjo pasisekimų. Jų subma- 
rina paskandino didelį anglų karo laivų Royal Oak. Jų 
lėktuvai bombardavo anglų laivyno bazes Škotlandijoje 
ir Orkney salose (į šiaurę nuo Škotijos), ir jų kariuome
nė išstūmė franeuzus iš kai kurių pozicijų Moselle upės 
klonyje ir šiaurinėje Saaro distrikto dalyje.

Atrodo, kad Hitleris bus priverstas ir toliaus varto
ti puolimo (ofensyvo) taktikų, o sųjungininkai ginsis. 
Anglai ir franeuzai gali karų tęsti, o Vokietija yra pri
versta skubintis, kadangi ilgai kovai ji nėra pasiruošusi.

Todėl galima tikėtis, kad smarkių susikirtimų 'dabar 
bus pakankamai, — iki puolančioji šalis nepails.

Maskvos “pergalės” užkliuvo

Lenkų pabėgėliai Lietuvoj

s Massachusetts valstijos komu
nistų partija išleido geltonus la
pelius su antrašte “Soviet Re- 
stores Vilna”/ (sovietas grąžina 
Vilnių). Tarp kitko jame sa
koma :

“Vilniaus grąžinimas rodo, 
•kad tiktai per taiką mažosios 
tautos gali turėti naudą ir ap
saugą; kad taika gali būti už
tikrinta tiktai kooperuojant 
su Sovietų Sąjunga. Jisai ro
do, kad kariaujančiųjų šalių 
tautos turi atšaukti imperia-

Po “didelių pergalių” Pabaltijo kraštuose Stalinui] 
jau pradeda ne taip gerai sektis. Suomija nesiskubina 
priimti jo “draugiškus pasiūlymus”, o Turkijos užsienių, 
reikalų ministeris Sukru Saracoglu, išbuvęs tris savaites 
Maskvoje, išvažiavo namo, nepasirašęs jokios sutarties.

Sovietų valdžiai buvo lengva, sukoncentravus milži*’ 
nišką armiją prie Estijos, ir Latvijos šienų, priversti jas' 
priimti sovietų “glahą^. Lietuvai irgi nebuvo kitokios iš
eities, kaip “draugiškai susitarti” su Stalnu. Šitos trys 
mažiukės respublikos yra atskirtos nuo didžiųjų valsty
bių, ir atsiginti nuo rusų jos negalėjo. • •

Bet už Suomijos nugaros stovi Švedija ir Norvegija, 
o už jų — Anglija su savo galingu laivynu. Todėl suomiai 
yra daug patogesnėje padėtyje gintis nuo sovietų užpuo
limo. Nors karą laimėti su Rusija jie ir negalėtų, bet pats 
faktas, kad menkutė Suomija yra pasiryžusi stoti į kovą, 
verčia Maskvą pagalvoti. Toks karas iššauktų visame 
pasaulyje didžiausią pasipiktinimą prieš sovietų valdžią.!

Kare su turkais Maskva irgi daugiaus prakištų, ne-: 
gu laimėtų, nes, įsivėlus į tokį karą, ji paskatintų AnglL; 
jos ir Francuzijos laivynus bombarduoti rusų miestus1 
prie Juodosios juros; ir, gal būt, ateitų Turkijai į pagal
bą'Italija. Karas su Turkija susilpnintų sovietų poziciją 
Lenkijoje, jau nekalbant apie Tolimuosius Rytus, kur ja
ponai dar anaiptol nėra atsižadėję savo svajonių apie iš
vijimą rusų iš Mongolijos.

Taigi galima tikėtis, kad nei Suomija, nei Turkija 
sovietams nekapituliuos. O tokiame atsitikime Stalino lai-1 
mėjimai nebus jau taip stambus, kaip pirmiaus atrodė. 
Kuomet gi sugrius Hitlerio galybė, tai Maskva bus, pri
versta noroms nenoroms pasitraukti ir iš Pabaltijo kraš
tų, kuriuos ji dabar taip lengvai “užkariauja”.

Jeigu mažųjų tautų labas it; 
saugumas reikalauja taikos, tai 
kam sovietų valdžia privertė 
Estiją, Latviją ir Lietuvą pasi
rašyti su Rusija “savitarpės pa
galbos” sutartį? Pagal šitą su
tartį, jeigu Rusija bus įvelta į 
karą, tai ir tos mažos tautos 
bus priverstos kariauti.

O kai dėl “atšaukimo impe*- 
rialistinio karo”, tai čia Mass. 
valstijos komu-naciai nušnekę*-' 
jo Visai negudriai. Jeigu karas 
butų sustabdytas dabar, palie
kant vokiečių rankose .pusę 
Lenkijos, tai Hitleris butų per
galėtojas. .Jisai pasidarytų dar 
galingesnis, negu prieš katą. 
Tuomet jisai pavergtų visas ma
žąsias valstybes Europoje, b po 
to pakltfpdytų ir patį Staliną, 
taip kad paklupdė Lenkiją, su 
kuria jisai pernai dalinosi Če
koslovakijos -žemėmis, -

Agitacija apie “sustabdymą 
imperialistinio karo” yra nie
kas kita, kaip hitlerizmo pro
paganda.

AR HITLERIS GALI 
LAIMĖTI KARĄ? .

INTERNUOTI LENKŲ 
KAREIVIAI LIE

TUVOJE

jie yra, arba tos, kuri ją ar jos 
dalis paveldės. Tokiu budu už 
lų kareivių “hurdą” turės už
mokėti Lenkijos valdžia.

« >___ %______ ____ ... ___ A___Į Lietuvą atbėgo daug Lenki
jos kareivių ir civilių žmonių. 
Rugsėjo 25 d. jų buvo jau apie 
10,000 — iš jų 9,000 kareivių. 
Civiliais pabėgėliais rūpinasi 
Raudonasis Kryžius. Lenkijos 
kareivius karo vyriausybė nu
ginkluoja ir uždaro tam tikro
se stovyklose arba, kaip sako
ma, “internuoja” visam karo 
laikui. y

Kaip Lietuvos laikraščiai ra
šo, internuotiems lenkų karei
viams yra įsteigtos stovyklos 
Biištone, Kulautuvoje, Palango
je ir Rokiškyje.

Pagal tarptautinius susitari
mus, internuotieji yra išlaikomi 
sąskaiton tos valstybės, kurios

KAIP FRANCUZIJA 
BAUDŽIA ŠNIPUS

Vietoje uždarytos komunistą 
partijos, Prancūzijos stalincai 
suorganizavo • “Darbininkų ir 
Ūkininkų Partiją”, kurią val
džia paskelbė taip pat nelegaliau

Kelios dešimtys bu v. komu?- 
nistų atsjdvų, kurie pasirašė po 
laišku, reikalaujančiu, Radi 
Prancūzija priimtų Hitlerio 
“taikos pasiūlymą”, buvo sua
reštuoti, o kiti pabėgo ir slaps
tosi.

Komunistai yra kaltinami pa
gal karo įstatymą apie šnipinė
jimą už moralines pagalbus teir

Vienas Vengrijos moksliniu-- 
kas, Dr. Itvan Lajos, parašė; 
knygą '“Hitlerio Karo Progos”; 
už kurią autorius buvo patrauk
tas tiešon ir jo veikalas buvo 
sųkonfis'kuotas. Tačiau, pirma 
negu valdžia susopėjo įsikišti, tos' 
knygos buvo ^parduotos Ven
grijoje 1'00,000 ekzempliorių. O 
kai Dr. Lajosui buvo iškelta by
la, tai jo veikalas pagarsėjo vi
soje Europoje/

Dr. Lajos yra 
profesorius mieste Pecs. 
dėsto konstitucinę teisę, 
knygoje apie “Hitlerio 
Progas” jisai tyrinėja, ^ar naciš
koji Vokietija gali laimėti karą; 
Šituo tikslu jisai naudojasi kuo
ne išimtinai žymių Vokietijos 
Valdžios atstovų pareiškimais ir 
faktais, paimtais iš nacių spau
dos.

Autorius pirmiausia nurodo, 
kad Vokietijoje reiškiasi dide
lis žemės Ūkio darbininkų tru
kumas. Vokietijos agrikultūros 
ministeris Datre šių metų sau- 
■sio mėnesį viešai pateiške, kac 
žemės ukiui trūksta 8OO$0O 
darbininkų. Dėl darbo jėgų, tru
kumo sodžiuje yta pastebimas 
ūkininkų persidirbimas ir jų 

, sveikatos sumenkėjimas. Pav. 
vienoje Saksonijos mokyklojėt 
iš 66 mokinių tik 7 buvo vjsail 

! sveiki. Iš 1388 kandidatų į 
•smogikų skyrius 680 kaimiečių 
.buvo atmesti dėl phyzinio silp- 
. numo.

Toliauj? Dr. Lajos kalba apie 
. pramonės medžiagų trukumą. 
> Povandeniniai laivai padaromi 
iš tokias blpgas medžiagos,, kad 
jie greitai sugenda. Tai .patyrė 

i Turkija, kuri užsakė Krupp',o 
• dirbtuvėse šešis <:|»ovandeninius 
JaiVus Ouhmarinas); už kelių 
savaičių tie laivai turėjo būt iš
imti iš laivyno., Vienas laivas, 
“Bajrakli”, už kurį Turkija UŽ-

--------- - ------- u—.... i , ,l| i .......

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Kiek dabar yra lenkų pabėgė
lių ir internuotos kariuomenės, 
butų sunku pasakyti. Tiek tik. 
galima tvirtinti, kad jų jau ne
vienas tųkstantis, bet keletas !ir: 
siekia gal koks dvidešimts tuk-; 
stančių. Be to, tasai skaičius 
diena iš dienos auga, ir Lie
tuvai sudaro pagrįstus rupes-j 
čius. 1 '

Tiėk civiliai pabėgėliai, tiekį 
kariai internuojami ir apgyven-1 
dinami jau iš anksto numaty-į 
<tdse vietose, 

f 

Jokių nesusipratimų iki šiol 
visai nebūta ir tas internavimas 
•eina visai sklandžiai. Lietuva, 
■kiek gali, čia rodo savo žmoniš
kumą. Atbėgusių tarpe pasitai
ko net mažamečių vaikų, kurie 
nežino, kur dingę jų levai, ar 
giminės. Tai vis šiurpus vaizdai, 
kurie sakyte sako kaip baisios 
yra visos karo nelaimės, kaip 
jos skaudžiai žaloja žmones.

Įsidėmėtina, kad lenkų kari
ninkai stengiasi nuo savų karei
vių laikytis skyrium ir maža jų 
likimu rūpinasi, — vis tai pa
žymi kokia dvasia buvo įsigalė
jusi lenkų kariuomenėje, kuri 
visai svetima Lietuvai.

Lenkai Iiemaža su savim at-; 
siyežė savos valiutos zlotų po
pierinių pavidale, bet Lenkijos 
valiutos dabar niekas nepriima. 
Vis dėlto Lietuvos bankas norė
damas tų pabėgėlių likimą su-, 
švelnyti sutiko jų valiutą priim
ti puse jos vertės. Bet kiekvie
nas pabėgėlis į dieną turi teisės" 
iškeisti ne daugiau 10 zlotų ir 
už juos gauna penkis litus.

Kaip jau Lenkija už tą pagal
bą ateityje atsilygins, —: tai da
bar sunku pasakyti, bet visa 
daroma, kad > tų žmonių skau
dus likimas kaip nors sušvClny- 
ti ir palengvinti. Lenkai labai 
patehkinti, kad Lietuva jų liki
mu taip yra susirupinusi. i

Neabejotinai, kad Lietuvai tai 
yra labąi sueiki našta, bet kas 
daryti, Lietuvai, tur būt, teks: 
kreiĮfipis į kūmaujančias valsty
bes, kad j^į^dėtų 'tą naštą1 
ijoešti. 1

Rodos, leiijkai dabar turi la-! 
bai gerą progą įsitikinti, kad! 
‘Lietuva niekuomet prieš lenkų] 
tautą nebuvo’ nusistačiusi, o juki 

‘Lietuva visuomet turėjo ir tūri!
pagrindo daug ką lenkams pri-; 
kišti. Patys lenkai visuomet į 
lietuvius žiurėjo iš aukšto ir 
kartais net paniekinąmai, o štai 
dabar likimų verčiami atsidūrė 
Lietuvoje, kuri pamiršus jai pa
darytas' skriaudas juos visai 
žmoniškai priima ! Nenuostabu, 
jei ne vienam lenkui patyrus 
Lietuvoje šitą žmoniškumą išsi
veržia graudžios ašaros !

Žinoma, net fa* dabar jų tar- 
’ pe pasitaiko tikri akiplėšos, bet 
’ ■ • • . . • • ■

kur j ų nėra ? Kiekviena tau ta 
turi savus išsigimėlius^

Lietuvos pasienyje fdar kai. 
kur lenkų kariuomenė laikosi ir: 
nuo priešų ginasi, tai dar gali-] 
ttia laukti ir daugiau pabėgėlių; 
Musų kariuomenei dar daug y-j 
ra darbo tuos lenkų kariuome
nes dalinius internuoti, juos su-! 
tvarkyti, apgyvendinti ir paru-

pinti jiems maistą.
Internuotiems kareiviams 

maisto davinys skiriamas ly
giai toksai, kaip ir musų ka
reiviams. Tai neturi jie jokio 
pagrindo dėl maisto skųstis ir1 
iš tikrųjų jie maistu labai pa
tenkinti, nes pas save tai per 
gerai nebuvo maitinami. 

į 

Žinoma, dabar daug vargo pa-- 
tyrę visi lenkų kariai laikosi la
bai drausmingai, bet ateityje Su 
visomis sąlygomis apsipratę ga
li pradėti ir kitaip elgtis.

Keistas

KORESPONDENCIJOS
BIZNIERIAMS IR PROFESIONALAMS 

REIKIA AKIMIS SU LIETUVIU 
VISUOMENE

Amerikos Lietuvių Ekonominio Centro Valdybos Laiškas
Rugsėjo 11 dieną New Yorke1 

įvyko Amerikos Lietuvių Eko-? 
neminto Centro suvažiavimas,! 
kuriame tarp kitų dalyvavo ir į 
kalbas pasakė įžymus Lietuvos] 
ir Amerikos Lietuvių gyvenimo:

tinimosi su visuomene” ir o- 
balsį “Savas pas Savą”.

Iki šiol ir biznieriai ir pro
fesionalai bėdavojo, kad lietu
viai vieni -kitų neremia, eina pas 
svetimtaučius, o kai reikia ko-

tas jūsų paramos kada jus at
liekat savo 
reikalaujat 
navimo.

Vaizbos 
prašomos skubiai atsiliepti į tai, 
kas iš jūsų prašoma — prisiųs
ti savo išrinkto atstovo vardą 
ir antrašą Ekonominio Centro 
Valdybai kuogreičiausia.

Jei reikalinga naujiems bu
tams tveriantis informacijų, 
jas tuoj gausite atsikreipdami į 
Ek. Centrą. Kur bus ne per toli 
ir patogu, visada jums mielai 
pagelbės sutverti jūsų kolonijo
je Vaizbos Butą atsilankydamas 
Ekonominio Centro valdybos 
narys, arba jau esančių kitų ko
lonijų Vaizbos Buto atstovas.

Visi išvien, broliai lietuviai, 
imkimės darbo organizuotis ir 
stiprintis ekonominėje kryptyje, 
šiame darbe neturi būti maišo
ma nei religija, nei pažiūros, 
nes biznyje ir profesijose visi 
esam lygus. Pasidarbuokime, 
pažiūrėkime kiek daug -galime 
nudirbti, veikdami ir laikyda
miesi išvien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIS CENTRAS.

Chas. K. Pikielis, pirm., 
'629 — 54th St., Pittsburgh, Pa.

biznio reikalus ar 
profesionalio patar-

Butai ir sąjungos

vadai. Visų kalbos buvo taiko-! klos pagalbos tik tada kreipia

universiteto
Jisai 
Savo 
Karo

mokėjo 118,000 svarų sterlingų, 
tiek kartų gedo, kad jo taisy- 
mui reikėjo išleisti 80,000 sva
rų.

Vokietijos geležinkeliai labai 
blogame stovyje. Jiems reikia 
4,W0 naujų lokomotyvų ir 100,- 
000 vagonų. Bet dėl geležies -sto
kos jų negalima -pastatydinti.

Naftos {žibalo ir gazolino) 
atžvilgiu Vokietija yra neturtin
giausia iš visų didžiųjų valsty-’ 
bių. Kuone visus' Rumunijos a- 
liejaus šaltinius yra paeiriusios. 
savo kontrolėn vakarų valsty
bės. D įsigyti stambesnę hlte-J 
jūtįsMsargų iš lankslto Vokietija.

fetoga ir $U Trečiojo Reicho, 
finansais. Dr. Brinkinau n, kuris. 
u&ėn*iė Or. ’Sriaariato vietų 
kMlijos VfcttfctyiMniio banko vado-’

*‘M»usų iždas ^Bas.” I
kad kttašto ūkis 

remiasi 'trims s1 išlipai s: darbu, 
žaliavomis ir kapitalu a— jie1 
visi musų krašte yra išsemti..” 

Taigi Dr. Lkjos prieina išva
dą, kad niekų budu ne
gali laimėli (hito.

mos į reikalą Amerikos Lietu-i 
viams stiprintis ekonominiai,j 
biznieriams ir profesionalams! < 
organizuotis, ir visai išeivijai;1 
rištis arčiau savitarpyje.

Kalbas sakė Lietuvos Minis
tras P. Žadeikis (jo kalba buvo, 
priduota raštiškai, nes ponias • 
Ministras negalėjo asmeniškai 
dalyvauti), Lietuvos Generalinis 
konsulas Jonas Budrys, Konsu
las P. Daužvardis, Dr. Jonas 
Šliupas, Prof. K. Pakštas, Gar-, 
bės Konsulas Adv. A. O. šalna; 
Lietuvos Verslininkų Sąjungos' 
atstovai, Briedis, Dr. Kaškelis ir 
J. Valertlukonįs.

Suvažiavime išrinkta nauja: 
valdyba iš šių Amerikos Lie|u-j 
vitį'Vaizbos Butų narių :

'Pirmininkas — Charles K. 
Pikelis, Pittsburgh, Pa.

Vice Pirmininkai—Dr. Aukš
tikalnis, VVateibury, Conn., ir j 
F. Petrulis, Arlington, N. J.

Sekretorius — K. S. Karpius,! 
Cleveland, Ohio.

Iždininkas — A. S. Trečiokas,; 
Nevvark, N. J.

Prisilaikydama suvažiavime! 
pareikštų minčių, pageidavimų’ 
ir tarimų Ek. Centro Valdyba’ 
imasi darbo savo brolių Lietu
vių tarpe išeivijoje ir pradės 
užmegsti artimesnius, ryšius su 
ekonominėmis organizacijomis: 
Lietuvoje, kaip tik ten pradės 
dalykai nusistovėti dėl šiuo tar-t 
pu įsisiūbavusio karo.

Amerikos lietuvių tarpe Ek. 
Centro Valdyba imasi vykdyti, 
sekančius būtinus musų susi-i 
stiprinimui darbus:

1. Kviečia ir ragina visose ko-į 
Joni jose kut tik randasi Lietu-; 
vių biznierių ir profesionalų: 
skubiai sudaryti savo organiza-* 
ciją, ar tai Lietuvių Vaizbos! 
Butą ar Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų Sąjungą, ir apie Į 
savo susiorganizavimą tuoj pra-į 
nešti Ek. Centro Valdybai. Rei-j 
kalinga prisiųsti Visų į tą orga-į 
nizaciją susirašiusių narių ir] 
vietos valdybos sąrašą. Kur pa
tys nepajėgs sutverti tokios or
ganizacijos dėl stokos informa
cijų, prašome tuoj kreiptis į E.: 
C. valdybą.

2. Visi esantieji Lietuvių Vaiz
bos Butai ir Profesionalų ir 
Bbmierių Sąjungos lorašmiu 
tuojau išrinkti Vieną narį iš sa
vo taupo ir įgalioti jį Imti jūsų 
atstovu Ekonominiam Centre. 
Jis skaitysis Ekonominio cen
tro atstovas jūsų kolonijoje iri 
padės 'Centro Valdybai“ dirbti į | 
vairius darbus ekononiiniais at-| 
žvilgiais. Toks atstovai gali bū
ti jūsų organizacijos/pirminin
kas arba ir šiaip narys, kuris 
interesuojasi ir turi laiko veiki
mui. /

3. Seniau gyvuojantys ir nau
jai susidarę Vaizbos Butai ar
ba Sąjungos pradėkit vykdyki 
savo kolonijose programą “Ar-į todėl savas turi, visada būti ver-.

si į savus. Tame kaltė ne visuo
menės, bet pačių biznierių ir 
profesionalų. Jie, būdami ga
bus, sumanus biznyje ir profe
sijose, privalo būti ir lietuvių 
gyvenimo vadais, veikėjais ir 
darbininkais savo kolonijoje ir 
privalo dirbti, auklėti savo vien
taučius prie supratimo, kaip 
svarbu ir būtina yra remti sa
vus, saviems išvien laikytis, nes 
tik tada lietuviai visur bus stip
rus ir privers kitus skaitytis su 
savim.

Susiartinimą su visuomene 
galim pravesti rengiant links
mus vakarėlius su dainomis, 
muzika, trumpomis kalbomis iri 
šokiais. Tiems vakarėliams biz-; 
•nieriai fa? profesionalai sJuaukaM-j 
ja i^eikmenis ir lietuvius kvie-| 
čia atsilankyti be jokios įžangos 
arba padarant visai mažą įža<n-i 
gą kaštams padengti.

Tuose vakarėliuose reikalhi-: 
ga gražiais pamokinimais ra
ginti lietuvišką visuomenę pre
kiauti su savais biznieriais, ei
ti pas savo profesionalus, iš
vien remti lietuvius einančius į j 
Amerikos • politiką^ apie savo 
veikimą reikalinga rašyki lietu-; 
viškuose laikraščiuose, ir ragin-į 
ti lietuvius remti savo spaudą,' 
kuri yra ir bus Amerikos l’ė-į 
tuvių visuomeninio gyvenimo 
vadovė ir talkininkė ekonomi
niuose ir kultūriniuose musių 
darbuose.

Vasaros me$u rengti tokius 
,pat draugiškus i^važ'iavimus 
;piknik<Uš wkviečiant savo kolo
nijos lietuvius pasilinksminti, 
arčiau susidraugauti su savo 
biznieriais it profesionalais.

Kai kurie profesionalai mano,1 
kad jiems točtinka maišytis su 
paprasta visuomene. Bet jie da-i 
ro didelę klaidą. Visuomenė la
biau gerbia tuos profesionalus:,; 

i kurie darbuojasi lietuvių gyve-' 
ruime ir kurie visur dalyvauja.1 
Tik tiems profesionalams gali1 
būti nepatogu visuomenėje mai
šytis, kurie nemoka prideralnai 
užsilaikyti ir nenori; kad žmo
nės matytų jų kokio nors ne
taktiško elgesio.

Taigi, pradedami savo darbą, 
■mes, Ekonominio Centro valdy
ba, patiekiame jums, biznieriai 
ir profesionalai, viršuje išdėsty
tus darbavimuisi pasiūlymus. 
Toliau priklausys nuo jūsų pa
čių, kaip su savo lietuviais su
sidraugauti, -kaip gauti jų pri
tarimą ir paramą jūsų bizniuo
se ir procesijose.

Kas rrikalinga iš Ekonominio 
Cenlro Vaidybos, mes visada 
mielai jums pateiksime žinių 
laiškais arba per spaudą.

Lietuvių Visuomenę kviečia
me būti draugais savo biznie-,. 
lių ir profesionalų. Žinokit, kad 
tik savas jums geriausia pagel
bės jūsų bėdbje ar nelaimėje,

"S T O V 0 L”
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams, 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7l/6c už gal.

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

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai. 

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

Švarus—ibe

Muzikos Instrumentuose
$12.00 smuiką 
už .................... $4.00
25.00 Albert
Klerneta ........ 8.00 
50.00 Boehm 
Klerneta ....... 35.00
75.00 Bass Drum 
setas ........... 50.00

4.00 
8.00 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP <— - - - - -
karus nuo Halsted St. Tel. IBM ii { f ' |

8.00 Gitaras su keisu ..
12.00 Porto Phpnographs

914 Maxwell St., 3 blokai ;• Va
inai

■81’14.. - r

i

!

1

>' 
1

■

PLATŲ SPEC1AL
STOKERS 

$175.00
5 Sekcijų Keturkampiai
BOILERIAI

$67.00 
MAROVSTTE 

AUTOMATIC HEATING SALES 
8747 So. Westem Avenue 

Tel. BEMLOCK 4770
........!. ' ■ '"Į ' ' į'!'—TT-

2

Nauji

KO 
REIKALAUJA 
Jūsų Namas?

Naujo ŠILDYMOSI 
PEČIAUS

KAKsTO VANDENS 
igiai 
ASO

Naujos
ŠILDYMO SISTEMOS
kaip už .................. $į
Modernos
MAUDYKLĖS

Modemas 3 šm. MAUDYKLĖS 
ĮRENGIMAS—Viskas 
už tiktai ... .............. 567 .50
Modernos
VIRTUVES

' IS

SINK ir42 _______
KABINETAS ..............  $19-50
Atsilankykite į musų -parodos 
kambarį ir pamatykite tas 
specialias vertybes, kokias mes 
siūlome, pirm negu kainos pa
kils!
PIRK DABAR IR SUTAUPYK 

PINIGŲ — LENGVUS 
TERMINAI

S. OIPPER
Plumbing & Heating 

Supply Co,

1547-51 W. 51st St.
Į rytus nuo Ashland Avė.-. 

Tel. YARds 2255-2256



JŪSŲ TARNAS

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY

Tritnų

Atkeršijo

ANGLYS

Specializuojamės Sausų Stokerinių Anglių Prekyboje.

ENRIGHT BROS. COAL

buse

ŠALTIM1ERO • FOTOGRAFAS

GARSINKITE “NAUJIENOSE Anglijos pareiškimų Gcrsinkitčs *N nose

$7.1.0
$6.70
$6.45

$8.00
$7.35

Kaune 
ir pro-

apie tai 
kalba.

gauti tam tikrais nustaty 
kiekiais pagal korteles.

MANCH 
9302 

CommMM 
etai 

Sog. 1914

POCAHONTAS PEA - — - 
POCAHONTAS MINE RUN - > 
OUR SPECIAL STOKER NUT 
E. K. STOKER -NUT - - - - 
E. K. STOKER SCREENINOS ■ 
FRANKLIN COUNTY NUT - -

* LIGONINES
HOSPITALS

EGG ....... ........
NUT .... ..........u..
BIG LUMP
MINE RUN .....
SCREENlNGS .

PIRKIT DĄBAR!
DIENĄ 7

taupyk žygius^ 
taupyk laiką. Siek 

tdefo to vietoj 
ekrybefe.

gerą 
nau-

kad .užgydyti ir 
'mes perplakame 

paviršių iki '-smulkmenos lygiai taip kaip 
plaksimas sidabras.
Per visą Šį masyvą, jėgihgą tr gražųjį 
katą, jus rasite tokius ^specialius atsar
gas Žygius padarytus -kaip ;šį.

JrenK. na 
•Myne. 

___ ver- 
Gall pirkti 

Pirk 
bndžet.

S5 lino- 
5 j mSn. 

patuk.

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

aukse. 'pristatytas 
Flint, Mich.

Automatinė giluma pa- 
ėtame gerame. Pigesnis, 
lengvesnis vartoti. Sto-

(Štos kainos taikomos 10 tonų kiekiams, taksai Įskaityti, C. O. D.) 
KAINOS GAILI PASIKEISTI BE ĮSPĖJIMO.

MES ĮGALIOTI FIRETENDER STOKERS 
DJSTRIhUTORIAI.

Reportažas Apie šių Dienų 
Nuotaikas

*PrktVtymbs ipagtįstas gelikelio. 
vdlstijos ir vietos valdžios .(iei 
tokių yra) mokesčiais, pasirink
tinos dalys ir priedai—extra. Kai
nos gali pasikeisti be išnešimo.

ė even ••PIJA” 
the Springs

Kaunas pirmomis 
karo dienomis

Turtas virs - - - 
Atsargos kapitalas 

Dabar Mokame 3į4% :Pa" 
^ėtuš Pinigas. DuOaam Pasko
las Ant Namą 1 iki 20 mt.

DUODAM PASKOLAS 
Perkam morgičius, • parduodam ir 
išmainom namus, ukius, lotus ir 
biznius.

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Pitone — OAKLAND 6121

Vaizde rodomas Baidk SUPER 'modai 51 keturių 
VIENAS mažas dalykėlis jums nu

švies tai, kaip didžiai rūpestingai 
mes statome šį 1940 metų Buick’ą, 

tą geriaušųjį, kokį bet kada esame pa
darę, karą.
Imkime springsus—ne vien tuos papra
stuosius ir taip didžiai minkštai veikian
čius spirales, kurie taip paremia karą, 
bet ir valve Springsus.
Po to, kada jau jie yra suformuoti ir už
grūdinti bei nufinišiuoti, dar ir tada 
gali kur-ne-kur koks menkas 'plieno pa- 
Viršio įbrėžimas atsirasti.
Suprantama, kad nuo tokio įbrėžimo ga
li jis -pradėti ir trukti. Taip, tad, mes per
žiūrime springsus — 
menkučius įbrėžimus,

COOK COUNTY 
PASIŪLO

A T IM T Ų AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOK< C*II- 

caGA Ilgai minės.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOVTH 9022 i
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ..........................■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugi&u Tonas !

Sales Tax ekstra.

Lt 10,000—12,000 
Spėjama, kad ukin. 
padegė giminės, tuo 
jam atkeršyti,/ ..

$3,500,000.00
$250,000.00

‘Prie Radijo Priimtuvų
Dabar labai branginami ra

dijo priimtuvai. Tik per juos 
objektyvių žinių maža įgalima 
sužinoti, nes tarp 'kovojančių 
šalių varoma propaganda ir 
kalbama visokiausiomis kalbo- 

/.mis.
Čemberlenas nesako, kad 

skelbiame Vokietijai karą, *o 
'“filio ‘šiol esame karo būvyje 
Su Vokietija”, o HaVasas p’ra- 
tteša, 'kad “Prancūziją priside
da prie 
ir t. t

LOAH A^SOČIATrONorChicago 
JUSTIN MACKIĖVVICH, Pres

Varų tOuring sedan $11.09 pristatytas Flint, Micb.
Pavyzdžiui, pirma mes visų dalių setus 
svarstydami balansuodavotne, dirbdami 
įmusų 'Dynaflash strąight-eight inžiną, 
kad panaikinti “šiurkštumo” net ir mos-

Taigi,' žmonės skaito iėtegtfc,-, 
mas ir suprasti negali* ar dar 
vis tęsiasi pasikalbėjimai ir su- 

ar jaiu prasMfeda 
tikras karas. 

■ »

Privatūs Automobiliai

SVEIKATOS KLINIKAS 
rONSILAI IŠIMAMI už $j| $.50 
GYDYMAS LlGoNlNftJ 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA Viena 

dieną Ligoninėje . »1S-oo 
REUMATIZMAS <0.00
Greitai Palengvinama 
VISAS UGAS GYDOMA V} *00 

Ek , limnadiją įskaitant vaistus 
DOLGLAS PARK fiOŠPITAL 
1900 So- Kedzle Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• Nėra jokio kojų ^(4 
darbo, kada savo 
paliepimus padiTodi 
telefonai. Nė laiko uė ener
gijos gaišinsi išeidama ar 
pareidama. Greitai.. . len
gvai ... jūsų telefoninis pa
šaukimas gali atlikti mar
kei©, krautuvių žygius, s*u>- 
daryti, ar panaikinti susi
tarimus, surasti vaikus. O 
pavojaus atsitikime telefo
nas yra greitasis būdas pa
šaukti gydvtoią, ugniager 
sius ar policiją.

■Ištikrųjų, apsimoka lai
kyti telefonų. .„ar jus pa
sinaudojate proga savot ge
riausiai naudai?

RAŠOMAS ;
mašinėlės: 

visu išdirbysčių
Parduoda, _ i

Taiso, Renduoja JSSSSSSSft I 
Maino Rašomas

Mašinėles J
*15.00 
ir aukščiau.

>25 metų patikima tarnyba <

WAGNER '
TYPEWRITER SALES

AND SERVICE 1
3712 & W«stern Avė.

P«ie Archer Avenue i
AL DARAS, lietuvis pardavėjas i 
-Atdara antrad., ketvirtad. ir ( 

šeštad. Vakarais iki 9 vai.
Tel. LAFAYETTE 3534

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

MAIN
STORI
IMS 

f. Stata M
Cal. 5200

Opoa Svm. T1 liHN^indiy IMI I fc

jAU visai maža tcvažimėja. Tak
sistai kasdien gali gakiti ftioto- 
riuio po 5 litrus,, o uonu^iai 
per <Iiepą .. suvartodavę ^0-30 
litrų, Takšistai sako, kad su 5 
litrais bepzino jie gali nuva
žiuoti į A. Panemunę ir iŠ ’ten 
sugrįžti, f provinpiją jap he- 
Ijegalima bus važiuoji.

Taksėtai susirupi®^ savo 
skolomis, biržoje . ve’k $įsos 
mašiftds paimtos per
mėnįeaį moka po Lt,
tąjgi auma^jus apyvartai, .jie 
/nesurinksią tiek, ka^4 galėtų 
išpirkti vekselius ir biją, kad 
kreditoriai mašinų m^ltimity.

Žinoma, skolų grąžiuinro rei
kalas turės būti sutvarkytas-.

Instruktavo Kiemsargiūs
• i

Į policijos kai kurias nuo-, 
vadas buvo sukviesti kiemsar-. 
giai ir jiems duota instrukci
jų, kaip reikia elgtis orinio, 
puolimo atvejais.

Milda. Auto S ai
806 \Vest 31st Street 

Chicago, Illinois

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE ISSIMOKCT1 PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1349 West 63rd Street 

prie Loomis.

i i įjUMtai ! nIMMmii URM 

NEIKIME ŠĮVA
KAR LAUKAN^ AŠ 
VISA DIENA ANT 

KOJŲ!

Dykai apskaičiuot ė • Be prievolių 
Ekspertų inžinierių patarnavimas 

Naadokitta 
nauda.

COMPANY, INC.

5832-46 S. Bamen Avenue 
Tel. Hemlock 0260

$5.00
____ ŠAUKITE 

Ą IR NAKTĮ. Pristatymas 
leste ir Priemiesčiuose.
. ARDMORE 6975

Tai tebedarome ir dabar. Tik dabar mes 
darome daugiau. Specialėmą mašinoms 
inŽinuš mes balansuojame elektriškai iki 
■'mikroskopiško tikslumo, skutame meta
lą, jei reikalinga Sušvelninti jo grei
tumas velvose.
Ir iš viso to darbo išeina automobilis, 
kurį siūlydami didžiuojamies—tuo nesu- 
mušamu bendrakeleiviu, džiaugsitės įgiję. 
Ateikite-juo pa
važiuoti — pa
matykite kaip 
jaudinančiai 
plienas ir 'stik
las prieina prie 
gyvybės 
nos.

Atitankamos įstaigos aiškina 
gaisro priežastį ukin. Kisieliaus, 
gyv. Užupių k$i., namuose, kur 
neseniai ugnis i- buvo padariusi 

nuostolių. 
Kisieliaus 
norėdami

Viclor Bagdonas
LOCAL & LONG IHSTANCE 

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

SanTut Tel. YARDS 3408

vandens Šildytuvas
Vilka, iki pilnumos vidutinėms B 
kamb. ąptildyti. įeina boller, radlator, 
palpos, kranai vandens tiekimo prie- 
tasAs, automatinis dHgmta regulator.

CONRAB 
FOTOGRAFAS

Studija įrengia pin- 
-mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis Ir Holiywbod 
Mėsomis. Dalbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St. 
«NG.

MASTER WIND0W SHADE 00.
S. J. Vcmdrak Tel. Latayette 4560.

Langam Uždangalus Padarom ant U^akymo 
FIRANKOM LAZDAS . MES NUMIER 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MO-------

1803 WEST 47th STREET

■Žmonės susijaudinę ir susi- 
i*upiuę klausia—kas bus? Ank
sčiau žmouės labai daug kal
bėjo apie karo galimumą ir 
negalimumą.

Paprastai, juo žmogus apie 
ką mažiau išmano, 
garsiau ir konkrečiau

Kalbėta ir speliota 
taip pat daug kalbėta 
vincijoje. ,

Autobuse vienas keleivis tu
ri laikraštį. Skaito naujausias 
žinias, kurias perskaitęs, neiš
kenčia nepradėjęs dalintis į- 
spudžiais su nepažįstamais kai
mynais; kalbasi, kaip’ seni pa
žįstami.

Nors Kauno vaizdas ir nepa
sikeitęs, bet žmonhj nuotaika 
pasikeitusi. Ypač žmonės ėmė 
supirkinėti visokius produktus, 
nors jų musuose nėra ir nega
li būti trukumas.

Pav., per vieną valandą 
“Maisto” viena parduotuvė 
pardavus kelias dešimtis dėžių 
taukų.

Kadangi “Maistas” taukų tu
ri dideles atsargas, tai iš viso 
to krautuvė padarė tik 
biznį, nes tuoj atsigabeno 
jų taukų transportą. Tas 
ir su duona.

Šiemet derlius geras, 
tekę dideles pinigų sumas pri
mokėti, norint tuos grudus 
eksportuoti. Taigi duonos/nie
kuomet mums negali pritrukti.

Paprastai Kauno rinkose 
sekmadieniais būdavo atveža
ma be kitų maisto produktų 
ir duonos. Vakar rinkose duo
nos buvo tik po du-tris veži
mus tai, pav., Žal. kalno rin
koje duonos vežimai buvo 
taip apipulti pirkėjų, kad per 
pusvalandį visa duona buvo 
išpirkta. Pirkėjams nuraminti 
prie duonos vežimų buvo pa
statyti sargybiniai.

Bet, tur būt, žmones dabar 
labiausiai perka laikraščius ir 
ekstra telegramas.

Dabar perka laikraščius ir 
tie, kurie anksčiau jų į rankas 
neimkiavo.

Tarnaitės eina iš rinkos 
kl’cpšiais nešinos ir eidamos- 
skaito laikraštį ar ekstra tele
gramą.

Kai kurie pMcėj'M, .priėję 
pri<e laikraščio pardnvejo klau
sia, kiek laikraštis kaštuoja, 
pas4kui dni’ prašo penkis centus 
nuleisti, o kai . vaikus į derybas 
nesileidžia, tai pilietis už laik
raštį sumoka pilną kainą. *

Priešlėktuvine Apsauga 
yra jau paskelbus. kelias in
formacijas. Kauniečiai pagal
voja ir apie tai, o galvojant 
-apie priešlėktuvinę apsaugą 
prisimena ir dujokaukės. Juo 
labiau dujokaukės prisimena, 
kai eidamas L. ai. Karių ekon. 
b-vės parduotuvėje matai du 
manekenas pilnoj aprangoj, 
pasirengusius sutikti puolimą 
•iš oro.

Ta vitrina įmonių nuolat 
apgulta. Sako, daug kas dujo
kaukių ir perka. Vienos dujo
kaukės kaina 30 Lt, taigi, di
desnei, bet nepasiturinčiai šei
mai sunku dujokaukėmis ap- 
sirupinti.

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

’ HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251
TTfninfTnrfTTi m įmo Atdara iki 9 v. p. p. mhmmibhhmmhbmm

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma ĮMJį'J

MODEBNISKA MAUDYNE 
Pirmo* kokybta įrengimas na 
reoeM vana, w*U hug ląvatory,

___ J1— 
Nuo«tabl

L ■ IHMtnfnrfdl dalinu 
■FR m u nuIi I planu.
BLA U L* k«t—|

Klek
KAUNAS. — Rengiainas ku- 

įTo reikalu įsakymas, kuriuo 
|butų pašalintas skystojo kuro, 
•žibalo, trukumas. Nuo spalių 
1 d. žibalo apšvietimui galima 
bus 
tais

nitui: Žemu mokėsiu budžeto >1mm> 
Tik palaukit CALumet 5200

<xSVIMKI»L
PUI*J8llta ak-

tATlHGy"^

KLAUSYKIME
RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKU RADIO III II I f)programų W.nJ.r,

ana

INSTALL A “SUDARĖ DEAL 
HEATING PLANV N0W



NAUJIENOS, Chicago, UI.

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
TORONTO MARGUMYNAI Kanadiečiai mokina “Liaudies Baisa

Trumpai apie viską

tiek, kiek jie yra teisią

si
Jau ir K’likevičius reika’auja draskymo esančios 

apsaugo.i “darbininkų 
veikimą”

Trečiadienis, spalių 18, 1939

tyli lietuvių spaudų ir sekti gy
venimo įvykius iš jos. :Turint 
galvoje, kad fašizmas ir komu
nizmas bjauriai išdavė savo se
kėjus, lodei ir jų sapuda pasi
teisinimui išdavystės ir karo 
veiksmų yra persisunkusi nau
jomis išdavystėmis ir apgaulio- 
jimais, kurie pasireiškė pavida
le įvairios rųšies melų, šiuo at
sitikimu pažangioji lietuvių iš
eivija Kanadoje ir Amerikoje 
turi kreipti dėmesį j laisvą ir 
demokratinę spaudą, kuri sten
giasi pasaulio įvykius aiškinti 
taip ir 
gi.

Suv. 
tuviai 
<«

Europoje eina karas. Pasau
lis kupinas žinių. Kiekvienas 
šios šalies pilietis ir gyvento
jas klauso7! radijo pranešimų 
iš fronto. Kiekvienas šios šalies 
laisvį ir demokratiją mylįs gy
ventojas trokšta, kad demokra
tijos frontas laimėtų karą, kiu
riam paskelbė vokiškas fašiz
mas. Su pritarimu ir pagalba 
sovietų Rusijos užpulta, nute- 
riota ir pasidalinta Lenkija. Pa
baltijo valstybės minamos po 
“demokratiškiausios Sovietų 
Rusijos” batu. Dar daugiau 
joms grąso netekimas nepri
klausomybės kaip tautai ir val- 
stvbei. v

Tas pats likimas grąso Bal-Į 
kanų, Skandinavų ir kitoms 
šalims tik dėl to, kad jos yra 
mažos ir silpnos korhunaciš- 
kiems rykliams pasipriešinti ir 
ir atsiginti. Mažos valstybės, 
ypačiai demokratinės, yra ge
ras kąsnis bjauriems diktato
riams, nežiūrint, ar tas dikta
torius yra prisidengęs juoda, 
ruda arba raudona veidmainy- 
bės ir išdavimo kauke. Jėga ir 
kumštis — diktatūrų teisė ir 
teisingumas. “Moderniškos tei
ses” dėka anapus Atlanto lieja-( 
si musų brolių ir draugų ne
kaltas kraujas. O jis liejasi dėl 
to, kad tam tikra žmonijos da
lis dėl 
davėsi apvilti 
fašizmu. Apsivylėliai tikejesi iš 
tų diktatūrų geresnio gyveni-' 
mo, o dabar jie siunčiami mir
ti į frontą, kad vadai ir drau
gai Stalinas ir Hitleris galT.ų 
laimingai gyventi. Pasauli; 
daug niekšysčių yra matęsi bet 
tokios niekšystės, kokią’ pada-( 
rė komunaciai (t. y. Hitleris 
ir Stalinas) nėra girdėta. De
mokratijos, laisvės ir geresnio 
gyvenimo trokštanti žmonija 
negali nesipiktinti tomis niek
šybėmis ir apgaule. Ji įdomau
jasi ir gaudo žinias per rad ji . .: ? , A , . /^keletas svečių,ir spaudą, kuo tas karas ir tas .- x. . . . , musų draugai vrafašizmo-komunizmo susidrau;
gavimas baigsis. Spauda tuo 
atsitikimu yra geras žinių tei
kėjas, juo labiau, kad mes atei
viai Kanados lietuviai dėl sun
kių gyveninio aplinkybių neiš
mokę anglų kalbos negalime 
naudotis kaip reikiant radijo 
pranešimais ir anglų laikraš
čiais. Išeitis belieka viena: skai-

Vaįst. ir Kanadoje be
turi tokį laikraštį, tai 

Naujienos”.
•teisingiausias
‘greičiausias
kitus tos 
raščius.

tam tikrų priežasčių 
komunizmu ir

mo ir fašizmo, ką reiškia sta- 
iiniznio ir h tlerizmo draugin
gumo sutartis, nepuolimo pak
tai ir “prekybos” t su tartys, pasi
rašytos Maskvoje ar Berlyne 
darbo žmonėms, taipgi kas yra 
fašizmas ir ko jis siekia. Kas 
yra demokratija ir daug kitai i 
klausimais. Į socialistų reng a 
mas v.ešas paskaitas, mitingus 
ir diskusijas bus kviečiami vi
si Toronto ir apylinkės lietu
viai be pažiūrų skirtumo. T< o 
bildu tikimės atųarplioti tuos 
voratinklius, apgaubusius tam 

tikrą Kanados lietuvių dalį. 
Suartėję eisime prie realios vie
nybės ir pozitivaus darko dar
bininkų klasės naudai. Apie lai
ką ir vietą bus pranešta vėliau, 
kai tam darbui bus nugalėtos 
kliūtys.

Sumanymuose socialistų kuo
pa nutarė surengti parengimą 

teikėjas už daugiau duodantį pelno iki 
'mirties dirbusiai, musų drau-

i

tai jau nedemokratiška. Tuo 
pačiu noriu priminti, kad se
kantis 236 kuopos susirinkimas 
įvyks toje pačioje vietoje se
kančio mėnesio (Nobember) 12 
d. sekmadienį 2 vai. p. p. Ka
dangi aleinančiapie susirinki
me bus nuominaciios ir r ūki
mai valdybos ateinantiems me 
tams, tai nariai turėtų skaitlin
gai tame susirinkime dalyvau
ti, nes nuo veiklios valdybos 
daug priklauso kuopos ir viso 
Susivienijimo gerovė. Tai sa
kydamas aš nemanau, kad da
bartinė valdyba butų bloga. Se
kanti valdyba gali būti tokia, 
koki ji yra dabar, gali būti ge
resnė, bet gali būti ir blogesnė. 
Taigi kokią išrinksime, toRią 
ir turėsime. Pagalvokite.

J. šatra.
“Naujienos” yra 
informatorius ir 

žinių f 
rųšies lietuvių laik-1

Todėl neturėtų bu'.i’gei, M. Jurgelionienei spčiabs i- 
be “Naujienų” nei vieno lietu- nį, 
vio Kanadoje, šiemet eina jub> darbą, — kas 
liejinis “Naujienų” kontestas: reiškia 
skaitytojas užsisakęs “Naujie- darbą dėl jo šviesesnės, ateities 
nas” kontesto metu metams ar jos fondo naudai ir kun. Moc- 
pusei gali laimėti dar ir dova-jkaus, to laisvamanybęs 
ną. Toronto ir apylinkės lietu
vių patogumui užsisakyti ‘Nau
jienas” arba jas atnauj’nti, pa
togumo dėlei šiuo metu randa
si net du “N-nų” kontcstant.u 
— tai A. Frenzelis, gyvenąs 
šiuo antrašu: 85 BeLwoods avė. 
Toronto, ir J. Novogrodskas, 
gyvenąs 115 Bellwods avė., To
ronto. Norintieji užsiprenume
ruoti ar eis naujinti “Naujie- 

.nas” kreipkitės nurodytu adre- 
• su, arba 1 iškii praneškite vie
nam iš tu v 
dant, kur 
lesta n tas 
•uomet su 
tarnaus.

visuomeninį ir kultur nį 
viską sudėjus 

dirbusią proletarišką

NAUJIENŲ-ACME Telephnto
WARSAW, 1ND. — Riley 

H. Kipker padavė aplikaci
ją budelio darbui. Paskubu
siame Sing Sirig kalėjime 
(New Yorke) jis nori užim
ti mirusio Robert Elliot vie-

... '

Kanados lietuviai dar
buojasi Raudonojo

Kryžiaus naudai
WINNIPEG, Man. — Kaip 

lik Kanada paskelbė karą Vo
kietijai, tai Win:iipego l e u- 
viai tuoj pareiškė savo šimpa li-

kontes antų n uo 
gyveni ir “N.” kon- 
ate.s į namus ir 
noru to reikalu pi-

Iš soči ii st ^ velki no
Po vasaros karščių Toronto 

lietuvių socialistų organiz clja

te\ o, 
kuris savo darbais šimtus, gil 
tūkstančius,
lietuvių savo nenuilstamu dar-

Jau atvejų atvejais per “Nau
jienas” buvo rašyta daug kriti
kos “Liaudies Balso” redakto
riams, patariant ia.kytis darbi
ninkiškos idėjos, nesvyruojan
čiai demokratiškai tarnauti Ka
nados lietuvių didžiumai, nepa
taikaujant fašizmui ir t. t. Bet 
;ur tau. Kas pažįsta “L. B-so” 
red. Ylą, tai visi sako, kad jis 
esąš didelis užsispyrėlis. Jam 
nors ir išmintingiausi patari
mai neįkalbama, jis vis ant sa
vo stato. Bet dabar jau prade
da paaiškėti, kad taip užsispy
rusiai ant savo- bestatydamas 
tavorščius Yla jau perdaug yra 
įkyrėjęs kanadiečiams su savo 
“neklaidingumu”. Ir ne. tik 
įkyrėjo, bet jau ir patį “Liau-

pavojų savo politines gaires be- 
mainydamas ir Kanadoje drau
džiamą hitlerizmą begarbinda
mas. Ir dėl to visi dabar jau 

J “inoky- 
nesuprantama ir keisti. pasižadėjimą Anglijai tojai”, artimiausi “Liaudies

ir Francuzijai padėti hitlerizmą Balso” bendradarbiai pradėjo 
sutriuškinti. Tuo tikslu winni- atvirai 
pegiečiai rugsėjo

suranda laiko susirinkimų lan- ją demokratiškai Kanados vai- patys Kanados lietuviu

Amerikos ir kitųj^a’P slpirinkimo nuota ka Lu-į
vo draugiška. Nariai domėjo
si SLA savo kuopos reikalais, 
daugumoje ėmė balsą po balso 
svarstvtinuose reikaluose. Val
dybos nariai ir komisijos pa
tiekė keletą raportų, iš kurių 
paaiškėjo, kiek kuopa turi pi
nigų. Kuopos organizatoriiis su

čios burtų. Dėka kun. Mockaus 
pasišventimo šiandien tūkstan
čiai lietuvių tapo laisvi, suka
rę laimingesnį gyvenimą. Kun. 
Mockus ir Marija Jurgelioniene 
Amerikos lietuviams davė
daug, sau nepas.l.kdami nieko.; pradžia antrojo u.pažangos va- 
Todėl įvertindami jų pasišvenT .iaus pristato dm naujus narius 
timą pastatykime jiems neuž- *r išdavė dar i _ 
mirštamą paminklą, 
ros atostogų daugelio 
buvo užsivilkusios 
duoklės, bet organika lorj u i pri
minus šį klausimą’veik visi a >( 
simokėjo, tik keletas negalėję Vienas nuo centro sekretoriaus,i 
apsimokėti pareiškė norą užsi- kitas 
vi.kusią skolą išlyg nti ateinan-'c’aus- v
čiame susirinkime. Atvykęs, tos skirtumo centras su kuopa Pr 

i eina-

ir išdavė dar nepilną raportą
Dėl vasa- Lš kuopos 5 metų jubTej nio 

nariu bankięto, iš kurio aiški, kad 
mėnesinės kuopa turės apie $20, gal Rieklv‘a* parengimų

Į daugiau ar mąžibu peįno. Iždi-il)ejno tepadarydavo

Liaudies Balsui rašyti ir JUS 
18 d. savo įspėjimus, nes jau mato pavo- 

klube paaukojo Kanados Rau- jų. 
donajam Kryžiui kėlelą dolerių 
ir rugsėjo 30 d. surengė pa
rengimą — balių su alumi ir 
šokiais, ir visą pelną, apie $15 
su centais, įteikė Raudonajam 
Kryžiui.

l iną imas buvo didelis

turėjo pirmą susirinkimą. Į su-1musų kuopos narys drg. J. N.’daro pastangas atidaryti
|iš Winnipego pasita kiusia pro-,Įni^j^.. sąskaitą’^viename iš To- 

----- ■ i—i^čj Jronte esančių bankų, kuriuo ti- 
tiems^Rimasi jr tą mažą smulkmeną 

■ darbą’ prašalinti.
Parengimų komisijos narė E. 

F. pareiškė, kad sekantis pa
rengimas bus “proletariška va

šu mažu priedu, bet 
vaidinimu ir šokiais, 
bus pranešta vėliau

sirinkimą atvyko veik visi oc- : 
ganizacijai priklausą nariai ir ga perdavė širdingus biri} 

Tas rodo, kad mus kuopai ir visiems 
pasiryžę dirbantiems kultūrinį

'įdirbti kilnų socialistinį ir kul- nuo draugų socialistų ir naujie-] 
turinį darbą. Bet keletas narių 
dėl tam tikrų priežasčių, gal 
laiko stokos, neatvyko. Susirin
kusieji aktyviai svarstė imdami 
balsą visais svarbiais reikalais*. 
Pirmininkas-organizatorius sa
vo pranešime padarė trumįą 
praeitų darbų peržvalgą ir ana
lizavo ateities darbų planą ir 
perspektyvas, kuriuose 
organizacijai p.isieis 
Dėl esamos tarptautinės 
ties ir karo stovio šioje 
daleidžiama musų 
sunkinimų, nors ir 
šios šalies įstatymų ribose.

Apdiskusavus 
klausimus, vienbalsiai 
išvados pirmoje eilėje kėlimo las pavesta musų judėjimo ge 
apšvietos ir kultūros darbo Ka
nados lietuvių tarpe. ^Griežtai 
kovoti fašizmą ir veikti darbo i 
žmonių būklės gerinimo link
me kiek sąlygos leis. Tik sočia- ' 
rištiniai kultūringas žmogus ga- , 
Ii pagerinti sau ir savo drau
gams gyvenimą, todėl skleisti 
socialistinę kultūrą, klasinį dar
bo žmonių supratimą, šalinti 
tuos priešgynumus, kokie jie 
yra šiandien tarpe Kanados lie
tuvių — neatidėliojamas reika
las. Kad tie nutarimai neštų tei
giamų pasėkų, Toronto social
demokratų organizacija pasi
statė sau už pareigą, jei aplin
kybės leis, artimoje ateityje 
rengti viešus susirinkimus, pa
skaitas ir diskusijas darbo kla
sei rupimais klausimais, kaip 
tai: kas yra socializmas, socia
listai, jų programa, taktika, bu
dai ir kovos priemones tos nau
jos politinės ir ekonominės san- 

________   .tvarkos atsiekti. Bus gvildena- 
~ |________________ ^'ma ir tai, kas yra komunizmas,Garsinkites N-nose koks skirtumas tarp komuniz-'
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Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET 
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ie
arcus

— iš stoties

W.G.E.S
Kasdien

9:15 vakaro.

Hrlrrit; vėliausias žinias, 
į ir kitus įdomias 
pranešimus.

RYTINE RADIO, 
VALANDA

kaltos są 
jungininkus — Anglija ir Fran 
čuz.ja ir net pati Lenkija esan
ti kalta.

Aišku, loki ii nepamatuo'ui 
propagandai Kan doje vietas 
nebus, nes Kanadi yra paskel
tu i Vokietijai karą ir todėl 
okiems Hitlerio ir Stalino gir- 

bin tojams bus bumo i užuntok.
Gi “Liaudies Balsas”, kaipo 

darbinnkiškas laikrašt s, užuot 
gyręs hitlerizmą, luiė.ų jį 
smerkti nors dėl sarmatos prieš 
Kanados lietuvius, nes kiek čia 
seniai ir jie palys Hitlerio ne
apkentė. Bet dabar jau ir Hit
leris jiems “gerulis”! Tai kur 
gi jų nusistatymas?

Oi, vyrai, vyrukai, “Liaud ės 
Balso” peckeliukai, parąuskile 
iš gėdos ir susipraskite, ką jų; 
darote! Kodėl jus savo nusista
tymą taip keičiate lyg čigonai 
kumelėmis mainydami?

Jau nebe vien dėl gudos, bet 
ir dėl sau * galinčios susilauk i 
l edos pal aukite grobuoniškąjį 
Hitlerio-Slal no agresiją gyrę, 
nes jei Hitlerio bei Stalino 
tvarka čia Kanadoje butų, tai 

Liaudies Balso” redak
toriais nebūtumėte, nes po Hit
lerio ir Stalino režimu laisvo 
žodžio nėra, \

Tą, matyti, Kilikevicius jau 
suprato. Jis jaučia pavojų vi
siems “Liaudies Balso” p’so- 
riams, kuriems tektų diržus 
kiečiau susijuosti,' nes “Liau
dies Balsą” uždarius pisoriai 
butų atitraukti nuo kapitalisti
nių dolerių iš darbininkų ko- 
lektavimo ir nebeturėtų progos 
dykaduoniauti. Kitaip sakant, 
nebegalėtų iš “darbininkišku; 
aini užuos” mail ’ntis, o t urėtų 
važiuoti į mišką malkų k'rsti

Negana, kad naujieniečiai 
“Liaudies Balso” redaktorius 
barė, kritikavo ir mokino kaip 
laikraštį redaguoti, kad jis ga
lėtų išsilaikyti, kad visiems ly
gini tarnautų ir t. t.

Štai dabar jau paties “Liau
dies Balso” korespondentas Ki- 
likevičius iš Montrcalo ' per 

j “Liaudies Balsą” Nr. 371 rašo, 
ikad dabartiniu karo laiku 
“darbininkiškas judėjimas turi 
performuoti savo veikimą ant 
kitų pamatų (reiškia, turi vėl 
savo kailį mainyti, kaip čigonai 
kumelėmis), kad neatitrūkti 

•nuo (matomai, aukų) gavimo 
atsakymų į svarbesniuosius 
darbininkų klasės plausimus”.

O kas “Liaudies Balsui” yra 
svarbiausia, jei ne kuo dau
giausia aukų surinkti.

Todėl matomai jau ir tavorš- 
čiui Kilikevicius parupo, kad 
“Liaudies Balsui” nebūtų ka
put už pradėjimą pataikauti 
Kanadoje draudžiamam hitle- 
rizmui. Kaip tik “rabotnikas” 
Stalinas pasirašė nepuolimo su
tartį su aršiausiu fašistų reži
mo lyderiu Hitleriu dėl Lenki
jos pasidalinimo, ir kaip tik 
sutartinai abudu užpuolę Len
kiją sudraskė, Lenkijos respub
liką nuo žemės kamuolio nu
šluodami, tai “Liaudies Balsas’’ 
tuoj pradėjo pusti į Hitlerio 
dūdą, pradėjo rašyti, kad de! 
Lenkijos užpuolimo ir jos su-

Uer paskutinius porą vasa
ros menesių Winnipego l.etu- 

visai mažai 
i, tik apie 

įlinkės buvo ? sfeityti laiškai. įi)O1 dolerių, o kartais
net dcfic.tan arti penkines į ys- 

nuo ? prezidento Bago- ^av0, Bet šis dėl Raudonojo 
Dėl susidariusios valiu-:Kryžiaus .parengimas paved‘i 

■ įtarimą iš publikos ne 
tik atsilankymu, bet ir manda- 

’giu, inteligentišku apsiėjimu. 
J Žodžiu, buvo gražios pub ikos 
susirinkę.

Pažymet na, kad apie lietu
vių pąrengimą net ir vielos 
anglų spaudoje keliais atvejais 
buvo rašyta palankiai, lietuvius 
lojaliais demokratais persta
tant. —Demokratas.

kartu su mumis ir kitais dar
bininkais vargti.

“Liaudies Balsas” turi mažą 
skaičių prenumeratorių, todėl 
Kanados lietuviai, norėdami sa
vo laikraštį turėti, jį aukomis 
remia. Bet dabar, kaip matyti, 
tai jau ir Kanados lietuviai yra 
įpykę ant “Liaudies Balso”, kad 
jis pats sau duobę kasasi. Tai, 
matyti, pajuto ir Yla, nes Kili- 
kevičiaus įspėjimą net su pasi
gardžiavimu patalpino. Taigi, 
galima tikėtis, kad Yla pakeis 
savo politines gaires. Lauksi
me. —Darbininkas.

r

niečių-vvinnipegiečių. Trūkstant 
sekretoriaus vakancijai, drg. J. 
Novogrodskas jam sutinkant ir 
susirinkimui pritariant tapo ko
optuotas sekretoriaus parei
goms eiti-. 

’ ’ ‘ ''' 4

Kaip matome iš to Toronto 
socialistų kuopa užsidėjo sau 
|šiame susirinkime gana rimtų 
didelio pasiryžimo reikalau an 
čių pareigų. Be to, kad tas rim
tas ir atsakingas darbas pa
lengvėtų, nutarta
glaudų kontaktą su Toronte 

j esančia socialistų partija, kuri 
šioje šalyje vadinasi Ganadian 

cpesniuos’us Commdnwelth Federation arba

Kanadiečiai nebera
šo “Liaudies Balsui”

musų 
dirbti.

šalyje 
veiklai ap

veiksime
susirišti

Spalio 3 dienos laidoje “Liau
dies Balse” savo pastabose re
daktorius Jonas Yla rašo: “Kaž 
kur dingo musų koresponden
tai, Atrodo lyg jie butų išėję į 
karą. O gal pasislėpė kur nuo 
oro atakų?”

Taip pašiepiančiai apie savo 
korespondentus pasiteiravęs ta- 
vorščius Yla pradeda maldan
ti korespondentų, sakydamas: 
“Kurie (draugai) dar esate gy
vi, turėtumėte rašyti.”

O kad korespondentai nera
šo, tai Yla griebiasi korespon
dentų širdis sugraudinti, net 
“naujenybę” pasakydamas, kad, 
girdi, “skaitytojai laukia žinių 
iš jūsų kolonijų lietuvių veiki
mo ir kitų įvykių.” Gerai, kad 
Yla savo piemenėliams tokią 
“naujenybę” pasakė. 'Bet kągi 
reiškia pasityčiojau t bendra 
darbiavimo siekti? Jeigu jau 
pats redaktorius Yla nesupran
ta, tai pravartu pasakyti, kad 
Yla pirmutiniais žodžiais savo 
korespondentus apspjaudo pa
šaipomis, o paskutiniais žo
džiais jau griebiasi nulaižyti.

Argi tai redaktoriui pritin
ka taip neapgalvotai rašyti?

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

karienė” 
linksmu 
Apie tai 
kai konkrečiai bus nustatyta, 
kada toji “proletariška vaka
rienė turės įvykti.

Iš ligonių lankytojų paaiš
kėjo, kad kuopa šiiio metu tu
ri du ligonius. Valdybos ir pa
rengimų^ komisijos nariaUnusi- 
skundė, kad rehgiant parengi
mus pasitaiko nemalonumo su 
paskyrimais darbininkų paren
gimo darbams ir stokos draus
mės. Šis klausimas gyvai ir il-

prieita sutrumpintai G. C. F. Šis reika- gai buvo diskusuotas. Pagaliau 
nutarta taip: darbininkus skirti 
iš eilės, pranešant apie tai iš 
anksto žodžiu ar raštu paskir
tajam. Paskirtasis gali atsisaky
ti tik dėl rimtų priežasčių ir 
apie atsisakymą ir priežastis 
turi pranešti tam, kas jį pa
skyrė, mažiausiai dieną prieš 
įvykstant parengimui, kad fi
nansų sekretorius ar koks ki
tas įgaliotas asmuo galėtų pa
skirti kitą jo viętoje. Jei paaiš
kėtų, kad paskirtas darbui na
rys be rimtos priežasties atsi
sako nuo tokių pareigų, susirin
kimas dviguba balsų dauguma 
nutaria tokį norį bausti vienu 
doleriu.

Linkėtina, kad valdyba ir 
kuopos nariai draugiškai ko
operuotų savo organizacijos 
naudai, o tuomet ir aštresnė 
disciplina nebus reikalinga. Vi* 
si arba dariguinoje dirbame pa- . v 7 _ 
vargę, daug kas turime še’mas Jeigu,, jau Yla pradėjo manyti, 

Turint bendrą kuopos ) narių ir kitų reikalų ir jei jnes nepa- kad jis pašaipomis privers Ka- 
skaičių, susirinkimas turėjo bu- sišvęsime surasti laiko organi-’nadbs lietuvius jo sapnininkui; 
ti skaitlingesnis. Kodėl kuopos zacijąi, tfti nebus kam dirbti, o bendradarbiauti, tai jis žmoge- 
nariai, gyvendami mieste, nė- dirbti vieniems jrJiems patiems lis klysta. —Iš šalies žiūrintis.

ram draugui V. Dagiliui.^
Šiuos rimtus klausimus ap

svarsčius susirinkimas užsibai
gė. Į sekantį susirinkimą kai 
kuriems draugams pageidau
jant susirinkimo laikas ir vie
ta bus pranešta per spaudą ir 
bus kviečiami j jį atsilankyti 
socialistų simpatikai ir visi tie, 
kurie įdomaująs socialist’n’u 
darbininkų judėjimu. Kad To
ronto socialistų kuopos pasiry
žimą realizuoti darbu, tenka tik 
Toronto lietuvių pažangiosios 
išeivijos prašyti kooperacijos. 
Pažangiems lietuviams ateinant 
talkon galima dideli darbai 
dirbti.

Iš SLA 236 kuopos 
susirinkimo

šis susirinkimas 
kaip ir visuomet, dalyvaujant 
gražiam skaičiui kuopos narių.

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadyne”—Vienas Doleris Metams

nu

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 paujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarč kaina 2 doleriai me
tam. Bet - dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant puses 
nukertama—už viehą dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikhlą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdekite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8.puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

tenai

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y
4
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Trečiadienis, spalių * Chicago,
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M/, ALFONSAS
T

r

STAKENAS!
Persiskyrė su šiuo pašau- ; 
liu 18 dieną Spalio meru, i 
1938 m., sulaukęs 22 metų | 
attižiaus. ®

Vieni mėto! 6ė tavęs, maho vaikeli, 
taip ilgii, liūdnu ir nuobodi!.
Kasdien mane mintys kankina, kodėl aš tavęs netekau;
juk, rodosi, aš tave taip labai mylėjau, didžiavaus tavim ir 

gėrėjaus...
Ir kodėl atėjus tai baisiai valandai— 
mirčiai, pagelbėti negalėjau.
Apima baimė ir ilgesys,— • '
kaip čia gyventi be tavęs, kad v'sur tuštuma ir nejauku; 
o širdies h priminti bedaliu niekur ir niekados...
Alfonsai, brangus mano sdnfell,
palikai su manim taip menkoje dalelėje,— 
vieri tik prisimintinuose. .
Fet kaį0 brangus ir malobųs tie Ūrišlininimai 
vien tik motinos liūdinti Širdis težino.
Surieli idaiio, atminties turte brangiausias, 
užmiršti tavęs nebus galima niekados, 
nes tik reikia išgirsti tavo vardas— 
ir stojiesi tu mano akyse.
Sugrįžto praeities dienos, kada tu 
su manimi buvai— 
kiek man laimės davei, 
kaip mano gyvenimą dabinai....

Nuliūdę liekame: Motina, Brolis ir Patėvis Mazūrai.

1
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LAIŠKAS IR ŠIMTO DOLERIŲ AUKA DA
RIAUS-GIRĖNO LEGIONO POSTUI

atatinkairiai, pdgal jo ližšithh- 
iidvifitUš.

PainaČiuš jlišų pranešim^ 
tuoj nusprėhdžiaū, kūd tai vie- 
iias iš didŽidtišių panfihklų, ko
kį galiti šdVb liiyliihain tėve
liui pasta lyti..Taigi; gerbi irtie
ji, jegu galima, įdėkite ir pa
veikslų, o jeigu dėl stokos vie
tos to negalėtumėt padaryti, 
lai pilnai užšigąnėd’nsiu vien 
vardti.

St

Frank Kumskis

>»v.į

Diena Iš Dienos
V..—..... ... I II II*..... llllll I ' ' I |Ę^

• <«)
Vedybų Sukaktuvės

Prąeitą šeštadienį, spalių 14 
že

■m

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE 
dieną ir Naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hėrmitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite musų radio* programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vaL ryto iš W. H. L P. stotie* (1480 K.) 

■u POVILU fiALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

AUTOS—TRU 
atomobiliai Ir

FOR RENT—IN GENERAL

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

fobulam Stovy Puikus Pirkiriyš, 
90 Dienų Garantija

39 Plymouth sedan, radio ir šildy
tuvas .........................    $595
38 Oldsmobile sedan, radio ir šil
dytuvas .......    $575
'38 Rio panel truck .................. 275
'37 Plymouth sėdan radio ir šildy
tuvas ............................................  425
'37 Crysler sedan, radio ir šildytu
vas ............ ................................  395
’37 Studebaker sedan, 6 cilinderiai, 
šildytuvas ..................................... 375

tą d., įvyko šauni 2’0 metų 
nybinio gyvenimo jubilie 
parė J. Zepalto svetainėje," tieš 
Washtenaw ir 44th S t.

Jim ir Annie Šleiniai gyve
na 1510 48th Codrt, Cicero, III. 
Šią parę surengė jiems Mrs; 
Čėledinas ir Julija Markuckas. 
Susirinko keli šimtai Šleinių 
draugų ir pažįstamų, ir visi 

> . *' • 

gražiai linksminosi; linkėdami 
p-ms Šleiniams dar ilgo ir lai
mingo ženybinio gyvenimo.

Tarp man pažįstamų matėsi 
Mr. ir Mrs. Ašmontai, Nastec- 
kai, Šlepečiai, Stančikai, šau
liai, Staliai, Antanavičiai, Dam
brauskai, Emilija Survil, Rus- 
niakai ir daug kitų, kurių a: 
ypatiškai nepažinau, todėl atsi
prašau, kad praleisiu nepažy
mėjęs.

Reikia žymėti, kad šis 
gus pokilis susidarė iš 
draugiškos publikos. Visi 
vienos šeimynos nariai, 
giai laiką praleido. Aš nuo sa
vęs linkiu draugams Šleiniams 
ilgo ir laimingo ženybinio gy
venimo. Steponas.

FURNITURE:FIXTURE FOR SALE 
Rakandaiir Įtoisai Pardavto

BALDAI UŽ PINIGUS 
' pamatykit skirtumą 
PINIGAI

piniginio pirkėjo 
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 frontiniam kambariui, 
valgomajam, miegkambariui—bal

dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytds. Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furnitūre 

Distributor 
525 West 76th Street 

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

Sekm. iki 5.

Palyginkit ir 

nupirks. Kaipo 
kiekvienas36 Plymouth coupe ..................

36 Oldsmobile Sedan, radio ir Šil- 
395 
195 
195 
85

Taipgi gal susidarys didesheš 
iš'didoš, hegii šiintas dulėiių. 
Aš ir tai padfengslu; o jeigu p.i- 
liktlį, tai stiyprtokite naniui, 
kaipo mhno dūkų.

Suprantu, kati tokį “amžiną 
paminklą“ atskirai niekada ne
būtų galimą pastatyti už tokius 
pinigus. Pasitikėdama tamsto
mis, kad tinkamai mano reika
lą atliksite, iŠ anksto tariu šir
dingą ačiū.

Su pagatba, j i 
Frances Kumskis.

’35 Ford sedan, kaip naujas ....
'35 Chevrolet sendan ..............
’32 Ford sedan .........................

BUNNIN & SONS, INC.
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogdfen Avė. Rockvvell 0434

American Legion Darius- / 
Girėnas Bosi 271, 
Ėuilding Commįttee.
Gerbiamieji: h

Pamačiusi laikraštyj jūsų at
sišaukimą, kad dar yra proga 
kare žuvusiųjų kareivių var
dams užrašyti ant tos garbin
gos ir amžinos brbnzines len
telės, kurią žadat įmūryti da
bar statomam “Metnorial Na 
me“, tuojau siunčiu jums ma
no mylimojo tėvelio vardą sū 
paveikslu ii* ' šimtu doleri j iš
laidų padengimui.

Suptasdaina, kad tamstos 
apart namo statymo, ir svetimų 
pagerbimo reikalais rūpinatės, 
kas taip nuosekliai vyksta, ma
nau, kad susidūrėt su finaiisiin
kais keblumais. Matydama to
kį prakilnų tiktlą, noriu nors 
truputį ir nuo savęs pi’isidėti, 
nes mano a. a. mylimas tėvelis 
važiuodamas į karą sykiu su 
kitais, nepamiršo manęs ir ma
no ateities. Kaip jis mylėjo ma
ne, taip ir apsirūpino su ap- 
drauda, .kad prie kokios nelai
mės nesusitikčiau su keblumais 
šiame gyvenime. Tarytum; kad 
jisai prijautė savo»ateitį.

v..-; ■. į ■ ' ’• v n • .e i
Jis žuvo nuo priešo kulkos 

karo lauke su tūkstančiais kilų 
karžygių, ir daugiau niekad ne- 
šitgrįžb pas mus. Jisai žuvo pa
likdamas mane jau per dvide
šimts vienus melus, ir aš jo ne
galiu užmiršti;
rilds 
itla. 
jam 
tiiiii;

“Miss Lithuania
1940” Konkurso
Teisėjai ,

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

Wm. Kašihauskas
. Adelė Nausėdienė
Dr. A. Montvidas
Dr. Z. Slakis
Povilas Stogis.
Kaip matote, ( teisėjai yra visi 

bešališki, igenai tarpe lietuvių 
žinomi žmones, ir galima pasi
tikėti, kad jid -savD užduotį at
liks gerai. - e; '/

“Miss 
Audi- 
18 d.,

24,

su

22,

■ M—L

Darbininkai, Kurie 
Patarnaiis Gražuo
lių Vakare j

snia- 
laba

snia

su Clara

Helen So

su Virgi

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Steven Candy Kitchen, 
481 Mihvaukee Avenue.

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

KATHLEEN STYLES
345 West Hubbard St.,- 8 aukštas 

arti Orleans.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui—amžiaus 25 iki 40, nėra skal- 
birrio, maža šeima, savas kambarys. 
Turi būti gera paprastų valgių vi
rėja ir šeimininkė. Jei nepilnai pa
tyrusi, nesikreipkite. Algos 12.00 
pradžiai. Weistein, 4734 N. Lawn- 
dale Avė. Telefonas Independence 
4103.

MERGINA 20-35 padėti prie na
mų ruošos, virimo, dviejų vaikų 
lengvaus skalbimo. Savas kamba
rys ir vana. $8 iki $10. Tel. ARD- 
MORE 3323.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARDAVIMUI JERRY’S TA
VERNAS — išdirbtas biznis—gera 
vieta. 3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ, nau- 
ji fikčeriai, elektrikinis šaldytuvas, 
gyvenimui butas. Beverly 9044.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras biznis—priverstas parduoti dėl 
ligos. 6600 So. State St.

PARSIDUODA TAVERNAS Mar- 
ųuette Parke. Už teisingą pasiūly
mą—6 metai išdirbtas biznis.

6912 So. Western Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė PardavimuiREIKALINGA SENYVA MOTE

RIS prie lunch room. Ant vietos 
gyvenimas. Rašykite. 1739 So. Hal- 
sted St., Box 1098.

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

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago jo)

Michael Busel,
Radžiėivicz, 20

John Just, 23,
kiicki; 18

Joseph Bielat,
hia Rūdhicki, 19

Joseph Draglio, 26, su Helėh 
Butkūs; 23

Thomas McAiiliffe, 22, su
Estelle Mikulis, 22

Paiil Novvels, 22, su
Mitchell, 18
”' A. ’ Čheškis, 25, įii
Bose, 24

Joseph Alkazin, 30, su An
toirtettė Gudaitis, 25

Mike Belecke, 61, su 
pliine Dobcavir, 63

I I

'ICikaiaiija
PerskirŲ

Caroline Janeš nuo Roy 
Janes

Christine

Jose

REIKALINGA MERGINA bend
ram ruošos darbui, $5.00, kambarys 
ir užlaikymas. Tatelman, 4718 No. 
Drake Avė.

/

REIKALINGA MERGINA NAMŲ 
darbui. Būti ant vietos. 4248 South 
Artesian.

REIKALINGA MOTERIS arba 
mergina prie namų darbo, 6223 So. 
Kilpatrick, tel. Portsmouth 7079.

v PASTATYS ANT JŪSŲ LOTO 
keturių Ifambarių bungalow, pigiai 
kaipuž $2750. $275 pinigais.

P. J. BASSETT, 
6248 St. Lawrence Avė.

Midway 8472.

MARQUETTE PARKE
68-tos ir Campbell Avė. 6 kamb. 

mūrinis bungalovv. Karštu vande
nin apšildomas, 2 karų garažas, 9 
metų senumo. Visi vėliausios ma
dos taisymai. Kainavo $9,500. Da
bar parsiduoda už $5,700. Priimsiu į 
mainus, didesnį namą arba lotus. 
Šaukite po 7 vai. vakaro.

Prospect 0176.

(Spalių 18 d. 1939)

L

■MB

3 me-

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ GYVULIŲ ŪKIS Oce- 
ana Co., Mich., lengvo molio žemė, 
puikus budinkai, kiek miško, geroj 
vietoj, 3 mylios nuo miestelio. Han- 
soh-Osborn. Hart, Michigan. $4700.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biž- 
nio progų ir t. t

j •

REIKALINGAS Patyręs. KRIAU- 
ČIUS arba presseris greitu laiku 
Darbas nuolatinis. Geras užmokes
tis. 691Q So. Western Avė.

po 150 galonų.
3 Oil—6^4c.—perkant po 400

COAL—VVOOD—OIL 
nglys—Malkos Aliejus

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ vy 
rų kelnėms siūti—kišenių prieša
kius ir 'užpakalius ir Milton’s žake
tus. 2352 Wcst Cermak Rd.

MERGINA RUOŠOS DARBUI 
—nėra skalbimo nė virimo—ketvir
tadieniais liuosa ir sekmadieniais, 
$8.00. Columbus 6896.

MERGINA BENDRAM ruošos 
darbui, prižiūrėti vaiką, būti, nėra 
virimo, geri namai, liudymas.

AUSTIN 1973/

TARP MUSŲ.
BIZNIERIŲ

. .............. ii ■!■■■! 'iii ■ , i.. I

galonų.
FELDMAN, 

Tel. HARRISON 3000.

Afi' Jtt „I

NARIAI
Chicago s, 
Cicero ■ 
Lietuvių 
Direktorių 
AsocittcijOS

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį 
o 

AURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
Dalyse

J. MULEVIČIUS
4348 S. Čalifornia 'Avenue Phone Lafayetie 3572

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

I. J; ZOLP Phone Yardį) 0781
1646 West 46th Street - Yards 0782

X.

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place PhOne Caiial 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westefn Avenue Phbhė Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY b. PETKUS
6834 So. Western Avė. PhbHe Grovehill 0142
1410 Sotith 49th Court, Cicero PHbite Cicero 2109

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

' LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

darau atmuii- 
ir viską, kas tik yra gali- 
O vis dar rodos, kad ai 

kaip ir ką sk oi i liga, ttry- 
kad aš dar jį hepagerbiau

FELlksAS DRUKTENIS 
gyveno 4523 Šb. ildHbre St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 15 d., 4:15 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs pusės aniŽ., 
gimęs LietUVdj.

Amerikoj išgyvėrio 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Emilio, sūnų Vytautą, 
brolį Vincentą, brolienę Kazi
mierą ir šeimyną it daug kitų 
giminių draugų ir pažys.tahių.

Kūnas pašarvotas J. F. Ęu- 
. deikio koplyčioj, 4605 S. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., spalių Į0 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Felikso Drukte- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dūkte, Sūnūs, Brolis; Brbliėne 

ir Glihihės.
Laid. Dir. J. F. Eudfeikis, 

Tel. YARDS 1741

ta

M
 Gėlės Myliniibihsl 

Vestuvėms, Bdn-| 
kietams, La i d O-l 
tuvėms, Papuoši-B 

GĖLININKAS I 
4180 Archer Avemiėl 

Phdnd LAFAYETtĖ 5806 |

J: Ascilla
A. Vaivada
J. Ėačiunasi
P. Galskis
J. Tumosa :
A. Balčiūnas
X. Shdikttš i 
Milda Vaivada
A. AmbrožfevičidK
J. ShUihakaris
A. Narbutas, 
A. Tumėnas.
Viši Čia j^ažyihėti dsinenys 

yra pHšdhii šdsitihkti į Life t. 
Auditorijos svetainę ne vėliau 
7 vai. vakare.

Koht; Vedėjas.

Brightonparkiečių 
Atydai

UaVo
Perskiras

Nfedješ iiiib Sonia 
Nedjes

M&rie MtileŠževvski riuo Jo
seph MalfešzfeWski HELP WANTED—MALĖ 

_____ ^^i^ininkų ......
REIKALINGAS VYRAS trokui 

drdiviilti, 2 dienas į savaitę, turi 
būti patyręs. Atsišaukite laišku.

Box 1097, 1739 So. Halsted St.

Brighton 
skaitytojai, 
yra pristatomos per ' Brighton 
Park NeWspapėr Agency 4208 
Archer Avė. tarp 4 ir 6 i^ ryto 
ir jij negaunate, tuoj telefomto- 
kitė viršminėtai įstaigai s^kari- 
čiai: LAFayette9231.

Dabai* prasidėjus mokyklos 
šeždnui išilfešftltojai maihdši ir 
per nėpatyrimtį arba neatsargu
mą jus liekate praleisti.

Šteponaš NarkiS, 
Naujienų Agentas

I ■

Parko Naujienų 
kufeieins Naujienos

PIRKDAMAS PAS MtlS SlL | 
mažinsi išlaidas 

ANT PUSĖS
Plytinis Rbll Siding $O 7K 
'labai špec. 100 kt. pėc^« ■ w 
Liuoso Rock Woll 

didelis ihaišaš 
%” Plaster Bdatd 

k'etv. pėda 
Pirkite kreditan—imkit 

tam išmokėti
Albėrt Lumber &J. 

Supply Co. 
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayettė 2101

Varduves
Praeitą šeštadienį, spalių 14- 

tą d., įvyko varduvių vaišės 
Teresos Warnis ir Stasio War- 
nio, užeigoj, 4157 So. Čalifornia 
Avenue.

Puota tęsėsi iki vėlybos nak
ties. Grojo M. Storomo orkes
tras.

Mrs. Teresa Warnis tapo ap
dovanota brangiomis dovano
mis, už kurias ji yra labai dė
kinga. Taip jau Stasys ir Te- 
reša Warniai yra dėkingi ir 
visiėms atsilankiusiems.

A Steponas.

“Grand Obeiungas”
Praeitą šeštadienį ir sekma- 

diėriį įvyko riiilŽiiiiškas ir dar 
hiekad nematytas pas lietuvius 
“Grand Openingas”. Bill ir Ona 
Popeli šešeiliai nusipirko namą 
4756 So. Wėstėrn Avė. Įrengė 
STREAMLINE barus, skiepe 
įreiigė didžiulę svetainę, ir mo
dernišką ir sanitarišką “Lunch 
roomį”.

Kad tuos Visus įrengimus 
tinkamai išdemonstruoti, spa
lių 14 ir 15 dd. surengė “Grand 
Opferiingą“. Svečiams tinkamai

REIKALINGAS VYRAS dirbt 
farmoj, mokąs karves milžti, dar 
bas visiems metams. Savininkai 
farmoje, kalba lietuviškai. Kreipti: 
tarpe 9 v. ryto ir 6 vai. vakaro.

Crawford 1959.

VVHOLESALE FUR^TtURE 
RakandąiirĮtaisaiPardaviiniii

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

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

Range Oil—6% c. už galoną perkant

No.

ROSELANDO MOTERŲ KLIU- 
BO CHORO Dainų pamokos bus 
penktadienį, spalių 20 d., 7:30 vai. 
vakaro, Darbininkų svetainėje, 
10413 So. Michigan Avė. Prašau at
vykti. —Sekretorė.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO susirinkimas 
įvyks spalių 19 d., 8 vai. Vakaro, 
svet.: 3600 W. North ąve., Chicago. 
Yra sVatbių reikalų. Nepamirškite, 
kad yra rengiamas balius lapkričio 
24 d. —Valdyba.

aptarnauti buvo 2 orkestrai ir 
12 bartėnderių. Apart to, tapo 
įtaisytas garsiakalbis, žodžiu 
sakant, buvo taip kaip D0WN 
TOWN.

Per abi dieni publikos atsi
lankė tūkstančiai^. Bill ir Ona 
Popeli visiems atsilankiusiems 
nuoširdžiai dėkoja.

Steponas. <

--Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
Samdytis ir i. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų įdė
tąjį kdStunierl, bet gareihki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENĄ? 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Šįvakar “Miss Lithuania 
1940” Rinkimai

VAKAR
CHICAGOJ

’!~rr

NAUJIENOS.CMcago, HL

“Naujienų” Gražuolė, “Miss Lithuania i n j n » v \
KAS BUS LAIMINGOJI MERGAITE?

»■ t ■■■ —> 11 "

Šį vakar, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted Street virš 40 gražuolių lietu
vaičių pasirodys prieš gausią publiką. Viena iš jų 
bus išrinkta “Miss Lithuania 1940” ir dalyvaus 
1940 metų automobilių parodoje. Prie jos bus iš
rinktos dar 4 gražuolės, kurios gaus brangias do
vanas.

Visų dalyvaujančių kandidačių paveikslai 
telpa šiandien “Naujienose.”.

Kurie norite pamatyti lietuvių gražuoles ir 
gauti prie durų dovanas, prašome nesivėluoti ir 
atsilankyti j Lietuvių Auditoriją, 3133 So. Hals- 
ted Street. Po gražuolių rinkimo jvyks progra
mas ir šokiai. Pradžia 7:30 v. v.

Tarp programo dalyvių bus dainininkai Ieva 
Širvaitė ir Vytautas Tarutis, taipgi akordionis- 
tas — visi trys New City Radio valandos artistai.

“Pirmyn” choro nariai sušoks publikai nau
jus lietuviškus tautinius šokius ir dainuos.

Nuoširdžiai kviečiam publiką skaitlingai su
sirinkti, pamatyti gražuolių rinkimą ir smagiai 
pasišokti. Šokiams gros geras orkestras.

TEISĖJAI
Wm. Kasmauskas,

Adelė Nausėdienė,
Dr. A. Montvidas,

Dr. Susana Slakis ir
Povilas Stogis.

Taipgi bus trys teisėjai iš Automobilių Parodos 
vadovybės

ŽUVO AUTOMOBI
LIU NELAIMĖSE

Užmušė Turtingą Krautu
vininką.

—Kontesto Vedėjas

Armija Vėl Ieško 
Kelių Tūkstančių 
Rekrutų

vakareVakar ir užvakar 
automobilių nelaimėse žuvo 
sekami žmonės:

Dennis J. Madigan, 78 metų 
amžiaus chicagietis, 4030 West 
Madison Street., Jis buvč pre
zidentas Madigan Brothers, 
Ine., kuri operuoja departa- 
mentinę krautuvę Westsidėj.

Miss Gladys White Eagle, 
26 indėnė, nuo 669 Wright- 
wood avenue. Automobilis ją 
suvažinėjo prie Marąuette 
bulvaro ir Cottage Grove.

Mrs. Įnex, Kindler, 43, nuo 
10210 Avenue L. Jos 12 metų 
duktė, Tilitha, buvo sunkiai 
sužeista. Jas parmušė, automo
bilis, prie kurio vairo, buvo 
kfin. Edward Wroblewski% 

/klebonas St. Joseph parapijos, 
/ East Chicagoj, Ind. Policija 

arešto nedarė.
Sam Sentlis, 50, nuo 949 W. 

Madison st. žuvo po (roku 
prie Sangamon ir Jackson 
bulvaro.

August 
avenue.

Samuel
Roosevelt
nėtas “hit-and-run” automobi
listo prie 3935 Madison st.
. Mrs. Mollie Kreuse, 65 metų 
chicagietė, nuo 1522 So. Ho- 
man avenue. ,

Walenty Orzechoįvski, 74 
metų lenkas, nuo 1320 Haddon 
Street.

Priima Visoms Tarnybos 
Šakoms.

R
. ■ —, , ... . ... ....1 . Į

Vakar sukako. keturi metai 
mažytei Mary Eilėn Reardon, 
kuri miega jau lQ-tas mėnuo 
ir nežino, kad tepeliai jai su
rengė vakarėlį. Mergaitė ser
ga “miego liga". Jį guli namie, 
3132 76th Avė., Elmivood Pk. 
po tėvą priežiūra.

• štai teisingas žmogus.
19 metų John Gąjda, nuo 1632 
Virginia Street, Gary,' Ind., ra
do gatvėj pamestą ridikiulį. 
Net nepažiūrėjęs kas viduj 
yra, jaunuolis nunešė radinį 
policijos nuovadon. Ridikiulis 
priklausė Winf rėdai Pocock, 
Gary gyventojai nuo 705 Bu- 
chanan Street. Jame buvo 
$197 smulkiais ir banknoto- 
mis. . ;

• Aliejinio pečiuko sprogi
mas Guaranteed Fiiel Co., ras
tinėj, Hometvodde, užmušė 58 
metų darbininką James Kost- 
ką iš FlosmdOr. Sprogimo me
tu Kostka popieravo raštinę.

• Vakar Chicagon grįžo ir 
į Marshall teisių kolegiją įsto
jo Mins Florence Jenn^ison, 
39 metų studentė ir. velionės 
Jane Addams bendradarbė. Ji 
buvo keleivė olandų pasažie- 
žiniam lėktuve, kurį Vokieti
jos karo lėktuvai užpuolė ir 
apšaudė virš Heligolando lai
vyno stoties, Vokietijoj. Vie
nas pasažierius buvo užmuš
tas, bet chicagietė ir visi kiti 
keleiviai išliko sveiki.

• Federalė valdžia vėl skel
bia, kad priims kelis darbinin
kus darbui Rock Island arse
nale. Reikia “tool and gauge” 
darbininkų. Kandidatai priva
lo priduoti aplikacijas U.s S. 
Civil Service Komisijai, naujo 
pašto rūmuose, nevėliau lap
kričio 6. Valdžią taipgi skel
bia, kad reikia kg.|jų tarnauto
jų veteranų ligoninėse, Dow- 
ney ir Danville, III.

e John M. Minnec, Berivyn, 
UI., apdraudos agentas, vakar 
pradėjo keturių metų termi
ną kalėjime uį^naudpjimą pok
što žfyonių

e General Electric firma 
skelbią', ka$;■'ąpį^ fe; 
200»00Q padidinimuisavo dirb
tuvių *■ir raštinių 1 Chicagoje. 
Bendrovė tūri1 užpirktisi didelį

————— 
sklypą žėįiies prie Canal ir ’F" 
Ąrthington gatvių. Vt

' e Kriminulis t eismas pa- IZ 
traukė atsakomybėn ■ 39 metų p 
moteriškę, C ai beri ne HealyĄ*"* 
\nuo 4502 So. Union avė. Skum- n n
^ašrsako,‘kad ji ne vien pati JKClKlžl lagtllbOS 
vogė, bet mokino vogti ir savo Vilniaus 
5; metų 'sūnų, kartu su Mrs, f • ų. • 
Healy buvo apkaltinta ir 28 Jul©tUVlJlITlS

Elizabeth štreet.
•/f /

Canino bui)o > s ui Intas ir pa
trauktas teisman už plėšimus 
Po pietų kriniinalis teisėjas M. gramę^ dalyvavo simfonijos or- 
Felnberg pąliuošąvo jį po $20,- kestras, Chicagos Lietuvių Vy- 
000 ; kaucijos. Vakar Canino 
vėl \ buvo kalėjrrrtė. Brighton 
Parko policija jį suėmė prie 
44544 W.' tyrd-įįtreet, užklupęs 
H po geležinkelio < tiltu prie 
^2nd ir yVestęrnį

• Nuo 'kopėčių nukrito ir 
užsimušė 47 hieiįį mali orius, 
Andreiv Mucha,lnuo 2544 No. 
Montičello avepue. Jisai taisė 
namą ties^ 26J8 A; Saeramen- 
lo.

• Ant 57-tds gatvės kranto 
vanduo išiųete iš ežero kūną 
nežinomos,i apie 42 metų 
teriškės. . p

I.1, y

vr

—I

u =Katiio^

~ V-'
metųHelenKaley,nuoAl^S. \ - ---------

i M v - Budrike* Radio Programas
' 1 ' s. ■ . ' - 1 ' i

e -V žvakar'M melų ..Sam Pereitą septiiitadienį Budriko
radio programas buvo labai gy
vas, linksmas ir įdomus. 'Pro
gramą dalyvavo simfonijos or-

rų< Choras ir kiti dainininkai. 
Taipgi Lietuvos Konsulas p. 
Daužvardis trumpai, bet įdo
miai ir aiškiai papasakojo da
bar įvykusias permainas Lietu
vos politiniame gyvenime.

Choras gražiai padainavo vi
są eilę dainų, kurių gražiausiai 

žirgelį, Štai 
ir Lietuvos

padainavo
Kampe

mo-

Eck, 7115 Green-

Ginnis, 39, nuo 4144 
Road. Buvo suvaži-

gene- 
vakar

6-to armijos korpuso 
cagos distrikto) vadas, 
las Stanley H. {Ford, 
paskelbė, kad armija pradeda
rekrutavimą jaunuolių karo 
tarnybai ant plačios skalės vi
soj Amerikoj. Vykindama pre
zidento autorizaciją, armija 
didina savo spėkas iki 227,000, 
ir tam tikslui Chicagos distri- 
kte rekrutuos 3,000 jaunuolių.

i

Chicagiečiai gali įstoti karo 
tarnybon, priduodami aplika
cijas rekrutų raštinėj, senojo 
pašto rūmuose. Rekrutai pri
imami visoms kariuomenės 
Šakoms—aviacijai!, Jta|liler£jai, 
kavalerijai jr pėstininkams.

Prisipažino, Kad 
Nušovė Žmogų 
Alinėje

Trys Jaunuoliai Pasidavė.

Detektyvų biure sėdi trys 
jauni northsidiėčiai: 25 metų 
Henry Drewek, nuo 848 No. 
Winchester avenue ir 24 metų 
Victor Wnukowski, nuo 1833 
Milwaukėe avenue.

Visi trys prisipažino, kad 
pereito penktadienio vakare 
jie bandė apiplėšti alinę, adre
su 1859 North Washtenaw avė. 
Wnukowski taipgi prisipažino, 
kad jis paleido revolverio šu- 
vj, kuris užmušė alinėj 64 me
tų klijentą, Peter Pėterson.

• Kansas City policija suė- 
,me 34 metų moteriškę, Lola 
Flowers, ir apkaltino ją nušo
vimu policisto_Ęrank CowgiU, 
birželio 7, Mjchigah^City mie
ste, Indianoj. Suimtoj bus at-?{ Kai policija pasirodė jd na 
gabenta į Michigan City teis
mui.

muose su varantu, Wnukows 
ki bandė pasilėpti po lova.

________ ___________ Trečiadienis, spalių 18, 1939

KTIKRO, NEPAPRASTI JIE YRA
DAINININKAI...

Ypatingai Kostantas Jurkevičius

Aukos Mafijos 
JurgeLonienčs 
PaminkI<rFi)ndui

-..... -.............’
- L.S.S. 116, Kuopa, 

Detroit, Mich., per
: J. Besasparį ...... ...
f Mr. ir Mrs. M. Ro- 

zėnski 
Buvo paskelbta

Viso

$10.00

. $2’.00
$203.56

.......... . $215.50
Julja ' August, 

Fondo Iždininkė. /
_c •. ’

“Kaip L’gai Vokieti ja 
Gali Išsilaikyti?” .

Rytoj po ? pietų Chicagos 
Council on Fofeign Relatidns 
rengia įdoiųtą (Paskaitą (Ste- 
vens Viesbutyj),® tema, “Kaip 
ilgai Vokietiją Jgąlį iššiTaikyti 
dabartiniam kare.” !
/Paskaitą / M F. Dru- 

fifen-

Ffuitįę taik-
■ ‘4/dabfc kėlių An-

išėjo —.šėrė brolis 
žirgelis pabalnotas 
kareiyėliai.

Dviems balsais 
Chapaitis ir Ascilla:
tupi, Ir atėjo rudenėlis, ir p- 
nia Juozaitienė su Chapu — 
Aukso miglos.

P-s Daužvardis savo kalboj 
priminė, kad dabar atgauto 
Vilniaus krašto ir, bendrai, vi
sos Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymas pareis ne tik nuo 
sumaningo ir taktingo valdžios 
reikalų vedimo, o ir nuo rimto 
ir išmintingo užsilaikymo mu
sų visų.

Jis taipgKpriminė, kad da
bar pirmoj vietoj stovi gyvas 
reikalas reikti ekonominę para
ma vilniečiams, f

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienį vakare, 
nuo 7 iki 8 vai. Chicagos laiku, 
iš' stoties WHFC, 1420 kil. Bus 
gera akordeonų muzika, gra
žios dainos, svarbus asmenų ir 
draugijų pranešimai, juokai ir 
svarbesnės tos diehos pasaulio 
žinios, 
syti.

Nepamirškite pasiklau-

— Radio Mėgėjas.

Federalis algų-valandų įsta
tymo administratorius,' Elmer 
F.. Andręws paskyrė chicagie- 
tę Mary\ Bamętt Gilson
tarybos ■ n^rc.' prįžiufėti valan
dų ir ’ al^ų jsiątyrtio Vykinimą 
mezginių' pramonėj. JĮ yra eko-

glijos bankft nhijarėjąs Ameri- nomijps profesore Chicagos

Saugoja Aukščiausią Šviežumą!

Tik patraukit raudonąją 
kaspinėlį pakelio viršuj..;.

Kaspinėlis čirkštelės ap
link viršų—kiąurai perplaus 

dvi Cėllophane eiles...

Viršus nusiims, švarus!.. . Da
bar Amerikos šviežiausi ciga
retei ir lengviausi atidaryti!

OLD GOLD’S [Dvigubas Cellophane Alsi 
daro | Žihlerėjimą

■■i

DABAR yra lengviau ir greičiau atidary
ti Old G.old’s apvinibjimo dvi eiles, ne
gu paprasto vieną. Olį Gold duoda jums * > , 

geriausį tabaką koki tik pinigai gali nupirkti, 
pačioj šviežumo, švelnumo aukštumoj, pakelis I 
dvigubai apsaugotas nuo “sugedimo”, kuris į 
atsidaro į žtbterėjimą! [Padvigubinkite savo I 
rūkymo smagumus tikrai šviežiais cigarėtals— / 
tikrai-j patogiuose pakeliuose. Pabandykite j 
“Zip-Tbp” Jabįau sušvelnintų O. G’s pakelį L 

.šiandien. ■ . ?■ - j- . * ' I
ORO BANGOMIS kas antradieni: "Melody ap 
su Robert Bėnchlęy ir Artle ShAw * orkestrų, N]

i..

DABAR!
1 Dvigubas CeMophane

Atsidaro
Dvigubai Greičiau! I
2 Eilės — Perplauna / 

Vienu Ypu! ? I
Perplauna

. Jj .. . " 1 1 '."įl il.iif i i i.»
Copyright, 1&S9, by P. Lorillard Co.

Tūkstantinėj minioj, kuri per
eitą sekmadienį užpildė Civic 
Operos salę garsaus Dono Ka
zokų choro koncertui, -buvo 
bent ketvirtadalis lietuvių. Kur 
tik nepasisukai, parteryj, balko
ne, ložose, visur matei lietuvius.

Tai buvo, rodos, trisdešįmtas 
choro koncertas Chicagoj, ir 
reikėjo stebėtis, kad jie sutrau
kė apie keturis tūkstančius pu
blikos. Milžiniškoj operos salėj 
nebuvo tuščios kėdės.

Kazokai, kaip paprastai, dai
navo stebėtinai gražiai. Paima 
neįdomią bažnytinę giesmę, ar
ba, pavyzdžiui, Amerikoj nuval
kiotą dainą “Dvi gitaras”, ir 
paverčia jas šedevrais, kurie 
klausytojus žavi. Čia jie svaido 
žaibus ir perkun ją, rodos, dre
bindami salės sienas, čia jų me- 
liodija plaukia į kiekvieną sa
lės kampą lyg peteliškės spar
nais, taip tyliai, kad negali jos 
apčiuopti. Vienok jauti, kad ji 
ten yra.

Choras dainuoja neakompa
nuojamas. Bet prisiektum, kad 
girdi vargonus, o kai jie nu'y- 
la, tai išgirsti smuikų, gitarų 
stygas. Arba vėl, staiga suskam
ba galingi varpai, ir juos lydi 
ploni balsiukai sidabrinių var
pelių, nepasiduodančių savo di
deliems broliams. Staiga sušvil
pia vėjas, medžių šakos ima 
braškėti, juodi debesys užden
gia dangų ir pranyksta saulė. 
Čia vėl žemė nušvinta, skaistus 
spindulys prasimuša per tuos 
debesis, kaip matant juos iš
sklaido, ir vėl vasara spindi ste
pėse, kuriomis dunda raiti ka
zokai. Bet netrukus saulė pra
deda leistis, nudažo horizontą 
raudonai, ta spalva darosi vis 
gilesne ir gilesnė, toli kur tai 
suskamba vakariniai varpai, 
niūrus šešėliai pradeda slankio
ti žeme ir ateina gili naktis, ku
rios dugne vienur-kitur tvinksi 
skaisti žvaigždė.

Kazokų choro klausydamas 
matai tuos vaizdus, lyg sekda
mas filmą kinoteatre. Balsų ki
limai ir kritimai ir spalvingu
mas, kurį jie įdeda į tas savo 
dainas, tiesiog piešia paveikslus, 
kuriuos negali nematyti ausimis 
gerdamas kiekvieną jų ba’sų 
gaidą. Ištikto, nepaprasti jie 
yra dainininkai, ir nestebėtina, 
kad 30-tam Chicagos koncerte, 
kazokai turėjo tiek pat žmonių, 
kiek* pirmąjam. Toks choras 
niekuomet nenusibosta.

Jeigu Kazokų choro daę ne
girdėjote, būtinai nueikite į se
kantį jų koncertą Chicagoj. Jie 
vėl čia atvyks sekmadienį, spa
lių 29 d., ir išpildys ilgą, visai 
naujų dainų programą.

Lietuviai pereito sekmadienio 
koncerte susilaukė malonios 
staigmenos. Choras dainavo 
“Indijos Dainą” iš operos “Sad- 
ko”. Solo partiją paėmė vienas 
labai gražaus balso dainininkas 
iš tenorų sekcijos. Vėliau tas 
pats tenoras atliko solo “Vaka
rinių Varpų” dainoj, visas mo
teris salėj tikrai sužavėdamas, 
nes net ir vyrams to solisto jau
trios, liūdnos gaidos širdį ku
teno.

Nudžiugo koncerte buvę lie
tuviai, kai vėliau sužinojo, kad 
skambusis tenoras yra jų tau
tietis, lietuvi#, Kostantas Jurke
vičius, jaunas dainininkas iš 
Rygos, Latvijos.

Būrys chlcagiečių tuojau nu
skubėjo ūžscenin, susirado ir 
apibėrė p. Jurkevičių sveikini
mais/ ir nusitempė jį, ir kitą 
choto narį, truputį lietuviškai 
kalbantį rusą, Alėksiejų Andre* 
jevą, vaišėms į pp. Juozo ir dai- 
hininkės Genovaitės Giedraičių 
namus, 3227* South Emeraid 
Street. >

Iš p. Jurkevičiaus teko patir
ti, kad jisai mokėsi dainavimo 
per tris metus Rygoj ir ten nuo
latiniai dainavo radiofone. Tre

jetą metų atgal keli Kazokų na
riai išgirdo jį per radio, ir tuo
jau pakvietė palikti choro na
riu.

Koncertuodamas su Kazokais, 
p. Jurkevičius apsuko visą Ame
riką, Kanadą, Franciją, Angli
ją, Vokietiją ir beveik visas ki
tas Europos šalis. Amsterdame, 
N. Y. sutiko lietuvį policistą. Ki
tur, išėmus Chicago, lietuvių 
neteko pažinti.

Užbaigęs koncertus, Choras 
praleidžia vasarą Vokietijoje. 
Apsistoja vienam ar kitam ku
rorte, ir ten lavinasi per du mė
nesiu laiko. Po to vėl pradeda 
maršrutą. «

P-as Jurkevičius pasakojo, 
kad Vokietiją apleido karui jau 
prasidėjus, ir turėjo gana ne
jaukią kelionę Amerikon mažu 
norvegų laivu. Netoli Airijos, 
virš laivo pasirodė ir vokiečių 
ir anglų karo lėktuvai, bet lai
vo nestabdė ir “bombų neme
tė”. V.

(Bilietus Dono Kazokų Choro 
koncertui, kuris įvyks spalių 29, 
jau galima gauti “Naujienose”. 
Kainos, 83c. iki $2.20. Visos vie
tos rezervuotos.)

Chicagos Biznio 
Žinios

Stewart-Warner korporacija 
skelbia,' kad per trečią 1939 
metų bertainį padarė $55,948 
gryno pelno. Per pirmus du 
bertainiu turėjo $145,579 nuo
stolių.

M » 3
Apdraudos bendrovės Chica

goj skelbia, kad rugsėjo mėne
sį gaisrai Amerikoj padarę 
$22,837,250 nuostolių — apie 
$26,000 daugiau negu rugpiu- 
čio mėnesį, ir apie $50,000 ma
žiau negu rugsėjo menesį, per
nai.

w O »
Kroger Grocery and Baking 

Company, per keturias savai
tes, pasibaigiančias spalių 7 d., 
padarė $19,512,662 apyvartos. 
Viso šįmet biznio padarė už 
$183,390,888, apie $8,000,000 
daugiau negu pernai.

0 s a
Per rugsėjo mėnesį pianų fir

mos Chicagoj ir kitur pardavė 
10,714 instrumentus. Neišpil
dytų užsakymų paliko 5,819.

v 
Apiplėšė 
Namus

Piktadariai įsibrovė į Myko
lo Seniko namus, adresu 5148 
S. Artesian avenue, ir pasivo
gė $448 pinigais ir brangeny
bių už $94. įsigavo vidun per 
langą. Namiškių nebuvo na
mie.

Geresnių Anglių 
RųŠis

Enright Bros. Coal bendro
vė*, 5832-46 S. Damen Avenue 
y\ra viena iš tų stambiųjų įstai
gų, kuri stengiasi savo pirkė
jams patarnauti geriausiai. 
Anglys laikomos geriausios rų- 
šies ir, todėl, kiekvienas gali su 
pilniausiu pasitikėjimu paduoti 
savo užsakymus, čia ir įvairu
mas didelis. Turi visokiausių 
anglių, bet labiausiai speciali
zuojasi stokerių anglimis.

Jei šiandien 'pažiūrėsi į“ jų 
skelbimą, kuris telpa Naujie
nose, galima pamatyti, kad vi
sų rųšių anglys parsiduoda ga
na nebrangiomis kainomis. Ta
čiau įspėjama, kad kainos ga
li bet ,kada pakilti. Tad, reika
lui ištikus paskambinkite tele
fonu Hemlock 0260. Informa
cijos nieko nekainuoja.

(Skelb.)




