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Rusija Paleido Amerikos Laivą
VOKIEČIAI SAKO, KAD JIE VALDO 

CITY 0F FLINT
Kitais pranešimais* amerikiečių komanda 

vairuojanti laivą
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 26. — Rusijos vyriausy
bė ketvirtadienio vakare pa
skelbė paleidusi Amerikos pirk- 
lybinį laivą City of Flint, kurį 
į rusų uostą buvo atvaręs vo
kiečių karo laivas.

IŠ gerai painformuotų šalti
nių patirta, kad City of Flint 
apleido Murmanską Amerikos 
vėliavą iškėlęs.

Tačiau vokiečių pranešimai 
kalba kitaip. Jie pripažįsta, kad 
City of Flint apleido Murman
ską, bet sako, laivais išplau
kęs^ vokiečių komandoje, šito
kį pranešimą padarė Vokietijos 
radijas jau to, kai City of 
Flint išplaukė jūron.

----X----X—X----
WASHINGTON, D. C., spa

lio 26. — Valstybės departa
mento sekretorius, Cordell Hull, 
paskelbė ketvirtadienį jungt. 
Valstijų reikalavimą Rusijai, 

* kad ji atiduotų laivą City of 
Flint ir jo prekei amerikiečių 
jgųlju\ . .

Valstybės sekretorius sako, 
kad reikalavimas yra remiamas 
Jungt. Valstijų tarptautinio 
įstatymo supratimu. Pavyz
džiui, 1916 metais vokiečių ka
ro laivas suėmė britų pirkly- 
binį laivą Appam ir atgabeno 
jį į Amerikos uostą Hampton 
Roads, Virginia. Jungt. Valsti
jų Vyriausias teismas paskel
bė sprendimą, kad Vokietija 
neturėjo teisės siųsti užgrieb
tą laivą į Amerikos uostą.

P-nas Hull cituoja taipgi 
1907 metų Haagos konvencijos 
nutarimą. Tas nutarimas kalba, 
kad užgriebtas laivas gali bū
ti atgabentas į neutralios ša
lies uostą tik išimtinoj aplin
kumoj — kai jo mašinos su
lūžta, kai jį audra užgauna ar
ba kai įgulai maisto pritrūk
sta. Bet ir tokiu atveju laivas 
turi būti paleistas ir turi iš
plaukti kai nepaprasta aplin
kuma išnyko ar tapo pašalin-

vesti City of Flint vokiečiams, 
kurie planuoją nugabenti jį į 
Vokietijos uostą.

City of Flint mažai 
kontrabandos 

tegabeno
WASHINGTON, D. C., spa

lio 26. — Valstybės departa
mento sekretorius Cordell Hull 
painformavo spaudą, kad Vokie
čių nugabentas į Murmanską 
Jungt. Valstijų prekybinis lai
vas City 
tegabeno* 
Vokietija 
trabanda.

of Flint visai mažai 
tokių prekių, kurias 
paskelbė esant kon-

Sulaikė 21 Amerikos 
laivą

WASHINGTON, D. C., spa
lio 26. — Nuo karo pradžios 
iki šiam laikui kariaujančios 
valstybės sulaikė 21 Jungt. Val
stijų prekybinį laivą —- sako 
valstybės departamento prane
šimas, išleistas trečiadienio va
kare. Laivai buvo sulaikyti po- 
pierų ir prekių patikrinimui.

Dvyliką laivų sulaikė britai, 
aštuonis franeuzai ir tris vo
kiečiai.

Britanijos blo k a d a 
Vokietijai nelegali 

— sako rusai

Vokiečiai dėl City of Flint 
suėmimo reiškia kitokią nuo
monę. Jie argumentuoja, kad 
Amerikos laivas gabeno kon
trabandą. Nesvarbu kaip daug 
— jis visgi gabeno( .kontraban
dą. O kadangi gabeno kontra
bandą, tai vokiečiai suėmė jį 
pilnai legaliai. Be to, City of 
Flint buvęs pagadintas. Taigi 
vokiečiai pilnai legaliai nuga
beno jį į neutralios šalies uo
stą. Todėl Jungt. Valstijos ne- 

' pagrįstai Reikalauja, kad rusai 
paleistų laivą.

Kiti vokiečių pranešimai sa
ko, jogei Rusija sutikusi pa-

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 26. — Sovietų 
įteikė Britanijai notą, kuri sa
ko, kad Britanijos blokada Vo
kietijai esanti nelegali.

Nota remiama žmoniškumo 
ir legalumo pagrindais. Kai dėl 
žmoniškumo, tai, Rusijai sako, 
blokada sudaro skausmų neka
riaujančioms šalims. O teisėtu
mo atžvilgiu britų blokada pa
neigianti pagrindinius laisvo 
keliavimo juromis principus.

Rusija 
vokiečių 
reivius, 
Valstijų 
Kai dėl
rusai praneša, jogei jo prekes 
peržiūrimos.

Rusija

paleido internuotus 
kreiserio Emden j u- 
kurie suėmė Jungt. 
laivą City of Flint. 
amerikiečių laivo, tai

Rusija teiks reika
lingas Vokietijai 

žaliavas

'• z NAUJIENŲ-ACME Telepholo
ANGLIJOS MINŲ “ŽVEJOTOJAI.” TIE LAIVUKAI TINKLAIS IŠGRIEBIA MINAS.

Sunaikintas naujau 
sias vokiečių šar

vuotlaivis
.COPENHAGEN, Danija, spa

lio 26. Karo pradžioje britų 
lėktuvų eskadra užpuolė Vokie
tijos jurų laivyno bazę Wil- 
helmshavene. Britų pranešimai 
anuomet šakė, jogei jų bom
bos pataikė į du vokiečių ka
ro laivus. Daugiau smulkmenų 
nepadavė.

Dabar* pereitą trečiadienį, 
Norvegijos dienraštis Arbeider- 
bladet patalpino pranešimą as
mens, kuris matė britų lėktu
vų ataką prieš nacių laivyno 
bazę. Tas asmuo kalba, kad 
britų bombą pataikė į naujau
sio nacių šarvuotlaivio Gneise- 
nau kaminą. Bomba ekspld^a- 
yusi laivo mašinerijos skyriu
je. Laivas sunaikintas.

Suomiai tikisi susi
taikyti su rusais

HELSINKIS, Suomija, spa- 
io 26. — Suomijos delegacijos

Maskvą pirmininkas Dr. Paa- 
sikivi ir kiti delegacijos nariai 
iš Rusijos sugrįžo į Helsinkį. 
Dr. Tanner pareiškė, kad, jo 
manymu, Suomija ir Rusija 
gali susitaikyti. Suomių dele
gacija vėl vyks į Maskvą, bet, 
pasakė Tanner, skubinti grįžti 
nėra reikalo.

1,500,000 vokiečių 
fronte

feQRRS„
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai , dienai 
našauja: 

■ ' *

Daugiausia apsiniaukę; 
pais liūtys; truputį vęsiau; 
lė teka 6:16 v. r., leidžiasi 
vai. vak.

pra

tar- 
sau- 
4:52

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

WASHINGTON, D. C., spą- 
Valdžia pareikalavo,

v

Quebec provincijos 
rinkimus laimėjo 

,.' liberalai

Chamberlain užgiria 
rusų įsiveržimą 

Lenkijon

spa- 
Ru- 
kie- 
alie1- 
pro-

BERLYNAS, Vokietija, 
lio 26. — Paskelbta, kad 
sija siųs naciams didelius 
kius kviečių, mineralinio 
jaus, mineralinio aliejaus
dūktų, miško, medvilnės, neap
dirbto fosfato, linų, platinos ir 
įvairios rudos. O Vokietija mai
nais teiks Rusijai mašineriją, 
įmonių prekes ir net pasida
lins su , rusais informacijomis 
apie sintetinę gasolino ir gu
mos gamybą.

šitas pranešimas padarytąs 
laukiant Berlyne sovietų Rusi
jos ekonominės komisijos. Vo
kiečių tokia pat komisija iš
vyko į Maskvą.

Rusija pareiškė

lio 26. • 
kad. Rusija paleistų Jungtu Val
stijų laivą City of Fjint ir ati
duotų laivą amerikiečių įgulai. 
Amerikos ambasados Rusijoje 
atstovas vykstą į Murmanską 
City of Flintįsuėmimo ištirti.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio ,26. i
nepripažįstanti britų ?. blokados 
prieš Vokietiją. Rusai sakosi 
reikalausią atlyginimo už nuo
stolius dėl blokados*,

LONDONAS/ Anglija, spalio 
26. — Premjeras Chamberlain 
paskelbė parlamente, kad vo
kiečių šarvuotlaivis Deutsch- 
land plaukioja vandenyne ir 
puola talkininkų prekybinius 
laivus.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 26.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 26. 
menės skautų patruliai prane
ša, jogei Vokietija yra prisi- 
ruošusi dideliam ' ofensyvui. 
Francuzų apskaičiavimu, vo
kiečių fronte ir užfrontėje su
koncentruota apie 1,500,000 ka
reivių. Daugybė amunicijos ir 
karo reikmenų atgabenta.

--------------------f----------------------------------------

Sumažino ricinos do
žas sergantiems

■ . .. ■ II I I.—

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 26.
gyduolių. Trūksta net ricinos 
(castor oil). Taigi nacių svei
katingumo priežiūros vadas, 
J>r. Conti, išleido įšakytnį įspė
jantį .daktarus neduoti pacien
tams vienoj dožo j e daugiau, 
kaip V/ž uncijos ricinos.

Francuzijos karino-

Vokietijai trūksta

QUEBEC, Kanada, spalio 26. 
— Trečiadienį įvyko Quebec 
legislaturos rinkimai. Išrinkti 
68 liberalų partijos kandidatai, 
15 Nacionalinės Vienybės kan
didatų, 1 Nacionalinės partijos 
kandidatas ir Į. nepriklauso-

Prancūzų kariuome
nės Skautai praneša, kad na
ciai turi sukoncentravę fronte 
ir užfrontėje apie 1,500,000 vy
rų. Numatomas didelio vokie
čių ofensyvo galimumas*

HELSINKIS, Suomija, spa
lio 26. — Suomijos delegaci
jos kai kurie nariai sugrįžo iš 
Maskvos j Helsinkį. Praneša
ma, ir pakeistuose Rusijos rei
kalavimuose yra sąlygų, kurių 
Suomija negalinti išpildyti. Suo
mių delegacija dar kartą vyks 
į Maskvą.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 26, — Britų blokada užda
rė Vokietijos uostus. Vokieti
ja nori gauti Italijos uostą 
Trieste Adriatiko juroje. Tiki
si čia b itų blokadą sulaužyti. 
Italai abejoja, ar išpildyti vo
kiečių prašymą.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 26. — Rusijos prekybos de
legacija atvyko į Berlyną. No- 
ri padaryti susitarimą* pagkl 
kurį vokiečiai gaus Rusijos ža
liavų, o rusai gaus Vokietijos 
mašinerijos.

LONDONAS, Anglija, spalio 
26. Premjeras Chamberlain 
pareiškė parlamente, kad Ru
sija užėmusi Lenkijos dalį ap
sisaugojimo nuo Vokietijos už- 
simojimų sumetimais.

BUCHAREST, Rumunija, 
spalio 26. — Rumunija ir Tur
kija pasiuntė bendrą komisiją 
į Maskvą. Nori, kad rusai už- 
girtų Turkijos-Francuzijos-Brl- 
tanijos sutartį.

kandidatas ir Į, 
mas. • '*V*

Rinkimų vajus 
karo paskelbimą, 
vincijos premjeras Duplessis, 
Nacionalinės Vienybės partijos 
vadas, kritikavo visos Kanados 
valdžią paskelbusią karą Vokie
tijai. Liberalai kaltino jį pri
tarimu Hitleriui ir Vokietijai.

Rinkimų daviniai rodo, kad 
Nacionalinės Vienybės partija 
trečiadienio rinkimuose prara
do 61 vietą, gi liberalai laimė
jo 54 naujas vietas. Liberalai 
sako, rinkimai parodę, kad pi
liečiai pritaria Kanados karo 
paskelbimui.

sukosi apie
Quebec pro-

LONDONAS, Anglija, spalio 
26. — Atsakydamas į klausi
mą parlamente, premjerah' 
Chamberlain ketvirtadienį pa
reiškė, kad, Britanijos valdžios 
manymu, rusams buvo reikalas 
užimti dalį Lenkijos apsigyni
mo nuo Vokietijos Sumetimais.

Panašų pareiškimą neseniai 
padarė ir pirmas admiraliteto 
lordas Winston Churchill.

Chamberlaino ir Churchillio 
pareiškimai interpretuojami kai
po britų pastangos išvengti ki
virčų su Rusija.

Reikmenų kainos 10 
nuošimčių augš- 

tesnės

Uždraus svetimšalių 
laivams vartoti J.
Valstijų vėliavų

• WASHINGTON, D. C., spa
lio 26. — Darbo departamento 
statistikos biuras išleido skait
lines rodančias kainų augštu- 
mą gyvenimo reikmenonis. Nuo 
rugpiučio mėnesio 15 dienos iki 
pereito .antradienio paprasčiau
sių, nuolatinių reikmenų kai
nos bendrai pakilo 10 nuošim
čių, sako departamento biule
tenis.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 26. — Senatas ketvirtadie
nį nubalsavo bausti tuos sve
timų šalių laivus, kurie varto
ja Jungt. Valstijų Vėliavą tik
slu išvengti submarinų atakų. 
Bausmė įrašyta į debatuojamą 
Amerikos neutralumo bilių.

Rusai, atiduos City 
of Flint vokiečiams

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 26. — Vokietijos atstovas 
ketvirtadienį padarė praneši
mą, kuris liečia Amerikos lai
vą City of Flint. Šitą laivą su
ėmė nacių .kreiseris Emden ir 
nugabenžjf J rusų uostą Mur- 
mansk.

Vokietijos atstovo praneši
mu, Rusija Veikiausia leis na
cių kreiserio įgulai išgabenti 
City of Flint iš Murmansko, o 
ne pačiai Amerikos laivo įgu
lai.

Kitaip sakant, rusai atiduo
sią .Amerikos laivą naciams. 
Kaip naciai, su laivų pasielgs, 
tai jau bus jų dąlykas.

City of Flint įgulos 
’riai yra visi sveiki.

42 na-

President Harding 
laivas vėl plaukia 

Europon

Lietuvos kariuome
nė dar neįėjo Vilniun 

—-r——— / /

KAUNAS, spalio 26—Jau 
16 dienų sukako nuo to lai
ko, Rusijos-Lietuyos sutarti
mi Vilnius tapo pavestas 
Lietuvai. Tačiau Lietuvos 
kariuomenė dar neįėjo i Vil
nių. Lietuvos kariuomenės 
žygiavimas Vilniun atidėda
mas iš dienos į dieną.

Tuo tarpu sovietų karinė 
komisija atlankė įvairius 
Lietuvos miestelius, kuriuo
se bus laikomi rusų kariuo
menės garnizonai ir bus į- 
rengtos rusų lėktuvams aik- 
tes.

Rusai ruošia ultima
tumą Švedijai

LONDON, Anglija, spalio 
?6.—Dienraštis “The News 
Chronicle” ketvirtadienį pa
skelbė, kad sovietų Rusija, 
pritariama Vokietijos, ruo- 
ia ultimatumą Švedijai. Ru

sija reikalausianti švedų uo
stų*- Karlskrona ir Gothen- 
bųrg kontrolės.

WV•>». i *

Pranešimas fcėtgi nepa
tvirtintas.

Senato dauguma su
tinka ginklų embar

go panaikinti
WASHINGTON, D. C., 

spalio 26.—Senatas ketvir
tadienį darė bandymo balsa
vimą. Didelė senatorių dau
guma parodė balsavimu, kad 
’i nori panaikinti embargo 
ginklų siuntimui į kariau- 
?ančias šalis. Neutralumo bi
lių senatas priimsiąs penk
tadienį. 1

Vokietijos telefonas 
su užsieniais nu

trauktas
k — 

NUMATOMI RIMTI ĮVYKIAI 
VOKIETIJOJE

NEW YORK, N. Y., spalio 
26. — Tik šiomis dienomis su
grįžęs iš Europos Jungt. Val
stijų pasažierinis laivas Presi
dent Harding vėl išplaukė Eu
ropon. Paskutinėje kelionėj, 
grįžtant į New Yorką, laivą 
užgavo uraganas. Kelios dešim
tys pasažierių ir įgulos narių 
buvo sužeista audroje.

Prieš įvykdamas Europon, 
President Harding paliko New 
/Yorke 286 šmotus sidabro ver
tės $100,000.

Žymus Vokietijos ge
nerolai areštuoti

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 26. — čia gauta praneši
mų, kad gen. Gurt von Ham- 
merstein-Eųuord ir gen. Stuelp- 
nagel yra areštuoti ryšium su 
nacių tyrinėjimu monarchistų 
sąmokslo. Pirmasis jų dviejų 
praeity yra 
kariuomenės

buvęs Vokietijos 
viršininkas.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 26. — Ketvirtadienį Vokie
tijoje uždarytas telefonas pri
vačios publikos susisiekimui su 
Holandija ir Belgija. Aštresnė 
cenzūra įvesta.

Užsieniuose, ypatingai Fran- 
euzijoje, uždarymas telefono 
sukėlė daug spėjimų. Reiškia
ma nuomonė, kad gal būt Vo
kietija ruošiasi ofensyvui prieš 
Maginot liniją, arba kad Vo
kietijoje išsiveržė neramumai. %

Uždraudė minėti ne
priklausomybės 

sukaktį
PRAHA, Čekija, spalio 26. 

t- Nacių vyriausybė, kurios 
protektorate dabar yra čekų 
žemė, uždraudė čekams minėti 
čeko-Slovakijos nepriklausomy
bės sukaktį, čekai minėdavo 
nepriklausomybės sukaktį spa
lio 28 d.

* r v . v



INSTALL A “SQUARE OĖAI& 
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JŪSŲ TARNAS”

MANCN 
9301

kam K, ■ 
ptfpM,

rtd pfh>«hmm vidutinėms 5 
apAlldytl. {eina boller, radlator, 
kranai vandens tiekimo prle- 

aotomatlnle fregmte regulator.

Trttnų

Pbalta •Hjme. 
Nuostabi Tar
ti. Gtai pirkti 
daltau Mrk 
mušti budtat.

Koke*.

UAM 
rroo 
tni

Dykai įskaičiuoti • Ba prievolių 
SktpiMą iaiinittią patarnavimai
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Turtas virš - > - 53,500,000.00 
atsargas kapitalas - $250,000.00

Dabnr Mokame 3^/2% 
dėtus Pinigus. Duodam Paskos 
ias Ant Namų 1 iki 20 m t.

LOAN ASSOClATIONofChicsgo 

JUSTlN MACKIEVVICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUĖ
SAV1NGS FEDERALLY 

INSURED

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. 
■>■?,»> .............. -............■■■ ............ .........—

HALLOWE’EN PARTY 
Subatvakarį, Spgtlią (Oct.) 28 d. 1939

J. GRILL-GAIDELIO SVETAINĖJ
12304 SOUTH IIALSTED STREET

Bus Gera Muzika, Floor Show Ddnce, KepŲ Paršiukai Užkandžiams 
Seniems ir Jauniems Linksmumas Užtikrjntas. Kviečiame Visus. 
Taipgi Primename, kad Floor SHow Dahce Duodame Kas Penktą? 
dienio ir ^štadieno Vakarais Visada. Juozas ir Violet Gaideliai sav. 
Pasarga: Mumš reikalinga patyrusi mergina patarnautoja (veiterka)

'5== i ,i , ijmi , j .i , 1 ......................... .. j...................... i ||2=^

- ---------------------............................ i UI ......... 1 L..I..1.1, ■ ■'

ŠĄUHIT CALVMET...6969. 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.
10 West 18th Street

I vakarus nuo State Street
Ii* mlisų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKĄ! apskaičiavimą dėl nar 
apšildymo reikmenų (plant) ga- /IMfiMflfr“*8 
ru arba karštu vandeniu šildomą. U -R. 
Nereikia pinigų įmokėti—36 mŽ- z-|| į | iii 
pesiai išmokėjimui—žerųą palu- nUlffimT II 
kanų kaina. LiėOįviš sAlesnianaš JMjĮO ImĮI]..

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

4tal ,»,» b » •♦••s ant
engv»ji mėnesinių išmokėjimų, Darau vi" 
>okį taisymo darb-* be jokio cąsh įthbkė- 
Hmn abt lengvu iMnnfrfctintų
(Išgauhu gėHausį atlyginimą iš Firę In
surance Companiją dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas art t naujų it 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki ŽO metų. Reikale kreip
kite* Urte

JOHN PAKEL
6816 S. W estėm Avė. Phorte GrovehilI 03061
'■rni ( .... i. tr.jį.-įia.ju.,;-1^,1 -h—f ■-■

KLAUSYKIME
sftiTiMiEBo RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO ||l i| I ft

PROGRAMŲ" HE“ f .
........... —. ........ . ".ii iu ent|.. . .....  .pfL'brk'iL.Ti'r'

NAUJIENOS, Chicago, m,

Lietuvos Atstatymo Bendrove
■ .' ■ ■ L 4 ■ .' 1

IkacĮ Trečiokas Tup8 pinigus turi. 
] (žiūrėk “Tėvynės” teidoje iš 
tugsėjo 1 d. 1939 m. No. 35).

Skundu rašytojas Ir jo vertė
jas laikraščių korespondentas 
adv. K. Jur^ėta, bylos tardymo 
‘rU^pi’učio 25 d. 6. m. pats prie 
tardymo buvo, ir aiškiausiai ži
nojo1, kad aš tardomas tą die
ną įrodžiau, kad p. A. 
S. Trečiokas akcijų į Lietuvą 
neišvežė iV jų nepardavė, kad 
tdš Akcijos buvx) parduotos įiėr 
tąni tiktą direktorių išrinktą 
kpinisiją, kdd gąuti už tas Akci
jas pinigai sudėti įvairiuose 
bankuose Lietuvos Atstatymo 
B-vės vardu, bank:nemis kny^ 
geiertilš įrodžiau, klek kuriame 
bąnke, kokios suihbs kokiomis 
diendįrtis dertūtntetds, vienok 
skundo rašytojas ądv. Jurgėla 
laikraščiuose škelbiA jau po to1, 
kaip aš tą viską įrodžiau, kad 
p, TrėčiOkA^ Akčijrts pardavė ir 
pįnigB rtnshnlkš.

(Bus daugiad)
•r . r;------ :--------—

šįryt, hėti’rtkųš po vidurnak
čio, 06bk apskričio elektros kė
dėj tUrėjo mirti Charles Price, 
27 metų negras, kuris nužudė 
čhieagietį Nicholas Miller, 1937 
mbtąįs, laike plėšimo.

IZfC

i -■
>> •

Ąr skūųtdęjO ibtOrpsuotės B-Včs terkąialš? 
Ąr skundęjąftis rusėjo pabrli teisybe?

KUR KITI ATSAKOMlN&lfcJl ORGANAI?
» !— J I j',“«,-"Ri'ii; n/t^hiĮ , '

IV. ; mo laikydavo savo posėdžius ir
Skundėjas p. Jonas Dumčius, savo balsais išrinkdavo tuos as- 

ktitis Nesavo iniciatyva, bet in- menis direktoriais, kokius susi- 
stigatorių įprašytas paskolipti (pįnkimas pasirinkdavo. Taigi, 
saVo Vflbd^’, sfcdiati ^yVerto su tąjį) visulrthe| pasielgdavo’, kaip 
savo tėvais 199 Nobte teėne, yr’a kopsliViiČljOj nurodyta; Niėr 
\Viikęs-Barre, Pa. Jo tėvo Jono kii'oniėi nebuvo atsitikimo, kad 
Dumčiaus užsirašyti 10 akcijų direktoriai butų pasipriešinę šė- 
gruodžio 27 d. 1918 m. Per tuos rininkų valiai ir išrinkę kokius 
21 inetus laiko nltekuomut jo- kūrts asrtteiiis į tiirekloritls, Horš 
kiais reikalais p. Duhi'čius j B- ttiVėjb tūš ^ViVite^iJūs, Jei tirt As- 
Vės raštiiię nešikteipė, UoW dū- 
bar Jau senokas laikas kaip jis 
gyverta BrOOklyne, bet kaipo še- 
rinirtkaš rtiėkuoniėt savo ųdre- 
30 nepakeitė, tik praeitų kovd 
mėnesi, man nesrtrtt pietų toėtU 
raštinėje, sugrįžęs radAii po- 
pinrgalį, pasirašytų Jonas buirt- 
Muš, ir pasakyta, kad Jis y va 
pražudęs P-vės šėri| eeVli’fika ’̂i 
ir kaipo sekretoriaus klaUSęsi1, 
kas tokiu atveju jaiil Veikia da
ryti. Aš radęs tokį pareiškimu 
parašiau laiškų nurodytu addė- 
su, Jr pasiunčiau blanku pareiš- 
kimuĮ išpildyti bei pažadėjau iš
duoti cėrtifikato duplikatų, kub
ine t bus visi iqrrtialuinai allikr 
ti. Po poros dienų aplankė teų- 
ne ądv. Jurgėla ir įteikė skundo 
kopijų ir pakvietimą stoti į teis
mą, Nors, kaip rakiau, Dumčius 
gyveno ant vietos ir pats turė
jo Radio stotį ir garsino B-vės 
šerininkų metinius susirinki
mus, vienok pats nė vieną kar
tą į lokius susirinkimus nėsiJ 
lankė. Be to, metiniai susirinki
mai buvo garsinami vietos laik
raščiuose ir kituose lietuvių lai
kraščiuose, o vienok savo insti- 
galorių rašytume skunde jpo 
priesaika sako, kad B-vės birfekr 
torių Valdyba nešaukdavo Šėrb 
ninku |nętinių stiShinkimiL 
5kiimįiko*4ifs tigaloriJ^ku^O  i* 
.nansĮjfdjaįšią politinę jjjylą patys 
seimuose dalyvavo ir rezoliuci
jas rašo. Jie įnešė ir pervarė sa
votiškus nutarimus ir gerai ži
no, kad skunde neteisingai ap-» 
skųstuosius, kaltina, nes žino, 
kad kiekvienais metais seimai 
ouvo šaukiami, pakvietimai ir 
‘proxies” buvo siuntinėjami, ir 
laikraščiuose skelbiama, finam 
dnūs apyskaitos paštu siuntinė
jamos ir raportai seimuose skdln 
tomi, svarstomi it priimami. O 
skunde Mikalauskas, Trečiokas 
ir Strirhaitis yra kaltinami už 
konspiracijas, Slėpimų nuo šėri- 
hinkų B-vės reikalų.

Toliau skundikai nori įtikin
ti laikraščių skaitytojus, kad Di
rektorių Valdybos nariai bdvo 
ir yra neteisėti dėl to, kad j)er 
daugelį metų seirilUoSe nebuvo 
kvdrūmo. šitokį kaltinimą skun
dikai negali įrodyti, nes tai ne
teisybė, kad Dir. Valdyba it vii 
si dirėktotiai butų kokiu nors 
stebuklingu budti uzurpavę kie
no nors teises, kad būt išmetę 
legalius direktorius ir patys į 
jų vietas save butų dšširirtkęV 
Koristitucijbs nustatyta tvatlaų 
kad kaš trys metai yra renka
mi trys direktoriaij lai iššlbai* 
guš jų tarnybos laikui, likušiei 
ji šeši direktoriai, kurie sudaro 
direktoriato kvorumą^ išrenka į 
tuščias vietas tris direktorius. 
Štai įstatų ištrauka:

‘ “Jei direktorių vieta, vieno 
ar kelių, liktų tuščia dėlei 
mirties, rezignacijos, prašali- 
niino ar kitokių priežasčių, 
tad likusieji direktoriai, kad 
ir nebūtų kvorumo, išsirenka 
į jo ar jų vietas kitus asme
nis”. '* ’ L- *
Metiniuose šėrininkų susirin

kimuose direktoriai Visuomet 
škfelbe kokių direktorių tarny
bos laikas išsibaigęs, nors ir ne
būdavo kvorumo, vienok mažu
mai buvo leista nominuoti ir iš
rinkti tokius asmenis, kokius 
jiė norėdavo^ kad butų jų rei
kalų atstovais. Kiekvienais me-, Į|j 
tais dirėktoriai tuojau po to- I 
kio metinio šėriniiikų susirinki- I

yra 
kaitih^įHi, r/eteUe-
iais 4ii^ktdriaiš, įai šėrininklj 
visai kitokia viaiu buvti, kad tie 
kįitihaihie|i Įinoįieis įjakųt’tpH- 
iįįi IbtiVb dirMtdViaįš renkanii.

ŠkUh^ikki kėhiiįą. kad ap^ 
skihtiėji Di^kibĮ'ių Valdybų sd- 
kdlblttUjd W įeįd^id ^kvbii & 
Vh įdrti|r ka$ iždiniiikas 
p. A, S, Ttecidkas Važiavęs į 

j&įflaVgh LieVųvos 
A’ts. HM įivlklan^i^ids ^lbo,- 
000 VeVtŠš Akėjas Už $^,000 ir

' TREJŲ METŲ SUKAKTUVES 

JONAS IR ZOFIJA BENK AKIAI 
šESTADIENt, SPAUV-OCT. 28-1939 

. minės taverno atidarymo trejų metų 
sukaktuves.

Bus šokiai prič getrts muzikos, Skanių gėrimų ir užkandžių dykai.

I
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Kyięčiame visus draugus ir pažįstamus į musų įstaigą, 165|5 NORTH 
TROY .STREET, Jkąinpas Wabanšia Avė., draugiškai laiką praleisti 
ir iiasišnekiicįuotį,

r /iii K Į I I t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAH1OJIMO IŠTAIGA

AMWl^ANCE “ '■ 
DIENĄ IR NAKTĮ ’

Visi Telėfęttąi YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. - 
4447 South Fairfield Avenue j

Telefonas LAFAYETTE 0727 
• ' ‘ ■ I , * ■

Klausykite musų vaflio programų Antradienio ir Šeštadienio 
mečiais, 10:00 vai. ryt<> tt tV. H. L F. stotito įliBO K.), 

/ > SU PQVILU tALTIMIERU.

LaiclptuvhĮ DiYektoriąi IMiMMiiiNM
NARIAI ;
Chicdgbs, 
Cicero 
Lietuvių 
Diffektofhj 
Abociacijos 

' i v . . ,
. •.< 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

if naktį
TtRiiine

DALYSE

‘ ANtAony B; peTkųš
6834 Sol Weątern Avė* Phohte Gtbvėhill 0142'
1410 South 49th Čoyrt, Cicero Phone Cicero 2109

J* LIULEVIČIUS 
4348 Si Californįa Avbnue Phonė Lafrtyette 3572

P. J. RIDIKAS 
8304 S». Halsted Street YARDS 1419

I. J. ŽOlP Ciione Yards 0781 
1646 Vvest 46th ŠlWėl Yards 0782

...J .: . S-P. MAŽEIKA • Aaras 1139
33j0 Lituanięą Avenue Yards 1138

■, ' • : ■■ .■»>.•. ■. . ’ i ■ /j ' • i , «

, ui ju- i. ją.ijj ■ nt ■■ ..s" ... .

4 , ŲACHA^IUŽ IR SŪNUS . ... 
2514 West 23rd Place Pfcotie Čitnal 2515
ŠKYRlbg; 4Ž-4|. Kast 10«ft Strebt

„ e feanai Ž515 
Vėl. PUilman 1270

—T—     ■[ įif. JOĮį'flŲ I Ljft'1 <įl ■ 'IftiTlIiSir

ALBERT Vi PETKUS
4704 Soi W6Mern Avertiie Phone Mfayette 8024

ANTANAS M* PHILLIPS
3307 Litudftfca AvėHue Phontt Yards 4908

Penktadienis, spalių 27,1939

Mrs. A. K. JARUSZ
J Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

6630 S. VVesternaV. 
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlioj
Centrąl Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Jntpmetricąlly Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 
;ti priežastimi galvos skaudėjimo 
baigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
io, skaudamą akių karštį, atitaiso 
umparegystę ir toliregystę. Pri- 
mgia teisingai akinius. Visuose at
likimuose egzaminavimas daromas 
t efektrA, paroaartčia mažiausias 
laidas. Specialė atyda atkreipiama 

mokyklos vaikus. Kreivoj akys 
titąisomos.
BALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Fedėlioj tiktai pagal sušjtarimą. 
iaugelyj atsitikimų akys (atitaiso- 
tos be akinių. kAihos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland A v;'

Phone YARDS 1373.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Qfi$p Teki YARDS 4787 

Namų TeL: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS ■

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street*

' Telefonas YARDS 224p
Valandos nuo 9 jki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avie.
(prie Kedfcie AvfeJ 

JBRIGHTpN^BANIC BŲĮLDĮNG 
Atdara 19:00 v. i*, iki 9:00 v. v« 

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 3151

LIETUVIS
DR. G. SERNER

AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
įlandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis). .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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.

Tol. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sūsahna Slakis
Motetų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJ DENTINAI

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

C6i*. of 35th and Halsted Sts.
)fiso valandos nuo 1-3 nUo 6:30-8:30 

Nedėlio.mis pagal sutarti. . .
lez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
pYDYTOjAs IR CHIRURGAS 

2201 West 22hd Street
Valanaos: nūo 1—3 ii* 7—8 

Seredomis ir nędėį. pagal sutartį 
Rez. 6631 S'o. Caiifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tėl. Virginia 0036., 
Rešldence Tel. BEVERLY 8244 

)R. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 Archer aVEnuE
Ofiso valandos: 

10 2—4 ir nuę 6—8 yal, vąkąro 
139 SOUTH CLAREMONT AVfe.

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

kitataučiai
DRHERZMAN

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 
elektrikus prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. V. E. SIEDLLNSKI
SUKK ’-rita

eni, šeštadieni

Ifel. YARDS 0994
Antrądi, Ketvittad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3630

Dr. F. Pulsucki Le Vart 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfiėld Blvd.
Cor. Damert. Hėmlock 6699

Aj Montvid, M. D,
Wešt To\Vn State Bank Bldg. 

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namtį telefonas Brunswick 0597

Office ąhd ROS. bhorth Calumet 7477 
Office Hdurš: 2-4 p. ną. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS 
fhysician and surueon 

3261 So, Halsted Street
Tel. YARDS ąi46 , '
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki

9
4 ir 7 iki 9. 

Pirmadieniais: 2 iki 4 įr 7 iki 
Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr, ,V* A. Šlirtkus 
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 b. halsted si.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So, Ashtand Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12. vai, ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nho 7 iki 8:30 vėl. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną. ,
Phohė MlDWAy 2880

Telefonas YARDŠ 0994.
Dr. Maūrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos.
Nuo 1d iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 val./Nefl. puo 10 iki 12

Rež. TelepnOhte FLAZA 3200 
- -_ ____;_ ;—.....—

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

AdVokatAs
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Nąmų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3u

Telefonas YAftDS 08iš
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0T01
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
APV0KAT4S 

7 So. Dearborn St
Room 1230 

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi) 

“NAUJIENOSE”
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KORESPONDENCIJOS
k

leranciją praktikuojate iš be- VajaUS It Prakalbų 
‘ ■ ' 'Maršruto ReikaleTa komedija tuo dar nesibai

gė: po kiek laiko kalbamoji j

3
sidaryti plakatų, tuoj praneš
kite mums, padarysime.

J. Elmanas, LDD C. K. sekr. 
220 Leonard Street, 

Brooklyn, N. Y.

Taigi: Collinsvillėj, East St. 
Louise ir St. Louis, Mo., Stil
sonas bus 17, 18, 19 ir 20 d. i 
lapkričio. Per Jas 4 dienas te
nykščiai draugai gali rengti 
prakalbas paminėtuose mies
tuose. Iš St. Louis kalbėtojas 
vyks į Detroit, Mich., ir ten 
bus lapkričio 21 ir 22 d. Iš De
troito vyks į Clevelandų ir ten 
bus lapkričio 23, 24, 25 ir 26 
d. Pittsburgle bus Lapkričio 
28 ir 29. Iš Pittsburgho vyks i 
Binghany)ton, N. Y., ten bus 
lapkričio 30 ir gruodžio 1 d. 
Iš Binghamton važiuoja į Wil- 
kes-Barre, Pa. ir tame mieste 
bus gruodžio 2 ir 3 d.

Na, draugės ir draugai, da
bar matote, kada pas jumis 
pribus kalbėtojas drg. Stilso
nas. Greičiausiai stokite į dar
bų ir renkite jam prakalbas! 
Stenkitės įgerai prisirengti, 
kad sutraukus daugiausia 
publikos, kad padarius nau
dos savo kuopai, visai LDD ir 
jos organui “Naujųjai Gady
nei?

Ar Nevirškinimas 
Sugadina Jūsų 

Linksmumą?
■ ■ . ■’? • in ’ '■ • ■ '

Janais rerąi. tai yra Kaktas t tikra pa- 
eitenUlpĮmę ffyv«nltnu. Bet jus negalite tl- 
K5tls jaustis geriausiai, jei jūsų viduriai 
gerai nevirfikina. Kada ' tas jus vargina. 
Jurps greičiausiai reikalingas liuosuotojąs. 
šiuo atveju vartokite Ex-Lax.
Ęx-Lax yra viekas; kuo geras liuosuotojas 
tprčtų būti. Jis, yra malonus priimti, turi 
gardaus šokolado ' skon|. Jis yra veklus, 
bet švelnus veikime. ' •
Ex-Lax sijteikia Jums gerą vidurių išvaly
mą nesukeldamas jokių skaudėjimu bei nu- 
iJpimų.
Kada jums reikės liuosuotojo, paimkite Ex- 
Vąx ir persitikrinkite patys kaip geriau 
jus jausitės. Ekonomiškos 10c. ir 25c. dė
žutės kiekvienoje vaistinėje.

moteriškė vėl pasiėmė savo 
“dovanų” atgal ir dar kartų 
palaimino susirinkusių publi- 
ką. :

Kalbėjo ir Siurba.
, < 1 >

Tenka pasakyti, jog šiandien 
visos bolševikų kalbos yra ant 
vieno kurpalio gamintos: bol
ševikų kalbėtojai kalba, tik tai, 
kas jiems įsakyta kalbėti, štai 
kodėl visi jų argumentai tie 
patys, visi jų faktai vienodi;

i
Liko nutarta pasiųsti telegra

mų Molotovui ir gen. Černiui, 
dabartiniam Lietuvos ministrui

Labai skubus pranešimas LLD 
kuopoms, jų valdyboms ir 

visiems nariams

Buvo pristatytas kalbėti R 
Mizara. Jis skerečiojosi, šoki- 

! nėjo, niekino visus tuos, 
rie nepasiduoda Maskvai 
tie mediniai “vokietukai” 
kdinami. Labai įtūžusiai 
kalbėjo apie “Naujienas”, 
“Keleivį” ir kitus, kurie nepa
lankiai rašo apie komu-nacius.

Jam bekalbant įvyko tikrai 
įdomia scena. Staiga priėjo 
prie estrados moteriškė ir įtei
kė Mizarai “dovanų”: Sald
žiausios Širdies Jėzaus pavei
kslą ir dar kitokiu šventu dai- v c u
ktų.

Po to moteriške pradėjo po
terius kalbėti ir publikų žeg
noti. Susidarė kvaila padėtis. 
Mizara padėjo “dovanų” ant 
piano ir ėmė kalbėti apie de- 

Imokratijų. Girdi, žiūrėkite, Bimba. Jis. kaip sakoma, ėmė
kokie mes demokratai, kad zalatvti tai, kų kiti kalė. Bet 
net tokius dalykus toleruoja-kadangi laikas jau buvo gana 
me ir niekam nebandome nuo- vėlus, tai aš apleidau salę jam 
mones varžyti.

I tai Mizarai galima tik liek 
į O v. » ----  --- ---------- . - ---- -- J--- —C - — ■rr—«

dys, kokiais sumetimais ir ko pasakyti: jus pasižymite tole- geriausiai patiko tų prakalbų chicagiečiai galite rengti pra- 
besiekdami bolševikai - 
Lietuvai atidavė.

Stilsonas Hitlerio sus/farima 
su Stalinu apibudino kaip dvie
jų plėšikų sutartį drauge veik
ti ir naudotis jgfobiu. Tačiau pa
reiškė jis, d 
dradarbiau^ 
paprastai vienas antru nepas.ti
ki. Ateina laikas, kada tarp jų 
pradeda kilti nesusipratimai ir 
jie susipeša dėl grobio.

Taigi, Lietuva nieko gero ne
gali tikėtis nei iš Hitlerio, nei 
iš Stalino. Ji turi budėti, kad ga-

Brooklyn, N. Y
Trejos prakalbos apie Vilniaus 

atvadavimų.
Dabar visi suskato rengti pra

kalbas ir daryti savotiškas iš
vadas dėl atgavimo Vilniaus. 
Vieni dėlei to labai džiaugiasi, 
o kiti reiškia baimę, kad ati
duodami Lietuvai Vilnhj bolše
vikai neiškirstų kokios kiaulys
tės.

Pirmiausia apie bendras pra- 
- kalbas, kuriose kalbėjo Vitaitis, 

Tysliava ir Stilsonas. Vitaitis 
teigė, jog dabartinė padėtis la
bai neaiški. Jei pirma lietuviai 
buvo griežtai nusistatę prieš 
lenkus, su jais kovojo, juos 
smerkė, tai dabar dalykai visiš
kai persimainė: bent šiuo tarpu 
Lenkijos nebėra. Tokiu būda 
pikčiausias lietuvių priešas liko 
likviduotas.

Kas dabar vyksta Vilniaus 
krašte, mums tikrai nėra žino
ma. Tik netolima ateitis paro-

ku- 
lyg 
šb- 
jis

Drauges ir draugai
Kaip jau žinote, su lapkri

čio mėnesio pradžia prasideda 
musų organo “Naujosios Ga
dynes” praplatinimo vajus. 
Sykiu prasideda vajus ir Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
(LDD). Visos DDD kuopos ir 
visi nariai privalome kuodau- 
gi ausi ai pasidarbuoti, kad pa
didinus savo- Draugijos narių

pirmininkui. Žinoma, Molotd- skaičių ! Gaudami naujų narių j 
vui buvo pareikšta didelė pa- į LDD kuopas, mes padidinsi

me Draugijos narių skaičių ir 
jausinįės stiprėsniais ateities 
veikimui.

dėka už Vilniaus padovanoji
mų.

Pabaigoje liko pristatytas 
kalbėti pats “tūzas”, atseit.

P........ i......... M i i j m . i

SAl’GOKITES PAMĖGDŽIOJIMU! 
ĄTHISAK1KIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Isidčmčklte raides “E-X-L-A-X" ant 
dčžutfs ir kiekvieirs plytelčs. Kad 
Kaųtumčt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax.

Raumenų Skausmo Paša
linimas eikia Smagumą!

Milionai vartoja šį garsų plaste- 
rį nuo raumenų skausmo, nes 
jis Šildo, ramina ir paremia. 
Lengvas vartoti. Ekonomiškas. 
Pirmam raumenų skausmui 
gnybtelėjus, pridėk—

Maršrutas
Su lapkričio pradžia drg. 

Stilsonas apleidžia New Yęr- 
įkalbant ' • ką. Jis'pribus , Chicagon lap-

ikričio 6 d. ir ten išbus iki lap. 
Turiu prisipažinti, kad man kričio. 1.1 d. Taigi, per tų laikų

Vilnių rancija tik ten, kur jūsų ran- Fnksmcji dalis, būtent, suin.i- kalbas. Iš Chicagos drg. Stil- 
kos trumpos: vadinasi, kur jus notos moteriškės “ 
negalite savo oponentų bausti, ir “dovanos”.
Kitais žodžiais sakant, jus to- —Frank Lavinskas

laiminimai” sonas vyks į Rockfordų ir ten 
bus porų dienų (lapkričio 12 
ir 13)/ Iš Rockfordo vėl grįš
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ChįcEjgon ir ten išbus nuo lap
kričio 14 iki 16 d. Taigi, chi- 
cagiečiąi ir vėl gali rengti pra
kalbas. Su lapkričio 17 d. Stibi mos “Naujojoj Gadynėj”, 
sonas jau bus Collinsville, III. j to, kurie pas save negalite

neaišku, tuojau rašykite į L. 
D. D. Centrų ir stengsimės at
sakyti. Taipgi praneškite, ku
riose dienose ir kokiose sve
tainėse rengiate prakalbas. 
Jūsų prakalbos bus skelbi a-

Be
pa-

ęofvvmnVi 
RED CROSS 

PLASTER
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
•ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėtų
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

plėšikai ilgai ben- 
lega^i, kadangi jie

bę, kurių dabar turi.
Pagaliau kalbėjo Juozas Tys- 

liava. Kartais jis visai/poetiškai 
moka nukalbėti. atveju jis 
kalbėjo apie tai, kaip Lietuva 
išgyveno lenkų pavergimų, ca
rizmų ir kad ji išgyvens bolše
vikus.

Publikoje buvo ir keli bolše
vikai, kurie reikalavo, kad jiems 
butų leista statyti klausimus. 
Bet klausimų nebuvo leista sta
tyti.

Pagaliau buvo renkamos au
kos nukentėjusiems Vilniaus 
gyventojams šelpti.

Spalio 9 d. Grand Paradisc 
sa’ėje musų komunistai surengė 
prakalbas, kad galėtų pasi
džiaugti dėl Vilniaus • atgavimo 
ir pAreikšti padėkų vadui Stali
nui už jo tokių didelę dovanų. 
Skelbiama buvo, kad pirminin
kaus Keistutis Michelsonas.

pasigirdo komanda,

suklydau. Pasigirdo 
himnas. Vadinasi, 
pasiryžo savo, pat- 

demonstruoti. O ar 
juokus krėsdavo,

Žmonių susirinko pilna sve
tainė. Mat, žmonės Vilniaus 
klausimu labai domisi, tad gau
siai ir renkasi, nežiūrint, kas 
prakalbas rengia.

Susirinkimų atidarė kelis 
kartus savo politinį kailį iš
nėręs Kuodis (Keistučio Mi- 
chelsono nebuvo). Žiuriu, ren
kasi muzikantai scenoje. Ne
trukus

. kad visi sustotų. Atsistojau ir 
ištiesiau rankų su sugniaužta 
kumščia. Mat, maniau, kad tai 
bus ątlikti bolševikiški prati
mai. Bet 
Lietuvos 
bolševikai 
riotizmų 
seniai jie
kai būdavo Lietuvos himnas 
dainuojamas?

Dabar tie Maskvos gramafo- 
nai bando žaisti patriotizmo 
jausmais. Jiems rupi išaukš
tinti Stalinų kaipo didelį Lie
tuvos draugų, kuris Lietuvai 
Vilnių padovanojo. (Tačiau, 
kaip iš visko atrodo, tokiam 
džiaugsmui vargu yra pagrin
do: visai galimas daiktas, kad 
Stalinas Čia pasirodys “indė
nišku davėju”. Vadinasi, jis 
ne tik savo dovanų atsiims at
gal, bet dar-šį tų ir magary
čioms pasiims.

No. 6GOLDEN WEDDING
AZINA KAINAS

ABSOLIUČIAI
TA PATI KOKYBE
\ z *

BlEHD of STRMGHT WHl$WtS

•UHOtO AHO
JOS.S.FINCH tCO.,»NC

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 
t $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 
S14 Maxwell St., 3 blokai į va- 
fcačii'sF nuo Halsted St. Tel. Canal 
6114.

Kiekvienas La^as yra 4 Metų Senumo ar Senesnis—Gardus 
Kokybė, kuri 

padarė Golden Wedding Garsia. Pabandykit jos Šiandien.

Copyright 1939, Jos. S. Finch & Co., Ine., Schenley, Pa.
_________________________  i

II&

Goldeh Wedding Užtikrinimas 
UŽTIKRINAME s (l) Kad Golden Wedding, 
nors nauja žema kaina, yra lygiai ta pati, 
puiki degtinėj kuri parsiduodavo aukštesne 
kaina, (2) Kad kiekvienas lašas yra vien deg- . 
tinę, iftažiausia 4 metų senumo. (3) Kad mu
sų didelis sendintos degtinės rezervas yra 
pilnai atsakus, kad užtikrinti jums vienodų 
aukštų kokybę ateinantiems metams.

«ll

90 PROOF—KOKIA PATINKA IŠ BOURBON AR RUGINES 
šių Produktų Straifht VVhiskieš yra 4 motų senumo ar daug senesnė

PER 50 METŲ NETURĖJO SAU LYGAUS”

■fliMHHaH

PIRKDAMAS PAS MŪS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSES
Rock ^Voll Batts $ 4 .29 

Labai specialus ....
Liuosas Rock Woll

Dideli maišai ...........Uv
Specialios kombinuotos 

durys. Skrynai ir $jf 50 i 
Žiemines ...........

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

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayette 2101

RAŠOMAS 
MAŠINĖLES 

. VISŲ ISDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles

$15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVIfE
3712 S. Western Avė.

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

Tel. LAFAYETTE 3534

ophie

•arens* >

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Iki 9:15 vakaro.

BfMt TėlUusUs žtnlaą 
MUdkų Ir kitai įdomiai 

pranešimas.

iii____  .
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Vilnius tebėra bolševikų rankose
Daf^vakar, kaip pranešė tėlOgfama iš Kauno, Lietu

vos kariuomenė nebuvo pasiųsta į Vilnių, iiors jau pra
ėjo 16 dienų po Maskvos pakto pasirašymo.

Vilniaus perdavimas Lietuvai yra atidėliojamas die
na iš dienos. Kodėl, nežinia. Gal būt, sovietų raudonoji 
armija dar nesuspėjo išgabenti iš Vilniaus visų turtų?

Pirmiaus buvo pranešimų, kad bolševikai veža iš Vil
niaus dirbtuvių mašinas, maisto produktus ir visokias 
brangehybes, kokias tiktai suranda. Kadangi sovietų ge
ležinkeliai užversti prekėmis, o jų sunkvežimiai (trokai) 
dažnai sugenda, tai šis plėšimo darbas jiems negalėjo la
bai sparčiai sektis.

0 gal būt, Maskva ėmė statyti Lietuvai naujų reika
lavimų? Ji taip buvo pasielgusi su Estija, paskui su Tur
kija. Su Turkija Stalinas jau buvo susitaręs, bet paskui 
jisai staiga^oakeitė sąlygas, ir Turkijos atstovas išvažia
vo namo, nepasirašęs sutarties.

Keista, kad nieko nepraneša Lietuvos vyriausybės ži
nių agentūra.

“Kontinentalė sistema”

*
's j,

-APŽVALGA-
“RAUDONIEJI” 

KLAUNAIDabhrtinis Europos kares atliko vieną naudingą dalyką: nutraukė maską nuo komunistiškų klaūnų, kūriė gaila ilgai mulkino publiką, dėdamiesi “demokratijoš gynėjais”, “faJ Šizmo priešais” ir “tautų laisvės . šalihirik&iš”. Kiekvienam blaivam žmogui dabūr yra aišku, kad komunistai yra pasigailėjimo verti Maskvos vergai, cUtie neturi jokių principų, okios idėjos, o tiktai stengiasi tikti savo “bosui” ir duondaviui Stalinui.Europos Įvykiai rugpiučio ir rugsėjo mėnesiuose juos galutinai numaskavo.Štai ką sakė Amerikos komunistai prieš tai, kai sovietų

Sako, kad Hitleris nori priversti visas neutralias ša
lis Europoje nutraukti prekybos ryšius su Anglija. Jisai 
tuo budu ketinąs pavartoti prieš anglus tok; pat kdv'Oš 
įrankį, kokį kitąsyk vartojo Napoleonas.

Erancuzijos; imperptįorius Napoleonas x nestengė su
mušti Anglijos karo laivyno; todėl, negalėdamas perkelti 
armiją į britų salas, jisai sumanė ją priveikti badu. Ši
tuo tikslu jisai privertė kuone visas valstybes Europos 
kontinente pasirašyti sutartį su Francuzija, kad jos iš 
anglų nieko nepirks ir jiems nieko nepardavinės. Tai bu
vo Napoleono vadinamoji “kontinentalė sistema”.

<pet Napoleonui pasipriešino Rusijos caras^ Aleksan
dras Pirmasis. Jisai atsisakė dėtis prie “kontinentalės 
sistemos”. Tuomet imperatorius supyko ir paskelbė Ru
sijai karą. Surinkęs milžinišką .armiją, jisai 1812 metais 
ištraukė į caro žemę “nubausti” nepaklusnų RUšijbš val- 

' dovą. šitame žygyje tačiau Napoleono armiją sunaikino 
šalčiai, badas, epidemijos ir rusų partizanai. Pats impe
ratorius vos išnešė savo kudašių* pabėgdamas namo su 
nedideliu buriu palydovų. . - -

Tuo tarpu prieš Napoleoną sukilo Prusai ir kitos ša
lys, kurias jisai buvo užkariavęs, ir nors jam pavyko 
Prancūzijoje sudaryti naują armiją^ bet jo priešai tblyh 
darėsi vis smarkesni, ir Napoleonas buvo nugalėtas.

Abejotina, kad Hitleriui galėtų geriau pasisekti, ne
gu Napoleonui. Nors Rusija šiandien remia naują j; Eu* 
ropos “užkariautoją”, bet Francuzija koVoja prieš jį; 
Italija ir Ispanija atsisako jam padėti, O be tb, Anglijai 
nėra atkirsti keliai susisiekti su Amerika ir su savo do
minijomis bei kolonijomis. Svajonė apie Anglijos paklup- 
dymą “badu” yra visai tuščia.

Jeigu Hitleris mėgins įšteigti “kontftlentalę sistemą”, 
versdamas neutralias šalis boikotuoti Angliją, tai jisai 
tiktai Įtrauks i karą daugiaūs valstybių. Kai pasidarys 
didesnis karas, tai Vokietija susilauks baisesnio pralai
mėjimo ! z

Nes šitoje kovoje rudasis “Napolebnaš*’ hebuš perga
lėtojas.

a

Atsiradus rėi-IS LIETUVOS
r. iru į r ............KAUNASkalui pakeisti žibalą kitomisdegahiohiiS rtiedŽidgūrtiiš, ypač po to kai vyrladsybČ žemiai at- Eigino denatūruotąjį spiritų,aetuvoje atsidarė liauja plati ptamonės v šaka, tai spiritinių ir kartitimų letnpų, žibihtuvų ir virtuvų gamyba, kuria Kaulio pramonininkai labai susidb- jii'ėję. Pramonės ir prekybos departamentas, saugodamas vartotojus htro ttėliktisių, žada leisti pardavinėti tik tokius nuodelius, kurie bus patogus, tati-

armija įsiveržė Lenkijos teritori- jon: “Sovietų-Vokietijos nepuolimo pakte nėra nieko, kas trukdo Lenkijai gauti tiek pagalbos iš Sovietų Sąjungos, kiek ji bUVo sutikusi priimti.”
tTai Earl’o Browderio žodžiai, pasakyti š. m. rugpiučio 29 d.“Mes štOjartie už pilną moralinę, diplomatinę ir ekofto- niinę paramą Lenkijos žmonėms if tiems, kuriė padeda Lenkijai apginti saVb tautinę nepriklatisbmybę.”Taip kalbėjo savo pareiškime, rugsėjo 4 d., Amerikos Komunistų Partijos naciohalis komitetas.Pasikalbėjime šu spaudos atstovais, rugpiučio 24 d., vlehas išikrašiinitlkąs paklausė Amerikos komunistų partijos gėrte- fulį sekretorių! Ar sovietų Rū- sija padės Lenkijai, jeigu užpuls Vokietija? Ir Earl Brow- der atsakė:“žinoma, kad taip, Suprmi- tama, jeigu Lenkija to norės.’* ,Bet rugsėjo 17 d. sovietų Raudonoji armija įsiveržė Lenkijon, ir sekančią dieną komunistų organas “Daily Worker” jau rašo ve ką:“Tikrai Sovietų laimėjo dar vieną /žmonijos laisvei — kuriam yra lemta Šviesiausiu puslapiu žmonijos

autovežiiftiams, dmėtis autogene- ktiriUoS
Be to, siiVaHius skystojo kuro vartoj! pradedama retoriniais vdfyklais,lengvai galima pritaikyt! sunkvežimiams ir autobusams. Paskutiniu mfetU^yra atsiradę tokių gazogeheratorinių varyklų, kuriems nebereikia medžią anglies, kaip BliVd įki šiol, bet užtenka paprastų malkų. Tų ga- zogeneratorinių varyklių Jau siūloma pirkti ir žadama pasiūlymu pasinaudoti. Tokiu bu- du visais atžvilgniai Lietuva gali pasidaryti nebepfiktaūsO- ma nud užsienių ir nuo karo padarinių.

Sąjunga triumfą triumfą, patapti.
J TALKĄ GOEBfiELSUIIš visų Vokietijos nacių begėdiškiausias melagis vra “prb- pagandos mihišteriš*’ Gocjfoęls. Bet mūšų kdmudisUi stengiasi padėti jiet ir jam. Brooklyno “Laisvė” parašė editorialą, kuriame sakoma:“Vokietijos i)Mj)ilgaii<ios hiihišieris Goebbelsas os tvirtina, kad ‘Athenia’ laivas buvo nuskandintas pačių anglų liksiu, idant šdkėluš Amerikos žmbnių opinijų phiėš. Vokietiją. Mat, ‘Athenia’ laivu važiavb ariiėrikiečių pasa- žiferių. Taigi anglai, pasak Goebbelso, nuskandino' savo laivų ir suverti kdltę aiit Vokietijos, kad tuo bildu suerzinus Amerikos žmones/’Tolinus Brooklyno komu-ha čių organas sako, kad jam “nesinorėtų tikėti”, tačiau —

“kad Angnjbs impėmilaW 
galėjoskandintu— tiksliai ar ne tiksliai, — labai galimas daik-
Anglai, vadinasi, net savo lafc vus skandina, žudydami neutralių šalių pasflžierius, kad butų “suerzinta” Amerika prieš Hitlerį! Taigi anglai yra žiau-

resni ir riedofešiii už pūčius nacius.
. j - jKuo tašai komu-nacių organas šitą niekšingą priekaištą ailglajri'š paremia? Nieku kitu, tiktai “propagandos miniąterid” Goebbelso žodžiais!Maskvos Koriiinterndš ir Hitlerio propagandos mini^terijė šUsiliejO į daiktų.

it • r r. - • t ' .

ANGLIJOS KOMUNIS
TAI: Už KARĄ —

PRIEŠ KARĄ
................ ■■■ , ■■„....'..irAnglijos komunistai dabartiniame Europos kare pasirodė tokiais pat be principų žmonėmis, kaip ir kitų šalių komunistai. ' ' ,Rugsėjo 2 d. Britahijbs komunistų patlijd išleido manifestą, kuriame ji sako, kad šis karas yra “teisingas karas, kur| privalo remti visa darbininkų klasė ir visi demokratijos draugai Britanijoje’\Tokioje pat dvasioje parašė brošiūrėlę apie karą partijos “fiureris”, Harry Pollitt. Brošiūrėlė buvo išleista rugsėjo 14 d., ir joje šitaip yra išdėstytas Britanijos stalincų nusistatymas:“Komunistų partija remia kdtą, įšitikiduši, kad ihi) yfU teisingas karas, kurį privūib reiftti Visa darbininkų klasė ir visi dėihokfatijos drdugai... Stovėti lUioŠaliai nutt Šito konflikto, ptisidėti tiktai revoliuciniai skambančiomis frazėmis,nn, kuomet fašistiški žvėrys dūksta Europoje, butų išdavimas viso> to, už kų hiUsų protėviai koVojo per ilgūs inetus, grumdakiiė&i SU kapitalizmų.”Bč'dŠiurėles autorius, Harry Pollitt, polemizuoja šti tais, kU- rie Sako', kad Anglija stojb į Šį karą, vadovaudamasi savo imperialistiniais ihtėrešaiš. Generalinis komunistų partijos se- kretdriūs atsako, kad tai gali būti tiesa, Riek tatai liečia/ britų imperijos valdovus, bet netiesa, kad tokiais sumetimais kariauja Anglijos žmonės:“Britanijos dafbininkai”, tęsia Harry Pollitt, “dalyvauja šiame kare su tikslu sumušti Hitlerį, kadangi Vnkl^ tijos perįfcte reikštu kdd laimėjusioms šilima S&UŠ Užkartas jeigu yrakas nors tikta* tai t&iš* kad Britanijos dhrblftiftkų klasė žiuri su panieka Į ViSŪS tUŪS žmones Britanijoje, kdHU padėjo jdkn sušlmHii* it yra pasiryžusi daryti ka& tiktai galima, kad fašizmas butų sumuštas kartu btt jb rėmėjais Britanijoje* Tudėl ji darys ką galėdama, kad karas greitai pasibaigtų* bet Ūktai sumušus ir šūfthikmūs Hite r į ir nacių valdžią, po kuria Vokietija MbUėŠ kentėjo _ per šešis mettts/*Taip rašė Rrilaūljbš kbmŪŪiš^ tų vadas tUgšėjd 14 d* Rfet tiž kėlėte dienų pd tū Sialiūks pu- šilihle savb armijų Lėhkijdū sušliuręs sū Hillėriu pašidgilh tl kdh) grubiu, it Maskva pate pė Š'dvo nėldimingiems pasiute dėlidUis Anglijoje sayo “pbžki- j|b pakeisti.

RagožiumBfitanijdft kttrtiUttfelų piHIjbS cėhttb koniiletas Susirinku spa- lib į U ir išleido teujų, “patUi^ sj’tą” pareiškimų ^apiė katą. Šitame pareiškime jau sakoma vi- šai kds kita* Būtent:“Dabatttniš karas nėra teisingas apsigynimo karas, bet neteisingas imperialistinis karas* kiftiame Britanija ir Vo» kietija kovoja dėl imperialistinių siekimų, dėl kolodijų ir , pasaulio dominavimo.
“ŠĮ karą tęsti nėra Britani-

st. Mišcim-žimys

Dar viena pamoka pasaulio 
proletariatui

•. ;, * • -8,' i , ,A1... t(Musų korespondento)
-(Tęsinys) rŠiandien Rusijoje linksniuojamas patriotizmo, tėvynės meb lės žodis, bet jis savyje slepia ne ukrainiečio meilę prie savo krašto, bet didžiarusio imperialistinius tikslus. Ir šis imperializmas seniai jaū iškišęs galvą tik ftieš jb nenorėjome inatyti, nes tesame dar taip žemai puolę, kaip įstengė padaryti Rusijos valdovai sii StalmU^pryša- kyfcPliSaūlio pfbletai-iatas tikSjo rusų pasakėlėmis, tikėjo, jog ten norima kurti socializmas be tautybės skirtumo ir gavosi antra nedaloma sena Rusija.Greitu laiku galima tikėtis, jog Rusijoje bUs draudžiama o- fičialųš raštai rašyti kitoniška kalba, kaip rusų ir po truputį stengsis savo žvėriškomis priemonėmis surusinti visus.Daugelis žmonių, kurie numatė šiuos rusų valdovų darbelius' — tylėjo, kad nesusilaukti žvalgybininko — fašisto vardo, o pasirodo, kad, tokiais yra ne kas kitas, kaip nacikomunistai.Kuomet prancūzų rašytojas Gidė parvykęs iš Rusijos pasakė tik dalį tiesūs ir tikslu, khd ta tiėsa butų Rusijos suprasta ir kiajdoš atitaisytos, Rusijos Spauda, b su ja kartu ir visa pasaulio načikomunistine pakėlė heįjkpraštią skandalų ir, jei butų galėję, butų jį parsigabenę ir sušaudę, nes jis truputį tiesos pasakė apiė biaurų, cinišką na- cikbihunistų žaidimą.Šibmis dienomis trečią karią pėrškaičiaU Gidė khygą ir nieko neradau Įokib balsaus, Už ką galėjb komintėrno agehtai: stF pykti, j dk jie daug biėuriau pasielgė, h'egU kas galėjo prieš metus, o tuo labiau prieš penkis melus, tikėlis ir pasakyti.Ir šiuo savo nepaprastu dresiruotu budu apšaukti kitus melagiais, rusai įstengė išlaikyti pasaulyje pasakėlę, kad pas juos socializmas, kad jie SSRS, o ne šerta, naujai atgimusi, carų palaimyta nedaloma Rusija.Ir už tai šiandien ją negalima vadinti nei federatyvia nei sbcialistitre* bet caristine diktatūra pavergusia šimtus tautų.Bėt viehas dalykas aiškufc) jbg šis tautinis atspalvis, Ši di- džiarusiška agitacija iššauks štoarkesitį' tautihį judėjimą ir tarp pavergtų tdutų ir netoli ta diėha, kūbmet Rusija vėl (žengs į 1917 m. laikus. Jaū Šidtidiėh galima pasakyti ttėbūhant pra- haŠU, khd tai, kų daro šiandien RUšija sU Lenkija, ištiks ją pačią ir gal tetesliiiks nei te ; šiite metų* kiekviena reakcija iššaukia kotereFėakciją ir kiėk€ vienus načibnallzteas tūri iššaukti tbk| pat nacionalizmą pas Įihvėrgtas taute, b dar reikia atminti nepaprastą padėlį darbininkų.\<8ėnid| galima buvo suprasti* kiiHų tikslų siekia Rusija Šauk^ daina, kad pte&Ulib darbininkai tūri padėti ir ginti kinijų, nes ji bijojb, kad Įtini ją Užėmę jd- Ghai guli atkreipti avo gink-5 prieš Rusiją, kaip lygiai Rib siundė* iŠ karto kiniečiusjbš, krarttuzijos ir Vokieti jos škHbHių Interesuos'©*’*tblidūs, savo naujame pareis^ ititeė BMiahijps koteunistų partijos čentrb komitetas praneša* kad Harry Pollitt, kuris bdvo paHljdš “fiureris”, jaū dabar iŠ los viėtoš yre pašalintas, bet eis “kitas pareigas partijoje”*Laimė p. Pollitto, kad jisai gyveną Londone, o ne “proletariato tėvynėje”, nes kitaip, tai jiški tebūtų išvengęs “pakutos” už nemokėjimą atspėti, kurion pusėn pasisuks Stalino politika !

prieš užsienio kapitalistus nenorėdami, kad Kinija anų pasamdyta pultų Rusiją. Ji užstojo tik tuos kraštus, kurie buvo jos pa- rubežyje ir tik tiek, kiek to reikalavo jos imperialistiniai tikslai. O Šiandien padarius taiką SU japonais, kur paliko kiniečius? Ar nesuteikia japonams progą pribaigti Kiniją? Ar nepadeda šiandien Musija kariauti prieš anglus bei prancūzus vokiečiams pribaigdama Lenkiją ir tUb paliuosuodama vokiečių 7b divizijų nUo rytų fron- tb? Ar Vokietijoje geriau gyvena datbihinkai, hegU Prancūzijoje ir Anglijoje, kad rusai padeda vokiečių fašistams? Ne tai jiems rupi, bet jiems rupi, kad Vokiečiai kovotų ir susilpnintų anuos, kad ilgiau tęstųsi karas ir daugiau kareivių žūtų, b jie galėtų prekiauti, traukti auksą iš kruvinos 'pasaulio puotos, štai koki niekšiški tikslai pas naci- komunistųš.Tesipiaųja darbininkai ilgiau, o mes puotausime, parduosime jiems ginklus.Be abejo, rusai galvoja, kad abi pusės taip nusilpnės, kad jie galės ne tik Į Berlyną vėliau ateiti, bet ir kaip Aleksandras 1 į Paryžių.Tai labai klysta. Rusija subyrės lygiai kaip subyrėjo 1917 m., ir Vokietija kaip 1918 m- nors, tiesa, karas bus labai ilgas ir pasaulis virs paprastais tyrais dėka nacikomunistinės taktikos. Sėt Amerika, visas A- merikos kontinentas dar netarė savo žodį ir jos žodis nusvers viską, kaip lygiai paskutiniame kare* Ir ši kartą nebus pakartoti Vėrsalto klaidi, bet Rusijafif Vokietija bds padalyta į dešimtis gabaliukų ir raudonas bei kitoniškas fašizmas bus sutrauš- kintas.Apgavo, bet ne visuomet apgaus. Darbo žmonės turi suprasti šiandien viena, kad kur yra diktatūra, kokiu vardu ji besivadintų, negali būti laisvės, negali būti tiesos, negali būti dorų tikslų, nes norima po priedanga cenzūros bei kitų drakoniškų priemonių paslėpti tikrą tiesą, naudotis svetimu darbu.Nei Anglijoje, hei Prancūzijoje tokių siurprižų negalima laukti, hės teh yra parlamentas, ten Žmonės gali pasakyti, ką galvoja ir užkirsti kelią tokioms niekšybėms, kokias krečia na- cikomtmistai.ir todėl kiekvieno pareiga yra kovoti prieš betkokią diktatūrą, lies tai apgaulė, tai naudinga tik krūvelei žmonių, kurie yra valdžioje* ir socializmo kūrybai nereikalinga diktatūra, nes so- ciėližibas daug geriau ir doriau įgyvendinamas tokioje Meksikoje be diktatūros ir kiekvienas Valdžios žingsnis aiškus ir gali būti pakeis tas sulig gyventojų noro.Šiandien daug kas pasikeitė pasaulyje ih tai kas pirma skaitėsi Šventa tiesa, Šiandien melas, kaip lygiai socializmo kūrybai diktatūros būtinumas.
< ’ išiandien jau netenka įrodinėti, kur nuėjo Rusija, nes kiekvienas hiato ir patys faktai kalba Už tai. Bet dėl to nereikia pulti beviltėn ir sakyti,.kad visuomet taip atsitiks, kaip atsitiko su Rūsija. Reikia gerai šiandien panagrinėti Rusijos tragediją, kad nepasikartotų panašus reiškiniai ateityje. Reikia atsiminti, kad Rusijos revoliucija, kokia Ji buvo, dar neužsibaigė, iki Šiol po kruvino pilietinio karo 'buvo prasidėjęs sa votiškas kpistalizavimas ir pradedant nuo Lenino mirties, Rusija įžengė j antrą revoliucinį perijodą, kuris netolimoje ateityje baigsis antru pilietiniu ka-

ru, kai lygiai paskutinis Pašau- r Knis karas dėl savo prieštaraujančių taikos, punktų baigėsi nauju, daug baisesniu Pasauliniu karu, kurio dydžio bei ilgumo laiko negalima šiandien numatyti, bfet kuris apiins daug f didesnį žemes gabalą, negu paskutinis.Labai klysta tie, kurie galvoja, kūd^Rusijai įsikišus į Lenkijos dalinimą, viskas pasikeitė. Nors vokiečiai šaukia, kad Anglijai ir Prancūzijai jau nėra šiandien ko kovoti, nes Lenkijos, kurios ėjo ginti nebėra, gi Vokietija jokių reikalavimų šiems kraštams neturi. Tai melas. Melas lygiai, jog Anglija su Prancūzija ėjo karau vien norėdami ginti Lenkiją, šie du kraštai įsivėlė į karą, nes laukė juos tas pats likimas, koks Austriją, Čekoslovakiją, niją, Abisiniją.✓Fašistinių , diktatoriųi buvo aiškus, pirma puls Vokietija Lenkiją, paims ją artu su rusais ir Mussolinis asiulvs taikos derybas, arba popiežius, kaip sako paskutinės žinios. Ir jei Anglija priims taikos derybas už pusmečio Mussolini pradės karą kur nors reikalaudamas sau ką nors, paims ir paprašys Hitlerį siūlyti taikos derybas ir taip be galo. < Bus daugiau)

ištiko Alba-planas

Iš LietuvosKAUNA3. — Paskutiniu laiku tarptautiniais traukiniais daug keleivių ir per Lietuvą pravažiuoja dujokaukėmis vežini. Ir Lietuvoje jau galima pirktis žymiai papigintų dujokaukių, kurias pardavinėja ekonominė karių bendrovė.KAUNAS. — Ligišiolinis Italijos ^atstovas Lietuvai -'G. dijo vieton skiriamas Angiolo Cassirii. Ministras di Giura jau padarė atsisveikinimo vizitus. Jis išvyksta į naujo paskyrimo vietą.
-* Ą F • ' y Tr 1Giura atšaukiamas iš? Kau

KAUNAS. — Lietuvos Savanorių Sąjungos Centro Valdyba išleido atsišaukimą į visuomenę, kuriame pabrėžusi 1920 metais Maskvoje pasirašytas su Sovietų Sąjunga taikos sutartimi nustatytas sienas ir nusistovėjusią gerą kaimynystę, sako: “Nesuklysime. sakydami, kad viena iš priežasčių, dėl kurių Lietuvoje esama gero jausmo Sovietų Sąjungai, yra ta,., kad ši valstybė per visą eilę metų pastoviai prijautė Lietuvai -r ją užstojo jos kovoje dėl savo tautinių idealų, kurie, Suvalkų sutartį paneigus, liko visiems mums atmintinu budu neįvykdyti. Tvirtai tikime, kad, realizuojant dabar bendrą sieną ir tiesioginę l^dmynystę tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, įvykių dalyvių nebus užmiršta nė būtinas reikalas leisti musų tautai realizuoti ir savo tautinį idealą, kurio įgyvendinimui yra, beje, ir tvirtas sutartinis pagrindas.” Dėl santykių su antru didžiuoju kaimynu, L. S. S. Valdyba sako: “ Vakaruose turime kitą galingą kaimyną, Vokietiją, su kuria taip pat yra nusistovėję visiškai geros draugiškos kaimynystės santykiai, kuriuos mums tenka ir toliau atidžiai palaikyti.” Del dabartinės padėties atsišaukime sakoma: “Visa musų tauta giliai įkainojo tą nepalyginamą laimę, kurios mums musų laisva tėvynė suteikė, apsaugojusi mus nuo pareigos lieti kraują už svetimųjų reikalus, kaip kad tai dažnai įvykdavo praeityje, kai musų kraštas ar kuri jo dalisvaldžioje.” \ Todėl tautiečiui, kiekvienam piliečiui palieka taip pat galioti prievolė, susibūrus vieningai aplink krašto vadovybę, lengvai jai atlikti tą jos tarptautinį uždavinį.”

būdavo svetimųjų kiekvienam
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Vaikų Choras
Naujasai Dailės Chbto 

dejas p. Antanas Kvederas difr- 
ba su didžiausia energija. Ji
sai he tik sU atsidėjimu moki
na suaugusių chorą ir stengiasi 
jį rUpešlingai koncertui paruo
šti, bet Šibttiis dienomis pra
dėjo organizuoti vaikų chorą, 
kuriam galės priklausyti jau
nimai nuo Š iki 14 metų am
žiaus.

Ij Šeštadienį, spalio 28 d., 
10 vai. tyto įvyks vaikų cho
ru pamoka adresu 2431 E. Gd. 
Blvd.

Tėvai yra kviečiami savo

DABAR RODO sensacingiausią 
misterinę filmą

“Dvigubas Prasikalti* 
mas Maginot LittČj”

Padaryta Francijos niilitarei val
džiai pilnai koopebUojant. 

(Pilnos angliškos antraštės) 

monroe teatras 
Prie Monroe ir Bear b otri 
Atdara 8:30 iki vidnakčio 
25c iki 6:30 Vai. Vakarė.

—————

vaikučius įrašyti j chorą. Juo 
labiau, kad jokių išlaidų ne
bus’: ddinavlirib pamokų išlai
das padengs phh bailės Cho- 
t«8.

Vadinasi, Dailės Choras eina 
tėvams į talką, kad pastarieji 
galėtų savo vaikučius ihėtiO 
srityje lavihlL Tuja proga U* 
vai bUtitlai turėtų pasinUUdbli.

Pastaruoju laiku darbui į>aš 
mus žyihidi pagerėja 
dat toli šaukia iki tikfd pag'e^ 
rėjiittb. Nekalbant apife jAU^ 
nuosiuš darbininkus, nemažftš 
skaičius ir senųjų kol khš dar
bo neturi; Jie vis laukia savo 
eilės, kada bus pašaukti. Ir 
kiek galima spręsti, tos eilės 
jiems teks dar ilgai laukti.;.

Tuo tarpu Žifema jau Visai 
arti, žrtibhents tehka susirtipiii- 
ti šiltesniu drabužiu bei kuru. 
O tuo tarpti tbkiehis dalykahiš 
įsigyti «pinigų UŠta. Tie žttib- 
nės tiktai bafthingai žiūri į

Blogiausius dalykas ytft tas, 
kad majoras Bėaaingas, taš at-

* MM

JOŠEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUŠIUS

Siuvu ant užsakymo vyrų ir moterų drabužius. Perdirbu Fut 
Coats pagal naujausias madas. Išvalom, sutaisom, suprosinaril 

už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT. MICH. Telefonas Tow.nsend 5-1578I

1 . . ' -r . ...........................  > ■■ ... .. . ,.tĮįtjii^

VALGIŲ IŠPARDAVIMAS
VISUOSE uMlDWEST STORES”

PIRK DABAR IR SUTAUPYK DAUGIAU 
KOKYBĖ IR KAINOS UŽTIKRINTOS

IŠPARDAVIMAS 1 t’ENRT. 1R ŠEŠT., SPALIŲ 27 ir 28

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Gryno

SVIESTAS
Smetono

sv. 29'/2c
“MIDWEST” .
PIENAS garuodintas aukš. ken. 3 j
^SNIDER’S”
TOMATO CATSUP did. būt. 15^
“MIDWEST”

SRIUBOS
. W i.

21 unc. g už |

“JUSTICE”
TOMATŲ SUNKA > Did. 46 unc. ken. 150
“SHURFINE”
SPANGUOGIŲ KOŠELĖ No. 2 ken. 2 už 2S0
“LIBBY’S” 4 Kušių
DEEP BR0WN BEANS
“LIBBY’S'’ , .... . , . ,
CORNĘD BEEF HASH NO. 2 keti.
“ELMDaĄ,E" SWĖĖf ČORN No. 2 ken. 2 ŪT 17£
“MIDWE8T”’ GREEN BEANS No. 2 ken. 2~ūT25^
“ŠHŪRFINĖ’’-Yoiingberries No7 2“ kcii.“
OVALTINE did. 59c maž. 33^
—. ____ _ ----------------- ...........................;--------------------------------------------- is----------- ;-----------:------- :—i------- ;—

KOSTO penkių skonių 3 Pa^- 14^
T Geltonu Leibelhi V4 sv. ^^.^0
L/lJr JLUF1N & Juodd Arbata maž. 9c, pak.
“HERSHĘY’Š^hočolatebaFs

2 keti. į gė

did. 2 už 250

žagareivių^ pakalikas, bedOr- FrArtk Dillis’, forty-third birthdAy 
biams patalpas visai susiauri-. ^ ^10 Miiidhe lašt Šaturday night, 

lahd> aš hinted m last week’š *>1-no iki to, kad žmonSikis tenka 
didelis vargas pakelti.

I —Reporteris

Detroitiečiai Džiaugiasi
Kai pasklido žinios, jog Dai

lus Chorui vadovauti liko pa
kviestas p. Antanas Kvederas 
It^Chicag'os, tai visi labai ap
sidžiaugi. Choristai iiUo to irgi 
ttedtehikb: jie su didžiausiu 
ehthziazniu pasitiko savo liau
ju mokytoją ir sudėjo pažadus, 
jog dirbsi kaip sakoma ,išsi
juosę.

Į pirni$ pamoką atsilankė 
pėt 50 choristų. Tai tikrai ne
paprastai dalykas. Ir kiek ga
lima nuihhtyti, tai šį sezontj 
choras btis tikrai gausingas.

Toks 'Choristų nuoširdumas 
lt pasiryžimas, žinomas daik
tas, pridlibda gero ūpo ir en
ergijos p. Kvederui dirbti. Jis 
yra pasiryžęs dėti visas pa- 
štahgas, kad galėtų tinkamai 
paruošti chorų pirmam' kon
certui, kliris įvyks lapkričio 
26 d. Koncertas įvyks Lietuvių 
Svetainėje.

Žinant p. Kvedero energiją, 
galinta dtąsiai sakyti, jog jis 
padarys viską, kad koncertas 
bus tinkamas ir patrauklus.

Baigdahia aš linkiu p. Kve
darui kdd geriausio pasisekimo 
darbuotis su Daįlės Choru 4r 
kfelti jo lygį meniniu atžvilgiu.

—Mariutė

DETROIT 
ABATTOIR

“HERSHEY’S” Baking Chocolate
“SUNSHINE”
Krispy Krackers ir Hydrox Cookies

sv. bar 130

Abu už 150
Puikiausi Kalifornijos
GRANDŽIAI 288 dydžio 2 tuz.

4 sv. 22^
...3 už 170

OBUOLIAI ExtGaXkųs
LAVA MUILAS "
SUbER SUPS DidTmgjyn. pak. 21 £
“LITTLE BOY BLUE” Lazutka 2 už 17£
“LITTLE BO PEEP” Ammonia kvt 22c 2 8 unc. būt 17c

This column is to be opened with 
a little Fotad For Thought: The Au- 
thor wonders if the Junior Chorus 
mentioned over the radio lašt Sat- 
urday as being sponsored by the 
DLDC haš been votėd upon and 
passed by the DLDC as a whole, 
or whateVer it is just th'ė produet 
of the mirids of a fėiV ihdlviduaĮs ?

Now is it good 0r bad? Štanley 
Adams ėan finėlly b'ė eįUotėd as 
having šaid thė fblloVžing: “You 
čan’t hurt me, I’m iii Ibvė.”—And, 
as an aftetthought, ybii čAn’t reach 
įim at niųe-tėė ėi&ht-tt nlhe-tee 
thr-reee-ėe Di'e-yaft (ekčept at 
night) because hė’š back hortie with 
mother.

By the way, onė Čhorusite is 
štili brooding oVėr the fact that 
someone didn’t enter the lašt Bėau- 
ty Contest.

Here we are, in the middle of 
Ihdian Šummer, with hobgobblins 
hėVe and there in the shadows, a 
ivitėh or two occasionally flying 
past the inoon, here and there >a 
Frankenstein lurking, waiting for 
a soprano or alto to happen by 
(you knoiV, these bassesl); typical 
nights for a ride through thė 
countryside in a pilė of hay, nights 
chilled ėnough to give sufficient 
exėuse for a weiner roast or ham- 
*burger roast after an hour’s bicycl- 
ing; typicdl this and that which is 
necessary to perfect the masųue- 
radė bąli -tfvith its ciders and dough- 
nuts, and štili no Chorus Party!!!!

Considerable DLDC members will 
patronize the Masąuerade sponsored 
by the Aido group this week-end, 
and that envitable George Hutchin- 
son and Joe Reed loom upon this 
horizon Also!

It is ^Vohdered, after the happen- 
ings at a Sunday practice a week 
or two bAck, wheUier two sistėrą 
intend td continue in the name of 
the DLDC for the common cause of 
the DLDC. Anybody hear anything 
from them in concern to this?

R I S E !

timri, ke really was surprišed—hę 
expečtėd to kėė a friend in bėd bė- 
cause of shot gun wounds received 
in a rėcfent hunting expedition and 
he found’ the whole Chorus assem- 
bled and yelling “Surpriše!” at him. 
The follov/ing are ’a lew brief, būt. 
to the point pietures of the cele- 
bration, put down on paperi not in 
chtonological ordei’, būt as they 
come to the surface:

Pat relieving herself Of feminine 
poisę and grace and becomihg one 
of the gang by jitterbugging around 
(she really was) ... a masciiline and 
a feminine enjoyed watchihg, hand 
in hand, the amusing sight lėid be- 
fore them... A Chorus ščrapbook 
capturing considerable attention 
ahd 'cdfament... Plenty of penniėš, 
knives, safety pins and milk bottles 
in cirėulation ... the , most popular 
place was the cellar... a very 
splendid speech delivered by the 
vietim, cdnsidering the c.ircumstan- 
ces surrounding it and the ėondi- 
tion of the speaker ... Bert Wesley 
sleeping on the . sofa... a Chorus 
director giggling with an ėx-Cho- 
rus director .... Mildfed Broz happy 
over the fact that she had downed 
a highball or tw*o and was goin'g 
for another one ... wondering how 
another can drink just ginger ale 
and štili have a good timė.. .a new 
comer from Chicago asking an aL 
together innocent party why he 
hasn’t received any publicity in 
“her” column (I’m a he, you know), 
and agjain stressing the fact (well- 
known) that he was here for busi- 
ness only ... thė vietim benefited 
chiefly in cash ... ąuite a discussion 
betwe'e>h a repentant one and an 
injured one in concern to delayed, 
invitations . . . President Raško amu
sing hiihsėlt with everyone and ev- 
erythihg. \ i Būnaski vs Andrėws ... 
Raško becoriie the dtficial chaiiiiėur 

i for the hiajority df the btihch...
F D drives home alone ... with the 
sP'dnšofcs df thė p£$ty, their ohly 
thoiughfe are of thė tėdious tėšk 
beforė thėift. Tfiey šhobld wait til) 
we Bhąlly h&ve, a horus party.

, NdW to rėtufn to the general run 
of thė. ėoiuthh,. Nope, the Chorus 
ish’t gdihg to .sing.at. the Club’š 
prograrh. Reason? The author does- 
n’t wonder—nėither should you.

We hear from Chicago that Miss 
Lithuania of 1940 has been selec- 
ted th'ere alreądy—the author won- 
ders whether or not they would 
likę to run her in an tindiiitial 
contest against our this yeėr’f 
Queen? i f

Speaking of Chicago, by the way, 
Beėtlte, what’s your teleįihohė num. 
ber?

Kvederas received šbi'he aėclima- 
tion in a Lithuaniah neVvšpaper to 
the effėct that the Chicagoans are 
expecting some operettas frorti him 
in a little while. WelĮ APK, what 
have y6g to say?

Next week, my three readers, it 
gives a |few famous sayings of In- 
famoiiš įčho'rušites, so watėh for it 
with your renewed subscription to 
this worthy paper. The Baron

Iš Lietuvos
KAUNAS. — “Maisto^ hbri- 

kaš yra nusistatęs prie savo 
Kaune esamų skerdyklų pasta-

MOTERYS!
SUTAUPYKITE $46.85 ANT ŠIO PILNO IŠ ŠMOTŲ 

AFSiRfeNGlMO—VISKAS UŽ TIKtAt

$ Jo 75 
apsirėdyti šiltai ir 
žiai nuo spalių iki 

kovo . f. Kailih lai, 
kurių ilgėjotės! Drabužiai, kurių rei
kalinga! Dvi suknelės, kad papildyti 
dtabužihę! Trys poros pančiakų, ką 
kaip tik priversti turėti! Skrybėlaitė, 
paketbukas, pirštinaitės .,. ir viskas 
už vieną nuostabiai žemą kainą—už 
tik $49.75.

JUS GAUSIT VISĄ ŠITĄ:
Puikius kailinius ..........  $49.90

* Gražų medž. kauta ............... 19.95
* 2 ruden’hes sukneles
* Puikią skrybėlę ........
* 3 poras pančiakų ....
* Puikų paketbuką .....
* Pirštinaitės .................

ReguliaVidi parsiduoda už $96.60 

JUS SUTAUPO'T $46.85 
Vien kailiniai verti tiek kiek kiti 

10 šmotų;

Įsivaizduokit! Pilnas rudeninis ir 
žieminis apsirengimas .. . viskas 
ką jus galėtumėt panorėti, kad 

atrodyt gra-

“STOVOL” 
robulal degantis aliejus visiems a- 
liejiniam Šildytuvams. Švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galohų—7^c už gal.

100 gr tonų—8c už gal.
50 galoniį—-9c už galoną. 

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotaih laikui. LoŠkite saugiai. 

Prisipiidykite tankas dabar! 
Telefonas VINUENNfeS 4300.

5.00

1.95

1

VYRAI!
Sutaupykite $34.60

ŠIUO

10 šm. Apsirėdymu
VISO 10 ŠMOTŲ TIK

krcd.

JUS GAUSIT VISĄ ŠITĄ...
Tap. ir over- 
kautas .. $29.95 
Kokybės
siutas .... 29.95 

felt 
4.00

> < &.>. x 7<S-<< 4

i Visiems metams pagerintų, j 
viam krašte išgarsintų j

Čooper Skustuvėliu , 
' Tiktai Vyrams! Ne^'^a I 

Nieko Pirkti. Atsineškite (
I šį Kuponą

Hilton &
Sons

Nauja rud. “Siegfried” 
skrybėlė ......  ,.........
Juodi ar rudi “Smart- 
tred” batai ....................
Tikri “Šhirt ctaft” 
marškiniai ..... ..... ........
Rankų darbo šilk. “Fi Fold” 
kaklaraištis ................  l.GG
“Paris” diržas ar pet- 
hėšos ............................ 1.00
“Lastingwear” panč. .....50
“Mark of Merit” athlėtic 
marškiniai ............................50
‘Mark of Merit’ apatiniai .50

Paprastai $74.35
DABAR TIKTAI $39.75 

Nesusilaikykite nuo pirkimo, 
šio sensac. pirk, dėl pinigų 
stokos. Atminkite, kad jūsų 
kreditas pas Marks yra ge
ras!

JUS SUTAUPOT $34.60

JUMS NEREIKIA 
PINIGŲ*

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

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILiV 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHL 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garahtuotą karą, 

kuris tarnaus daug mėtų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
>1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

gerą 
liku-

PER

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

Mbm*

® FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tėl. ĖNG. 5883-5840

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Ei0 i tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienom. 

—----- ------------- -MARKS
. 1 • - < v • ♦ , .

kur “Maisto” darbihinkai galė
tų už tinkamą nuomą patogiai 
ir sveikatai palankiose šąlygo 
se gyventi, šį rudenį jait.visa 
eilė tokių namų baigiama sta
tyti. Namai yra dviejų aukštų 
dviejų tipų. Vienuose namuose 
yra butai iš vieno kambario 
erdvios įvirtuvės ir vonios kam
bario 
yra i
bei vonilos. Kiekvienam butui 
yra atskiras sandėlis ir tvartas 
ir atskiras gabalas žemės dar
žui ar sodui. Namus darbinin
kai gauna išsimokėjimui pigio
mis ilgąlaikėmis 2 nuošimčių 
paskolomis nuosavybėn. Prie 
fabriko yra nepirktas didelis 
žemės plotas, kur kasmet bus 
statoma daugiau tokių namų, 
kol išaugs gražus planinga? 
darbininkų miestelis. Miestelio 
pldne numatytos vietos busi
moms gatvėms, sporto ir poil
sio aikštėms) privažiavimams 
ir kt. Panašius darbininkams 
hamus stalyti* yra pradėjęs ir 
“Lietūkis”. >

4736 S. Ashland AVe.
17 N. Wabash Avė.
3356 W. 26 Str.

6409 S. Halsted St
1654 W. Chicago Avė.

T306 W. Cermak Road
z 3119 Lihcoih Avė.

Atdara Antr.> Ketv* ir šeŠt. Vakarais Iki 10 Vai.

i tuose namuose butai 
! kairtbarių ir virtuves

INSURANCE
(APDRAUDA)

t • ' i

4 '

DANTIMS
• Filną apdraudą au

tomobiliams.
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

UGNIES.
• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ*
• APDRAUDĄ LANbŲ.
• TAVERNŲ Ir *amų «aVi-

nlnkų, kario]® randasi te- 
z vernal na® Fablle Liabi- 

tttta.

Pataisoma TĄ PAČIĄ 
_ ....... ... , . DIENA UŽ
UŽTIKRINTOS Z L 
FLEITOS „'S, „„$12 50 

jei rtėpatenklnti
1 II..................................

Metalinis Krestis už 1c su
CHIPSO did. pak. 9 už 39<t
■     ■ I ■ f i M ijHitobifra.m *i^.M.n^i.» ..

$100 DYKaI kas ŠAtoitt. taupykite Musų Kupėnūs

NAUJIENŲ
RaštinBje pėt 

A. RYFKJMėltf 
1739 B. Halsted SU

------- ----- i į j

FKAšyk FArodyti peKMatomVjų YtfcttV
Visas pleitas daro LAlSNIUOTAS DĖKTISTAS iš impresijų frnubų 
pačių laboratorijoje—-Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratoriei
3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland AVfe

Tol. Lawndale . 2908-9 Tel. Monroe 9251

PIRK NltO n
DILUS

A Forest of Candles

A gala time was had by all 
ėd the

Rištini atdara ka$ Vartota 
iki 8 vai. Sbkfefttteniaia m 
nu® • ryto iki 1 vat popiet

L who 
celebration oi Mt

nes PiCtAU -

MffilJffiSTORES
■**'* ' ' Y ‘ i* " ' -J U s ‘ r* ■ • ’<*

♦L,.
J &ĮiĮjis&Tj!
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NAUJIE EJINIS
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAICIaI

PETRONEL®
EULOTHŽUKAS

527 S. 4th St., East

Chicago, III. Louis,

Turi 11775 balsų Turi 11240 balsųTuri 13763 balsų
Turi 3000 balsų

ŽICKUS

SEKYS

MOCKUS ALBIN SMALELIS

1943 Kostner1224P. GALSK1S

2640 N. St. Louis
MAKSVITIS

Turi 8550 balsųTuri 9500 balsų

GLAVECKAS ŽUKAUSKAS

Route
KULESUS DUNDULIENE Mich.Free Soil

KLIKNA
1649615 Cortland St,

Turi 650 balsų

Turi 7000 balsųTuri 7825 balsų

RŪKE

NAUDŽIUS EDKINS

Turi 500 balsų Turi 500 balsų
NARBUTAS

4027 S. Maplew'X>d 5500 balsųTuriTuri 6025 balsų

Avė. Chicago. III

Turi Turi 20313 balsų20736 balsų

šeštokas GAPSIS
Turi 300 balsų

4405 Valley View
N. 35th Avė,

St., Baltimore.Md

Turi 3500 balsųTuri 3900 Turi 3795 balsų

Calumet City, III.
Turi 9450 balsų

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

904 Broad St. 
Hartford, Conn.

1042 N 7 St 
Clinton, Ind.

773 Bisson Avė
Akron, Ohio

3432 S. Morgan St 
Chicago, III.

1739 S. Halsted
Chicago, III.

AL, SAVICKAS 
719 Lincoln Avė, 
^Rockford, UI. 
Turi 20325 balsų

1633 W. 
Blvd

MATULIAUS
KIEN®

A. RAŽAITIS 
2122 W. 24 St 
umcago, III.

Turi 15438 balsų

TRUMPICKAS

Hart, Mich,

42 Keith St., 
Lee Park, 

Wilkes Barre,

Turi 1500 balsų

MRS.\K. MANKUS B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av. 

Chicago, I1L x 
Turi 5875 balsų

EDWARD JUSAS

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

Turi 2100 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

F. DAUGINT 
359 Jefferson St- 

Aurora, III. 
Turi 14956 balsų

E. N O R, GAILIENE
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647
Turi 27597 balsų

J. LIDŽIUS
3727 Deodęr St.

Indiana Harborjnd.
Turi 2675 balsų

Turi 1000 balsų !

.A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto. Canada. 
Turi 9275 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė, 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

GEO. 
ŠEŠKAUSKAS

Bok 318 
Millinocket, 
Maine.

J- ŽUKAS ' 
1739 S. Halsted St.

Chicago, UI.
Turi 32075 balsų

1108 Elizabeth Av.
Grand Rapids, 

Mich.

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
WauKegan, (11.

Turi '36300 balsų Turi 33406 balsų

1033 W 103 St.
Chicago, III.

1418 Muskegon av 
Grand Rapids, 

> Mich.

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

S. NakKIS 
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III. 
Tel. Laf. 3974 

Turi 104012 balsų

ONA, VILIEN®
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 6208 balsų

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

2131 W. 24th 
Chicago, IK

V. BUovlDIS 
4094—9th St.
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood
I__0789

Turi 17890 balsų

Avė.. Chicago, III

J. NOVO- 
GRODSKAS

R. R. 1 Eden 
Ontario," Canada 
c/o F. Balnys 
Turi 4680 balsųJOE WOSKI

Jackson 
Chicago, HL 

aym. 5890 
Turi 16875 balsų

ART. STaNIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III. 
Tel. Nevada 8856
Turi 28586 balsų

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago.IU; 
Tel. Spauld. 9207
Turi 21300 balsų

A. L. SKIRMONT 
15723 LaThropAv. 

Harvey, III.
Turi 14100 balsų

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicere?, III.
Tel. Cicero 2633
Tuii 16778 balsų

Harrick Avė
Racine Wis

J. SHOLTEMAN
3237 W. te Moyne
St, Chicago, 111.
Turi 3000 balsų

1519 W. Lombard

SUGDINIS
212 E. Clark St 
W. Frankfort, III 
Turi 2250 . balsų

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073 
Turi 122612 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

1031 S. Talman 
Avė., Chicago, III.
Turi 7670 balsų

Avė., Chicago,III

SKAITYTOJU BANKIETAS
įvyks sausio 14 d.—1940 m. Rubsiuvių svetainėje, 

v 333 So. Ashland Avenue.
Ten bus išdalytos kontestantams ir skaityto

jams dovanos.

AL.
A.V1BROZEVICIUS

NON GRADUS
NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

ONA 
6108 S,

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 72241 balsų

balsų
■į* <.£■

F. BULAW 
806 W.' 31st St.

Chicago, III.
Turi 10582 balsų

DAVGIN 
State St,

Paulina 
Chicago, UI.

Turi 800 balsų

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

1323
Melrose Park, UI.

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

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

NON GRĄDUS
NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis. 

Turi 21422 balsų

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

Av.. Battimore.Md.
' •'( . - v'/

JOS- ASCILLA
1833 Evergreen 

Avė., Chicago, III.
Turi 13740 balsų

Turi 2275 balsų

14 15

M. ROVAITIENĖ
J. JURKSAITIS

308 E. Market St.

700 S. 9th St.
’ , Herrin, III.

Nilkes Barre. Pa.

■ • * '** ■

Turi 1775 balsų Turi 1550 balsų

Turi 1000

22 23
•

J. KRUKONIS

*. RUČINSKAS

185 Silver St. Rodney. Oont.
S. Boston, Mass.

CANADA

Turi 500 balsų Turi 500 balsų
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Naujienų Kontesto Eiga
jau tik truputis daugiaus tų, Savickas į-antrų, o A. Nar- 

kaip 2 mėnesiai iaiko beliko'butas pasiliko trečioje vietoje, 
iki kontesto pabaigos, o dar 
daug trūksta iki musų užbrėž
to tikslo. Manau, kad draugai 
nerto gosite, jeigu aš paskirsiu 
kvotas kiekvienam konteštan- 
tui. Iš savo pusčs pasistengsiu 
perdaug neapsunkyti gerbia
mų darbuotojų ir stengsiuosi 
už jūsų sunkų darbų atlyginti. 
Bet apie tai pakalbėsime vė
liaus.

šios savaitės kontesto kopė
čiose yra keletas permainų |r 
trumpoje ateityj gali įvykti dar 
stambesnių.

Antrame laipsnyje Mrs. K. 
MankUs persikėlė į pirmų vie-

“Noh Gradus” skyriuje ga
vau seniai laukiamų ir darbštų 
kontestantų Pranų Kliknų, ku
ris po ilgų švytavimų visgi su
tiko konteste dalyvauti. Aš pil
nai tikiu, kad Pranas, nors 
vėlai įstojęs, bet lips kopė
čioms kiekvienų savaitę ir kon- 
testui pasibaigdš daugelį bus 
pralenkęs. Pranuk, parodyk kų 
gan.

Draugai kottteštrintai, pradė
kite savo prOspektus rinkti, 
ntes į pabaigų nepaspėsite visų 
apeiti.

T. hYPKEVIČIA 
Kontesto Vedėjas

PADĖKAVONĖ John A. Sinkaus 
Pasekmės

SAVICKIENĖ 
d. spalių ir pa- 
24 d. spaliu, o

PAULINA 
kuri mirė 19 
laidota tapo 
dabar ilsis ŠV. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavoti tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tQ 
neišvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems Vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškam tė
vui, kuri. Burbai, kuris atlai
kė įspūdingas pamaldas užjos 
sielą; dėkavojame graboriui 
J. F. Radžiui, kuris savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ją į amžinas- 
tį, o mums palengvino perkę- 
sti nubudimą ir rūpesčius, dė
kavojame grabnečianis ir ačiū 
draugams iš Grapd Rapids, 
Micb. už atvykimą į laidotu
ves. Ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
įpylimą moteris ir motinėlė, 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje. 
TĮuliudę Vyras, SUąus^ Duktė, .

11 R jį Gėles Mylintiems I M U A Vestuvėms, Ban- 
4 < LBMkietams, LaidotU- b y-m papuoši- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Aveiiue

Phone LAFAYETTt SM

Praeitą sųvaitę turėjau ke
lias pastabas iš mano rėmėjų, 
kad aš toli pasilikęs balsais 
nuo St. Narkio. Manau, kad 
-buvo klaida padaryta, nes ko
pėčiose niano buvo pirmeny
bė, o jei šių srivaitę St. Nrirkis 
jau bus pakeltas į šeštų laips- 
liį, aš jam rieprivydėsiu. Tam 
ir yra kontestas, krid kontes- 
tantai lenktyniuotų ...

Pasekmės buvo mažesnes, 
kaip praeitos savaitės, bet ^pa
sitaikė skaitytojų, kurie mane 
parėmė.

O—o
UŽMOKĖJO UŽ 1940 MTEUS

Stanley Miniota, 10319 So.
Muskegan Avė., South Chicago,

Naujus Metus, bet užsimokėjo 
ir už sekančius metus, kad 
man duoti progų vis greičiau 
kopti prie viršaus kon tos tau
tų kopėčių.

Mr. ir Mrs. St. Miniotai bu
vo atvykę pas jo pusbrolį, P. 
Vasiliauskus, 3343 So. Wallace 
pasisvečiuoti ir jie tiek mana 
daliai buvo geri, kad paliko 
pinigus P. Vasiliauskams ir 
paprašė man priduoti.

Pp. Miniotai "gražiai gyve
na Savame name ir jis turi pa
stovų darbų dideliame malū
ne kaipo “forriionas”. Yra seni 
“N-mf’ skaitytojai—-jau kelin- 

I tas kartas paremia mane kon- 
tėšte..
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KAMBARYS APŠILDOMAS dėl 
vyro. Tel. Ląfayette 9438. 4408 So. 
Campbell Avė.

5 KAMBARIŲ PLYTINIS, 2 ka
rų garažas siūloma tikslu likviduo
ti turtą. 5656 So. Califorrtia, Col- 
lins: Prospect 9163.

RENDON KAMBARYS prie naš
lės moters, su ar be valgio. Jeigu 
padės prie namų bus pigiau.
1833 So. Spaulding. Pirmos lubos.

SAVININKAS PARDUODA 6 
kambarių bungalow, nauja, plum- 
bing, naujas kūrenamas pečius, už
dari porčiai, 2 karų garažas, $4,500. 
6409 So.' Paulina, Republic 1303.

JULIU*

lobel beori 
(ociimtle of

į į Kesšler’s

/.Įblended WHISK£Y

I"* > n
«O * BOTTLtO 8V 
R OISTIUIING COMEANV 

IHCtBURO. INDIANA ■

kad ir šį vakarų. Atvykau nu
rodytu adresu, žiuriu-—Bj^R 

ar

Straight Whiskey—75% Neu-, 
Spiritas, distiliuotas iš grudų. 

90 Proof. Julius Kessler Distilling 
Company, Incorporated, Lawrence- 

burg, Indiana.’

25% 
tr“al

PI., praeitų vasarų buvęs iš
vykęs ilgai kelionei. Savo nau
ju Studebakerht apvažiavęs 
apsukai Lake Michigan ir per
važiavo kelias valstijas, pada
rydamas daugelio mylių ke-

Jis yra pastovus “Naujienų” 
skaitytojas ir išvykęs atostogų 
prenumeratų nepertraukė. Sa
ko? “Kad aš kada ir neturiu 
laiko skaityti, tai šeimininkai

H.

o—o
Joe Adomavičius, 837 W. 33

Jis prailgino prenumeratų ir 
vėl prailginsiųš, kai bus laikas. 

6—o
P. Kampikas, žinomas brid- 

geportiečiams biznierius, 3213 
So. Parnell Avė., bučernė ir 
gr'ošernė. Prailgino preriume- 
ratų, kad padauginti mano bal
sus konteste.

P. Kampikds yra su “Nau
jienomis” ir esant reikalui pri
deda parengimuose kaipo pa
tyręs biznierius.

Ačiū mano rėmėjams.
John A. Sinkus.

BERNę. Įėjusi vidun ,p 
čiauškų pastebėjau igerdnie ujie 
ir aš jo paklausiau, ai* ttomsta 
visuomet taip gerbi jautiesi? 
Jis atsako i)e, tik pripuolamai.. 
Aš buvau linksmas kaip pirmų 
kartų vedžiau ir dabar esto 
linksmas Sulaukęs spalių 18 
musų vedybinio gyvenimo si
dabrinio jubiliejaus.

Dabar džiaugiuosi užaugi
nęs gražių šeimynų: dukterį 
Florenjce, kuVi jau yra vedusi 
su Henry Ahrhdt ir sūrių Geor
ge, kurs dar tebfelankoumokyklų. 
Tie abudu yra muzikos mylė
tojai ir dabar sriirigto mums 
klausyti kaip jie jaunave
džiams, jubilijantams griežė 
vestuvių maršų. Jų namuose 
buvo iškelta phota ir sidabri
nių vestuvių jubilijantams bu
vo suteiktos brangios dovanos.

Duktė, šunus ir svečiai visi 
linkini jiems gausos, laimės ir 
sėkmingo gyvenimo.

o—o
Vincas Kukaitis, 13ų Archer, 

Courity Line -R 4 atsinatojino 
“Naujienas”. Jis užlaiko pik
nikams gražų daržų, taip vadi; 
narna “Sunset GrioVe”. Kitai 
vasarai, kad reikalirigas pik
nikams ruošti gražus ir erdvus 
daržas, prašo užsisakyti dienų 
išanksto. Kas mėgstu namie da
rytus skaniu surius, švieŽlį pie
nų ir tyrų grietinę važiuokite 
pas p.. Kukaitį, nes pas jį vi
suomet gausite kiek tik feikės> 
ir jis visus širdingai aptarnaus, 

o—o.
Adams Talačka iš . Hot 

Springs, Ark., užsisakydamas 
“Naujienas” man prisiuntė 
$5.00 vertės čekį, kuris man 
buvo didelis surprizas. Jis ten 
yra pastovus gyventojas it už
laiko didokų viešbutį (Hotel). 
Karštų vandenų lankytojams, 
sveikatos ieškotojams pas p. 
Talačka yrą patogiausia vieta 
sustoti^nes\paįs jį galima gau
ti vienų bei du moderniškus 
kambarius už labai žemų kai
nų. Reikalaudami platesnių in
formacijų, rašykite sekančiai: 
Adam Talačka, 128 Chapel 
Hot

st
Springs, Ark.

ONA ’DOVGIN 
6108 So. State St. '
Tel. Englcwood 653$

Nuo Kontestantes 
K. Mankienes

a t-

Trečios Metines Mirties Sukaktuvės

, marijoną Andrį  Joniene
PO PIRMtl VYRU tklTKEVIČIENĖ

Pelšiskyrė su šiuo pasaulin Spalių 
27 d., 1936 m., sulaukus puąės amž., 
grimus Lietuvoj, Suvalkų rėd., Mari
jampolės apskr., ir parap., Puskajnių 
kaime.

Paliko didėliame nubudime dukterį 
Oną Ir žėhtą Motiejų GHmalriš, sųnų 
Julijoną ir marčią Mabel Lutkevičiuš 
ir .daugiau giminių. x

Liūdnai atminčiai musų brangios 
motinėlės bus laikomos šv. Misioš 
šv. Jurgio parap. bažnyčioje, spalių 
31 d., 1939 m., 7:00 ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamaldas.

Nors ir praslinko jau treji metai kaip mylinioji motinėlė pa
tikai mus ir žinome, kad nebegrįši niekados pas mus, bet musų 
širdyse skausmas neleidžia tavęs, mylimoji motinėlė, Užmiršti. 
Mes atmindami tave, puošime tavd kapą gėlėmis ir lankysime 
jį tol, kol neateis laikas ir mums pas tave ateiti.

Nuliūdę liekame: . s .
DUKTĖ, ŽENtAS, SŪNŪS, MARTI IR GIMINĖS.

J

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Mano Talka
Suskambėjo telefonas. Alio... 

Kas? čia kalba p. M. Karčiaus
kas ... Klausau ... —Prašau at
vykti į mano namus, 207 W. 
51st St. ir atnaujinti “Naujie
nas”,—pareiškia p. Karčiaus
kas. Gerai, pasištengsiu pribūti

JEIGU KAS ŽINOTE KUR ran
dasi p-ią Birbolįenė, po tėvais šę- 
putikė, prašau pranešti arba dukte
rims. arba kad atsišauktų Milęe 
Mockus, 3544 So. Lowe Avė. Svar
bus reikalas.

HELP VVANTFD—FEMALE 
Darbiniąkių Reikia

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris bendram rudšos darbui—pri
žiūrėti metų amžiaus dvinukus — 
būti. 3123 W. 63rd St.

» » e b v . |

“^ HELP IVANTED—MALĖ “
_______Darbminkų

REIKALINGA GĖRIMŲ PAR
DAVINĖTOJŲ—tik patyrę tesikrei- 
pie. 11418 So. Michigan.

ALAUS PARDAVĖJŲ ALUI par
davinėti ir skelbti, naujoms sąs
kaitoms nominale komisija—kiek
vienai atidengtai sąskaitai.

OAKLEY? BOTTLING CO., 
2244 Fullerton.

FURNISHED ROOMS—1O RENT
1 ,, -- KąmbaTiai .

RENDON KAMBARYS pavieniui 
vyrui, su ar be valgio.

3711 So. ^Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai t

RENDAI 2 ATSKIRI kambariai, 
apšildomi. 3309 So. Lituanicą Avė.

KONTRAKTORIUS TURI SAVO 
žinioje pinigų. Gali finansuoti len
gvais mėnesiniais išmokėjimaiįs: 
namų pataisymus, viŠkų ar beis- 
mentų flatus, karpenterio darbą, 
piasteriąvimą, naujus langus, arch 
duris, stogų ir sienų dengimą, nad- 
jus frontus, plytinius venieras, na
mų pakėlimus, cefnentinią^ bloksūs 
ar plytų pamatus, žemos kainos. 
Telefonuok nemokamam apskai
čiavimui. Victory 0908.

rIbal for SAle 
Namai-ŽemėPardavimui

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGALQW

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

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN KOMES 

3958 W.'lll St. Beverly 0005

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTA
RŲ DRAUGIJOS mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, spalių 
(October) 27 d. 9-tą vai. vakaro, 
Daktarų Strikol ir Vežei ofise, 4645 
So. Ashland Avė. Visi atvykite lai
ku. —Dr. A. Jf Gusseli, sekr.

higus, kad vėl atnaujinčiau. Tai 
labdi pavyzdinga motina. Turi 
labai gražiai išaugintus tris šti
lius ir vienų dukrelę.

Konteslante K. Maitkiene

WUOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir jtaisai Pardavimui

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

FŲRNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaii ir Įtaigi Pard^y^ui

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, blogą ri
zika. čia ir tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit viską .kas 
gražiausią 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.

PARSIDUODA MEDINIS 3 flatų 
namas—2 po 6 kambarius—vienas 
5-kių. 3145 So, Emerald Avė.

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS štora^, 3 flatai, naujas, Mar- 
ųuette Parke. Taipgi ir tavernos 
biznis. Kaina pigi, maino ant ma- 
žęsnio nąmo, ar ko kito. J. VILI
MAS, 6800 So. MaplewoočL Avė.

BARGENAS BRIGttTON PARKE
Krautuvė ir 4 kambariai užpa

kaly su vana ir* 2-jų karų garažu, 
tinka grosęrnei, barbernei ar Šiau
dini. Dėl informacijų kreiptis 1620 
West 48th St., YARDS 2225.

FARMS FOR SAtE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI COMBINATION 
pečius. Gasas ir anglinis. Labai ge
ram stovyje. Taipgi parduodu nau
jos mados Oriental rug. Kabil, 2958 

So. Lowe Avė. Klauskite štore.

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

PARDUODAM PIGIAI puikų 2 
šmotų “parlor suite”, pabudavotas 
musų pačių dirbtuvėj, specialiai dėl 
kostumerių. Dalis pinigų yra įmo
kėta, todėl pirkėjas mokės tik liku
sią dalį ir gaus puikų seklyčios se
tą. ACE FURNITURE CO., 6810 S. 
Halsted St. Wentworth 3676.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

142 AKRAI 1 MYLIA NUO Paw 
Paw Michigan; 80 akrų suaugusio 
vynuogyno, namas, barnė, įrankiai, 
tymas ir tt. Arti prie aliejaus šal
tinio, nebrangiai, piniginis mokėji
mas, ilgas terminas likusiai daliai, 
kiti ūkiai.

INTERSTATE RESERVE LIFE 
INSURANCE CO., ,

10 Eašt Pearson St., Chicago, 111.

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

Auįoš—TRŲCKą fqr salė 
Automobiliai ir Trokai Pardavimiii

SPECIALĄS
Tobulam Stovy Ruikrts Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
’39 Plymouth sėdau, radio ir šildy
tuvas ................... i.... ........-....... $595
’38 Oldsmobile sedan, radio ir Šil
dytuvas ................................... $575
’38 Rio panel truck ...................  275
’37 Plymouth sedan radio ir šildy
tuvas .............       395
’37 Crysler sedan, radio ir šildytu
vas  - 395
’37 Olds. 6 cil. Sedanas, radio

šildytuvas ............... $395
’37 Studebaker sedan, 6 cilinderiai, 
šildytuvas ........................................ 375 
’36 Plymouth coupe ...... ...,......f 265
’36 Oldsmobile Sedan, radio br šil
dytuvas ............     395
’35 Chevrolet sendan .............  195
’32 Ford sedan .......  85

BUNNIN SONS, INC.
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogden Avė. Rockwell 0434

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

2301 So. Lcavitt St.
Nuo Frances 
Daugent

Štai St. Charles gyventojai 
pp. Tamošiūnai, labai malonus 
žmonės, užsirašė “Naujienas” 
metams. Ponai Tamošiūnai la
bai gražiai gyvena. Linkiu 
jiems ir toliau turėti laimės gy
venime.

Taipgi malonus žmonės pp. 
Vilkai, užsirašė “Naujienas” 
metams. Gaila, kad p. Vilkas 
labai serga. Aš linkiu greitai

PARDAVIMUI TAVERNAS ar 
rendai, gera vieta, arti Ashland 
Ąvenue. 1617 W. 43rd St., Charles 
Stock, savininkas.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
riausia vieta Chicagoje dėl biznio. 
Kreiptis greitai, nes didelis barge- 
nas, 1506 W. Madison St.J. Jacka S. Rockwell St., 

naujino “Naujienas” metams. 
Jackai yra labai draugiški žmo
nės, apsišvietę ir pasiturintys. 
Pavyzdingai išauklėjo tris duk
teris, visos jau vedę ii* gerus 
vyrus gavo.

Užsirašė “Naujienas” Rado- 
vich, 4240 S. California avė. 
Pirmų sykį sutikau gerbiamus 
ponus Radovichius, bet priėmė 
mane kaip senų pažįstamų. Kul
tūringi ii’ labai nuoširdus žmo
nės. Esu*labai dėkinga p. Rado- 
vichiams už paramų.

* * *
Daugumui gerai žinomi vei

kėjai, pp, RuBašiai, 3043 W. 
39 PI., užsirašė ^Naujienas” pu
sei metų.

Rubašiai yra inteligentiški 
žmonės. Išaugino vienų sūnų 
labai pavyzdingai. Jis dabrir 
lankė kolegijų fr žada siekti 
ankšto mokslo.

Nuoširdžiai esu dėkinga sa
vo kaimynei p. J. Gulbinienei 
liž paramų man “Naujienų” 
konteste. P-ia Gulbinienė per 
daugelį metų darbuojasi visuo
menės dirvoje. Yra žymi sce
nos vaidintoja. Daug yiia Vei
kus ir dabar veikia SLA Orga
nizacijoj. Pp. Gulbinai turi vie
nų gražių išaugintų dukrelę.

P-ia Grigaliūnienė, 5639 So. 
Albany Avė., jau antru šykiu 
atnaujino ‘■Naujieriris” pei* ma
ne. Tai ypata^ kuri man gelbsti 
šiame konteste, kaip tikra senu
tė. Jos neteikia prašyti. Kaip 
greitai jai išbaigia prenume
rata, tai jauni* atrija mėto pi-

Taipgi p. šilkaitis atnaujino 
prenumeratų 3 mėnesiams. La
bai ačiū visiems mano rėmė
jams. —F. Daugent.

Iš Indiana 
Hatbor

P-a Mary Simutis užsirašė 
“Naujienas” visiems metams. 
Sako, kad be “Naujienų’.’ ne
galima būti. Ji turi gražų na
mų ,skersai nuo mokyklos ir 
labai 
vena,

gražiai, lietuviškai gy- 
adresu 3821 Elm S t.

J. J. LIDŽIUS
Indiana Harbor,

ALAUS. IŠVEŽIOJIMO BIZNIS 
pardavimui, rautas ir trokas. Savi
ninkas turi kitą biznį. John Maku- 
tėnas, Willow Springs 1083.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
rooming house arba išsimainoi į va
sarnamį, taipgi parsiduoda kitas 
tavernas arba priimsiu partnerį. 
Atsišaukite 3538 So. Halsted St.

TAVERNAS PARDAVIMUI su ar 
be namo. Geroj vietoje.

5946 So. Halsted St.

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

. . --------- B . —

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai. $30.00 renda, graži salė; vie
nai ' poteriai per sunku. 715 W. 
120th St.

AUTOS—TRUCKŠ WANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

NORIU PIRKTI % TONO troką 
—Pan ei—uždaromą. Kad nebūtų 
perbrangiai. Kabil, 2958 So. Lowe. 
Klauskite štore. *

COAL—WOOD—blL 
Anglys—Malkos Aliejus

ŽEMIAUSIOS KAINOS
. CHICAGOJ

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

3 Oil—6V4c.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN, 
Tel. HARRISON 3000.

No.

Kas diena
Ind.

pa-

Tūkstantinės pirkėjų ąrmijos 
ieško visokių pirkimų, biz
nio progų ir t. t.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
roj vietoj. Priežastis—du bizniai. 

1732 West 79th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj, geras biznis, priežastį 
patirsite vietoj: 3210 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA TĄVERNĄS Mar- 
ątiette Parke, Už teisingą fcašluly- 

it. y —5 metai išdirbtas biznis.
(Skelb.) | 260& W. 47th St.. LaUyelte 1083.,

VINCENTAS KUNDROTAS 
gyv'erio 822 West 34th Place

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 24 d., 9:25 vai. Vakato, 
1939 m., sulaukęs 63 m- amž., 
gimęs Šiaulių apskr:, Papilės 
pdrap., Kinkių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 pusbrolius: Juozapą ir Ste
poną Kundrotus ir kitas gi- 
mįnes, draugus ir pažįstamųsz

Kuhas pašarvotas ' Anthno 
M. Phillips koplyčioj, 33'07 
Lituanicą Ayę. Laido,tuvęs 
įvyks šeštadienį, spalių 28 d., 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į LietuVių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Kundro
to giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
nti dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamfe,
Pusbroliai ir Giminės.

Ųaięl Dir. Ąntanąs M. Phil
lips. Tel. YARDS 4908.

Padaro Vaikų 
Fotografijas 
Dykai 

• i

Marųuette Parko lietuvių
togumui atsidarė nauja foto
grafijų studijo, Marųuette Stu- 
dio, 6823 S. Western avė. At
siveskite savo Vaikus,, jiems fo
tografijas padarys dykai. Tai 
daroma, kad prirodyti jums ge
rų darbų. ;

Naujos studijos savininkas 
p. Atlas’as yra dirbęs eilę me
tų didmiestyje prie garsiųjų 

Dabar jis pasiryžo 
ant srivę.s

TAVERNAS SU NAMU ar be 
namo, krautuvė ir du flatai, barge- 
XĮO kaiųą. 5253 So. Halsted St. '
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PARSIDUODA PELNINGAS TA
VERNAS. Priežastis—liga.

5617 West 63rd Place.

PARSIDUODA TAVERNAS už 
nebrangią kainą—įsteigtas 6 metai. 
Gerai einasi biznis, kampinis na
mas—didelis, Storas—užpakaly įren
gtas didelis kambarys. Galima var
toti dėl svetainės. 6 gyvenimui 
kambariai viršuj. Nebrangi re’nda. 
Verta pąmatyti. 6556 So. State St.

fotografų, 
dirbti prits

Todėl Jeigu tarite ką par
duoti, mainyti, Išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garslhki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classlfled” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, Dl.



NAUJIENOS, Ohleago, M

VAKAR CHICAGOJE
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Penktadienis, spalių 27, lf

Sekmadienio Vakare Kazokų Choro
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Įsakė Pravesti 
Naujus Rinkimus 
Armour Dirbtuvėj

Central Manufact.
Bankas Grąžins 
60c Nuo Dolerio

Kulturietės Rengiasi 
Prie Savo Metinių 
Iškilmių f

Įvyks Apie Lapkričio 24 d.
Pildydama C.I.O. skerdyklų 

unijos prašymą, federalė • dar
bo taryba Washingtone užvakar 
įsakė Armour bendrovei pra
vesti naujus darbininkų bal
savimus savo centralinėj dirb
tuvėj, Chicagoj. Balsavimai tu
ri įvykti už 30 dienų. Tas reik
štų, kad jie įvyks apie lapkri
čio 24 d.

Kartą balsavimai dirbtuvėj 
jau įvyko ir C.I.O. juos laimė
jo. Bet Armour viršininkai re
zultatus atsisakė pripažinti, ir 
pasiremdama tariamu jų nele* 
gališkumu, priešinosi pasirašy
mui sutarties su C.I.O.

Armour darbininkai galės 
pasirinkti vieną iš dviejų uni
jų —■* C.I.O. arba neseniai gin- 
čan įsimaišiusią 
bo Federacijos 
Meat Cutters.

Balsavimuose
reguliariai dirbtuvės darbinin
kai, kartu ir tie, kurie buvo 
atleisti liepos ir rugpiučio mė
nesį. Rs.

Netrukus Išmokės 5% 
Dividendą

Amerikos Dar- 
Amalgamated

dalyvaus visi

Tyrinės Fašistus 
Chicagoj

U.S. generalis prokuroras, 
Frank Murphy, vakar įsakė 
Chięagos federaliam prokurorui 
Wm. J. Campbell’ui padaryti 
nuodugnų “Sidabro-Marškinių” 
ir visų kitų fašistų organiza
cijų tyrinėjimą Chicagoj.

Tyrinėjimą darys prokura
tūros kriminalis skyrius.

Valstijinių bankų receiveris 
Cook apskrityj, Ch. Albers, va
kar paskelbė, kad Bridgeporto 
Central Manufacturing Bankas 
užbaigs savo turto likvidaciją, 
sugrąžindamas depozi toriam s 
po 60c., už kiekvieną uždary
tą dolerį.

Tas bankas praeityj išmokė
jo 40% dividendą, ir prieš me
tų pabaigą išmokėą dar 5, o su 
kitais depozitoriai turės palauk-* 
ti.

Albers taipgi praneša stovį 
ir sekamų užsidariusių bankų:

Boulevard State—viso grą
žins 30-50 nuo dolerio, bet ne 
greitu laiku; '

Brainerd’ State — išmokėjo 
38l/2, ir grąžins dep. dar vie
ną mažą dividend;

Brighton Park State — Grą
žins dar 10%, bet ne greitu 
laiku; 40% jau sugrąžino.

Brookfield State—Viso grą
žins 25-30%.

Bryn Mawr State—tikisi grą
žinti iki 35 centų nuo dolerio;

Builders and Merchants Bank 
and Trust Co.—’aikui bėgant 
gal išmokės dar vieną mažą di
videndą; jau išmokėjo 45%;

Calumet City State Bank— 
išmokės apie 25c;

Chatfield Trust and Savings 
—viso išmokės apie 57c. 
dolerio.

nuo

B.Drangelienės- 
Darlys Koncertas

Pagelbėkit Šiems
Jaunuoliams Vykti
Washingtonan

Jaunimo Draugija Rengia
Maskaradą

Po kelių metų . pertraukos 
chicagiečiai vėl turėjo progos 
išgirsti dainininkę p. Barbarą 
Drangelienę-Darlys. Women’s 
Club salėje, trečiadienio vaka
re, įvyko jos koncertas. Tai 
buvo pirmas dainininkės pasi
rodymas Chicagoj po kelių me
tų gastrolių Lietuvoj ir kito
se Europos šalyse, 
buvo keli šimtai.

Koncerto recenzija 
dienos numeryj.

Publikos

tilps ryt-
Rs.

Amerikos Slovakai 
Darbuosis Už 
N epriklausomy bę

Vakar Chicagoj (Stefanik 
salėj, 2446 S. Pulaski Road) 
prasidėjo suvažiavimas slovakų 
tautinės tarybos —. Slovak Na
tional Alliance of America.

Tarybos prezidentas, John 
Bradac, iŠ Whiting, Ind., pa
reiškė, kad suvažiavimo tiks
las yra ieškoti priemonių Čeko
slovakijos nepriklausomybei at- 
steigti.

Šį penktadienį, Spalių 27tą, 
aštuntą valandą vakare, Lietu
vių Jaunimo Draugija (L.Y.S.) 
rengia maskaradą Gražiojoj 
Free Sons svetainėj, 316 N. 
Michigan Avė. šis parengimas 
rengiamas sukėlimui pinigų pa
vasario kelionei Washingtonan, 
dalyvauti Tautiškoj šventėj, 
kuri rengiama kiekvienais me
tais ir kurioj ši grupė dalyva
vo jau keturis kartus.

Vakaras bus gana linksmas. 
Gros gera orchestra, po vado
vybe Alekso Savulskio, kuri tu
ri nepaprastai didelį repertua
rą visokių šokių, amerikoniškų 
bei lietuviškų. Už gražiausius 
kostumus bus dalinama dova
nos.

Rengimo komitete randasi 
sekami asmenys: Julia Katku- 
tė, Birutė Kremianytė, Elena 
Kunytė, Julia Raštytė, Darata 
Keliaitė ir Kazys Dulinskas.

Triubeliai Crane 
Šeimynoj

Jau 
nėšiai 
turietės rengiamės prie savo 
metinių iškilmių. O tai ne leng
vas darbas, ypač mums mote
rims. Mes ir taip esame per-^ 
daug užsiėmę įvairiomis namų 
ruošomis, valgių gamyba ir vai
kų auklėjimu. Tačiau mes vi
sus savo darbelius ‘ padedame 
į šalį arba savo vyrus instruk
tuojame, kad jie šitokiame 
svarbiame momente atliktų vi
sas moterų dienines ruošas ir 
tuomi pagelbėtų mums dar tin- 
kaviau prie šio svarbaus už
davinio , prisirengti.

Pereitais .metais savo meti
niame parengime mes, moteris, 
bandėme būti originalės. Mes 
sulipdėme muzikališką veikalju- 
ką ir, kaip pamenu, jis mums 
neblogiausia pasisekė perstaty
ti. Bet šiais metais mes mote
rys jau tolokiau nuo origa- 
liškumo busime. Gal musų jau
na mokytoja ir bus iškepus 
vieną ar kitą naują dainelę,; 
bet pats svarbiausias vakaro 
punktas tai bus trijų veiksmų 
drama, “PAVOGTAS 
KIS”. O tą dramą jau ne mes 
kulturietės parašėme I

Vyrai Atėjo Į Talką
Iš sykio, kuomet pradėjome 

svajoti apie šią dramą, mes: 
manėme, kad ir be vyrų galė
sime ją perstatyti. Vienok 
mums daug laiko neėmė per
sitikrinti, kad mes nepajėgsi
me “Pavogto Kūdikio” persta
tyti be vyrų. Na, ir vėl mums 
prisiėjo prie tų vyrų kreiptis 
ir kviesti, kad jie mums i tal
ką pribūtų. Ir šiHiji-hėtaip pa
sisekė į tinklą įvelti visiems 
gerai žinomus šiuos artistiškus 
tuzus; Garšinską, širvį, Rimšą, 
Petraitį, Joniką ir jauną Nester 
Girdvainį.

Su šiais scenos veteranais, o 
sykiu ir su musų Kliubo pagar
sėjusiomis žvaigždėmis, kaip 
tai, B. Rašinskiene, J. šimbe- 
liene, A. Jakiene, A. Aleliunie- 
ne, M. Kairis ir M. šimkiute, 
ir visa eile kitų pažibų, šis 
kalas, “Pavogtas -Kūdikis”, 
suvaidintas gana vykusiai.

x Dirba Labdarybei
Butų . labai pagirtina, 

plati lietuviška visuomenė 
lankytų į šį metinį Kulturječių 
spektaklį ir tuomi paremtų 
musų Moterų Kultūros Kliubą, 
kuris jau kelinti metai darbuo
jasi labdarybės ir šiaip visuo
meniniame judėjime.

* \

“Pavogtas Kūdikis” bus su
vaidintas šį Sekmadienį, Spalių 
29-tą dieną, Lietuvių Auditori
joje. Vaidinimas prasidės kaip 
4:30 valandą po pietų.

J. Rasmor.

ne vienas ir ne du mė 
prabėgo, kaip mes kul

Įvyks Chicagos Lietuvių Audi 
tori jo j,'Spalių 28

S. J ARO V, Vedėjas, ir Choras

lUUUUj

Dainų mėgėjams bus smagu 
išgirsti, kad garsus Dono Ka
zokų choras vėl atvažiuoja Chi- 
cagon. Publikai reikalaujant, 
Kazokai grįsta Chicagon kitų 
sekmadienį, spalių 29 d., ir vėl 
išpildys programa Civic Operos

salėj. Programas bus naujas.
Bilietus galima gauti “Nau

jienose”. Visos vietos rezervuo
tos ir kainos yra nuo 83c iki 
$2.20.

Koncertas prasidės 8:15 va
landą vakare. (Sk.)

KUDI

Z-V- šb.

Ky;

4 ■

t &

Balandžio 23 d., Elmwoocl 
Parke, prie 7217 W. Grand 
avenue, buvo išbombarduota 
“buklų” agentūra. Vakar pasi
rodė, kad tai padarė konkuren
tai, kurie užlaikė “buklų” agen
tūrą River Grove. Prokuratūra 
suėmė ir sprogimą primetė 23 
metų jaunuoliui James Kyria- 
acpolus iš River Grove.

• Policijos departamentas 
prašalino iš tarnybos 53 metų 
Walter J. Fordą. Savaitę laiko 
atgal jisai buvo teisiamas už 
nužudymą Northsidės aludinin- 
ko, Michael Wujs, bet buvo iš
teisintas. Departamento taryba 
atrado, kad Fordas nužudymo 
metu buvo girtas, neteisėtai 
vartojo ginklą ir nusikalto po- 
licistui nederančiu elgesiu.

O Bostonan vakar išvažiavo 
75,000 svarus sveriantis “snie
go laivas ant ratų”, kurį PulI- 
man dirbtuvė ir Armour Insti
tutas pastatydino Chicagoj 
Byrdo ekspedicijai į pietinį aši
galį.

• Prieš kiek laiko chicagie
čiai William Goswig, 1750 War 
shington Boulevard, ir James 
Wiley, 84 metų senelis, 5079 
Lincoln avenue, buvo sužeisti 
automobilių nelaimėse. Vakar 
abu pasimirė.

• Prie Central Metallic
ket Company dirbtuvės, 
Logan bulvaras, 
tadariai sumušė 
bininką, Joseph 
2006 Walton st.
bar eina streikas. 1

e Vakar chicagiečiai Mr. ir 
Mrs. Tony Papas, 731 North 
Wells avenue, susilaukė dar 
vieno kūdikio. Tai buvo pen
kioliktas. Visi sveiki, gražus ir 
gerai auga. Tai bene didžiau
sia šeimyna Chicagoj.

Cas- 
2333 
pik- 
dar- 
nuo

nežinomi
27 metų

Lowicz,
Dirbtuvėj da-

Parduos 
McDermotto
Bravorą

Herbert P. Crane, 79 metų 
amžiaus narys garsios Crane 
šeimynos, kuri valdo dirbtuvės 
tuo pačiu vardu, turi nemažai
nesmagumų. Jis gyvena prie
St. Charles. 1916 metais jisai

Lapkričio 14 d., f ederalis I vedė Elida Piza, Costa Ricos
teismas iŠ licitacijos parduos | gražuolę. 1922 metais persisky- 
McDermottų bravorą, kuris sto
vi prie 34th Place ir Racine 
avenue. Senatorius Frank Mc 
Dermott ir jo giminaičiai, ku
rie bravorą kontroliavo, jį pra
rado kreditoriams, perėję per 
bankrotą.

re. šiomis dienomis buvusi 
Mrs. Crane užvedė bylą, reika
laudama, kad Herbert Crane 
jai atiduotų $200,000. vertės 
Crane bendrovės Šerų.
88 metų amžiaus.

Ji yra

Vandalai 
Hamnionde

Mėnulio
Užtemimas

Nežinomi piktadariai užvakar 
vakare ir vakar anksti rytą 
Hammonde nulaužė ir nukirto 
74 jaunus medelius, pasodin
tus Robertsdale apylinkėj.

0

Vaizdas.^, iš modernų jų Francijps tvirtovių—Maginot 
linės. Galimą pamatyti filmos vaizduose dabar Monroe 
teatre, prie Monroe ir Dearborn.
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Nuo J. Mačiulio iš 
Waukegan, III.

Labiau Patenkinti 
Pirkėjai

• Scarlett kabarete, prie 
Skokie vieškelio ir Lake ap
skričio sienos, bandė nusižudy
ti 29 metų. William Sloan. Ji
sai yra turtingo fabrikanto, 
W. E. Sloan, sūnūs.

• Illinois Apeliacinis teis- 
opiniją,

tarp 
yra

Mc

mas vakar paskelbė 
kad Crown Point vedybos 
dviejų Illinois gyventojų 
legališkos.

• Chicagietis Clifford
Bride užvedė bylą prieš Samuel 
Insull J r., reikalaudamas $25,- 
000 atlygininmo už žaizdas, 
kurias panešė, kai Insulto au
tomobilis įvažiavo j jo mašiną, 
birž. 29 d.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

— ....................................... I ■ I II —

šeštadienį,

HALLOWE’EN.
VAKARĖLIAI

ROSELAND. —
spalių 28 d., Roselande bus su
rengta daug Hallovve’en parių. 
Viena iš didžiausių ir gal triukx 
šmingiausių turės surengęs An
tanas Balchunas savo puikiai 
įrengtam Rosemoor Buffet, 
10314 Michigan Avė.

A. Balchunas užprašo^ visus 
roselandiečius atsilankyti Ha- 
llowe’en parėj, kur bus galima 
linksmai ir triukšmingai paūž
ti. —Untanas.

PAS DRAUGUS 
PAPILIEČIUS

WEST PULLMAN. — Juozas 
ir Violet Gaideliai, žymus vie
tos biznieriai, yra taverno biz- 
nyj adresu 12304 S. Halsted St. 
šeštadienio vakare, spalių 28 
d., jų puikioj svetainėj bus su
rengta Hallowe’en parė ir taip
gi bus floor show su šokiais.

' 1 V 11 ’’ * • ’Pp, Gaideliai užprašo visus sa- 
vo draugus ir pažįstamus atsi
lankyti linksmai praleisti šešta
dienio vakarą prie geros muzi
kos, įvairių gėrimų ir skanių 
užkandžių.

Juozas ir Violet Gaideliai iš 
Lietuvos yra papiliečiai, mano 
parapijonai, tad aš dalyvausiu 
jų Hallowe’en parėj ir kitus pa
piliečius taipgi pakviesiu atsi
lankyti. —Untanas.

> Už vogimą gąsdino iš au
tomobilių, policija suėmė du 
jaunuolius, 15 metų Joseph 
Yee, 2058 N. Clark st., ir 18 
metų William Kampf, 1942 Or- 
chard st.

O Valstijos samdos biuras 
(III. State Employment Ser
vice) skelbia, kad per rugsėjo 
mėnesį suteikė darbus privati
nėj samdoj 12,591 bedarbiui. 
Biuras parūpina darbus dirbtu
vėse, raštinėse ir kitokiuose 
privatiškuose bizniuose taipgi 
ir valdžios įstaigose.

Mrs. Ethel Lupę, 5000 
End avenue, užvedė bylą 
chicagietį, Albert Parker, 
Drexel avenue, reikalau-

Geresnis patarnavimas ge
resnė prekių rūšis ir žemesnės 
kainos—yra tie trys daviniai, 
kurie sutraukia pirkėjus į tam 
tikras krautuves ir verčia jas 
palaikyti. Ta prekybinė įstai
ga, kuri patenkina didžiausią 
pirkėjų skaičių, ir kurios rė
mėjų skaičius vis auga, galima 
tvirtinti, yra tikrai pasekmin-

Leonas Staškunas. ir jo 
ma, 2326 So. 64th St., West 
Allisf VVis., yra gerai žinomi 
Milwaukee lietuviams. Jie pri
klauso prie SLA ir daug veikia. 
Dėl to turi gerą vardą tarp Mil- 
vvaukės lietuvių.,'Jie yra pažan
gus ir apsišvietę žmonės, turi 
savo namą ir veda ramų šeimy
nišką gyvenimą.: \ s

Joe Sedelskis,, R. 2, Box 92, 
Union Grove, Wis. Scdelskiai 
turi savo gražų tikį, kuris ran
dasi minėtu antrašu. Nors ūki
ninkai visados turi daug ddrbo 
prie ūkio; bet j iė suranda laiko 
ir laikraštį skaityti. Juozas se
iliaus buvo chicagietis, todėl be 
dienraščio “Naujienų” jis ne
nori būti. Be to, jis yra narys 
Chicagos Lietuvių Draugijos ir 
jai gerai darbuojasi. J

Jonas Skarbolus, 841 Lanox 
avrf, Waukegan, 7" 
prastas šapos darbininkas, bet 
turi gražų namą ir auklėja vie
ną dukterį ir sūnų. Skarbalai 
yra svetingi žmonės, visuomet 
lanko lietuviškus parengimus ir 
priklauso prie Vietinių draugi
jų. Laimingo gyven lino “Nau
jienų” skaitytojams Skarba- ja v^us 
lams. 
- ’į ‘ •’ . ‘ ‘

Petras Norkus, So. Ga 
nesee St., Wąukegan, Ilk, 
amato yralaikrodininkas ir *“**“^i 7 7 ^'‘7".? “
barbęris, tad jam blogų laikų Prevk'" k"“’aS kei ,ru^' 
niekados nėra. ______ _
turi tam pačiąm name, .... Ty .
mas. priklauso jam pačiam. At- 8® ima patirti 
įrodo, kad jam daugiau nieko P™kes savaitę parsiduoda 
nereikia.t Bet patarčiau Petrui P’^ausia ir su ,tuo pačiu skel- 
apsiziurėti kokios geltonplau- )inn* jnuėjus j krautuvę gali- 

su A1’’ kės, kad turėtum kam savo bi^.-i mį, ni]siDirktk
Inį ir namus palikti. Merginos,!

su Mae nęsivėhiokit, apsisukit, tai yra
• -• 7' " [gera pi?oga; turėti gražų gyve-y 

u Helenmimą. Ar hebutų gerai, kad----- —------
kas vadintų “pąpa”? Pagalvok, mėjams ir draugams, 

su Helen .Pete, gerai. -M ■ man nndcda šinmft knnf
' Tariu ačiū, visiems mano rė-

vei- 
bus

kad 
atsi-

Mažeika ir Ridikas
BRIDGEPORT. — Vakar va

kare, Spalių 25 d. pas Milo 
^Weisnerį “bolinėje”, susikįbo 
du labai smarkus bowling ty-. 
mai, būtent, St. Mažeikos ir 
Povilo Ridiko. Pergalėtojais pa
siliko St. Mažeikos tymas, ku
ris dabar užima pirmą vietą 
lygoje iš 8-nių tymų.

Jeigu vakaras bus gražus ų* 
nedebesuotas, tai chicagiečiai 
šįvakar galės pamatyti mėnu
lio užtemimą. Prasidės 9:41 va-jPopil, 20 
kare ir pasibaigs 
dienio rytų.

šei7

Tačiau, .visuomenei yra ži
noma kokia pasekminga yra 

\Midwest Stores organizacija.
Jai yra žinomas ir tos organi
zacijos kilimas; ir ji ją remia. 
Kodėl? Todėl, kad tai yra or
ganizacija paremta kooperaty- 
viais pamatais, kad jos nariai 
krautuvininkai yra patyrę pre
kybininkai, kad jie bendrai 
valdo nuosavus modernus san
dėlius ir prekybą veda per 
juos modernais keliais ir kad 
jų patarnavimas yra našus. 
Paskui, Midvvest Stores pirk- 

111., yra pa- damos prekes stambmenomis
tiesiog iš gamintojų ir dirbtu
vių, perka ekonominėmis kai
nomis ir pardavinėja jas že
miausiomis kainomis.

Kitas labai svarbus dalykas 
yra skelbimai. Ta organizaci- 

skelbimus veda iš 
centro ir skelbiasi per vietos 

J laikraščius tam tikrais laikais, 
< Iš J<as leidžia kiekvienai šeim- 

. ninkei prie jų prisitaikinti ir

VBA.
-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
f Chicagoj)

Edward Brooks, 25,
lene Nieman, 24

Earl Sirdokus, 25, i
Van Alstine, 23

Henry Altergott, 21, su Helen 'nimą

8:31 šešta-1 Irvin Šimonis, 21, 
Hamilton, 18

- F^du’biS P“Žinti; , šiandien.
, _ telpa Naujienose m skelbimas.
'* O liti- į,v , ,. .. .. .kokios

| Toks pirkimas palengvina 
žygius ir bereikalingą rūpestį. 

(Skelb.).
-į

> kurie 
man padeda šiaipe konteste.

J. Mačiulis.
p*,

East 
prieš 
6643 
dama $10,000 atlyginimo už su
žeidimą. Parker sužeidė skun
dėją automobilio nelaimėj. Ji 
yra teisėjo J. J. Lupę žmona.

• Belošdamas “handball” 
Y.M.C.A. sporto salėj, 1515 W. 
Monroe st.; širdies liga netikė
tai pasimirė 41 metų chicagie
tis, Jerry Raimond, nuo 1127 
S. Mayfield avenue.

O Chicagos prekybos butas 
ragina pašto departamentą įve
sti “malūnsparnių” (autogiro) 
lėktuvų susisiekimą tarp air- 
porto ir pašto rūmų. Toks su
sisiekimas jau pasekmingai vei
kia Philadelphijoje, Pa.

0 Hammondo gyventojai su
dėjo $2,000 fondą sušelpirtiui 
dviejų našlių ir jų vaikų, 
rių vyrai ir tėvai neseniai 
vo nušauti susikirtime su 
šikais z vienam Hammondo 
liūne.

• United Air Lines skelbia, 
kad sutelks aviacijos stipendi
jas, sumoj $11,500 keturiems 
jaunuoliams, kurie parašys ge
riausius referatus aviacijos 
klausimais. Raštai turi būti 3,- 
500 žodžių. Konkursas pasibai
gia kovo 31 d., 1940 metais, 
gali dalyvauti tiktai kolegijų 
ir universitetų studentai — iš 
Jungtinių Valstijų ar Kanados. 
Smulkmenas galima gauti Unit
ed Air Lines raštinėj, prie Chi
cagos miesto airporto.

ku
bu* 
plė- 
sa-

•fe

ATIDARO NAUJĄ 
DARŽĄ

Visi žinote apie Birutės, Vy
tauto, Sunset, Liberty ir Oaks 
daržus. O dabar dar ir kitas at
sidarė po Petro Sudento vado
vybe. Erdvi vieta ir didžiau
sioms parengimams, šitas dar
žas yra Worthe, III., 6600 West 
prie lllth street. Neužmirškite 
antrašo, nes kitais metais čia 
daug lietuvių piknikų bus su
rengta. Arti prie miesto, bet to
li nuo miesto durnų ir dundė
jimo.

Petras Sudentas, savininkas, 
yra gerai žinomas biznierius, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys ir geras lietuvių rėmėjas.

Uždravaitis.

NAUJA VALGYKLA 
CICEROJ

Gerai ciceriečiams žinoma P. 
Naujokiepė su savo dukrele 
atidaro valgyklą po adresu 
4839 W. 14 St., Cicero, III.

Kadangi p. P. Naujokiene 
yra gera lietuviškų valgių ga
mintoja, o p-Jė Ella turi paty
rimo prie patarnavimo, tai aš 
manau, > kad biznis gerai seksis. 
Aš nuo savęs linkiu kuogėriau- 
sio pasisekimo ir patariu vi
siems Naujokienės ir dukrelės 
pažįstamiems lankyti jų naujai 
atidarytą valgyklą.

Grand opening bus Šeštadie
nį, spalių 28 d. Tėmykite^pa- 
garsinimą šeštadienio “Naujie
nose”. —Joe A-lla.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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