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Pasirašyta Brity—Frąncuzu—Turky Sutartis
SUTARTIS PADARYTA 15-KAI METU

Skaitoma smagiu Vokietijai
tų į karą Viduržemio juros 
srity.

Turkija žada pagalbos Ru
munijai ir Graikijai, jeigu jas 
užpultų priešai.

Bet Turkija nebus reikalau
jama kariauti, jeigu talkinin
kai susiremtų su rusais.

Britanijos diplomatai ir prak
tiškai visa spauda, komentuo
dami sutartį sako, kad dėl jos 
daugiausia prakišę naciai. Vo
kietijos ambasadorius Turkijai, 
Franz von Papen, vartojęs vi
sas priemones pakreipti Turki
jos politiką nacių pusėn. Jo 
pastangos pasirodė nesėkmin
gos. Von Papen vyksta į Ber
lyną padaryti Hitlerio vyriau-

LONDONAS, Anglija, spalio 
19. — Premjeras Chamberlain 
parlamente ketvirtadienį pra
nešė, kad Britanija, Turkija ir 
Francuzija pasirašė tarpusavės 
pagalbos sutartį. Ir sutartis pa
sirašyta ne trumpam laikui, 
bet penkiolikai metų, pasakė 
Chamberlain. /

Sutartis buvo paruošta prieš 
trejetą savaičių, bet pasirašy
mo laukta iki pasibaigs rusų- 
turkų derybos Maskvoje. ,

Francuzų-britų-turkų sutar
tis žada Britanijos ir Francu- 
zijos pagalbą Turkijai, jeigu ją 
užpultų priešai. Sutartis taip
gi žada britų ir francuzų pa
galbą Turkijai, jeigu ji įsiveUjsybei pranešimą.

Rusų karinė misija 
atvyko Į Kinijos 

sostinę

Talkininkai nori už
sakyti 5,000 lėktuvų 

Jungt. Valstijose
SHANGHAI, Kinija, spalio 

19. — Didelė karinė misija pen
kiais lėktuvais atlėkė iš Mask
vos į Chungkingą, laikinąją Ki
nijos sostinę. Rusu misijoje yra 
du generolai ir keletas karinių 
ekspertų. Japonijoj žinia apie 
rusų misiją Kinijos sostinėje 
sukėlusi neramumo, čia kelia
mas klausimas, ar ir vėl japo-' 
nams- teks grumtis su rusais.

Rusijos 5 metų pla 
nui vadovaus vo

kiečiai

NEW YORK, N. Y., spalio 
19. — Jeigu Jungt. Valstijų 
kongresas nuims embargo gin
klams, tai Britanija ir Fran- 
cuzija yra prisirtiošusios duoti 
užsakymų pastatyti jomsv. dau
giau nei 5,000 karo lėktuvų 
Jungt. Valstijose. Užsakymų 
suma pinigais sieks $350,000,- 
000. Francuzų misija yra šiuo 
metu Washingtone. Jį įgaliota 
duoti užsakymus 2,750 lėktuvų 
pastatyti. Britų tokia pat mi
sija yra Kanadoje. Ši misija 
įgaliota duoti užsakymus 3,000 
lėktuvų pastatyti.

BUDAPEST, Vengrija, spa
lio 19. — Maskvoje šiuo laiku 
yra daug Vokietijos inžinierių 
ir amatninkų. šitie vokiečiai 
busią vyriausi vykdytojai nau
jo Rusijos penkių metų plano. 
Pirmiesiems dviems penkių me
tų planams vykdyti daug pasi
darbavo Jungt. Valstijų inži
nieriai.

Rusija ir Latvija pa 
sirašė prekybos 

sutartį

1940Miss

(Photo Auto- 
mobiAų P l- 
'•odos, klišė 

L Ctii 'aąo He- 
|T r a J d -Amer-

SL * ii

P-lė Ona Davįdoniutė (Anne 
Davis),kuri užvakar vakare 

Naujienų” gražuolių

vius 1940 metų Automo
bilių Parodoj. Ji yra cice- 
rietė, gyvena adresu 1402 
So. 49th Court.

(Žinia paskutiniam 
puslapyje).
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HITLERIS ANEKSAVO LENKIJOS 
PROVINCIJAS

DALIS LENKIJOS PASILIEKA NEJJUNGTA Į REICHĄ

Adolfas Hitleris ket- 
paskelbė formaliai 

(aneksavimą) į rei- 
Lenkijos provincijų.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 19. — 
virtadienį 
įjungimą 
chą trijų

Viena aneksuotų provincijų 
yra Pomorze, kita Pomerrellen, 
trečia Lenkijos Aukštoji Sile
zija.

Aneksuota teritorija apima 
23,000 kvadratinių mylių plotą. 
Šitoj teritorijoj Vokietija suda-

rys du apskričius, kuriems pa
skirs gubernatorius.

Aneksuotoji teritorija sudaro 
apie trečdalį visos Lenkijos da
lies, kuri teko Vokietijai po 
pasidalinimo su Stalinu. Kokį 
likimą Hitleris skiria dar ne
aneksuotai Lenkijai, kol kas 
nepaskelbta.

Į Vokietiją Hitleris įjungt 
faktinai tas Lenkijos sritis, ku
rios priklausė Vokietijai pirm 
Pasaulinio karo.

SKANDINAVIJOS ŠALYS PASILIKS 
NEUTRALIOS

SUOMIJA PASIRYŽUSI KARIAUTI

STOCKHOLM, Suomija, spa-ldžia nutarusi kariauti, ažuot 
» 1O — fivadiina Nnrvpcri ins I nnsilmlrtĮ SOVietU reikalavi-lio 19. — Švedijos, ( Norvegijos ■ nusilenkti 

ir Danijos karalių, Suomijos rnams.
prezidento ir jų ministerių kon-j Suomijos prezidentas, kalbč- 
ferencija pasibaigė ketvirtadie- damas per radiją ketvirtadie- 

iv, pasakė, kad Rusijos-Suomi- 
jos klausimai yra labai rimti. 
Jis tikisi, jogei Rusija respek
tuos Suomijos nepriklausomy
bę jr laisvę ir nestatys tokių 
reikalavimų, kurių Suomija ne
gali išpildyti.

Stockholmo konferencijos df? 
lyviai išreiškė padėką prez. 
Rooseveltui, Jungt. Valstijoms 
ir lotynų Amerikos respubli
koms už moralią paramą.

nį.
Išleistas po konferencijos ko

munikatas sako, kad Skandina
vijos šalys pasiliks ir toliau 
neutralios. Jos betgi pareiškia 
norą veikti taikos interesuose.
■ -Komunikatas nekalba apie 
pagalbą Suomijai jos derybose 
°su Rusija.

Neoficialus pranešimas 
Suomijos, gautas Milane, 
lijoj, sako, jogei Suomijos

iš 
Ita- 
vai-

KARO ŽINIŲ SATRAUKA

Naciai pralaimėję 
dėl rusų-turkų de

rybų nutrūkimo
LONDONAS, Anglija, spalio 

Britanijos diplomatai' ir. 19..
praktiškai visa spauda reiškia 
nuomonę, kad rusų-turkų de
rybų nutrūkimas reiškia visų- 
pirma smūgį Vokietijai. Nes 
naciai labiausia norėjo, kad tur
kai uždarytų Dardanelus talki
ninkų karo laivams. Turkai ne
sutiko šito jų noro išpildyti.

Reiškiama taipgi nuomone, 
kad ir Rusiją derybų nutrau
kimas užgavęs. Bet ne taip 
skaudžiai, kaip Vokietiją. Nu
rodoma, Rusijos ir Turki j ds 
santykiai pasilikę draugingi įi 
deryboms nutrukus.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 19. — Rusija ir Latvi
ja ketvirtadienį pasirašė—nau
ją prekybos sutartį. Pagal su
tartį rusų-lątvių prekybos apy
varta bus padaryta trigubai di
desnė, ne kad iki šiol buvo. 
Rusija įgijo teisės didelius kie
kius prekių gabenti į Latvijos 
uostus, o latviai galės gabenti 
savo prekes į Murmanską, žie
mių Ledjury, ir į Odesą, prie 
Juodosios juros.
z Sutąrtis padaryta vieniems 
metams.

Gabena šunis ir ark 
liūs į Ameriką

NEW YORK, N. Y., spalio 
19. — Karui Europoje prasi
dėjus, į Ameriką atgabenta 
daug veislinių arklių, ir j šunų. 
Jų vertė apskaičiuojama ;į SL
OGO,000. Karas grasino juos su
naikinti arba jų veislę suga
dinti.

Nash įmonė ir unija 
susitarė

Rusai veža komunis 
tinę literatūrą

V Estijon

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

Giedra; truputį šilčiau 
piet; saulė teka 6:07 v. r. 
džiasi 5:03 v. v.

po- 
tei-

KENOSHA; Wis., spalio 19.
— Nash jmohės darbininkai 
sustreikavo 1 d. spalio. Ketvir
tadienį unijos ir kompanijos 
atstovai paskelbė, kad susitar
ta streiką užbaigti. Sąlygas 
priimti ar atmesti darbininkai 
nubalsuos penktadienį. Po te 
jos bus paskelbtos viešai. |ti.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 19. Sovietų kariuo
menė įmaršavo Estijon. Mask
voje pranešama, kad kariuome* 
nė pasiėmė su savim daug kny
gų, sovietų filmų ir keletą rai
dėms lieti mašinų.

Kaip Lietuvos ir Latvijos, 
taip Estijds nepriklausomybę 
Rusi j a' yra garantavusi. Tačiau 
politikos stebėtojai Pabaltijo 
valstybėse sutinka, kad visos 
trys šalys Šiandien faktinai yra 
po Rusijos protektoratu.

, ; ....---------- -------- ..

Pasirenka Amerikos 
kalėjimą vietoj Ru- 
• sijos laisvės

WASHIŠIGTON, D. 'C., spa
lio 19,Fred Erwin Beal, 
Amerikos komuhistas, pabėgo 
1929 mėtš-is į Rusiją, vengda
mas kalėjimo bausmės. Pabu
vęs kęletą mėtų Rusijoj Beal 
sugr|žo į. Jungt. Valstijas. Pa
teko į'kalėjimą ir dabar tebė
ra kalinys.

Pereitą trečiadienį jis buvo 
atgabehtas į Washingtoną liu
dyti atstovų rūmų ne-ameriko- 
niškai veiklai tyrinėti komite
tui. Tarp, ko kita, Beal pareiš
kė, kad jis pasirinks Jungi’. 
Valstijų, kąlėjimė sėdėti, negu 
sovietų Rusijoj laisVai gyven-

Lietuvos kariuome- 
nė dar neįėjo į Vil

niaus kraštą
KAUNAS, spalio 19. — 

Lietuvos vyriausybės atsto
vas ketvirtadienį pare'ške, 
kad Lietuvos kariuomenė 
dar neįėjo į Vilniaus kraštą. 
Laikas Vilniaus krašto oku
pavimui nenustatytas.

Sovietų Rusijos vytiausy- 
bė, pranešimai sako, pavedė 
Vilniaus krašte civilinę ad
ministraciją vietiniams so
vietams, kurie suorganizavo 
maisto padalinimą. Areštuo
tas tūlas skaičius lenkų so
cialdemokratų.

Prastas oras paran
kus submarinų 

veiksmams

;; Estija stiprina
\ policiją

19.TALINAS, Estija, spalio
— Estijos naujas premjeras, 
Juri UluotSy ketvirtadienį pa* 
skelbė, kad dėl karo Europoje 
ir dėl sutarties.-gb Rusija Es
tijai teksią praplėsti .valstybes 
pramonę. Be to, reikėsią pa
dauginti skaičių policininkų, 
padidinti armiją ir išplėsti kra
što apsaugos sargybą.

šitos pakaitos pirm visko 
padidins taksus ir apsunkins 
Suomijos gyventojus.

Vokiečių nuostoliai

ANKARA, Turkija, spalio 19. 
— Britų-turkų-francuzų sutar
tis pasirašyta ketvirtadienį. Ji 
žada pagalbą pačiai Turkijai, 
Graikijai ir Rumunijai, jeigu 
jas pultų priešai. Turkai betgi 
pasiliks neutralus, jeigu kiltų 
talkininkų ir Rusijos karas.

—X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 19. — Talkininkai atrėmė 
vokiečių atakas vakarų fronte. 
Atakos buvo tik lokalės, nes 
lietus ir bendrai prastas oras 
sulaiko priešų veiksmus vaka
rų fronte.

---- X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 19. — Reino potvyniai kai 
kur apsėmė Siegfriedo linijos 
tvirtoves. Naciai vartoja pom
pas bent tam tikruose punktuo
se vandeniui iš tvirtovių išsem
ti.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 19. — Vokiečių karo vado
vybė skelbia, kad pirmoji ka
ro operacijų stadija vakarų 
fronte pasibaigė, naciams išstū
mus talkininkus iš Vokietijos 
teritorijos.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 19. — Talkininkai vesią ap
sigynimo karą — bent per žie
mą, laukdami ypatingai paaiš- 
kėjimo, kokią laikyseną užims t 
rusai.

----X---- X—X----

STOCKHOLM, Švedija, spa
lio 19. — Skandinavijos šalių 
konferencija nutarė šiuo mo
mentu nesisiulyti tarpininkavi
mu talkininkų ir nacių taikai.

—X—X—X—

tik 666 vyrų

BERLYNAS, 'Vokietija, spa
lio 19. Aukštuose nacių ra
teliuose kalbama, kad prastas 
rudens oras ir audros jurose 
padeda submarinų veiksmams. 
Todėl galima tikėtis submarinų 
veiklos paaktyvėjimo. Vokieti
jos lakūnai; yra įgudę lekioti 
‘‘aklai”, tat rudens miglos ir 
jų operacijoms lošia į ranką. 

*
? Kitą vertus, lietus, dumblas 
ir miglos trukdo operacijas va
karų fronte

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 19. — Armijų vadovybė 
ketvirtadienį išleido pranešimą, 
kad vakarų fronte nuo karo 
pradžios iki spalio 7 dienos vo
kiečių nuostoliai buvo toki: 
196 kariai užmušti, 356 sužei
sti ir 114 pasigendama. Ben
drai vokiečių nuostoliai buvę 
666 vyrų.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 19. — Patalpinti Paryžiaus 
spaudoje pranešimai ketvirta
dienį kalba apie Stalino kainą 
už pagalbą Hitleriui. Stalino 
sąlygos esančios: 1 — leisti ru
sams nevaržomai veikti Skan
dinavijos šalių atžvilgiu; %— 
pasidalinti įtakos zonomis su 
Vokietija Balkanuose.

TALINAS, Estija, spalio 19. 
— Rusijos kariuomenė okupuo
ja tam tikrus iš anksto numa
tytus Estijos punktus. Įvesta 
aštri cenzūra žinioms apie oku
paciją' sulaikyti. Rusams už
drausta su Estijos gyventojais 
turėti kontakto.

SOFIJA, Bulgarija, spalio 19. 
— Premjeras Kioseivanov ir jo 
niinisterių kabinetas rodė pa
lankumo Vokietijos naciams. 
Ketvirtadienį kabinetas rezig
navo. Numatoma, kad naują 
kabinetą suorganizuosiąs parla
mento atstovas Michalov, ku- 

yra kooperavimo su Mask- 
šalininkas.

atgal. Dabar, kinų

ROMA, Italija, spalio 19. —- 
Italijos pramonė sukrutusi. 
Pramonės Šerų kainos pašoko 
30 nuošimčių nuo to laiko, kai 
karas Europoj prasidėjo.

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

19. — Britanijos atstovai pa
skelbė, kad per pirmąsias 6 
karo savaites britų laivai su
ėmė 338,000 tonų prekių gaben
tų Vokietijai.

SHANGHAI, Kinija, spalio 
19. — Kinija kare su japonais 
dvejus metus gynėsi, bet vis 
traukėsi
spaudos pranešimai sako, gene
rolas Chiang Kai-shek planuo
jąs pradėti ofensyvą prieš ja
ponus. Ofensyvui vadovausiąs 
Chiang Kai-shek asmeniškai. 
Ofensyvas busiąs išvystytas
Hupeh, Hunan ir Kiangsi pro- nas pasiuntė Hitleriui 17 tonų 
vincijose

LONDONAS, Anglija, spalio 
19. — Pripažinta, kad Stali-

;na 
va su viršum aukso.
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Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Thepapy 

ąnd Midwife '
Kiekvieną dieną 

6630 8. Westem av. 
Tel. Hepilock 9252

Subatoj ir Nedėlioj 
Central AvettttC, ’ 
Beverly Shores,

Indiana -------
Tel. Mich. City 

2799—R3.

m^Tva.1 it". ’ x ."i . ' *■ ‘r " >   —

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

SO, ASIJRANp AVĖ.
Vąl. • Hųo 3 iki 4 ir nuo 6 iki 8

VąR. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso TęL: YARŲS 4787 

W PRWCT 1930 ,

NAUJIENOS, ęhicągo, m,
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KORESPONDENCIJOS
"I n?1, " 'W> .,■■■■» II »■ , »1.I'K "‘-"i

VI APSKR. SOČIAUSIŲ KONFERENCIJA

WWHŪST51

DR. VAITUSH. OP
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengviną akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjipao 
svaigimo, akių aptemimo, nervuętur 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

.trumparegystę įr toliregystę. Prir 
rengią teisingai ąkįniųs. Visupse ąt- 
sįtikimuose egzaminąvimąs ęlarorąas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaida^, gpęęiąlė ątycįą atkreįpiąim 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 
Daugely! atsitikimų ąkys ątitaisor 
mos be akinių. Kainos pigiau kaiP 

pirmą.
4712 South Ashland Av,

Phone YĄRDIS 1$78.

DR. C. Z. VEZEL’IS
------------- DENTI8TAS —

4645 So. A'shland Avė.
arti 47 Street 

•Telefonus YĄRDg ^4Q 
Valandos nųą o iki 8 vakarą.

Seredoj pągąl sutarti-

t)R. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 We8t 63rd St.

• VĄLAHPOS: 2—4 popiet ir 7—9 
yąkąyo, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Nuo didžiosios skaldymo lai- 
Mass. 
skait
ote ■ 

Žinio- 
suvą-

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. B. C, Bružas
DENTĮSTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie Avė.)

BRIGHTON BANK BUILDING 
Atdąra 10:00 v. r, iki 9:00 v, v.

Trečiadieniais Susitarus 
Tel, Lafayette 3151

DR. A. .TENKINS
.< (Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3500 VVest Q3rd Street

□fiso valandpš: nuo lv-4 iy nup 
Z—9 val.Į vakaro ir pagal sutartį 
□fiso Tel. PROSPECT 6737
^ąmų Tel. VIRGINĮA 2421DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kfeivąs Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Ąkinių Dirbtuvė 
756 WE8T 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo J.O iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTĮ8TĄĮ 
Amerikos Lietuvių Dautarų 

________ Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTAM .
756 West 35th St.

Cor. of 35th ąnd Hąlsted Į5ts.
Ofiso vąląndos nuo 1-3 nuo6:3Q-8:30 

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

Tel. Kęnwopd 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nędėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 Sn. Cajifornia Aveąuę

Telefonas Repuhlįc 7868

Of|ąo Tel. Virginįa 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nųų 3—4 ir nuo 6—8 vai. vakarų
8939 SOUTH CLĄĘEMONT ĄVE.

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

Dr. F. Pulsucki Le Vap
GYDYTOJAS I1Į CHIRURGAS

Valandos kasdien Į^-4 ir 6-9 yak.

J 957 'W. Garfield Blvd,
ępr. Domėn- Hępiiaęk 6699

A. Montvid, M. D.
West Town State ĘąnR Bldg.

2400 WES^ MADIŠON STREET 
Vai. 1 iki 3 po niptų, 6 iki 8 vaje 

^ęlefonąs 8EKIĄ3Y MM
Namų telpfonąs Bn’ąsw>ck 0597

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

VąĮąųdoą: pup 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YĄRDg 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. įlydė Park 3395

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

Valandos—Į—4 pp pietų. 7—8 valp. 
išskyrus seredomis ir sųbatomis.

KITATAUČIAI
DR’ HERŽMAN ^

IS RUSIJOS
G?rai lietuviams žinomas per 30 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Įr chroniškas ligas 
/yru, moterų ir’ yąįkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
lektrlkos prietaisus.

. - Ofisas |r. Laboratorija 
toH;‘W, teth netoli Morgan SĮ.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
ęĮieną, į^kjriapt §eštądienio vakare 
r nedėliomis.

Tėi. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

lųpcriąr 9451 ar , Centrą! 7461

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So- Ashland Avė, 
2-ras lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

¥yp IOtt-Į? vąj. ryto; nųp 2 iki 
| yąl. pppįęt ir ptiQ 7 iki 8:30 yąl. 
’akaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
^landai dieną,
I4wne MIDWAY 2880

Office ?nd Rps. Phone Calumet 7477
Qffięy Hoąrs:2-4 p, jn, 7,8:^0 p, m2

DR. ST. NAIKEUS
PHYSICIĄN ĄNp SURGEON

3261 So, Halsted Street
Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nūn 11 iki 12, 2 iki 

f iF 7 ikį U. . t t 
Pirmf»dienią>s: 2 ikj 4 if 7 iki 9 

šventadieniais: 11 iki 12.

Pr, V. A. Šimkus 
o’DTO’.,5Affi'“’s 

3343 8. HALSTED ST.
- ------------------ :-----r-t------ j---- j'.j". 'A

Dr. V. E. SUBLINSKI
ŲENTISTĄS 

Pirm., Tre&adfėni, šeštpdįepį 
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 0994 
Aptrad-, Ketvirta^. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

kų audros, pirmą sykį 
valsįyjoj tokia sočiai's tų 
linga konferencija įvyko, 
lęivis” paskelbė viptii ė>e 
se ragiudanitts^ocią.istuš
Žinoti U vai. ryto, spalio 8 c| 
į So. Bostoną.

Norwoodo delegacijai nuvy
kus paskelbtu laiku jąu dauge
lį delegatų rado atvykusius. 
Konferencijos viela “Ke eivlo’ 
name. “Keleivio” administrato? 
rius Jurgis Gegužis su kitais 
bostoniečiai socialistais tik ne
ša kėdes ir stato delegatams su
sėsti. Iš Lawrence, Mass., atvy
ko net keturi delegatai, kurie 
matyti,’ yra energingi vyrai ir' 
pasiryžę darbuotis socializmo j- 
dėjai. Keletas buvo pavienių so
cialistų, kurie nepriklauso kuo
poms, nes kai kuriuose miestuo
se nuo išdraskymo laiku kuopos 
negyvavo. Iš viso delegatų ga
lėjo būti apie 40.

Dalykus svarstė gyvai, be jo
kių įsikarščiavimų, be užsipul
dinėjimų vieni ant kitų, Kol 
mandatai buvo sutvarkyti, pir
mininkas §. Miche|sonas pakvie
tė kai kuriuos draugus iš kolo
nijų pasisakyti svarbesniais šių 
dienų klausimais. Kalbėjo Anes- 
ta, Čiurlionis, Vaitkunąs, Vareį- 
ka, Jankauskas, Kaselis, Rama
nauskas, Pakarklis, Kručas, Mi- 
chelsonas. Visi kalbėtojai reiš
kė nuomonę, kad reikia stiprin
ti socialistinį judėjimą ir pląb 
tinti socialistinę spaudą, — Ke
leivį, Naująją Gadynę, Naujie
nas.

Iš raportų paaiškėjo, kad da
vė paramos Lietuvos socialde
mokratams |r d^r apskričio iž
de yra pirigų 130 dolerilp Kai 
kurios kuopos savo ižduose ir
gi turi nemažai pinigų-

Konferencija yienhalsiąi py 
skyrė Marijos Jurgelionfenės 
paminklo fondai) $10,00.

Prasidėjus ruclęns sezonui nih 
tartą suruošti du prakalbų mar
šrutai. Manoma turėt P. Grigai
tį, “Naujienų” redaktorių iš 
Chicagos ir vienų iš Naujosios 
Gadynės redaktorių, veikiausiai 
gal S. Strazdą,

M

BARRICK’S
PAINI STORE

6050 S. Hahtęd St.
Pirma 5905 Šo. Kedzie Avė.'

Telefonas YARD§ OQ04

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofįsq ypĮąpdps.
Vpo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po 
lietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki |2 

Ęęz. Tejpphpne PĮjA^A 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
VIieHo of’sas—127 N. Dearborn St. 
iąrpb. 1431-HM-TęL Centrąl 441L2 
7ąmų pfįsąs—Š323 Sp, Hąlstęd St, 
valandos vakarais nuo 6 iki 8:8Q 

Telefonas YARPS 0818 
^etvirtadieniąią įr Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS 

Chicago, Illinois
46^4 w, Madison St

Telefonas MONRO® 6701
Valandą*: 9 ryta iki 9 vakaro

s—nrr:—‘-rr—u.re.'g— ut»"J -'sų"..—rrrr

A. A. SUKIS
ADVOKATAI

7 So. Dearborn St.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE!”

j, į. i ji i'u. ■■ vr

StJSITĄŲPYKU 
TE NTOMALEr 
VŲ IR SIENŲ 

POPIERIŲ 
ju 'eKJT'.uuuj'i j* ‘vi'jt

Mes ne skelbiame specialus, 
tąčlau atsilankymas į krautų? 
vę įtikins jus, kad mųsų kai
nos yra labai žemos Male- 
voms, Varnišiams, Sienų Po- 
pięriąpis. Stikląms ię t. t, už 
tetas aukšta prekių rušl koki 
mes turime.
čia Tai Sena 
Patikima 
BŪSTINĖ 
Malevoms ir Sienų

, Popieriams 
RENDUOJAM... .

Stalių popieriams nuimt 
mašinas, floor sąndlng 
mašinas ir Edgerš.

Instrukdijos dykai.

TURIMĘ visa EILE 
LAN0AIHg UžLĄIDŲ 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok 
Englewood Mg?

Sekmadienį iki pietų 
(Greito Pristatymo Patapia-. 

vimag)

Antras maršrutas ‘‘Keleivio’ 
redaktoriui S. Michelsonui, ku
ris sekmadieniais sakys prąkfth 
bas įvairiose kolonijose. Kąd 
sutaupius laikų, apie keletas rą- 
zoiiupijų nutarta parašyti U' 
kpniaroDcįja paskyrė rp^oiiuci 
jų komisijon Brazaitį, Jankaus
ką, Michelsoną. Konferencijos 
visi delegatai griežtai smerkė 
dabartinę Sovietų Sąjungos Sta
lino klikos politiką kaipo impp 
riąlistinę. Stalinas susitaręs su 
ruduoju Vokietijos hitlerizmib 
deda leteną ant HiaŽŲjll tautų 
nepriklausomybių,

Apskričio valdybon konferen
cija ateinantiems, metams išrin
ko šiuos draugus: J, Kairaitį iš 
Cambridge, Mass,| J. Jankaus^ 
ką iš Dorchestar? MftSSd N- Ja
nušką iš Rpslindale, Mass.; P- 
Kručą iš NprWood, Mass; P- Vė
tą iš Norwood, Mass,

Užsidarius konferencijai tuo
jau suminėti draugai susirinko 
ir pasiskirstė darbais: J. Jam 
kauskas organizatorius, P. Kru
čas sekretorius, J, Kairaitis iž
dininkas, N, Januška finansų 
sekretorius,

Musų manymu, butų labai 
gerai jei Lietuvių Socialistų Są
jungos Pildantysis Komitetas iš
leistų atitinkamus lapelius 
trumpoje sutraukoje išaiškinaip 
čius kąip Stalinas kardu ir ug
nimi “laisviną” liaudį ir mažų- 

tautų nepriklausomybes gi-
—P. Kručas

jy 
na.

Carnegie, Pa
Itoiškiągį atgijimas.

Gražioji vasarą' prabėgoGražioji vąsarą prabėgo taip 
greit, jog tiesiog Įr pastebėti jos 1 !'• > v t J i V •

Penktadienis, spalių 20,1939
skveruose ir soduose tegalima 
gavus vietos burmistro bei vir
šaičio leidimą ir tik leidime 
nurodytose vietose. Nusižengu
sieji šiam įsakymui baudžiami 
pinigine bauda ligi 30U litų.

260 pradžios mokyklų 
mokytojų norėjo persi

kelti į Kauną
KAUNAS. — švietimo m-jos 

pradžios mokslo d-tas buvo ga
vęs 260 pradžios mokyklų mo
kytojų prašymus perkelti juos 
iš provincijos mokyklų į Kau
no tokias pat mokyklas. Iš pa- 
dąvusių prašymus mokytojų 93 
buvo išskirti nuo savo šeimų 

Į (vyras mokė provincijoj, o 
žmona Kaune bei atvirkščiai).

NAUJIENŲ-ACME^■Telephoto i rp , • , v ,
NEW YORK. — Loius Re- TokliI gausybC prašymų paten- 

z | )_•___£• i_________ _____________ ______ _______ rr____

ppųįĮle, kuris chloroformą 
nutroškino savo 13 metų 
fiilpDO proto ir aklą sūnų.

““T"!

Iš Lietuvos

kinti buvo negulimą, peš Kau
ne iš viso tebuvo tik 10 laisvų 
mokytojų vietų pradžios mo
kyklose. Į tas laisvas vietas pir
moje eilėje buvo priimti tie 
mokytojai, kurių žmonos ar 
vyrai jau Kaune dirbo.

Pertvarkomi turgai 
ir prekymečiai

Išnaudojo Marijampo
lės darbininkus

NtNtTY PROOF

l.b.l b«ort

rBLENDED vvhiskey

>25% Straight Whiskey—75% Neu- 
tral Spiritas, distiliuotas iš grudų. 
90 Proof. Julius Kessler Distilling 
Company, Incorporated, Lawrence- 

burg, Indiana.

IO A tOTTLED av
* OIITIlmNG COMFAKV
NCdUHf, INDIANA

Kessler’s

MARIJAMPOLĖ. — Pasitrau
kus iš tarnybos apskr. s-bės 
stalių dirbtuvių vedėjui Gavė
nui, dirbtuvių darbininkai - įsi
drąsino skųstis, kad V. Gavė
nas jiems likęs skolingas ne
mažas pinigų sumas. Meisteriui 
nuplat reikėję pinigų, ir jis 
reikalaudavęs, kad darbininkai 
pinigų paskolintų.

ZARASAI. — Apskrities tą- 
rybą paskelbė visus apskrities 
vietoves liečianti privalomą įsa
kymą dėl turgų ir prekymečių 
tvarkymo.

Visos ūkininkų gabenamos į 
turgus parduoti prekės turi bų- 
ti pąrduodainos ir perkamos 
tiktai tųrgav|e|ėse, vietos savi
valdybių prekybai nurodytose 
vietose. Supirkinėti ir pardavi
nėti prekes gatvėse, vieškeliuo
se ir kiemuose draudžiama. 
Įvažiavę turgąvieten piliečiai 
vežimus turi sustatyti eilėmis. 
Atskiroms prekių rūšims vieto
se savivaldybės nustato turga
vietėse tąm tikras vįėtąs, ku
riose tos rūšies prekes tegalima 
pardavinėti. Kas nori turga
vietėje pastatyti stalų, budelę 
ar dėžę su prekėinhl, turi gau
ti vietos savivaldybės leid mą. 
Parduodamieji turgavietėje vai“; 
gomieji produktai turi būti už-' 
dengti ir apsaugoti nuo musių 

_ ir dulkių. Kviestas ir kiti riebą- 
, dešros ir 

panašus valgomieji produktai 
turi būti laikomi švariuose in
duose, o parduodant — dedami 
į švątų vaškuotą popierių (per
gamentą), bet jokiu budu ne į 
laikrašti ar rašytų popierių. 
Turgavietėse įvairus azartiniai 
lošimai draudžiama. Draudžia
mą rišti arklius prie medžių, 
tvorų ir elektros bei telefonų 
stulpų. Visi, kas naudojasi pre
kyviete, turi mokėti nustatytą 
rinkliavą. Turgai turi baigtis 
balandžio—rugpiučio mėn. 12 
valandą ir spalių-r-kovo mėn. 
14 valandą. Prekymečiams (jo- 
markams) šis įsakymas nefąL 
komas. Prekiauti miesto bei 
miestelių gatvėse, viešuose

ųebųvo gąlima: č|ą buvo, čią 
jos nebėrą. Mumyse pąsįŪUo t’k 
Irnžkpks ilgėjimosi, o pageltę ir 
nuvytę lapai primena, l<ąib šab 
toji žiemužė jau visai arti.

tį UČ- | . ...... T- •
jis daug lai bei sūriai, mėsa,

Bet vis dėlto žmonių ūpas 
ra blogas, Faktiškai . jis d 
geresnis nei buvo per kelis mc’ 
tųs, Jr keisčiausias dalykas, kad 
žmortlų ndsiteiklnuis pagerėjo 
daugiausia dėl to, kad iš kainu 
PU vis labiau ir labiau veržia
si durnų kamuoliai. O tie durnai 
reiškią, jog dirbtuvėse Įr anglių į 
kasyklose daugiau darbų atsira
do.

Prekybiniai traukiniai įrgi 
pradėjo dažniau važinėti. Sunk
vežimių jydėjimąs taip pat pa
gyvėjo.

Vietos SLA 128 ir 93 kuopos 
bendrai ręng&, taip sakant, 
“baidyklių vakarą”, kuris įvyks 
spąjio 22 d. Lietuvių svetainėje, 
313 Center Št. (Gleųdale Čąrnę- 
gie). Vakaras prasidės 7:30 vai. 
ir tęsis iki vėlumos. Bus šokiai, 
‘—lietuviški ir ainerlkon'ški. 
Pats sąvaime suprantama,' jog 
turėsime visokių gėrimų ir už? 
kandžių. > /

Visi vietos ir Apylinkių lietų-, 
vjaį yra kviečiai^i atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Busite 
pątenkinti. Komisiją

Margumynai
Ryklio Pietus

Pietines Afrikos pakraštyje 
sugavo ryklį, kurio viduriuose 
rado: gąjvą, priekines kojas ir 
nugarkaulį suaugusio krpkodi- 
Įlio, dvi dideles dėžutes žirnių 
konservų^ pusę avies šį kailiu 
ir vilnomis ir po tų. pietų ryk
lys dar buvo prarijęs cigarečių 
dėžę, Pats ryklys svėrė 3QQ kg 
ir matomai užkando visai ęi- 
vilizuotąi. Apie tokį ryklio a- 
pętįtą rašo vokiečiai.

■ ‘ ' i. : '_____________ y

Ręmkite tuos, kurie 
garsinasi 
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Rudeniniai 
Drabužiai
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VYRAI!
Sutaupykite $34.60

ŠIUO

10 šm. Apsirėdymu
VISO 10 ŠMOTŲ TIK

krcd.

s
R

J

Sk 
h]

JUS GAUSIT VISĄ ŠITĄ...
Tap. ir over- 
kautas $29.95 
Kokybės 
siutas . 29 95 
“Siegfried” felt 
............ .. 4.00

Hillon & z
Sons Į 

Nauja rUd. 
skrybėlė
Juodi ar rudi “Smart- 
tred” batai ................. 5.00
Tikri “Shirti crafl” 
marškiniai ................. 195
Rankų darbo šilk. “Fi Fold” 
kaklaraištis ................ 1.00
“Paris” diržas ar pet
nešos ........................ 1.0Q
“Lastingvvear” panč........ 50
“Mark of Merit” athletic 
marškiniai ....................... 50
‘Mark of Merit’ apatiniai .50

Panrastai $74.35
DABAR TIKTAI $39.75 

Nesusilaikykite nuo pirkimo 
šio sensac. 'pirk, dėl pinigų 
stokos. Atminkite, kad jūsų . 
kredit 

JUS
pas Marks yra geras!
SUTAUPOT $34:60

>

Šiandien tęipą Naujienose du 
dideli Marks drabužių krautu
vių skelbimai. Skaitytojas per
žiūrėjęs juos pastebėsite kaip 
pigiai galima apsirėdyti. Tose 
krautuvėse galima gauti visas 
apsįrengimas vyrams ir mote
rims, — kaip vyrai taip ir mo
terys gali, čia pirkdami, labai 
daug sutaupyti,

Tik pagalvokite! Apsirengi
mas, susidedąs iš šešių dalių 
yž devynioliką dolerių! Tai 
moterims. Bet neblogiau daly
kai stovi ir vyrų atžvilgiu, o 
gal ir /geriau, kad iš dešimts 
šmotų ąpsinėdyma^ kainuoja 
tik $39.75. Be to, nereikalinga 
ir pinigų tuojau mokėti, vieną 
dolerj įmokėjęs galį pasiimti 
drabužius, o kitus — išmokėti 
dalimis — mėnesiniais išmokė
jimais.

Marks krautuvių yra šešios. 
Paminėtina, kad lietuvių gyve^ 
narnose vietose net dvi: viena 
4736 So. Ashland avė., kitą 
6409 S. Halsted St. (Skelb.)

i Visiems metams pagerintų, j 
visam krašte išgarsintų 

l! Cooper Skustuvėlių t
• Tiktai Vyrams! Nereikia jI . Nieko Pirkti. Atsineškite

I ‘ ’ šį Kuponą

Jums Nereikia' Pinigų!

Jūsų, kreditas yra geras. 
Tiek mažai kaip $1 įmokė
jus, pristatys pirkinį ir po $1 
mėnesy jį apmokėsi. Są
skaitą greit atidarysime be 
varginimų—viena sąskaita 
tarnaus visai šeimai.

M/AIRIO
3119 Lincoln e Avė.

1654 W. Chicago Avė.
6409 S. Halsted St.

6309 W. Cermak Road

17 N» Wąbash Ąvet
4736 S. Ashland Avė

3356 W. 26 Str.
Atdara Antr., Ketv. ir šešt. Vakarais Iki 10 Vai.
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Detroito Lietuvių Žinios
Balius

Spalio 8 d. Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubas surengė ba
lių. Tai buvo, taip sakant, ve
dybų balius: jnat, kalbamas 
klubas susijungė su Keistučio 
Pašalpine Draugija. Ceremoni
jos buvo įdomios. Jas at iko A. 
Dunaitis, kuris šliubų davė. 
Klubo “jaunikis” buvo W. Va- 
sikonis su 240 brolių ir seserų 
bei su 4,000 dolerių “pasogos”.. 
Keistučio draugijos jaunoji bu
vo Krupinskienė su 112 brolių 
ir seserų. Kraičio ji atsinešė 
apie 2,000 dolerių.

Piršliais buvo M. Batulevi- 
čius ir Narmontienė, o pabro
liais M. Masis su Zigmantiene.

Prieš “šliubų” visi draugijos 
nariai maršavo ratu po sveti
nę. Po ceremonijų irgi tas pat

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS
Plytinis Roll Siding T7C
labai spec. 100 kt. w
Liuoso Rock Woll

didel'S ma'šns
%” Plaster Board 

ketv. pėda " 
Pirkite kreditan—imkit 3 me- 

. tam išmokėti
Albert Lumber & 

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayette 2101

buvo padaryta. Vėliau visi.susė
do prie stalų ir smagiai linksmi
nosi bei dainavo.

Detroite tai buvd pirnYas 
toks atsitikimas. Manau, kad 
retai tokių dalykų ir kitur te
pasitaiko.

Publikos buvo daug. Visi su
sirinkusieji su atsidėjimu sekė 
ceremonijas. Pramogų komisi 
ja tikrai užsitarnauja kredito 
už surengimų tokio šaunaus ir 
smagaus vakaro.

Rinkimai
Spalio 10 d. įvyko vadina

mieji preliminariai rinkimai į 
miesto tarybų. Didžiausia kova 
ėjo dėl miesto gaspadoriaus no- 
minavimo. Kandidatavo dabar
tinis gaspadorius Reading, ku
ris pasižymi savo reakcionišku- 
mu, ir progresyvis J. J. Jeffries. 
Balsavimo pasekmės itin džiu
ginančios: Jeffries suruko
116,697 balsus, o Rea dingas — 
tik 48,473.

Matyli, pasireiškus: reakcija! 
Detroito miesto administracija! 
piliečius paveikė ir jie nūs’ta
rė remti pažangų kandidatų.

Kai pereituose rinkimuose 
laimėjo reakcionierių remia
mas Reading, tai didįapiai la
bai džiūgavo: girdi, radikaliz
mas Detroite liko parblokštas. 
Jie labai džiaugėsi ir Murphy

PAŠALINK
RAUMENŲ SKAUSMUS!

Pasijausite geriau, kad šildantis, 
paremiantis, raminantis John- 
son’s Red ross Plaster veiki
mas pašalins raumenų skausmus 
gėlą ir aštrumus, švarus, pato
gus, lengvas vartoti. Ekonomiš
kas.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

' Sutaupykite $12 iki $17 Ant Savo 
Naujų Rudeninių Drabužių 

JŪSŲ PASIRINKIMAS IŠ

6 ŠMOTŲ APSIRENGIMO v

i Kautas
ir prie jo visų šitą

Medž. kautas .... $1^.95
Rnd. suknelė ......  5.95
Felt. skrybėlė .... 2.95
Pančiakos ............ 1.00
Paketbukas :.... 1.45
Pirštinaitės ....... 1.00

PAPRASTAI 932.30

Sutaupote $12.35

Pelz Chubby,ar Kautą 
su kiekvienu 6 šmotų apsirengimu \

kred.
PAPRASTAI $46.75 t
SUTAUPOTE $17.00

JUS GAUSITE VISĄ ŠITĄ

Suknelę ® Pančiakas 
•Paketbuką® Pirštinaites j

o taip pat

Pelz Chubby J
Chubby ....
Suknelė .....
Skrybėlė ....
Pančiakos .. 
Paketbukas 
Pirštinaitės .

ir dar šiuos
$29.95 
. 7.95 
.. 3.95
. 1.00;

1 f

DYKAI!
Vienas Marshall “Tif- 
fany Tone” 8x10 savo 
paveiksią visai dykai, < 
verta 2.50 gausite pa- 
nrašius artimiausioj ‘ • 
Marks kraut. Nieko • I 
nereikia pirkti. I

Atsinešk ši kuponą |

1 JUMS NEREIKIA 
’ PINIGU
I Jūsų kred. yra ge- 
I ras. Tiek maž. kaip 

$1 įmok., pristatys 
pirkinį ir $1 mėn. jį 
aomokės. Sąskaitą 
atidarysime be var
ginimų ir kitą visai 
šeimai.

M AR K S
v • v *

3119 Lincoln Avenue
17 N. Wabash Avė.

4736 S. Ashland Avė.
s 3356 W. 26 Str.

1654 W. Chicago Avė.
6409 S. Halsted St/
6306 W; Cermak Road

Atdara Antr. Ketv. ir šešt. Vakarais iki 10 Vai.

pralaimėjimu, kuris kandidata
vo antram terminui į guberna
torius.

Bet štai pakako visai trumpo 
laiko, kad piliečiai galėtų'"įsiti- 
kinti, jog Reading yra tik pa
klusnus pinigų maišų tarnas, o 
paprastų žmonių reikalais jis 
visai nesirūpina.

Tačiau sėkmingos nominaci
jos dar nereiškia išrinkimų. 
Tikrieji rinkimai įvyks lap
kričio 7 d. Kiekvieno balsuo
tojo pareiga tų dienų bus pa
duoti savo balsų už Jeffries. 
Taigi, nežiūrint į tai, koks bus 
oras, visi eikime balsuoti ir 
kjtns raginkime, kad balsuotų. 
Atsiminkime, kad tinkamo gas
padoriaus išrinkimas mus visus 
lygiai paliečia. —Reporteris.

7^'
DETROIT 

ABATTOIR

The initial practices at the ncw 
lacation at 2431 East Grand Boule- 
vard have begun in full swing. The 
Chorus is beginning to settle down 
to the business of devoting time, 
energy, and skili to the art of ut- 
tering with musical ’modulations 
of voice the notos prepared by the 
Lithuanian masters of yestcrday, 
today, and tomorrow, so nothing 
more should be said about that in 
the first half of this column (ex- 
septing, of course, that more bassed 
and tenors could occasionally plan 
to drop in on practices).
AMONG THOSE WHO KNOW —

ance by Chorusites is concerned. 
Tsk, tsk — what, did the aulhor 
forget the ^tevadore? '

Speaking of-* the Palm Beach 
Cafe the way ycu can tell it is a 
ligh-ctass “joinl” is hy the cover- 
marge. Second hand puns aside, 
though, the author vVonders if any 
•an guess just what two mate ehor- 
jsters intend to ęelebrate soon at 
said Cafe with what two tee-ooo- 
i-full gals, not from the Chorus?

FLASH! It was recently diseo- 
rered that a 5x7 photo of a certain 
oprano by an H. A. Powell is tak- 
ng up permanent (giarlers in a 
'•ertain ląd’sv house. (Corr,ęction: — 
Has been taking up permanent 
ųuarters for the lašt number oi 
years.)

The approaching World Premiere 
of “Disputed Paseage” at the Mi- 
•higan (pay atteption, Chicago!) 
wili be well-attcnded hy the few 
elite of the Chorusites — at least 
one double-date — the author 
bears. — And a certain Queen is 
Xoing to attend, too.

After the publicity netted out to 
Adolph, Badolph, and Cadolph, the 
author had to do some tall explain- 
ing — the ladies .ekpected a dedi- 
•ated Gossip Town story printed 
for them. Well, ’vve’ll see what wc 
jlan do for A, B, and C in the next 
eolumn.

It has been noticcd that Anne 
Shiller is beginning to attend Cho- 
jus activities and ,wonder just what 
Veto Kulesus had to do with it? 
Seems to me, a song was dedicated 
to someonc beeause of some an- 
nouncement or other.

Nope, Stanlie doesn’t live here 
anymore, būt' you can reach him at 
nine-tee eigh-tt, nine-tce thr-reeee 
Die-yarr. — While štili on the sub- 
ject, here is much speculation as to 
whether or not hc is, or isn’t yet, 
or vyill be soon — oh, wcll.

RADIO. lt was noticed that the 
original opening theme song has 
been changed to a more martini 
marching tune — probably to keep 
up with the times. The main eause 
for that, presumably, is the union 
wc hear so mubh about. Why 
doscn’t a permanent pianist for the 
Chorus join the union and call it 
ųuits? ,

By the by, a ceiitĮhin bass is go- 
ing to be really and truly surprised 
in the near future,; and witjr Cap
ital S, niind youl

A lašt word of hifltful siurgestion, 
Chorusites should; see that their . ' i -| subscriptions to . the Naujienos ąre 
brought up to date, and rėnewals 
made — and thosc who have not 
as yet subscribed should do so in 
order to keep up with the oncom- 
ing Abattorial barrage which is 
forthcoming. )f(JV

Baron la Abattoir.

A “SQUfiRE DEAL” 
^M^HEATING PLAUT N0W!

“JUSU TARNAS”

e
Vfokea. žemai 
kaip |5 i

Automatinė Šiluma pu 
Čiame gerume. Pigesnis, 
lengvesnis vartoti. Sto- 
ker 5 iki 8 kamb. Su 
palūkanom tik mėn. 

MODERNIŠKA MAUD1ND 
Pirmos kokybės (rengimas su 4%’ 
reeess vana, wall hung lavatory, klo- 

_____ «etų įreng. su 
balta sėdyne. 
Nuostabi ver
tė. Guli pirkti 
dalim. Pirk 
musų budžet. 
planuos J mo
kėt“ |5 | mėn. 

Kiek patuk.
$46.85
Be Trimij

VANDENS 6ILDYTUVA8 
Viskas iki pilnumos vidutinėms 
kamb. apšildyti. Jeina boiler, radlator, 
patpos, kranai vandens tiekimo prie- 
tasas, automatinis drėgmės regulator.

s

f tOMPLtTt

s195
k MATIRIAIS J'J

Dykai a ps kaiti uote • Be prievolių 
Ekspertų inžinierių patarnavimas

Naudokitės musu žemų mokesčiu budžeto plano 
nauda. Tik paSaukit CAJLumet 0200Tik paSaukit CALumet 0200

MUARE 0EAL>*^r
PUUMBIN9

MAIN
STORI 

1715
$. Stote St.
Cal. 5200

Opai Evm. TU 1i30N9^Sanday Uotii I p.

Commafo 
•lai 

Sag. IM4

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

Dabar Mokafne 3^2% ^a“
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

EEDEKAL.WINGS
•" a na _______ ~.. -

LOAN ASSOClATIONof Chicago 

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 41»2 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE,
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-Ų42
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

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

aAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone — OAKLAND 6121

n

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET

chicago, ill.

BARGENAI 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką 
už . $4.00

25.00 Albert 
Klerneta ...... 8.00
50.00 Boehm 
Klerneta ......  35.00
75.00 Bass Drum 
setas .......... 50.00

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

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

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS

.VISŲ ISDIRBVSCIŲ
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles
515.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE 
3712 S. Western Avė.

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

Tel. LAFAYETTE 3534

arcus

Proffessor Popoff didn’t enjoy 
the scenery presented by the Aidos 
Chorus po much, and, in geeking a 
change, an end came to his teach- 
ing activities as far as that parti- 
cular chorus is concerned. So what 
— they have their violin artist 
back again, haven’t they?

A certain yąung bachelor of the 
Chorus, the life of a number o f 
parties, the špice of life itself, the 
answer to the countless demands of 
countless maidens is soon to be 
mired in the swamp of matrimony, 
and will undoubtedly be the eause 
of many a fair maiden’s sobs — to 
illustrate with an old joke, prob
ably at this time making its debut 
in Chicago, why, oh why has this 
bloh-haired youth decided to marry 
ohe giri and make her life miser- 
able when he could have decided 
to stay single and make a lot of 
girls happy? (P. S. —- Did you 
notice the Oliver Hardy in the 
gag?)

.' '• f*

lt*was noticed in the ATWK 
circle that George Hutchinson and 
his henchman, Joe Re'ed are be
ginning to appear more and more 
freųuently in Lithuanian sočiai 
life — and are making narnės for 
themselves very much synonymous 
wi!h the word notorious. (Yawn— 
the author didn’t think you cared, 
either).

Raener’s isn’t the only place 
that is becoming popular these 
days. It “Avas noticed that Cox’s 
Place, Elmer’s, Palm Beach Cafe 
(class? woo-hoo!) and Rouge Gar- 
dens are all seeking recognition it 
not top mention as far as attend-

Iš Lietuvos
Sustabdytas autobusu 

Susisiekimas
KAUNAS. — Nutrauktas au

tobusų susisiekimas, nes kon- 
eesininko Geimano visi autobu
sai sugedo ir (oliau netinka su
sisiekimui. Kadangi autobusai 
nustojo kursuoti netikėtai, tai 
pirmų dienų daugis “Maisto” 
ir kitų tolimesnių vietų įmonių 
tarnautojai bei darbininkai pa
vėlavo atvykti į darbų. Bur
mistro sudarytoji komisija pa
tikrinusi visus autobusus, ne
rado nė vieno tinkamo susisie
kimui. Manoma, kad autobusų 
susisiekimų tvarkyti perims pa
ti savivaldybė.

Dėl sausry džiūsta 
medžiai

KAUNAS. — Dėl paskutinių 
sausrų daugelyje musų krašto 
vietų pradėjo džiūti medžiai. 
Važiuojant iš Kauno į Suvalkų 
kraštų, o taip pat į Zarasus pa
kelėse matyti labai daug nu- 
džiuvusių ne tik jaunų, bet ir 
senesnių medžių. Nuo kai ku
rių medžių per anksti krinta 
dar nepageltę lapai. Kitų me
džių rųšys greičiausiai dėl saus
rų per anksti gelsta.

Drąsi moteris
ZARASAI. — Rugsėjo 2 d. 

turgavietės aikštėje įvyko įdo
mios muštynes. Girta moteris 
pradėjo kabintis prie vieno ne
bylio, kurį užstojo kažkoks ki
tas pilietis. Tarp jų tęsėsi ne
mažos “kovos”, kol į mušty
nių vietų ne^tbėgo policija, ku
ri girtą moterį nugabeno į da
boklę. .

RYTINE RADIO 
VALANDA

Klausykite musų radio programų Antradienio k Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU 6ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
t1llllll(l(ll(lltl(llllll(llllllllllllll

NARIAI 
Chicagos 
Cicero 
iLietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
llllllltlll((l((l(((ll(t(llll(((l(l(lll

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
t 

■(((((((((((((((((d(((((((((((((((((II

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayct e 3572

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

t

4» . <*
f.'

iš stoties

Kasdien
iki

Hfirsit 
mušiką

nuo 8:30 ▼. ryta 
9:15 vakaro.

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

MADŲ
KNYG

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 Węst 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

Phone Canal 2515
Tet Pullman 1270

Y

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

, J •> ' *1

-

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone Yards 4308

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 21C9

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, IU.

Vardas.

Adresas.

Miestas

Valstija
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine, 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscriptlon Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

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

Užsakyme kalnai
Chicagoje—paštu: 

Metams ■■ r- - --r ,..............
Pusei metų —.............—
Trims mėnesiams ................. .
Dviem mėnesiams ______ _
Vienam mėnesiui >. .... .

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija —___ -__

Savaitei ....... ............
Mėnesiui —_____________

$8.00 
4.00 
2.00 
1.00
45

10c 
75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chieagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
$5.00

2.75
1.50

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

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui .......   .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams------------
Pusei metų
Trims mėnesiams
Pinigus reikia šių

Orderiu kartu su i

$8.00
. 4.00

2.50

Smūgis sovietų prestyžui
Anglija ir Francuzija vakar pasirašė apsigynimo su

tartį su Turkija, kurios užsienių reikalų ministeris išva
žiavo iš Maskvos, nesusitaręs su sovietų valdžia. Tuoj po 
to anglų ir franeuzų generalinių štabų atstovai pradėjo 
pasikalbėjimus su turkų karo vadovybe.

Tai yra didelė diplomatinė sąjungininkų pergalė 
prieš Hitlerį ir ypatingai prieš Staliną. Sovietų prestyžui 
tapo suduotas labai skaudus smūgis.

Reikia neužmiršti, kad SSRS turi 175 milionus gy
ventojų, o Turkija — tiktai 16 ar 17 milionų. Dešimtį 
kartų didesnė valstybė bandė padiktuoti “sutarties” są
lygas, ir jos buvo atmestos!

Nenuostabu, kad Stalinas stengiasi šitą pralaimėji
mą paslėpti nuo savo valdinių. Kai turkų užsienių reika
lų ministeris, Sukru Saracoglu, važiavo namo, tai sovietų 
valdžia išlydėjo jį su didelėmis iškilmėmis: Maskvos sto
tyje griežė muzika, aukšti sovietų pareigūnai atvyko į 
stotį atsisveikinti ir 20 raudonarmiečių vadų įteikė mi- 
nisteriui savo ginklus, kaipo dovaną garbingam svečiui.

Stalinas darė ką galėdamas, kad atrodytų, jogei Tur
kijos ministeris buvo atvykęs tik pasisvečiuoti pas gerus 
kaimynus ir, smagiai praleidęs kelias savaites vaišingoje 
sovietų sostinėje, iškeliavo atgal. Skaitančiai apie tą 
“draugišką” turkų atstovo išlydėjimą Rusijos publikai, 
gal būt, nė į galvą neatėjo mintis, kad Kremliuje kai kas 
dantimis griežia, o kai kam jau ruošiama negailestinga 
“čistka” už šitą “raudonos” diplomatijos fiaseo.

Bet dabar yra pavojus, kad Rusijos diktatorius mė; 
be- 
uri 

■ ir

Bet dabar yra pavojus, kad Rusijos diktatoriuj 
gins atsigriebti, pakl’updydamas Suomiją, kuri yr 
veik penkis kartus mažesnė, negu Turkija. Suomija 
nepilnai 4 milionus gyventojų. Jeigu jam nepavyk 
čia, tai jau butų visai prastai.

Ginkluota jėga ir propaganda
arĮ Estiją, kaip pranešama iš Maskvos, Raudonoji 

mija gabenasi filmas, literatūrą ir linotypus. Su armija 
eina įgudę bolševikų propagandistai.

Tos armijos bus apie 21,000 — jėga, prieš kurią ma
žiukė Pabaltijo valstybėlė turės drebėti. Su kareiviais, ži
noma, traukia Estijon ir politiški sovietų komisarai, nes 
Raudonojoje armijoje yra tokia tvarka, kad ♦ politiškas 
komisaras turi stovėti prie kiekvieno karininko. Be ko
misaro sutikimo karininkas negali duoti jokio įsakymo 
kareiviams.

Su armija^maršuoja ir josios žvalgyba. Sovietų mili- 
tarinė žvalgyba, kaip yra žinoma iš buv. sovietų genero
lo Krivitskio straipsnių Amerikos spaudoje, yra labai iš
vystyta. Jos agentai veikia net ir Jungtinėse Valstijose.

\ y »

Taigi visas šitas karo, šnipinėjimo ir propagandos 
aparatas dabar stengsis “apšviesti” Estijos žmones. Bet 
ginkluoti misionieriai paprastai pasisekimo neturi. Idė
ja, atnešta, ant durtuvo smaigalio, žmonėms nėra patrau
kli. Estijos gyventojus šita Raudonosios armijos okupa
cija greičiaus pavers staliniško “komunizmo” priešais, 
negu draugais.

APŽVALGA
WARREN K. BILLINGS 

IŠĖJO Iš KALĖJIMO

Califomijos gubernatorius 
Culbert L. Olson atleido likusią 
bausmės dalį pagarsėjusiam 
San Francisco kaliniui, Warren 
K. Billings, kuris išsėdėjo kalė
jime 23 metus.

Jisai tap pat, kaip ir Tom 
Mooney, buvo nuteistas mirčiai 
dėl bombos metimo į minią 
žmonių, maršavusią patriotinė
je “pasiruošimo” demonstraci
joje. Prezidentas Wilsonas pa
keitė mirties bausmę 
iki gyvos galvos.

Tom Mooney gavo

toriaus Olsono susimylėjimą 
pereitą žiemą. Dauguma žmo
nių mano, kad Mooney ir Bill- 
įngs buvo nubausti nekaltai.

CHARLES RAPPOPORT 
APIE STALINĄ IR 

HITLERĮ

kalėjimu

guberna-

Vienas Francuzijos komunis
tų partijos steigėjų ir teoretikų* 
Charles Rappoport, paskelbė 
spaudoje aštrų pasmerkimų Sta
linui dėl jo susidraugąvimo su 
Hitleriu. Savo laiške jisai sako, 
kad Stalinas išdavė taiką, žmo
niją, Rusiją, socializmą ir ko
munizmą, susėdėdamas su na-

cių fiureriu, kur} jisai pats per 
eilę metų vadino "barbaru” ir 
“banditu”.

Charles, Rappoport per 46 me
tus dalyvavo revoliuciniame ir 
socialistiniame dviejų šalių — 
Rusijos ir Francuzijos —- judė
jime. Jisai buvo vienas Ausijos 
Social-Revoliuciohierių Partijos 
Steigėjų. Dėl caro valdžios per- 
sekiojimų jisai buvo priverstas 
gyventi užsieniuose ir, pagaliau, 
pasidarė Francuzijos pilietis. Po 
karo, kai bolševikai suskaldė 
Francuzijos darbinihkų judėji
mą, Rappoport kartu su Ca- 
chin’u, Souvarinu ir daugeliu 
kitų žymių socialistų Jsteigė 
Francuzijos Komunistų partiją 
ir buvo išrinktas } jos centro 
komitetą.

Bet jisai reikalavo, kad Fran
cuzijos komunistai butų sava
rankiška organizacija, ir jisai 
pasipriešino pašalpų ėmimui iš 
Maskvos. Dėl to jisai pasidarė 
Maskvai nepageidaujamas ir 
buvo priverstas pasitraukti iš 
partijos. A

Kai rugpiučio 21 d. staiga pa
sklido gandas, kad sovietų val
džia, kuri vedė ilgas derybas su 
Anglija ir Francuzija dėl “tai
kos bloko” sudarymo prieš Hit
lerio agresijas, susitarė su na
ciais, Rappoportas labai pasi
piktino. Ta sutartis, kaip visi 
žino, paskatino Hitlerį pradėti 
karą. Tuomet Rappoportas pa
rašė atdarą laišką Stalinui.

Laiškas Stalinui.
Charles Rappoport savo laiš

ke sako:
“Tamsta esi išdavikas tai

kai, žmonijai, Rusijhi, Socia
lizmui ir Komunizmui. Visa 
žmonija laukė Tamstos para
šo už taiką prieš Hitlerį, ku
ris savo knygoj ‘Mein Kampf’ 
atvirai paskelbė karą civili
zuotam pasauliui barbariškos 
rasinės ‘teorijos’ vardu. Vie
toje taikos prieš ■Hitlerį, Tam
sta davei-savo parašą už ka- 
rą ^kompanijoje su juo. Tuo 
nepasitenkindamas, Tamsta 
pasiskubinai daryti agresijos 
žygius prieš tautą, kuri per 
šimtmetį buvo istorijos kan
kinys, vienoje -kompanijoje 
su tuo piktadariu, kuris grli
mo ja pasauliui, sunaikinimu.

“Ponas Staline. Man nėra 
reikalo vartoti prieš Tamstą 
aštrių epitetų. Milionuoše 
ekzempliorių Tamstos spar
dos, kurioje nepasirodo Tam- 

■ stos neautorizuoto, tiesiogiai 
arba netiesiogiai, ne vieno žo
džio (jos cirkuliacija siekia 
36,000,000), Tamsta vadini 
Hitlerį ir jo valdžią ‘bandi
tais’, ‘barbarais’, ‘padegėjais’ 
ir ‘taikos ardytojais’. Tamsta 
drapstei purvais visas buržu
azines valdžias, p. Chamber- 
lainą ir p. Bonnet už jų de
rybas su tais ‘banditais ir pa
degėjais’, ir tai Tamsta darei 
per eilę metų. Dabar mes tu
rime tiktai pakeisti Hitlerio 
vardą Stalino vardu, ir mes 
turėsime Stalino sprendimą 
apie Staliną.

“Tamsta žemini Rusijos 
liaudį (arba liaudis, kurioms 
Tamsta dediesi esąs tėvas),— 
jeigu despotas, kuris turi ga
lingą armiją, dar gali paže
minti beginklę liaudį, kuriai 
yra supančiotos kojos ir ran
kos. Geriausiame atsitikime, 
jeigu Tamsta norėjai tokia 
savo politika patarnauti so
cialinei revoliucijai, tai Tam
sta padarei ne tiktai pasibaiu 
sėtiną nusikaltimą, bet įr 
milžinišką klaidą. Jeigu Tam
sta butum įstojęs į Taikos 
Frontą ir to dėka pasaulis 
butų išvengęs karo, tai butų 
milžiniškai pakilęs' komuniz
mo prestižas; bet, vietoje to, 
Tamsta užtraukei ant jo tau
tų prakeiksmą ir valdžių per
sekiojimus.

“Bet spėti, kad Tamstai rū
pėjo socialinė revoliucija, ga-, 
Ii J tiktai tas, kuris nežino 
Tamstos praeities. Iš tiesų, tai 
Tamsta jau kuris laikas įsto- 
jei } gryno imperializmo ke-

Lenku armijos daliniai Kaune
Likimo ironija. — Lenkijos kariuomenes likučiai. — Šiur- 

pus vaizdas. — Bajorų valdoma Lenkija neturėjo 
draugų. — Vyravo neteisybė jr nelygybė. — Lenki-draugų
jos valstybė subyrėjo, nes jos pagrindas buvo silpnas. 
■— Lenkų bajorai atbėgo į Lietuvą su savais auto
mobiliais it atsivežė mėgiamus šuniukus. Lauksi
me naujos Lenkijos, kurią tvarkys darbo žmonės.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

1938 metais kovo mėn. 16-19 v Bajorų sulipdyta ir jų veda- 
dienas Lenkijoje ėjo didžiulės 
demonstracijos prieš Lietuvą. 
Tų sumontuotų demonstracijų 
metu lenkai įkyriai šaukte šau
kė: Marš na Kovno!

Likimo ironija!
Štai Lenkijos armijos daliniai 

jau Kaune! Tik, deja, jie šiuo 
metu čia atvyko ne kaipo ka
riaujanti armija kovos maršo 
vedama, kulkosvaidžių lydima, 
bet jie čia atvesti beginkliai 
kaipo internuoti palaidi kariai. 
Vaizdas tikrai šiurpus ir pasi
baisėtinas! Visi įvargę, alkani, 
daugumoje apdriskę, netvarkin
gi, tikrai verti pasigailėjimo.

Lietuva jų internavo keletą 
tūkstančių. Lietuva juos kaipo 
neutralė valstybė globos, valgy- 
dys, aprėdys ir šelps. Jie čia ras 
tikrai saugią, ir rūpestingą glo
bą. Lietuva niekuomet nebuvo 
nusistačiusi prieš lenkų tautą! 
Lenkai Lietuvoje gyveną visuo
met, palyginamai, laisvai, jautė
si ir kultūriniai galėjo liuosai 
darbuotis.

Lietuva tik nekentė lenkų ba
jorų, kurie čia Lietuvoje ir pas 
save vedė prieš Lietuvą kreivą 
politiką.

Deja, su Lenkijos kariuome
nės likučiais šiuo metu į Lietu
vą nemaža atvyko ir lenkų pa
bėgėlių, kurių tarpe nemaža yra 
bajorų, didesnių valstybės parei
gūnų, buvusiu žandarų, kurie 
savo laikujpkupuotoje Lietuvos 
dalyje engė lietuvius.

Bet Lietuva dabar visus juos 
vienodai priims, globos, jais rū
pinsis, žinoma, tiek, kiek čia at
vykę tie didikai Lietuvai bus 
lojalus ir) neužsiims jokia poli
tika. Kultūringoji Lietuva ir 
tiems ponams suteiks reikiamą 
pastogę!

■ ................................ . .................................................. 1 yi ■" 1 "•—

lią, pralenkdamas riet ir carų 
imperialistinius siekimus. Ry
toj Tamsta bandysi apgauti 
Turkiją, reikalaudamas Kon
stantinopolio ir Dardanelų, 
kaip kad darė carai (tai bu
vo rašyta rugsėjo 20 d. — 
“N.” Red.). Elgdamasis, kaip 
Raudonasis Sultonas, Tamsta 
išžudė/ visus savo konkuren
tus, visus spalio 1917 metų 
revoliucijos kūrėjus. Tamsta 
kankinai, trėmei ir skerde: 
bendradarbius Lenino, kuris 
prieš savo mirtį buvo Tams
tą pasmerkęs ir atsisakė su 
Tamsta sveikintis. Tamsta ap
sitaškei ,.milionų valstiečių, 
socialistų ir demokratų krau
ju. Tamsta esi' vertas Hitle
rio kompanijos.

“Kas ęina piktadarybės ke
liu, to tikslai negali būti nie
kas kita, kaip piktadarybė. 
Joks doras žmogus negali bū
ti Tamstos talkininku, rem
damas Tamstą darbu arba 
kad ir tylėjimu. Rusijos liau
dis nuplaus nuo savęs'gėdą ir 
atgaus savo garbę ir laimę 
tiktai tuomet, kai ji išvys iš 
valdžios Tamstą ir tamstos 
kliką.” V
Įdomu, kad tai, ką Rappopor

tas pasakė šitame ' savo laiške 
rugsėjo 20 d,, jau pildosi. Tur
kiją Stalinas jau bandė apsuk
ti, statydamas jai tokius reika
lavimus (Dardanelų kontrolės 
ir t.t.), kurie butų sunaikinę jos 
nepriklausoinybę. Pabaltijo kra
štuose Stalinas stengiasi atgau
ti tas pozicijas, kurias tenai tu
rėjo Rusijos carizmas. Visas de
mokratinis pasaulis šiandien 
mato, kad Stalinas vykina ne 
"socialinę revoliuciją”, bet im
perializmą.^

Lietuvos Naujienos

ma Lenkija vos tris savaites at
silaikė prieš Vokietijos puoli
mus. Retai kas tikėjosi, kad 
Lenkijos valstybė taip umu lai
ku vokiečių spiriama pakriks. 
Rodos, galėjo dar žymiai ilgiau 
spirtis, bet tiek vidaus jos įvai
rus prieštaravimai, tiek kaimy
nų jos neapykanta vos karui 
prasidėjus pradėjo ' Lenkiją 
graužti.

Lenkija su visais savo kaimy
nais neturėjo padorių kaimyniš
kų^ santykių. Ji įkyriai provo
kaciniai elgėsi su čekais. Pešėsi 
su rusais, tolydžiai Lietuvai grū
mojo karu, kurstė vietos len
kus ir buvo skaudžiai nuskriau- 
dusi Lietuvą. Su Vokietija jos 
visą laiką santykiai buvo neaiš
kus, — tai ji vokiečius rėmė, 
tai juos provokavo.

Lenkija ir pas save viduje 
nemokėjo sudalyti visiems ra
mių santykių ir visiems suteik
ti, laiduoti ramų gyvenimą. Juk 
Lenkija susidėjo iš įvairių tau
tų, kurias kultūriniai, politiniai 
skriaudė ir persekiojo. Visi mes 
žinome, kaip lietuviai jautėsi 
Vilnijoje. Ukrainiečiai buvo vi
są laiką persekiojami, inteligen
tai ukrainiečiai Lenkijoje nega
lėjo turėti bet kokių tarnybų, 
išskyrus savose ūkiškose orga
nizacijose. Gudai dar labiau bu
vo skriaudžiami, iš jų tiesiog 
tyčiotasi. Socialiniame gyveni
me buvo įsigalėjusi didelė ne
teisybė ir nelygybė. Ypač šitą 
neteisybę ir skriaudą sunkiai 
jautė kaimo žmonės. Bajoras 
čia buvo visagalis Viešpatis, o 
kaimietis 7tų bajorų pastumdė
lis.

Esu daug matęs įvairiuose 
Europos miestuose visokių fil
mų. Kino teatruose net grynai 
prbpagandinio turinio filmose, 
kurios siekė imperialistinių tik
slų ir tose nesu matęs, kad juo
dukas negras, taip butų buvęs 
pažeminančiai rodomas, kad ji
sai baltajam žmogui bučiuotų 
ranką.

Štai paskutiniu metu, Lietuva 
buvo užplūsta lenkų kino fil- 
momis. Jos visos turėjo dau- 
giausia propagandinių tikslų. 
Tose filmose buvo rodomi pa- 
dykę bajorai, kartais švelniai 
pašiepiami, bet galutinoje išva
doje visuomet išėjo bajoras tei
sus ik mužikas, lenkiškai ta
riant, “chlop” tam bajorui 
reikšdamas savo dėkingumą bu
čiavo ranką.. Tai būdavo tiesiog 
biauru žiūrėti, bet Lenkijos gy
venime tai buvo įprasta.

Lenkija žemes reformos pas 
save neturėjo. Lenkijos kariuo
menės vadas Rydz Smigly val
de 16,000 ha žemės, o jo kai
miečiai turėjo nedaugiau kaip 
po pusę ha!

Vos tik -karas prasidėjo Ir 
kaip daugelis kaimiečių vyrų 
buvo mobilizuoti, tai dvarų že
mę apdirbti likusios moters ir 
seni vyrai policijos pagalba bu* 
vo varomi jų, tai yra, dvąrinin- 
kų, laukus apdirbti. Atrodė vi
sai panašu į baudžiavą! ‘Euro
poje visiems gerai žinoma, kad 
lenkų kariuomenė buvo gerai 
ginkluota, pusėtinai išmuštrinta 
ir daug kas tikėjosi, • kad toji 
kariuomenė žymiai ilgiau atsi
laikys prieš vokiečius. Juo la
biau, kad lenkuose tikrai buvo 
kieto pasiryžimo vokiečius muš
ti, jų gintis ir nepasiduoti. Tik
rai ir karo eiga įrodė vietomis 
tikrą lenkų kariuomenės karžy- 
giškumą, šito neneigia net 
tyfe vokiečiai.

(Bus daugiau)

Didelis gaisras 
Panevėžy

Naktį,, rugsėjo mėn. iš 7 į 8 
d. 23 vai. 20 min. Tilvyčio gat
vėje, už Jurgio ir Krekenavos 
gatvių, Luno Jankelio daržinė
je prasidėjo gaisras, kuris aki
mirksny persimetė į 3 gyvena
mus jo namus ir sandėliuką.

Atvykę ugniagesiai rado vi
sus pastatus jau apimtus lieps
nos ir tuoj pat pradėjo darbą. 
Be miesto ugniagesių, gaisrą 
gesino dar savanorių, šaulių ir 
4 p. p. ugniagesių komandos, 
kurios visą laiką įtemptai dir
bo neleisdamos gaisrui plėstis į 
šalis, kur pilna grytelių, visos 
apysenės ir su mediniais sto
gais.

Gaisro metu sudegė 16 metų 
amž. Okmianskįs Motelis, ku
ris kartu su kitais vaikais mie
gojo daržinėje ir kilus gaisrui 
nespėjo iš jos išbėgti. Daržinė
je sudegė 18 vežimų ruginių 
šiaudų, 22 vežimai nekultų avi-

pa-

Žmonės priprato prie 
gaisrų

. LIUBAVAS. — Ištisą savai
tę anapus demarkacijos linijos 
švietė naktimis bombarduotų 
miestų gaisrai, ir žmonės taip 
priprato prie tų kasdieninių 
gaisrų, kad tolimesnieji kaimy
nai net neapsižiurėjo, kai vie
name tolimesniam kaime su
degė ukin. Blindžiaus klojimas 
su neiškultais javais ir žemės 
ūkio padargais ir tvartais. Bu
dinga, kad net pats savininkas, 
pastebėjęs klojimo ugnį, išsyk 
manė, jog tai gaisras anapus 
demarklinijos. Gaisras padarė 
apie 7000 Lt nuostolių.

Konkrečiai einama prie 
radijo fabriko steigimo

ratai, be to, taip pat sudegė ir 
arklys.

Gaisras tęsėsi nuo 23 vai. 20 
min. iki 5 vai. 35 min. visą lai
ką įtemptai dirbant ir sekant 
didelėms miniams žmonių, ku
rie ŠU įdomumu sekė gaisro 
gesinimą. Gaisras nuostolių 
padarė apie 10,000 Lt., kurio 
trobesiai nebuvo apdrausti. 
Gaisras prasidėjo iš daržinės ir 
jo priežastis, spėjama, bus vai
kų neatsargus elgesys su ugni
mi. •

Rugsėjo mėn. 8 d. iš ryto mi
nios žmonių ėjo žiūrėti į gais
ro vietą, kurioje beveik visai 
sudegė anksčiau minėti trobe
siai ir buvo žymios ‘ugniagesių 
nepaprastos pastangos, nes nuo 
sudegusiųjų trobesių atstu 4-rių 
m. stovėjusi daržinė liko nepa
liesta.

KAUNAS. — Viena akcinė 
bendrovė Kaune, jau anksčiau 
ketinusi statyti radijo fabriką, 
dabar konkrečiai nutarė tai pa
daryti. Tuo tikslu netrukus su
kvies savo akcininkų susirinki
mą ir svarstys radijo fabriko 
statymo ir jo valdymo klausi
mą.

Superka druską ir 
miltus

ZARASAI. — Prasidėjus ko
voms Vokietijos su Lenkija, 
gyventojai ėmė krautuvėse su
pirkinėti druską, miltus, žiba
lą ir kt.

Baigiamas Marijampo
lės Igliaukos plentas

Nubaudė dezertyrą.
KAUNAS. — Kilęs iš Salantų 

miestelio Markus Davidavičius, 
1928 m. privalėjo stoti karinės 
prievolės. Bet tuo metu jis bu
vo jau ne Salantuose, o Vieno
je. Tik 1937 m. grįžo ir apsigy
veno Kaune, jau su filosofijos 
daktaro laipsniu. Už dezertira- 
vimą dabar jis nubaustas ket- 
veriais metais sunk, darbų ka
lėjimo.

MARIJAMPOLĖ. — Tiesia
mas iš Marijampolės į Prienus 
plentas jau davestas arti Igliau
kos ir kietinamas naujas grin
dinys.^ Nauju plentu, ligi susi
gulu,-važiuoti dar neleidžiama. 
Žemės darbai bus tęsiami ir už 
Igliaukos, tik grindimas bifS 
pradėtas kitais metais.

Trumpos žinios

koj kas

laivvno 
Baltijos

Kur dabar musų laivai
KAUNAS. — Musų prekybi

nio laivyno laivai “Kaunas” ir 
“Kretinga” šiuo metu yra Klai
pėdos uoste, “Panevėžys” — 
Olandijoje, “Šiauliai” yra pa
keliui į Londoną, “Marijampo
lė” — Prancūzijoje ir “Utena” 
— Belgijoje.

Steigiama nauja preky
bos bendrovė

Finansų MinisKAUNAS.
terijoje įregistruoti naujai stei
giamos akcinės “Tiekimo” ben
drovės įstatai. Ji versis odos, 
galanterijos, kolonialinių ir ki
tų prekių, tiek savo sąskaita, 
tiek komiso pagrindais, preky
ba. Bendrovės pagrindinis 
pitalas 100,000 Lt.

Nauji mokytojai

ka-

Į gimnaziją atkelti 4 nauji 
mokytojai. Istorijos jnok. ir 
insp, Gaurys, matematikos — 
Matusevičius, Kūno kultūros — 
Vasiukevičius ir Kvedaraitis. 
Gimnazijoje priimta 380 moki
nių.

Blogai su elektra
MAŽEIKIAI. — Nuo rugsėjo 

pradžios vakarais labai silpna 
elektros švielia, net prie 40 žva
kių lempučių silpnai tegalima 
skaityti. —

— Gauta žinių, jog Berlynan 
yra atvykę nemaža Italijoj stu
dijavusių ir gyvenusių lietuvių, 
kurie dabar be cento kišenėj 
vaikšto po Berlyną, 
atvyks į Lietuvą, dar 
neaišku.

— Musų prekybos 
savininkas Lietuvos
Lloydas davė savo laivams įsa
kymą plaukyti tik tarp neutra
lių valstybių uostų.

— Rugsėjo 4 d. nutraukta 
orinio susisiekimo Kaunas-Pa- 
langa linija, šią vasarą Lietu
vos lėktuvai pervežė 784 asme
nis, iš jų 690 vyrų ir 152 mo
teris. Viso buvo padaryta 218 
skridimų ir nuskrista 48200 
km.

— Rugpiučio mėn. 25 Lietu
vos gyventojų ekskursija ap
lankė musų šiaurės kaimyni
nes valstybes: Latviją, Estiją ir 
Suomiją. Ekskursantai važiavo 
Lietuvos turizmo draugijos au- 
t o karu. Jie nukeliavo apie 4000 
km. ir aplankė 53 tų valstybių 
gydymo įstaigas. Šiomis dieno
mis gydytojai iš tos kelionės 
grįžo.

— Estijos kariuomenės vado 
gen. Laidonerio revizitas musų 
kariuomenės vadui brig. gen. 
Raštikiui, buvęs numatytas 
Tautos šventės proga, rugsėjo 
8 d., dėl pastarųjų įvykių ati
dedamas. /

— Musų laivas “Šiauliai”/Aa- 
kar atplaukė į Liepojų iš /Aūg
li jos ir atvežė apie 1000 tonų 
cukraus.

— Prasidėjus naujam dide
liam Europos karui, žmonės ne
paprastai pradėjo pirkti žemė
lapius, kurių Katftio knygynuo
se jau pritruko. Dabar nemaža 
knygynų telegrafu užsakė juos 

Vokietijoj ir kituose kraštuose.
—(Nuo Šios dienos tiesiogi

niai traukiniai Nr. 19 ir 20 tarp 
Kauno-Vilniaus-Varšuvos nebe • 
vaikščios.
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NAUJI
• Lastex—
• Suedes—
Naujo dezenio
Naujo paterno 
Nauji Sport 
Oxfords
Geriausiam 
stilių 
pasirinkime.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Švęs Gimtadieni 
ir Vardines

PRISIMIERUOKITE
Batelius

BOS^ON’S GERIAUSI VYRŲ BATAI.

• STIPRUS
• BATAI
• Standžios odos
• NAUJUOSE
• STILIUOSE 
ir kombinacijos

.98
AUKSO.

RED CROSS
Valiausios Mados

Plačiai ž i n o mi 
stiliai—kad (jums I
tikrai tiktų. ■■

98
ir aukšč.

Juozas ir Uršulė Daračiunas, 
kurie užlaiko taverną po adre
su 4548 So. Wentworth Avė., 
šį šeštadienį ir sekmadienį, Oct. 
21 ir 22, rengia savo draugams 
ir kostumeriams parę.

Paprastai lietuviškai kalbant, 
ponia Daračiunienei šį šeštadie
nį išpuola ir varduvių diena ir 
gimtadienis.

Nors Daračiunai truputį pa
sitraukę nuo didžiųjų lietuvių 
kolonijų, bet jau penkeri metai 
kaip šioj vietoj ir per manda
gų patarnavimą, įsigijo daug 
draugų.

Jie yra seni “N” skaitytojai 
ir rėmėjai, nariai Chicagos Lie
tuvių Draugijos, auklėja dvi 
kuklias ir gražias dukreles. Tu
ri gražią šeimyną. Jie yra ar
timi naujieniečių pp. Lapaičių 
ir Rudinskų draugai.

Linkiu p. Daračiunienei 
“happy birthday” ir linksmų^ 
skaitlingų vaisių. C. S.

PRISIRINKITE VAIKAMS IŠ
STAR BRAND IR POLL PARROT BATELIŲ

Jie dėvisi ilgiau. • Jie laikys ilgiau. • Nauji stiliai.

Turime FLORSHEIM BATŲ VYRAMS

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

zie- 
rei- 
pal- 
kad

CRANE COAL COMPANY 
' 5332 So. Long Avenue

Telefonas PORTSMOUTH 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 daugiau Tonas ■ 
Sales Tax ekstra.

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.
10 West 18th Street

Į vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus* ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl ną- 
apšildymo reikmenų (plant) ga
ru arba karštu vandeniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

Nepamirškite Musų 
Brighton Parko 
Drabužių Valytojų

Dabar, kada prasideda 
minis sezonas, mums jau 
kia susijieškoti žieminius 
tus ir kailinius. Be abejo,
geriaus atrodžiusį jos reikia 
išvalyti. Musų pareiga yra 'vi
sada kreiptis pas gerus nau- 
jieniečius. Tie geri naujienie- 
čiai, kiek man yra žipoma, Bri
ghton Parke yra Tonis Luko- 
i liūs, 2555 W. 43rd St., ir Frank 
Kuzmarskis, 2635 W. 39th PI.

Šie Drabužių Valytojai konx- 
peticijos neturi, nes jų biznio 
vietos yra toli viena nuo kitos. 
Tadgi kręipkitės pas vieną iš 
jų, kur jums patogiaus. Jie 
remia “Naujienas”, dalyvauja 
jų parengimuose, žodžiu sakant, 
jie yra naujieniečiai pilnoj to 
žodžio prasmėj.

Steponas (Sk.)

Valgių 
Įvairumas ■■yt - -

Valgių Įvairumas yra svarmi
ne vien apetitui patenkinti, jis 
lygiai būtinas ir maistingumo 
atžvilgiu. O dabar, besiartinant 
žiemai, į tatai’ reikia ypatingas 
dėmesys atkreipti, nes orui vės
tant kūnas pareikalauja dau
giau maisto kūno šilumai paga 
minti.

Tad, kad tas sąlygas duoti 
kunui būtinai reikia valgyti 
pakankamai įvairių sriubų, mė
sos, daržovių, kenuotų ir švie
žių vaisių ir skanėstų. Supran
tama, kad tatai kiekvienai šei
mininkei iškelia ir tam tikras 
problemas, bet perkant Mid- 
west Stores parduotuvėse ir 
problemos lengvai savaimi išsi- 
riša. Nes tose krautuvėse šei
mininkė visuomet gali rasti di
delį prekių pasirinkimą, valgiai 
jose pirkti yra šviežus ir turi 
visą kas reikalinga maistingam 
maiste.

Suprantama, kiekviena šei
mininkė yra ypatingai susirū
pinusi ir kainų klausimu. Kiek
viena šeimininkė turi susipla
nuoti valgius taip, kad jų pr- 
kimo išlaidos atsakytų šeimos 
pajamoms. Tad, jei ji perkasi 
Midwest Stores, ji vusuomėt 
randa geresnes vertybes už tą 
patį pinigą. Mat, Midwest 
Stores organizacija, turėdama 
nuosavus, modernai įrengtus 
sandėlius, ir prekių pristatymų 
įrengimus, gali 
tuvėms prekes 
mis kainomis, 
prekes tiesiai 
dirbtuvių, kas 
prie santaupų.

Tad, jei ieškai patogumų, 
ekonomijos ir šviežių valgių, 
perskaitykite šiandien Naujie
nose jų skalbimą, čia rasite 
specialų reikalingiausių jums 
prekių išpardavimą, o skelbimą 
vartokite kaipo norimų pirkti 
prekių sąrašą. (Skelb.)

NAUJIENOS, Chfcago, HL
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GERIAUSIOS VERTYBES
PUIKIAUSIOS KOKYBES PREKES 

ŽEMIAUSIA' GALIMA KAINA

IŠPARDAVIMAS PENKT, ir i
“DOMINO” Grynas Lendrių

CUKRUS 5

e

“MIDWEST” Puikiausi Golden Santos

KAVA 1 sv. maiš.
14c

■

sv. popier.
maišely 29c

maiš.

“MIDWEST” Deluxe Kava sv. ken. 25c
“MAjUNoodle Soup Mix 2 džar. 190
“COLLEGE INN”

Vištienos, vištienos-nu- 
ollvlĮJijVio dėlių, daržovių, grybų

RYŽIŲ PIETUS
SPAGHETTI su Mėsa

2^ 19*/ unc.
15 unc. ken. 10^

151/, unc. ken. 100
“ JUSTICE”
TOMATO GATSUP
“ELMDALE”
TOMATOES___________No. 2 ken.___________3 už 25^
FOULDS’ Spaghetti ar Macaroni 8 unc. pak. 3 už 21$ 
“LIBBY’S” Chili Con Carne No. 1 ken. lOę
‘*GERBElVS”liūdikių Valgiai " 3 ken. 25<

14 unc. tyųt. 100

BISQUICJC’ 20 unc. pak. 17c 40 unc pak. 290
“CRISCO” 3 sv. ken. 48c__ 1 sv. ksn. į 00

INE*’ Potato Ghips 5 unc. pak. 150“SU
Naujo Derliaus Florida
GRANDŽIAI 288 dydžio
Puikus Jonathan Obuoliai 5 sv. 140

parūpinti krau- 
ekonomiškesnė- 

Be to, ji perka 
iš gamintojų ir 
taipgi prisideda

Puikus Nauji žali Kopūstai
“SPECIAL”
PIAUSTYTI LAŠINIAI
“MIDWEST”
VIRTAS KUMPIS

2 sv. 50

$6.00
NUT _____ $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN $5.75
SCREENINGS .......  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Tobulai degantis aliejus visiems a- 
■iejiniam Šildytuvams. Švarus—be 
cvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—už gal.

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

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai. 

Prislpildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

Diena Iš Dienos
- -

V-z sv. pak,. Į Q č
Va sv. 27* 

_____ 2_už 90 
3 už 170

“GUEST” Ivory Muilas
“C7XMAY” Muilas

PIRK NUO

DYKAI INDAMS ŠLUOSTAS
“SILVER DUST" pak. 2 V
“RINSO” 2 maži 17c did. pak. 2 už 390
“AUTOMATIC” Muilo Trupiniai 2 pak. 290
“KITCHEN KLENZER” ken. 5^
“LINCO Bleach kvt. būt. 2 už 25<p^

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

GAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER \ 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY ’
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.'J i

NtS PIGIAU

HIDWESTG£)STŪRES 2 FLATŲ SPECIAL

$175.09 
Nauji 5 Sekcijų Keturkampiai 

BOILERIAI
$67.00 •

MARQUETTE 
AUTOMATIC IIEATING SALES 

6747 So. Western Avenue 
Tel. HEMLOCK 1770

Įspūdingos1
Vestuvės

I I

Apsiveda Felix Woods (Vait
kevičius) su Maria Serko. Jų 
vestuves įvyks spalių 28 d., 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je. Juos suves tėvas Baltutis. 
Vestuvių puotą kelia jaunave
džių tėvai. Įvyks Brighton Par
ke. Jaunavedžių tėvai širdingai 
svečius kviečia atsilankyti. Aš.

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
simo ąnt 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

Bendtas 
Gimtadienis

Kadangi sekantį šeštadienį, 
spalių 21-mą d., pripuola Petro 
šliakio ir Walterio Ka valiau s- 
<o gimtadieniai, tai jie yra pa
sirengę tinkamai pavaišinti sa
vo draugus ir pažįstam&s.

O kad pavaišinti ir pamy- 
ėti savo draugus tikroj to žo

džio prasmėj, jie pasikvietė pa- 
skilbusį BARBEQUE ekspertą 
LA VERNE, kuris pagamins 
BARBEQUE A LA FRANCE, 
Muzikantai bus lietuviai. Ir ko 
čia nebus ? 
Raseinių 
Pliumpiu 
Steponas, 

s

Tad-gi,
ta nepaprasta BARBEQUE ir 
BIRTHDAY parė įvyks spalių 
21 ir 22 dienomis, KAVAL’S 
TAVERN, 3059 W. 38th St. 
Tėmykite skelbimus penktadie
nio • ir šeštadienio “N-nų” lai
dose. Steponas (Sk.)

DDK

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma dienąu’ž

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti ,„$12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

Visas plėitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

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

TeL Lavvndale 2908-9 Tel. Monroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p. ■■mmmmmhbmi

KLAUSYKIME
RYTMETINIU

Girdėjau, kad ir 
Magdė su Telšių 

dalyvaus. Yes, bus ir

užsižymėkite, kad ši-

Iš Lietuvos

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Dan Stephens, 23, su Sophie 
Paulus, 22

Henry Sipowicz, 24, su Lillie
Preidis, 26

Anthony Zemont, 27, su Ade- 
line Urbutis, 20

Walter Shurvas, 23, su lGe-
nevieve Vaitekūnas, 21
Reikalauja
Perskirų

Katherine Jacobka nuo Law- 
rence Jacobka
Gavo
Perskiras

Martha Sistokas nuo Frank 
Sistokas

Adam Rutkcwski nuo
Rutkowski *

Stella

Sumušta moteris

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

BIRTHDAY & BARBEQUE PARTY
PETER ŠLIAKIS IR WALTER KAVALIAUSKAS

šeštad. ir Sekm., Spaliy-Oct. 21 ir 22
KAVAL’S TAVERN

38th Street
gėrimai. Užkviečia visus draugus

IR WALTER KAVALIAUSKAS.

3059 West
Gera muzika. Gardus valgiai ir 
ir pažįstamus.

PETER ŠLIAKIS

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING *
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.
5408 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

O FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Listen to and Advertise over
PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO
F alk Songs and Music 
Tambutitza Orchestra

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

“AmerifeonišKaš Žentas 
Sekmadienį, Spalių--Oct. 22 | 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ ;

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS |
| Perstatys 3 Veiksmų Labai Juokingų Komediją. Po Perstatymo Kon-1 
§ certas ir Vėliaus Šokiai £
t Pradžia 5:30 Vai. Vakare

K 
&Rugsėjo 8 d. į vietos polici

ją kreipėsi viena nepilno proto 
moteris, skųsdamasi, kad jų 
kažkas sumušęs. Moteris buvo 
išvargusi, suplėšytais ir nešva
riais rūbais, kruvina galva. Ka
dangi moteris nemokėjo polici
joj papasakoti apie įvykį, taip 
ir nepaaiškėjo, kas taip žiauriai 
sumušė nelaimingąją.

' 30 Years Success! Doctor’s ( 
Amazing Liąuid for Itching of 

ECZEMA 
į D*u< /rt aUitiklmų, kur kiti produktai nv- 
! dar* reikiamu pasėkų. bot atiprua. •relninan 
I tie. anUaepUnia skiediny* Žemo dar* creitar 
j paaekaa nuo niettjimo, akauamo. raudoniu 
f der-moa, trmnotoa, umln*a Beaema

I* pirmo sykio Žemo ne*a nuostabia pa 
! relba. Po U Jo ypaUnrąs ardymas (turi 1N 
’ skirtlnru Itakinru daliu) padeda Gamt» 
> rreitosni gydymą. Mums ddkinri rartntojai 
I raio i* visur, rarbindami rautas paseka* 
’ Ital kaip ra*o p. F. M. t* ^arsey (Sity: "l
• keletu saraiMu nuostabiai pa-lfydnan su Z> • 
! mo nuo Eccema. kuri mane r arti n o per 81
• metus."
‘ Nanurtma*. nedArn*tas — palik Bemo per 
I diena ar n akų rydant Ecaema. apautus, d«. 
’ dedervines ir kitokius odos įdėsimu* T»k *!)<•. 
S TIKRO FATARNAVIMO atattlkimaip tai pri- 
‘ reiks fl.Cb Katra J*fos. Yra p*« visos Ay- 
< mesnius vaisUnipkua

J

Mažiau šviečia

U

įžanga 50c į
Miesto s-bės elektros stotis, 

dėl gazolio trukumo, duoda 
šviesą tik nuo 18 iki 22:30 vai.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

uite■■■■

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ
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agEDtVARD JUSAS PETRONĖLE
EULOTHIBROZEVIČltb ŽUKAS

527 S 4th St., East
Chicago, III Louis

SINKUS

Turi Turi 11775 balsų Turi 11240 balsųTuriTuri 13763 balsų
Turi 3000 balsų

ŽIČKUS

Turi 2275 balsų

GLAVECKAS

ALBIN SMALELISMOCKUS

Kostner1943GAL8K1S
Chicago.IHAvė

Louis2640 Turi 1000 balsųMAKSVITIS
Chicago,

8550 balsųTuriTuri 9500 balsų

ŽUKAUSKASTuri JURKSAITISJ. MARTINAITIS

Route Wilkes Barre. Pa.KULESUS Wilkes Barre,DUNDULIENE Free Soil Mich
EDKINS

615 Cortland St,Elizabeth A v.

Turi 500 balsųTuri 550 balsųTuri 650 balsųbalsų

Turi 7000 balsų

TRUMPICKASNAUDŽIUS

NARBUTAS K. MANKUSMRS

Turi 5000 balsųS. Maplewnod Turi 6025 balsų4027

Chicago, IIIAvė.

SAVICKAS

Turi 19325 balsų19536 balsųTuri 20313 balsų Turi

GAPdIS

Turi 3500 balsų

10029 
Avė., 
TeL

ŽUKAS
Halsted

JOS-
1833 

Avė.,

LIDŽIUS
Deodor St,

42 Keith St.
Lee Park,

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073

Calumet City, III.
Turi 9300 balsų

773 Bisson Avė,
Akron, Ohio

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

ASCILLA
Evergreen 

Chicago, III.
13740 balsų

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

1739 S. Halsted Si
Chicago, III. '

A. RAŽAITIS
2122 W. 24 St 

unicago, UI.
Turi 15438 balsų

Hart, Mich,

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

F. D AUGINT 
359 Jefferson St 

Aurora, III.
Turi 13806 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

SUGDINIS 
212 E. Clark St. 
W. Frankfort, III 
Turi 2000 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

ONA VILIENE
1646 N. Bei] Avė.

Chicago, 111.
Turi 6208 balsų

A. L. SKIRMONT 
15723 LaThropAv. 

Harvey, Dl.
Turi 14100 balsų

Turi 7825 balsųMrs. V. FAIZA 
125U N. Spaulding 
Avė.. Chicago.Ill. 
TeL Spauld. 9207
Turi 21300 balsų

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

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
WauKegan. iii

Tuii 36300 balsų

1033 W. 103 St
Chicaco, III.

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

A. FRENZELIS
80 Bellwood Avė. 
Toronto. Canada^
Turi 9272 balsų

J. PAKARKLIS
• 24 St. John Avė, 

Norvvood, Mass- 
Turi 1775 balsų

F. BULAW 
806 W. 31st St.

Chicago, III.
Turi 10582 balsų

2131 W. 24th 
Chicago, n:

JOE VVOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, I1L 

tel. Haym. 5890 
Turi 16875 balsų

S. NahKIS 
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III. 
Tel. Laf. 3974 

Turi 164012 balsų

B. BARNISKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, I1L 
Turi 7875,. balsų

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III. 
/Tel. Nevada 8856
Turi 27786 balsų

1224 Harrick Avė 
Raęi.p^ Wis

E. NORGAILIENE 
2914* W. 45th St.

Chicago. III
Tel. Lafayette 5647
Turi 25997 balsų

LAIPSNIS TRECIA*
REIKTA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

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

V. BUDVIDIS 
•4094—9th St. ' 

Ecorse, Mich.
Tel. Vinewood 

1—0789 
Turi 17890 balsų

J. NOVO- 
GRODSKAS

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

1418 Muskegon av 
Grand Rapids, 

Mich.

308 E. Market St.

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

3727
Indiana Harbor.Ind.
Turi 2675 balsų

AL.
719 Lincoln Avė, 

Rockford. III.

SKAITYTOJŲ BANKETAS
įvyks sausio 14 d.—1940 m. Rubsiuvių svetainėje
< 333 So. Ashland Avenue.

Ten bus išdalytos kontestantams ir skaityto
jams dovanos.

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 16775 balsų

1739 S
Chicago, III.

Turi 32075 balsų

1108
Grand Rapids, 

Mich.

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40.000 BALSU—DOVANA $100.00 >

ALBER3 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman
Avė., ^hieago, HL
Turi 7670 balsų

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

NON GRADUS
NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

LAIPSNIS ANTRAS 
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS) NON GRADUSE

NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

C. K. BRAZE
7437—14 Avė., 
Kenosh: Wis.

Turi 21422 balsų

ONA DAVGIN 
6108 S. State St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530 
Turi &W4ybaisų Į

Turi 2100 balsų

14 15

M. ROVAITIENĖ J. SEKYS

700 S. 9th St. •
Herrin, III.

904 Broad St. 
Hartford, Conn.

Turi 1775 balsų
1 t , '

Turi 1500 balsų

Turi 1000

21 22 23 24

J. KRUKONIS

f. RUŠINSKAS

D. RŪKE

GEO. 
ŠEŠKAUSKAS

185 Sllver St. Rodney. Oont. 1042 N 7 St. Box 318
S. Boston, Mass.

CANADA
Clinton, Ind. E. Millinocket 

Maine.

- Turi 500 balsų Turi 500 balsų Turi 500 balsų Turi' 300 balsų

4405 Valley View

Av., - Baltimore.ltod,

2 3
-• 1 .j* ■■ / 1 • t ,1 •

■■ ' i -

' ' ' ‘ J-
1 . ' .

‘. X ■ < . *• i 1 • • .M- . V ' , < ’

'■ ’.ž .1

M. ŠEŠTOKAS Tu MATULIAUS-
KIENE

“ v'.'.
4, T ■ , t"' •

1323 N. 35th Avė., 1519 W. Lombard
Melrose Park, III. St, Baltimore, Md.

\ . ■
■ ” ' A v ’ '.

r •
k

- A. *
t '

i \ A' ■ v * Y ;v •

• ' y ' ■ • ' J- ". ! * ■ '

Turi 3900 balsų
v v ' J •_ •i v..'* i .

: . ‘ \ ’ A . A

Turi 3795 balsų
■
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Naujienų Kontesto Eiga
Penktadienis, spalių 20,1939

Pereitą savaitę dėl stokos 
vietos laikraštyje, negalėjau 
talpinti kontesto kopėčių, tad 
kai kurie draugai kontestahtai 
gerokai skundėsi. Už taį prašąu 
atleisti, nes tokių atsitikimų 
gali ir daugiau pasitaikyti.

Šios savaitės kopėčiose dide
lių atmainų nėra, nors dauge
lis kontestantų prisiuntė po ge
roką pluoštą balsų.

Daugiausia šią savaitę balsų 
gavo J. Sinkus, St. Narkis, Ona 
Dovginienė, J. Mačiulis, A Sta- 
nionis, Mrs. F. Daugint, A. 
Narbutas ir Al. Savickas. \

Visiems tariu širdingai aciu, 
linkėdamas gero pasisekimo ir 
toliau, —T. Rypkevičla,

Kontesto vedėjas.

Peter Vaičekauskas, gyve
nantis per ilgus metus Aurorą, 
III., mane irgi parėmė, už ką 
tariu ačiū. —«Franęes Daugini,

Aurora, m

bu-

Mano Padėka
Štai ir vėl malonus žmonės, 

ponai Glemžai, iš St, Charles, 
III., užsirašė per mane “Nau
jienas”, Ponai Glemžai St. 
Charles mieste turi gražų na
mą ir taverną, labai gražioje 
vietoje. Jie išauklėjo sūnų ir 
dukterį, kurie eina aukštesnius 
mokslus. Linkiu jiems geriau
sio pasisekimo jų gyvenime ir

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Iš tikro, man reikėtų jau
ti šeštame laipsnyje kontestan- 
tų kopėčiose, bet mano pasek
mės nėra užtektinai geros, to
dėl prisieina ilgiau būti penk? 
tame laipsnyj.

Manau, kad ir šią savaitę dar 
išlaikysiu pirmenybę konteste, 
nes pasisekė gauti biznio iš ke^ 
lių skaitytojų, todėl kontesto 
vedėjas pridės nors porą tūks
tančių balsų.

Buicką laimėti mano viltis 
pradeda nykti, nes dar tik pusę 
Buicko galėčiau • gauti, o kon
testo pabaiga jau užmatoma. 
Todėl labai prašau, kurie turite 
reikalą atsinaujinti arba užsi
prenumeruoti Naujienas, duo
kite man progą jums patarnau
ti.

Mano rėmėjams labai ačiū.
John A. Sinkus. r

Ir antras St. Charles gyven
tojas, P. Petronis, užsirašė per 
mane ‘'Naujienas”.

Petronis su savo sūnumi yra 
geri muzikantai. Tad jeigu kam 
prireiks muzikantų baliams 
vestuvėms, malonėkite prie 
kreiptis, 493 M. Indiana St., 
Charles, III.

Nuo J. Mačiulio iš 
Waukegan, III.

rais parėję iš darbo, turėtu 
ką veikti ir sužinoti kas pasau
ly dedas. O dięnrąštis “Nau
jienos” jiems viską paaiškins,

Stanley Vaišnoras, 1416 14th 
St., No. Chicago,' jau yra se
nas naujienietis ir supranta jo 
vertę, dėl .to jis visados skaL 
to dienraštį “Naujienas”. Vaiš- 
uoriai yra ramus žmonės, pri
klauso priė S,L.A., tyri vieną 
dukterį ir du sunua, Abudu sū
nus yra geri muzikantai-daino- 
rlaj ir ^vaidintojai, musų apy
linkėj gerai žinomi kaipo bro
liai Vaišnorai. Jeigu kam rei
kalinga orkestrą, kreipkitės 
prie brolių Vaišnorų.

Petras Vaivada atsinaujino 
dienraštį “Naujienas”. Savinin
kas Pete’s Tavern, 3()15 South 
27th St., Mihvaukee, Wis. VaL 
vada yra jau milwąukiečiam3 
gerai žinomas biznierius ir 
S.L,A. narys, kuris, kaip gir
dėjau, visuomet remia S.L.A, 
177 kuopos parengimus. Jis ne 
tik ateina kaip narys, bet au
kauja ir pusę bačkos alaus. ’

Mihvaukee ir apylinkės lie
tuviai, nepamirškit ir Petrą 
aplankyti ir pamatyti jo gra
žią taverną, o Petras jums pa
tarnaus. Adresas: 3015 South 
27th St., Milwaukec, Wis.

J. Mačiulis,
906 Prescott St., 
Waukegan, III.

(Bus daugiau)

NAVJIENIJS, Chlcago, HJ.
............... 1 ■ ....

Geniotį prašo grįžti j Lietuvą 
ir pagelbėti įsteigti minėtą £až- 
nyčįą įr Raginęs^ čia Ameriko
je Joni^tų Ęfrojiją gyvai veikia. 
Jie į metus laiko paskleidžia 
šimtus tuksiančių brošiūrų lie
tuvių ir anglų kalbose. Širdin
gai linkiu, Ijad šis darbas 
tuvoje butų sėkmingas. ,

Lie

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

AUSTIN 1973.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių kelnėms siūti—A. MORRIS - 
ON, 310 So. Green St.

Mano Talka
*

ar 
j M 
St.

VERONIKA DEVENAS, 
pp tėvais J u rijai Ukč 

Gyveno 724 W. 21 Place 
Persiskyrė su šiuo pasauliu į 

spalių 18 d., ’11:00 vai. vaka
ro. 1939 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Panevėžio apskr., 
Šeduvos parap., Raginėnų km.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Helen Strainis. žentą 
Edward, 6 sūnūs: Petrą, mar
čią Josephine, Aleksandrą, 
marčią Loretta, Mykolą, mar
čią Florence, Harry, marčią 
Rase, Vytautą ir Donald, 9 
anukus, 3 seseris: Palicioną 
Krivįckienę, * švogerį Juozapą, 
Agotą KrišČiunienę, švogerį 
Joną. Oną Samoškienę ir jų 
šeimynas, brolį Rapolą Jur- 
baitį ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, spalių 23 d., 8:QQ vak., 
iš kopi. į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už . 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Veronikos Deve- 
nas giminės, draugai ir pažįs- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. •

Nubudę liekame, 
Duktė, Šunai, žentas, Mar
čios, Anūkai, Seserys, Brolis, 

švogeriai ir Giminės.
Laid. Dir. 

Tel. YARDS

Ponia Kripienė atsinaujino 
“Naujienas”. Ji turi bučernę ir 
grosernę, 678 So. Genesee St,, 
taipgi Liuoaybės svetainę, prie 
8-tos ir Adams St. Waukegane 
priklauso prie vietinės pažan
gios draugijos ir gerai jai dar
buojasi. Taigi, reikale balių ar 
vestuvių, kreipkitės į Kripienę 
dėl svetainės, nes dabar sve
tainė yra pertaisyta ir yra la
bai tinkama parengimams. 
Taipgi nepamirškit ir jos bii- 
černės. Reikalui esant, nueįkit 
678 So. Genesee Street, Wau- 
kegan, III.

Anelė Chižauskienė
jino “Naujienas”, nes ji sako, 
kad dabartiniu laiku be dien
raščio negalima būti. Visos ge
riausios ir greičiausios žinios 
telpa “Naujienose”, tad jas rei
kia ir skaityti. Sako, še pen
kine, tegul jos linko mane per 
metus laiko.

Apton ir Jonas Jucius, bro
liai, kurie kartu gyvena ir kar
tu dirba, užsirašė dienraštį 
“Naujienas”, kad rudens vaka-

atsinan-

Aleks ir Julia Ruzgai, 
S, Richmorid St., atsinaujino 
“Naujienas”, Ponai Ruzgai yra 
geri lietuviai ir mano talkos 
širdingi bendradarbiai. Jie pir
miau Čikagoje sėkmingai ver
tėsi vaizba, bet dabar atsipa
laidavę nuo užsiėmimo nori pa-, 
silsėti, sustiprėti, kad vėliau ir 
vėl įsipareigavę į naujį užsiė
mimą ištvermingai galėtų siek
ti užbrėžto tikslo/

Aleks Ruzgus t yrą, kilęs iš 
Žemaitijos, Batakių kaimo. Jis 
ir dabar dar tcbesvajoja apie 
gražią Žemaitiją, Varduvos upę 
ir jos vaizdžią apylinkę, \ •

Ponų Ruzgų sūnūs Albertas 
mano vykti į Lietuvą, kad ar
čiau suartinti Amerikos jauni
mą su Lietuvos jaunimu.

Spalių 21 Albertas švęs savo 
gimtadienio 23 metų sukaktu
ves. Jo tėveliai ir aš linkini 
jam gausos, laimės ir sėkmin
gumo.

5805

Antradienio 8 vai. ryto 
skambėjo telefonas. Alio, Kas? 
Čia Raiba p-ia Pulsuckis, — Dr, 
Pulsudcklo mamytė. I Klausau. 
Aš turiu jums porą talkininkų, 
kuriems pda B. Patamsis, žymi 
bizpierė, 16009 Marke t, De-i 
Kalk, Hl„ nori prenumeruoti 
“Naujienas”, Labai džiaugiuosi, 
kad man teiki šią aptarnavimo 
progą, — sakau aš,

P-ia Patamsis kaipo Kalėdų 
dovaną, prenumeravo “Naujie
nas” pp, Frank ir Nellie1 Bag
donams, 816 Lee St. Rockford, 
III,, ir George, ir Helen Berno
tams, Almond, Wis.

Pp. Bagdonai yra pasiturinti 
žmonės, sąmoningi lietuviai ir 
visuomenieč.’ai. Jie augina du 
sūnūs ir teikia jiems atatinka
mus mokslus. Sužinojau ir lai, 
kad p. Bagdonas yra gabi lošė
ja ir talentinga dainininkė. Aš 
reiškiu norą su jumis asmeniš
kai susieiti.

George ir Helen Bernotai, 
Road House savininkai, Two 
Lake, Almond, Wis. Jie vasaros 
metu vasarotojams nuomuoja 
kambarius ir pasiirklavimui 
valtis. Helen Bernotas yra val
gių virimo specialistė. Sykį jos 
maistą ragavęs — nepamirši. 
Sekančią vasarą visiems-pata
riu ten nuvykti, kad sniag’ai 
praleisti laiką.

SU“ PATYRUSIŲ MOTERŲ skudu
rams skirstyti—tik patyrusios te- 
sikreipkitę. CENTRAL PAPER 
ŠTOCK CO., 1265 W. North Avė.

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ VY
RŲ KELNĖMS siūti—kišenių prie
šakius ir užpakalius^ ir Milton’s 
žaketus. 2352 West Cermak Rd.

BUSINESS—TO RENT 
BUnialRandai

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

S. P. .Mažeika, 
1138-9.

I I Siunčiam Gėles

LUV LllilU Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel, YARDS 7308

' REIKALINGA SKUDURŲ skirs
tytojų. 2624 West Taylor St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

REIKALINGA SENYVA patyru
si moteris dirbti į restauraną. Turi 
būti ant vietos. 506 W. 39th St.

MERGINA AR MOTERIS bend
ram ruošos darbui, Kreiptis .4147 S. 
Kedzie Avė.

REIKALINGA MERGINA 20 iki 
30 metų, namų darbui. Prižiūrėti 
2 vaikus, 6 ir 2 metų. 1439 West 
Marųuette Road.

> j t yru1 i "**j u ■. i ..
JAUNA MERGINA bendram na 

mų darbui, geri namai, būti. 
Rodin, 3737 W. Roosevelt Road.

MERGINA; MOTERIS bendram 
ruošos darbui, būti, eiti. Geri na
mai, geras mokestis, nėra virimo, 
1247 Independence. Rockwell 1923.

GOODMAN,

SPECIALAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
’39 Plymouth sedan, radio ir šildy
tuvas .............................  $595
’38 Oldsmobile sedan, radio ir šil
dytuvas .....,............................. $575
’38 Rįcr panel truck ................. 275
’37 PlymoutK sedan radio ir šildy
tuvas ................  395
’37 Crysler sedan, radio ir šildytu
vas ...........................   395
’37 Olds. 6 cil. Sedanas, radio

šildytuvas ........................... - $395
’37 Studebaker sedan, 6 cilinderiai, 
šildytuvas ..................................
’36 Plymouth coupe .................
’36 Oldsmobile Sedan, radio ir 
dytuvas ......................................
’35 Chevrolet sendan .............
’32 Ford sedan .......................

BUNNIN & SONS, INC.
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogden Avė. Rockwell 0434

375
265 
šil- 
395 
195
85

REAL ESTATĖ FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

$26.52 Į 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.

PASTATYS ANT JŪSŲ LOTO 
teturiu kambarių bungalow, pigiai 
taip už $2750* $275 pinigais.

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

Midway 8472.

PARDAVIMUI ARBA I MAI
NUS modemiškas biznio namas, 6 
kamb. viršuj ir užpakaly 4 kamb. 
cotadž, karštu vandeniu apšildo
mas. Namas—3206 S. Halsted st. 
Atsišaukit 6910 So. Western Avė.

SIUVĖJŲ JAUNOSIOMS sukne
lės siūti, patyrusių prie jėgos ma
šinų. Kitokios nesikreipkite.

SOCIETY BRIDAL SHOPPE 
1719 W. Chicago Avenue.

PATYRUSI MERGINA ruošos 
darbui, eiti. Pradžiai $8.30, nėra vi
rimo, sekmadieniais liuosa, $7.00, 
Vau Buren 0338.

f u Knis Red rooms — id kent 
Gyvenimui Kambariai_____

2 ŠVIESUS KAMBARIAI furnl- 
šiuoti, miegamas ir virtuvė dė 
vieno vyro, su visais įrengimais. 
827 West 34th Place antras aukštas 
užpakalyje.

MARQUETTE PARKE pardavi
mui ar mainymui, 8 kambarių mū
rinis bungalow. Padarytas į 5 ir 3 
kambarius. Karštu vandeniu šildo
mas. 2 karų garažas. Rendos $73. 
Kaina $5,500. Randasi ant Maple- 
wood Avė. netoli 69 St.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avė.

Grovehill 0306.
Vakarais Prospect 0176.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

KAMBARYS, labai PIGIAI že- 
notai porai. Moteris namų darbui, 
ne visam laikui. Turi kalbėti ang
liškai. Kenwood 0605.

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

KAMBARYS RENDAI, apšildo
mas, švarus,' prie mažos šeimynos, 
vaikinui, merginai arba ženotai po
rai. 3532 So. Lowe Avė.

120 AKRŲ ŽEMĖS, 3 mylios nuo 
North Lake, pietinėj Wisconsin. 5 
kambarių namas, vana, elektriką, 
beismentas, barnė. Upelis, $45 už 
akrą. Pirmam atėjusiam, pirmam 
patarnavimas. HUFFMAN, Wood- 
stock, III. Phone211. <

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

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU
DO 15-to Wardo susirinkimas įvyks 
spalių 20 d., 6812 So. Washtenaw 
Avė., 7:30 vai. vak. bažnytinėj svet. 
Marųuette Parke. Malopėkite skait
lingai atsilankyti/ Turėsime ir alu
čio. —Kviečia Valdyba.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO Mėnesi
nis susirinkimas . įvyks nedėlioj, 
spalių 22 d. Hollywood svetainėje, 
2417 West' $3rd St. 1 vai. popiet. 
Malonėkite atsilankyti. Bus renka
mi darbininkai businčiai vakarienei 
ir kiti reikalai. —J. Katurakis, rast.

KAMBARYS RENDON, apšildy
tas. Prie dviejų senų žmonių.

3438 So. Emerald.Juozas ir Ona Lucas, R. L, 
Ludington, Mįch., savininkai 
vaisinių mėjtlžių ūkio. Praeitą 
vasarą jų ūkio laukų derlingu
mas ir vaisinių medžių našu
mas buvo labai didelis. Ten 
daug lankpskCl|icagos žemaičių, 

natūralus vaizdai 
juos atltr^ul^a t nuo rūpesčio. 
Nutolę nuo įsiėsto dundėjimo, 
braškėjimo jų nervai pasilsi ir 
greitai pajunta kūno ir dvasios 
sustiprėjimą’.’Ten nelabai seniai 
buvo nuvykęs “p, Ruzgus. Jis į- 
domiai pasakojo apie to krašto 
lietuvių gyvenimą, papročius ir 
jų įsitikinimus. Jis mano, kad 
ten su laiku pasidarys Nauja 
Žemaitija, nes jaunimo pfieaib 
glis yra nemenkas.

, —9—
Mrs, A. K; Jarusz (Physical 

Therapy and Midvvife), 6630 S, 
Western Avė. šeštadieniais ir 
sekmadieniais būna Beverly 
Shores, Indiana (Tel. Mich. Ci
ty 2799 R.3.), o kitas visas die
nas laikosi namie.

Sakoma, kad Beverly Shores 
dabar labai pradėjo dygti gryr 
bai. Nors ir daug grybautojų 
ten nuvyksta, bet pakol kas nė 
vienas nesigailėjo ir be grybų 
negrįžo namo. Beverly Shores 
būdamas nepamiršk sustoti pas 
pp. Jarušus, nes jų smagioje už- 
eigoje nebus nuobodu. x

RENDON KAMBARYS pavieniui 
vyrui, su ar be valgio^ 

3711 So. Halstčd St.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

nes jų

PARENGIMAI
I

CUICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS stato scenoje “Ameriko
niškas Žentas.” Bus vienas iš ge
riausių lošimų, koks kada yra bu- 
vęs.^ Beto, bus geras koncertas.

Iš Washingtono,

PAĖTNjEjtS WANTED 
Reikia Partnerių

PARDAVIMUI TAVERNO biznio 
partnerystė—atsakyti greitai. 6011 
So. Halsted St.—klausti Stanley.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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.

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. I 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 yrą tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

TAVERNAS PARDAVIMUI 
be namo. Geroje vietoje.

5946 So. Halsted St.

su ar

. PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
ra vieta. Pigi renda—vienai mote- 
rei persunku. 3416 So. Wallace. .J. Gabrilowitz Iš Washing- 

tono prisiuntė man $5, prašy
damas atnaujinti prenumeratą 
ir sako: Nenoriu skirtis su 
“Naujienomis”, nes jau apie 20 
mętų kaip skaitau. Tai yra ge
riausias lietuvių laikraštis A- 
męrikoje, nes talpina teisin
giausias ir vėliausias žinias. Ta
riu jam širdingą ačiū.

J. Maksvitis, 
Calupiet City.

VARTOTAS STUDIO COACH— 
$15.00. Vartotas elektrikinis šaldy
tuvas $39.OP. 

DAN-FEL FURNITURE CO. z 
2602 West 69th St. , /

WridLEŠALE FURNITURE = 
RakandaiirĮtaisaiFardavimul

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy-

\ PARSIDUODA TAVERNAS —I kitę dėl daugiau informacijų. Vien- 
kampas, 5 kambariai gyvenimui, tik nacionaliai žinomi daiktai rau* 
Turiu kitus biznius. 3538 So. Hals- dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su- 
ted St. nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago,

------- -------------- - ----- -| IR. Phone Republįę 6051.
PARSIDUODA GROSERNE ir 

delicatesų— biznis seniai įsteigtas 
—labai pigiai parsiduoda. 5752 So. 
Racine Avenue.-

Aleksandras L. Gįniolis, ad* 
resu: Repšių kaimas, Ukrinų 
paštas, Lietuva, nuo dabar per 
visus metus gaus “Naujienas”. 
Jam šią kilnią dovaną prenu
meravo jo sūnūs Ark. Steponas 
A, Geniotis (Glniotis).

% 1937 m. ark. Geniotis, parvy
kęs į Lietuvą, sekmingąi že
maičius ir lietuvius suinteresa
vo įkurti nepriklausomą nuo 
Romos katalikų bažnyčią, ši 
sugestija j žemaičius tiek pad
velkė, kad ir dabar dar jie ark.

. _______________ -f - 1 ■ r- -■ i’-------------—te.------ ■. ---

FRANCIŠKUS J. MOCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 18 d., 9:13 vai. ryto, 
1939 m., sulaukę spųsės ąmž., 
gimęs Lietuvoj Tauragės ap
skrity, Kaltinėnų parap,, Gul
denų kaime. -Amerikoj išgy
veno 27 metus.

Pąliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Uršulę po tė
vais Baniutę, sūnų Joną, brolį 
Stanislovą ir broliene Mockus, 
brolienę Oną Mockienę ir jos 
šeimyną ir daug kitų giminių 
ir draugų.

Kūnas pašarvotas 4017 So. 
Maplevvood avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., spalių 21 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o įš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciškaus Moc
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, tel. 

LAFAYETTE 3572.

COAL—WOOD'— 
Anglys—Malkos Aliejus

<

A

I m FI A Gėlės Mylintiems 
I K K A Vestuvėms, Ban- 

11 fnkietams, Laidotu- 
B vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mi“ns 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK® JIMAI8

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1»W 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

JOSEPH A. DARGIS
Pėrsiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 17 d., 5:55 vai. ryto, 
1939 m.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Eleanor, po tėvais Bell, 
motinėlę Opą pąrgis, potėvį 
Antaną' Aukselių, tris bro
lius: Peter, Mathew ir Wil- 
įiamą, 2 pusseseres: Julijėną.* 
Kąthlyn Auksorius, 4 pusbro
lius: Antaną, Jessie, Joną ir 
Edward Auksorius ir daug 
kitų giminių.

KunaS pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605\ South 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, spalių 21 d., 
8:00 vai. ryto iš kopi. į Gi
mimo Pąn. šv. parapijos baž
nyčią, Marųuette Parke,* ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už Valionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi_ a., a. Joseph, A- Pargis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai-' kviečiami da
lyvauti laidotuvėse įr suteik- , 
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nulįųdę liękame,
Moteris, Motinėlė, Broliai ir 

kitos Giminės.
Laid- Dir. J. F. Eudęikis, 

Tel. YARpS 174J.

Jonas Sandarga yra mano lai
kos bendradarbis, tat šiuo pri
menu jums, kad ‘^Naujienų” 
kontesto metas trumpėja. Mie
lasis, suskubk, ii’ bandyk Jš^ 
traukti naujus skaitytojus, nes 
tik taip mane pratUrtinsit baL 
sais. Ačiū. Ona Davgin,

;6108 S. State St.
TeJ..ENGlewood 6530

Brightonparkiecių 
Atydai

Parko Naujienų 
kuriems Naujienos

ŽEMIAUSIOS KAINOS
PARDAVIMUI • TAVERNAS iri CHICAGOJ

restauranas. Priežastį patirsite ant Range Oil—6% c. už galoną perkant 
vietos, kaina pigi. 3856 So. Union. po 150 galonų.

’__________________ ĮNo. 3 Oil—6 ¥4c.—perkant po 400
galonų.

FELDMAN,
Tel. HARRISON 3000.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj, gęras biznis, priežastį 
patirsite vietoj. 3210 So. Halsted 
Street. y

VARDADIENIO 
PARTY .

Rengia •
URŠULE (OLGA) PRATAPAS

Sukatoj ir Nedelioj, 
October 21 ir 22 d.
Naujai atąidariusioj užeigoje.

815 West 51st Street
Kviečiu visus draugus ir pažįs
tamus atsilankyti ir pavinčiąvo-z 
ti su varduvėmis. Bus skapių už
kandžių. Kviečiu visus— f

Sav, PRATAPAS.
» ......... ........... .. ........... ' .............  1/

Brighton 
skaitytojai, 
yra pristatomas per Brighton 
Park Newspaper Agency 4208 
Archer Avė. tarp 4 ir 6 iš ryto 
ir jų negaunate, tuoj telefonuo- 
kite viršminėtai įstaigai sekan
čiai:’LAFayette 9231, *

Dabar prasidėjus mokyklos 
sezonui išnešiotojai mainosi ir 
per nepatyrimų arba įleatsargu- 
mą jus liekate praleisti.

Steponas Narkis, 
Naujienų Agentas

PARSIDUODA TAVERNAS, 4 
kambariai gyvenimui užpakaly. 
Rendoą $40. 6604 So. Damen Avė.

RENDAI TAVERNAS ir restąu- 
rąntas, pilnas įrengimas ir like
riai,-1142 So. Canal S t. Renda $32. 
Kreiptis Mr. Scheff, 3535 Roosevelt 
Road, arba telefonuoti Crawford 
5310.

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

PARDAVIMUI CANDY ir No- 
tions krautuvė. Daug mętų išdirb
tas, Geras biznis, 2337 Šo. Leavitt 
Street.

PARSIDUODA kampinis TA
VERNAS, lietuviškoj kolonijoj, 4 
kambariai gyvenimui. Turi būti 
greitai parduotas iš priežasties li
gos ir vienai moteriai persunku. 

2301 So. Leavitt St.

Skelbimąi Naujienose 
duoda .naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

rifttidinpos
win ■■ » - •<- ■..........

PARSIDUODA tavernas už ne
brangią • kainą— Įsteigta 6 metai. 
Gerai einasi biznis, kampinis na
mas—didelis Storas—užpakaly įren
gtas didelis kambarys. Galima var
toti dėl svetainės. 6 gyvenimui 
kambariai viršuj- Nebrangi renda. I 
Verta pamatyti. 6556 So. State St’

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

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

CANaI 8500
‘‘NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, HL

y
Bomnu T'J. I- ’B, A



NAUJIENOS, Chicago, HL

CICERIETĖ LAIMĖJO “NAUJIENŲ” “MISS 
LITHUANIA” KONKURSU

'GRAŽUOLIŲ KONKURSO LAIMĖTOJOS Svečiuose Pas
Eks-ciceriečius

, i

(“Miss Lithuania” — p-lės O. Davidoniutės paveikslas ran
dasi pirmam puslapyj. čia telpa paveikslai k'.tų keturių lai-

MIRĖ AUTOMOBILIU
NELAIMĖSE

Graži, Tamsiaplaukė Ona Davis 
Davidoniutė

mėto jų.)

Cicero užvakar vakare nuga
lėjo Chicago.

Slaunios Cicero lietuvių ko
lonijos gražuolė laimėjo “Nau
jienų” surengtą “Miss Lith
uania” konkursą ir kartu pri
vilegiją atstovauti, ne vien Ci
cero, bet ir Chicagos lietuvius 
1940 metų Automobilių Paro
doje.

Laimingoji mergaitė 
Davidoniutė, nuo 1402 
Court. Angliškai ją 
Anne Davis.

“Miss Lithuania”

» • * 1

tais. (Gražus korsažai taipgi bu
vo iteikti visoms kitoms kon- 
kursantėms.)

P-!ė Davidoniutė

yra Ona
S. 49th 
vadina

ir tėvai, atėjo 
draugai, atėjo 
jaunimo, kuris 
ovacijomis, ka-

rinkimai 
įvyko užvakar vakare, Chica
gos lietuv’ų Auditorijoje. Kon
kurso pažiūrėti ir pasišokti po 
rinkimų buvo prisirinkusi pil
nutėlė salė žmonių. Atėjo gra
žuolių motinos 
giminės ir jų 
ir didelis būrys 
triukšmingomis
tutėmis ir šauksmais rodė prie
lankumų įvairiomis favoritėms, 
kai konkurso dalyvės buvo per
statomos publikai.

Jų buvo 41. Iš įvairių Chi
cagos kolonijų — iš Roselando, 
Brighton Parko, Bridgeporto, 
Tovvn of Lake, Marųuette Park, 
na ir iš laimėjusio Cicero. Bu
vo viena kandidatė iš Minnea- 
polis, Minnesotos ir viena iš 
VVisconsino, bet jos buvo dis
kvalifikuotos, kadangi tiktai 
Chicagos ir artimos apylinkės 
lietuvaitės turėjo teisę kandi
datuoti.

Rinkimai užtruko gana ilgų 
laiką. Iš su virš 40 gražių mer
gaičių būrio išrinkti gražiau
sia — yra gana sunkus užda
vinys. 

f čijosi 
laiko.

Teisėjai balsavo ir gin- 
apie pusantros valandos

tri- 
Pa- 
lie-

Teisėjai
Teisėjų grupė susidėjo iš 

jų atstovų iš Automobilių 
rodos komiteto, ir penkių
tuvių teisėjų, kuriuos toms 

i sunkioms pareigoms sukvietė 
“Naujienos”. Jie buvo: Dr. S. 
Slakis, p. Adelė Nausėda, p. 
Wm. Kasmauskas, New City 
firmos viršininkas, Dr. A. 
Montvidas ir dain. Povilas Sto
gis.

Konkurso laimėtoja, “Miss 
Lithuania 1940”, p-lė Davido
niutė yra 22 metų amžiaus, 
duktė pp. Kazimiero ir Pauli
nos Davidonių (motina jau mi
rusi). Gimė Bostone, Massachu- 
ssetts, bet apie 15 metų atgal 
persikėlė su tėvais Ciceron, ir 
dabar gyvena su tėvu ties 1402 
S. 49th Ct. P-s K. Davidonis 
dirba už mechanikų Western 
Electric firmoj, o p-iė Ona už-

Anne’s

Teisėjai rinko “Miss Lithu- % 
ania” atsižvelgdami ne vien į 
kandidačių grožį. Kandidatė tu
rėjo būti graži, bet to dar ne
pakako.

Pirmiausia, laimėtoja turėjo 
turėti gražių figūrų. Ji taipgi tu
rėjo būti “graceful” — daili. Jos 
šypsena turėjo būti gyva ir na
tūrali. Teisėjai žiurėjo, kad jos 
asmenybė butų graži ir patrau
kianti, kad ji “nebijotų” žmo
nių ir nesijaustų suvaržyta, at
sistojusi prieš minių. Teisėjams 
rūpėjo, kad ji butų tam tikro 
aukščio ir svorio, neperžema ir 
neperaukšta.

Jie surado, kad p-lė Davido
niutė pilniafisia atatlnka tiems 
reikalavimams.

Eliminacijos budu teisėjai 
sumažino konkursančių skaičių 
iki penkių, iš jų išrinko “Miss 
Lithuania”, o kitoms, slapto 
balsavimo keliu, padalino antrų, 
trečių ir kitus prizus.

Antrų vietų laimėjo p-lė Ony
tė Gailiūtė, 4422 So. Artesian 
avenue;

Trečių — Aldona Rutkau
skas, 4442’ South VVestern avė.;

Ketvirtų — Florence Šidlau
skaitė, 3428 So. Halsted Street, 
ir \

Penktų — Bernice šeštokas, 
127 West lllth Street.

Teisėjams paskelbus rinkimų
rezultatus, pereitų metų “Miss" 
Lithuania”, p-lė Julija Jankevi
čiūtė įteikė laimėtojai, p-lei Da- 
vidoniutei didelį gėlių bukietų ir 
laimėtojos kaspinų, tuo lyg per
duodama įpėdinei vardų ir gar- 

' bę, kuri jai teko pereitais me-

laiko grožio saliona, 
Beauty Salon.

Ji garbingai baigė J. Ster- 
ling Morton High School mo
kyklą 1935 metais. Buvo abi
turientų. kliasos sekretorė ir už 
gabumą sporte ir moksle gavo 
kelioliką raidžių ir pažymėji
mų. Priklausė prie įvairių-spor
to grupių. Lošė baseball, hockey 
ir dalyvavo plaukikių koman
doj. Pradinius mokslus išėjo 
Roosevelt mokykloj.

Užbaigusi aukštąją mokyklą, 
p-lė Davidoniutė ruošėsi stoti 
kolegijon. Bet planams pasikei
tus, išėjo grožio mokslus Ma- 
rinello mokykloj ir atidarė sa- 
lioną. Jos svajonė >yra pasišvę
sti komercinei dailei ir laukia 
progos įstoti dailės institutam

Ji yra susižiedavusi su gar
siu footballo lošiku, p. Charles 
Apolskiu, kuris pagarsėjo\ vi
soj Amerikoj kaipo DePaul 
universiteto komandos narys. 
Dabar jisai lošia su profesio
nale, Chicago Bears, koman
da.

P-lė Davidoniutė turi vieną 
sesutę, p-ų Valerijų Valintis, 
kuri taipgi gyvena Cicero j, ad
resu 1544 S. Cicero avenue. Jos 
tėvelis, p. Davidonis yra veik
lus Cicero ir Chicagos organi
zacijų narys. Priklauso Keistu
čio Kliubui, ir, berods, Susivie
nijimui. Brolių p-lė Davidbniu- 
;ė neturi.
Gražiai Lietuvius Atstovaus
Jos plaukai gražus ir juodi. 

Akys didelės ir mėlynos, šyp
sena skaisti ir graži. Gerai var
toja lietuvių kalbą. Ji lietuvius 
gražiai atstovaus Automobilių 
^arodoj. P-lė Davidoniutė turi

svoris 124.
Jų ir kitas keturias laimin

gas mergaites sveikinam laimė
jimu, o kitoms linkim būti ge
romis 
minti.

Kas 
viena 
uania

sportėmis” ir nenusi-

ANTRA—p-lė Onytė Gailiūtė

KETVIRTA—p-lė Florence 
Šidlauskaitė

Ruošiantės R. R. Jubiliejui.
CICERO. — Svečiuose pas 

cx-ciceriečius vaišingai buvom 
priimti. Adresu 1701 N. Pulas- 
ki Road jie užlaiko J. M. While 
Star Tavern. Čia šeimininkauja 
Jonas Draugelis ir Mikas Po- 
pieras. Jų kostumeriai didžiu
moj kitataučiai. Vieta švari, biz
nis sekasi gerai.

Jonas Draugelis yra narys 
Raudpnos Rožės Kliubo. šįmet 
gauna dovanų už heėinimų pa
šalpos. Davė skelbimų progra
mai) ir pasakė ačiū. Pasiekėm 
taipgi buvusį cicerietį, “Happy 
Bill” W. Korsakų, 1516 West 
Grand Avė. Čia jau kita atmos
fera. Vieta erdvi, galima valgy
ti ir gerti, o jau tų gėrimų • — 
buteliai ant butelių! čia svečių 
nestoka- iš visų apylinkių. Ra^ 
dom beviešint nemažų kompa
nijų su p. S. Velička — Korsa
ko geras draugas ir biznierius 
iš Town of Lake, šių vasarų 
viešėjo Lietuvoj su p. Sangai- 
la, Korsako darbininke. Jie par
sivežė iš Lietuvos visokių gar
dėsių. Teko ir mums paragau

• Ralph Pitiman, 28 metų 
šoferis iš Indianapolis, Ind., 
buvo užmuštas, kai traukinys 
sudaužė jo trokų prie India
napolis bulvaro, Hammonde.

• Prie 97 ir Western ave
nue žuvo 62 metų moteriškė, 
Ann%3 Johnson, nup 401 Ca- 
nal Street. Jos automobilis - 
važiavo į ki^ą mašinų ir apsi
vertė.

• Prie Ashland, netoli Wa- 
shburne, automobilis suvaži
nėjo ir mirtinai sužeidė 39 m. 
Mrs. Mary Torres, nuo 
Washburne avenue.

Penktac^^

VAKAR
WČAG0J
• Vakar Chicagoj prasidėjo 

visų Amerikos lenkų organi
zacijų konvencija, sudarymui 
vieno bendro komiteto kovai 
už Lenkijon nepriklausomybę 
ir aukų rinkimui. Dalyvauja 
250 delegatai, kurie atstovauja 
apie 5,000,000 ]enkų Amerikoj. 
Konvencija vyksta lenkų jau
nimo Centre, prie Mihvaukee 
ir Noble.
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Pirmam'Didžiajam 
Koncertui Artėjant

Įvyksta Sekmadienį.
Šį sekmadienį, spalių

TREČIA—p-lė Aldona
Rutkauskaitė

PENKTA—p-lė Bėrnice
šešMf&L

New City Firmos 
Doyanos 
Gražuolėms

SLA Kuopos

Veikimą
Laimėtoja Gauna* Ttedrocm

žino, gal kitais metais 
Lith- 
Rs.

iš jų bus “Miss 
1941”!

• Kriminalis teismas vakar 
išteisino 43 metų policistų, 
\Valter Ford, kuris buvo pa
trauktas atsakomybėn už nu
žudymų aludininko Michael 
Wujs, ties 4148 W. Division. 
Ford aiškinosi, kad jis serga 
cukrine liga ir kartais pra
randa lygsvara.

• Būrys moterų-advpkačių 
vakar išvyko į valstijos mote
rų kalėjimą, Durighte, ištirti 
įstaigos ptidėtį. M ant e no kalė
jime kilus šiltinės epidemijai 
(dabar ten reiškiasi disenteri- 
ja), pradėjo platintis visokie 
gandai, kad nešvarumas ir ap
sileidimas vyrauja ir kituose 
kalė ji m uose.

vyks pirmas šio sezono milžiniš
kas teatras — koncertas.

Pirmiausia bus sulošta 3 veik
smų komedija “Amerikoniškas 
Žentas”. Ši komedija yra pilna 
ne tik juoko, bet ir pamokini- 
rpo. Ypač motinoms, kurios be- 
eškodamos savo dukrelėms tur
tingų vyrų, kartais iš to susilau
kia labai rimtų pasekmių. Pa
gal vęikalo reikalavimų, parink
ti geri lošėjai ir jei tik visi su
spės 
mas

“Happy Bill”
W. Korsakas šioj vietoj gyve

na jau 17 metų ir neveltui yra 
tas Happy Bill. Tikrai 

atatinka jam tas vardas. Jis pa
žįsta Cicero gana gerai ir R. R 
Klubo programui davė skelbi
mų.

Jeigu jau taip sekas’, tai va
žiuojam toliau. Bematant nu- 
tratėjom pas Joe ir Računus, 
kurie užlaiko gražiausią užeigų 
Lietuvių Auditorijoj. Račiūnas 
senas biznierius ir ilgametis 
klubo narys. Jo užeigoj visad 
skamba lifetiiViška daina, šį kar
tų čia radom nemažų būrį Tei
sybes Mylėtojų Draugijos narių. 
Tai linksmi žmonės. Dėl pro- 
gramo su Račiumi daug nete
ko argumenluotis. Sako, kas 
reikia, tai reikia.

Wėstsidėj.
Sukam atgal į vakarus, štai 

West Side. čia taipgi yra gerų 
žmonių. Sustoję pas J. Kaupą, 
žodis, kitas, gavom ką norėjom. 
J. Kaupas nėra R. R. Klubo na
rys, vienok turi plačių pažintį 
su klubo nariais. Jam biznis se
kasi gerai.

Jau buvom sutarę važiuo'.i girnų.

gerai susimokyti, tai loši
kus tikrai geras.
Koncerto Programas.

Po lošimo bus gražus koncer-

• Nežinomi piktadariai pa
sivogė $1,380 vertės brangeny
bių iš auksinių daiktų krau
tuvės, adresu 5500 Prairie avė.

e “Gaisras skerdyklose!” 
Gavęs žinią ugniagesių depar
tamentas pasiuntė keturis in- 
žinus, du trakus, vieną ap- 
draudos pat ralį ir ambulansą. 
Degė krūva šiaudų. Nuostoliai 
$1.00. ‘

Čepaitis ir

viso teatro 
yra laiko-

• Kiele laiko atgal Joseph 
V. Strzesewski, 5514 S. Hono- 
rc st., nuėjo pas burtininkę it 
nusipirko ‘‘meilės miltelių”. 
Mat, buvo įsitikinęs, kad žmo
na jo nebemyli. Kad ta meilę 
atgaivinti, Strzcsewski milte
lius išbarstė po žmonos kam
barį—ir pradėjo laukti rezul
tatų. Jie buvo nekokie. Žmo
na, Victoria, užvedė divorso 
bylų. Strzesewski yra viršinin
kas Columbia Packing Co., 
bendrovės.

Rytoj Cicero 
Raudonos Rožės 
Klubo Jubiliejus

Koncerte bus daug įvairumų. 
Dainuos jauna, daug ateityje ža
danti dainininkė, p-lė Budriu.ė, 
Povilas Stogis, pritariant Vyrų 
chorui ir vienas. J. 
V. Ascilla duetas.

Bet didžiausia šio 
koncerto staigmena
ma slaptybėj ir tik tie išgirs ir 
pamatys, kurie atsilankys sek
madienį į Lietuvių Auditorija. 
Tai bus tikras netikėtumas gra
žių koncertų mėgėjams.

Po koncerto bus gera muzika 
šokiams ir visokie gėrimai ir 
užkandžiai. . J. L. A.

sLA 260 Kuopi? $&rai Pasirodė.
/ •• ■ ■ '

Pereitų sekmadienį Chicagoj 
au įvyko nekuriu SLA kuopų 
jaliaL — koncertai, arba kaip 
ie ^Kivo pavadinti, “Naujų Nk- 
’ių • priėmimai”, Labai gražiai 
pasirodė 260 kuopa.

Vadovaujant p-lei G. Zelniu- 
ei, buvo išpildytas linksmas 
jrogramas. Kalbėjo advokatas 
K. Gugls, dainavo p-lė Stanaite, 
moterų trio ir choras iš visos 
kuopos hari^.

P-lė G. Zelnis, ne tik kad vė
lė visų programų ir visiems a- 
kompanavo, bet ji sumokino ir 
dirigavo visų kumpos chorų.

SLA 260 kp. į)-lės G. Ze’niu- 
lės ypatoje susilaukė darbščios 
veikėjos ir už taj kuopos nariai 
jų apdovanojo gražiu raudonų 
rožių bukietu. P-lė G. Zelniutė 
kiek pirmiau yra dainavus ir 
veikus garsiame^Chicagos “Bi
rutės” chore, o į dabar pradėję 
darbuotis didžiausioj Amerikoi 
lietuvių organizacijoj, Susivie
nijime Lietuvių Amerikoj.

Buvo Daug Jaunimo.
Ši SLA kp. randasi Marąuette 

Parke, kur dabartiniu laiku yri 
didžiausia lietuvių kolonija ir 
turi labai gerų progų sparčiau; 
augimui. Ypač daug jaunuome 
nes matėsi kuopos parengime.

namo, bet argi paliksi senų k’u- 
bo draugų, Joe Misevičių. Pas 
jį. sustojom, radom daug žmo
nių. Davė, programai skelbimų 
ir prižadėjo atvažiuoti į paren-

Rengia Iškilmingų Vakarų.

CICERO. — švęskim sidabri
nius Jubiliejus.

Šį šeštadienį du paminėjimai: 
Raudonos Rožės Klubas turės 
šokių vakarų Liuosybės svetai
nėj. Del tų yra nusamdyta bran
gi orkestrą, NBC-CBS. Myl n- 
tieji šokius, turės puikių progų 
vakarų praleisti taip kaip 
‘Down town”, tik netokia bran

gia įžanga. Ateikite visi, nors ir 
nešokat. Turėsim užkandžių ir 
įvairių gėrimų. O alutis skanus 
F. Danausko ir naujo nario F. 
J. Speecher. Jauniems vyrams 
liko tik du mėnesiai laiko įsto
ti klųban. Priimami ir vedę. 
Kreipkitės klube/ užeigon, 4932 
W. 14th St.

Sidabrinės Vestuvės.
P. Shameto svetainė sidabru 

išpuošta. Ten atžymės savo 25 
metų jubiliejų Kaz. ir Uršulė 
Stankui, 1602 S. 49th Avė. Jie 
prašo gimines ir artimus drau
gus atsilankyti. Turės tikrai ka
rališkas iškilmes: skanus val
giai, gėrimai ir šauni muzika. 
Jų duktė Onute labai susirupi- 
nus, kad tik viskas išeitų gerai. 
Aš. sakau, buk*be baimės, vis
kas klosis puikiai. D.

WILLIAM KASMAUSKAS, 
New City Firmos Viršininkas

šaunias dovanas, kurias už
vakar vakare laimėjo penkios 
“Miss Lithuania” konkurso 
gražuolės, joms suteiks NeW 
City Furniture Mart bendrovė, 
adresu 1654 West 47th Street. 
Firmos viršininkas yra p. Will- 
iam Kasmąpskas.

žemiau seka dovanų sųrašas:
“Miss Lithuania’*, p-lė O. Da

vidoniutė gavo Coinplete Bed- 
room setų, susidedantį iš Dress- 
ėr, Chest, inner springs mat- 
tress ir springsų — vertės 
$175.00. Nuo Automobilių Show 
dar gauna Evening Gown ir 
$35.00, kaipo mokestį už išlik
tą laiką:

Antra gražuolė gavo 
Vertės radio.

Trečia — gavo $45.00 
Cedar Chest.

Ketvirta
Tuojau buvo pašaukta Dr. P. bedroom lempas ir lovai ūžtle 
il.tnrin. 1>aI imi nnanlhn hn- sa'3> Vertės $25.00.,

Vakar Vakare 
Mirė Paulina 
Savickienė

mirėVakar vakare netikėtai 
Paulina Savickienė, 46, 1720 S. 
Union Avenue. Ji buvo už baro 
alinėj, kurių užlaikė su a yru 
Julium aukščiau paduotu adre
su. Kalbėjosi su keliais kostu- 
meriais, kurie buvo viduj. Bu- 
relyj buvo William Buiskas, 
949 W. 59th St., Keistučio Klu
bo biznio komisijos pirminin
kas, ir velionės vyras. Staiga, 
apie 7:30 v. v., P. Savickienė 
sugriuvo ir nei žodžio nespėjusi 
ištarti pasimirė. Ji turėjo šir
dies ligų. gavo 3

$89.00

vertės

šmotų

Zalatorius, bet jau pagalba bu 
vo nereikalinga.

Skelbimai Naujienose 
duoda' naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Penkta — 100 šmotų linen 
sėt, vertės $15.00.

Fotografas p. P. Conradas, 
420 West 63rd Street, taipgi
prisidėjo prie konkurso trauk- kė ir “ 
damas nemokamai kandidačių montui. 
paveikslus konkursui. Jis pa-

rūpino -fotografijas visoms kan
didatėms, kurios jų neturėjo.

Už paramų ir pagalbų kon
kurso rengime ir u Pankas, ta
riam New City bendrovei, p. 
Conradui ir kitiems —- širdin
gą ačiū.
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Padėka priklauso pp. -N. Gu 
gienei, J. Augustienei ir P. Mi
lerienei, kurios kandidates tvar-

anounseriui”, p. - A. Zy-
1

Konkurso Vedėjas.

(ACME-NAUJIENV Photo !•
NEW YORK. — Helen Kawalek, 16 metų amžiaus, 

grūmojo nušokti žemyn, tačiau gaisrininkas netikėtai 
pagavo jų ir suardė jos planus, 
grūmojo todėl, kad tėvas ir brolis 
nymui. likti aktore.

Šokti iš viešbučio ji 
priešinosi jos suma-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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