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Reikalaus Paleisti Amerikos Laivą
CITY OF FLINT LAIKOMAS RUSU UOSTE

Laivas keliavo legaliai — sako prez 
Roosevelto sekretorius

WASHINGTON, D. C., spa- ris neturėjo teisės nuvaryti 
lio 24. — Vokietijos kreiseris,City of Flint į neutralios ša- 
Emden suėmė Jungt. Valstijų 
prekybinį laivą City of Flint. 
Šitas laivas yra 4,963 tonų tal
pos ir priklauso U.S. Maritime' nešimai, gal būt reikalaus, kad 
Commission — Jungt. Valsti- Rusija paleistų City of Flint 
jos valdžios įstaigai.

Pereitą penktadienį vokiečių ja paleis laivą, tai busiąs žen- 
kreiseris atsivarė City of Flint 
j Norvegijos uo^tą Tromso ir 
čia išleido 38 brifį jūreivius, 
paskandinto britų laivo įgulą, 
kurią City of Flint išgelbėjo.

Po to vokiečių kreiseris nu
sivarė Amerikos laivą į rusų 
uostą Murmansk, kur laivas ir 
dabar yra.

Ryšium su City of Flint 
griebimu prez. Roosevelto

* kretorius, Stephen Early, 
reiškė antradienį, kad laivas, 
remiantis Jungt. Valstijų įsta
tymu, plaukė pilnai legaliai. 
Tačiau tai nereiškia, kad City 
of Flint plaukė legaliai, atsi
žvelgiant į Vokietijos įstaty
mą. Faktinai Amerikos laivas 
gabeno į Anglijos uostus reik- 
menas, kurias Volęį^tįja yra pa
skelbusi kontrabanda.

~-4’,Bet Jungt.''' ValstfJ6«-argu
mentuoja, kad vokiečių kreise-

lies, kokia šiandien Rusija skai
tosi, uostą.

Jungt. Valstijos, sako pra-

jgulą ir patį laivą. Jeigu Rusi-

už- 
se- 
pa-

klas, kad ji laikosi neutraliai 
šiame kare. Jeigu nepaleisian- 
ti, tai Stalinas parodysiąs, kad 
Rusija esanti viena iš kariau
jančių šalių.

Washingtone nurodoma, kad 
City of Flint incidentas nebūtų 
įvykęs Jungt. Valstijoms tu
rint įstatymą, kurio projektas 
dabar yra debatuojamas sena
te. Nes administracijos siūlo
mas bilius draudžia Jungt, Val
stijų laivų kelionę karo zono
se.

Jungt. Valstijų ambasado
riui Maskvoje sovietų vyriau
sybė prižadėjo suteikti visas 
informacijas apie City of Flint 
ir jo įgulą. Vokietijos vyriau
sybė painformavo Jungt. Val
stijų ambasadorių Berlyne, kad 
jis daro laivo suėmimo tyrinė- f..-’' ’• frijimą.

Turtuole uždėjo pi 
nigus Browderiui 

paleisti

Suorganizuotas Bul 
garijos ministerių 

kabinetas
NEW YORK, . N. Y., spalio 

24. — Earl Browder, komunis
tų partijos sekretorius, naktį 
į antradienį išmiegojo kalėji
me. Tačiau iš kalėjimo jis iš
eis, nes turtinga ponia, tūla 
Hester G. Huntington, uždėjo 
$7,500 bondsą Browderiui pa
leisti iš kalėjimo iki jo teis
mo.

Browderį federalus Grand 
Jury indaitino pirmadienį. Jis 
yra kaltinamas tuo, kad var- 

, tojęs falšyvus pasportus kelio
nėms į Europą.

SOFIJA, Bulgarija, spalio 24. 
— Suorganizuotas naujas Bul
garijos ministerių kabinetas. 
Buvusio kabineto premjeras 
Kiosevanof pasilieka premjeru 
ir naujame kabinete. Jis taip
gi turės užsienių reikalų mi- 
nisterio portfelį. Naujo kabine
to sąstatas, stebėtojų manymu 
rodo, kad Bulgarijos užsienio 
politika mažai tepasikeis.

Padidino bausmę 
žydams

Iš naujo tyrinės ko 
munistų ir nacių 

veiklą
WASHINGTON, D. C., spa

lio 24. — Jungt. Valstijų tei
singumo departamentas pain
formavo Dies komitetą, kad jis 
įsakė padaryti Amerikos ko
munistų ir nacių veiklos tyri
nėjimą. Departamento agentai 
nustatys, ar reikia traukti ko
munistus ir nacius teisman dėl 
to, kad jie neužsiregistravo kai
po svetimų šalių propagandis
tai. Jungt. Valstijų įstatymas 
reikalauja, kad svetimų šalių 
tarnai užsiregistruotų.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 24.
jaunas* žydas nušovė Vokietijos 
ambasados Paryžiuje sekreto
rių von Rathą. Keršydami dėl 
šito akto, naciai uždėjo Vokie
tijos žydams piniginę bausmę 
— sumokėti $400,000,000. Tai 
reiškė reikalavimą atiduoti na
ciams 20 nuošimčių viso žydų 
turto.

Pereitą pirmadienį naciai pa
skelbė, kad 20 nuošimčių jierfis 
nepakanka, fr bausmę jie pa
didino dar 5-kiais nuošimčiais.
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“City of Flint”1 Amerikos laivas, kurį vokiečiai sulaikė ir nugabeno į rusų 
Murmansko uostą. Laivas plaukė iš Nėw Yorko į Angliją. • ; y
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Vokietija kariaus 
iki galo

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 24.
partijos veteranų susirinkimui 
Dancige, Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris von Rihbeįi- 
trop pareiškė, kad Vokietija 
įtariau^ iįi galo. Pasak Ribben- 
tropo, Vokietiją nenorėjo, ka
riauti, bet talkininkai užkergė 
jai karą. Dabar gi naciai ka
riaus iki Vokietijos saugumas 
busiąs užtikrintas.

. Kalbėdamas nacių

Rusai reikalauja tur
kų teritorijos 

’■ '—--------------1— :

ISTANBŲL,< Turkija? spalio 
24. ~ 1920 metais Armėnija 
atidavė Turkijai’ savo teritori
jos ' sklipą. Dabar sovietų Ru
sija reikalauja tą sklipą .grą
žinti jai. 300,000 turkų kariuo
menės sukoncentruota Užkau
kazėje, reikalaujamos teritori
jos zonoje. Rusija taipgi turi 
sukoncentravusi čia daug savo 
kariuomenės. '

KARO ŽINIŲ 
SATRAUKA

WASHINGTON, D. C., spa
lio 24. ■— Vpkietijos kreiseris 
Emden užgriebė Jungt. Valsti
jų prekybinį laivą City of Flint 
ir iiusiVąrė jį į rusų uostą ■ Mur- 
piansk. įjungt. Valstijos reika- 
lauja, kad rvsai ir vokiečiai iš
aiškintų įvykį.■’ Jungt. Valstijų 
valdžia sako, kad City of Fjint 
plaukė legaliai.

; WASHINGTON, T); C.,1 spa- 
lio 24, Jungt. Valstijų sena
tas ‘nubalsavo? apriboti neutra
lumo biliaus debatus, i .

MASKVA, 
spalio 24. —

Prieš metus laiko-

Išsilaikė ore lėktuvu
535 valandas

Garas nutroškino

PERTH AMBOY, N. J., spa
lio 24. -4. Šio miesto General 
ligoninėje dėl sugedusio radią- 
torio Viename kambary išsi
veržė tiek garo, kad penki jau
nučiai kūdikiai užtroško, šeš
tas kūdikis, 9 dienų bernaitis, 
išliko gyvas. Jis yra pp. Abary 
sūnūs.

Louisiana valstijoje 
vėl skandalas

RUSAI REIKALAUJA AALAND SALŲ 
KONTROLĖS

SOVIETAI PRIPAŽINS BOHEMIJOS IR MORAVIJOS 
ANEKSAVIMĄ

Rusija, 
Rusija 

trijų sa-

MASKVA, Sovietų 
spalio 24. — Sovietų 
reikalauja iš Suomijos 
lų Kronštadto apylinkėje, lai
vynui bazės Suomių įlankoje ir 
dalinos Aaland salų kontrolės.

šituos reikalavimus sovietų 
vyriausybė pilnai išaiškino Suo
mijos delegacijai posėdy, kuris 
tęsėsi visą naktį. Posėdy daly
vavo, be kitų, Stalinas ir Mo
lotovas. Suomių delegacija vyk
sta namo pasitarti su savo val
džia dėl bolševikų reikalavimų.

Bet oficialiai nepaskelbta, 
kokie ’ištikrųjų yra rusų reika
lavimai.

Kiti pranešimai sako, kad 
artimoje ateity sovietų vyriau
sybė oficialiai pripažins nacių 
aneksavimą Bohemijos ir Mo
ravijos. Iki šiol buvusios Čeko
slovakijos pasiuntinys, Zdenek 
Fierlinger, pasilieka Čeko-Slo- 
vakijos pasiuntinybėje. Jeig.1 
rusai pripažins aneksavimą, tai 
Fierlingeriui teks išsikrausty
ti. "

Prancūzai atrėmė 
tris vokiečių atakas

Paskandino 3 vokie 
čiu submarinus

Italija organizuoja 
Balkanų bloką 

. -____—------V----------- ■

BUDAPEST, Vengrija, spa
lio 24. —' Italija ^organizuoja 
Balkanų valstybių bloką. Blo 
kan norima įtraukti Rumuniją. 
Vengriją, /Jugoslaviją, Graiki 
ją, Bulgariją i( Turkiją. Mano
ma, folokaš atlaikysiąs rusų ir 
vokiečių ekspahsiją ■ Balkanuo 
se. Italijos pastangoms prita
riančios Francuzija ir Britani
ja. Tatai gali suartinti Italiją 
su talkininkais.’ •

LONDONAS, Anglija, spalio 
24. — Britanijos admiralitetas 
paskelbė pirmadienio vakare, 
kad lėktuvai paskandiro du vo
kiečių submarinus, o karinis 
laivas paskandino trečią.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 24. — Antradienio praneši
mai sako, kad francuzai atrė
mė tris vokiečių atakas, at
kreiptas prieš pozicijas Warnd 
girios apylinkėje, čia francuzų 
priešakinės pozicijos vis. dar 
tebėra Vokietijos teritorijoje.

Premjeras Daladier nutarė 
sušaukti parlamento posėdį 
apie vidurį lapkričio mėnesio. 
Vyriausybė paves parlamentu 
apsvarstyti ateinančių metų 
biudžetą. Socialistų partijos va
das Leon Blum duoda supra
sti, kad jis iškels parlamente 
cenzūros klausimą. Blum aiš
kina, kad cenzūra Francuzijoj 
nereikalinga. Be cenzūros, sa
ko Blum, francuzų spauda efek
tyviau atremtų vokiečių pro
pagandą.

Mirties bausmė 
už plėšimą

BEĘLYNĄ& Vokietija,’' spa- 
’io 24. — Laike aptemdymo 
(blackout) Hanover mieste trys 
zaikinai — 17, 18 ir 21 metų 
— atėmė moteriškei 150 mar
kių pinigų. Hanover teismas 
visiems trims paskyrė mirties 
bausmę.

Laike aptemdymo

Lenkų partizanai

RIGĄ? Latvį ja, spalio 24. — 
Pranešamą, rusų generolas Gor- 
čenkd jsUšąUdęs 260 komunis
tų Gardine, kurie. išskerdė 200 
valdininkui ir J zyhięšhių miesto 
gyventojų. Kitas ‘ pranešimas 
sako; kad pulk. Dombrowski 
suorganizavo burius lenkų par
tizanų, kurie kovoja sovietų 
kariuomenę, trukdo susisieki
mą ir daro rusams kitokių kliū
čių LenKijoj. Dombrowskio va
dovaujami partizanai operuoja 
iš Baltstogės girių.

Rusų auksas pasių
stasHolandi jon

Sovietų : Rusija, 
Suomijos delega

cija grįžta į Helsinkį. Siiomių- 
rusų derybos laikinai nutrauk
tos. Rusijos reikalavimų deta
lės viešai nepaskelbtos.-

BERLYNAS, Vokietija, spa 
lio 24/^V- Vokietijos užsienių 
reikalų ministerio von Ribben- 
tropo dienraštis kalba, kad Tur
kija, ' pasirašydama sutartį su 
talkininkais, papildė tokį pat 
nusikaltimą, kokį papildė pirm 
jos Lenkija. Ir Turkija nuken- 
tėsianti, kaip nukentėjo Len
kija.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 24. — Kuone du mėnesiai 
sukako nuo karo pradžios. Šian
dien vokiečiai ir francuzai už
imta beveik tas pačias pozici
jas/; kurias jie laikė karo pra
džioje. Atrodo, nė vieni, nė ki
ti nenori okupuoti rubežiaus 
zonos;

LONDONAS, Anglija, spalio 
24. — Britanija veda derybas 
su Švedija, Suomija, < Latviją, 
Turkija, Rusija ir Holandi ją, 
norėdama gauti būtinai reika
lingų jai medžiagų.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 24. — Išgabendamas vokie
čius iš Pabaltijo valstijų, vary
damas lenkų iš Vokietijos dis- 
triktų ir siųsdamas žydus į 
koncentracijos zonas Lenkijoj, 
francuzai kalba, Hitleris pade
dąs jiems pokarines problemas 
išrišti: Jeigu Hitleris varinėja 
gyventojas iš' vienos vietos į 
kitą, tai ir talkininkai galėsią 
vokiečius vyti lauk, kai karas 
pasibaigs.

BERLYNAS, Vokietija, Spa- 
lio 24. — Kalbėdamas Dancige 
antradienį, Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris von Ribben-

Taiko Chrysler kor
poraciją ir darbi

ninkus
’DETROIT, Mich., spalio 

— Jungt. Valstijų darbo 
partamento atstovas, James F. 
Dewey, antradienį turėjo pasi
tarimą su Chrysler korporaci-* 
jos ir su automobilių darbi
ninkų atstovais. Dewey konfe 
rencija antradienį buvo pirmas 
Jungt. Valstijų darko departa
mento tiesiogis tarpininkavimas 
pašalinti konfliktą, kuris liečia 
Chrysler korporacijos įmones.

24. 
de-

Lenkų auksas pasie 
kė Paryžių

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 2'4. — 70 tonų lenkų aukso 
— $65,856,000 — išgabento iš 
Varšuvos kai vokiečiai pradė
jo karą, antradienį pagaliau 
pasiekė Paryžių.

Du vokiečių karo 
laivai Atlante

OSLO, Norvegija, spalio 24. 
— Mažiausia du greiti vokie
čių karo laivai operuoja Atlan
te greta submarinų.

Paskandino 3 britų 
laivusLONDONAS,' Anglija, spalio 

24. — Gerai painformuotuose 
sluoksniuose kalbama, kad 17t/ž 
tonų rusų aukso pasiųsta pei’ 
Vokietiją į ' Holąndiją. Auksas 
skiriamas / perkamoms Jungt. 
Valstijose rėikmęnoms užmo
kėti'.

* 1 '** < ■ f ’ ‘ "

Priėmė neutralumo 
biliaus dalį

WĄŠHlNGTONr D. C., spa
lio 24. Jungt. Valstijų se
natas antradienį priėmė tą neu
tralumo -biliaus dalį, kuri rei
kalauja, kąd kariaujančios ša
lys, pirkdamos Jungt. Valsti
jose karo Peikmenas, mokėtų 
joms pinigais ir pačios savo 
laivais pirkinius išsivežtų. At
einantį ketvirtadienį ar penk
tadienį senatas balsuos embar
go klausimą.

•• ■* f ■ « '' <' 1 ' • * ■ ■■ ■ ■ ■ ■■!■>■■■■

Sniego audra 
Kanadoje

spalio
24. 
nį

24.
lai-

GIBRALTARAS, spalio 
— Trys britų prekybiniai 
vai paskandinti antradienį 
jraltaro apylinkėje.CALGARY, Kanada,

— Sniego audra antradie 
užgavo Calgary ir apylin- 
Tirštas sniegas ir 40 my- 
per valandą smarkumo vė- 
užpustė kelius ir sulaikė 

nemažai automobilių.
iki 15

Popiežius paskirs 
negrus vyskupusĮių

jas 
juose
Temperatūra nukrito 
laipsnių aukščiau zero.

NEW ORLEANS, La., spa
lio 24.
Louisiana valstijos senatorius 
Huey Long valdė valstiją kaip 
koks diktatorius. Kur politikos 
mašina nestengė dalykus pa? 
kreipti jo pusėn, ten ne kartą 
pavartota milicija.

Dabartinis Louisiana valsti
jos gubernatorius yra Earį K. 
J-ong, velionies senatoriaus bro
lis. Ir jis y pereitą pirmadienį 
kariuomenės pagalba pašalino 
iš ofiso valstijos generalinį pro
kurorą David Ellisoną. Stebėk 
tojąi kalba, gubąrnatorius imąs 
pavyzdį iš savo brolio senato
riaus

- Eilę metų velionis
VATIKANO MIESTAS, spa- 

’io 23. — Pranešama, kad spa
lio 29 d. popiežius <J?ijus įšven
tins 12 misionierių vyskupų, jų 
tarpe du negrus. Tai busią pir
mi negrai kada nors įšventinti 
katalikų bažnyčios vyskupais.

Paskandinti 84 laivai

trop pareiškė, kad Vokietijai 
tapo užkergtas karas prieš jos 
norą ir ji kariaus iki galo.

pra-

tar- 
sau-

Chicagai ir apielinjcei fede 
ralio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; 
pais liūtys; šalčiau naktį; 
lė teka 6:18 v. r., leidžiasi 4:55 
vai. vak.

MUNCIE, Ind., spalio 24. — 
Kelvin Baxter, 23 metų, ir Ro- 
bert McDonald, 25 m., nusilei
do žemėn pirmadienio vakare 
6:42 vai. Jie išsilaikė lėktuvu 
ore 535 valandas. Jie sumušė 
padarytą pereitą vasarą rekor
dą Springfielde — išbūdami 
ore 192 vai. ir 3 minutes il
giau, negu Springfieldo lakū
nai. Baxter ir McDonald pada
rė rekordą išsilaikymo ore leng
vaisiais lėktuvais.

LONDONAS, Anglija, spalio 
24. — Pirmadienio vakare Bri
tanijos admiralitetas paskelbė, 
kad vokiečiai paskandino dar 
■du britų prekybinius laivus ir 
vieną norvegų laivą. Viso nuo 
karo pradžios iki Šiol jau pa
skandinta 84 kariaujančių ir 
neutralių šalių prekybiniai lai
vai. Tų laivų talpa siekė 370,- 
000 tonų.

Traukinio nelaimėje 
žuvo 2 asmenys

FORT WAYNE, spalio 24. 
— Antradienio rytą geležinke
lio lokomotyvas susidaužė su 
Chicagos traukiniu Fort Wayne 
stoty. Du žmonės užmušti, 12 
sužeista.



Lietuvos Atstatymo Bendrovė

AKIŲ SPECIAŪŠTU

ŠAUKIT CALUMET 6969

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAI

YARDS 1419

4184

mieros 10.

per krutinę

(Vairiu Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Yards 1139
Yards 1138

1824
3395

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomią iki 1 v. dieną

šiandien
už $9.

Jeigu 
kis | 
gausi 
metų.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
A&ociacijos

NAUJIENOS Patterą ftępt.
1789 S. Halsted St., Chięago, HL

Čia įdedu |5 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.--------- -

Mieros

Valandos—1—4 į 
išskyrus seredomis ir subatomis.

aisykite Savo 
Samus Pakol 
Viskas Atpigę

Telephoto 
kurios

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

jų nervus, jei jie niekam sko
lingais nepasiliko nustoję savo 
turto. O Liet. Ats. B-vė trys di
rektoriai šiandien kepinami 
ant blekių už kitų padarytus 
indėlius ir B-vės nepasiseki
mus. , /

ru arba k 
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema p^lu^ 
kanų kaina. Lietuvis sklesmariąš

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

nuo 
pagal sutartį. 

PROSPECT 6737 
VIRGINIA 2421

Physical Therapy 
and Midwife

Kiekvieną dieną 
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

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

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.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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. Tclephone PLAZA 3200

LACHAWICZ IR SŪNUS
23^4 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-0 East lOSth Street Tek Pullman 1270

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.

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

piečiais, 10:00 vai. ryto ii W. H. L P. stotie* (1489 K.) 
■u POVILU fiALTIMIERU.

Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue,
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

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

vdk. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

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 HĘMLOCK 6111

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

po piptų. 7—8 vak

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

milijonai 
akcijos .buvo vertos 
o 1934 m. buvo nu-

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir *6-9 vak.

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valančios: nuo 

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

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 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 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DRJ'HERZMAN'1-
IŠ RUSUOS

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 VV. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

panelėms suknelė. Sukirptos 
32, 34, 36 it 38 colių pęr krutinę.

vimą kapitalų lietuvių gyve
nime, tai jei norime būti tei
singi sprendėjai, tai turime at
sižvelgti—ir į kitataučių gyve
nimo eigą, kurių tarpe ir mums 
lietuviams tenka kultis, vesti 
biznius, imant riziką. Niekam 
nėra paslaptis, kacĮ daugelis 
musų ateivių lietuvių per išti
są amžių dirbusių variusių biz
nius ir prasisiekusių net iki 
pusės miliono turto, pasvirus 
kracho bangai, visus savo rū
pesčiu sukurtus turtus prara- 
do, kai kurie negalėdami per
nešti likimo skaudaus smūgio 
nusižudė, jei šitie žmones ne
būtų buvę tinkami biznio ve
dimui, tai iš nieko nebūtų bu
vę turtuoliais, ir nebūtų savo 
turtus praradę. Pavienių asme
nų -vardus neminėsiu, nes ir 
taip jau jiems yra skaudus 
smūgis sulaukus tokio likimo, 
bet skaitytojai, jei norės, gal 
apsidairyti savo apylinkėj, q 
pamatys, kad pirmiau žmogus 
gyvenęs nuosavioje viloje tapo 
į gatvę išmestas, likosi be pa
stogės. Vienok jų niekas po

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 
7—9 vai. vakaro 
Ofiso Tel. 
Namų Tel

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH.
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

iiHiiiiimiiimammiiiiiiiiiiitii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir nakti

Su laikais viskas keičiasi. Lie
tuviai nė kiek neblogesni biz
nieriai už kitataučius.

KELETAS PALYGINIMŲ .
(Tęsinys) _

Aš nekaltinu tų organizacijų 
vadų už žuvusius pinigus, tai* 
buvo taip susinėjusios gyve
nimo aplinkybės, kad gal būt 
ir nebuvo galima išvengti. Vie
na kokia nors smulkutė orga
nizacija viso pasaulio einan
čios bangos ir pasvirimo bite 
j kurią pusę sulaikyti negali. 
Jei jau kaltinti ką nors už žu-

SEN1ALS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

: ‘AlMBULANCE ' ,

\ 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—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ihn F. Eudeikis

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

DR. ST. NAIKEL1S
PHYSICIAN AND SURGEON

3261 So. (lalsted Street

- - - - , . ... ... 1 jūsų
ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na-

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 S o. Halsted S t.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

s pagal sutartį

No. 4184—Jaunoms 
16, ir 1$; taipgi 28, 30,

Norint gauti vieną ar dau* 
giau virš nurodytų pavyzdžiui 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžiu 
numeri pažymai mierą ir aiš-t 
k tai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
h paaiųsti pinigus arba paš
tu ženkleliais kartu su užsaky- 
Iriu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depk* 1739 
St. Hnhted 8t., Chicago,

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ..... ......................... * •
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas " 

Sales Tax ekstra.

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS 

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

• . ■ ’ NAUJIENŲ-ACME
South Dakotos gubernatorius BushfjęJd paskyrė rinkliavos dieną 

pajamos eis Schense ketvertuko naudąįū(jų auklėjimui ir mokinimui).

SUPPLY COMPANY Not Ine 
10 West 18th Street

J vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs. Jpžinierius atvažiuos į 
namus f 
apšildymu reikmenų (plant) gą- , jnnnnr 
ru arba kąjgpi vandeniu šildomą. 1 I I

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

Pažiūrėkime dabar į svetim
taučių vedamus biznius. Tokia 
New York Title and Mortgage 
Co. su 50 milijonų pagrindinio 
kapitalo su valdžios gvaranti- 
jomis užpakalyje, kurie opera
vo nekilnojamas nuosavybės, 
originaliai akcijos kainavo po 
$100, dabar pati valdžia lik
viduoja likuČiuŠ/ ' dalininkai 
vargiai gaus po 5% nuo savo 
įdėtų pinigų. Kita didžiulė vi
suomeninė pusiau valdiška į- 

I staiga New York Telephorie, ir 
Telegram Co., kurio sistema 
naudojasi milijonai žmonių, 
1928 m. 
po $375 
puųlųsips ( 
State Banke/ ak'Sjtfš 
duotos po $135.00 
biržoje galima pirkti 
Jeigu dalininkai tokio Banko 
šiandien susirinkę nutartų tą 
įstaigą likviduoti, kiek dalinin
kai gautų nuo įdėto dolerio? 
Nedaugiau, kiek galima tikė
ti, kaip LAB-vės dalininkai 
kad gali gauti. O reikia atsi
minti, kad tokių milioninių or- 
ganizacijų-korporacijų vadai 
yra baigę universitetus ir tam 
tikrus komercijos mokslus, 
prityrę advokatai, legaliai pa
tarėjai, tai netokie, kaip kad 
LAB-vės adv. F. J. Bagočius, 
kuris ne papraščiausių jam 
pavestų reikalų tinkamai ne
pravedė, ir dabar prisijungė 
prie skundikų, už tuos reika
lus, kuriuos jam seimas pa
vedė atlikti - kaltina mane už 
tai. Sakau svetimtaučiai, ku
riems pavedama milionai do
lerių tvarkyti nei kiek negud
resni už lietuvius, nemenkai 
yra tų milionų pražuvę tik dėl
to, kad abelno gyvenimo blo
ga banga palietė lygiai taip, 
kaip ir mus, kaip ir LAB-vę.

’ , . T

Lietuvos Atstatymo B-vės 
žuvimas negali stebinti nie
ką, dar ir taip reikia pastebė
ti, kad ji iki šiol galėjo pasi
laikyti, ir jei nebūtų išsisėbusi 
šėrininkų kantrybė, belaukiant 
dividendų, nebūtų buvę veda
ma agitacija, kad likviduoti 
jos įdėtus turtus, tai pergyve
nus krizio periodą dar gal bu
tų buvę galiijia ir ant kojų vi
są reikalą pastatyti. Bet kad 
šėrininkų -susirinkime buvo 

’ dauguma balsais priimta rezo
liucija už likvidąvimą, nežiū
rint, kiek prąporėionaliai kuris 
gaus ar negaus savo likusio 
turto, tai direktoriai tą ir pil
do. Daleiskimę, kur dingo mu
sų kitos lietuvių stipresnės. B- 
vės, kaip tai Romano B-vė, ku
ri nemažą rolę suvaidino, kur 
K. Jurgelionio Ųniversal Che
mical Co., kuriai nemažą ka
pitalo buvo sukelta. Kur Bal- 
timore Md. lietuvių B-vė, kuri 
buvo plačiai užsimojusi tolo^

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

kuriems parupo žmo- 
” einant še
keliais prie 
iu, kad pa- 

kad

nių turtas “gelbėti 
rininkų įsakymo 
likvidavimo indei 
vertus į grynus įmigus, 
butų galima šėrininkams divi
dendai išmokėti; “geradariai” 
pamatę, kad yra jau grynų 
pinigų arti $30,000, sumanė 
tuos turtus, “apginti” nuo ne- 
gresiamo pavojaus. Jie patrau
kė B-vės Direktorių Valdybą, 
—Mikalauską, Trečioką ir Stri
maitį į teismą, pamatuodami 
savo skundą tuo, kad šie as
menys veikė priešais įstatymus.

—A. B. Strimaitis 
(Bus daugiau)

teismus netrauko, ir nedrasko nizuoti lietuvius ?>Filinų B-vė, 
ir desėtkai kitų buvusių ir žu
vusių B-vių. Kięl^ Susivieniji
mai turto prarado įvairiose 
nekilnojamose nuosavybėse; 
tos visos nepasekmės nebuvo 
iš blogos valios žmonių paga
mintos, ir turtai žuvo, tai pa
sekmės blogų laikų, kurių ne 
didžiosios valstybės sulaikyti 
nepajėgia.

Pastaraisiais metais, kad ir 
prie blogų gyvenimo sąlygų, 
musų B^vė sumažino savo*1 sko
las ir pilnai ištesėjo sutikti vi
sas obligacijas, turtas kokis 
buvo nesinaikino-nemdžėjo. 
Bet "’^tsirado Nekviestų “gera-

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4808
r ,-4 <

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
,tli So. Hermitage Avė.

> . 4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

e—v *1 koplyčios visose
LšZ 1 Chicagos dalyse Į

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie Avė.) 

BRIGHTON BANK BUILDING 
Atdara 10:00 v. r. iki 9:00 v. 1

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 3151



Trečiadienis, spalių 25, 1939 NAUJIENOS, Chlcago, Ui.
St. Miščikns-Žiemys. 
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Nekaltos karo aukos
(Musų specialaus koresponuento)

Iki paskutinio pasaulinio ka- vienas zoologinis sodas užfron-
ro 1914-18 m. užfrontes gyveif 
tojai juto karų vien vyrų nete
kimu ir bendru vargu; gi pra
dedant moderniškais karais, 
kurių pradžia reikia skaityti 
Italijos-Abisinijos karą, užfron
tės gyvenimas karo metu šim
teriopai pablogėjo ir reikia pri
pažinti, jog pavojaus atžvilgiu 
visai prilygsta frontui, nes 
fronto kareiviu karo vadovybė 
daugiau užinteresuota, negu 
paprastu gyventoju, o ypač tais, 
kurie negali būti panaudoti ka
ro pramonei ar panašiai.

Nuolotinis atvirų miestų 
bombardavimas, pabėgė.’ių trau
kinių apšaudymas, pavertė už
frontės gyvenimą tikru karo 
lauku.

Ir prie viso ko prisidėjo dar 
vienas dalykas: šiandien nei 
vienas kultūros pastatas neap
saugotas nuo priešo bombos, 
gi tuo labiau pavojingas kiek-

LIETUVOS NEPRI- 
KLAUSOMYBES 

2U Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI 
• 

Pelnas eina
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

tėję.
Zoologinis sodas dviems at

žvilgiais turi karo metu pra 
nykti: pirma, dėl maisto sto
kos, antra, dėl bambardavimo 
Įsivaizduokite tokį dalyką: už
lekia ant miesto priešo lėktu
vai ir pradeda bombarduoti. 
Gyventojai bėga slėptis ir kuo 
met pavojus praėjo ir kiekvie
nas nori grįžti namo, staiga 
gatvėje susitinka su liūtu, vil
ku, tigru ar gyvate, kuriuos iš- 
liuosavo bomba sugriaudama 
jo narvą, bet- neužmuždama pa
ties žvėries ar pavojingo šliu- 
žio? Nauja panika, kuri gali 
tęstis gan ilgai, nes iki nesu
gausi visus paliuosuotus, nie 
kuomet negali būti tikras. Ma 
ža to, bombardavimo met. 
priešo agentai esantieji užfron 
tėję gali tyčia paleisti žvėris 
kad sukeltų didesnę paniką ir 
butų galima terorizuoti gyven
tojus.

Ir todėl vos paskelbė karą, 
tiek Anglijoje, tiek Prancūzijo
je buvo pirmiausia griebtasi 
naikinti visa, kas nereikalinga 
ir pavojinga, lame skaičiuje 
ne tik zoologinio sodo žvėris, 
bet ir naminius gyvulius, kaip 
kates bei šunis, kuriems nereik
lų duoti bereikalingas kąsnelis 
duonos ar mūsos. Anglijoje bu
vo įkurtos tam tikros stotys, 
kur kiekvienas pilietis galėjo 
atnešti savo katę ar šunį ar ki
tą mylimą gyvūnėlį, kad ten jį 
pribaigtų kaip galint skubesniu 
ir mažiau kankinančiu bildu.

Panašiai pasielgė su zoologi-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Sir Kingsley Wood, Anglijos aviacijos ministras, 

karo fronte. . .

nio sodo žvėrimis, kuriuos nu
šovė ir kaip korespondentai 
pranešė, tarpe nušautųjų buvo 
keletas puikių liūtų egzemplio
rių, tigrų, kurie jau buvo gimę 
pačiame zoologijos sode.

Panašiai pasielgė ir Prancū
zijos zoologiniai sodai, u

Puikiausias musų avižiaus 
barbariškumo dokumentas pa
siliks Paryžiaus pokarinio zoo-

Iš Lietuvos
KAUNAS. — šiuo metu /Lie

ti 

tuvoje yra užsilikusių iš kitų 
kraštų į Lietuvą atvykusių lie
tuvių, jų tarpe ir Anglijos lie
tuvių ekskursijos dalyviai ir 
Anglijos ič Prancūzijos lietu
vių vaikai, kurie čia buvo aP

■į

e

ii

Credit

JUMS NEREIKIA 
PINIGŲ

Jūsų kred. yra ge
ras. Tiek maž. kaip 
$1 įmok., pristatys 
pirkinį ir $1 mėn. jį 
apmokės. Sąskaitą 
atidarysime be var
ginimų ir kitą visai 
šeimai.

167 Hollywcod įkvėpimo

KAILINIAI
JUS TIKRU
MOJE SU- 

TAUPOT $26. ’33l
Tai buvo s-nsacing vertybė musų va
karykščioj kainoje iš $59. Toj grupėj 
r’-n«r parduota net iki po $95. Dabar tik 
$3.3 kol jų bus.
6 Mink Dyed Marinote Seal Dyed Coneys 
• Kųdns knrukulus • Sable Dyed (’oney- 
Sumušk kylan. kain J Pirk dabar!

Puošnus! ^Gražus! Žav

FURKAUČIAI
J ■ ■

Moire karaku li MBk 40^414%RsTkp".5|Sff|90 

.Viiiskrpt, Per- H 9 o N
sian Paw CREDIT

Žavėtinas pasirinkimas naujų madų, | 
k.»ni| įeina kui Kum iš panų puikiuiisiu 

fiirhiučių, kų $69.110 gali niiprkti. Visi 
dydžiai—bet ne vjHiiose kiilliniiioHe

O-

ifa

į/S-Sįį:

NAUJASIS 2-IN-l
FUR JACKET 
RAUT 
f . -

"lydžiai nuo 
kl 20. Pasini n- 

į Hmas iš dauv 
į brangi ui p 
j Sutaupyk $15.00

; THE CIIlilBY. Visas su pamušalu ir 
gana Ilgio, kad dėvėti ant dieninių 
r vakarinių <lra ližių.
KAUTAI. Su šiltu pamušalu ir pui- 

•. ai pasiūti.
i-įšSsl

B
R

NEĮTIKĖTINA
Grand Opening Vertybės 

Rudeninėms Suknelėms
Kol 496 užteks
Puikios žavi »s ru
deninės sukneles... 
pinuos, kad par
duoti po $6.95.

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

BARGENAI 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką 
už . $4.00

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

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

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

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS
Rock Woll Batts $ 4 ,29 

Labai specialus ....
Liuosas Rock Woll

Dideli maišai ........... wv
Specialios kombinuotos

durys. Skrynai ir $A 50 
Žieminės ..............

Roliai Stogams Dengti 
Specialas ..............
Albert Lumber & 

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayette 2101 .

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus, Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

M INSTALL a “SQUARE DEAL”
/ HEATING PLAKT N0W!

“JŪSŲ TARNAS”

MODERNIŠKA MAUDYNE

tfokea. žemai 
kaip 16 1

VANDENS ŠILDYTUVAS
V lak** iki pilnumos vldutinčma 5, 
kamb. apšildyti. įeina boller, radlator, 
palpoa. kranai vandens tiekimo prie- 
taaaa, automatinis drčrmča regnlator.

COMPLETt 

s195 
MATERIALS

Trimų

Kiek patuk.

frenr. SU 
sMyne. 

ver- 
plrktt 

dalim. Pirk
musu bndžet. 
planu-RB lmo-

Dykai apskaičiuoti •
Ekspertą inžinierių

Naudokite* musu žemu mokesčiu budžeto plano 
nauda. Tik pašaukit CALumet B200

Be prievolių 
patarnavimas

^WĮEiIALZ>
Comsaee*

MAN 
STORI 
171*

S. Stote St. 
CaL *2M 

•pu Ivm. TI IhrtH Į B. g

SKATINO

i
DYKAI! |

Vienas Marshall “Tif- | 
fany Tone” 8x10 savo , 
paveiksi” visai dykai, • 
verta 2.50 gausite pa- 
orašius artimiausioj 1 
Marks kraut. Nieko • I 
nereikia pirkti. I

Atsinešk ši kuponą |

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance an£ Loans

Statau v’sok’os rūšies n*ui* s ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash |mokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimą iš Fire -In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306L    —     - - -

KLAUSYKIME 
ŠALTIMIERO RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO
PRflGRAMIT 10:00 VAL. RYTO

1480 KO.
Iš STOTIES

logijos sodo puošėjo ir kolek- 
cijonicriaus, prof. Pelgrim la š- 
kas per United Press agentūrą 
New Yorko zoologijos sodui, 
kurigį prašo, kad anas sodas už 
plačiojo vandenyno teiktųsi pri
imti jo per 30 metų rinktą gy
vačių, vėžlių ir kitų musų gy
vosios gamtos keistenybių ko
lekciją, kurią jam pasisekė iš
gelbėti nuo sušaudymo sulig 
valdžios- įsakymo .karo pavo
jaus dėlei.

Kituose Prancūzijos ' zpologi-, 
jos soduose taip pat sušaudyta 
dauguma gyvulių, kurių mėsa 
kol kas maitins dar gyvus pa
silikusius, o vėliau ir anuos su
šaudys, nes išvežti į Ameriką 
kol kas neįmanoma, nes tebėra 
15,000 amerikiečių, kurie nori 
išvykti iš kruvinos Europos ir 
negauna laivų, tad kas rūpin
sis žvėrimis ir gyvuliais nors ir 
labai retais egzemplioriais? O 
juos palikti gyvus neįmanoma 
ne tik dėl maisto stokos, bet ii 
dėl bombardavimo pavojaus 
sargų, kurie juos prižiurėdavo, 
mobilizavimo ir panašiai.

Gyvulius nušauja, o žmonės? 
Nekalti vaikai bei moterys tu
ri laukti iki juos pribaigs prie
šo'lakstytuvai ir bendras karo 
vargas.

Ir tuomet nenoromis ky’a 
klausimas: nejaugi negalima 
šurasti priemonė karo pavo 
jams pašalinti? Nejaugi žmoni
ja dar ilgai praktikuos karus?

Ir kodėl ne, jei tie, kurie sa
kė, jog karas naudingas tik ka
pitalistams, pavojaus valandoje 
padeda savo prekėmis bei gink
lais tiems, kurie buvo ir pasi
liks didžiausiasis karo šalinin
kais? O juk šiais tikėjo žmonas 
ir 1918 m. ruošė revoliucijas, 
vėl aukojo gyvybę, gi po dvide
šimt penkių metų išsigimus — 
nuvažiavo senais takais ir dar 
taip biauriai.

Tur būt ne menkesnis bar
bariškumo dokumentas bus ir 
Rusijos-Berlyno sutartis, kaip 
nekaltų zoologinio sodo žvėrių 
šaudymas, kurie nieko nežino 
ir niekuomet tiek neišsigims, 
kad suruoštų tokią skerdynę, 
kokią suruošia kas ketvirtis 
amžiaus pasaulio karalius žmo
gus../

Buenos Aires, Argentina.

vežti vasaroti užsienio lietuviu
• ■ . ' .v r

vaikų kolonijose. įlomis dieno
mis kai kurie Anglijos lietu
viai ekskursantai rišvažiavo ap
linkiniu, kelių pęr Latviją, Esti
ją, Švediją ir 'Norvegiją. Kiti 
anksčiau buvo išvykę aplinki
niais kėliais lėktuvais. Kadangi 
vaikus pavojingiau leisti to
kiais tolimais kęljąis, jie grei
čiausiai pasiliks “Eiėtuvoje sve- 
ciuotjš ;iki . gr|š ramesni laikai.

• ■*'......................'‘ .

_______ _____ L. — , . v.
T

<«. .r . L. '
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M/ARIKS
4736 S. Ashland Avė.

17 N. Wabash Avė.
3356 W. .26 Str.

- 3119 Lincoln

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

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

•A''. < 
‘7 4^7'T

t ■ i. į įJ i i.in.

AR TAMSTA
. ? - i 1 'r. •*' . ’ ’ •*. . * j •' ‘

J

’tr

TAUPAI?
Z

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N

Štai- šeima, kuri sutaupė $1,000 
ir dabar tą. sutaupytą tūkstantį 
įmokėjo kaipo pirmą mokestį už 
namą, o kitus reikalingus namui 
išmokėti pinigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais iš

NAUJIENŲ SPULKA
j' ' ■ ' ; ! .. ■-

1739 So. Halsted Street
Atdara kasdien nuo 8 v.

..................'II ............................................ ................... 11................ Į» .1.1.1 ■ .............  II

Tel. CANal 8500

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS 

VISŲ IŠDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles
*15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima .tarnyba

WAGNER
TYPEVVRITER SALES 

AND SERVICE
3712 S. Western Avė.

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

• Tel. LAFAYETTE 3534

Sophie
Barčus

i •

RYTINE RADIO 
VALANDA

J

•— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 ▼. ryto * 

Iki 9:15 vakaro.

Hflrslt vėliausias Žlnlaą 
smilką ir kitus įdomios 

pranešimus.

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chlcago, IUL -



$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

The Lithuanian Daily Newi
Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
TeJephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
K7th 1914 ąt the Post Ottice 

ieago, UI., under the act of 
Marph 3rd 1879.
-r- _------- ■"< ..—y.-.., ,.r.

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

Chicagoje— 
Metams . 

Pusei metų ___
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija___________ _ 3cj
Savaitei —________ ______ 18jc]
Mėnesiui  _________ 75c

Jungtinėse ^Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams _________________ $.5.00
Pusei metų ....---------- ----- - — 2.75
Trims mėnesiams ____ f—— 1.50
Dviem mėnesiams  .......  . 1*00
Vienam mėnesiui J5I
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ----------- -------------- $8.00
Pusei metų---------— 4.00
Trims mėnesiams ____ —-- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Vokietijos “valdžia” užsienyje

naikinkite imperiąlią sistemą (imperini system) f
ri veisia karus.”

Z • ' ’ I

Į Ląbai paprastas vaistas: panaikinkite sistemą, kuri 
gimdo karus, tuomet kąru nebebus!

i Arba: panaikinkite badą, tųenjet neims badaujančiu; 
panaikinkite ligas, tuomet nebus sergančių, ir Lt.

Vienąs rusų djakonas, Aleksiejaus Tolstojaus eilėraš
tyje, parodė daugiau sąmojingumo už Thomasą. Kai pas 
jį atėjo žmogus, skųsdamasis, kad jam, perdaug prival
gius, pjlyą skauda, tai djakonas jafla patarė: "Koks tu 
durnas! Nevalgyk ant tuščios dūšios 1”

Treciadienis, spąlių^žB, 1*939

Lietuvos sienų problema

................. i'

s-ĄPŽ VAL-G
SOVIETŲ VALDŽIA 

DESPERACIJOJE

Vienas New Yorko laikraštis sakosi patyrus, kadi jąų seniai ' buvo pastebėta, 
Anglija ketinanti pripažinti Vokietijos valdžią, sudarytą kad hitleriškoji Vokietija daro 
iš demokratinių partijų atstovų, gyvenančių emigracij o- agresingus žygius užsieniuose 
je. Tos valdžios branduolys susidėsiąs iš Dr. Hermaųno del*°, kad jos padėtis namie 
Rauschningo, kuris buvo Dancigo senato prezidentas; Dr. yra *a.bai bl°ga. žmonių nepą- 
Rųdolfo Breitscheido, buv. socialdemokratų frakcijos pirJ8“^ 

mininko reichstage; Dr. J. Wirtho, buv. Vokietijos kone- tautiniame fronte, 
lerio ir kap. Gottfriedo Treviranuso, buv. ministerio Panaši padėtis, tik dar daug 
Brueningo kabinete. blogesnė, yra ir sovietų Rnęįjo-

Jeigu šitas planas butų įvykintas, tai Vokietija tu- j e. “New York Times” kores- 
rėtų dvi valdžias: vieną nacišką — Vokietijoje, antrą de- pondeųtas, G. E. R, Gedye, t,de
mokratinę — užsienyje. Pirmoji, sąjungininkų akyse, bu- 
tų “faktinojiM valdžia, o antroji — “teisėtoji” valdžia. sų s ur ą ^s <y°Je

Reikia pasakyti, kad tai yra revoliucingas sumany
mas, kuris apverstų ragožium visus santykius tarpę ka
riaujančiųjų valstybių. Esant tokiom dviem Vokietijos 
valdžiom, karas eitų ne tiktąi tarpe Vokietijos ir kitų 
valstybių, kurios jai karą pąskelbė, bet ir eitų tarpe dvie
jų vokiškų valdžių. Su viena iš tų valdžių. Anglija įr 
Francuzija kooperuotų, su ja tartųsi apie karo veiksmus, 
o dar Jabiaus — apie karo tikslus ir busimą taiką.

Dar karui nepasibaigus, sąjungininkai jau butų su
sitarę su Vokietija dėl taikos sąlygų! Galima numanyti, 
kąd tai turėtų daryti milžiniškos įtakos i pačią karo eigą.

Vokietijos žmonės karo nenori. Bet dauguma jų bH 
jo, kad Vokietija nepralaimėtų karo, nes iš prąeifies jie) 
žino, kad pergalėtojai padiktuoją prąląimėjųsiąi šaliai 
skaudžias taikos sąlygas. Taip pasielgė Vokietiją su s.Ori 
yietų Rusija Brastos'konferencijoje, ir taip pasielgė 'San- Idesnį karą diitlerid^arbu sąjųn-.

kariavimus” mažiukėse Pabalti- 
jo tautose: Estijoje, kuri tųjri 
apie mHioną gyventojų; Latvi
joje, kuri turi nepilnai du miu 
Jionu gyventojų; Lietuvoje, ku
ri turi pustrečio miliono gyven
tojų, ii’ Suomijoje, kuri turi ne 
pilnai keturis milionus gyvento
jų. Čia Stalinas gali pasirodyti 
tikru Napoleonu užkariautoju!

O santykiuose su didžiomsio- 
mis kariaujančiomis valstybė
mis, jisai bando sėdėti ant dvie
jų kėdžių. Vieną dieną jįsai pąr 
taikauja Hitleriui, kitą dieną įį- 
šai siūlosi į kompaniją Anglijai.

Didelis maisto ir rūbų 
trukumas Maskvoje

Savo telegramoje “The New 
York Times” korespondentas, 
kuris gyyąpą jašo a-
pte ilgas pFte krgų-

^iAeęųię Feikaią§ (apr 
savo ių^'iją). yra

neutralumas negali pakirsti mu
sų norų ir troškimų. Jei bus rei- 
kaląs, Lietuva neabejotinai tuos 
savo norus ir troškimus mokės 
ir sugebės visokeriopai parem
ti.

šiandien, tai yra rugsėjo mėm 
17 dieną jau gautos žinios, kad 
SSSR karo jėgos paremta per
žengė Lenkijos sieną ir kėsosi 
Ukrainos žemes atsiimti, žino
ma, kartu ji pasiims ir tas že
mes, kurios gudų yra apgyven
tos.

Reiškia, rytuose karo padėtis 
dar labiau komplikuojasi, dar 
tirštesni rukai renkasi musų jau * 
ir taip drumstoje padangėje.

Bet rųes visi geros vilties ne
prarandame ir tikimės ištiksią 
svejki 1 Para BeHum

IX—17.

-W. HB—......... ir—it .1, ■ .|Į t,

speęiateus korespondento Lietuvoje) 
r".........-i....................

mažesnis. Bet prusai dingo, J 
šiaurės pietų* nuo lietuvių tau
tos gyvenamų sienų gudaį ąe- 
pajėgė sukurti ąavo valstybės. 
Jąi loki* yąlsfybę dabar gyvuo
tų, ųęfąpka ąiįjpti, kad jos sie
nų spaudimas bwtų žymiai ma
žesnis ir Lįeiųva saugiau jąus? 
tųsį. "

Ūkišku požiūrių Lietuvos ąie? 
ųąs labai geroje padėtyje, ųes 

|Ncmuno baseinas sudaro dide- 
liu* p.rągyveųimo šaltinius ir 
kartu Nemuųąą išeina i juras, į 

taį pamatysime, kąd jos geogrą-jplačius pasaulio kelius, 
fme padėti* buvo labai nevyku
sį, sienos ilgos, valstybė įšsidrierl Nemunas uumylėtąs, dainose ir 
kusi-, ^tijos dramą dalinai pa- Į pasakose apdainuotas ir išgar- 
greįtiųo jos nevykusios .sienos,, bintas, Vjsai suprantama, dėl

Yra tai vadinamą* sieųų ko iš seno Lietuvos kaimynai 
spaudimo koriirijeutaą- Jisai visą laiką Stengiasi Nemuną iš 
ąpskąiriuojąmąs pagal kaimyni- lietuvių tautos paveržti. Juk Ne- 
ųių vajątybių gyventojų skaičių munas sudaro visai rimtą pa- 
įr dalinamas iš gretimos valsty- grindą čia stipriai musų tautai 
bės gyventojų skabriau*- įsigalėti. Juo labiau, kad Nemu-

Šląį Prancūzijos gyventojui no pakrantės tik lietuvių tautos 
skaičius padalinus juos iš jos gyvenamos, vadinasi, r1 _ 
kaimynų gyventojų skaičiaus Inas vienalytis, 1 
gausime keturis, vadinasi, Pran
cūzijos koeficijento spaudimas 
lygus keturiems- Lietuvos sienų 
spaudimo koeficijentąs bus ly
gus net 50! Tai milžiniškus 
spaudimas. Juk Lietuva yra tori tuvių tautą prie jurų Nemuno 
kiais dideliais kaimynais apsup- pakrantėmis neprileisti, štai ir 
ta, kaip Vokietija, Lenkija įr j dabar Nemuno dalį užvaldė len- 
mažute Latvija. Į kai, o kitą dalį paglemžė vokie-

Didžiosios valstybės, norėda- čiai. Lietuvių tautos likimas aiš- 
mos išvengti tokio didelio vais- kiai diktuoja viso Nemuno pa- 
tybės 'sienų spaudimo kartais 
savo politinių siekimų sumeti
mais tyčia sukuria mažesnes 
Valstybes, nors tų valstybių sie
jos neatitinka gyventojų vie
nam tautiniam sąstatui. •

Štai Vokietijos, Prancūzijos 
pasieniuose .turime ilgus metu* 
išsaugotą Šveicariją, nors Švei
carijos kalnuose gyvena net ke
turios Jautos, iš kurių dvi pran
cūzai ir vokiečiai. Atrodo, ka<| 
kaip vienį, taip ir kiti švenca? 
rijos kaimynai visai pagrįstai 
galėtų reikalauti savo tautiečius 
įjungti į visas sienas, bet gi ši
lo nedaro. Ir vėl tarp tų dviąjų 
kaimynų yra dar mažesnė vals
tybė Liuksemburgas, kuris iš
imtinai vokiečių apgyventas, bet 
Vokietija nesikėsė šios valstybės 
sau prijungjtį, nes strateginiais 
sumetimais tos valstybėlės gy
vavimas, kaip vieniems, taip ir 
.kitiems naudingas. Arba Belgi
ja, jos pusę gyventojų sudaro 
prancūzai, tai atrodo, kad Pran? 
euzija visai teisėtai, galėtų tą gy? 
vęntoj ų dalį sau paglemžti, be f 
šito nedaro. Antraip, Prancuzir 
ja dėjo ir dabar deda pastangas, 
kad Belgijos neutralumą saugo? 
ti ir jos valstybės sienas gina, 
Pąsižiurėję į žemėlapį, surask 
me visą eįlę ir kitų valstybių, 
kurios šalia didžiulių kaimynų’ 
ramiai sau gyvena. Jų buvimą 
galima išąiškintį tik noru dides
nių valstybių sąyo sienų spau
dimo koeficijentą bent kiek su
mažinti. Žinoma, be šių strate
ginių sumetimų tos mažutės 
valstybės gyvuoja dar ir todėl, 
kad jos ūkiškais sumetimais tu
ri savų išsilaikymui pagrindą.

Štai, kad ir Šveicarija geras 
tranzito kraštas, turi puikius 
kalnų kurortus ir iš čia semįą 
savo pragyvenimui lėšų. Belgir 
ja, Danija, Olandija taip pat tu? 
ri didelės tranzitinės reikšmė* 
ir jų gamtos turtai įgalina išsjr 
laikyti.

Dabar dirstelkim#, kaip atro
do Lietuvos sięnęs. Dėka istori
jos likimo lįetuvių tautą nepa
jėgė savo sienas nuo didesnių 
kaimynų spaudimo apsaugoti. 
Jei butų savo laiku išsilaikę 
prusai, neabejotinai tarp Lietu
vos ir Vokietijos dabar turėtu
me prūsų valstybę. Vargu ji bu
tų didelė ir, be to, kaip gimi
ninga lietuvių tautai nesiveržtų 
į lietuvių gyvenamas teritorijas. 
Jos veržimasis greičiau butų 
nusuktas į Vokietiją,

Tuo budu Lietuvos 
spaudimas butų žymiai

Valstybės geografių# padėtai 
biri labai didelės rrifcWs. Juo 
geresnėje geografinėje padėtyje 
Sitpyi valstybės, juo jos geriau 
tarpsta* štai Angliją, Japonija) 
ym jąbąi gerpfc geę^afinėįe) 
padėtyje b? jį# tą sayę padėtį la
bai įšnąm&tyG, Japoni
ją $ betariu ndiljm# gyvento-

nų vntelybe, # Anglija pet kę- 
ritediį nplwų vątetyfce!

M dtestetebte* į tomuos <> 
ko^sovakijos v»Wyb£$ sienas,

komunistai, nesįsarmgtija ap
gaudinėti publd^b pasakodami, 
kad Sovietų Sąjungoje žmones 
esą ląbaį paĮepkinfi sąvo 
džia ir bolševikišką tvarka,

kad sovietų valdžią daro despe
ratiškas pastangas, kad tik ji 
neįsiveltų į karą, nes karas reik
štų jai pražūtį. ‘ t

“Kuomet šlubuoja trans
portas ir distribucijos siste
ma yrą suirusi, kaip despe 
ratjškaį turi toki* valstybė 
stengtis apsisąųgptį ųuo įsivė
limo į stambesnį kąrą!”

Jai pasakytą telegramoj ku
ri perėjo per sovietų cenzūrą 
(žiur. “Times“ pereito sekrųa- 
diepio num.).
' Bef diktatoriui Stalinui reikia 
^triumfu” 4 save autoritetui su- 
stįprįųtL Nedrįsdamas *toti į di-

tarvės valstybės su Vokietija Versalyje. Baimė susilauk- įninku pusėje, jisai_ daro 
ti^aaujo, gal būt, dar skaudesnio Versalio verčia Vokie
tijos žmones ręmti Hitlerio karo žygius. Bet šita baimė 
išnyktų, jeigu jie patirtų, kad Anglija ir Francuzija su
tinka daryti teisingų įr žmonišką taiką su Vokietija, jei
gu tiktai ji nusikratys Hitlerio!

Is^antros pusės, pripažinimas ^teisėtos” Vokietijos 
valdžios, sudarytos iš žinomų Vokietijos demokratijos va-į 
dų, daug prisidėtų prie išsklaidymo abejonių apie Vokie
tijos ateitį sąjungininkų šalyse. Dabar daugelis anglų ir 
franeuzų yrą susirūpinę, kad, hitlerizmui griuvus, Vokie
tijoje įsigalės “bolševizmas”. Nuversti vieną barbarišką 
diktatūrą, kad jos vietoje išdygtų kita tokia pat barba
rišką dikatura — kokia iš to butų nauda Europai? šito
kiam tikslui aukoti šimtus tūkstančių, gal net milionus, 
Žmonių | 

• prasmės.
Vargiai yra pagrindas manyti, kad. staliniškas “ko-1 

munizmas” apniks Vokietiją, kai joje sugrius nacių reži
mas. Bet Hitlerio propaganda šitų mintį uoliai skleidžia 
sąjungininkų šalyse ir neutraliose valstybėse. Konserva- 
tyviškuose sluoksniuose ją pe vienas priima už gryną pi
nigą, — ypač kai dabar Raudonoji armiją vykina žiąųri^ 
“sovietizaciją” okupuotose rytinės Lenkijos srityse. T&i 
žymiai trukdo, sąjungininkų pasiryžimo griežtumą

asčių ir biji.opus dolerių turto nėra jokios

ai trukdo, sąjungininkų 
je priįš hitlerišką Vokietiją.

Bet jeigu Anglija ir Francuzija iš anksto viešąi Iš
reikštų, kad jos rems Vokietijos valdžią, sudarytą Į§ 
piratinių partijų ątstovų, tai tas bolševizmo bąųbąs 
išnyktų. Visi žino, kad ir po pereitojo Pasaulio kar% de
mokratija Vokietijoje nebūtų žlugusi, jeigu < gąntąrvė.s 
valstybes butų su ja kooperavusios. O dabar V^ki^tijps 
demokratija turės būti dar stipresnė — po to, kai žmones 
ąųt sąyo kailio patyrė, ką reiškia netekti laisvės.

Taigi tas sumanymas įsteigti užsienyje “teisėtą Vo
kietijos valdžią” galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį da
bartiniame Europos konflikte. Bet klausimas, ar Angli
jos konservatoriai, kurie šiandien stovi prie valstybės 
vairo, turės drąsos jį įvykinti?

Ą.F11 IH.1,,.11 nm j » i> r

Juokinga “logika”
Norman Thomąs, kuris ąnąmet suskaldė Soęiąlįstų 

partiją, flirtuodamas su diktatūros šalininkais, dabar 
stengiasi parodyti savo išminties gilumą, kovodamas 
prieš “imperialistinį karą”, Jo laikraštįs “The Sprialist 
Call” rašo:

“Keikite Hitlerį kiek tik norite, tai yrą sveika 
plaučiams, bet jeigu jųš norite pašalinti karą, tai pa-

Štąį dėl ko lietuvių tautos taip

vaį JIS IŠĖJO

<*

ŽIOPLAS MELAS
1 .■ •„.■ 1 ‘

Ne mąžįąu, kaip 90% to, La* 
yrą skelbiama komunistų pro-' 
pagundoje, yra melas. Bet įš yf-i 
sų pamimelayusių
pieperjų bene žlopjįą.usias ym' 
D. M. šolomakaa. Jįsaį^ra^o 
Brpoklyno komu-nącių organe, 
kad “tautininkai, klerikalai ir 
socialistai” bijpsi Lietuvos dar
bininkų ir valstiečių, ir tai, gir
di, todėl,—

“kad jiems daug arčiau prie, 
širdies Lenkijos Į)onaj, gra
fai, kunigaikščiai, negu lietu? 
viai darbo žmonės!”

Ir tą žioplelį, kuris gali rašyti 
šitokias nesąmones, komunistai 
siuntinėja per kolonijas sakyti 
“prakalbas“.

> ■ 11 ■. 1 t

SOVIETAI PASILAIKĖ 
120,000 LIETUVIŲ

i, atspąj-u- 
, kompaktinis, 

yiępos tautos dvasios ginamas. 
Jau iš seno lenkai stengiasi 

Nemuno dalį iš sayo rankų ne
paleisti. Vokiečiai ištisus šimt
mečius dėjo pastangas, kad lie-

Maskva yra iįįL
lės ir pimūuj,
storį prto imtom, 
w> wsįpirfati kopūsto* 
ąyiestp, perą ir, gal W-

kimtos žjbotmj $stori ww ? 
vai. ryto iki 9 vai. ryto šal
tyje, nors jie žino, kad dau
giausia pustuzinis bus paten- 
kinįas.”

Ir vėl reikia pastebėti, kad ši
tas p. Gedye pranešimas yra at
siųstas tiesiog iš Maskvos ir, va
dinasi, perėjęs per sovietų val
džios cenzūrą.

Taigi net sovietų sostinėje, 
kuria valdžia rūpinąs! ‘jabiąp, 
negu kitais miestais, žmones per 
gauna maisto, batų ir šiltų rū
bų, nors jie valandomis išstovi 
prie valdžios krautuvių!

Tai tokią “laimę“ Rusėjęs 
žiponėms suteikė “vęždius” Sta
linas, už 22 metų po revoliuci
jos. O betgi Maskvos agentai,

Tose Vilniaus krašto dalyse, 
kurias pasilaikė sau Rusiją, gy
vena, anot prof. K. Pakšto, bent 
du kartu daugiau lietuvių, ne
gu sugrąžintoje teritorijoje; 
Šiaurinėje Vilnijęs dalyje sovie
tų rankose pasiliko 16 lietuvių 
apgyventų parapijų Švenčięųio 
ir Breslaujos apskrityse, butenjH 
Švenčionių, ; Drūkšių, Apso, Pe
lekų, Daugėliškio/ Tverečiaus, 
Vasiunų, Ceikinių, Melagėnų, Ą 
dutiškio ir keletas maišytų (lie
tuvių, gudų ir lenkų). Tekiai gy
vena apie 80,000 ’lietuyių.

įMSk
Sovietai pasilaikė gąną stam

bų Dzūkijos plotą: Druskinin
kus, Ratnyčią, Maręipkonips, 
Kabelius, Rudnią ir t.t. — ąiį 
30,000 lietuvių. Be fę> keletą, 
lietuviškai kalbančių “salų'“. 
Dzieveniškį, Gervėčius ir k. —- 
su 10,000 lietuvių. Visę |20,OQO 
lietuvių. O Lietuvai perleistoje 
teritorijoje kąrtu su Vilnium 
tėra tiktai apie 60,000 lįetuvių.

Pagaliau, kokie 14,000 lietp- 
vjjį gyvena dar vokiečių oku
puotame Suvalkijos krašte.

Koks tikslas buvo rusams ne
siduoti Lietuvai tų Vilniaus 
k?ąšto žemių, kuriose gyveųa 
dąįgumoje lietuviai? Šitaip pa
sielgdama, sovietų valdžia dargi 
Sųįąužė savo sutartį su Lietuvą.

Tikslas, gal bul, yra toks, kad 
gulinąs nori tose lietuvių sri- 

i fyse įsteigti “bolševizmo labp- 
iš kurios bolševikiški 

įkerai bus skleidžiami Lietuvoje.

Iš Lietuvos
' -

KAUNAS. — Patiriama, kad 
nesenai pasirašyta tarp Lietu
vos ir Vokietijos ąųtarfįmį dėl 
klaipėdiškių pilįplybęą, klausi
mas esąs išspręstas faįp, kąd 
tie klaipėdiškiai, kurte Klaipė
dos krašte gyvenų prieš JUąipė- 
dos prijungimą prie Lietuvos, 
|ąi yra lįgį 1923 metų, laiko
mi Vokiptįj ps pilječįąis, gi visi 
po 1923 metų atvykusieji įr 
įšigijusieji autonominio Klaipė
dos krašto vidaus pašilę — lai
komi Lietuvos piliečiąis, o jp 
tokie pasilieka gyventi Klaipė
dos kraštą, tai laikomi svetim
šaliais.

sienų 
dabar’

krančių niekam kitam neužleis
ti. Lietuvių tautai Nemunas — 
tai ne vien tik erdvės klausi
mas, bet kartu ir pragyvenimo 
šaltinis, tautos gyvybės versmė.

Nuostabu ir kartu lietuvių 
tautai garbė tenka, kad nepai
sant nors ir ištisus šimtmečius 
lenkai ir vokiečiai Nemuno da
lis valdė, bet lietuvių tauta tiek 
atsparumo parodė, kad Nemu
no pakrantėse tautos dvasia ne
žuvo. Cįa visur skamba ir šian
dien dar lietuvių dainos. Svei
kas, guvus tautos instinktas ne
pasidavė kitų įtakai ir rodos, 
saugoją §ąųgęję? tead ri* i&i- 
laikyjtų bąjųvybės židlntei. kad 
laidui ‘ ąt^jųs lietuvių tauta vi
sais požiūriais teisėtai parcika-i 
lautų jai tas visas NeiųmKO 
krantų žemes grąžinti.

Padarytąja taika su 
Lietuvos vyriausybė kaip tik ją§ 
siepąs ąjšfcįąi pužymČjd- 
dos ąjgąvimas labilų sutvir
tino tikrąs Lietuvos valstybės 
sienas. Ęejt Lenkija smurtp ke
liu Nemuno daįį .atėmė ir paga
liau ypkjeriąį ąlkldę lietuvių 
tautą yęl kiįek W įWU Pastū
mė jo.

Be,t juk kęyą nebaigta. š|ąj jį-, 
tikus karo viesulai sienos nau-’ 
jąi turės būti peržiūrėtos, iri 
kalbama, kad šitas karas eina 
Šukiu dėl teisės atstatymo ir 
mažų yąląlybių sumą išlygiąi- 
mp, jo* |W4era gautų 
tąi lietuviu tautą turi rimto par 
grimto fikėfe dalybų metu
joą rrikąląi pefaųsią pamiršti.

jei ir pasėkoje ne
bus paboti tąų|ų gyvybiniai rei- 
kąląi, O vien tik bus paisyta 
brobųpų&kų kapitalo interesai, 
tąj je Žįs kąrąs bus beprasmis 
kąrąs. Jisai neišspręs visų tau
tų iikw<b ir tuomet Vėl iš nau
jo galėsime laukti naujo karo.

O sakykite, kas iš musų ne
norėtų, kad daugiau karų nebū
tų? Kartų kas iš musų netrokš
ta, kad šilas karas palankiai iš
spręstų musų sienų likimą?

Budėkime, budėk lietuvių tau
ta, kads šjųp ipetu įgytume tai, 
ką* tąų įstoriųiąi, uįdškai ir et
nografiniai priklauso 1 Musų iš- 
,eįvw ftąlsąą, siąme atsilikime 
labiau yejkąįmgąs, negu kada 
ųprSf

Netenka abejoti, kad musų iš
eivija visai sąyanmkiąi nelauk- 
d*ma jokių lųirodymų jau da
bar toje liąjųpeje prądės dar- 
bupli*,

Čįą Lįętųyoję »orime iš
likti visai neutraliais, bet tasai

Atėjo musų nekviestas, ne
lauktas svečias. Jis atėjo pa- * 
čiame vidunaktyje, kada mes 
visi račiai miegojome. Jisai 
atėjo tyliai, visai nepastebia- 
mai policijos uniforma pasi
rėdęs. Jisai įsižiūrėjo į vieną 
iš riįusų jauniausių vyrų. Tyliai 
jį pažadino. Ir kai tasai jau
nuolis gyvenimo džiaugsmo 
kupinas miegus nusikratęs lin
ksmai šypsojosi policijos par
eigūnas jau ištarė tik vieną 
vienintelį žodį: — Mobilizuo
tas!

Tasai žodis, vienintelis žo
dis stipriai musų ausyse nu
skambėję. Atsikėlęs jaunuolis 
pasitempė. Jo veidas staiga 
surimtėjo, lyg suakmenėjo. 
Akys nejaukiai sužybo, pagy
vėjo ir nieko nesakydamas 
skubiai apsirėdęs, tik vieną 
žodį taręs:

—Sudie—jaunuolis pro du
ris išėjo.

Skausmai varstė musų šir
dis. Norėjos tarti tam jaunuo
liui raminančius žodžius, jį 
paglamonėti, apkabinti, bet 
jau buvo vėlu, jaunuolis išėjo. 
Jis išėjo mums nežinomais ke
liais. skaudaus likimo lydimas 
išėję į nežmemą ateilį.

Mes likę <bwgte# #ewiego- 
tepų Tybri sūdėjem ir k#* sau 
yisokųi jpinrių spąykU savo

Taip skiriamės mes kasdien 
sų žvabaiisių, skrisri#M.§iu jąu-v 
niiųp, musų atelites čtetfu mu
sų atities viltiipj, mu$ų atei
vės gyyenimu. Jje ripa visi 
ska^ijaųs Jikiujp Iy4to>'. ,j>e 
einą pežipomais kritete- TriP 
e|ną jaųniipas į ko*° teufcą su 
nejaukią šypsepą veide.

Jte eipą saugoti musp Stepas, 
jie cįpa patikrinti čia iptųns 
likusiems rapiybę.

Ir įšėjo tąsąį Visų my
limas jaųpųops,

Jisai Išėjo pąkttes' ka
da visi saldžiai miegojo. Jįsai 
išėjo tik vieną vienintelį žodį 
spėjęs ištarti: Sudie t

—Bukje sveikas ir išlikęs 
gyvas musų ateities skaistusis 
žiede!

Jis išėjo!
Mes lyg po pakasynų sėdi

me, tylime ir kas* sau galvoja- K 
me. — Mobilizacija! skamba 
musų ausyse policijos pareigū
no tartas nakties metu žodis 
ir vis dar girdime musų myli
mo jaunuolio paskutinį tartą 
žodį: —Sudie!

—Ar pasimatysime? Kaip 
tave sutiksime?

Jis išėjo.
Nyku ir ilgu! Ilgu ir skaudu! i 
Bukie sveikas! Bukie palai

mintas tarp paiaiminlųf Išli- 
kte gyvąs tarp gyvųl

—Jei reikąląs buę, mes visi 
tąvo pėdomis, t.a¥p praplotais 
takais saviems artimiems tik 
vieną ZP(Jį, silicy, Jardapu.

—Vistaspats 
LIETUVA. , v

r* -

PrPfokolaj giekybjpįnkanis

UTENA. — Dviem mąimfąk- 
turos prekybininkams nurašyti v 
pręfokriri* Jie norėję pasinau- 

|doli ir kėlę kainas.
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H.ą Žmonės Mano
RADIO PATRONAS IR ĮDO

MIOS STIPENDIJOS

Nemanykite, kad koks nors 
techniškas “patronas” ar ba 
tarėja, — nei—Pasirodo, jau 
šventame rašte buvo nusakyta 
apie šių dienų radio... Netiki-, 
te?!—štai, (rašo “Kristaus Ka
raliaus Laivas”):

“Kas yra radio patronas?
W. Cm.

Kol kas, šv. Tėvas nėr pe
roną dėl radio, betskirę

yr vienas labai įdomus da
lykas. Austrijos laikraščiai 
kiek laiko atgal turėjo vajų 
surasti tinkamiausį radio glo
bėją. Tie vajaus rezultatai bu
vo gana įdomus. Šv. Povilas 
užėrfiė pirmą vietą, šv. Gabri
elius antrų vietą, o trečią vie

 

tą užėmė' šv. Jonas Krikštyto

 

jas. IrzAulyg tų skaitytojų nuo

 

mones tinkamiausias šv. Pašto 
-posakis dėl radio turėtų • būti 
paimtas iš Psalmių knygos. 
Tas sakinys šiaip skamba: 
“Jų garsas sklysta po visą že
mę ir jų žodžiai iki žemės kraš
tų" (Psal. 18, 4).”

.Iš švento rašto daug ką gali
ma išvesti, “daug jau išvesta” 
ir daug dar “išves” .. . Vadina
si, apaštalas Povilas buvo ne
lyginant radio pranešėjas (kaip

ir Jonas), o Gabriejius — aiš
ku — bus buvęs jau pats gar
siakalbis, (su savo išgarsėju
sią dūdą).

II
Stipendijas gauna studentai, 

eidami mokslus. Bet esama ir 
kitokių “stipendijų”, (dėl ku
rių, kaip matome, gana var
žomasi ...),—iš “Kr. K. L.”:

“Kur galėčiau siųsti aukas 
šv. Mišioms# Musų ..klebonas 
turi tiek daug stipendijų, kad 
kartais reik laukti daugiau 
kaip mėnesį laiko, kol gauna 
progos atlaikyti užsakytas šv. 
Mišias. Iš Pennsylvanijos

Jūsų klebonas begalo laimin
gas ir parapijos žmonės yra 
labai duosnus. Retai taip pasi
taiko parapijoje.

Visi vienuolynai ir vienuolių 
kongregacijos priims Mišių au
kas. Dažnai vienuolynuose yra 
tiek daug kunigų, kad trūksta 
stipendijų. Marijonų Seminari
joje gyveną mažiausia ąštuo- 
ni kunigai ir kituose Marijonų 
namuose Amerikoje kiek ma
žiau kunigų ir visi laiko šv. 
Mišias kasdien. Visiems reik tų 
stipendijų pragyvenimui ir kai 
parapijos kunigai turi perdaug 
tai vis atsiminkite, kad vienuo
liai taipogi kasdien laiko šv. 
Mišias.” —S. Utonas

Sučmč Už Blogus

Bęrwyą, III,, policiją užva
kar suėmė 44 mebų ehicag ie
tį, John F. Magųįrę, ųž blogų 
čekių pUtiųimų, gyveno

Gavo
jperskiras

Bemice Pikiel nuo Antfcony
Pikiel

Sekmadienio Vakare Kazokų Choro 
Koncertas

S, JĄgoy, Vę^ąjąs, ir Choras
Damų mogčiams feus smągu 

išgirs^ kąd gąr&US Dono Ka
zokų ^horąs vėl ątyą^iųoją 
cagoų,. x Publiką! neikąjaująnt,: 
Kazoką! grįstą Cirfcągon kitą' 
sekmądįenį, spalių 4-, ir vėl' 
išpildys prpgrąmą Cjvįę £)peros

Diena Iš Dienos
te 4

viešbutyj, prie Webster ir Da- 
jpen ayenue. Vienas jo iškeis
tas čekjs buvo už $71.50.

nuimt
;sąlėj. Programas bus naujas.

Bilietus galima gautį 
jieųose”. Visos vietos rezervuo
tos ir kainos yra nuo 83c iki

Koncertas 5 prasidės 8:15 va
landą vakare. (Skj

Tf

Dabar eina—Paskutinį Sykį 
SPALIŲ 29

Pasaulio čampionato
RODEO t

Spaliu 12 iki 29-tos
Dalyvaujant

BUCE JONĖS ' 
ir jo ąiįkliui 

"SILVER”
Chieago Stadium

Vakarais 8:30, rytais šeštadienį 
’r sekmadienį 2:30 v. p. p. Įžan
ga 40c, $1.10, $1.64, priešakinės 
sėęiypės $2.20 su taksais. Tjkjetus 
galima gauti 65 W. Madison St., 
Stadium Grill, 1800 W. Madison 

Street 
■Jrf.1'11 .. .1 HT—1 I ■ T" » "I1 ■ ■T

Happy 
įvairių

EGG ____ $6.00
NUT ........ $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN .................. $5.75
SCREENINGS .......... .♦ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

“STO V O L”
Tobuląj degantis aliejus visiems a- 
'iejiniam šildytuvams. Švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7 rAc už gal.

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

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai. 

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

, __ . . . j

•Įrmimn, ■

rr*r

S. DIPPERj Phimbing & Hsa i g Supply Co.
1547-51 W. 51 St., Ashland Av. į rytus. Tel. Y.ards 2255-2256

I 1 ........... . i'

Moderną 42” Virtuvė
Sinka ir Ka- Q Ert
binetąs Tik .......M* *
Ateikite į musų parodos kambarį ir 
pamatysit ypatingas Vertybes, kei
kias galim jums pasiūlyti—pirm ne
gu pakils kainos.
PIRKIT DABAR — .SUTĄUPYKIT 

PINIGŲ. ŲĖNGVŲS TERMINAI

MODERNINKITE SAVO NAMUS
ŠIAIS DAIKTAIS:

MODERNAS 
MAUDYKLES

3 ŠMOTŲ ĮREN-
. ■ • GIMAS ,. -

... $67,50

NAUJAS VANDENS ŠILDYTUVAS
PIGUS KAIP $119.50

Ir Gimtadienis 
Ir Vardadienis

“Ilgiausių metų” —- 
Birthday to You”, ir
linkėjimų linksmai skambėjo 
ponų Juozo ir Uršulės Žukau
skų namuose, <2126 So. Halsted 
.Street, praeito šeštadienio va
kare. Suvirš dvidešimts jų drau
gų susirinko pasveikinti p-nią 
Uršulę Žukauskienę vardadie
nio ir kartu gimtadienio pro
ga.

Visas ponų Žukauskų vasar
namio gėlių daržo grožis ir jų 
nuolatinis vaišingumas buvo 
perkeltas į jų žieminę reziden
ciją. Įėjus į didelį valgomąjį 
kambarį,., keli dideli bukietai 
geųų šypsojo į svečius. P-s Žu
kauskienės skąnųs valgiai vi
liojo akį ir apetitą, ir jos vi
suomet nuoširdus vaišinimas 
buvo toks malonus, kad nei 
yiends iš musų jiepajutom, kad 
laikrodis kelis sykius padarė 
savo kelionę aplink.... Tik ži
nau, kad nenoroms reikėjo pa
likti musų simpatingą šeiminin
kę, jos “geresniąją pusę” p. 
Žukauską, ir jų visus linksmus 
ir draudingus svečius.

4136 So. Maplewood Avė.
Parė įvyko Vengeliąusko 

sVe.t., 4500 So. Talman Avė.
Ją surengė 4 veiklios Bright

on P.ąrkp buteit: Emi
lija Survill, E.yą Jąkuhomenė, 
Noverieųė ir Chinsįtunienė. 
Draugu Šlapikų šeimyna apie 
tąi visai nieko nežinojo.

Tarp svečių iš mąp pažįsta
mų matėsi S. Warniąi, M- :War 
lanLienė, J. K- Šarkiunąs, Chas. 
Rock, Z. Grigoniai, Ben jr Emi
lija SuryįD/K. .ChįnSitoniąii, J.; 
Liųlevičiąj, Mrs. Klimas, J. S tu- 
kas, Mr, ir: Mrs- Skiąątąl ir- 
daug karių pąvą^įįą nėr 
atsimenu.

Be abejo, Viktoras įjr Roza
liją • ^jąpikąį'i yra idėkingi ren
gėjoms ir visiems svečiams už 
tokį skaitlingą .atsilankymą, o 
labiausia yna (Jėkinga jaunoji 
Florenciją, kurią itąip širdingai 
pagerbė josi gimtadienio pro
gą. ’ St^pnąąs.

Turtas virš - — $3,500,000.00
Aharges kapitalas - $250,000.00

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOCIATlONof Chieago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 4192 ARCHER AVĘNUE 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

50Po

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti
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PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ 
eitas daro LAISNIUOTAS DENTISTĄS iš impresijų musų

COOK COUNTY
PASIUKO

4 TIM T Ų AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

' šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų iŠdirbysčių naujutė
lių karų Jokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

kokią išgalite 
duosime 
senąjį, o

gerą 
liku-

PER

A N G LYS

I PLEITOS
I Pataisoma

Mes 
jūsų

IŠSIMOKĖTI
DVEJUS METUS.

Musų parodos kambarys 
yra atdarąs kasdien iki 10 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madienį.

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 Wcst 63rd Street , 

prie Loomis,

POCAHONTAS PEA................... $8.0Q
POCAHONTAS MINE RUN - - - - $7,35 
OUR SPECIAL STOKER NUT - - $5.45 
E. K. STOKER NUT...................$740
E. K. STOKER SCREENINGS - - - $6.70 
FRANKLIN COUNTY NUJ - - - - $6,45
(Šios kainos taikomos 10 toąų kiekiams, taksai (skaityti, C. O. D.) 

KAINOS GALI PASIKEISTI BE ĮSPĖJIMO.

MES ĮGALIOTI firetendęr stokęrs 
DISTRIBUTORIAJ.

Specializuojamės Sausų Stokeriniy Prekyboj^.

ENRIGHT BROS. COAl
COMPANY, INC.

5832-46 S. Damen Avenue
Tel. Hemloek 0260

Dar VM’ 7 ; 
Nesveikuoju

Draugė: A< • ĮMiščįkąitienė dar 
vis nesvelkaują. Jos sveikata 
dar neatsigavo ir ligunė jau
čiasi payąrgųs. Mes draugės 
Miščikaitiencs pasigenda^}., vei
kime, nes ji ganą 4aug metų 
nenuilstančiai veikė visuomeni
niame judėjime ir j.os dąrbu, 
jnes atsiekėme ganą daug dar- 

Daug metų kupinų sveikatos jĮ>mjnk.U kovose,z
ir visokių pasisekimų linkėda
mi Vnams Žukauskams, išsi
skirstėm.

— Portulaca

j

meldžiu 
“Naujie-

Bet ji ir šiandie, sirgdama 
ir negaluodama, vįstiek lanko
si susirinkimuose, ir stengiasi 
prisidėti prie einančių kovų. 
Dabartinis jos dalyvavimas su 
mumis parodo, jog ji pasišven
tusi kovoti iki grabo lentos. 
T.ai yra tikra idealiste..

Apuokas.

Vitfas pleitas
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų,

HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

DABAR PAMATYKITE IR PALYGIN
KITĘ GERUMA IR TOBULUMĄ

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3408 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

Padėka Nuo Oak 
Forest Senelio

OAK FOREST, Iii. 
Ąųtųnąs Bącevičią, 
gerbiamo dienraščio
nų” leidėjų, patalpinti šią įma
no viešų padėką, mano bran
giems prieteliams. štąi, 22 d. 
Spalių, mane aplanke šioj prie
glaudoj ponia Barbora Joku- 
bienė su sunumi, ir gausiai ap
dovanojo, ir dar atvežė man 
dovanų nuo ponios Paplauskie
nės, kuri užlaiko biznį prie 
Cermak Road, netoli Halsted 
Street. Numerio nežinau.

Taigi,' tariu labai širdingą 
ačiū mano seniems pažįsta- 
mįeųis, už jų tokią gerą šįrdį, 
ir už brangią ątmmiį.

Su didžia pagarba, dar 
tą ačiū.

Antanas Bacevich, 
Inst. Ward 44, 
Oak Forest, III.

JĄM&S
LKISTROMAS— \
dėkoja draugams ir pažįsta
miems ir lankytojams už ge
rus žodžius ir linkėjimus. Li
gonis sako, kad einą ' geryn ir 
netrukus pasveiks. Gyvena ad
resu 2932 W. 39th Street.

kar-

šąuni

Netikėtos 
Varduvės >.

Spalių 22rrą d. įvyko 
“Surpriąe Parįy”, surengta
p-lei Florence Šlapikas gimta
dienio proga. Florencija tą die
ną buvo 20 metų jauna. Ji yrą 
diikt^ populiariškų Brighton 
Parko biznierių, Viktoro ir Ro
zalijos Šlapikų, , kuri.® užlaiko 
maisto krautuvę, ties numeriu

GERBIAMI NAPJIEND SkM- 
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuve®, 
kartos Skelbiasi Naujienoj.

Nauja, Raito" Porceleno 8 svarų 
dydžio 1940 m. Skalbiama Ma

šina verta $69.00 už

• $49.00
2 dideli blanketai dykai

prosinama mšaina dykai.
$Į.p0 į .Savaitę

• FOTOGRAFAS
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Išsiėmė Leidimus
V edyboms
(Chicagoje)

Wiljįam Braząųskas, 46
Ąnųą WinsJow, 35

_ Thęodore Zpjuda, %4, su Vjr- 
ginia Fleįg, 20

Fejix Vejiąski, 25, su Marion
Taųsey, 23

Louis Zaremba, 25, su St.eHa 
Kalamas, $

Ale^aųcLer Gąbpl, 63, sy Jp- 
seplųne Re^ski, 48

Ąlfeęrt Shiwkws, ?5, su Ęe- 
W SRrpdepiš, 22

f?ęjk;daują 
ąprsjjjr’?

Agąes Miląsh nųp Adam W- 
lash

Rųtji Paul nuo Anįhęny Paul
Mae Kukoris pup Lotus Ku- 

koris

M

&

1940 ip- Bądio.s visų žymių is- 
dirbys.čių: Philco, RCA. Victor, 
Zenifh, General Electric, Farns- 
worth, ant nekuriu 5% iki 
40%. nuolaidos. Dykaj/elektrinis 
laikrodis ąpb.a ge įinįs laikro

 

dis su fciekvię'nu radiją.

... t , ny.1, I ll.| I , J —.11 I i , .11 į HRJB .UIT

PEČIAI, PARŲOR SETAI, DINETTEJ?, KĄR^ETĄ! PĄĘPUOQA- 
MA SU DIDELIU PINIGŲ SŲTĄUPYMŲ

i . .    - i.. 11 , į i. ,į ■ . . . » " tiri .i'ifi1 «! 11 J i , M'"tf1

Jos. F. Budrik
X FURNITURE HOUSE ' 

3409-21 SO. HALSTED ST.
Tel. Yards 3088.

Žymus Gro Teatras—JRadio Valandą, leidžia Bųdriko Krautuvės 
nedėlios vakarais nuo 5:30 iki 6:30 iš.WCFL, 970 k. radio stoties.

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 68rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

*

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ apdraudą au
tomobiliams.

• APDRAUDĄ NAMŲ JOTO

APPRAUDĄ BAKANPŲ.
APIMIAUPĄ NUO VA0IŲ.

lt APDRAUDĄ LAN0Ų,
• TAVERNŲ fr namų savi

ninką, kurioje randasi ta
vernai nuo PųbŲo Liabi- 
iitiea

NAUJIENŲ
Raštinėj? per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštini atdara kas vakająa 
Iki S vai. Sekmadieniais — 
nuo I ryto iki 1 vaL popiet
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KANADOS- LIETUVI J ŽINIOS
ŠIS TAS Iš ŠEN IR TEN

“Vilnius musų”

TORONTO, Ont. — Vilnius 
musų! Vilnius musų! — girdi 
šen ir ten tarp lietuvių pasimai
šęs ir pačiam tarytum liežuvis 
sustingsta, o širdy, rodos, \er- 

• da, kunkuliuoja ir ima noras 
verkti. Verkti ne iš džiaugsmo, 
bet iš sarmatos ir apmaudo. 
Kad Vilnius, Lietuvos širdis, 
lopšys, iš kurio gimė lietuvių 
valstybė, kurio lietuvių tauta 
per 19 metų siekė iš plėšiko at
gauti, ryžtingai ir iškilmingai 
dainuodama: “Ei, Pasauli, Mes 
Be Vilniaus Nenurimsim” — 
šiandien ji atgavo. Bet kaip? 
Ar garbingai? Ne! Didysis Sta
linas čia sulošė antstolio rolę, 
kuris rekvizavo lenkų pagrob
tą Lietuvos teritoriją ir parda
vė ją iš varžybų jos tikriems 
savininkams, paimdamas už jų 
pačių prekę tokią kainą, kuri 
šiandien dar ne visai apčiuopia
ma. Neapčiuopiama dėl to, kad 
yra apgaulinga, o apgaulinga 
dėl to. kad Stalinas į savo su
tartį įrašo Jik menkniekius, o 
pats tikslas pasilieka jo žiau
riame prote ir galingoj rankoj, 
štai kodėl šiandien lietuviui su
stingsta žodžiai ant lupų, kaip 
jis nori pasakyti: “Vilnius mu
sų”; štai kodėl jo širdį skauda.

Kokių žmonių pasitaiko
Viena siuvėja, mašinos ope

ratorė, kuri dirbo vienoje dirb
tuvėje su man m, prieš metui 
staigiai susirgo bedirbdama, i 
išvežta ligoninėn daugiau ne

lis jos parašas, kuomet ji pir
mą indėlį įdėjo. Dabar, skirs
tant jos palikimą, kuris teks 
broliui ir seseriai, investigato 
riai nori jos parašą palyginti ir 
niekur nesuranda/ Gal nuosta
bu, kad bankas turi tik vieną 
jos parašą, o tai dėl to, kad ji 
į banką tik dėjo, bet niekuomet 
neišėmė. Tokiu taupumu 
taupė $9,000 ir turėjo du 
išmokėtus namus!

i-.-.-.-.
ft-'.’viv’S&’y’;:-/

......

Winnipegr Kanada
šis tas iš Winnipego orga- 

nizacijų temimo. — K a. p 
knygos yra naik.narnos.

TORONTIEČIU 
DĖMESIUI

metų lapkričio (Novem-

ji su
gėrus

Štai ko galima pasiekti idijo 
lišku taupumu. Kuomet ši ži
nia pasklido dirbtuvėje, lai vi
sos darbininkės negalėjo atsi
stebėti ir jautėsi keistai, kaip 
prisiminė, jog mes visos ją al- 
jautėm ir keliais atvejais rin 
kome rinkliavas ir siuntėme jai 
sergančiai. Viena juokdarė sa
ko: — Tur būt, ji ir musų au
kas pasiuntė į banką. Visko ga
lėjo būti.

Nors žmonių ir yra sakoma, 
kad apie mirusį gerai kalbėk 
arba nieko, bet šiuo atveju bū
tinai reikėjo reikalą viešumon 
iškelti, kad parodyti kiliems, 
jog jie su saule negyvens ir į 
grabą turto nenusineš, tad kol 
gyvi, lai neskriaudžia savęs ir 

dešimtimis tūkstančių 
už kuriuos po mir-

kiti gal po teismus tampy- 
—Frances.

kraudami, 
lies 
sis.

Po Winnipegą 
pasidairius

i y
b. O
< ’ %b.

\ A.,.

Pastoviai \Vinnipege negyve
nu, — tik kartkartėmis man 
tenka čia atsilankyti ir ilgesnį! 
ar trumpesnį laiką praieisti I

• Apie šips lietuvių kolonijos gy-’ 
venini? taip pat gana dažnai I 
tenka laikraščiuose skaityti. Be
je, kalbant apie laikraščius tu-

įkyli, jog po “Liaudies' 
labiausiai yra prasipla-

“Nauj ienos Seniau
Kėlei-

Baiso” 
tinusios 
buvo gana populiarus

Šia proga noriu pabrėžti tą 
faktą, jog komunistų įtaka Ka
nados lietuviuose pusėtinai 
silpnėjo. Pastarieji įvykiai 
biau protaujančius žmones 
sai atšaldė nuo Maskvos.

Britų laivyno viršininkai žiuri, kaip kava 
perkraunami iš užgriebto

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
ir kiti maisto produktai yra 

laivo, kuris vežė tuos daiktus Vokietijai.

Wmnipegj Man Toronto, Ont
Lietuviai mėgėjai aitistai ren

giasi žiemos sezono darbui

Vasaros metu daugumas lie
tuvių buvo išvažinėję į farmas, 
tai ir veikimas, ypačiai mėgė
jams artistams buvo neįmano
mas, nes ir keletas gabių lošė
jų buvo apleidę Winnipegą. Bet 
vasaros darbams pasibaigus jau 
ir musų artistai mėgėjai grįžo 
ir pradėjo rūpintis, kokius vei
kalus
Meno

mirė nuo vidurių vėžio.
Moteris buvo apie 55 melų 

amžiaus. Dėvėjo paprasčiausia 
drabužius, sena fasonu. * dži 
mi” balus, kuriuos g. l.ma nu
sipirkti už 10 centų, o valgiui 
irgi skupėjo cento per virš iš' 
leisti. Kai bendradaibės pasiū
lydavo jai pieno lašą, tai ji 
nuoširdžiu i. dekodavo, bet pa.i 
niekuomet pieno nepirkdavo-— 
gerda,vi> tyrąr karštą vandenį, i

Susitikęs gitvėje, ne vienas, 
tur būt, numėtė pasigailėjimo 
žvilgsnį, .jog štai kokia vargše 
moteris eina, o eidavo ji lakai 
tolimas distancijas, nes gyveno 
apie itris n^ylias nuo darbo ir 
niekuomet nesinaudodavo gat- 
vekariu. Ji buvo netekėjus. -

Kelios dienos tam atgal in- 
vestigacijos valdininkai aplan
kė musų dirbtuvės raštinę ir 
prašė patikrinti knygas, ar ne
ras jos vėlesnio parašo, nes 
banke, kuriame randasi jos pa
likimas, randamas tik vieninte- įspėjimas. —Klajūnas.

Pataria deginti komun’st škas 
knygas, kad apsaugotų W. L. 
Klubą nuo uždarymo.

pastatyti.
Ratelis prie W. L. Klubo 
praeitais metais susikūrė 
Ratelis, lai buvo pasire.š-

pasil-Atvykus į Wi:in.pegą 
•>eti, buvau užėjęs į W.nnipego 
Lietuvių Klubą. Tai buvo sek
madienis ir klube buvo laiko
mas ALDLD-jos 217 kuopos’ 
-.uit.ngas. Į mitingą atsilankė 
Kažkoks storas vyras ir pare Iš- 
kė susirinkusiems, kad, jei tu- 
’i kokių komun 'alinių knygų, 
lai kad išneštų iš klubo aiba 
sudegintų. Esą, dabartiniu ka
ro laiku policija užėjusi ir ra
dusi komunistinių knygų gali 
uždaryti klubo svetainę.

Pasiteiravus, kas tas per vy
ras, kurs patarė komunistines 
knygas iš klubo pašalinti, pa
aiškėjo, kad tai to W. L. Klu
bo iždininkas A. U., kurio var
du net ir klubas esąs užrašytas.

Tai gana rimtas iždininko

CdM. m* NKKDLSCRAFT INC

KNITTED BEDSPREAD PATTERN 2290
No, 2290—Mėgsta lovos kapa.

(naujienos needlecraft dept.
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, UI.

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..

I Vardas ir pavardė._______________________ ______________

* Adresas-------------------------------------------------------------------------

No. 2290

Miestas ir valstija.___

Kai 
Meno 
kasios nuomonės, kad jis veiks 
savistoviai, heli šiais ftiiėhi'is 
pradedami rengtis žiemos sezo
nui musų gerbiamieji lošėjai 
pareiškė norą priklausyti prie 
W. L. Klubo. Labai pagirt na.

W. L. Klubo valdybos susi
rink niuose s\ai\->L,ma visapu
siai Meno Rateliui padėti. Mą- 
lėnu girdėti! ;

Dirbantieji Meno Rateli a 
veikėjai

Prie Meno Ratelio yra prisi
dėjęs gražus būrelis lietuvių — 
vyrų, moterų, vaikinų ir mergi 
nų bei mokyklą lankančių ber
niukų ir mergaičių. Visi, kas 
prikiauso, yra darbštus veikė
jai; netrukus pradėsime jiems 
rankomis ploti, kai jie ant sce
nos pasirodys.

Kam kam, bet jau musų po
niutėms Urbonienei, Bukaus
kienei, Buzunienei, Jesilionie- 
nei ir Samulailienei tai gal 
daugiausia teks plojimų girdė
ti, nes jos dažniausia vaidini
muose dalyvauja.

O poniutėms Ginkuvienei, 
Kvedaravičienei, Paknienei, Ste
ponavičienei, Pauplienei ir dar 
Kai kurioms tai teks daug kar
tų padėkos išreikšti, nes jos 
dažniausiai svetainės papuoši
mo ir laike parengimų darbus 
atlieka, o ypačiai musų mamiir 
iei Ginkuvienei priklauso daug 
Kredito, — ji dažnai net ir 
.yrus sudraudžia, , kad įsigėrę 
nedainuotų ožių balsais. Kaip 
teko girdėti moterų pasitarime 
kalbant, tai jos žada kviesti 
talkon ir priaugančias paneles, 
k. t. Yauniškytę, Paknytę, Pleč
kaity tęs, Kvedaravičiūtę ir dar 
kelias kitas, kad stotų aktyviau 
veikti vaidinime. ■‘’HTiesa, iš trijų Yauniškyčių 
viena Emilija jau yra “dingu
si”. Tai galima sakyti buvo ga
bi*'lošėja ir net malonaus bal
so ‘dainininkė, bet ją Tš panelių 
stono iŠvčdė į amžiną moterys
tės stoną musų W. L. Klubo 
darbštus finansų sekretorius p? 
jJrgis Paleliunas jau praeitais; 
metais. Pageidautina, kad prie

BENTON 
W. Gore 
tinamas 
žudymu, 
no.

NaIIJIENŲ-AOME Te|eDhQto
_ILL.— George 
Jr., kuris buvo kal- 
savo pamotės nu- 
Teismas jį išteisi-

Pranešimas
-----------  t

T. L.'Si D-tų kuopos komite
tas šiuo praneša, kad mėnesi
nis jos narių ir prijaučiančių 
susirinkimas * įvyks spalio 
(October) 29 d. (sekmadienį) 
3 v. p. po 86 Belhvoods Avė., 
drgų Frenzelių namuose, šiaude 
susirinkime kuopa dar kartą 
aptars prisijungimo klausim j 
prie Kanadoje egzistuojančio,į 
socialistų partijos, kuri šioje | 
šalyje vadinasi 
Commonwea'.th
(Ontario Section)'. Sutrumpin
tai ji žinoma kaipo C. C. F.

Šioji reforma yrą , daromu 
sėkmingesniam veikimui. Ta
čiau musų organizacija būda
ma C. C. F. dalimi turės pilną 
autonomiją veikti lietuvių dar
bininkiškame judėjime taip, 
kaip musų skyrius numatys 
reikalinga. Bendrame darbinin
kų judėjime griežtai bus prisi
laikoma tarptautinio socialisti
nio darbininkų judėjimo 
cipų.

Kad dėl šios reformos 
tų išmetinėjimo, tad yra 
čiami visi kuopos nariai ir pri
jaučiu socialistinei idėjai drau
gai skaitlingai atsilankyti į šį 
susirinkimą ir tapti jos nariais.

Socialistinis darbininkų ju- 
dėj.mas nežada daug — ko ne
gali duoti, todėl dėl tuščių pa
žadų nieko neišdavė ir nepar
davė. Geresnė darbo žmonių 
būklė priklausys nuo to, kiek 
mes busime organizuoti ir kaip 
kovosime. Nežiūrint visų “iz- 
mų” socialistinis judėjimas pa
siliko skaistus, niekuo nesusi
tepęs. Todėl bukime to judėji
mo dalyviais. —Sekretorius.

Šių
ber) 18 d. T. L. S. D. organi
zacija (kiiopa) i engia šokių 
vakarą su vaidinimu iki ašarų 

? linksmos komedijos.
Avansai

“Avansuose” pašiepiamas 
Lietuvos valdininkų lipas. Ar

li islų sąstatas jau gautas. Rolė
mis pasiskirstyta. Studijuojama 
veikalo turinys ir rengiamos re
peticijos.

Neužmirškite, kad nebus 
operos artistai, vaidus artistai 
mėgėjai, bet turint galvoje, kad 
jų kai kurie vaidina ne pirmą 
kartą ir vaidybos, srityje luti 
praktikos ir talento, norisi ti
kėti, kad mėgstą juokus nebus 
apvilti. Po vaidinimo bus 
kiai.

L U 
la-

“Liaudies Balsą” beskaityda
mas gana dažnai pastebėdavau 
pranešimų iš Winnipego. Ne
trukdavo ir pasigyrimų. Ypa
čiai mėgdavo pasigirti dideliu 
knygynu ir supirkinėjimu įvai
rių knygų. Atrodė, jog lai I k
rai yra geras dalykas, kuriam

Kai šį kartą atsilankiau, tai 
nusitariau daugiau su įvairio
mis 
Kais
žint. Pasitaikė proga vadinamo
sios

organizacijomis ir jų va- 
bei eiliniais nariais susipa-

literaturkos” 217 kuopos 
susirinkime dalyvauti. Buvau 
nuvykęs ir į Kanados S. D. S. 
P. Draugijos 7-tos kuopos susi-

“Cooperali\ e' 
Federation ’

prin •

nebu- 
kvie-

ponia Paleliunienė prisidėtų. 
Lauksime.

Na, o kurgi dar musų vyrai 
artistai! Gabiausia režisorįus 
Plečkaitis gal jau lavinasi kokį 
veikalą “ant pomietės” išmok
ti, nes jis savo gabumu kartais 
dar ir nuo savęs kokių juokų 
priduria, kad publika gardžiau 
prajuokinus.

O kaip ponų ir advokatų ro- -----------
lių pildytojas ponas Lepeška I KAUNAS. — Klaipėdiškių 
ant scenos pradės savo ūsus reikalams tvarkyti komisijos 
kraipyti, tai vargu kas nuo juo- pranešimu, nežiur.nt dabar t.- 
ko galės susilaikyti, nes tai jau nes padėties, paskutiniu la ku 
praeitais metais patyrėme, kaip sutvarkyta daug privačių asme- 
pilvųs susiimdami turėjome nų Klaipėdoje pasitikusio turto 
juoktis iš pono Lepeškos daro- reikalų ir įmokėjimai į treč ą- 
mų “triksų”. O kai “musų ku- ją sąskaitą nėra sustoję. Vals- 
nigėlis” ant scenos pradės pas tybinis turtas, likęs Klaipėdoje, 
bobas lankytis ir pasigėrę po 
pastalių landyti, kad žmonų 
vyrai juos nepačiuptų, tai ir 
vėl juoksimės užsikvatodami.

Iš Lietuvos

busiąs sutvarkytas atsiskaitymo 
keliu.

KAUNAS. —4 Vyriausybė pri-

šo-

yra
pa-

I
lllVlCllO* A j^/A Iv 7

musų moterų lošėju/ būrelio ir winnipegiečiai turime

Praeitą žiemą be suminėti} tarė trečiojo cukraus fabriko 
asmenų, vaidinime daugiausia I statymui. Jis bus statoinas prie 
dalyvavo dar ir šie asmenys su Panevėžio. P 
savo šeimynomis: Kvedarai, 
Paupliai, Jesilioniai, Bukauskai, 
Urbonai ir iš St. Banifaco ke
lios Šeimynos. Taip pat ir ke
letas pavienių daug kartų daly
vavo lošimuose prisidėdami 
prie veikalų paįvairavimo.

I Taigi, kaip matote, čia mes

Paruošiamieji dar
bai jau atlikti. Cukraus suvar
tojimas Lietuvoje paskutiniais 
metais paaugo 15—20 nuošim
čiais.

gražų nui

1 " \ 1......."T

būrelį artistų mėgėjų ir galime 
tikėtis, kad jie suteiks daug 
linksmų, valandų žiemos sezo-

.1 praleisti Vietinis.

įjos susirinkimas, tai paprašiau 
knygių, kad duotų knygų pasi
skaitymui. Knygius atsakė, jog 
dabartiniu laiku knygos yra 
pertvarkomos: išrenkamos vi
sos komunistinės knygos, kad 
jos nesimaišytų. Tos atrinktos 
knygos busiančios kur į farmą 

arba sunaikintos. Ir 
revizija nesibaigs, tai 
nebusiančios išduotos.

išvežtas
kol ta
knygos
Girdi, karo metų yra pavojinga 
komunistinio turinio knygas 
laikyti.

Be to, šis parengimas 
rengiamas darb.mnkiškos 
garbos užsitarnavusios drg. M. 
ourgelionienės ir apšvietus ir 
kultūros platintojo M. X. Moc
kaus paminklų pastatymo nau
dai. Kilnus darbas, todėl tą 
kilnųjį darbą Toronto lietuvių 
išeivija yra prašoma parem i 
savo atsilankymu.

Toronto lietuvių 
jos ir draugijos

organizaci- 
taipjau yra 
tą dieną, t. 

y. lapkričio 18 d., kilų parengi
mų.

Apie vielą, bilietų gavimą ir 
kainą bei 
kurios
nustatytos, 
bau. ✓

S. I). Kuopos Komitetas.

kilos smulkmenos, 
dar programoje nėra 

bus paskelbta ve-

susitarimas su Hitleriu sudavė 
tokį smūgį, nuo kurio vargu 
musų stalincai bepajėgs atsi
peikėti. Iš tiesų po to, kai per 
kelis metus visokiausiais bu
dais buvo Hitleris niekinamas, 
dabar su juo susidraugauti gali 
lik tie, kurie jokių principų ne-

Nusistebėjau. Sakau, jus tiek turi. Šiandien ištikimi Stalinui 
daug pinigų praleidote kny- bepasiliko tie, kurie protauja
goms supirkti, o dabar* esate ( 
pasiryžę tas knygas sunaikinti 
arba sumesti kur į kampą, kad

Tenka girdėti, kad panašią 
reviziją daro ir pašaipiuos 
draugijos 7-ta kuopa: vadinasi, 
ir ji aukos knygas pelėms.

Tai štai prie ko privedė pa
taikavimas Maskvos davat
koms. Buvo leidžiami pinigai 
komunistinio turinio knygoms, 
o dabar tenka tas knygas nai
kinti, nes prisibijoma į bėdą 
patekti. Pagaliau ir iš viso ko
munistiniam judėjimui Stalino yra nandinfifOt^

pagal komandą. Tie padarai 
savo
jiems .paliepiama, tai jie ir da
ro.

nuomonės neturi: į<as

Nors tiek gerai, kad maska-

dien visi mato bolševikus to
kiais, kokiais jie iš tiesų yra. 
Vadinasi, nacių bičiuliais.

Teisybės Mylėtojas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

“Nmvo’i Gadynė”—Vienas Doleris Metals
ŠTAI JUMS PROGA

NAUJOJI
220 Leonard Street

GADYNĖ
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

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



Trečiadienis, spalių 2t>, 1&Š9 NAUJIENOS, Chfcago, UI.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORO 
PROGRAMOS ĮSPŪDŽIAI t

Sekmadienio Parengimas Buvo Pasekmingas
Atrodo, lyg Chicagos Lietu

vių Vyrų Choras yra tikrai “es- 
tablished“ dailės mylėtojų šir
dyse. Pasirodo, kad nei gražus 
oras, nei blogas oras nesulaiko 
žmonių nuo lankymo jų rengia
mų programų. Tas aiškiai ma
tėsi jų praeito sekmadienio pa
rengime. Diena buvo ypatingai 
graži;viliojo žmones į laukus 
pasigrožėti gamtos rudeniniais 
rūbais, ir manyta, kad žmones 
bus sunku sukviesti svetainėn. 
Bet nuėjus Auditorijoj šeštą va
landą, buvome maloniai nuste
binti, publikos radome jau be
veik pilną svetainę.

Prie šio savo pirmo rudeni
nio parengimo Vyrų Choras, va 
dovaujant K. Steponavičiui, ren
gės jau seniai,\ ir jų pastangas 
buvo atlygintos, kaip vaidinime 
komedijos, taip ir programos 
koncertinėj dalyj.
KOMEDIJA PIRMOJ 
DALYJ PROGRAMOS.

“Amerikoniškas Žentas“, Vik
toro Galinausko parašytas vei
kalas, yra trijų veiksmų kome
dija. Veikalas perstato tą seną 
ir juokingą istoriją, kaip Lie
tuvoj įvykdavo piršlybos. Per
stato kaip mergaitės tėvai, ge
naus sakant jos. visokių man- 
drybių pilna motina, padarė su
tartį su piršliu ir busimuoju 
žentu, neatsižvelgiant nei į tė
vo priešinimąsi nei į dukters ne
sutikimą tekėti už vyro, kurio ji 
visiškai nemyli, nes ji turėjo 
jauną ir inteligentišką mylimą, 
apie kurį motina nenorėjo nei 
girdėti... Po ilgų derybų kas, ko 
ir kiekfduos šioje sutartyje, ku
rioje piršlys turi svarbiausią už 
duotį ir derasi lygiai su motina.

ADOMAS JESUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 23 d., 8:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Va
doklių parap., Stebekių k-me.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

šeimyną, gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, spalių 26 
d., 8:00 vai. ryto iš koplyčios 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo Jesuno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Šeimyna, Giminės, Draugai ir' 

Pažįstami.
Laid. Dir. John F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

kaip ir su peršamuoju žentu, 
rodos, kaip ir kokiam turguje, 
susitarimas, galiau, ir vestuvės 
įvyksta. Jaunosios tėvai atiduo
da savo dukterį ir užrašo žen
tui visą gyvenimą, gaudami už 
tai daug gražių prižadų ir tei
sę gyventi pas žentą.

Bet prižadai savo, keliu — gy
venimas savo. Nedaug laiko te
reikėjo seniemstems Rainiams 
sužinoti tikrąją vertybę savo 
“Amerikoniško žento“ Nesuėjus 
nei metams laiko, jų gyvenimas 
pasidarė nepakenčiamas, jie su- 
vąrgo, nuskurdo. Žentas pasiro
dė žiaurus, be sąžinės, turtą 
pragėrė. Tėvų ir jų dukters li
kimas buvo skaudus nors dūk-’ 
tė ir buvo žento ištikima ver
gė, neatsižvelgdama į jo žiauru
mą. Ką daryti, taip jau buvo 
lemta...

Bet tam piršliui vis dar ne
užtenka tai avižų, tai kitų gru
dų, tai pinigų, tad reikia pasi
tarnauti “Amerikoniškam žen
tui.“ Piršlys įkalba jam visokių 
niekų apie jo žmoną, sugalvoja 
“pinkles“, kad sugauti tą “neiš
tikimą moterį“ ir, pagaliau, vi
sas dalykas atsiduria teisine, 
kur eina tyrinėjimas Špoko 
skundo prieš savo žmoną.

Trečiasis veiksmas dedasi 
teismo rūmuose. Ir čia tai jau 
įvyksta visokios juokingos situ
acijos. Bet pagaliau pasirodo, 
kad tasai piršlys buvo didžiau
sias “troublemaker“. “Ameriko
niškas Žentas“ iš viso to susir
gęs ir lovoj begulėdamas, turė
jo laiko apgalvoti savo blogus 
darbus, ir kaip neteisingai jisai 
pasielgė su savo žmona ir jos 
tėvais. Teisman atbėga senis 
Rainys atnešdamas žento pareiš
kimą, kuriame prisipąžįstą, kąd 
žmoną nekaltai apskundęs, kad 
didžiausias kaltininkas už visą 
dalykų stovį yra niekas kitas, 
kaip patsai piršlys, ir kad jis, 
•‘Amerikoniškas Žentas“, mirda
mas atsiprašo savo jaunos žmo
nos ir jos tėvų už visas skriau
das. Mylimi jaunieji lieka suvie
nyti ir, be abejo, gyveno “hap- 
pily ever after“. Tuo tarpu mo
tina, gavusi gerą lekciją, pri
pažįsta, kad tėvas visų išmin
tingiausias ir geriausias.
VAIDINTOJĄ!.

Vaidintojų sąstatas, su maža

išimtim, susidėjo iš senų ir nuo
širdžių scenos mylėtojų ir per 
daugel metų dalyvavusių spek
takliuose. Vincas Pačkąuskas 
vaidino seną ūkininką Jokūbą 
Rainį. Pačkauskas buvo ištikto 
teisingas, geros*’ širdies ir ra
maus budo gaspądorius. Rainio 
nelaimė buvo jo smarki, dikta
torė žmona, Joųįeška, kurią la- 
bai vykusiai vaidino Ona Dov- 
ginįenė. Ši pora buvo ištikto, 
kontrastąs ir lygiai išlaikė savo 
roles. Jų duktė, jauna Ona Rai- 
niutė, buvo viena iš musų jau
nesniųjų lošėjų, Genovaitė Ok- 
sas. Ji irgi nuoširdžiai suvaidi
no jaunos,' doros, svajonių pil
nos mergaitės rolę.

Jonui Dambrauskui teko at
sakomybė “Amerikoniško žen
to’’ rolės, ir jis neliko tai rolei 
skolingas, išpildė visiškai gerai 
pirma mandrą, meilų, į žentus 
besiperšantį amerikoną, gražio
mis akimis žiūrėdamas į jauną
ją panelę, bet dar smailesnėmis 
akimis žiūrėdamas ir skaityda
mas turtą, kurį gaus su panele, 
o vėliau žiaurų, prasigėrusį vy
tą.

Musų populiarus dainininkas 
ir vaidintojas Jonas Rukštela 
vaidino inteligentišką geros šir
dies jaunuolį, kuris nuoširdžiai 
mylėjo jauną Oną. Jonas visiš
kai a ta tiko šiai rolei, ir vaidino 
ją sklandžiai.

Ilgoji it daug gąbumų reika
laujanti piršlio, rolė teko Stasiui 
Jokubauskui, ir jis išpildė ją be 
didelių trukumų.

Netankiai lietuvių. scenoje 
matome teismo scenas, ir reikia 
pasakyti, kad ši scena buvo iš
tikto įdomi. Teisėjas, Jonas Fai- 
za, ir Advokatas, Antanas Ryp- 
kevičius (kuris turėjo ypatin
gai gerą grimą ir atatinkamą 
kostiumą) gerai atvaizdavo sa
vo r plės, nors teisėjas galėjo 
būti fdaug senesnės išvaizdos. 
Visa musų grupė nutarė, kad 
Rypkevičiui pritinka būti advo
katu, nes jis tikrai ądvokatiškai 
'člgė^teisriią. r r

Bųigiatit, negalėčiau sakyti, 
kad veikalo pastą tymas buvo vi
siškai tobulus. Daugelyje vietų 
jautėsi stoką režisūros ir vai
dintojai darė nemažas klaidas. 
Tačiau imant domėn, kad jie 
visi yra tiktai mėgėjai ir ma
tomai net buvo susimokinę tarp 
sąvęs, tai jiems atleista, ypatin
gai dėl to dar, kad kalbant su 
nekurtais iš vaidintojų, jie pri
sipažino jog 
Reiškia, turi 
tą kartą jau 
nedarys.
ANTROJI DALIS — 
KONCERTINĖ.

Šaunus Gimtadienio 
Pokilis

, v , '• *

Spalių 21 ir 22 dd., įvyko 
graži ir sėkminga Gimtadienio 
ir Barbeąue parė pagerbimui 
Petro ^liahio ir Walter Kava
liausko, jų alinėj, 3059 West 
38th St. .

Reikia žymėti, kad šios pa- 
rės rengėjai savo draugų ir sve
čių nesu vylė. Visi buvo malo
niai priimti.

Muzikantai buvo J. Grušas, 
Frank KuzmaŲskis ir Geo. Sta
šaitis. Jie smarkiai griežė, o 
Telšių Plumpis ir kiti šokių 
mėgėjai šoko sušilę.

Petrąs Šliąkis, ir Walteris 
ir Marcella ( Kavaliauskai vi
siems yra dėkingi už tokį skait
lingą atsilankymą.

Steponas.

Iš Lietuvių
Jaunimo Kultūros 
Ratelio Darbuotės
Kaukių balius — maskaradas

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Rąstelis ruošia šaunų kaukių ba- 
lių-inaskąradą, kuris įvyks lap
kričio 11 > dieną, šeštadienį, 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43 St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Bus duodamos trys vertingos 
dovanos už įdomiausį apsiren
gimą •— kaukes.

Grieš skambi ratelio orkest
rą, šokiai, dainos — programas 
visą vakarą. Tai vieta, kur 
lėsite linksmiausiai praleisti

gu
la i-

žino savo klaidas, 
savikritikos, ir ki
tas pačias klaidas

Į CLASSIFIED APS
HELP VVANTED—-FEMALE

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

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

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bite kur. Pašaukite dr rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nbcionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago, 
I1L Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

Lakeview 7990.

REIKALINGA TIK PATYRUSIŲ 
binderių. ARTISTIC APRON HOU- 
SE, 103 S. Wells St.

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

Vincas Adams Iš 
Ligonines Greit 
Negrįš ’

Lietuviai Hines ligoninėj

“Našlio Piršlybos“
L. J. K. R. choras stropiai 

ruošiasi perstatyti Keistučio 
Kliubui dviveiksmę, -■ linksmą 
operetę “Našlio Piršlybos“. Mes 
užtikrinam keistu Rečiams ir jų 
svečiams, kad publiką pa ten
kinsiu! linksmu virš dvidešimt 
dainų turinčiu vaidinimu. *

šeima didėja
Musų choro šeima vis didėja. 

Pereitą penktadienį įstojo į 
chorą jauna, linksma mergužė
lė, Bronė Pažereckaitė, ir jau- 

jau-

k MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui be skalbimo, eiti, $8.00. ge
ri namai. Longbeach 1416.

. TAVERNAS su virtuve — gerai 
veikiantis biznis. Savininkas nemė
gsta taverno biznio. Gerai įrengtas, 
geras stakas. JOHHNY LEES, 6403 
So. Kedzie.

sa-

lė, Bronė Pažereckaitė, ir 
nas, stiprus, kaip ąžuolas, 
nuolis, Frank Bačiauskas.

Kas penktadienį choras
’ dainas iš operetės “Kaka

Vincas. Adams jau (rečia 
vaite kaip guli Edward Hines 
ligoninėje. Jis buvo labai pavo-'mas Nemiega“, 
jingąi susirgęs, bet dabar dak
tarai mano, kad ligos pavojus 
praėjęs, vienok operacija bu
sianti reikalįnga ir ligoninėje 
tupėsiąs būti- ilgai.

-i •
Jis priklauso prie Legiople- 

rių Dariaus-Girėno posto, tat 
legionieriams?;; hų-tų. pravartu jį 
atlankyti; ’ kas iš jų pos
to dar nieką^hebuvo atlankęs. 

 

Vincas labai ^dėkoja tiems, ku
rie jį lankoj'prašo, kad jo 
draugai ir tcfiaii^ nepamirštų.

įgbjiinėje dar yra

Toj- p^_ . ... ,
ir kiti lietuviai: RaIph Mažeika, 
C. 318, ir Gust "Martin, A. 215 
kambariuose,!^ Nepamirškit 
juos apląii^pįfc^Aš.

Suvalkiečiai 
Diskusuos 
Dabartini Karą

*

ir

kalą 
Kai- 

Tai bus kas 
naujo Chicagos lietuviams.

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio mėnesinis susirinkimas 
įvyks spalių 25 d., 8 vai. vaka
re, 2417 W. 43 St., o chloro pa
mokos įvyksta toj pačioj vie
toj kas penktadienį.

Girdėjau, musų bernužėliai 
ruošiasi su kokia ten radio dai
nininkų grupe vykti į kitą mies
tą. Kas. gi nežino kaip jie trau
kia liaudies dainas? Gero pasi
sekimo. —Jūsų Triksas.

■ J. : ■ ‘it • i.

Padaro Vaikų 
Fotografijas 
Dykai

Marąuette Parko lietuvių
togumui atsidarė nauja foto
grafiją. studijo, Marąuette Stu- 
dio, 6823 S. Westem avė. At
siveskite savo vaikus, jiems fo
tografijas padarys dykai. Tai 
daroma, kad parodyti jums ge
rą darbą.

Naujos studijos
p. Atlas’as yra dirbęs 
tų didmiestyje prie 
/otografų. Dabar jis 
'dirbti pats ant savęs.

Ryto j ŠįUsirinkįmas

LIETUVĖ MOTERIS ar mergina 
ruošos darbui, virti, būti ar eiti.

HEMLOCK 6223, Mrs. Peters

PATYRUSI MERGINA 18-30 pa
dėti prie namų ruošos darbo—būti 
—prižiūrėti vaiką—gera alga.

Rockwell 0024.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGAS GERAS SIUVĖ

JAS, prie naujų ir senų drabužių. 
Gali atsišaukti ir moteris, kuri su
pranta siuvėjo amatą. Atsišaukite 
greitai. 4146 Archer Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

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

pa-

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

PATYRUSIŲ MEZGĖJŲ prie 
hand-flat masinu. REGENT KNIT- 
TING MILLS, 302 So. Markei St.

REIKALINGA GĖRIMŲ PAR
DAVINĖTOJŲ—tik pątyrę tesikrei- 
pie. 10418 So. Michigan.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

2301 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI ROYAL BLUE 
štoras, bučernė, grosernė ir vege- 
table krautuvė; erdvi. Pigiai, išdir
bta 16 metų. 946 W. 59th St.

RENDAI FLATAI, 4—5 ir 6 kam
bariai, pečium < šildomi, renda $16 
ir aukščiau. 4205 Lowe Avė.

■ PARDAVIMUI TAVERNAS, gera 
vieta, gera biznio proga prie gat- 
vėkarių linijos—kaina nebrangi.

9257 Cottage Grove Avė.
Matykite savininką po 5:30 vak.

PARSIDUODA TAVERNAS 
South Sidėj. Geroj vietoj. Geras 

. biznis. 959 West 71st St.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką—Geras biznis. 
Renda pigi. Vienai moteriai per 
sunku. 3416 So. Wallace.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimai

NAUJI MŪRINIAI
BUNGAL0W

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

11 D f! A Gėlės Mylintiems. 
M U A Vestuvėms, Ban- 

{jMkietams, Laidotu- 
■ vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

i AllFin SS* Siunčiam Gėles I lli/ElVlx Telegramų į 
LUVCIIilO Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

PRANCIŠKUS DYERS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 21 dieną, 4:45 vai. po
piet, 1939 m., sulaukęs 28 me
tų amž., gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudįme 
tėvą Pranciškų, motinėlę Oną, 
po tėvais Mažnaičiutę, 2 bro
lius: Juozapą ir Petrą; švo- 
gerką Oną, seserį Oną, švp- 
gerį George La Brose, 3 cio- 
ces: Kotryną Simanavičiepę, 
Petrę Punkauskienę ir Moni
ką Jokumienę; dėdę Juozapą, 
Mažonaitis, jų šeimynas ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 717 W. 
19th Place.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, spalių 26 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į Apveizdos Die
vo parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Dyers 
giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai esat kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvas, Motinėlė, Broliai, Se

suo ir kitos Giminės.
Laid. Dir. John F. Eudeikis; 

Tel. YARDS 1741.

j

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
• PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HUUSE, Ine. 
—THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 506ft

Programos antroj daly j, .cho
ras turėjo progos parodyti savo 
progresą, kuris yra tikrai pažy
mėtinas. Choras sudainavo viso 
vienuoliką lietuvių, čekų, rusų 
liaudies ir kariškų dainų, Šim
kaus, Brahms ir Kountz kuri
nių. Kaip paprastai koncertuose 
būna, vienos iš jų išėjo geriau, 
Uitos dar reikalauja daugiau su- 
sidainavimo. Bet visų klausė
mės su malonumų, ir pagaliau, 
jeigu šio choro dainos suteikia 
mums malonumo jų beklausant, 
daugiau negalima ir reikalauti, 
nes visi choristai, gal su ma
žiausia išimtimi, dainuoja tik 
dėl meilės dainos, o ne dėl to, 
kad jie skaitosi dideliais artis
tais.

Asistuojanti dainininkai šioje 
programoje buvo sopranas A- 
delė Budriutė, tenoras J. Čepai
tis, ir populiarus duetas suside
dantis iš Juozo Čepaičio ir V. 
Ascilloą.

Principalis solistas buvo mu
sų senas, patyręs ir visų myli
mas dainininkas Povilas Stogis, 
basso, kurį publiką patiko kar
štu plojimu. Visi dailės mylėto
jai džiąugės, kad Stogis sugrįžo 
scenon ir šiame koncerte jisai 
patvirtino, kad jo galingasis 
balsas nežuvo, ir kąd jo garsai 
turi užtektinai jėgos ir grožio, 
laikyti jo vardų sąrašo viršuj# 
ir greta musų geriausių daini
ninkų.

Užbaigimui programos Stogis

Jau kelis kartus minėjau, 
kad suvalkiečiai laiko savo 
susirinkimus' kas paskutinį 
ketvirtadienį kiekvieno mėne
sio/ ir kad po tarimų įvyksta 
diskusijos įvairiais klausimais. 
Rytpįąus sustinkime (sp. 26 
d.,); bus diskųsuojąmas dabar
tinis karas. Diskusijas ves A. 
Peleckas.

Jau mes visi gerai žinome, 
kad beveik visas'pasaulis pra
deda Ą-epsnot, pragaištingu 
karu. Jeigu bus įtraukta ir 
Amerika, tai ir mes visi busim 
neapleisti. Taipgi, dabar kaip 
tik ir laikas kalbėtis ir tartis 
ieškoti išeities, kad karas ne- 
įvyktų. . ■' ;; ■'

Apie tai išgirsite "ry to j aus 
susirinkime. Prašau skaitlin
gai atsilankyti. Susirinkimas 
įvyks Hollywood svet,, 2417 
West 43rd st.

—J. Misevičia, koręsp.

• Tarpduryje namo, adresu 
1017 W. 63rd street, praeiviai 
rado negyvą, apie 55 metų am
žiaus vyrą. Jo rūbai buvo geri 
ir švarus. Velionis turėjo 5 pė
das šešis colius, aukščio ir svė
rė 150 svarų. Pavardė nežino
ma.

savininkas 
eilę me- 
garsiųjų 
pasiryžo

(Skelb.)

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaii ir' ĮtaisaiPardavimui

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. Į MUSŲ kainas neįeina 
palūkanos, aukšta nuoma, bloga ri
zika. čia ir.tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit viską kas 
gražiausia 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 

Distributor 
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

4 
6 
vandeniu ir garu šildomi. Yra su
ros, elektra, gasas, gatvekarių ba
sas sustoja prie pat durų. Ir 1 mu- 
HKiy’bizniti namas ant kampo 111 
St. ir Crawford Avė. Parduosiu už 
jūsų tinkamą pasiūlymą.

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN HOMES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Pigumas Akstiną 

Pirkimą
Albert Lumber and Supply 

Co., didelė medžio gaminių ben
drovė ties 3800 So. Western 
avenue, pardavinėja savo pre
kes labai žema kaina. Kad ta
tai labai paveikė apylinkės gy
ventojus, matyti iš labai padi
dėjusios prekybos.

Be lentų ir rąstų, ta bendro
vė turi ir sienoms apmušti, taip 
vadinamų, saidingų, liuosu 
Rock Wool ir kitokios medžia
gos, kokios tik reikalinga prie 
namų pataisymų ir statybos. 
Skubiam reikalui esant, galima 
pašaukti telefonu Lafayette 
2101. (Skelb.)

SPECIALAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
’39 Plymouth sedan, radio ir Šildy
tuvas ................  $595 '
’38 Oldsmobile sedan, radio ir Šil
dytuvas ................................... $575
’38 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
’37 Studebaker sedan, 6 cilinderiai, 
šildytuvas .........„.......................
’36 Plymouth coupe .................
’36 Oldsmobile Sedan, radio ir 
dytuvas ............................... .......
’35 Chevrolet sendan .............
’32 Ford sedan ........................

BUNNIN & SONS, INC.
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogden Avė. Rockvvell 0434

C O AL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

$395
375
265 
šil-
395
195
85

Prieinama Kaina 
Muzikos Instru
mentai

Goldstein. Music Shop, 
Maxwell gat..— : 
stpumentų būstine, čia galima 
gauti kokio tik reikia instru- 
-mentą labai prieinama kaina 
kiekvieno kišenei. Kai tik da
bar kainos naujai sumažintos 
ir pasirinkimas pilniausias.

[rŲ Kam reikalinga koks instru-

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ 
LYGOS susirinkimas įvyks treč., 
spalių 25 d., 8:00 xv. vak. Sandaros 
salėje, 814 W. 33rd St. Visos narės 
malonėkite atsilankyti, nes išgirsi
te daug įdomių žinių. Atsiveskite 
ir naujų narių. Kviečia valdyba.

Stella VVodman, rast.
LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 

RATELIO susirinkimas įvyks tre
čiadienį, spalių 25 d. Liudkevičfaus 
namuose, 134 E. 110 st. durys iš 
Etįbrooke ave.\ 7:30 vai. Ratelie- 
čiai susirinkite laiku.

—S. Dilis, rast.
L. D. D. 4 KUOPOS reguliaris 

mėnesinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį’ salių 26 d. Pradžia 8:00 
vai. vakaro, 2244 West 23rd Place 
svetainėje. Prašom skaitlingai daly
vauti; -—A. Dainis, 4 kp. sekr.

ROSELANDO MOTERŲ KLIUBO 
dainų pamokos vyks ketvirtadienį, 
spalių 26 d., 7:30 vai. vakaro, Dar* 
bininkų svet., 10413 So. Michigan 
Avė. Prašome nares susirinkti.

—M. Naverauskienė, sekr.

ŽEMIAUSIOS KAINOS
- ' CHICAGOJ \

Range Oil—6%c. už galoną perkant
No.

po 150 galonų.
3 Oil—6¥4C.—perkant po 400 

galonų.
FELDMAN, 

Tel. HARRISON 3000.

Tūkstantinės pirkėju armijos 
ieško visokių pirkimų, biz
nio progų ir L t

muzikos
914 
in- Lietuviai’ Paremkite 

Labdaringą Darbą
sudainavo Mefistofelio ariją 
“Aukso . štabas“ iš operos 
“Faust“ (Gounod), kartu sii vi
su choru, ir ši buvo iškilniinga 
užbaigą Chicagos Lietuvių j -7—

[rų ehpro įdąmąus parengime hieutąs pirkti, verta, pirmiau- 
už kurį jie, ir jų mokytojas,už kurį jie, ir jų mokytojas, šia, šią krautuvę aplankyti ir 
Kazys StepęjiąviČius, ūžsitar- susipažinti su jos prekėmis, 
nauja daug kredito. N. G. 'Tol. Canal 6114. (Skelb.)

Šįvakar, spalių 25 d., 7 vai. 
įvyks bunco party Vingeiiaus- 
ko svetainėje, 4500 So. Talman 
Avė.

Ši party yra rengiama sušel- 
phnui sergančio žmogaus, Mo
tiejaus Vitkaus.

Visi geros Širdies lietuviai 
dalyvaukite. —Steponas.

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chteago, III.



> L - NAUJIENOS, Chicago, HL

Suėmė Chicagos 
Fašistą Vadą, Du 
Pagelbininkus

Vokietija Neturinti
Gero Plieno Karo 
Mašinoms

•* ■ * • - • •• • • • •*».<• *    ......

Mirtinai Suvažinėjaa|iandien Bronės 

of Lake
*•

fangelienės- " 
Darlys Koncertas

1 ' \

------- .. ..... ——r1—- -------------

Gražiai Pagerbė 
Naujus SLA Narius 
Ir Nares

Trečiadienis, spalių 25, 1939

Grasino Ir Reikalavo Pinigą 
Iš Turtingų Žydų.

Įdomus Raportas Metalų Są
jungos Konvencijoj Chicagoj.

Chicagos policija vakar pa
skelbė, kad areštavo Dr. Ho- 
mer Maerz, Chicagos fašistų 
organizacijų, “Sidabro-marš- 
kinių” ir “Dearborn Kryžiuo
čių’* vadą. Taipgi areštavo jo 
du pagelbininkus, George 
Ileppner, nuo 1113 .West Chi
cago avenue ir J o s e p h 
Schimpf, 1529 N,. Claremont 
avenue. Pirmasis yra 35 metų, 
antrasis—45 metų amžiaus.

Areštus padarė Racine ave
nue nuovada. Stoties kapito
nas, Martin E. Mullen Jr., kal
tino, kad suimtieji rašinėjo 
grąsinančius laiškus žymiems 
žydams Chicagoj, reikalavo 
pinjjų, ir juos terorizavo.

Užvakar suimtieji ištepė di
deles svastikas ant Goldblatt 
departamentlnės 
langų, ties 1623 W. Chicago, 
ir paskui juos išdaužė su plyt
galiais. Suimtiems pasisekė 
nuo krautuvės pabėgti, bet 
policija pastebėjo jų automo
bilio numerį ir užvakar nak
tį padarė areštus prie 28 E 
Huron st., Maerzo bute turėjo 
išlaužti duris.

Policija vakar taipgi paskel
bė, kad prieš keletą dienų 
Goldblatt bendrovės viršinin
kai gavo laišką, kuriame žy
dai buvo visaip koliojami ir 
laiško rašytojas grąsino tero
ru, jeigu negaus $50,000. Pini
gai turėjo būti ” pristatyti 
Humboldt Parkan tam tikru 

•nurodytu laiku. Grąsintojas ir 
jo talkininkai ten nepasirodė.

Policija tiki, kad MaerzAir 
jo sėbrai buvo laiško ai||op|^i. 
Panašius raštus šiomis dieno
mis gavo keli kiti stambus žy
dai biznieriai.

Chicagoj dabartiniu laiku 
vyksta kelios rudies kasyklų 
inžinierių ir metalų specialistų 
konvencyos, taipgi naujų me
talinių dirbinių Paroda Tarp
tautiniam Amfiteatre.

American Society for Me
tals suvažiavime užvakar va
kare E. E. Thum, žurnalo 
“Metai Progress” redaktorius, 
skaitė įdomią paskaitą 
metalus Vokietijoje.

Jisai pareiškė, kad 
pat karo paskelbimą,

apie

prieš 
gavo

Automobilių Nelaimės 
/ '■

• 14 metų berniukas buvp už
muštas Town of Lake, prie 1437 
West 47th Street, kai jis nukri
to nuo troko, į kurį buvo įsi
kabinęs. Dįl jo draugai, kurie 
taipgi buvo užsikabinę “raidui”, 
buvo sunkiai sužeisti.

Užmuštasis berniukas buvo 
Bernard Robertson, nuo 2978 S. 
State street. ,
• Ant vieškelio 14, netoli Har- 
vard, III., panašiai žuvo 57.me
tų ūkininkas Garrett Smith, iš 
Vesper, VVisconsin. Jisai iškrito 
iš troko kabinos.
• Chicagoj vakar ir užvakar 
automobiliai užmušė dar ir se-

tik

Iš 134-tos SLĄ moterų kuopos 
veiklos

Malonus iš tikro yra jaus
mas, kuomet žmogus žinai, kad 
gerai atlikai naud$igą darbą-

. i”, • ’

Womertš Club Teatre
Dainų mėgėjams noriu 

priminti, kad šiandien, kaip
8:00 valandą vakaro, Chicago 
Women’s Club Teatre, 62 East . . CAlAilYCAA V4CA A
11-ta gatve, Lietuvos operos po]<s malonus jausmas, rodos, 
solistė Bronė Darlys koncer
tuoja. > ■.

Visi esate nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti^ šį koncertą, 
kuri apie p. Barbora Drąnge- 
lienė-Darlyš išpildys progra
mą įdomių dąipų ir parinktų 
operos arijų, kuriąs kiekvie
nam muzikos mylėtojui bus 
malonu išgirst). L ’ 4—V. B.

. į- ■ . "

Un'svarbų pranešimą nuo H. Hou-
I gardy, metalų specialisto Vo- kainus žmones: .73 mętų Joseph

Barsella, nuo 446 Orleans st./jo ir sunkiai sužeidė trijų vai- 
ir 24 metų William Boxter, 7418 i kų motiną, Mrs. ’Jęnnie Fojtik, 
Calumet avenue ’nuo 2258 N. Laraipie avenue.

kįetijoje, kuris tarnauja Edel- 
stahhverke fabrike, Krefeldo 
mieste.

Hougardy raportuoja, kad

• Prie Cicero ir Arrnįtage “h’l- 
and-run” vairuotojas ■ suvažinė-

krautuvės 2% aršeniko, kurio nei iš ru- 
dies, nei iš baigtos geležies, 
net ir plieno negalima išimti. 
Tas aršenikas kenkia Vokieti
jos geležies ir plieno kokybei, 
taipgi sumažino jo naudingu
mą karo tikslams, ypatingai 
įvairioms karo mašinoms.

Jeigu karas bus trumpas, 
tai tas trukumas pliene Vokie
tijai nepakenks, bet jeigu bus 
ilgas, tai Vokietija gali atsi
durti keblioje padėtyje.

Svečias Iš
Grand Rapids

Mirė Peter 
Galanis
Buvo Temptation Bendrovės 

Prezidentas.

Po sunkios operacijos perei
tos savaitės pabaigoj mirė Pe
ter Galanis, švogeris Dr. K. 
Kliaugos. Velionis buvo prezi
dentas milionines saldainių 
bendrovės, Temptation Candy 
Co., kuri turėjo gražų namą 
prie 19th Place ir Halsted st.

Velionis buvo apie 50 metų 
amžiaus ir paliko žmoną^Bro- 
nę Brazauskai tę-Galanisf sū
nus Tarnas Jr Bobby, ir tris 
brolius.

Vakar “Naujienų” redakci
joj lankėsi p. Dan J. Smith, 
veiklus lietuvis, gyvenantis 
Grand Rapids, Mieli. Jis buvo 
atvykęs Chicagon 18-tos apy
linkės gyventojos, p. J. Sav\- 
kienės laidotuvėms. 

A

P-as Smith priklauso ke
lioms vietos organizacijoms, 
vienu laiku buvo ristikas ir 
pereitais rinkimais kandidata
vo į šerįfuš* Dabar yra auto
mobilių biznyje . / *

g. '__ ;__- - ‘■'
į t - i ’,, j ■; .

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

Mr. & Mrs. J. Byanskas
$5.00

Mr. & Mrs. V. B. Am
brose .................
Mr. A. Narbutas

1.00
1.00

$7.00
$2&.5O

Laidotuvės ketvirtadienį.
Kūnas yra pašarvotas koply
čioj, prie 63rd ir Kedzie avė.

—A. Ž.
/ ______________

Didieji Ir Jaunieji
Smarkiai Varžysis

Laiko Pamokas Kas 
Trečiadienį.

BRIGHTON *PARK.—Brigh- 
ton Park jaunuolių choras jau 
pradėjo savo pamokas, kurios 
įvyksta kas trečiadienį popiet. 
Hollywood svetainėje, šiais 
metais p. A. Zabukienė ir vėl 
pasiliko jų mokytoja. Ji pasi
žadėjo dėti visas pastangas 
kad choras gausiai bujotų ir 
kad galėtų dar geriau pasiro
dyti, negu kad pasirodė perei
tą pavasarį.

tfiiais metais choras jau yra 
kiek skirtingesnis, nes pasida
rė “dvigubas*.* Atsiskyrė didie
ji jaunuoliai nuo mažėjų ir 
tarpe jų eina lenktyniavimas 
Vieni ir kiti nori geriau pasi
rodyti. Lauksime gerų pasek
mių. Apuokas.

bukietą.

88a

NAUJlENV-ACME Telėptioto
Mary Strong, kuriai teko indėnų karalaitės titulas

buvo apsupęs visus svečius, ku
rie buvo susirinkę Syrenos sve
tainėje, Brighton Parke, praei
to sekmadienio vakare.

Ten įvyko 134 tos SLA mote
rų kuopos bankietas, užbaigus 
pirmojo Pažangos Vajaus dar
bą/ surengtas susipažinimui su 
naujomis narėmis ir išreiški
mui padėkos visoms narėms, 
kurios energingai darbavosi už 
jų darbo rezultatus.

Prie švelnios muzikos garsų, 
rengimo komisija atlydėjo nau
jas nares, kurioųis prisegė po 
rožę ir pasodino jas prie artis
tiškai papuošto stalo. Viso vieš
nių ir svečių bankieto laike bu
vo suvirš šimto.

Musų mylima dainininkė ir 
kuopos pirmininkė, Ona Biežie 
nė, padarius programos įžan
ginę kalbą, perdavė jo tolesnį 
vedimą musų žymiausių mote
rų, ilgų metų nenuilstančiai 
darbuotojai, šios kuopos rašti
ninkei ir organizatorei, p-iai 
Katrei Katkevičienei. Kuopos 
narės, pagerbdamos p-ią Katke
vičienę ir įvertindamos jos nuo
pelnus, įteikė jai puikų gėlių

$

f

Įrašė 27 narius
Katkevičienė savo gra
foj ■ paskelbė, kad va

jaus laiku dvidešimt narių bu
vo įrašyta į šią moterų kuopą 
ir septyni nariai į kitas kuo
pas. Ji nuoširdžiai padėkojo sa
vo pagelbjninkems,' Seselei K. 
Mankienči ii kitoms narėms, 
kurios atsidavusiai dirbo . šio 
vajaus proga.

Šioj kuopoj randasi įvairių 
gabumų ir talentų narių, ir se 
šuo Ona Biežienė, pirmininkė, 
visaį atatinkamai jas reprezen
tuoja dailės srityj/ Kartu su 
vidpą/iš Suįs tikrai tilptų jau- 
nų^ljljį vjSg^j- šęfeutę Josephinė 
Mileriųte, prie / piano, Onutė 
sitdaiftayo tris , dailias yisų su
sirinkusių .niąlųriųiiiui. Kuopa 
iščeiške sentuįięntįis sdvo pirmi
ninkei grgžių gėlių/korsažu, ku
rį įteikė -jai • Sesuo '(Mankienė.

P-ios Bręž^ėnės ■ dainos buvo 
kaip ir introdukcija p. Katkevi
čienės perstatymui visų naujų 
narių, kurias susirinkimas 
širdžiai sveikino.

Kalbėtojai.
, . ...... J.. f ’ v t • <•’

Kalbėtoju buvo kuopos
taras, Dr. Steponas Biežis. Jis 
išreiškę daug įdomių minčių, 

| pabrėždamas reikalą didesnės 
taikos organizacijos veikloje, 
kad tuomet butų maloniau 
dirbti. O kadangi -SLA yra di-

nuc

dak-

Buvo paskelbta

Viso .
Julia August, 

Fondo Iždininkė NAStiyiLLE, TENNiįr*
:■ /. >’••• Na ųJtĖn Įaa (įiia- Wei>h<»{o :■
MrsC Ehoėh B. WrAthet vėx 

damą į kalėjimą. Ji yra. kąltiiiama. 
riiį nunūodijimu.

NAUJIENŲ.ACME Telebhoto 
komęndąntą Prien, kuris paskandinoBERLYNAS. — Naciai iškilmingai pasitinka povandeninio laivo 

anglų karo laivą Royal Oak. >
f

I

džiausią lietuvių organizacija, 
tad prie jos turėtų priklausyti 
visi lietuviai.

Ką SLA nuveikė tarp lietuvių 
ir ką planuoja veikti ateityje, 
buvo tema kalbos, kurią pasa
kė advokatas Kazys Gugis, S.L. 
A. iždininkas. P-lė E. M.kužiu- 
tė, Iždo Globėja, ragino jauni
mą prisirašyti prie šios didžiu
lės organizacijos.

Dr. A. Montvidas pareiškė, 
kad jis nesutinka su kitų išreik
štomis nuomonėmis, kad taika 
ir ramumas yra geras dalykas. 
Jo manymu reikia “peštynių”, 
tada žmonės susirenka žiūrėti, 
kas darosi, susidomi organizaci
ja, ir tuom tarpu galima kai ku
riuos juos prirašyti į narių tar
pą-

Ne vien moterys buvo apde- 
koruotos šiose iškilmėse. Sesuo 
Katkevičienė pranešė, kad tarp 
tų septynių į kitas kuopas įra
šytų naujų narių, šiame vakare 
randasi vienas jų, tai ponas Jo
nas Pakelis, žymus kontrakto- 
rius, namų statytojas. Jam irgi 
buvo prisegta rožė. Kiti svečiai 
apart jau čia suminėtų, buvo 
Dr. A. Juška, Dr. Jakubka Ja- 
cobs, Evanstonietis Mhleris ir 
kiti.

Laike vakarienės jauninas 
pradėjo rinktis ir buvo tikrai 
graži reprezentacija, kurią p. 
Katkevičienė kvietė, kartu , su 
senesniais pasiviešėti ir pasišok
ti, prie Jurgio Steponavičiaus 
viliojančios muzikos.

Viso Dakaro nuotaika buvo 
ištikro kultūringa ir paliko vien 
malonius įspūdžius. —Narė

ČIGONIŠKAS
ŽENTAS

Triukšmas Dėl $1,000.

Pereitą sekmadienį Chica
gos Vyrų choras Auditorijoj 
suvaidino veikalą apie nedo
rėlį “Amerikonišką Žentą,” 
kuris vedė jauną Lietuvos 
kaimietę už pinigus1 ir vos ne
pražudė ir savo žmoną ir jos 
tėvus.

Štai panaši tikro gyvenimo 
situacija, kuri užvakar iškilo 
dėl dviejų jaunų čigonų vestu
vių. Tik čia ne žentas, o uoš
vis yra kaltininkas..

New Yorke gyvena čigono 
Wando Thompson šeimyna. 
Turėdamas gražią, 19 metų 
dukterį, tėvas Wando, čigonų 
priimtu pripročiu, nutarė ją 
atiduoti jaunikiui, kuris sumo
kės aukščiausią kainą. Po ilgo
kų derybų surado dukterei 
“pirkėją” ir sutiko ją atiduoti 
už $1,000.

Bet duktė Palty buvo pami
lusi jauną, 26 metų čigoną, 
Larry Mitchell, taipgi gyve
nantį New Yorke. Kai atėjo, 
laikas vestuvėms su tėvo išrin
ktuoju, Palty ir Mitchell slap
tai pabėgo iš New Yorko, ap
sivedė Indianapolise, Indianoj 
ir užvakar atvyko Chicagon.

VAKAR 
(SiČAGOJ

• 75 metų senelė Alice 
Bryant, nuo 5920 N. Clark st.. 
žuvo, kai ko’kiu tai badu už
sidegė jos rūbai ir ji negalėjo 
prisišaukti pagalbos. Nelaimė 
įvyko senelės bute.

• Gavusios leidimą vartoti 
popierinius butelius, Chicągos 
pieninės dabar kalba apie par
davinėjimą pieno ne kvorti- 
niais, bet dviejų kvortų bule
liais. Pieninės 'apskaičiuoja, 
kad taip pirkdamos pieną, 
šeimininkės galės sutaupyti 
apie tris centus.

O Trys piktadariai užraki
no vedėją ir du kostumerius 
lavatorijoje, pasiėmė $25 iš re- 
gisterio, avalinės krautuvėje, 
prie 4800 So. Ashland avenue 
ir pabėgo. Uždarytasis* krautu
vės vedėjas Bernard Velick ir 
kostumeriai atgavo "laisvę'' iš
laužę lavatorijos duris.

• Du žmonės buvo suimti, 
kai į Chicago-Detroito ekspre
są Fort Wayne^ Ind., stotyje 
įvažiavo lokomotyvas. Sužeis
tų buvo 12-A'u, tarp jų vienas 
chicagietis, Paul Strong, nuo 
2612 AT. Laramie avenue.

• Engleivood Union stoty j 
vakar buvo rastas pasikoręs 
Joseph Creamer, 59 metų chi
cagietis, nuo 6057 So. Peoria 
st. Jisai dingo iš namų apie 
savaitę laiko atgal—išėjo dar
bo ieškoti. Creamer per ilgą 
laiką buvo bedarbis.

• Dienraščio Times dango- 
raižyj elfeveiteris vakar priva
rė prie namo lubų ir skaud
žiai sužeidė operatorių, Geor-

jge Flctcher, nuo 2018 Mihvau- 
kee avenue.

e Žymds Vokietijos gyven
tojas Carl Adlon, vakar pali
ko Amerikos piliečiu. Priėmė 
priesaiką nuo teisėjo Philip L. 
Sullivan. Adlon yra anūkas 
steigėjo garsaus Berlyno vieš
bučio, Adlon, apie kurį rašyto
ja Vicki Baum parašė apysa
ką, "Grand Hotel". Hitleriz- 
mui užėjus, Adlon pabėgo iš 
Vokietijos ir pastoviai apsigy
veno Chicagoj.
• Illinois Bell Telephone ben
drovė vakar paskelbė, kad įves 
modemiškus telefonus seka
muose priemiesčiuose: Munster, 
Highland, Griffith, St. John, 
Dyer ir Lansinge.
• U. S. Marine ligoninėje, 4141 
Clarendon avenue, vakar pasi
reiškė disenterija. Susirgo 20 
ligoniu ir ligoninės patarnauto
ją.

Praradęs $1,000 (duktė jam 
mažiau rūpėjo), Wando 
Thompson išpirko varantą 
New Yorke, ir juo pasiremda
ma Maxwell policijos nuova
da Chicagoj vakar Mitchellį 
areštavo ir uždarė kalėjime. 
Varante Wando Thompson 
kaltina jį dukters pagrobimu.

Gavęs žinią apie sunaus are
štą Chicagoj, Mitchell’io tėvas 
sumokėjo Thompson’ui $500, 
bet tas nenusileidžia ir nori 
viso tūkstančio.

Maxwell policija užtiko jau
ną Mitchellį prie 14-tos ir 
Newherry gatvių, kur pastebė
jo jo automobilį su New Yor
ko valstijos laisniais.

Jeigu jis turės tokį gabų ad
vokatą, kaip A. Rypkevičių, 
kuris “Amerikoniškam žen
te” rėžė smarkius “spyčius”, 
tai už teisybę tai ir jaunų či
gonų Mitchellių vargai pasi
baigs laimingai. —R.

■r11"............—..................... ........

=Kai)io=
Budriko Radio 
Programas

Pereitą septintadienį turėjau 
didelio smagumo, klausydamas 
Budriko radio programo. Or
kestras davė gerus lietuvių mu
zikos numerius, o solistai dai- 
nininkai-dainininkės — p-lė Gri- 
caitė, p-nia Juozaitienė-Miku- 
žiutė ir kiti, ir Rožių ir Lelijų 
Choras gražiai padainavo eilę 
lietuviškų melodijų — Tūkstan
tis žinksnių, Trys broleliai, Ma
no karžygis ir kitas. Visi nu
meriai išėjo labai gerai.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vakare, 
nuo 7 iki 8 v., iš stoties WHFC, 
—1420 kil. Bus gera akordeo
nų muzika, gražios dainos, svar
bus asmenų iy draugijų ♦prane
šimai, juokai ir svarbesnės tos 
dienos pasaulio žinios. Nepa- 
pirškite pasiklausyti.

— Radio Mėgėjas.

.Pirkite tose krautuvėse, ku- n • ■
rios garsinasi “NAUJIENOSE” GaTSIIlkltėS 11-11086




