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eiuvos Kariuomene s Vilniun Pirmadieni
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BOLŠEVIKAI “VALO” VILNIŲ
------------- ----------- ------------ -M —

Kaunan atvyko Rusijos karinė misija v
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KAUNAS, spalio 22. — Kau- rašoma todėl, 

nan atvyko sovietų Rusijos ka
rinė misija. Ji susidaro iš 18 
asmenų. Rusai tarsis su Lietu
vos atstovais apie bolševikų ar
mijos ir lėktuvų bazes Lietu
voje.

Manoma, Rusija pasiųs Lie
tuvon 20,000 karių. Pačios Lie
tuvos armija siekia 23,000 vy- 
iV-

Pranešta, Lietuvos kariuo
menė įmaršuos Vilnijon pirma
dienį.

---- X-----X-----X-----
RIGA, Latvija, spalio 22. — 

Lietuvos kariuomenė tebelau
kia įsakymų maršuoti per ru- 
bežių ir užimti Vilniaus kra
štą. Kariuomenė ir trokai su 
maistu badaujantiems Vilnijos 
gyventojams stovi prie rube- 
žiaus visą savaitę laiko.
/Lietuva ir Rusija nepasira

šo sutarties, kuri nustato nau
jus rubežius. Sutartis nepasi-

kad bolševikai 
nenori atiduoti Lietuvai trijų 
svarbiausių lietuvių centrų Vil
nijoj. ' •'

Tuo tarpu bolševikų kariuo
menė Vilniuje užsiima “valy
mu” — plėšimu.

Bolševikai išveža mašinas iš 
dirbtuvių, gabena inventorių iš 
pramonės ir biznio įstaigų, jau 
kuone visos krautuvės ištuštin
tos ir beveik visa kilnojama 
savastis siunčiama į sovietų 
Rusiją.

Lietuvos vyriausybė susirū
pinusi. Vilnius ir Vilniaus kra
štas “išvalomas”. Lietuvai pa
liekama apie pusė miliono iš
badėjusių žmonių pasiimti. Be 
to, dėl Vilnijos okupavimo jau 
įvykę rimtų netvarkos žygių.

buvo Kauno 
su- 
as-

šitoje. suirutėje 
policijos ir demonstruotojų 
sirėmimų ir tūlas skaičius 
menų tapo sužeistas.
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NAUJIENŲ-ACME t Telephoto
Vokiečių bombonešis, kurį anglai pašovė ir jo įgulą paėmė į nelaisvę.

SUOMIJOS DELEGACIJA IŠVYKO 
Į MASKVA

HELSINKIS, Suomija, spa- 
io 22. — Pereito šeštadienio 

vakare Suomijos delegacija iš
vyko į Maskvą. Delegacijai va
dovauja Dr. Paasikivi, kuris 
buvo Maskvoje prieš savaitę 
laiko ir parvežė į Helsinkį ru
sų reikalavimus.

Suomijos delegacija dabar 
veža savo valdžios atsakymą ir 
kontr-pasiulymus rusams. Dele
gacijoje yra finansų ministe-

ris Vaeinoe Tanner, Suomijos 
socialdemokratų vadas ir Tarp
tautinės Kooperatinės Sąjun
gos prezidentas. Tannerio ke
lionė į Maskvą rodo, kad Suo
mijos darbininkai remia savo 
valdžią kovoje su Maskva.

Tuo tarpu suomiai tebesi 
ruošia kraštą ginti, jeigu kito 
kios išeities nematys. Ryšiui!, 
su mobilizacija ir karo galimu
mais padidinti taksai šalies gy
ventojams.

Diskusuos J. Valsti 
jų tarpininkavimą 

taikai

Britai ir francu 
duos turkams $ 

000,000 paskolą
LONDONAS, “ Anglija, spalio 

22. — • Neutralios įįą'jes ėifblo- 
matas''pėrėitą šeštadienį pain
formavo, kad < buvęs Belgijos 
premjeras Paul van Zeeland, 
kuris šiuo laiku yra Jungt. Val
stijose, mėgins pasimatyti su 
prez. Rooseveltu ir apsvarsty
ti galimumus Jungt. Valsti
joms užimti taikytojos rolę. 
Van . Zeeland kalbės kaipo ne
oficialus Skandinavijos šalių 
atstovas. Pranešama, van Zee
land palaikąs kontaktą su Vo
kietija taikos klausimais.

Turkija, spalio
Ryšium su Turkijos-

ANKARA 
22.
Francuzi jos-Britani j os sutarti-- 
mi, pasirašyta pereitą savaitę, 
pranešama, Turkijos vyriausy
bė gaus kreditų Britanijoj ir 
Francuzijoj suma 60,000,000 
svarų sterlingų (Amerikos pi
nigais apie $240,000,000).

Britai nušovė 5 vo
kiečių lėktuvus

LONDONAS, Anglija, spa1 i o 
22. — Britanijos admiralitetas 
šeštadienį paskelbė, kad dvyli
ka vokiečių lėktuvų užpuolė 
britų laivų eskadrą Šiaurės .ju- 
roįg. Trys 'vokiečių lėktuvai 
juvo nušauti; r ketvirtam teko 
nusileisti juroje. Britų laivų no 
vienas nenukentėjo.

Kitoje vietoje norvegų žve
jų laivo įgula matė kaip šeši 
vokiečių lėktuvai užpuolė du 
Britanijos laivus naikintuvus 
^Norvegijos pakraščiuose, Ir čia 
nušauti du vokiečių lėktuvai?

Francuzai tebėra 
Vokietijos teri

torijoj

Susiorganizavo są
junga Hitleriui 

nuversti

Laivas President 
Harding pasiekė 

New Yorką

Nash kompanija 
unija pasirašė 

sutarti

ir

KENOŠHA, Wis., spalio
— Nash-Kelvinsftor automobi
lių įmonė Kenoshoje ir Seaman 
Body Corporation Milwaukėje 
paširaše sutartį su automobi
lių darbininkų unija šeštadie
nį. Abi įmonės samdo 6,000 su 
viršum darbininkų. Darbininkai 
pirmadienį sugrįš į darbą.

22.

NEW YORK, N. Y., spalio 
22. — Pereitą šeštadienį New 
Yorką pasiekė Jungt. Valstijų 
pasažierinis laivas - President 
Harding. Kelionėje iš Europos 
laivą užgavo uraganas 800 my
lių toly į rytus nuo Bostono. 
71 pasažieris ir Įgulos narys 
buvo sužeistas. 26 sužeisti taip 
sunkiai, kad, pasiekus New 
Yorką, juos teko vežti į ligo
nines. |

Viena vilnis, siekusi daugiau 
nei 100 pėdų aukštumos, pa
darė daugiausia žalos keliau
ninkams.

BERLYNAS, .Vokietija, spa
lio 22. Pereitą savaitę vokie
čiai paskelbė, atsiėmę visą te
ritoriją,) kurią francuzų kariuo-. 
menė buvo užėmusi vakarų 
fronte nuo karo pradžios. Sa
vaitės gale betgi nacių kariuo
menės vadovybė išleido pareiš
kimą, kad francuzai dar tebe
laiko savo rankose Vokietijos 
teritoriją kai kuriuose punk
tuose į vakarus nuo Saarbrue- 
cken.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 22. — Francuzija pasiekia 
pranešimai, kad Vokietijoje su
siorganizavo sąjunga Hitlerio 
režimui nuversti. Organizacija 
pasivadino Laisvos Vokietijos 
Sąjunga. /z

Jos tikslai esą: nuversti Hit
lerio režimą; sudaryti laikiną
ją Vokieti jos valdžią su visų 
šalies klasių atstovybe; ta at
stovybė tuojau pradeda dery
bas karui užbaigti; sąjunga nu
mato atsteigtiA nepriklausomą 
Čeko-Slovakiją, Lenkiją ir Au
striją; naujoji valdžia sugrąži
na spaudai laisvę, sušaukia par
lamentą, etc. j ' .

Sąjungą; sudariusi nedidelė, 
bet įtakiriga vokiečių grupė. 
Kaip sėkminga -bus sąjungos 
darbuotė, parodys ateitis.

Suintensyvins Vokie
tijos laivynų veiklą

- - - .---------- - I

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 22. — Adolfas Hitleris pe
reito šeštadienio vakare išleido 
įsakymą Vokietijos lėktuvų ir 
jurų laivynams intensyviau 
atakuoti talkininkų ir neutra
lių šalių prekybinius laivus vi
sose jurose, kuriuos palydi tal
kininkų karo laivai. Hitlerio 
įsakymas kalba, kad vokiečių 
lėktuvų ir submarinų atakos 
daro daug daugiau žalos talki
ninkams, negu šie oficialiai iki 
šiol pripažino^ . . U

• • •• ■ • į ;■ / < ‘

Nori užbaigti neu
tralumo biliaus 

debatus

Popiežius protestuo
,ja nacių žiaurumus

VATIKANO MIESTAS, spa- 
lio 22. — Popiežius Pijus in; 
struktavo savo pasiuntinį Ber
lyne, Cesare Orsenigo, užpro
testuoti Hitlerio vyriausybei 
žiaurius persekiojimus katali
kų Vokietijos užkariautoje Len
kijoje.

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pirą 
našauta

Niaukiasi; vidutinio stipru
mo šiaurės vakarų vėjai; sau
lė teka 6:10 v. r., leidžiasi 5 
vai. vak.

Hitleris numato su
daryti mažą Lenkiją

BERLYNAS, Vokietiją, spa- 
lio 22. — Dalį Lenkijos Hitle
ris jau įjungė į reichą. Ne
įjungtą į reichą dalį naciai ke
tina padaryti Lenkijos respu
blika. Ji businti mažesnė, ne
gu Rusijos Lenkija pirm Pa
saulinio karo. Čenstakavas ir 
Krokuva teksią Lenkijos respu
blikai. Liublino apylinkėje, Len
kijoje, businti sudaryta žydų 
respublika. Lenkijos respubli
kai teiksią atlyginti tiems len
kams, kurie bus pašalinti iš 
provincijų įjungtų į reichą. O 
tai reiškia milžinišką naujos 
Lenkijos skolą iš pat prad
žios.
' Reikia betgi turėti omenėje, 
kad šitokia Lenkijos respubli
ka kol kas tik planuojama.

Vietoj plakatų bom 
bas britai mėtys

Pakels algas, su
trumpins darbo

LONDONAS, Anglija, spalio 
22. n— Nuo karo pradžios iki 
šiol Britanijos lėktuvai, skrai
dydami Vokietijoje, mėtė pro
pagandos lapelius. Dabar auto
ritetinguose karininkų sluok
sniuose kalbama, kad artimo
je ateity vietoj lapelių britų 
lėktuvai pradės mėtyti bombas 
Vokietijos užfrontėje — ypač 
jei nacių lėktuvai nesiliaus ata
kavę Škotijos pakraščius.

Rusai atakuoja tur 
kų-britų-francu- 

zų sutartį

Pasirašė sutartį vo
kiečiams iš Italijos 

pašalinti
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 22. — Sovietų vyriausy
bės dienraštis “Izviestija” pe
reitą šeštadienį aštriai kritikuo
ja britų-francuzų-turkų sutar
tį. “Izviestija” sako, kad šita 
sutartimi Turkija įėjo į karo 
orbitą (ratą). Sutartis esanti 
nesėkminga pastanga atitolinti 
Rusiją nuo Vokietijos.

Vokiečiai pastate 
dar 31 submariną

ROMA, Italija, spalio 22. — 
Vokietija ir Italija pereitą šeš
tadienį pasirašė sutartį vokie
čiams iš Tyroliaus (Italijoje) 
pašalinti. Tyroliaus vokiečiai, 
kurie yra Vokietijos piliečiai, 
turi apleisti kraštą į tris mė
nesius.

Kiti gyventojai vokiečių kil
mės, bet ne Vokietijos pilie
čiai, iki galo šių metų turės „ 
nuspręsti, ar jie nori persikel
ti į Vokietiją gyventi, ar pa
likti Ty rolių j e kaipo Italijos
pavaldiniais.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 22’. — Pagal algų-darbo va
landų įstatymą pirmadienio 
naktį sukanka laikas kai dar
bininkų algos /bus pakeltos ir 
darbo laikas sutrumpintas.

Apie 700,000 šalies darbinin
kų gaus algos 30 centų valan
dai vietoj 25c. Apie 2,000,000 
pradės dirbti 42 valandas sa
vaitėje vietoj 44 valandų.

Penktas Jungt. Valstijų Ap
skrities Teismas išleido laiki
ną indžįonkšeną, kuris drau
džia vykdyti algų-valandų įsta
tymo patvarkymus tekstilei 
pramonėje. Pietinių valstijų 
tekstilės fabrikantų grupe rei
kalavo to indžionkšeno.
; 7 7—  —„ ■

Skandinavijos šalys 
dėkoja prez. Roose- 

veltui

WASHINGTON, D. C., spa
lio 22. — Dėl' administracijos 
pasiūlyto Jungt. Valstijų neu
tralumo bįliaus debatai senate 
tebeina. Vice-prezidentas Gar- 
ner deda pastangas debatus pa
baigti šią savaitę ir leisti bilių 
balsuoti.

Opozicija yra priešinga de
batų užbaigimui. Ji sako, kad 
klausimas turi būti debatuoja- 
mas toliau.

Iki šiol senato posėdžiai bu
vo laikomi nuo 12 v. dienos 
iki 5 vai. popiet. Jeigu opozi
cija ir toliau nesutiks debatų 
užbaigti, tai norima posėdžius 
laikyti nuo 10 vąl. ryto iki 10 
valandos vakaro kasdien *- 
kad senatoriai greičiau pavarg
tų ir sutiktų bilių balsuoti.

. ^,M| |l ..^l ■■■„ ■

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 22. — Gaunamais Paryžiu
je pranešimais, admirolas Fu- 
chs, Vokietijos karo laivyno 
statybos viršininkas, painfor
mavo Hitlerį, jogei rugsėjo mė
nesį pabaigta statyti dar 31 
nacių submarinas.

Suomiai tikisi susi 
taikyti su rusais

Rusai paskandinę 
laivą Athenia

WASHINGTON, D. C., spa
lio 22. — Senatorius Reynolds 
Jungt. Valstijų senato deba
tuose šeštadienį išreiškė min
tį, kad laivą Athenia galėjo pa
skandinti rusai. Rusams esą 
naudinga piudyti talkininkus ir 
vokiečius. Nes juo labiau tal
kininkai ir vokiečiai kariauda
mi silpnės, tuo rusų tarptau
tinė padėtis labiau stiprėsian- 
ti.

HELSINKIS, Suomija, spalio 
22. — Suomių delegacija at
vyks į Maskvą pirmadienio ry
tą. Reiškiama nuomonė, kad 
rusams ir suomiams pavyks 
susitarti. Suomija sutinkanti 
užleisti kai kurias mažas sa
las Rusijai Suomių įlankoje? Ji 
betgi nenori pasirašyti karines 
sutarties su^ rusais. Kai dėl 
Aaland salų, tai rusai nerei
kalaują jų, tik jie norį, kad 
šitcs salos pasi'iktų neginkluo
tos.

Lakūnai jau 500 va 
landų ore

Išsiuntė 2,000 žydų 
iš Vienos

71 nacis žuvo nuo 
savo minos

COPENHAGEN, Danija, spa
lio 22. —• Vokietijos pakraščių 
sargybos laivo 71 įgulos narys 
žuvo, kai laivas užgavo pačios 
Vokietijos miną arti danų sa
los Moen.

WASHINGTON, D. G., spa. 
lįo 2&. — Švedijos karalius Gus- 
taf V pasiuntė prez. Roosevel- 
tui telegramą, dėkodamas Skan
dinavijos valstybių v vardu/ ūž 
pranešimą, kad Jungt. Valsti
jos remia tų valstybių pastan
gas išlaikyti savo neutralu
mą.? '-i

■ ' ------ ------------------------------ ------------------------------------

Francuzai sulaikė 
60 vokiečių

< NEW YORK, N. Y., spalio 
22. —- Italijos, pasažierinis lai
vas Conte di SaVoia plaukė į 
Jungt. Valstijas. Francuzijos 
karo laivai prie išplaukimo Con
te di Savoia iš Viduržemio ju
tos į Atlantą ; patikrino pasa- 
žjerių sąrašą ir sulaikė 60 vo
kiečių nacių. Manoma, friincų- 
zai nacius internuosią.internuosią.

Įves mitybos korte
les gyvuliams

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
lio 22. Vokietį!jos vyriausy
bė, pradedant lapkričio 1 die
na, įves iįiitybos ? porcij as šu- 
hims, katęnlšv ? p/Uipgi ark
liams, kiaulėms ir kitokiems 
gyvuliams. Korteles vištoms le
sinai: jau įvestos Vokieti j ęj.

šitas patvarkymas neliečia 
farmų. -j /•

‘ I • " a , t. ■’ .
j’r i • ■ • ’ 11 ' . .

Pranąšauja sukili
mą Vokietijoj

NEW YORK, N. Y., spalio 
22. Atvykęs į New Yorką,, 
Alfred Duff Cooper, buvęs Bri
tanijos laivyno ministeris, pa
reiškė, kad tenka laukti suki
limo prieš nacius Vokietijoje. 
Sukilimui vadovausią dešinieji 
armijos elementai, nusivylę na- 
cių-bolševikų koopėravimu.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 22. — Pranešama, 2,000 
Vienos žydų išsiųsta į rezer
vaciją Leki jo j e. žydų rateliai 
Austrijoje diskusuoja klausi
mą, ar tik šitų 2,000 žydų iš
siuntimas nėra pradžia nacių 
vajaus visai žydus iš Austri
jos ir Vokietijos pašalinti ir 
juos Lenkijoje apgyvendinti.

Austrijos žydai pasiųsti į re
zervaciją Liublino srity.

MUNCIE, Ind., spalio 22. — 
Du lakūnai, Robert McDaniels 
ir Kenneth Baxter, sekmadieni 
jau skrido nenusileisdami že
mėn daugiau nei 500 valandų. 
Sakosi, jie laikysis ore iki mo
toras užges.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, spalio 22. — Visoj Mek
sikoje surašinėjami namai.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 22, — Pranešama, sovie
tų Rusijos ambasadorius Jungt. 
Valstijoms A. Oumansky, ap
leis Maskvą spalio 24 d. ir iš
vyks į Washingtoną.

J; 
Ji

1. ■’

Ruošia bylą komu
nistams ryšium su 
falšyvais pasportais

JVASHINGTON, d. c., spa- 
lio 22. — Teisingumo departa
mento agentai daro tyrinėji
mą ir patikrina kaltinimu^, jo
gei komunistų vadai Mažinėję 
į Rusiją falšyvais pasportais. 
Teisingumo departamentas ruo
šiasi iškelti bylas komunistų 
vadams vartojusiems falšyvus 
pasportus.

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

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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Iš Lietovano

AKIU SPECIALISTAI

Šiemet

KITATAUČIAI

ASHIOHS

DirektoriaiLaidotuvi

ADVOKATAI

YARDS 1419

4263

18 taipgi 28, 30, 32, 3412, 14, 16,

(Vardai if pavardė)

3307

Yards 1139
Yards 1138

*adienlo Ir šeštadienio ryt- 
i P. stoties (1480 K.)»

išsi-
ne

2314 West 23rd Rlace 
SKYRIUS: 42-£4 Gest I08th Street

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

vak. Nedalioj pagal Susitarimą
Ofiso Te L: YARDS 4787

Namų Te!.: PROSPECT 1930

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

KEISTI "DARBININKO
ISVEbŽlMMAl

S. R MAŽEIKA
3319 jLrtaanica Aiėnue

Office and Res. Phone Calumet 7477
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NA1KEUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

3261 So. Halsted Street

Vyriški laikai ir krikščionybe 
Va kodėl.

Klausykite musų radio programų 
mečiais, 10:00 vai. ryto ii W, 

ra POVtLU *ALTIMIERU.

Reirikite tuos, kurie 
g&rsinasi 

“NAUJIENOSE”

Atlikti tyrinėjimo 
darbai

NAUJIENŲ-AdME Telephoto 
nariai pikiėtuoja Nash

TŪRIME 
Koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■■nesąs

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone Ganai 2516

Tel. Pullman 1270

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Aveniie Phone Lafayette 3572

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tjk susitarus. 
Phone YARDS 7299.

O Romos katalikiškam laik
raščiui užsiminti apie šiltas 
vietas, tai visai netinka. Juk 
čia tuoj prisimena Romos ka-’! 
talikų kūriigų šiltosios ir mink-

Jlllllllllllillllhlllllllllin'lllllllll

NARIAI
Chicagos, i ‘
Cicero } q
Lietuvių 
liirėktofii; 
Asociacijos

• v ? 
lt n 111111111 h irft AViVu ni m in • ■ i
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phohe MIDWAY 2880

ŠAlhflnfcRAV-Pei-eitą- sek- 
madienį, išėjus -žmonėms iš 
bažnyčioš dnt šventoriaus, Šne
kučiavosi keletas merginų. Tuo 
laiku atbėgo zakristijono 2 me
tų avinas ir stovėjusias mer
ginas pradėjo mušti. Nuo avi
nė smūgių dVi merginos buvo 
parriiuštos :aht žemės. Avinas 
joms smarkiai apmušė kojas ir 
dar virsdamos į mūrų susižei
dė rankas, žmonės jas apgynė 
ir karingą aviną suvaldė.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir riedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. CalifOrnia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
- ' IŠ RUSIJOS " '

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-;Ray ir kitokius 
elektrikos prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

mą Lietuvą, kad buvo didvy
riški laikai, tai panašiai pir
mieji krikščionių amžiai buvo 
irgi didvyriški. Abu judėjimai 
reikalavo didžiaušių pasiau
kojimų. Ir kai afsteiguš nepri
klausomą' Lietuvą priviso šiltų 
vietų, tai dar daug daugiau if 
daug šiltesnių vietų priviso 
sukrikščionintoj Europoj, o 
ypač ten,, kur. _ yięšpa.(ay6 Ro
mos katalikų bažhy'Čia/’dvašiš- 
kiai ankštai sdšibičiuliavo sii 
pasaulio galiūnais. Bažnyčios 
dignitariai konkuravo su pa
sauliniais galiūnais gijime tur
tų, galios ir garbės. O tas vis- 
kaš darėsi praščiokų sąskai
tom KtUla praščiokų kantrybė 
imdavo išsekti, 4sfi reikėdavo1, 
kad pasaulietiški ii* dvasiški 
gadiuhai Suminkštėtą. Bet jiems 
buvo laimi galio, o labai gai

da! išsižadėti tų šiltų ir garbin
gų vietelių. Todėl sekdavo re
voliucijos. Prancūzijos, Meksi
kos, 'Rusijos, Ispanijos revoliu
cijos įvyko dėl nenoro išsižadė
ti šiltų vietelių, arba, kitaip 
mkant, dėl nenoro vykinti so- 
oialį teisingumą.

t)abar ir mdtotfie, kaip lie-' 
ttivfų tautoje gali grįš Ii didvy- 
iški laikai ir taipgi matobriė, 

kaip krikščionybė

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
•į DIENA m NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 

.... 4447 South Fairfield Avenue
Telefonai LAFAYETTE #7»7

_ I _. • koplyčios visose
V LCcll Chicagos dalyse

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki ( 

Nedėliomis pagal sutartį.

panelėms suknelė.
No. 4263—Sukirptos mieroe 16, 

ir 36 colių per krūtinę.

NoritH -gauti vieną Ar dau
giau virė nu rodytų pa-vyzdžių 
!»• „šunie iškirpti paduotą blan-

■ KAZLŲ RUDA.—Greitu lai-; 
ku numatoma pagal naują ge
ležinkelių tinklo plėtimo pro jei;-’ 
tą Kazlų — Rūdą sujungti ge
ležinkeliu su šakiais. Naujoji 
gelėžirikelio šaka turėsianti apiė 
40 km ilgumo. Atitinkami tyri-;

kaip romiški liėtu’vių kunigai.
Minėfi “Darbininko” išve

džiojimai rbdo, kad “Darbi
ninkas” jau nebetiki tuo, kad 
lietuvių tauta gali susilaukti 
naujų didvyriškų laikų. Jei 
"Darb-iriin’kaš” netiki, kad lie
tuvių tautai gali grįsti didvy
riški laikai dėl nenoro 
žadėti šiltų vietelių, tai jis

DR. C Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS ■ -

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street •

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredbj pagal sutartį.

A. A. ŠLAKE 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1Ž30

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

Tel. Of/ice Wentworth 6330 
RezSHydė Park 3395 

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

Valandos—-1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

■RiA'htjfAitiPCiLž
vSikt, mtiky'ieįjįį -sfeiliinariją bu- 
vo $#davę {prašymus 268 as
mens, ;bėt bUvo* priimta tik 57 
vyrai 104 mergaites. Dabar 
aiicikyt. seminarijoj yra 
mokiniai. iDidėšnis onokyt 
jrtiiiiarlja susidomėjimas 
■mergaičitį tarpe.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 inetų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptėmimd, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trųpiparegystę ir tčlirėgyst^. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
SU elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki ty, v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 
Daugelyj atsitikimų dkys atitaiso
mos. be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

K. P. GUGIS , 
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbdrn St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Centrąl 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Physical Therapy 
and Midtfffė

Kiekvieną dieną 
6630 S. VVesteih av* 
Tel. Hemlock 9252
Sųbatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
BeVefly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

ISfAtlJlBNOŠ ^attėfn JĖ)ept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau
z .i1 ’ -. '

atsiųsti man paVyždį
‘ i

Miėfds ...__ ....-------- pėrkrutinę

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS 

Chicago, Illinois r 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

iiumerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti -saVo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno piH 
v vzdžio kaina 15 centų. Gali- 
L pasiųsti pinigus Ėtfba paA- 
b> užsaky
mu. Laiškui reikia adresuoti-: 
NaofiėridM Pattern Dept., 17&9 
š\/ -M., -Chrcmrcf, fH.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

ANtiiONY B.TEIKUS
6834k So. tVestern Avė. Pthone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone JČicero 2100

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

)hn F. Eudeikis

ALBERt V. PETKUS
4704 So. We£tern Avenue Phone Lafayette 8024

^il’^ ii»1   ; I 11.|    II imi ' ii.uM..iw .m... .II»I. •  

Etanas m.
Są Avenue Phone Yards 4S08

Dr. V. E. SIEDUNSKI 
denTistaš

Pirm.; Trečiadienį, šeštadienį 
4631 So. Ashland Ave^ 

Tel. YARDS 0994
An|rad., Ketvirtad. Penktadienį' 
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650

. IKĖNOSMA,- WIS. — 1 
litoiiidhilių fatbriką.

« in»......... ..u.i u ' ■ i7:■ i.’n-.....................i n:i ;

Dr. Charles Segal 
’ OFISAS

4729 So. Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 ii

į P. J. RIDIKAS
3354 So. Hdlsted Street

. - V- ... ; . -

Taįgi ‘•Darbirtitikas”, o kar
tu višft Ariiėrikoš lietuvių Ro- 

katalikiška vadovybė da- 
taįp sakant, “about face”. 

Visi atsimename, kaip anuo 
metu Lietuvos jrtisija bandė 
palaikyti artiinus ryšius su 
AlirieHkos ilietūvių visuorhiėhe, 
ilorėdainta teikti <amerikiiė(!nų 

I darbuotėj direktyvas. Ką Jada 
“Darbininkas” ir kiti Romos 
katalikiški laikraščiai darė? 
Jie ..rrišįe protestus, paniekini- 
fritiS, p’ĖisrrieYkifftUš Lietuos Mi-i 
sijai k&ip sykis už tai, ko da-j 
.bar “Darbininkas” reikalauja 
Jš tautos 'Oficialinių atstovų. 
Kodėl tada be tautos atstovų 
žodžio viskas buvo aišku, o 
dabar be jų žodžio kaip girio
je. l'ad dr nė'kėišti “Datb'iriin- 
’ko"” išvedžiojiihai?

.........

lė, kurią Kristus skelbė, ir kaip 
daug jie prisidės su d likom i s; 
prie Vilniaus krašto lietuvių 
katalikų šelpimo?

Taigi, ot čia kaip tik ir yra 
puiki proga pasirodyti “Darbi
ninko vienminčiams romiš
kiems lietuviams kunigams
didvyriais ir grąžinti krikščio-! 
nybėš laikus. Ar jie pasdks sa
vo garbinamo Kristaus pėdo
mis, tai netolimą ateitis paro- nęjihiai, reikalingi geležinkelio1 
dys. —Agnbstikds 'tiesimo reikalui, jau atlikti.

.---- - -------+mo»
Bostono “Darbininkas” spa£ 

lio 10 d., 1939 rašo: “Raudona
jai meškai siekiant uždėti sa
vo leteną ant Lietuvos nepri
klausomybes, mes ptadedėhrie 
iŠ rūpesčio fieiididstdtift ir 
klausiame kris -daruti?”

Toliau “Darbininkas” nuro 
do, kad rusai turi milijOriifię 
kariuomenę su moderniška 
karo mašinerija, todėl Lietuva 
ginklu jai nepasipriešins. TaŲ 
girdi, ne dvidešimt metų lam* 
atgal, kada buvo didvyriški 
laikai, kada lietuviai 'likvidavo 
lerikus, bolševikus ir bermon
tininkus sykiu Lietuvą užpili- 
dusiuš. Ddbar, girdi, Lietuvoj 
priviso šiltį vietelių, kurių gdi- 
la, o kaip gaila išsižadėti.

Galop “Darbininkas“ tašo: 
“Neturime oficijalinės direkty
vos, o be jos,, kiek galvų tiek 
galvosenų. Nesuprantama, ko
dėl musų tautos atstovai tyli. Šttfsioš Vietelės. J.Uk visi žino 
Be jų žodžio mes kaip tam- me, kdd ftidkas ftefuri šiltos- 
šioje girioje.“ Irių vietelių lietuvių tarpe
-------  .i.;- .............- Į- .-•^1-, ^.",7 .v.,-r r, -y-"

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. L&ng Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausiu nąainų, 
datig dulkių išifhta Perkant $7.65
5 įtonus ar daugiau ....... ................ Į“
PETROLEUM CARBON GOKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * 

Sales Tax ekstra.

kaif) krikščionybė gali atgim- 
i. Jei lietuvių tauta sttžadihš 

savyje netolimos praeities did
vyriški]’ laikų dvasią, tai Vil
niaus kraštas bus išgelbėtas, 
lietuvybei. Jei Romos katalikų 
kunigai įstengs pirma savyje, 

> pankui žmonėse sužadinti 
jirmųjų krikščionių dvasią, tai 
Vilniaus krašte ir apskritai 
Lietuvoje bus išgelbėta krrkš- 
nonybė.

Kadangi šiOinis dienomis 
Lietuva jau atgavo Vilniaus 
krdštą, nors ir ‘hevisą, tai da- 
yat imiatysihie, kaip pasirodys 
iuosni musų lietuviu -Romos 
katalikų bažnyčios kunigija. O 
ji turėtų parodyti gražų pavyz
dį sąvo parapijonams suteikda
ma štauibiausiaš dūkas dėl 
Vilniaus nuteriotd' katalikų 
krašto. tRomos kataliku bažny
čios lietuviai kunigai visadoš 
sakė, jog lietuviai 85% esą ro
miški katalikai. Todėl jie ii* 
tutėtų būti pirmutiniai su sa
vo aukomis vilniečiams. Juk 
vilniečių liet^viiį taip pat di
džiumą yra romiški katalikui, 
tiktai ddbar matysime, kiek 
rupi musų lietuviu Romos ka
talikų kunigams drtinio mėi-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. B. €. Bružas
s . DANTISTAS 

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie .Avė.) 

DRlGŪTON BANK BUJLDING 
Atdara 16:00 v. r. iki 9:00 v. t

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 3151

r

ŠAUKIT CALUMfcT 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not M 
16 Wes.t; 18th Street

I vakarus, jftu6 State Street z
Ir mtfsų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namūs ir Suteiks DYKAI apskaičiavimą' dėl na- 
apšildymo- reikmenų '(£lant) ga- 
ru arba., karštu vandeniu šildomą. W L2. 
Nereikto* įstatyta įmokėti—*66 nfė- 'JlMįl Į] J 
nėšiai išmokėjinitii—žferna palu- ||
karių .kaina1. Lietuvis salesmhrias ..

* C A • 1 AM A.- -
- - > •

A «l Bi r

Atdara Vasariną iki vai.
Nedeliotniš v. dfehą

fezanar,... ...... • ur f ■■ ........ **4-v*-
- . — - ! ? ____ * ’

(Miestas ir vaistau)

J.Uk


*

auj ienos

Iš Lietuvos

valsč

Negauna plytų

arcus

iš stoties

Kasdien

O;

muso

Dėl jūsų malonumo

Pittsburghiečiai 
Rekomenduoja

Visokios Naujienos 
IŠ Pittsburgho 

s Padangės

RYTINE RADIO 
VALANDA

žiniomis, negu politika.
—Korespondentas

bos pušies standardo ir pagrįsto 
tikruoju pardavimo būdu. Vi
sais atvejais tatai sutiks su tuo 
pareiškimu, kuris pasako: “Te
bus Chesterfield jūsų sekamas 
pakelis —. jų negalite nusipirk 
,ti geresnių cigaretų.” (Skelb.j

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 

Siųskite savo orderius:

Nesimato Politiškų Audrų.
Valdiški rinkimai visai neto

li. Lapkričio 7 d. piliečiai rinks 
įvairius valdininkus. Tačiau kol 
kas dar nesimato jokių taip va
dinamų “fireworks” ir publ ką 
nelabai interesuojasi politika. 
Taip yra lur būt dėl tos papras
tos priežasties, kad piliečai

Planetariumas jau baigtas 
statyti.

rašiusių laike SLA vajaus. (
Bankiete dalyvaus skaitlinga 

publika, jų tarpe 200 naujų S. 
L.A. narių ir drauge “Tėvynės” 
redaktorius K. Jurgelionis.

Programa bus įvairi., Apart 
gardžių valgių, bus įdomių kal
bų, dainų ir muzikos. Bus vi
siems malonu sueiti į pažintį su 
naujais SLA nariais ir drauge 
visiems pasilinksminti gražioje 
Lietuvių Mokslo .Draugijos sve
tainėje. 1 , vH ‘

Plačiau apie bankietą P. Dar-

Nauja ir Nepaprasta
Chesterfield
Laikraštinė Serija

S.L.A. 3-čias apskritys spalių
29 dienų 8 yal. vak.
Mokslo - Draugijos ’ svetainėję, 
rengia iškilmingą bankietą pa-'dio stoties • WWSW, . Visi pa 
gerbimui naujų SLA narių, įsi- ' klausykite

J ūs geresites kiekvienu Chesterfield 
kurį rūkote, , nes rasite juos vėsesnius, 
jūs mėgsite skonį, ir Chesterfield’s aiš
kiai lengvesni. Yra didele pirmenybė 
cigaretui kuris istikro patenkina.

Chesterfield’s tikra kombinacija pa
saulio geriausių cigarete tabakų yra to 
bulas sumaišymas jums teikti daugiau 
rūkymo malonumo. Padarykite jūsų 
sekantį pakietą Chesterfield ... jūs 

L negalite nupirkti geresnį cigaretą.

Ūkininkai išsiskirstę’ į vien
kiemius nori statyti mūrinius 
trobesius, bei blogiausia, kati 
negali gauti plytų.

Šiomis dienomis Pittsburghą 
lanko Liet. Universiteto prof. 
Kazys Pakštas. B. Kat. Federa
cija surengė jam keletą prakal
bų, kuriose jis kalbėjo šių die
nų Lietuvos reikalais.

Žmonės prakalbomis 
kinti, visi ramiai į u

KAUNAS. — Prancūzijoje te 
bėra palikę 6 ir Italijoje 7 m u 
sų stipendininkai jurininkai 

bus skiriama'kur jie atlieka laivų plaukioki

Ima Už Pakarpos Statybos Ra- 
-■ ketierius Ir Pelnagaudas.

Jau per kiek laiko buvo pa
stebėta, kad Pittsburghe namų 
statymas daug brangiau kainuo
ja, negu kituose dideliuose mie
stuose ir buvo nužiūrima kad 
statybos kontraktoriai, statybos 
unijos ir statybos reikmenų sa
vininkai turi tarpusavį susitari
mą išnaudojimui publikos.

Federalės valdžios teisingumo 
departamento agentai daro tyri
nėjimus, ir, kaip išrodo, tai kai 
kurie statybos raketieriai bus 
patraukti į teismą.

Pittsburgho apylinkė yrą 
skaitlinga SLA kuopomis ir šir
dingais nariais, kurie be jok:ų 
išskaičiavimų per eilę metų dir
ba SUSIVIENIJIMO gerovei.

Mes pittsburghiečiai esame, 
taip kaip ir didžiuma SLA na
rių, užinteresuoti, kad Suvieni
jimą tvarkytų, jam vadovautų 
musų patikimą, kvalifikuotą P. 
Taryba. Ateinančiuose SLA P. 
Tarybos rinkimuose, Pittsbur
gho Susivienijimo kuopų veikė
jai nutarė statyti kandidatu į P.

turėjo praleisti su jų veikėjais.
Šiuo laikų visi įdomaujasi 

musų tėvynės reikalais, todėl 
žmonės labai pageidauja išgirs
ti skirtingas mintis ir įvertini
mus Liet, ir Vilniaus klausimu.

mo stažą. Daugelis jų karui 
prasidėjus buvo jurose, o tie, 
kurie praktikavo Italijoje, ir 
dabar tebeplaukioja tarp Itali
jos ir Amerikos Uostų. >Be to, 
keli tebesimoko ant latvių ir 
suomių laivų.

Rugpjūčio mėnesį į Prancu- 
ciją buvo išvykusi penkių mu
sų Jurų sportininkų buriuotojų 
grupė nupirkti ir pargabenti 
Lietuvos jurų skautams jachtą 
kuterį. Jiems su nupirktąją 
jachta beplaukiant į Lietuvą 
prasidėjo karas ir ligi šiol apie 
juos nieko nebebuvo žinoma. 
Tik rugsėjo 22 di gautas laiš
kas, kad jie yra prisiglaudę 
Prancūzijos Biskajos įlankoje, 
iš kur išplaukią ir mėginsią ju
romis marėmis pasiekti Lietu
vą. Jachta vandenyje sėdi ne
giliai, tad tikima, kad jachtai

VILKIJA. — Vietos 
fcaviv. miestelyje statydinasi 
didelius, trijų aukštų su pus
rūsių, mūrinius namus. Namai 
galutinai įruošti bus tik sekan
čiais metais. Dabar jau pasta
tytos sienos. Namuose, be valse 
savivaldybės, numatoma, įsi 
kurdins policija, paštas ir ki
tos svarbesnės įstaigos bei pa
reigūnai.

Šitoje scenoje ii 
WalterWanger’» bėgančio pasekmingo 

perstatymo 
ETERNALLY YOURS 

(Amžinai Jūsų)

DAVID NIVEN, kaip maglkas, jdėjo j 
stiklini gumulą tikrą kombinaciją sudė
tiniu produkuoti gražią IORETTAYOUNG.

Taip kaip tikra kombinacija sudėti
niu (pataullo geriausi cigaretę taba
kai) krūvon sudėti { CHESTERFIELD jums 
telkti Tikrą Kombinaciją ir. Geresnį 
SkonĮ. i

Jau bus daugiau kaip du me
tai kaip North Sidės'dalyje bu
vo pradėtas statyti planatariu- 
mas, kurio statyba ir įrengi
mas kainavo vienas milijonas ir 
vienas šimtas tūkstančių dėk
lių. Žemę planetariumui dova
nojo Pittsburgho miestas, o sta
tybą fihansavo Buhl Founda
tion.

Gal kaip kas paklaus kas yra 
tas Planetariumas, nes tai ma 
žai girdimas vardas, planelar.ii 
mas tai kaip ir koks teatras km 
dangaus kūnai -— planetos bus 
t ktoriai.

. Planetariumas bus Pittsbur
ghe žinomas kaipo Institute o^ 
Popūlar Science.

* Planetariumas bus atidarytas 
publikos lankymui spaLų 25 r., 
ir Buhl Fondation, baigusi sta
tybą ir įrengimą, šią mokslo į- 
staigą perves miesto globai.

engvumo
CHESTERFIELD’S TIKRA KOMBINACIJA 

, . ; ■" ■ į ' ■

/ pasaulio geriausių cigarete tabakų

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSES
Plytinis Roll Siding $*> TFC 
labai spec. 100 kt. pėc**« ■ w 
Liuoso Rock Woll 

didelis maišas
%” Plaster Board

ketv. pėda “
Pirkite kreditan—imkit 3 me

tam išmokėti z 
Albert Lumber &

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayette 2101

T. dar vieną pittsburghietį, t.y 
Povilą Dargį į Iždo 
urėdą.

Povilas Dargis yra jaunosios 
kartos žymus visuomenės vei
kėjas. Jis yra pažangus, išėjęs 
aukštesniąsias mokyklas, studi
javęs teisių mokslus Lietuvoje 
ir Amerikoje, šiuo laiku P. Dar- 
gis užima atsakomingas parei
gas Register of Wills office of 
Allegheny county ir sykiu yra 
Director of Foreign Programs, 
Radio station W.W.S.W. P. 
Dargis daug dirba SLA apylin
kės kuopose. Jis per dešimtį 
metų pirmininkauja 353 kuopai, 
yra ir komiteto narys SLA tre
čiame apskrityje. Praeitame S. 
L.A. Seime Scrantone P. Dargis 
buvo išrinktas į SLA {statų ko
misiją.

Todėl mes p.ttsburglucčlai 
kviečiame visas SLA kuopas at
einančiuose SLA Pildomosios 
Tarybos rinkiniuose balsuoti už 
POVILĄ DARGI į IŽDO GLO 
BĖJUS. Charles Pikielis,

SLA 195 kp. pirm, ir 
SLA 3-čio apskr. Org.

vėliausias Žinias, 
Ir kitus įdomius 

pranešimus.

KAUJIENŲ-ACME 'Telephoto
DALLAS, TEXAS — Richard Gallogly, kuris pabėgo 

iš Georgia, kalėjimo. Tačiau netrukus Dalias >mieste jis 
liko suimtas drauge su žmona.

RAŠOMAS 
MAŠINĖLĖS 

VISŲ ISDIRBYSCIŲ 
Parduoda,

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas.,

Mašinėles JSjfSjfSSįĮ į
515.00 Sggį'’ 
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 
, AND SERVICE 

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue 

A.L DARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrftd., ketvirtad. ir 
šeštad. vakarais iki 9 vai. 

Tel. LAFAYETTE 3534

Ir tikraš prekybos akstinas.
Viendš iš Amerikos žymiau

sių cigaretų gamintojų Chester
field Skelbia naują laikraštinę 
skelbimų seriją. Tas naujas ir 
nepaprastas būdas yra tas, kad 
skelbimai bus plačiai paskleisti 
po visą kraštą ir eigarėlų par
duotuvių languose iškabinti. A- 
pife pasekmes neabejojama. Pir
moji iš tų serijų pradedama 
šiandien, — baigiasi gruodžio

Frarik Fullfer, Bondix Air rung
tynių čempionai IŠ Hollywoodo 
žvaigždžių Bėtte Davis, Lorelti 
Yoiing, b'rtol Flynn ir David 
Nivoii, d pde Phil kaipo Ame
rikos gražuolė. Ji buvo išrinkta 
1939 nietų “Medvilnės karalie
ne.” Jiems, tad, 
gaila daug vietos

Skelbimų aprašymai bus 
įdomus.

Tuose Chesterfield skelbimuo- 
perduoti viską kas galima už-, 
per duoti viską kas, galima už
sibrėžtoj Srity j labai įdomiai. 
Jiė eis po sekamomis antraštė
mis: “Tabakas atidaro duris į 
lauką, kur žmonės gyvena, dir
ba ir laimi”, “Nėra didžiosios 
misterijos cigaretų tabake” ir 
“Pataikinta ar nepataikinta se
nolių dienose.” t

Tai bus verti skaitymo apra
šymai, originalaus vaizdo ir ti- 
pografijos. Juose skaitytojai ras 
visą kas įdomu žinoti apie A ci
garetų gatnybą, įtikinančioje 
formoje, kad įrodyti Chester- 
fięld vadovaujamąjį vaidmenį 
Ąmerikoš cigaretų gamyboje, 

P. D. paeinančio iš aukščiausio gamy-

paten- 
klausė. 

Prof. Pakštas turėjo pasikalbė
jimą su vietinių Amer. laikraš 
čių reporteriais. Ne visi mes su
tinkame su profesoriaus nuo
mone dėl paskutiniųjų įvykių 
Lietuvoje, tačiau kaip kas iš
mano taip ir daro. 1

Mums neteko su profesorium 
arčiau sueiti, nes profesorius y- 
ra daug daugiau artimesnis Fe
deracijai ir jis daugiausia laiko

Savivaldybė statydina 
si namus -

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone — OAKLAND 6121

B A R G E N A I 
Muzikos Instrumentuose 
t $12.00 smuiką 

už ,....... $4.00
25.00 A1 bert 
Klęrneta ..... , 8.00
50 00 Boehm 
Klerncta ......  35.00
75.00 Bass Drum 
setas .......... 50.00

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

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

šiandien 
mėhfešio pabaigoje.

, , ' • K

Skieiblitiai bus paveiksluoji
k raštin’ai.

• t . ’ ■ • . '

Bus dedhmos pastangos p i-
veikslais ir raštais apsakyti

Amerikos Sveikatos Komisijo- 
nierių Konvencija Pasibaigė;

Dalyvavo Ir Dr. Jokimavi- 
čius iš Boston, Mass.

Šiomis dienomis buvo laiko
ma Pittsburghe 68 metinė Ame
rican Public Health Association 
konvencija, kur buvo suvažiavę 
į . Pittsburghą sveikatos komisi- 
jonieriai iš visų Suvienyti] Val
stijų, tame tarpe ir lietuvis, Dr. 
Jokimavičius iš Boston, Mass.

Kiek teko girdėti, tai Dr. Jo- 
kimavičius padarė ir pažintį su 
kai kuriais Pittsburghą žymes
niais lietuviais. , < i

Sveikatos komisijonieriai sa
vo konvencijoj diskusavo ir ri
šo įvairias problemas sveikatos 
įeikalais, kas liečia publikos 
gerbūvį ir apsaugojimą nuo vi
sokių pavojingų ligų.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, IU.

Vardas-----
*

--- --- --- -- -----

ValfftH* , - -
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The Lithuanian News Pub. Co., .Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.
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$5.00 per year in Canada
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3c MAIŠTAS ČEKŲ ŽEMĖJE
16c ~-----------

• 76c. Pereitą mėnesį buvo praneši-

Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii, under the act oi

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmaJ*1??* n?“- 
, j ienų Bendrove, 1739 S. Halsted St.( 
•Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

’ Metams ——;-------------------
Pusei metų--------------------
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams __ ____
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išsiuntinėtąjus: 
Vieną kopija -----------L
Savaitei —;--------1-----------
Mėnesiui-----------------------

vw ne CMcagojJmų apie čekų maištą Hitlerio 
(Atpiginta) . “prętektorate” (Bohemijoje ir

Metams ---------------------  $5.00 čekosloyąkijpje). Vokietija tuos
^Sterzzzz: ISO PWe4imųs nuneigė. Bet Dr. 

Dviem mėnesiams ______ 1.00 Mąsaryk, huv. Čekoslovakijos
Vienam mėnesiui ----------- -75 prezidento sūnūs, vienam Lon-
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: dono laikraščiui pareiškė: 
Metams--------------------- $8.00” " ”
Pusei metų --------------- T------- 4.00
Trims mėnesiams--------- - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

□|Ar mes išsilaikysime neutraliais?
į Galimos karo pasėkos. — Mozaiška Leifkijos valstybė. — 

Nepriklausomas Ukrainos klausimas. — Didžiosios 
ir ipažosięs valstybės. — Kodėl mažosios valstybės 
pajėgią išsilaikyti? — Valstybių augimas ir nyki- 
piąs. -r- Lietuvos sąskaitos. — Klaipėda ir Vilnius. 
— Lietuvai svąrhu išlaikyti neutralitetą.

Hitleris gauna sovietų auksų
Pereitų savaitę sovietų Rusija pasiuntė septyniolikai 

su puse tonų aukso į Berlyną. Tas auksas yra vertas apie 
23 miKonus dolerių. •

Tai bus didelė pagalba naciams, nes jų aukso atsar
ga yra labai menka. O už pr.ęfces, durias Vokietija per- ■ 
ka neutraliose šalyse, ji turi mokėti — ne popierinėmis 
markėmis, bet auksu. . .

Taigi apie tai, kad Stalinas padeda Hitleriui laimė
ti karą, negali būti jokios abejonės.

“Dr. Benešąs ir aš žinojo
me apie sukiliin’ą Čekoslova
kijoje jau seniai. Tačiaus 
smulkmenas patyrėme tiktai 
dabar. Mes laukėme pilno pa
tikrinimo iš įvairių šaltinių 
ir dabar galime pasakyti, kad 
maištas tikrai įvyko ir buvo 
nemažas, nežiūrint kad jį nu
neigė Vokietijos propagandos 
ministerija.

“Ęet tas maištas buvo tik
tai pradžia daug rimtesniam 
sukilimui, kuris . išvys nacius 
iš musų žemės. Aš galiu ne
dvejodamas pasakyti, kad nė 
vienas čekas nepritaria Hitle
riui.”

ĘLINDO YLA Iš AIAĮŠO
j——-——

Kai Stalinui pepasisekė padįk- 
tupti Turkijai priešingos ang
lams ir franedzams sutarties, >tai 
Maskva apsimetė, kad jai tatai! 
visai ‘nesvarbu. Turkijos užsie
nių reikalų ministerįs buvo išly
dėtas 4 iš Maskvos su didelėmis 
iškilmėmis, kad atrodytų, jogei 
tarp Maąkvos )ir Ąnkaros pasi- 
liko kųodraugipgiausi santykiai- 
ą į ^e^a? Ipačips pajėgų, musų valstybė iš-Į jėgs sudoroti.
Stalino nepasisekimas jau 1 “

Bent $up metu Lietuvai he
rą jokio išskaičiavimo kištis į

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ar męs išsilaikysime neutra-. ja turės didelių naujų rūpesčių, 
iįąis? Ępdps, dviejų nuomonių jau dąbar dviejų nuomonių ne- 
negalibpti. Jei tik Lietuvos ne- gąli būti, kad Lenkija pati vie- 
utralūinąs priklausys nuo jos na tuos naujus rūpesčius nepa-

Čekoslovakija ir karas SOVIETŲ-VOKIEČIŲ SU- 
TARTIS PRAILGINS 

KARĄJeigu Anglija ir Prancūzija la'imės karą, tai bus tik
rai atsteigta Čekoslovakijos rpspublika. Kokiose ribose 
ji bus atsteigta, dar per .anksti spręsti. Čekoslovakijos Imunistai buvo labai nudžiugę, 
sienas nustatys busimoji taikos konferencija. kai Anglijos parlamente David

Bet jeigu pergale butų Hitlerio pusėje, tai Čekoslo-1 Geo^e pareikalavo, kad 
vakija pasihktų po Berlyno jungu. Tai yra aišku, kaip Hįtlerio .<taikos„ pasiuly4. 
diena. Tas Anglijos liberalas, vienas

O betgi yra žmonių, kurie vadina save Čekoslovaki- iš Versalio taikos autoritetų, 
jos draugais ir kartu ragina Angliją ir Francuziją .ne- buvo užėmęs, iš tjesų, neaiškią 
kariauti prieš nacius! Juokingiausi šituo atžvilgiu yra poziciją. Iš jo žodžių buvo gali- 
Stalinas ir jo klapčiukai. Nuo pereitų metų rugsėjo mė-r^a. .pa^.a;yV išvad^..^ad psai 
nėšio jie nesiliovė lieję krokodilio ašaras dėl Čekoslova- ”1<1S1 .lter3° ?aza ais ir no11’ 
kjjos žuvimo; o‘.šiandien, kųęmet Europos demokratijosLileisty 
kovoja prieš ruduosius Vokietijos frarba^is, kurie Čeko
slovakiją sutrempė, tai jie šaukia, kad karas turįs su
stoti. Tegu {Hitleris savp grobį pasilaiko! Tegu -čekų :tau- 
ta būna pavergta!_ , į*. u J.

“Naujienos” jau pernai rašė, kad- bolševikams visai 
Berūpi apginti Čekoslovakiją nuo Vokietijos nacių. Dą- 
bar vįsj ųiato, kad jos^akįė tiesą. /

Naciai ir jų talkininkai ko-

veržė šiurkščiu straipsniu sovie
tų organe “Izvėstija” apie Tur
kijos sutartį su Angliją ir Fran- 
euzija. Jame sakoma:

“Šitą sutartis negali būti į-] 
vertinta, kąipo taikos instru
mentas. Ji įtraukė Turkiją į 
karo orbitą.”
Kitas reikšmingas sakinys ta

me straipsnyje yra toks, kad 
Anglija norėjusi panaudoti Tur-jy 
kiją “sukurstymui neapykantos 
tarpe Vokietijos ir Sovietų Są- 
jungos”, bet tas planas, girdi,” 
nepasisekęs. I

Vadinasi, Stalinas gfriasi, i 
kad jisai tebėra visu šimtu nuo
šimčių ištikimas Hitleriui. Yra 
kuo didžiuotisl

tikisi Hitlerio pažadais ir nori, 
Ikad sąjungininkai naciams nu-

Plebiscitas okupuotose žemėse

Bet Lloyd'George griežtai už
protestavę, kuomet kiti parla
mento nariai padarė tokį prie
kaištą. Jisai sako, ;kad’ apie nu- 
sileidimą arba pasidavimą Hit
leriuimegali ’buti nė kalbos. To
kia taika, anot jo, butų neverja 
Anglijos vardo.

y “Musų pusėje teisybė”, ta- 
\ re buvęs Anglijos premjeras 

naujame atsišaukime dėl tai
kos, “ir negalėtume pasiduo
ti, neužtraukę Britanijai ir 
jos imperijai negarbės ir vi- 
sp pasaulio paniekos.”

i. • č, • . ■ Anglija ir iF^ancuzija, .sakodėtis .prie Sovietų jLloy4 Geovge) y^a pilnai pasi-

Rusų okupuotose Lenkijos srityse vakar įvyko balsa
vimai, kuriais tų sričių gyventojai turėjo išsirinkti savo 
“atstovus” į valdžios įstaigas ir pasisakyti, prie kurios 
valstybės jie nori dėtis. Šiauriniame plote, kur įgyvųpa; 
įbaltgudžiai, balsuotojaųis ^siūloma į 
Baltgudijos, o pietinės dalies gyventojams —- prie Sovie-:|7Uošusio$'‘knriauK h^^jom^ nė^ 
tų Ukrainos. Kaip vienieiųą, taip ir antriems yra žada- ra reikalo maldauti taikos. Bet, 
mas “Jainąiųgas gyvenimas” po Stalino globa. j jo nuomone, bųtų neišmintinga

Kadangi tie balsavimai buvo pravesti po bolševikųi ;atsjsalęyti mųo taikos
kontrole, tai nėra jokios abejonės, kad jų .rezultątąį ,bu$ svar^ym.°j n^<Įab.ar, gal būt, 
tokie, kokių norėjo Maskva. Nebus nuostabu, jeigu pį “ 
sirodys, kad baltgųdziąi ir ukrainiečiai pasisakys net šilos progos nebebusią. 1 
“vienbalsiai” už prisijungimą prie SSRS. Diktatorių Kon
troliuojamuose balsavimuose kitokio ^pasirinkimo nėra/ 
kaip balsuoti už tai, ką diktatoriai pasiūlo.

Po šito “plebiscito” (žmonių atsiklausimo) Maskva 
buvusią Lenkijos teritoriją i aneksuos. Bet kadangi Stali-' 
nąs-negrąžino Lietuvai ^Švenčionių, Lydos, Marcinkonių 
ir Jkįtų tirštai lietuvių apgyventų apskričių, tai Boyieių 
Baltgudijos ribose atsidurs nemažas skaičius lietuvių, d 

Punskas su .Seinais yra atiduoti Rytų Prūsams.

.vairių ekonominių faktorių, dar 
yra visa eilė kitų, tame skaičiu
je ir grynai psichologinių, ku
rie pusėtinai veikia kariaujan
čių valstybių fizinę galią! Tai 
įsidėmėtini dalykai:

Kariaujančioms valstybėms 
neutralios valstybės yra būtinos 
ir jos nemažiau jų likimu yra 
susirūpinę, negu kitų valstybių 
į karą įtraukimu!

Jau 'tik maisto sumetimais 
reikalingi kariaujančioms vals
tybėms išlaikyti tam tikri re
zervuarai, neutralių valstybių 
pavidale, kad galėtų iš kur lyg 
iš atsarginio aruodo semti tai]) 
būtiną karui maistą. Ne veltui 
yra sakoma, kad karas, tai yra 
geras maitinimasis!

O be to, karo metu tarp ka-
Bet bent kiek nukrypome nuo 

tiesioginės temos.
Kaip gi su Lietuvos neutralu- riaujančių valstybių taip pat 

svetimų valstybių giųčus ir pa-Imu, ar jis bus gerbtinas ka- įvairiais keliais eina prekyba ir 
riaujančių kaimynų. Yra tokių ji nenutrūksta!

Kariaujančios valstybės yra 
reikalingos kai kurių karui ba
ltinų išteklių, kurių jos viena, 
ar kita neturi ir čia per tas ne- 

|utrales valstybes, eina lyg mai-

Mar g umy nai

čiąi įsivelti į karą. Juo labiau,
kad ir šįs kąrąs — tai nėra tau-1 žmonių, kurie pernelyg patikė
tų teisių apsigynimo karas, ar jo ginklo galiai, tai jie iš viso 
mažesnių tautų išsiliuosavimo netiki ir nepasitiki mažesnių 
karas, bet tai yra imperialisti- tautų ar valstybių likimu. Keis- 
nis karas. Tai nėra karas už ta, jie pernelyg tikėdami tik 
Lenkįjos nepriklausomybę, bet ginklo pajėgai yra atviri prie- nais tos būtinos vienai ir kitai 
Ikaras dėl Afrikos kolonijų. Čia Šai net mažesnių valstybių gin-1šaliai reikmenės.
i Lenkijos reikalai tiek tai įsipai- klavimuisi, nes skaito jį visiš- 
nįojo, kiek Lenkija jbuvo pake- kai beprasmiu. Tokių esamaJkartaisžymiaisutrumpinafron- 

llyje Vękįetijai, užsimojusiai žūt- ar per nesusipratimą pasitaiko Į tą ir tuo pačiu kariaujančias 
i būt įsigalėti kolonijose ir tuo

. | pūčiu sugniuždyti Anglijos ir 
Prancūzijos galybę.

Tiesa, to .ginčo .procese arba 
<aro išdūvų pasėkose gali kąį 
mrios tautos išsilaisvinti, arba 
eitos netekti nepriklausomybės. 
Bet ir tai pareis ne tiek nuo ka
riaujančių valstybių noro, kiek 
nuo tų pačių tautų dėtų pastan
gų, jų apsukrumo ir pajėgumo. 
Kariaujančios valstybės savp 
pajėgas išsemia ir kitais savo 
politiniais ateities i________
gali netrukdyti vienoms iŠ tau- Į v^ką nulemia, bet dar yra ir 
tų apsispręsti ir leisti joms lais-P^ vfa^torja^’ ^U1^e veikia ir 
vai įsikurti, arba jau gyvuojan-Pėdžia mažesnėms valstybėms 
čias mažesnes valstybes pakrik- gyvuoti. Juk jei butų kitaip, tai 
dyti. ”os niažutės valstybės jau se-

* Yra dar trečia galimybė, — niai nuo žeil^s paviršiaus turė
tai karas tiek gali nualinti ka-U0 .Praūykti, o vienok taip nė- 
riaujančius kraštus, tiek įvar- ra- 
ginti darbo znlones, kad jie gali ^aro net kariaujan- 
kantrybės metekę imtis sadisto- tarpe fizinė plika, nuoga 
viai savo likimą spręsti, kitaip Paj^>a’ ^a^ ^ar ne viskas. Be į- 
tarus, fgali [prasidėti revoliucija.' 
Revoliucija gali prasidėti vie-^ 
name iš kariaujančių kraštų, ar
ba kartu visuose. Tai labai ma
žai patikėtinas, bet gąlimas 
,daiktas. 1

Štai mųzaiškoji Lenkijos vdl-i 
stybė, kuri turėjo pavergusi net 
keletą tautų, kaip gudus, dikrai^' 
piečius, lietuvius .ir Ljhtus gali 
pirmoji subyrėti ir vargu ųaū 
savp j pirmykštėse ^sienose atsi
kels. Jei bent svetimų yąlątybią 
padedama atgautų <tąį, /ką dkį 
šiol turėjo, bet ir tai įtik :gąij<“|: 
lo pagalba vėl iš naujo i.tąs i.tąu-į 
tas pavergdama. Jąu jjr dą^ąr 
kai kurie jos kaimynai .rpdp .di
delį “susirūpinimą” ;jps ipayeęg^ 
tų tautų likimu. ;j£ijevo, IJ^erįy-j 
no radijo rsjpiyą šiame ^atsitiki-

O be to, neutralės valstybės

ir lietuvių tarpe. Gyvenimo tik- valstybes pastato į geresnę pa
rovė gi sako visai ką kitą. dėtį.

Viso pasaulyje yra 75 valsty- štai didžiojo pereito karo me- 
bės, iš kurių 10 yra didelės, ku- Hu, kaip kas iš strategų prikiša 
rios turi daugiau kaip po ketu- Vokietijai, kad jos pagrindinė 
riasdešimts milionų gyventojų; buvo padaryta klaida, tai sudo- 
10 — vidutinių valstybių, ku- rojimas Belgijos. Vokietija už- 
rios turi nuo dešimts iki 40 mi- puolusi anuomet Belgiją pailgi- 
Įiijpnų, ir 55 mažos valstybės, | no karo frontą daug savo pajė- 
kurios turi mažiau, kaip de
šimts milijonų gyventojų. Ta
me skaičiuje yra ir Lietuva.

Vadinasi, gyvenime; ne vien 
sumetimais pik plika, .nuoga fizinė pajėga

gų išeikvojo ir kartu pati Belgi
ja visą karą buvo, reikalinga 
saugumo sumetimais vokiečių 
armijos.

Štai jau šio karo pradžioje 
Vokietija tos klaidos nepakarto
jo ir labai yra susirupinusi, kad 
Belgija liktų neutrali.

Tiek strateginiu, tiek ekono
miniu požiūriu šiuo metu Lie
tuvos likimas panašus į Belgi
jos. Jei Vokietijai vakarų fron
te reikalinga neutrali Belgija, 
tai dabar rytų fronte jai taip

Kaip Pietų Prancūzijo
je Medžiojo Slibinų
Pietų Prancūzijoje, Osuno 

kaime, netoli Pirefiėjų kalnų, 
vieną dieną ^pasklido žinia, kad 
netoli nuo kaimo pievose pa
sirodžiusi nepaprasta baidyklė, 
greičiausiai, J^oks prieštvaninis 
slibinas, arba drakonas.

Tuoj apie tai ėmė rašyti vie
tos laikraščiai, 6 jų redaktoriai 
norėdami ' išaiškinti žmonėms, 
kas čia dayo^si,' kreipėsi į moks
lo žmonės. Tie paaiškino, jog 
galimas daiktas, kad iš Pire- 
nėjų kalnų urvų išlindo kokie 
nors nepaprastu budu iš tva
no laikų užsilikę sutvėrimai. 
Apie visą šitą istoriją ėmė ra
šyti ir didejsnieji prancūzų lai- 
krąščiai.

4Pp kiek laiko dvi drąsios 
mergaitės, eidamos pievą, tik
rai pamatė baidyklę; tačiau jo<s 
neišsigando, o iš tolo gerai .bai
dyklę įsižiūrėjo ir pamatę, ikad 
tai Luta .ne ko kito, 'kaip kfo- 
kosdilo. (Gi krokodilas nėra 
tdjks jau ųepaprastas sutvėri- 
mąs; Afrikoje jų yra kiek no
ri. Tik ^Keisčiausia, kokiu bu
du :tąs 'krokodilas galėjo atsi
rasti ?Piėtų Prancūzijoje, kur 
Įjų nuo apižių niekas nebuvo 
'mątęs.

Buvo suruošta tikra medžio
klę. Ątkįąę^šautųvųs, Osuno ir 
aplinkinių kaimų geriausi me
džiotojai ėjo per laukus į tas 
.vietas, kur baidykle buvo pa-; 
stebėta. Bet jiejns iš }.po kojų 
tepakilo tik Leiė.tąs ir
vienas kitas pąukštelis. bai
dykles kąįip ųėra,' taip nėra.

' v’ • ‘ ■' — ■ r
Tik staiga vienas iš n^ęclžlO" 

tojų pastebėjo j^žką nępąpra- 
sta ir iššovė. Pq to ir kiti, ^pa- 
ųaalįę ikrpkodilo nugarą, (ęjųė 
šaudyti. Vienas drąsuolis .pri
bėgo ir prie pačios bestijos.

-rNiistokit, — susuko Jis.—: 
K^o^odiĮas jau nebegyvas!

Ką ir bekalbėti: ^kfokodUas 
J jąu sopiai buyo nebegyvus, ųes 
jis jpąsirę.ijė esąs iškimštas; 
pajęškoj usi! 'buvo ąurąstąs ‘,tam 
tikru budu įstaisytas mecha
nizmas, prie kurio buvo priri
šta virvutė. Tą virvutę

(Bus daugiau)

Lietuvos Naujienos

•••<B.u$ijpę-Vokietijos pak- 
,jąs”, tęsė Lloyp George, “ga
li Įengvąi užtęsti karą ilges
niam laikui, negu treji pietai, 
kuriuos numato mipisfęrjs 
pirmininkas, 'kadangi tasai 
paktas .žypiiąi sumažino pįo- 
kądo.s efęktiągųpią.” i 

<■ 
jisai maną,; k&d Jei yrą 

Tpkiv budi; ;Didžioji .Lįfttųva bus dabąr suskaldyta į jtriąĮfiaI1WWo pasiekti sąjunginigkij 
dalis, šita aplinkybė ir taip pat tas iąktąę, ka<i p$gąį ”s ? ’taikl0Wls priemonemts,- 
“abipusės ;pagalbos” sutartį, kuri buvo .paširdyta .jląs- ^ujos \poUUUerio
kvoje, sovietai laikys Liejtuvoj savo armiją, visiškai at- logika čia vistiek -šjubuęja. Hit- 
^aldė lietuvių entuziazmą dpi Vilniaus atgavimo. leris dar nė v/epu žodžiu arba

Sovietų valdžia turėjo {puikią progą paradyti «ąyo darbu nėra įrodęs palinkimo 
kįilnumą santykiuose su maža tauta, kuriai ji sakėsi• ttaįką, -Kūri »butą
rinti tiek daug tfraugįųgųmo. Bet ji pasielgė kitaip, ^.mękJiatypms. Jjęąį
baį abejotina, kad ji iš to turės daug majidgs. ’LSid” attSl

-------- !-- ——rr—.— j skriaudos, Jįąri buvo ;pąęĮarytą- 
Nelaime ne$iuio jo-
— —— _ dkią garapfiją, Ląd atęjlyje jfeąį

ŠILAVOTAS. — šiomis 4įe-mugiąus /^os pębeMųžys. Td 
nomis ukin. Bo,tyrinus namuo jdkivąi^dpje škąlliefl '.ppįę.-.’^roį 
se atsitiko skaudi lgą>’4artis’4ėl taįkos yra >pasidg-< ąųt <kr<^d
kuliant mašina javus, u^fcčiapinias higęrįzn?.ą^ nors LĮoycĮ dindaųias įpraeivįus. Butą tai 
paslydęs šeimininkas atsirėmė George taąje ir nepripažįstą, j ' . .
į kuliamąją mašiną, kuri ^mar-L J^atyt, jp sąžinę yra negryna, 
kiai sužalojo rauką, .nųkir9^-,W$a,i jaučiasi dalinai Luitas dėl 
ma net 3 pirštus.'kol Į^aimin-1 dabartinių karo, kadangi 
gajam buvo suteikia Pareitojo karo jisai buvo vienas
pagalba, n u tekę j o daug 'irau- flš kurie nesugebėjo atsteigti
jo. ‘ - -[Europoje pastovią taiką.

Iš Lietuvos
Gaisro pavojus

ZARASAI. — Šiomis dieno
mis Dariaus-Girėno g., Daške
vičiaus namuose buvo įkilęs 
gaisras. Gaisras kilo nuo virtu
vės sienos, perkaitinus krosnį 
Laimei, kad pastebėję kaimynai 
ir darbininkai gaisrą greit lik
vidavo.

jaučiasi dalinai Ląltąs dėl

tųlo j^Pjįųįario darbas.
i ** i *'/

KAUNAS. —- Lenkijoje yra 
pasilikusių apie 90 Lietuvos pi
liečių. Iš jų apie tuzinas jau 
parvyko ąrbąper 
Karaliaučių,

me rpdo ^didelio. stropąpi.o ir t Ją L^tųvps 
tautų neva likimu susirūpinimą,.

•Įdomiausia, kad Berlynas į jau 
nebekelia kląusiino nęprikjaui 
somos\Ukrainos sukurti, J)et tik 
įrodbiėja, kad ląkraįnięčiai ir Jči-I 
tps LeąLij os i tautos buvo sltriaų j 
džiamp^, o ^Kijevo radijo stotimi 
turi Litas dabai aiškias itenden-^ 
,cįjas.

•Įdoiąu dar ir tai, J<ad -Ęerly-; 
ąo kontrolęįe ęsainos; radijo sto
tys duoda pranešimus ir lietu
vių ik^lka, kąrįos pranešimai la
idau laikomi Vilnijos gyveptp- 
jams. Neabejotinai, kad. šie nau
ji simptomai Lenkijoje sukelia" 
visai /rimtai pagrįstą tam tiM’ą 
nerimą, j j ūk yrą dėl ko susiru-;: 
pąitil :

•Lepkija turi ne vieną, bet keį 
lėtą nuodėmių,;kurios laukia iš
rišimo. Jei šitas taip ępus rei
kalas lenkų valdomose tautose 
visu griežtumu dabar nes ta to
mas, tai tik todėl; kad tos tau-, 
los sveiku savo instinktu nujau
čia, kad nepasitiki, jog tie, ku
rie dabar joms perįi išsilaisvi
nimą, hera patys to išsilaiavini- 
mo šalininkai. Čekijos ir Slova
kijos likimas visiems yra gerai 
žinomąs^/k.e1 jei reikalas pasvirs 
kita linkme, aišku, kad Lenki4

KAUNAS. — “Lietuvos ži
nios” rūgs. 20 d. vedamajame 
“Naujai susidariusi būsena ir 
musų 'neutralumas” be kitko 
rašo: Milžjpiškų .pastangų pa
dėjusi jr/pepąšidąodanti Lenki
ja baigiama nugalėti. Šiame 
jęgų susidūrime staigiai pasi
reiškė didžiulėmis savo jėgo- 
rpis naujas veiksnys — SSSR, 
kuri nulėmė rytų fronto likimą 
greičiau ir netikėčiau, negu kai 
kas manė kitaip. Lietuva de 
ifacto jau turi tą kaimynystę, 
Jiuri buvo sudaryta Sovietų Są
jungos ir Lietuvos 1920 metų 
nutartimi, nustatančius rytines 

ir vakarines Sovietų 
Sąjungos irimas, kurios vėliau 
buvo pažeistos Lenkijos , užė- 
piųsios senąją Liptų vos sostinę 
Vjlųių ir .rytines 'Lietuvos sri- 
tjs. Nąujose sąlygose, nauja 
kąppynysie įr netekimas lig- 
šiol puvusios (Lenkijos kaimy
nystes) , įkąri lietė apie trečda
lį musą pąsiejną, tai .yra nauja 
būsena.

.Dabar • Ųįktąi galima priminti, 
ką Sovietų ^Sąjunga nekartą yra 
jpabrėžusi, Lad ji gerbia savo 
SUtąrtįs ir .pareiškimus, kurie 
visuomet buvo draugingi. Lie
tuva su didžiuoju p* galinguoju 
savo rytų kaimynu — SSSR 
įjįi drąųgą^gųjąo bei nepuoli
mo sutartį, sudarytą dar tuo- 

, met, .kada ^Sovietą Sąjunga ma
žai i.teturėjo ^artimesnių ryšių 
su kitais kraštais, o vėliau pra
tęstą. Tokiu budu didysis musų 
ryty kaimynas Visą laiką yra 
mums draugiųgas, niekuomet 
nepažeistų gerų santykių.

Kitas musų didysis kaimynas 
— vakarų kairpynas Vokietija, 
kurios iniciatyva nustatyti nau
ji ,piusų santylųąj, taipgi su 
Lietuva turi nepuolimo sutartį 
ir yra pritarusi jos'neutralumo 
politikai. Latvija mus sieja

ne tiktai kraujo, bet ir santar
viniai ryšiai.

Tokia yra faktinė padėtis. 
Tikėsimės, kad ir ateityje tie 
santykiai bus taipgi geri ir tai]) 
draugingi, kaip kad yra.

KAUNAS. — Pastaruoju me
tu beveik dvigubai pabrango 
kelionė į Pietų ir šiaurės Ame
riką.

Sovietų kariuomenei baigiant 
Vilniaus kraštą apstatyti, nuo 
rugsėjo 20 d. lenkų pabėgėlių

gia sustoti.
Kaunan yra atvykę “Chicago 

Tribūne” korespondentas Do- 
nald Day ir Paramaunt kino 
operatorius Dored. Ukmergėje

UKMERGĖ. — Rugsėjo 19 
d. 10 vai. ryto Ukmergėje Mil
dos gatvės 9 nr. Aleksas Aug
lys, 18 metų, ir jo sesuo Leo
nora, 9 m., savo bute krapštė 
rastą kiaušinio formos granatą, 
kuri sprogusi užmušė abudu 
jaunuolius. Granatą ištyrus, 
rasta lenkų gamybos. Augliai 
ją rado Sodų gatvėje, mokyk
los kieme, pamestą patvoryje. 
Toje mokykloje laikomi inter- 
nuoti lenkų karininkai.

KAUNAS. — Lietuvoje esan
čių lenkų pabėgėlių globą per
ėmė Lietuvos Raudonasis Kry
žius, kurs susisiekė su Tarptau
tiniu Raud. Kryžiumi, pažadė
jusiu taip pat prisidėti prie len
kų pabėgėlių išlaikymo ir ap
rūpinimo.

KAUNAS. — Kaikurie pilie
čiai buvo išėmę iš bankų savo 
sutaupąs, dabar vėl jas grąžino 
į pankus.

i

t.



Pirmadienis, spalių 23, 1939 
Svarbiausia ypatybė, kuria 

pasižymi 17-to ir 1^-to šimt
mečio kompozitoriai yra aišku
mas ir paprastumas formos, gi
lumas jausmo ir malonus ra
mumas, kurio dėkinga įtaka 
pereina jų visą s tylių. Interpre
tavime šių senų dainų, todėl, 
svarbiausias reikalavimas yra 
vengti kokio nors perdėjimo^ 
Dainavimas turi Jbuti “simple” 
ramus ir lygus. Visas pildymas 
turi rodyti šyęlųumą intuicijos, 
gilų supratimą teisių gero sty- 
liaus. Scarlatti arietta, kuria 
p-ia Darlys* atidarys programą, 
yra “O Cessate di Piagarnu” 
(O, nesuteik man daugiau 
skausmo).

Programas
Pirmosios grupės antras- nu

meris bus rečitatyvą ir aria is 
Mozarto operos “Don Giovan- 
ni”. Ši opera yra viena iš tų 
nedaugelio tikrai svarbiųjų^ 
operų, kuri turėjo pasisekimų 
su pirmu perstatymu (įvyko) 
Prahoje 1787 metais) ir 
išlaiko aukštą poziciją iki 
laikui.

Spalių 25 d., Bronės 
Drangelienės- 
Darlys Koncertas
Atidarys Chicagos muzikali se

zoną; truputis apie programo 
kurinius. v

Riišo—NORA
Chicagiečių lietuvių muzika- 

lis sezonas, taip sakant, forma
liai atsidarys sekantį trečiadie
nį, spalių 25 d. su chicagietės 
dainininkės, Lietuvos Valstybės 
operos solistės, Bronės Drange
lienės-Darlys, koncertu. Ir kuo
met pažvelgsite į programos 
turinį, sutiksite, kad parinki
mas kurinių yra įdomus ir tok
sai, kuris būtinai turi atkreipti 
domę visų muzikos mylėtojų.

z
Ponia Darlys atidarys savo 

programą su tradicine klasiška 
grupe, Scarlatti’o (1659—1725) 
ir Mozart’o (1728—1826) kuri
niais. kuri

šiam

•NAUJIEMS, -Chtego, m

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

kokiAtsimenu kada, rodos 
astuoni metai atgal, Bronė 
Drangelienė dainavo tą sunkią
ją Donna Anna rolę šios operos 
perstatyme, vienoj tuom laiki
nių operos kompanijų, kurią 
vadovavo jos mokytojas, Edu
ardo Sacerdote. Spektakliai įvy
ko Goodman Teatre. Vietinės 
anglų spaudos muzikos kritikai 
tuomet atidavė poniai Drange- 
lienei daug kredito, už pasek
mingą pildymą rolės, kuri rei
kalauja didelių balso resursų,

DANTIMS $■

PLE1TOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS 
FLEITOS .grąžinami 

jei nepatenkinti . -t O$1X50
. PRAŠYK ,< EARQD.YJI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ i , 

Visas pleitas .daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.
Lawndale Deniai Laboratories

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashląiid Avė.
TeL Lawndale 2908-9 Tel. Moųroe 9251

nrr»»w Atdara iki 9 v. p. p.

muzikalumo, daug geros mo
kyklos ir technikos tobulumo. 
Nuo jto laiko be abejpj^ės, Bro- 
pė pądarė didelę pažangą savo 
Studijose ir įgįjo neipažai paty
rimo scenoje, šiame koncerte ji 
pildys Donna Ann.oč rę.či.tatyyą 
ir aria iš “Don Giovanni” an
trojo akto užvardintą, “Non mi 
dir” (nesakyk, kad mano ši r- 
dįes .į^ip ..jprą, gsli .»u-, 
sekfį -

WP-
«

JPSRia iįe-
# ,».rM

savp 
Pf4$JWP$.e: I

-......................... ......................................................................... ...

».»f
•apie ^y.o 

^p.exa,ta ,...........

:g», 4 -Degafeipę- •.YiJlujĮęjpa
!PapkiUi save uepuldiisnių

‘ ' '■ ■ ■

...................... .'.Giprapnu
'.(iifyiėlc Jpilisjpa, ;lei?g • 
v:,i)

La Flule enchanlėc ........ Ra ve’
< 'mano ^ilębarftdjs val-: 
dytojas jniega, kuomet aš, ne
kantriai laukiu, kad išgirsti 
malonias meliodijas mapo 
mylimojo fleitos)
Penktasis numeris.šios grupės 

bus mums tankiai girdimas.
Les Fjlles de Gądiz ........ Delibes

• J c ‘ 1 I j *

(Merginos iš Ga,dix)
Leonoros aria “Mądre pįeto- 

sa .vergine“ ,iš antrojo akto Ver
di operos “La .Fęrza dėl .Degti
no” bus paskutinė programų 
pirmosios dalies. Šioje arijoje, 
Leonora atėjus prie yienuolyųo, 
mėnesienos šviesoj, ątsįkląupus 
meldžiasi, kad ,ji butų apsaugo
ta nuo savo mirštančio tėvo 
prakeikimo, kurios bausmės ji 
neužsitarnayo. ši yra aukštai 
drąmatinė arija ir aišku, ji bus 
viena “bighlights” visos progra
mos; ..H-' 5 ‘

. .< * ■ .

Programos Antroji Dalis.

——«—----------------------

Tarp Marąuette 
Parko Biznierių 
Apsilankius

*

bęjimai prie arbatėlės ir už
kandžių. Ęųvo atsilankius vieš
nia p. Qna Davgin if kartu su 
narėmis padainavo.

‘ Lauksim ^kito tokio linksmo 
susirinkimo. Jis įvyks lapkri
čio 2 dieną. ■e 1 ■ A. Zabukienė.

-r*—
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KLAUSYKIME
S.LT.MIERO RYTMETINIU

W.H.1.P.LIETUVIŠKŲ RADIO 
nnAHnauii 10:«<ival.rytoPROGRAMŲ (I/M£S

niiai atidarys programo antrą- 
jų <Mi:
Gėlės iš šieno .........  Jokubėnas
Rūpinosi Motinėlė .:
.......,....... .............. TallatrKelpša 
Aš Svajojau Svajonėlę ...........
............ ................  Gruodis

Šimkus

PAKEL
Pastaruoju laikų Mąrąuette 

Park vienas iš įžymesnių biz- 
ąių$įų ^yrų ųąmų stątyjųo ;kQP- 
^kl.orius, John Pąkel, 6816 
Sp. 'SiVegĮern Avė. Šiais 
ųamtų statyba yra gyva ir p. 
Rakei : tiek - (Ja ug turi statymui

Bp nvps
;Šj)ildyli ko n trak i us. Kad jis 
daro didcJj biznį, lai kaipo 
;aj<tą gųjįųia parodyt, kad jis 
dųpda kasdien hipelį gąrsini- 
mą į “Naujienas”.

;Pią4jkų)^jjU).e sų y. ąPąkėl, 
•jįs pų^e^ė sąyp ųųojipoųę, 

.gjųiųgųčiais ųjųtais 
statyba ,hųs ,dar didesnė ir to- 
dcl jis mano, kad ir janis reiks 
daug daugiau pastatyti namų 
negu šįiųet.

,'C. iP. SU.KOMSKIK
Mąrąųętfe .Parke taip ;pąt 

cląrbuąjasi namų .pąrdavime, 
tai yra .real estatę, -C. P. §ųj 
rpųiskįs, dj816 So. Halsted į t. 
Iš pasikalbėjimo su,p. Sųrpm- 
skiu paajški, kad šįmet' Real 
E^tų.le Hizpits yra fyiig ,goi;es- 
bįs ir tikimasi, kad ąteinan- 
čiais metais bus dar geresnis, 
nes pasirodo dideljs nųnių tru
kusias ir ųąijių savininkei gau
na <(daug .didesnes ųųndas ių?gu 
gaudavo per pastaruosius skęlis 
metus. , <s

CHICAGO BUILPIN.G and
M L.OAN ASSN. ■
Chicago Btiilding and Ėoan 

Asn., kitaip sakant, “spulka”, 
ofisas yra 6816 So. Western 
Avė. Pirmininku šios koope
racijos yra ' plačiai žinomas 
ehicagiečiams biznierius John 
Pakel. Kadangi pirųiininkas 
yra plačiai žinomas, tai ir ChL 
cęgo Building ąifd Loan Assn. 
smarkiai augtų .
VĄlSTINl^As G.:liENOSIUS

* <

Vaistininkas > I 
šiomis .dienomis
naujai pastatytą modernišką 
namą, būtent, 2557 W. 71 St, 
Naujoje vietoje vaistinė atrodo 
puikiai ir ašfenanau, khd tu
rės gerą pasisekimą biznyje. 
Taipgi turiu primint, kad p. 
Jenošius užlaiko pardavimui 
“Naujienas”.

PONĄI POCIAI
Ponai Pociai yra savininkai 

Marųuette Hali, *Q908 So. Wes- 
tern Avė. šeštadienį ,ir sekma-

INSTALL A “SQUARE DEAL” 
feį^ H E A TIN G: P L A N T K 0 W!
“JŪSŲ TARNAS”

G tfokes. žsm

•• ‘

.1.L.U>■ 1 uaiJfiaygyg^ag

iMAIN 
STORI
ITtB , 

S., Štato St. 
q«L S200

tė. Gali pirkti 
dalim.v' Pirk 
musu

____ _ _ . _ . s 
kamb. apHldyii. Įeina boiier, radiator, ‘

ita regulator.

TT11 1
U T1 "J

Dykai apskaičiuotė • prievolių 
Ekspertų inžinierių patarnavimas 

^Naudoki tča 
’ Bauda.

vandens šildytuvas 
Viską* iki pilnumos vidutinėms

palpos. kranai vandens tiekimo prio- 
tasaa, automatinis dregmfis regulator.

JĮ tOMPUTI

is195
|k MATERIALS

meating

musq Memtj mokesčiu budieto >1mdo 
Tik pašaukit CALumet 0200

\SmiMĮE.ĮĮAL/>
’Commer*

tyM.lvM' TH TiSbN%s0ay UstH l »- VI

t

Turtas virs ». ,r - $3,500,000.00
Atsargas kapitalas - $250,000.00

iDĄtyP' Mokume O fPa- Į 
dėtų$ Piųjgųs. iDųo^aųi iP^ko- 
4as Ant Namų 1 iki '20 •mt.

FED........... 2and fe . ~.~.žz
LOAN ASSOC1ATION of Chicag<

JUSTĮN MACKI^WICH» Pres-

'O

*

EGG
NUT

f

. $6.00

.. $6.00

SCREENINGS .......... $5.00
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir -Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

“S T.01' 0 L”
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams, švarus—be 
kvapo-rrųędarp karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7^,c už gal.

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

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
^prijbptam laikui. Loškite saugiai. 

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

. Benošius 
persikėlė į

4192 ARCHĘR AVENUE 
SAVĮNGS FEDERAbLY 

.mSJJRED

/"NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
cngvų mėnesinių išmokėiimų. Darau vi 
šokį taisymo darbą be jokio1 cash įmokė
simo ant llengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna tgerlausį atlyginimą iš [Fire {In- 
mra.nce Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų barnų ant lengvų mėnesinių išmo- » 
Kėjitfių nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie > į . , z . -v

COOR COJUNTY
PASIŪLO :

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- •

GAGA ILGAI rMINES.
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 i 
yrą didžiausia fjnąnsinė ’pep- * 
drovė .Chięągoįe, kuri karus ’ 
pardavinėja .publikai.

TIESIOGIAI ’
•Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už t 
tokią kainą, kokią išgalite ( 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o nku- 1 
šią dalį ' į
GALITE IŠSIMOKYTI PER ,

DVEJUS /METUS. ,
Musų parodos kąipbarys f 

yra atdaras kasdien įki \ljO 
vai. vakaro įr yisą dieną sek
madienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne- ‘ 
praleiskite šios progos. Mus t 
aplankykite pirma ir šutau- , 
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
.1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

JOHN PAKEL
6816 S.' VVestern Avė. Phone Grovehjll 0306

TULIP APPLIOUE MOT1ĖS FATTĖRN 2297 

2297—“Tulpes” appliąue.

Liaudies Daina 
Žalioje Lankelėj 
.............    Tallat-Kęlpša.

Manau, kad šios dainos ne
reikalauja inlroduliėijos, nes su 
ipaža išimtimi vienos, antros 
dainos, kurios ikišiol neteko 
girdėti, .visos kitos jau seniai 
uri savo šiltą vietą muzikus 

mylėtojų šjrdyse. Tačiau, tbus įr 
domų kaip ,p-ia Dąrlys jas iš
dildys, kaip interpretuos. Su 
naujais kuriniais, aišku, bus 
malonu susipažinti.

Koncertas užsibaigs .sekančia 
angliška grupes:

mą su gera muzika ir prie gė
rimų skaniais užkandžiais.

Alėje .Ambrose

Ruošiasi Švęsti 
penkių Metų 
Sukaktuves

5 Y • p •• • > ' ’ *

DABAR PAMATYKITE IR PALYGIN
KITĘ GERUMU IR TOBULUMĄ

?

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANGE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorųs. 
Vežam j farmas ir kitus jniestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto daljs.
3406 So. Halsted St.

. Saukit Tel. XA£DS 3408

9 FOTOGRAFAS

Giyep .................. .Kramer
I Meant To Do My Wprk

Tųday,;.............. . Mowrey
VJe X3ojnpany Along....Hagemąn

‘Muzikos mylėtojai, be abejo, 
sutiks 3U ..šių .žodžių rašytoja, 
kad ponios Drangelienės-Darlys 
kęneertas, kuris .susidės iš čio- 
nais paduotų numerių, neprL 
skardant tų, kurie nepažymėti 
programoj, ir kuriuos p-ia Dar- 
lys pasireųgus, pateikti savo su* 
sirink.usiai publikai, jeigu ji to 
pageidaus, bus ištikro artistiš
kai pavyzdinga pradžia 
11039-40 muzikos sezono.

muši'

iškilmes įvyks naujoj Dniąus 
Girėno salėj

Brighton Parko Moterų £liu- 
bo susirinkimas įvyko spalių 
5 d. Narės skaitlingai susirin 
kę rimtai svarstė kliubo bėgam 
čius reikalus. •t •• ■ >

Kadangi tai buvo pirmas su? 
sirinkimas po' atostogų, tai Ųu- 
vo daug užsibrėžta žiemos se
zonui veikti. Nutarta duoti Kau
ką Lietuvos šelpimo fondui, 
pįrkta ’keletai narių ligoje gėr 
leš ir kliubas galiau nutarė 
rengti bunco žaislų pąrę lap
kričio 4 dieną pp, Buroku na
muose, 42£5 S. Rockwell St> 
Narės susineš gražias ■. dovanas.

Gerbiantieji, kurie' norite 
linkimui ląiką jn^leįs.ti, pasir 
ųąųiiokile šia < proga. Pelnas 
skiriamas labdarybės ntiudai.

Sausio 23 d. 4940 m. kliubas 
rengs 5 metų sukaktuvių valca- 
rą. naujo j įlųriaus ir Giręnd’ 
svetainėj. : ‘

.Jįų susirinkimo sekė pasikal- ĄS

CONRĄD 
FOTOGRAFAS

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

420 \V. <prd St.
Tel. ENG. 5883-5840

-..................................... . I ■■■ .............. " ■— fR» 1

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujiena*.

INSURANCE
Nauja, Balto Porc.eleno 8 svarų 
dydžio 1940 m. Skalbiama 

šina verta $69.00 už

dideli blanketai dykai 
prosinama mšaina dykai.

$1.00 į Savaitę

R*

2

Ma-

arba

wfe

F ?* v i»
o4>

1940 m. Radios visų žymių is- 
dirbysčių: Philco, RCA. Victor, 
Zenith, General Electric, Farns- 
worth, ant nekuriu 25% iki 
40% nuolaidos. Dykai elektrinis 
laikrodis arba gegužinis laikro

dis su kiekvienu radija.

(APDRAUDA)

PEČIAI, PARLOR SETAI, DINETTES, KARPETAI PARDUODA
MA SU DIDELIU PINIGŲ SŲTAUPYMU

Jos.f. Sudrik, 
FURNITURE HOUSE 

3409-21 $0. HALSTED ST. 
Tel. Yards 3088. 

—----- -— ■—--------- —------------- ------Žymus Oro Teatras—Radio Valanda, leidžia Budriko Krautuvės- 
nedėlios yakaja^ puo 5:30 įki .0:30 iš WCFL, 970 k. radio stoties.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

•.APDRAUŲĄ RAKANDŲ.

• ĄPDRAŲPA NŲO VAGIŲ.
.• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų tavi-

ninkų, kurtoje randasi tą- 
▼ernal nuo' Public Liabl-

, Uties.
Užtiko Slaptą

2297 v

Adresas.. nuo t lįW 4svetainėj.
h

Park- 
užtiko

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT PEPT.,
1 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

Garaže, ties 5720 So. 
way federaliai agentai 
slaptą, bravorą. Areštavo Ar- 
thur Wilkes, 4513 Š. Michigąn 
ayenue įr Robert Bųrns, .5716

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted SL

>•



While Europe Burns
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B Y LELAND STOWE

U. S. S. R. Treaties With Lithuania

has always 
stand rela- 
trusts that

face to shut out the 
9-year old child was 
grandmother’s hair. 

a small baby lay 4n

One tow-headed boy was read- 
his first grade primer and a 
was štili sleeping in the mid- 
of the floor with a pillow pul- 
over her

then in

By P. DAUŽVARDIS 
LITHUANIAN CONŠUL IN CHICAGO.

(This is a summary of a radio sta- it is held by Soviet Russia, which 
tement made by Mr. Daužvardis.had acknowledged Lithuania’s 
several days ago)

PUBLISHED EVERY MONDAY- ----------- -—--------- -------------------- U_ u-------------

A. S. Vaivada

Lithuania In The ShadoW of the New War

We are living in a very touchy, 
historic period. The European ho- 
rizon is shrouded by dark clouds 
of war. All governments and na- 
tions feel the reverberations of 
v/ar. Political and economic re-al- 
liances are being made every- 
where. Nobody assumes to pro- 
phesy how or when all this will 
end eventually.

At this time, a war of politics, 
strategy and propaganda is in full 
swing. Real war has not begun as 
yet. When it will begin, and hbw 
and when it will end, it is impos- 
sible to foretell: that will be sol- 
ved by the future.

Believing in a brighter and surer 
future, we mušt not forget the 
present, for the future depends 
on today. The day’s work and as- 
pirations will make for either a 
dark, or a bright future. Nobody 
wants a dark future. To build a 
bright future, it is necessary to 
concentrate on deep wisdom, care
ful tactics, and firm unity. Ali 
these aims are being carried out 
in Lithuania. The entire nation 
stands on the defensive for its na- 
tive land, Lithuania.

By tradition, and with all sin- 
cerity, Lithuania looks to a clear 
future not only for herself, būt 
also for others. She wants to live 
and to improve. Lithuania adheres 
to these principles faithfully. That 
has been proven by her past and 
by her present actions.

acknowledged 
claims to Vilnius by treaties and 
other means. Lithuania 
appreciated the Soviet 
tiVe to Vilnius, and 
will become effective.

The Soviet Russian Peace Trea- 
ty with Lithuania statės, among 
other things: “Russia implicitly 
ėcknowledges the independence of 
Lithuania with all juridical rights 
attached thereto, and in all good 
will for all ages, she renounces all 
sovereign rights of Russia, which 
she had. or may have had in re- 
gard to Lithuania and her territo- 
ry.” By this treaty, Russia recog- 
nized Lithuania in her ethnogra- 
phic boundaries, and with her Ca
pital at Vilnius, and with other 
Lithuanian cities.

The peace treaty between Russia 
and Lithuania* of July 12, 1920, is 
corroborated by a non-agression 
treaty signed September 28, 1926, 
emphasizing the fact that all the 
treaties retain their full effect and 
fundamentai points of the peace 
power, and that it is the foundation 
for relations between two contract- 
ing governments. The second para- 
graph of this treaty reiterates the 
promises of both countries, by 
which the Republic of Lithuania 
and the USSR bilaterally 
to respect each other’s 
eign rights and territorial 
ty and immunity. These 
have always been and štili
"roundwork of friendly neighborly 
relations.

promise 
sover- 

integri- 
treaties 
are the

Lithuanian Neautrality.
Lithuania desires to live inde- 

pendently, and to stay in harmony 
with other nations, and she does 
not deviate from- this desire. Trea
ties and International promises are 
sacred to her. She has fulfilled or 
kept every promise or treaty made 
by her ąfter the war. She kept her 
word even in the conflict among 
her neighbors. At the bcginning 
of the Polish-German war, Lithu- 
anią’s President Antanas Smetona 
declared: “Our big neighbors are 
at war. They have stated that they 
will respect Lithuania’s neutrality. 
We have reason to believe that 
they will keep their word. How- 
ever, we too have a serious duty 
to perform: we mušt be strictly 
impartial, we mušt not waver to 
either side. Our neutrality and in- 
temational laws help ps fulfill this 
duty. The Government observes it, 
and the people mušt be governed 
by it.’’

This policy has been fully car
ried out. There has been no 
swerving aside. It is the conviction 
and the fulfillment of its word 
a nation famed for observing 
honored traditions in keeping 
faith.

Lithuania has not abandoned
high principles, she guards them 
scrupulously. She follows the tac
tics of the “good neighbor’’, and of 
strict neutrality. Because of these 
principles, she has grounds to ek 
pect friendliness and honoring of 
its neturality and sovereignty laws.

Speaking of the laws of sover
eignty and of the laws of indepen
dence and boundaries, we cannot 
overlook Vilnius and a third of 
the territory of Lithuania, whičh 
remalns in possession of a neigh
bor. This territory with its 600 year 
old capital city Vilnius, Gardinas, 
Suvalkai and other ancient cities, 
is under discussion now. This ter
ritory. has now • changed hands 
again, The 
held Vilnii 
any rights

The Vilnius Question

Lithuania and 
and we impa- 

hour when 
our existence
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Viėw of Vilnius, ancient' Capital of Lithuania, repor.ed iretiirned to Lithuania by USSR (Soviet Russia).

PERSONALITIES F
OFINTEREST §

Mikužis is in 
limelight these days. Attvact- 
blondes usually -are, būt not 
their serious-mindedness as is, 
case of this learned little lady. 
manager of the Real Ęstatė qf 
Lithuanian Alliance* of Amer- 
she is being showered with

fc^UI.C

Them Monuments A

by 
its 
its

itfe

We have always cherished the 
above said treaties and the alti
tude of Soviet officials regarding 
the independence of 
the Vilna ąuestion, 
tiently awaited the 
ąuestions vital to
Will be solved in a righteous fa- 
shidn ėnd when our territory with 
Our Capital Vilnius will be return- 
ed to us.

Now, it seems, the time has ar- 
Fived. Polish government no long- 
Ir exists i n Lithuanian territory. It 
is now urdcr temperorary Soviet 
bontrol. Lithuania and its nation. 
Itill believing in high principles, 
and disregarding the power of bru- 
te forče, hope that the time has 
now come, when the harm done by 
Zeligowski will be appeased, and 
’hat the pew landlords will keep 
the word repeatedly given Lithu
ania. This will be a deed of honor, 
and will be in conformity with In
ternational law. It will not effect 
Lithuania’s neutrality.

These are our hopes. How soon 
ihey will be realized. we do not 
khow, for the fulfillment is not in 
oUt power.

Let Us be Calm!

Miss Euphrosine 
'.he 
ve 
for 
the 
As 
the 
ica
friendly encouragement and hostile 
riticism in equal došec' One artic- 

le appeared in a one Chicago news- 
^aper was so strongly denouncing 
■)f all the demoiselle’s efforts that 
t roused our suspicion and made 

us look for a shady motive or sin- 
ster influence behind it. Besidės 
tracing the source we also found a 
good laugh; by his “nastiness” to 
the lady he has unwittingly sept 
a few gallants awąy from his own 
camp to defend herš.

This ęoming Wednesdąy o’ir eyes 
will be turned on Madame Bar
bara Darlys, the charming soprano 
who has returned to her native 
Chicagd with new songs from “thė 
continent” where she was enthu*- 
siastically acclaimed at many a 
concert and opera. Having, heai’d, 
her sing a few years ago before 
she left for Europe? we look for- 
ward to even greater pleašure this 
Wednesday evening at 8:00 in the 
Chicago Woman’s Club Thėėfer,, 
62 East Eleventh Street. . -M

A week ago Saturday (‘twas the 
14th says -our mental diary.i w,e 
had the pleasant opportunity of 
hearing Miss Florence JKorsak ren- 
der ,the beautiful melodies at the 
nuptial ‘ Services of Mr. and Mrs. 
Joseph Pranaitis (nee' Anne Kai
ris). Sweet and lovely,! say • we; 
only just a wee bit timid. Why? 
If we cbuld make our į yoiCe lift 
and sing’ to heaven likę jthat, we’d 
not be shy. Or was .it because An
ne !was one of her elosėr friend, 
by i all thė yows, etc., f liend-hus- 
bahd, v/ith whom she wallted down 
“tfjat” aisle jn jan egg-phell satih 
gown, followed by hėr maid-of- 
hoįipr. in satin of a soft golden hue 
md two bridėitnaids a ingorgeous 
usset-colored. satin, akin? tp the 

.oloring of th

oles had seized ahd 
refusing to concede 
it to Lithuania. Now

.PECIAL CABLE
Heinola, Finland, Oct. 20.—This 

s the place to find the people who 
arely make news in anybody’s 
/ar. They are the unknov/a civil- 

.ans to whom monuments are nev- 
r erected. Thei\_jire' the lives 
vhich are uprooted and destroyed 
>y dictators’ ambitions and impe- 
rialists’ greed. In this village and 
m hundreds of others, hete in 
;outh-central Finland, the story of 
the onward march of dictatorship is 
oeing stamped into the flesii of 
įged women, doddering men and 
helpless children—as once i i Spain. 
.hen in Czechoslovakia,
Joland. Here is where the first 
iigh price of Moscows so-called se- 
;urity is being paid—by people 

Į vho are neither Russians nor Slavs 
Perhaps it is no longer news that 

jver 200,000 persons—at least one 
out of every six in Finland’s popu- 
ation—have been rendered home- 

tt-j- -p* ess by Stalin’s demand upon ,the
1 Have JL OU Ever 'l>een Helsingfors government. Būt here 

T_^ /i - L _ T~1_IjO I the effects of Soviet Russia’s ex-
pansionist policy are to be seen in 
terms of flesh and blood—in 
schoolrooms crowded with mothers, 
babies and children under 10. In 
such improvised reluges Finland’s 
evacuees have lived for nearly two 
weeks, and may live for weeks to 
come with the sword of war dang- 
ling above their heads.

In Gobše Island?
It’s An Interesting Place To See

ciothing which they had hasti'y 
tied togetner before leaving their 
lion.es, not knovving whether they 
would evėr see them again, all 
except one woman who had pain- 
fuliy carried her sewing machine 
with her, because she had lošt 
everything she owhed in similar 
circumstances diiring the lašt war 
and if she could sew she might 
štili hope to earn food for her 
children.

When we entered the first school- 
room the children were being dres- 
se d. 
ing 
giri 
dle 
led
light. Here a 
combing her 
Just beyond 
a market basket and his little sister I
pushed the basket back and forth 
on two rollers which provided a 
crude cradle.'

Already refugee women were 
svveeping and scrubbing floors, būt 
the rooms were so crowded that 
the air reeked with human pęr- 
spiration. The school directress told 
us, however, that conditions were 
already much improved, since 
thousands of evacuated families 
were now distributed in farmhou- 
ses in all the surrounding country. 
Unless the danger of war 
soon endetl, 
more \vould 
farmers. She 
mother had 
only eight 
served as godmother and the child 
had been christened Raimo, which 
means “the brave

A visit to Chicago’s first indus- 
trial area, Goose 
chance to explore 
quaint streets and 
plant on the island 
the WPA Free Chicago Tours for I 
the. week of October 22-28, accord- 
ing to the announcement from the( 
oflice of H. K. Seltzer, Chicago I 
WPA director.
Tuesday, October 24. “Municipal 
Spci.al Hygiene Clinic.” Chicago’s 
pfficiai center for treatment and 
prevention of venereal diseases. 
Meet at 8 p. m. at 27 East 26 St.

Wednesday, October 25. “A Mo- 
dern Bakery”. Inspect mixing 
rooms, traveling ovens, and labo- 
ratories of a wholesale b.read and 
cake bakery. Meet at 2:30 p. m. at 
40 E. Garfield Blvd.

Wednesday, October 25. “River 
Park.” A typical north side com- 
munity. See Svvedish Covenant Hos- 
pital and Old People’s Home and 
St. Demetrius’ Greek Orthodox 
Church. Meet at 8 p. m. at 5145 
North California Avenue.
' ■ Thur^dąy, October 26. “Central 
Pdlice Building.” RESERVATIONS 
NECESSARY; call Monroe 9674 
any Wcek day between 9 a. m. and 
3:30 p. m. Meet at 10 a. m., 1121 
South State Street.

ThUrsday, October 26. “Danish 
JVIakers of Chicago.” Tour Danish 
soci.eties and clubs. Meet at 8 p. m. 
at 1639 No. Washtenaw Avenue.

Friday, October 27. “Echoes of Old 
Ukrainia.” . See Ukranian churches 
and hear a progfam of folk songs. 
See a handicraft exhibit. Meet at 
8 p. m. at 1944 West Erie Street.

Saturday, October 28. “Goose Is- 
land.” Explore Chicago’s only real- 
isląnd. Hear of its quaint history 
and tour a plant typical of the 
krea. Meet ąt 2:30 p. m., 
cornęr of - Division and 
feranch Street. (Division St. 
North Branch; 1100 West.)

Island, and a 
the district’s 

tour a typical 
is featured by

For the pist several months 
NAUJIENOS J readėrs hdve had 
the opportunity of becoming ac- 
ąu.ainted with the LUC, its mem- 
bers and " its many activities 
through thė intferestihg columns 
written by thė peiteonable Julie 
Rachens. Results of the ahnual 
eleetions held at lašt month’s 
meeting created a teihiporąry va- 
cąhcy jn thė Publicity Cbmmittee 
sihce Miss Rachėhs, the Chair- 
man, was eleeted to a club Of
fice; The ■ Publicity Coinmittee 
regrels losipg sė able a chair- 
man as Miss RAcheiis, yet the 
club is very glad to Mve so ef- 
ficient a persop asšūme the 
greater responsibijities of club 
secretary. LUC members as well 
as Miss Rachens’ many readers, 
wish her succešš' and good Įtiek 
in her /new bositiori.

T^e*>fęasph< for the “full; housė” 
at the Zig,'?ug Club lašt Sunday 
ėfteimpon-. f^oiįi 2:30 to 5:00 was the 
LŲ Šųnco ’ Cayd Party. That 
bypįyohę'w^k^n|bying the games 
įw’aS;/-qu.ftet Eįy the ehfhu7
šiasjn; ,.an4 $pirįt'. with which the 
gamės.’: tvėre .playeęi. The much 'ėn- 
ticipated • raffle tdok . place during 
the courše of .'the afternoon. Mrs. 
Valėrie O’Shell was the winner of 
the beautiful pė ndnd pencil sėt.

Decembęr 10 is the date al
ready Šet for thė annual LUC 
Cohcert and;Dance. The prepara- 
tions for this all-original show 
have long been under way. In 
addition to having a really fine 
show to present, the east vvill 
have the addėd, thrill of giving 
the performance o n the stage o f 
the hėaijtiful American Legibn 
Hali yyhich is alrer.ly very hear 
COmpietipn. y--

- » ’ ' v* ; *-•

■ The club would likę to exten< 
the wąrmėšt oi greetings. the*$in- 
čėrębt X)i■.•.CĮopgrątuiatidns to Mr. and 
Kflrgį. .j; Pranaitis (the forinėr Miss 
Annė Kėirlė of - the LUČ) on the 
occašion -of ;7their ■ very recent mar- 

may they fih'd life’š 
tichėėt ■ o^ėrings,- good hę$lth, much 
ĮihppįiipSs;■>y and ųnclouded peacė 
imd - ėohtėntment. , ?-S. Bartkus

fice

y—

S. W. 
North 
car to

Mr. Leland Stone is a famous 
foreign correspondent, now mem- 
ber of the distinguished foreign 
staff of the Chicago Daily News. 
He has been covering Europe 
and other trouble spots for over 
fifteen years. Currently he is 
stationed in London. When trou
ble broke out between USSR 
and Finland, Mr. Stone went to 
Helsingfors to report irom that 
Capital. He is ąn author of a; 
book on European affairs and 
between assignments, found time, 
interesting to note, to court and 
marry a Lithuanian giri from 
VVorcester, Mass. His moving 
story from Heinola, Finland, is 
reprinted here through courtesy 
of Mr. Carroll Binder, Foreign 
Editor of the Chicago Daily 
News.

were 
she said, thousands 
be dispersed on the 
also told us that one 
arrived with a baby
days old. She had

No Weeping or
one.
Complaints.
see any wep-

refugce children in 
two years ago. The helpless 
how to be silent. It 
terrible helplessness 

aloud —būt that, of

is only 
which 

course,

i Heinola’s normai population of 
2,000 has tripled since the Finnish 
authorities bėgan evacuating the ex- 
posed regions to the southeast. One 
thousand reservist soldiers are also 
stationed here and the village parks 
are crowded with several hundred 
horses, requisitioned for the atmy 
from farmers throughout the coun- 
tryside. At daybreak we found Hei
nola seething with activity and bul- 
ging with humanity—a graphic pre- 
lude to the poylble war which no 
Finn wants or has sought.
While Others Setled Thair Fate

Novvhere did we 
ing or hear any complaints. Here, 
too, homeless children were ami- 
zingly quiet and patient, just as *1 
had found 
Spain 
know 
their 
cries
is not news.

As we left one room 
children called out something. My 
guide told me what. they had said 
—“greetings to America”. Perhaps 
that should be freely translated, 
“we who are homeless and penni- 
less salute you”. A tiny, gray-hair- 
ed woman in the 70s grasped my 
hand. She was very frail; her eyes 
were tortured: “I hope God will 
give us peace,” she said.

On the bulletin board I read the 
beautifully poetic narnės of the 
Finnish children, such as Raili, 
Lilja, Kirsti, Hilkka and Kaarina. 
I then noticed a number of Rus
sian narnės and learned that one 
Russian mother had arrived with 
five small children fizm a frontier 
village which is half Russian and 
half Finnish. Finland’s freedom, it 
appeared, was worth this much suf- 
fering to them. As we left Heinola 
volunteer girls who belong to Fin
land’s remarkably efficient “Lotta” 
organization were pteparing break- 
fast for the evacuees.

These scenes are being dupli\ 
cated through the vast centrai and 
western sections of the country. 
Lašt night we spent at Lahti, a city 
which ūsed to house 20,000 and 
now shelters over 40,000. Every 
school and public building is occu- 
pied by refugees or by reservist 
troops. The soldiers are all sleeping 
on bare 
blankets 
giments

These
pllned and 
aven if sometimes lacking comple- 
te uniforms. They are also being 
fed by Lotta women, as are all of 
Finland’s mobilized soldiers, who 
mušt now number nearly 400,000. 
Riding through <the countryside for 
\ours, one sees scarcely a single 
arm horse at work. Virtually all 
>f Finland’s hprsepower has been 
equisitioned^through fear of war 

and' of the men, whd decide Sovięt 
policy in Moscow. Būt the Beores 
of thousands of uprooted human 
beings are somtehing else again. 
They are Finland’s unknovvn civi
liams, the people who are rarely 
news in anybody’s war.

• (Copyright, 1939, The Chicago 
Daily News, Ine.)

several

Inside the big Normai School 
Building 300 evacuees were begin- 
ning another dreary day waiting 
for politicians to settle their fate. 
There were very old men, women, 
and a7 great many children. Ali 
came from the Russian frontier 
districts more than 100 miles away. 
all had slėpt upon canvas spread 
upon the floors and all possessed 
nothing except the bundles ofbirute.oloring of the chryšaiithemums 

:hat the maid?of-honor carried. lt 
the groom and his attendėnts werė 
not , altogether “comfy” in their 
•’full-dress” suits, they didn’t shovį 
t. Even papa Kairis fprget he 

dressed so formally when he begąil 
welcoming the guęsats at the ‘re? 
ception,—in the Wondėrl6nd':Šallj 
room on the northsideį where dihi 
ing, węll-wishing and dancing last- 
ed a good numbet of hpurs. . ]

A few wives are wonderihg jusf. 
kow much, if ahyt of dihing. dąp? 
cmg, eto., there , ’ipay įte įt' 
conydntibn. their husbandg. are 
tending this Monday, f Tuesddy 
Wednesdąy in F’eorlą, yės> peqrla, 
Illinoitf. The Messrs. K, Š/ 
Johh Razanauskasr 
skas, L M. Mozeris and J. P. Var 
kala, ąll pr0feonais'' buįitiešs-
men, left Chicago early this A. M. 
to convehe with the bther jreppėį' 
santgtives from all over iilihbisįaį’ 
the BUILDING AND
GUE. faell, now, Įet’a try ątyl think 
-^profe&sionals ftpd busįnesp men 
are they at all Ūke LegiorinįfrO ?

In trying to solve the problems 
of our nation, let us keep cool, L. t 

■s not jurr.p to sensational out? 
bursts. There are many rumorš 
ending to the sensational. Let us 
void them. This is particularly 

įdvisable for the leaders of thė 
’cople. It is easy to mislead peo- 
)le, būt it is extremely hard to rec- 
:fy errors. Let us avoid errors. 

Let us be careful. Let us rejoice in 
'he bounties given us by this na- 
įlon. We mušt be proud of its free- 
ilom. Būt also, remember your 
brothers and Lithuania.

Še ptudent, be cautious, be good 
Lithuanians ahd loyal Americans. 
lt is your fate to live here and en- 
joy a peaceful existence. Let it be 
/our W|sh for the šame peaėefulness 
for Lithuania, fpr Lithuania is the 
fatherland of all Lithuanians. The 
future of the nation depends 
the sttength and progresą of 
country,/

The ancient honorable past 
Lithuania looks fonvard to

T-

PicMt.^į^|ch wpte taken 
iighV^lebtioi) of “Miss 

neady ,ąnd 
Naujienos / iįf-

■ &anku£ ?230

the
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Heilo everybody, this is MR. E. 
špeaking.
... We arė sorpy to announce that 
ftįrtitę’s Cnmera Club is postponing 
jhęir. scheduled Exhibit of Photogra- 
phy of October '25 th indefinitely in 
įYder that there be' no conflict 
with thė Cohcert that Barbara Dar- 
.iys, Lithuąjiiėi|-Ąmerican song ar- 
tist |s givihM,: on the šame day, at 
tįie Wpmen’s,^Club.

Also I wish to mention that Bi-
HąUoiv^en Party of Satur- 

dąyr Pjptbbė^'?8th, 1939 is being 
Kęlid af ; Aldbna PėUevich’s home, 
76 E., lOlst Place. Šveryone mųst 
£pme Jh pytume or pay a penajty. 
The admission is .50. Come one, 

;'$prpe ąli. 4
We have h hėw member in the 

Chorus nbw, thanjes to Zen Prane, 
I .gather that according to the 
girlė of Birute, he’s a handsome 
ydijhg man. The name is Leonard 
jppviįaitis and he is a v/ėleome ad-

Thęre is something in the phrase 
“Sisterly love”. If you’ve noticed 
the way Phyllįs and Wanda Mise- 
wich, and the way Lil and Olga 
Jokubonis stiek together, you won’i 
have any doubt. How about that?

’CoUrse there’s something in the 
way the Pratt Boys stiek together 
even if there isn’t a phrase con- 
tainįhg the words “Cousinly love”.

IT’S a wonder... Uncle Al came, 
and he came -ori time, too. And 
surprise of surprises, he didn’t 
gue with Papa Miller either!

If there eyer was a heckler, 
Mary Barnett. Ali one has to
is listen to her give someone a 
ribbing and she does that to some
one every day.

And here’s an important notice 
to all members of Birute. The re- 
hearsal day has been changed from 
Friday to Thursday. Make a note 
of this, all you members.

—MR. E.

the 
ar-

floors, since all availablę 
have been sent to the re- 
near the border.
resepvists are well disci- 

inevitably cheerful,

it’s
do' ' very•splendittyyevery giri 

in contest 
■įv’^^į'j^robut^e at leėst one 

;oopy to'^įfc a- lastifcg;rėmam, 
.branęp .tff ^ mbhjėhtotia. opoasion. 
J arka? įhotographfc. arė: phlj

■ '> ■ '

................
lėa^^jiėiįi >stray, n’ėst-cė

F

skelbiasi Naujienose. ditionto our tenor section.therland.

on 
its

of 
. a 

bright future and invites all sons
and daugthers of Lithuania to give i ^ut stop, it these men are, vali 
their moral support to their fa- married; not a one single one 

among them; theref ore, * nonė * to
4 • . * ■ 5- 4.' s * *

—Nėwsy.

GERB. Naujieną skaityto* 
fosir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i

lion.es
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REIKALINGA VIENA ADATA 
siūti operatorių — patyrusių prie 
plaunamų suknelių—nuolatinis dar
bas. 2300 Wabansia, pirmas aukš
tas.

PARSIDUODA GROSĘRNE 
delięatesų— biznis seniai įsteigtas 
—labai pigiai parsiduoda. 5752 S6. 
Račine Avenue.

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

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

GOODMAN,

Leonard Pe troškus, 25, su

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

SOČ1ETY BRIDĄL SHOPPE 
1719 W.- Chicago Avėnue.

BUSINESS; CHANCES 
Biznio Progos

£ K'

PARTYRUSIŲ MOTERŲ skudu
rams skirstyti—tik patyrusios te
sikreipkite. CENTRAL PAPER 
STOCK CO., 1265 W. North Avė.

.A 
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
WUOLESALE FURNITURE 

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
Mokėdamas cash ūŽ rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai Žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. WeStern A Ve., Chięago, 
I1L Phone Republic 6051,

Sunkiai Serga 
P-ia Bagdonienė

Sunkiai susirgo Victor 
dono žmona. Gifli En^lewooĮd
ligoninėje, 6008 So. Green gat. 
Krizis praėjo. Tikimasi grei
to pasveikimo.

Victor Bagdonas yra žino
mas rakandų kraustytojas, ku
rio raštinė yra 8406 S.
.St.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Charles Balchiunas,
Bose Dvorak, 26

ANTANAS ARMONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 21 d., 1:15 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Raseinių ap
skrity, Žvingių par., Bikavė
nų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

2 švogerius: Juozapą ir 'Alek
sandrą* jo moterį Clarą Ba
landis ir jų šeimyną; pus
brolį Juozapą Armohą, gimi
naičius. Juozapą ir Vincentą 
Paulauskus ir jų šeimyną. 
Lietuvoje moterį - Oną, sūnų 
Franciškų ir švogerį Mykolą 
ir jo šeimyną.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4704 So. Western Avė. Laido
tuvės įvyks seredoj, spalių 25 
d., 8:00 vai. ryto iš kopi. į ' 
Nekalto Prasid. Pan. šv. par. ; 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Kazimiero kapines.

Visi zl a. Antano Armono 
giminės, draugai ir pažįstami ( 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti \ 
jam paskutinį patarnavimą 4r 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka,

Švogeriai, Pusbroliai ir jų 
šeimos.

Laid. Dir. J. LiuleviČius, 
Tęl.. LAFAYĘTTE 3572.

ANTANAS ŽUKAUSKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

spalių 21 d., 8:00 vai. ryto, 
1939 m., ęulaukęs 48 metų 
amž., giijaęs Titavėnų parąp., 
Loluchiy kaime. J

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Pauliną, po tėvais Jo- 
nišaįtę, dukteris Stanislavą, 
Adelinę, ir Ireną, sūnų Alber
tą ir Antaną, brolį Xavier 
Žukauskas, Scranton, Pa. ir 
daug kitų giminių, draugų ir . 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4600 So. 
Wood St. Laidotuvės įvyks 
spalių 25 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parap. ■ 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio šielą, o iš ten buš nulydė
tas į šv. Kazirttiero kapihes.

Visi a. a. Antano Žukausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paškutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liėka, 
Moteris, Dukterys, Sanai, Bro

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

Tel. YARDS 1741

Metinės Mirties Sukaktuvės

PETRONĖLĖ MISSUS 
po tėvais Kūsaiie

11 Fl'tt A Gėlės Mylintieins
U M 01 Vestuvėms, Ban- 

j ii [IMkietams, Laidotu- 
w ■ * vėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams . 
4180 Archer Avenue:

Phone LAFAYETTE 5800
* ’ »‘ •• rt r* ."Y T * i .. .y /*1

i,?, i

1

i

veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.Eudeikis, i

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio pfogų ir t. tMwaaagwai iiimiiiiiii'cwwwbbw»ww 

a AflFi t> (A Siunčiam Gėles IIvFIKIn Telegramų i
L U B ELI Visas Pasaulio 

Dalia
KVIETKlNfNKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankletams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
f . Tel. YĄRDS 7308

NAUJAUSI m GERIAUSI 

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Rose Važnis, 22
James 43, sti Rose

Adashun, 38
Mark Satter, 28/ su Claitee

Komsky, 21 ‘
Nello Menoni, 28, Su

Vida, 18
John Bertulis, 25, su 

rieiia Buerger, 20
Ray VVhitmhrty 24, su 

bei Godeikis, 21
Fraiiik Pėkala, 25^ su

Lenartu 21
flrikalauja

Elizabeth Kubish nuo 
Kubish 
Gavo 
Perskiras

Tekia Zdunczyk nuo Stanley 
Zdunczyk

Dalyvaukite 
Labdaringame 
Parengime

Spalių 2’5-tą d. yra rengiama 
sergančiam lietuviui, Motiejui 
Vitkui, BUNCO PARĖ, Venge- 
liausko salėje, 4500 So. Tai
man Avė., 7:00 vai. vak. Visi 
geros valios lietuviai, kurie pri
jaučiate sušelpimui nelaimin
gos šeimynos, prašome daly
vauti.

Motiejus Vitkus yra žemai
čių Kultūros Kliubo narys. Jis 
paeina iš Kvėdarnos, o jo žmo
na yra šaukeniškč.

Steponas.

Chicagos

PAULINA SAVICKIENĖ 
po tėvais Mondričia.

Persiskyrė su šiuo pasąuliu 
spalių 19 d., 7:15 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukus 44 m. amž. 
girnus Šiaulių apskr. Skaisgi- 
rių parap., Ramoškių km.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Julijoną, sūnų Julijoną, 
dukterį Prancišką, gimines ir 
draugus, o Lietuvoj—5 sese
ris ir dnjig giminių.

Priklausė prie 
Liet. Draugijos.

Kūnas pašarvotas 1720 . Šo., 
.?lamų .tel. . ęanąl 

1256, 'Laidotuvės įvyks spaliu 
24 d., 1J39 m. 8:30 v. ‘ryto iš 
namų į Dievo Apvėizdos par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten ibus nuly
dėta į šv* Kazimiero kapines. , 

•Visi a. a. Paūlinbš Savic
kienės gifninėš, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- , 
čiami dalyvauti laidotuvėse * 
ir suteikti jai paškutinį pa- ' 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė, Seserys, 

Giminės
Laid. Dir. 

Tel. CANAL

ir Draugai.
J. F. Radžiūs 

6174.

žentą Antaną, 
2 

ir Antaną, 
daug kitų

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
23 d. spalių mėn., 1938 m., su
laukus 48 metų amž., gimus 
Kretingos apskr., Grušlaukių 
parap., palaidota Tautiškose 
kapinėse spalių 27.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, 2 dukteris: Stel- • 
lą Isdonas, 
anūkę Joan, ir Antaniną, 
sūnūs Talesford 
marčią Natalią ir 
giminių.

Musų brangioji 
motinėlė niekuomet neužmir
šime. Mes tavo kapelį gėlė
mis apsodinsime ir ašarėlė- 
mis laistysime, kol ir mes at
eisime anksčiąus ar vėliaus 
prie tavo šalies atsigulti. Ilsė
kis musų brangioji moteris ir . 
motinėlė ir lauk mus ateinant.

i

Nuliūdę liekame:
Vyras, Dukterys, Sanai, žen- - 

tas, Marti ir Anūkė.

moteris ir

NAUJIENOS, Chicago, DL

TARP MUSŲ
Kazokų Choras 

•I Vėl Chicagoj

G. Benošius Persikėlė 
I Naują Vietą

Vaistininkas G. Benošius 
persikėlė į naują, vietą, .priė 
25’57 W. 71st St. Pirmiau bu- 
yo 2612 \W.’71st Si. Dabarti
mi vieta yra daug erdvesnė, 
nes naujas namas ir kampinis, 
kas priduoda visai kitokią iš
vaizdą bizniui. (

G. Benošius - yra per daug 
metų “Naujienų” atstovas, neš 
pas jį randasi “Naujienos” par
davimui.7 Benošius -geras biznie
rius ir labai draugiškas žmo
gus, per tai jam ir biznis seka
si. Good luck, tolimesnio biz
nio eigoje ir naujoj vietoj.

P. G.

Automobilių B/žnis 
Geras

Kadangi rudenį pradeda par
davinėti naujo modelio auto
mobilius, tai užėjau į Central 
Auto Sales įstaigą, 8207-9 So* 
Halsted* St.y kur menedžeriūrri 
yra lietuvis, Gari Dainora, gau
ti apgarsinimą “Naujienoms”.

Ėesikalbant su p.. Wainora 
paaiškėjo, kad biznis šiuo lai
ku neblogas ir tikisi, kad ir 
kitais metais bus geras.

Įrodymui, kad biznis eina ge
rai, parodė keletą kontraktų- 
parduotų karų. Vienas pirkėjų 
buvo ir mano pažįstamas, bu-’ 
tent, Laurence RuibaVičius; ku
ris turi dukterį ir sūnų ir jiems' 
nupirko naują Dodge Deluxe‘ 
su visais naujausiais- itaisyi 
mais kaipo prezentą. >

' Central Auto Sales įstaigą 
užlaiko ne tik naujus karus,; 
bet turi didelį pasirinkimą ir 
įvairių vartotų karų. Taigi, kam 
reikalingas karas, patartina' 
pUfna-tyti Carl Wainorą, o jis 
mandagiai parodys įvairių au
tomobilių. y n y.z

X' I J. tJrigot — '
“Swan Brand” 
Gėrimas .

Teko ūžeiti pas polius
gotus, 5114-16 So. Rox Avė., 
išdirbėjus “Swafi B^ąhd”, tai; 
yra, -kuris išdirba papsą” ir 

 

ginger ale.

Ponai Drigotai yra labai 
draugiški žmonės, parodė visą 
išdirbystės mašineriją ir kaip 
išdirba papsą. Besikalbant pa
sirodė, kad p. Drigot savo ge-: 
rimus. parduoda ne tik lietu
vių taVernų, grosernių, ken- 
džių krautuvėms, piknikams ir 
baliams, bet ir svetimtau
čiams. i

Draugas Drigotas nesigaili 
ir paaukauti geriems tikslams. 
Per du kartu jisai paaukavo

Dri-

(T> •

VINCENTAS ROMANAUS- 
KAS, gyveno 4602 So. Pauli

na St., Yards 7232
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

špalių 20 d., 2:30 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Ežerėnų apškr., Rim- 
šių parap., Meleniškių kairhe.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Julijoną, po tėvais 
Mockaitę, sūnų VladisloVą, 
brolį Edwardą ir švogerką 
Oną, seserį Mikaliną Pakar- 
kienę, ir jos šeimyną, švoger
ką Oną Jurionienę ir jos 
vyrą Mykolą, švogerką Batbo- < 
rą Waitkevičienę, jos vyrą 
Jon^ ir jų šeimą ir daug kitų į 
giminių, draugų ir pažstamų. j

Lietuvoj—du brolius Napo- į 
joną ir Adolfą, seserį Jenefą. ;

Kūnas pašarvotas J. F. Ęu- i 
deikio kopi., 4605 S. Hermita- I 
ge Avė. Laidotuvės įvyks j 
antrad., spalių 24 d., 8:00 v. » 
ryto iš kopi. į šv. Kryžiaus j 
parap. bažnyčią, kurioje atsi- j 
bus gėdūlingos pamaldos už ‘ 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. t Kazimiero 
kapines. -

Visi a. a. Vincento Roma- 
nausko gimihės, draugai ir 
pažstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jatm paskuti
nį patarnavimą ir atsiSveiki- 

\nimą. Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Brolis, Sesuo 

Ir kitos Giminės.
Laid. Dir. J.

Tel. YARDS 1741.
II f. • . i

£$ Jarov, ^>rą ^dlrigu6jši0
Dainų mČŽpjdmš bus smagu 

išgifgji, kad ..faršus ■ Dono Ka
zokų choras yel atvažiuoja Chi- 
cagon. PdbjiĮfiai reikalaujant, 
Kažokai gffšta Ghicagon kitą 
sekmądichį, Utėlių 29 d., ir 
išpildys pro'grairią Civic Operos 
salėj. Programas bus naujas.

Bilietus galima gauti “Nau
jienose”, Viso$. vietos rezervuo
tos ir kainos tyra nuo 8Šc iki 
$2^20. ; g >, (Sk.)

=== 
savo išdirbto*' papso ir ginger 
ale Chicagos Lietuvių Draugi
jos bazaranjį kurie buvo su
rengti moksleivių ir ir kultū
ros fondui. ,Prieš išeisiant, at
naujinau “Naujienas”.

Patartina ' draugijoms v ir 
kliu’bam^. ;rę$$iarit balius ar 
piknikus, parimti papso ir gin
ger ale iš p. Drigot.
;;v n u-Alex Attibrose.

. ’ >:< L'

Smagus Valinių 
Vakaras/ b - J- r

P-'nas B>^d^įš‘ .savininkas už- 
edgos:, 2^10jWsesi -BGthrSt.y spa-‘ 
lių-0ct. 28 vai; vakaro,
ruošia smagi! Tr§llowe’en poki- 
li. P-nia Buariš išanksio ruo- 
šią skanų ^Įpąį^tą, gardžius gė- 
rirhus, kad . sulikti ir pavaišin-

Svėčius

i

žaibasti

Chicagos Draugiją, 
Klitfbų Valdybos 

1939 Metams
BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VaLdyba 1939 
MĘTAMŠ: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So.' 
Lowė Avė.; NUt. rąšt.-r-StahiSlo- 
vas Kunevičius, 3220 So. 'Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
gulbinas,' 3144 So. Wdllaęe Ąve.;

pntr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kašiėrius— 
Petras, Balsis, 6653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So^ JJalšted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
tfečiadieni, Chicagos Liet. Audi- 
tėtijoj, 813^ So. Halsted St.

JAįTNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
.1930 M.: Pirmininkas—Juozapas

Rūta, 3141 So. Halsted Št,; Pa-
_______ __ Juozatias 

___ , 8141 So. Halsted Št.; Pa- 
gėlb.—Petkas Pauzolis, 3427 šo.

< Halsted Št.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rast—Walter Dulevich, 
8728 Harper „Ąve.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
38rd Street, korespondentas; 
Aresunas, 3623% S. Emerald Av.; 
Apekūnas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Ąpekuhas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104j; S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petrės Barzdis, '3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vėl. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St
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TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
L6Wė. AVe.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—*pirm. pagelb., 3140 S. Wallaše 
St.; A. Kaulakis — nut rašt 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—tin. rašt., 8584 So. Lowe Ąve.; 
Z. Grigonis^—kontr. rašt; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—Iždininkas, 3137 Š. Hals
ted St: L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So? Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibūna kas 
mėnesį antrą (Ž) sekmadienį,

• vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St į draugystę 

. priimami vyrai ir .moterys nuo 
18 i ki45 metų anižiaits-

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauškas; Finansų rašt.—E. žą
sy t aite; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A; J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB VALDYBA 1939 M.: 

Pirm; — J. Skuterius, 4000 So. 
Taiman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St,; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis. 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka- 
šieriūs—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rqpkwell Št, tel. Lafayette 
24ią^<Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayettė 1374j
So. Čampbell Avė.; K 

rJ. Jesiunas, 2440 JW<
Rd.; Dr. kvotėjas
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 

/•sibuną kas mėnesį trečią (3) sek- 
/jhadįehį 1 vai. pčpiet. Į, kliubą

priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.
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Kontr. rašt.—P. Montvidaš, 4135 
__  Kasos glob.

—J. Jesiunas, 2440 W. Persning 
: i —Dr. A. J. Ma

nijas, 4070 Archer Avė,,..tel. La-

L. Ž AG ARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb;—A. Niprikaą, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Vžkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienę— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieravičę, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10054 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Salakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai. laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA .1939 METAMS: George

Medalinskas—pirm., 233 S.. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekL; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kažiunas—ka- 
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka;, Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
virinsimai .bus./Taikonąi vjršuj 
NapoleOn’ Rėątžiuraht, >‘.13956 West 
5th Avenue’. 1

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUĖO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

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

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

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

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. — 

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

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

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

MERGINA BENDRAM namų 
ruošos darbui be virimo ir sunkaus 
skalbimo, 1 vaikas, būti, gera alga.

Lakeview 7990.

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA bendram namų ruošos dar
bui be virimo ir sunkaus skalbimo, 
prižiūrėti vaiką, būti. $7.00.

Van Buren 7667.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PATYRĘS kriau- 
čius arba ris greitu laiku. 
Darbas nuolatinis. Gera užmokestis.

6910 So. Western Avė.

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

REIKALINGA INTERNAL ar 
race grinderių, taipgi jaunų vyrų 
mašinšapei. Patyrimas. South ar 
south westsidėj.

CUT-RATE EMPLOYMENT 
1727 N. McVickers. Merrimac 4872.

FURNiSHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI KAMBARIAI nedidelei 
šeimai. 6140 Ingleside Avė. Mrs. 
Dementis, Midway 7905.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

< BALDAI UŽ PINIGUS L 3 J 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

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

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distribųtor
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

VARTOTAS STUDIO COŪCH 
$15.00. Vartotas elektrikinis šaldy
tuvas $39.00.

DAN-FEL FURNITURE CO. 
2602 West 69th St.

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

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

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sėkr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekt.—Stanley Bu- 
necais, 8247 Beacn Avė.; ixasie- 
iius—uonn. Kuprevičius, 34*6 W. 
.rierce a ve.; iviarsaiKa — Anton 
Kuprevičius, 3-itč i_.e Moyne

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDlBn METAMS: Pirmi- 

nmkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Taiman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2b2U W. 7Uth St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
37 by W/ bist Place; Fin. sekr. —' 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. VVestern Av.; 
iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal- 
ka-t-Pranas Wehskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

PARDAVIMUI TAVERNAS, gera 
vieta, gera biznio proga prie gat- 
vėkarių linijos—kaina nebrangi. 
9257 Cottage Grove. Matykite sa
vininką po 5:30 vakaro.

> , f

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nas stakas ir išlaukinė bowling 
alley pigiai, renda pigi. 650 W. 
81st St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

NAUJI MŪRINIAI
BUNGALOW

nauji mūriniai bungalow, po 4 ir 
kambarius. Moderniški, karštu

4 
6 
vandeniu ir garu šildomi. Yra su
ros, elektra, gasas, gatvekarių bu- 
sas sustoja prie pat durų. Ir 1 mū
rinis biznio namas ant kampo 111 
St. ir Crawford Avė. Parduosiu už 
jūsų tinkamą pasiūlymą.

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN HOMES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005

4 FLATŲ PLYTINIS, 2—5, 2—4, 
7 kambarių katedž užpakaly, 35 
pėdų lotas, puikiam stovy šaldytu
vas, pečius ir stokeris, bargėnas 
—55th ir Sangamon. Radcliffe 4150

FARMS FOB SALK 
Ūkiai Pardavimui

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.

150 AKRŲ GEROS žemės ir 
budinkai ^rti Peotone, po $80 ak
ras. Terminai. 137 akrai geros že
mės ir budinkai arti New Lennox 
—$100 už akrą, terminais. E. POR- 
TER, 1122 Bryah Avė.

AUTOS—TRUCKS FOB SALK 
Automobiliai ir. Trakai Pardavimui

SPECIALAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
’39 Plymouth sedan, radio ir šiJdy- 
tuvas ................   $595
'38 Oldsmobile sedan, radio ir Šil
dytuvas .................................. $575
’38 Rio panel truck ................. 275
’37 Plymouth 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, 

375 
265 
Šil- 
395 
195 
85

šildytuvas ..................................
’36 Plymouth coupe .................
’36 Oldsmobile Sedan, radio ir 
dytuvas ......................................
’35 Chevrolet sendan .............
’32 Ford sedan .........................

BŪNNIN & SONS, INC.
Autorizuotas Chrysler ir PlymoUth 

Dyleris
3651 Ogden Avė. R0ckweIl 0434

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

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

3 Oil—6V4c.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN,
Tel. HARRISON 3000.

No.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis *ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostuihetį, bet gdrslhkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 

' “Classlfied” skyriuje.
SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me ^puslapyje “Clasa- 
Hied" skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos
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MUNCIĖ, IND. — Robert A. McDaniCls (po kairei) 
ir Kelvin F. Baxter išsilaikė mažame lėktuve ore 343 va- 
landas ir 46 minutes. • < /

Didelis Gaisras 
Town of Lake

Nuostoliai siekia kelioliką 
tūkstančių.

Vakar, 2 vai. po pietų gaisras 
sunaikino kelis prekybinius na
mus Town of Lake, prie Ash 
land avenue, tarpe 48-os ir 49- 
os. Gaisras prasidėjo dviejų 
aukštų name ties 4934 S. Ash
land gatv.

Gaisro gesinti buvo suvažiavę 
kelios ugniagesių komandos. 
Nuostoliai siekia ke.ioliką tūk
stančių dolerių. Susisiekimas 
Ashland avenue buvo sulaikytas 
trims valandoms. Užmuštų ir 
sužeistų nebuvo. Gaisro paniū
rėti susirinko keli tūkstančiai 
žmonių.

Pasimirė Izidorius 
Butkus
Susižeidė Nukritęs Nuo Laiptų

MARQUETTE PARK. — Už
vakar vakare apskričio ligoni
nėje pasimirė senas marąuette- 
parkietis, Izidorius Butkus. Ji
sai buvo 75 metų amžiaus ir 
gyveno adresu 6831 So. Camp
bell avenue.

Butkus sunkiai susižeidė ke
letą dienų atgal, kai nukrito 
nuo laiptų savo namuose.

Mirė Alinėj Pašau 
tas 18-kietis
Traukia Bartenderį Teisman.

anksti rytą apskričio 
pasimirė 27 metų 

Monte King,

Vakar 
ligoninėj 
aštuoniolikietis 
717 West 19th place.

Spalių 2-rą dieną jisai buvo 
pašautas laike ginčo alinėj, 
ties 733 West 18th streeE

Maxwell policijos nuovada 
Kingo mirtim kaltina įstaigos 
bartenderį, George Fusco, ir 
jį patraukė atsakomybėn. Fus
co yra 32 metų amžiaus ir gy
vena adresu 874 Sedgewick 
avenue. Byla prasidės lapkri
čio 3.

Cicero Policija 
Suėmė Mykolą 
Bielskį

Prisipažino, Kad Sumušė 
Juozą Dargį

AUTOMOBILIV
NELAIMES
Vitnuiė 60 Metų WPA Dar

bininką 
♦

• Doįvners Grove policija 
suėmė 'ir apkaltino neatsargiu 
važiavimu 19 metų jaunuolį, 
Robert Salerno, nuo Route 1, 
Downers Grove. Netoli prie
miesčio ribų jaunuolio mašina 
užmušė 60 metų WPA darbi
ninką, George Platz.

• Išeidamas gatvėn iš už 
užpakalio didelio autobuso, 
po troku pakliuvo ir žuvo 73 
metų ūkininkas, Robert Mc- 
Roberts. Nelaimė įvyko prie 
Gary, kur užmuštasis gyveno.

• Prie 7Sth ir Vincennes 
užsimušė 19 metų jaunuolis, 
6825 Indiana avenue. Su savo 
motorcikliu jisai įvažiavo į 
greitai važiuojantį automobilį.

• Penki jaunuoliai buvo 
skaudžiai sužeisti, kai jų auto
mobilis ir pieno trakas ' susi
kūlė prie George ir Seminary 
gatvių kryžkelio. 'Prie auto
mobilio vairo buvo 20 metų 
jaunuolis ,Glen Wedlund, 1115 
Toscoe street. Troką valdė 
Gus Manas, 44, nuo 2633 Wi- 
nona avenue. Po xsusikulimo, 
trokas atsimušė į sieną apart- 
mentinio namo, o keleivinis 
automobilis nuvertė vanden
tiekio vamzdį.

irtis Manteno 
atėjime

Serga 358. i -4
Šiltinės epidemija užmušė 

52 žmones Manteno kalėjime 
ir proto ligų ligoninėj. Pasku
tinė auka buvo Anna Bealan, 
43 metų moteriškė iš Chica- 
gos. Sergančių yra 358.

Ligoninėj paskutinėmis die
nomis taipgi pasireiškė disen- 
terija. ,

Traukia Bridgeporto 
Pieninės Savininką 
Teisman

CICERO. — Cicero policija 
užvakar vakare areštavo lietu
vį, Mykolą Bielskį, 1255 Madi- 
son Street, kurio apskričio ko
roneris ir policija ieškojo ry
šy su Juozo A. Dargio mirti
mi.

Areštas buvo padarytas Ci
cero alinėje, ties 4837 West 
14th Street, kur vietos polici
ja netikėtai Bielskį užklupo.

Jisai prisipažino, kad Dargį 
sumušė, bet aiškinosi, kad nie 
ko nežinojo apie jo mirtį.

Juozas A. Dargis, 43 metu 
chicagietis, pasimirė pereitą 
antradienį. Giminių ir policijos 
žiniomis, tarp jo ir Bielskio 
buvo kilęs ginčas. Bielskis, ve
lionio švoger.’s, buk jį laba 
skaudžiai sumušė ir po to kur 
tai pasislėpė.

Darg is gyveno • adresu 711(51 
Eggleston avenue, buvo chica-, 
giečiams gerai žinomas biznie
rius ir karo veteranas. Jisa 
užsiėmė įvairiu bizniu ir tar
navo už bartenderį alinėj ad
resu 6753 S. Western avenue.

šeštadienį ' buvo palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse. PaKko 
žmoną. Eleanor, motinėlę ir tris 
brolius.

Nesilaiko Fede valės Pieno 
Kontrolės Patvarkymų.

• ' ’ ,/ '

Federalė pieno administra- 
cijfa Chicagoj pereitos savaitės 
pabaigoj patraukė vieną Brid- 
geporto pieninę atsakomybėn.

Kaltinamoji bendrovė yra 
Lemont Dairy Company, 840 
Wešt 31 st St., kurios savinin
kas yra Joseph Skrypczynski.

Administracija užvedė bylą 
federaliam teisme. Skunde sa-e 
ko, kad Skrypczynski prasi
žengė pieno kontrolės įstaty
mams neišpilcįydamas raportų 
apie savo pieninės biznį ir ne
sumokėdamas reikalaujamų 
mokesčių.

Skrypczynski aiškina, kad 
o biznis yra mažas, vos suve
da galą su galu, ir neturi iš ko 
lamdyti knygvedį raportus da
ryti, ir nepajėgia mokėti mo
kesčių, kurių kontroles admi
nistracija nori.

I

NAUJIENOS, CMė&žfi, IŪ. Pirmadienis, spalių 23, 1939

IRUŽVAKAR

Vėl Rodys Filmus 
Apie Lietuvą, 
Vilnių
Mikas Motuzas Skubiai Išvyko 

New Yorkan

■i

“Miss Lithuania 
1940” Rinkimams 
Praėjus
Rinkimų Sunkumai. — Nusi

skundimai. — Teisėjai.
Automobilių parodos rengėjai 

pavedė “Naujienoms”, kaipo di
džiausiam ir įtakingiausiam lie
tuvių laikraščiui, išrinkti gra
žuolę, “Miss Lithuania 1940”, 
atstovauti Amerikos lietuvius 
Automobilių parodoje, Lapkri
čio 4—12 dd.

Gali atrodyti, kad tame nė
ra nieko nepaprasto. Bet kas 
dalyvavo rinkimų vakare, spa
lių 18 d., Lietuvių Auditorijoj, 
matė, koks didelis buvo visų 
ūpo įtempimas.

Kiekvienos kandidatės moti
nos, giminės ir pažįstami 
no, kad jų mergaitė yra 
žiausia, ir mažai abejoja, 
nebus išrinkta.

• N orw e gian-American li
goninėj pasimirė JosephMc- 
Macken, 33 metų kouboju is 
Trail City, South Dakota. Bu
lius jį mirtinai subadė 
vaidinime, kuris dabar 
Chicagos Stadijone.

• The Community 
šiandien Chicagoj pradeda va
jų sukėlimui $3,611,000 atei
nančių metų labdarybės dar
bams. Fondas sukeltus pini
gus padalina įvairioms priva- 
tiškoms labdarybės organiza
cijoms.

* • Tarpduryje namo, ku- 
riain ji gyvena, nežinomas 
piktadaris sumušė ir apiplėšė 
37 metų moteriškę, Mrs. Bella 
Koff, 2627 W. Division street. 
Užpuolikas. pasiėmė jos ridi- 
kiulį su $20. ;

Užvakar v Chicagon at
plaukė trečias prekinis laitas 
iš Europos,f po karo paskelbi
mo. Kaip, ir pirmieji du, ir tre
čias1 laivas, “Taborfjell” plau
kia .po* Norvegijos vėliava.

ė 'Besilinksmindama gimi- 
minaičio vestuvėse, staiga pa-\
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KANSAS CITY, MO. — Alfred Millėr šypsosi prięš 
operaciją. Jam teko nuplauti' koją.

... # '•.ieiepUiiV*.

Britų naikintojas artinasi prie 
bombonešio

Kaip Jautėsi Motinos
Na, iš 40 kandidačių reikia 

išrinkti tik vieną. Aišku, kaip 
jaučiasi gražuolių mamytės, 
kurių dukterys nelaimėjo. Tar
pe jų yra labai rimtų moterų, 
kurios ima įvykį kaipo “spor
tą”, nes žino, kad yra ir dau- 
giaus tokių motinų, kurios taip 
pat jaučiasi kaip ir jos, taippat 
žino, kad tik viena gali būti 

simirė 45 metų Mrs. Stella M a- išrinkta.
jeivski, 2618 Greenvieu) avė. 
Turėjo širdies ligą.

> ■ ’ Maliorius Fredeirck 
Swe'et, 4430 N. Central Park 
avenue, buvo skaudžiai apde
gintas, kai užsidegė varnišas, 
kurį jisai valė nuo virtuves 
grindų, namo ties 940 Clinton 
Placeį r * <

• Vakar ir užvakar Chica
go j lankėsi staiga pagarsėjęs 
Neu) Yorko murininkas-rašy- 
tojas, Pietro di Donato, 28 me
tų amžiaus italas. Jisai paliko 
garsenybe parašęs labai' popu- 
liarę knygą, “Crisl in Concer- 
tev. Tai jo viėnihtėliš ir pir
mas) kūrinys. .'

• Jaunas, gražiai pasirė
dęs piktadaris užvakar vaka
rę atėjo De Mbtz valgyklom 
ties 5 Węst Raridolph ir sve
čiams žiprint,/ ątėmė nuo ka- 
sieres. $60. Tdš pats piktadaris 
jau di£ kartu' apiplėšė tą vai-

sių ;Wyj. . V'' \
• metų 

mergaitė, Palricia Krzemien, 
13338 Markinau) avenue. Jos 
suknelė užsidegė . mergaitei 
bežaidžiant prie laužo tuš
čiam lote, 132 St. iv Mackinaiv 
avenue.

• Chicagos ir apskričio po
licija neseniai įvedė “dvi-pusį” 
radio tinklą kpvai su piktada
riais. policijos automobilių 
aparatai gali priimti ir siųsti 
pranešimus, tuo žymiai page
rindami, susisiekimą su poli
cijos centf aline ir tarp skvad- 
karių. Užvakar departamento 
viršipinkai raportavo, kad tin
klas -veikia labai gerai. Jis ap
ima 50 myliį ratą, kurio cen
tre yi?h Willbw Springs.

Mikas- 
brolių, 
Yorka v

Bet kaikurios moterys to vi
sai suprasti nenori ir jaučia 
smūgį gavusios, jeigu jų duk
relės ar giminaitės nebuvo iš
rinktos. Kad save nuraminti, 
ieško kaltininkų. Kaltina teisė
jus, kaltina p. Gugienę, kuri 
tvarkė tiktai programą, kalti
na A. Zymontą, kuris per gar
siakalbį pranešė rinkimų rezul
tatus, kaltina net Galskį, ku
ris pilstė svečiams alų.

Kandidatės

M. Motuzas
Pereitą sekmadienį 

Motuzas, vienas Motuzų 
skubiai išvyko į New 
naujų filmų reikalais.

Bro’is Kazys New Yorke jau 
yra susitvarkęs naują filmų 
programą apie Vilnijos Kraštą, 
todėl, dabar, Mikas Motuzas 
ten išvyko pasitarti apie marš
rutą.

Kai abu pargrįš į Chicago, 
tada mes ir vėl pamatysim Lie
tuvą filmose, bet šį kartą su 
Vilnijos kraštu. Kartu pamaty
sime ir Lietuvių Dieną Pasau
lio Parodoje. —VBA.

Metropolitan Trust 
Nupirko Dideli 
Namą

kandi-

Metropolitan Trust bankas 
nupirko savo vardu, bet pa- 
slaptyj laikomam asmeniui, 
stambų biznio namą ties 720- 
28 West Roosevelt Road.

Name randasi Central Na
tional bankas, kelios krautuvės 
ir raštinės. Nuosavybę pardavė 
Massachusetts Mutual Life In
surance Company.

išrinkti vieną — yra

norėtųsi, kad butų 
lietuviško tipo mer-

Reikia pasakyti, kad 
datės į gražuoles šiame atsi
tikime parodė daug inteligen
tiškumo, užsilaikė ramiai ir jo
kių kaltininkų neieškojo (iš
skyrus vieną, kuri nevisai kul
tūriškais budais savo neužsi- 
ganėdinimą rodė).

Sunkiausia užduotis prisiėjo 
atlikti 'teisėjams. Iš 40 gražių 
mergaičių 
nelengva.

Jiems 
gražuolė
gaite, bet prisieina atsižvelgti 
į amerikonizmą ir daug Auto
mobilių Parodos taisyklių. Sve
tainės publika ploja/ nerimau
ja.
^.Reikia negaišuojant daryti 
sprendimas, o pažiurėjus į mer
gaites, reikia savo pirmesnį 
balsavimą keisti, nes pamate 
kitą, dar gražesnę.

Čia jiems atėjo į pagelbą 
Automobilių parodos rengėjai 
r spektaklio direktorius, su sa

vo skoniu ir patyrimais.
Na, galiau visi sutiko ir po 

P/2 vai. laiko išrinko panelę 
Oną Davis (Davidoniutę) “Miss 
Lithania 1940”.

P-lė Davidoniutę

Gerai Padarytas 
Darbas

Kiekvienas gerai padarytas 
darbas yra vertas savos kainos. 
Taip, jei kartais yra reikalas 
rašomai mašinėlei pataisyti, 
paskui, jei norėtumėte, kad ta
sai darbas butų gerai padary
tas, tai kreipkis į Wagner 
Typewriter Sales and Service 
įstaigą, 3712 S. Western avė.

tuvis Al Daras. čia rasi puikų 
patarnavimą, ir darbas bus at
liktas 
kaina, 
pirkti

puikiausiai nebrangia _ 
Perkant, galima nusi- 

mašinelę net už $15.00.
(Skelb.)

Paremkite Savąjį 
Prekybininką

t
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turės geresnę represen- 
už kaikurias kitas tau-

T. Rypkevičia.
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Rpmkitr tnns kurie* 
garsinasi 

•NAUJIENOSE”

Š?Š:

g

Anglų kreisevis “Repulše”; kuris, pasak ri'acių', buvo torpeduotas ir
> NAUJIENŲ-ACM B Tclephoto 

sugadintas.

Girdėjęs tuos visus nusiskun- 
limus ir rinkimų sunkumus, 
aorėjau pamatyti tą laimingąją 
‘Miss Lithuania”. Pasirodo, 
tad mergaitė vartoj a gražiai 
ietuvių kalbą, labai gražiai nu 
lugusi, inteligentiška ir, paga 
javo amžių, labai rimta mer
gaitė.

Iš veido matyti, kad myli 
Šviežų orą ir saulėj su lietsar
giu nevaikščioja. Esu tikras, 
kad Automobi'ių parodoje lie
tuviai 
tantę 
tas.

Prigėrė 2 Metų 
Berniukas

Mažam tvenkinyj užpakalyj 
šavo tėvų namo prigėrė 2 me
tų berniukas, Thomas 
niek. Gyveno adresu 
Honore St., Blue Island.

Kiekvienas geras prekybinin
kas yra vertas savųjų paramos. 
Remdamas saviškį, remi musų 
visuomenės pamatus. Tokiu, 
saviškiu paramos vertu preky
bininku, yra ir Alešauskas, ku
rio rakandų krautuvė yra prie 
6343 S. Western Avė.

P-as Alešauskas turi geriau
sios rųšies rakandų, ką jis par
davinėja net urmo . kainomis. 
Pas jį patarnavimas toks, ko
kio nė vienas iš musų nupeikti 
negalėtumėm. Visiems ir visuo
met jis pasirengęs maloniai pa
tarnauti bei patarimą suteikti. 
Tad, pirm negu nusitarsite kur 
baldus pirkti, apžiūrėkite ir įsi
tikinkite kokius galėtumėte nu
sipirkti pas jį. Jo telefonas 
Republic 6051. (Skelb.)

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingom




