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Atstovų Ruma Atmetė
PASIUNTĖ NEUTRALUMO BILIŲ SENATO 

IR ATSTOVU RUMU KOMITETUI
KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

Tikimasi bilių galutinai priimti 
penktadienį

35WASHINGTON, D. C., lapkr. kad jų dauguma siekė nuo 
2. -— Atstovų rūmai keturias iki 65 balsų, 
valandas ketvirtadienį debata- Atstovų rūmai nutarė pasiu
vo Jungt. Valstijų neutrąlumo 
bilių. Tris pataisas administra
cijos priešininkai pasiūlė biliui 
pakeisti. Jos reikalavo palaiky
ti esamąjį ginklų embargo ka
riaujančioms šalims ir dar griež
tesnį jį padaryti.

Kiekvieną kartą pasiūlymas 
tapo atmestas. Administracijos 
šalininkai tikėjosi apie 20 bal
sų daugumos. Pasirodė betgi,

sti savo bilių į komisiją, susi
dedančią iš senato ir atstovų 
rūmų narių. Numatoma, kad 
penktadienį šita komisija reko
menduos užgirti neutralumo 
bilių, kaip kad jis buvo priim
tas senate. Po to, tikimasi, taip 
senatas, kaip ir atstovų rūmai' 
rekomenduotą bilių greitai pri
ims ir kongreso sesija pasibaigs 
šeštadienį.

Karo padėtis pa 
skelbta Holan- 

dijoje
H A AG A, Holandija, lapkr.

Turkai 
tarties 
kais —

gailėsis su
su talkinin- 
sako naciai
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BERLYNAS, Vokietija, lapk.
2. — Karališkoji proklamacija 2. — Po pasitarimo su Hitle- 
trečiadienio vakare paskelbė riu ir kitais nacių vadais Tur- 
įvairiose šalies dalyse karo pa- kijon grįžta Vokietijos ambasa- 
dėtį. Karo stovis įvestas 500-se dorius Franz von Papen. Jam 
miestelių ir miestų. Viso Ho- įsakyta patirti, koks yra Tur- 
landi j a priskaito 1,200 mieste
lių. Taigi karo padėtis paskelb
ta kuone pusėje ’šąltes.

Valdžios atstovai paaiškino, 
kad karo stovis paskelbtas ne 
todėl, jogei šaliai gresia prie
šų užpuolimas. Jisai įvestas 
bendrais apsaugos sumetimais. 
Tai esąs prisiruošimas bet ko
kius netikėtumus pasitikti.

kijos nusistatymas Vokietijos 
atžvilgiu.

Nacių vadai, komentuodami

GRACE MOORE dabar

ĮVYKO ŽYDŲ PO
GROMAS VIL- 

x ' “ NIUJE
. ■ . /■' .-V,-

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

Turkijos ir talkininkių neseniai;,<i SOVIETŲ TANKAI A T-
pasirašytą sutartį, kalba, kad 
Turkijai dar teks gailėtis, jo- 
gei ji tą sutartį pasirašė.

Naciai paleido ko 
munistus iš koncen 

tracijos stovyklų

V aidžios partijos lai 
mejo Šveicarijos 

rinkimuose

PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
2. — Čia gauta pranešimų, kad 
Hitlerio vyriausybė paleido iš 
Moor koncentracijos stovyklos 
178 komunistus, 63 iš Dachau 
ir 204 komunistus paleido iš 
Buchenwalde stovyklos.

Neužilgo nacių vyriausybė 
paleisianti naują komunistų 
grupę iš stovyklų.

ZURICH, Šveicarija, lapkr. 
2. — Ketvirtadienį paskelbtos 
rinkimų į nacionalinę tarybą 
pasėkos. Pasirodo, kad iš 187 
vietų taryboje valdžios parti
jos laimėjo 155 vietas. Komu
nistų neišrinktaš ne vienas at
stovas. Nacių frontas nedaly
vavo rinkimuose. Tarybos dau
gumą 
remia 
mą.

sudarys atstovai, kurie 
demokratų valdžios for-

Vokiečiai paskandi
no savo laivą

Naciai ima Molotovą 
už liudininką

PANAMA MIESTAS, Pana- 
/. ma, lapkr. 2. — Vokiečiai skan

dina savo komercinius laivus, 
kai mato, kad juos suims tal
kininkų karo laivai. Toks liki
mas — paskandjnimas — iš
tiko nacių aliejaus gabentoją 
(tanką) Karibų juroje spalio 
24 d.

Britanijos karo laivas pasi
vijo Vokietijos v aliejaus tanką 
Emmy Friedrich. Vokiečių įgu 
la atidarė ir sugadino laivo už
kamšąs, pati susėdo į valtes ir 
atsitolino nuo laivo. Britai su
ėmė įgulą, bet vokiečių laivas 
gabenęs 40,000 bačkų aliejaus, 
paskendo.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
2. — Nacių spauda pereitą tre
čiadienį plačiai komentavo Ru
sijos komunistų premjero Mo
lotovo kalbą. z Ypač akcentavo 
tas Molotovo kalbos, dalis, ku
riose sovietų premjeras argu
mentuoja, kad talkininkai esą 
kalti dėl karo.

Toliau Vokietijos spauda ak
centuoja, kad visa Molotovo 
kalba bendrai rodo, joge! Ru
sija yra pasiryžusi kooperuoti 
su Hitleriu juo glaudžiausia. O 
tai reiškia, kad rusai teiksią 
naciams ir karinę pagalbą.

VAŽIAVO J VILNIŲ

KAUNAS, lapkr. 2.—Dvi 
dienąs siautė žydų pogro
mas Vilniuje. Kelios dešim
tys žydų namų ir krautuvių 
apiplėšta. Tarp 30 ir 50 žy
dų sužeista. i

Pogromas prasidėjo an
tradieni, kai kainos duonai 
pakilo kutinę dvigubai.

Kitas pranešimas sako, 
kad 40 sovietu Rusijos tan
kų atvažiavo į Vi’nių trečia
dienio vakare. Tankai pasi
rodė po- to, kai gatves ėmė 
patruliuoti Lietuvos kariuo
menė ryšium su riaušėmis 
sukeltomis prieš žydus.

Rusų tankai atvažiavo iš 
Vileikos.

Lietuvos vyriausybės aiš
kinimu dėl riaušių kalti bū
vį 2,000 paleistų iš kalėjimo 
kalinių. Vilniaus policija vie
na nuslopinusi riaušes, ne
prašydama kariuomenės pa
galbos. < / /

GEDIMIN^KALNO. BOKŠTE
—- LIE

KAUNĄS, spalių 30 d. — 
šeštadienį! (spalių 29 d’.), visų 
•tautybių > minioms sveikinant, 
Lietuvei kariuomenė / įžengė 
Vilniun. Sekmadienį, visoj Lie
tuvoje skambinant varpais, Ge
dimino Kalne iškilmingai v iškel
ta Lietuvos vėliava* Iškilmėse 
dalyvavo ir vėliavos iškėlimo 
aktą pasirašė ir Amerikos Mi
nistras Lietuvai Owen- Norem.

v

TU VOS. VĖLIAVA! *

VILNIUS GRĮŽTĄ Į NORMA 
L^T GYVENIMĄ.

KAUNĄS, spalių 30 d. — 
Senosios I sostinės gyvenimas 
staiga atgimė, atsidarė krautu
vės, mieste pilna žmonių, p na
mai pasipuošę Lietuvos trispal
vėmis. Miestą užviešpatavo vi
suotinas ’ džiaugsmas, žmonių 
Veidai nušvitę. Vilniaus gyve
nimas grįžta į normales vėžes.

■' ''f'' ■ ■ r >• < ;

LIETUVA SIUNČIA MAISTĄ 
i VILNIUI.

PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
2. — Kai Vokietija kariavo 
Lenkijoje, tai francuzai užėmė 
kai kurias vokiečių pasienio sri
tis vakarų fronte. Iki šiol ka
ras vakarų fronte ėjo faktinai 
Vokietijos teritorijoj. Bet pe
reitą trečiadienį popiet vokie
čiai piriną kartą apšaudė fran
cuzų miestelį ( Forbach, kuris 
yra keturių mylių toly nuo 
vokiečių miesto Saarbruecken. 
Forbach gyventojai jau senai 
iškraustyti.

WASHINGTON, D. C, lapkr. 
2. — Jungt. Valstijų ir Rusijos 
santykiai dėl incidento su lai
vu City of Flint ir dėl Moloto
vo kalbos, kuri atakavo prez. 
Rposeveltą, žymiai pablobėjo.

AMSTERDAM, Holandija, 
lapkr. 2. — Iš 11 Holandijos 
provincijų, aštuoniose paskelb
tas kąro stovis. Holandija bijo 
Vokietijos užpuolimo.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
2. — Kalbėdamas parlamentui 
premjeras Chamberlain ketvir
tadienį pareiškė manąs, jc-gei 
Vokietijos vyriausybė yra da
linai nusivylusi dėl rusų prem
jero Molotovo kalbos.

LONDO^Afe, Angliją, lapkr. 
2; ^Čia kalbanfį7k^*žieinos 
mėnesiais Vokietija gali paliau
ti vykdžiusi karo veiksmus va
karų fronte it atkreipti dėme
sį į Balkanus — net okupuoti 
Vengriją ir Rumuniją, Italijai 
pritariant. .

STOCKHOLM, Švedija, lapk. 
2. — Gauta pranešimų, kad 
Amerikos laivas City of Fliiti 
ketvirtadienį pastebėtas Norve
gijos pakraščiuose, Bergen apy
linkėje. Jį seka du norvegų ka
ro laivai.

MASKVA, 
lapkr. 
kybos 
Nacių 
ną, o , 
tijos industrialibtų grupė.

BERLYNAS, Vokietija, lapk 
Naciai paleido iš koncen

Gauta pranešimų, kad

Sovietų Rusija, 
2.' — Rusų-vokiečių pre- 

derybos tebevedamos, 
komisija sugiįš į Berly- 
| Maskvą išvyks Vokie-

2. —t Naciai paleido iš koncen
tracijos stovyklų apie 300 ko
munistų. Neužilgo bus paleista 
antra komunistų grupe.'

Rusai pavedė s a v o 
submarinus Hitleriui

Chicagai ir apielinkei fedt 
ralio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja?

Debesuota; šalta; saule teka 
6:24 v. r., leidžiasi 4:43 v. v.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
2. — Ne-amerikoniškai veiklai 
tyrinėti atstovų rūmų komite
to pirmininkas, Martin Dies, 
trečiadienį kreipėsi prašymu j 
atstovų rumus leisti komitetui 
dar dvejus metus tęsti tyrinė
jimo darbą. Tiesiogiai Dies ne
prašo pinigų tyrinėjimo darbui, 
bet, suprantamą, užgyrus dar
bo tęsimą dar dvejus 
teks ir pinigų paskirti.

metus

SUOMIŲ DELEGACIJA MASKVOJ
Suomiams rusą reikalavimai atrodo 

perdaug dideli
MASKVA, Sovietų Rusija,

tenka many- 
esą nutarė

vertus, Suo-Helsinky, antrą 
mijos valdžios atstovai kalba, 
kad Rusijos reikalavimai turi 
būti pakeisti. Suomiai pripažį
sta rusų reikalavimą nukelti 
Rusijos-Suomijos rubežių toliau 
nuo Leningrado. Bet jie sako,

O kadangi suomių delegaci- 
lapkr. 2. — Suomijos delega- ja vyko į Maskvą jau po Mo- 
cija ketvirtadienį jau buvo Ma- lotovo kalbos, tai 
skvoje. Tą dieną delegacija at- ti, jogei suomiai 
lankė Rusijos vyriausiojo so- kapituliuoti.
vieto posėdį.

Rusijos - Suomijos derybos 
matomai neskubinamos. Fakti
nai reiškiama nuomonė, kad 
jos prasidės kai vyriausiojo so-, 
vieto sesija pasibaigs. /

Kitas dalykas. Diplomatų tar-: rusai reikalaują perdaug toli 
pe kalbama, kad rusų reikalą- sieną nukelti.
vimai suomiams, išdėstyti an- Be to, rusai reikalauja duo- 
tradienį premjero Molotovo kai- ti jiems bazę prie įėjimo į Suo
koje, buvęs Stalino paskutinis mių Įlanką. Suomiai sakosi no 
žodis. Kitaip sakant, manoma, galį ir šito reikalavimo paten- 
kad Rusija reikalavimų nebe- kinti. Jie nenori matyti savo 
keis. Suomiams todėl belieka teritorijoje svetimos šalies ka- 
tik pasiduoti. „ riuomenės.

Be to, rusai reikalauja duo-

PREZ. ROOSEVELTAS ATSAKĖ 
RUSAMS

WASHINGTON, D. C, lapkr. 
2. — Stalino premjeras Molo
tov antradienį pasmerkė prez. 
Rooseveltą dėl to, kad jis pa
rodė užuojautos Suomijai, ku
rią dabar terorizuoja komunis
tinė- Rusi j a, Molotovpareiškė 
esmėje, kad Jungt. Valstijų 
prezidentas neprivalo kištis į 
rusų-sjiomių reikalus.

Be žodžių, tik dokumentais, 
prez. Rooseveltas atsakė Molo
tovui. Prezidento sekretorius 
Stephen Early paskelbė perei
tą balandį pasiųstą Hitleriui 
prez. Roosevelto atsišaukimą.

Šitame atsišaukime prezidentas 
prašė Hitlerį duoti pasižadėji
mą, kad jis nepuls kaimynių 
valstybių per dešimtį metų.

Kalininas, sovietų preziden
tas, anuomet pasveikino prez. 
ftodsevelto atsišaukimą. Kali
ninas užtikrino, kad atsišauki
mas ras visų . sovietų gyvento
jų pilniausio pritarimo.

Tačiau dabar komunistinė 
Rusija vaidina agresijos rolę, 
taigi premjeras Molotov jau 
reikalauja, kad Jungt. Valsti 
jos nesikištų į jos reikalus.

VOKIETIJOS VADAI ŽIURI I 
BALKANUS

. KAUNĄS, spalių 30 d.
Dėl karo suirus tvarkai, Vil
niuje ir apylinkėse pasireiškė 
maisto ir būtiniausių gyvenimo 
reikmenių stoka. Lietuva siun
čia į Vilnių pilnus traukinius 
maisto ir būtiniausių gyveni
mo reikmenių. / 
1939/X/31 d.

Jungt Valstiją-Rri> 
/sijos santykiai pa

blogėjo 
' ’ 'f> - i.-*? — i

WASHINGTON, D. C„ lapkr. 
—' Nemalonų įspūdį Wash-

Naujas pavojus
* • '■ •. -• k • ’

Britanijai
švedija,

Ryšium su paskel-

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
2. — Hitleris pašaukė savo 
ambasadorius į Berlyną iš Tur
kijos, Italijos ir Rusijos. Iš kar
to manyta, kad jis mėgins 
traukti Italiją į karą Vokieti
jos pusėje.

Gaunami Anglijoje praneši
mai teigia ką kitą. Jie sako, 
kad Vokietija greičiau planuo
janti ofensyvą prieš Balkanus.

Naciams rupi Vengrijos ir 
Rumunijos okupavimas.

Viena, tai duosią užsiėmimo 
nacių armijai per žiemą, kai 
operacijos vakarų fronte suma
žės. Kita, vokiečiai norį oku
puoti Vengriją ir Rumuniją 
pirm negu rusai, užbaigę eks
pansiją Pabaltijo srity, pasuk' 
savo dėmesį į Balkanus. Ir kam
panijai Balkanuose šiandie Hit 
leris nors tik Mussolinio pa
lankumo gauti. Dėl šitų planų 
Hitleris ir tarėsi su savo am
basadoriais.

STOCKHOLM, Švediją, 
lapkr. 2.—Rusi;oj yra • ma
žiausia 17 vok’ečių prekybi
nių laivų. Naciai negali jų 
vartoti. Bet jiems rėikalįn* 
gi submarinai, kad galėtų 
britų laivus skandinti. Taigi 
Stockholme gauta praneši
mų, kad Stalinas išmainęs 
savo submarinus į Hitlerio 
prekybinius laivus ir dar da
vęs Hitleriui submarinų 
priedo. Dėka to vokiečių 
submarinų skaičius žymiai 
padaugėjęs. ij

Mainai padaryti pagal.Rusijos santykius dar labiau 
j sudrumstė.

*

2 >
ingtone padarė Rusijos elgęsis 
City of Flint incidente. Pereitą 
antradienį pasakyta sovietų 
premj ero Molotovo kalbą, ku
rioj jis piktai atakavo prez. 
Rooseveltą, Jungt, Valstijų ir

Slaptą sutartį.

STOCKHOLMAS, 
lapkr. 2. - 
bimu kato padėties strategi
niuose Holandijtfs punktuose 
atsinaujįito kalbos apie nacių 
prisiruošimus įsiveržti Holan-

Jei Vokiečiai užimtų Ho- 
lanęliją, tai . kiltų naujas pavo
jui Anglijai. Nes nuo Holan- 
įijoš pakraščių lėktuvais pa
siekti Aįįliją teima tik apie 
pusę valandos. Holandija pa
taptų nacių atakoms prieš An
glį ja baze.

Didelis gaisras sena
me Kalifornijos 

miestelyj
•;.'r -n j y

BENICIA, Cal., lapkr. 2. — 
Šitame, viename seniausių Ka
lifornijos miestelių, kilo dide
lis gaisras. Padarė žalos tur
tui apie $200,000.

Britanija veržia 
blokadą

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
2. — Britanija paskyrė vyriau
siu lėktuvų produkcijos prižiū
rėtoju lordą Nuffieldą. Jis skai
tomas Anglijoje masines gamy
bos genijum, kaip Amerikoje 
Henry Ford. Jam pavesta lėk
tuvų statybą pagreitinti.

Tačiau valdžios atstovai kal
ba, kad jie nevartos lėktuvų 
atakoms be atodairos. Britai 
stengsis badu vokiečius paklup- 
dyti, ir tuo tikslu vis labiau 
varžys pristatymą maisto reik
menų vokiečiams.

Vokiečių artilerija 
apšaudė francuzų 

miesteli x
PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 

P. — Vokietijos artilerija pir
mą kartą šiame kare apšauti^ 
Francuzijos miestelį. Tas mies
telis yra Forbach. Jis randasi 
keturių mylių atstumoje nuo 
vokiečių miesto Saarbruecken.

Forbach gyventojai jau se
niai iškelti į Francuzijos gilu
mą.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
2. — Naujas algų-darbo laiko 
įstatymo administratorius, Fle- 

ketvirtadienį pareiškė,
? WASHINGTON, D. C.> lapkr.
2. — Nuo karo pradžios iki ming,
Šiam laikui kariaujančios šalys kad jis ypatingai koncentruos 
jurose sulaikė 27 Amerikos savo pastangas vykdyti įstaty- 
prekybinius laivus ir patikrino tose srityse, kuriose dau- 
jų prekes. Tik vieną laivą su-j gausia darbininkų gauna ma- 
ėmė kaipo karo grobį, būtent žiau nei 30 centų valandai ir 
City of Flint. Ir tą patį suėmė j dirba ilgiau, negu 42 valandas 
vokiečiai. /> t per savaitę.



NAUJIENOS, Chicago, III

Ką Žmonės Mano
y

AR REIKIA NESIRŪPINTI LIETUVOS 
VIDAUS POLITIŠKA TVARKA?

(Tęsinys)
Tik pamanykite, visi valsty

bės išdavikai, Klaipėdos vokie
tininkai, liko sepjai paleisti iš 
kalėjimų, o Suvalkų streikie- 
riai dar iki šiai dienai yra te
belaikomi kalėjimuose. O Jkąip 
jau viršuj matėme, tie žmonės 
(lai yra ūkininkai sukelusleji 
streikų), kurjt .buvo priverkti 
šaukti streiką, kad galėjų gauti 
daugiau už savo žemės produk
tas, jie buvo aukos nelikusios 
tautininkų finansų arba VąJsty- 
bės Banko politikus. Jei .Lietu
vos Jinansų mmtaterija butų

,, H || . JI

Rcmkite Lietuvišką
Žyduką '

Nąthšn Kanter
MUTUAL LIQUOR

CO. — JVJfoJpsąle
47Q7 S. Hątętęą St.
Tel. Eę.ulevard Q014
j.11 ■- . ..............m

4

II111II. f UI I 
REMKITĖS MUSŲ ŽĘ1&OMIS 

KAINOMIS.
Rock Woll Batts .29 

Labai specialus ....
Liuosas Rock Woll

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

durys, gkrypąi ir $4 50 
Žiemines .......... “

Roliai Stogams Dengti Q.CJČ 
Soecia1as . ............. >
Pirk sko’on. Imk 3 metus 

išmokėti.
Albert Lumber & 

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayette 2101

nuvertinusi savo litą tučtuojau, 
kaip Amerika nuvertino savo 
dolerį, lai Lįetuvosjtete nebūtų 
du sykius pataąngę, n0)ptų Lie
tuvos. pkbunkų produktai nupi- 
gę net kai kur tris sykius, ne
būtų reikėję ūkininkams eiti į 
streikus jr nebūtų regėję vė 
liau juos šaudyti bei i kalėji
mus sodinti.

Tačiau, kaip viršuj matėme, 
Lietųvųs tautininkų vadai tai 
darė dėl savo partijos narių 
nandps. Kad galėtų kuo jęlau- 
gjąutea žemių prisipirkti pusdy
kiui, o vėliau ąp.t žmonių spran
du jodinėti.. O tuo tarpu girtįs, 
kad štai, Žiūrėkite, mažiukė Lie
tuva tebesilaiko ant aukso pa
grindo ir sąvo pinigų nenuver
tino. O tai vis, matote, dideli 
gabumai tautininkų partijos va- 

; dų, kad jie sugebėjo litą išlaiky
ti ant aukso pagrindo. Ot čia 
tai ir buvo paslėptas tikslas tau- 
linipkų partijos vadų, dėl ko jie 
nenuvertino lito ir pasiliko ant 
aukso pagrindo. Tas buvo pa
daryta dėl savo partijos naudos.

Jei butų Lietuvoje buvęs tei
sėtas seimas, t.ąi, nėra abejonės, 
kad Lietuva butų sykių su kito
mis valstybėmis. nuėjusi nuo 
aukso pagrindo ir nuvertinusi 
litą iki — 10 |itų už dolerį. O 
tas 'butų išėję visam kraštui Į 

Inaudą. Visos kainos butų pasi
likusios veik tos pačios ir nebū
tų reikėję prieiti prie tokių eks-

*

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH 4IALSTED STREET
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cęsų, prie kokių buvo prjyęrstj 
Lietuvos ukinipįtąi eiti.
Kodėl baiidąjpa gjnti tąųtįnte 

ką valdžią?
Radijo leidėjąs Vąnągąilis jap 

šimtus sykių perša per aąvo ra
dijo, kad mums amerikiečiarns 
nereikia rūpintis kaip Ljetuyą 
turi valdytis, kokias reformas 
turėtų padaryti ir 1.1. Tokią pat 
liniją laiko “Vienybė” ir “Dir
vą”, Kędėl jie .teip dąrp? M.ąt 
pas .^utimpiy^ te jų simpater 
bus čja Ąjpcrfkoje yra įsiyyra^ 
vusi nuomonė, kad tik tautinin
kai gali, sugeba ir yra Dievo 
pašauk i va dyti Lietuvą. O vis; 
arba beųl daugumas tauŲninku 
vadų yra jkįl^ jš ‘didelių srbą 
gerai pasiturinčių ukin'nkų, 
dvarininkų ir aukštų valdiniu 
kų. Visi jie, kaip valdininkai., 
gauna riebias algas, o dvarinin 
kai turi geras pajamas arba jų 
ūkiai yra paliuosuoti nuo mo
kesčių kaipo “pavyzdingi ūkiai”. 
Tokiu buriu yra Lietuvoje s įda
roma nauja rųšis lietuviškų 
Smetonos valdžios bajorų. \isi 
jie yra apdovanoti ordinais, 
medaliais ir kitokiomis privile
gijomis. Tik jie tegali balsuoti 
ant Lietuvos prezidento vietos, 
tik jie tegali būti išrinkti į sei
mo atstovus. O visi-kiti piliečiai 
yra skaitęmi jietįpkami ajs'to- 
yapti savo kraštą Seime, netin
kami būti valdininkais, ir net 
netinkami arba nesuprantą kra
mto reikalų ir net Deteidžiami 
balsuoti. Ir tokia padėtis jau tę
siasi suvirs dešimt metų. Per 
visą tąz laiką Lietuvos tautinin
kų partija rengia Seimo rinki
mų įstatymą ir vis neprirengia. 
Jau kelinti metai kaip1 rengia 
Metrikacijos Įstatymą ir iki šiai 
dienai Lietuvos Romos katalikų 
bažnyčios kunigai terorteuoją 
kitatikius arba laisvamanius. 
Kodėl tautininkai taip daro? 
Ugi vis pataikauja romiškiem^ 
kunigams, kad galėtų gauti įš 
jų paramą, .kad Lk.ilgiau galė
tų pasilaikyti valdžiojęn**

r -i!.'. J :• > : . ■ 1 b, X.uV,
Grąžina dvariij^kaj  ̂žemes.
Kitaš dalykas, kuris vertas di

džiausio pasmerkimo tautininkų 
valdžios, tai grąžinimas Lietu
vos buvusiems dvarininkams 
žemių. Visi buvusieji didžiausi 
Lietuvos nepriklausomybės prie
šai, kurie buvo pabėgę į Leų- 
kįją laike Lietuvos atsistatymų, 
d.abar sugrįžta iš Lenkijos įr 
gąiipa atgal -savo žemes. O juk 
Steigiamas Seimas buvo nusavi
nęs tų visų išgainų žejnes ir nu
taręs išdalinti bežemiams ir ?pa- 
jžažąmiams. O ką dąkar .daro 
Smetonos tautininkų valdžia? 
Kaip tik tautininkų valdžia sto
jo su Smetona priešakyje, jie 
tokie pasidarė mieląširdingi d$Į 
Lietuvos buvusių dvarininką, 
kad jie nutarė visiems dvarinin
kams grąžinti arba pridėti po 
70 hektarų žemės visiems, kų- 
rįems Steigiamais Sęimas btevp- 
pąlįkęs tik DP hektarų. Ma
tote, kęk/e tautininkai geri dėl 
sulenkėjusių ir pabėgusių įš 
Liętuvos lenkiškų bajorų. Dėl 
tų, kurie šnipinėjo Lenkijos la
bui’iri buvo (verti mirties baus
mės už savo šalies reikalų iš
davimą. {

rO dabar prisimykime, kaip 
tautininkai buvo mįeĮaširdįngi 
savanoriams kareiviams arba 
bežemiams. Tiems Lietųvqs sū
nums, kurie buvo pą.sįrępgę Aą- 
yo galvas guldyti už Lietuvos 
nepriklausomybe, buvo duota 
po 8 hektarus žemes, jr yiepąin 
dtam gal,kiek daigiau, Tačiau 

niekas negirdėjo ir nęmatė iąik- 
raščijiose, kad Smetępos valdžia 
bųtų pridėjusi vienam ; kitam 
kareiviui po kitus .8 beUtarus 
sėmės. Ne. To nei Smetona^ nei 
tautininkų vadai nematė reika 
lo padaryti. Tai va kokius ge
radarius Lietuvos darbp žmo
nėms, Lietuvos savanoriams ka
reiviams dabar čia Amerikoje 
gina radijo leidėjas Vanagaitis 
“Vienybė”, “Dirya” įr kiti tau
tininkų laikraščiai.

Dabar, ąš mgnąų, visięms ga
li hųtj tešku, kodėl. ame
rikiečiams yrją bpbmjamu; per

P#|>J»5TSS RAUMENĮ! 
SKAUSMAMS PAŠAUNI 

šildantis; raminantis, paremian
tis veikimas Johnson’s Red 
Cross Plaster geras pagelbai 
nuo raurpenų sustipimę ir gė
los, Lengvas vartotį. ^feępoųųš- 
kas. Bandykite yįęną.

Padarytas Johnsoy & JgJfflįąft 
pasauly chirufgirĮįų iį^kyku

pi

vaJU5WN&»:
... ..................................................................................... ....

ratįy# ir pęr Tg^tjnmkią
kad .pt jus ųpierikiečiai pesjrų- 

tuvos vidaus ztyarka,
Lievtiuyps žmęteą rtektetes. rjįie- 
tuvos taptiumkų vgepml$ka val
džia viską padarys, Jteyi’ą pef 
paties Dievo paskirti Į4ętuvą 
valdyti. Jus tik duokite aukas, 
bet, sergėk Pteve, iieprisimioki- 
te, neręikalaukitė gęrę^pės y.ąl- 
džios, geresnės tvarku daugiau 
laisvės visiems Ltetoyųs žmo
nėms, dėl vi.sų tikyk^ te dėl vi
su pakraipų. ” :

Penktad., lapkričio 3, 1939

Tačiau aš čia turto pasakyti, ll/Irc A K TAPTTQ7 
ad tokiu keliu vPkdnnu T.ief.i-kad tokiu Relių vesdąmi Lietu

vos politiką priyes visą kraštą 
prie desperacijos, prie sukilimų, 
prie revoliucijos. Juk negalima 
noruti, kad gite visados vieni tu
pėtų didžiąųšjąs laisves ir net 
gausybę privilegijų, o kiti bu- 
,tją Raitomi posūniais, nepilnais 
piliečiais, Juk tokią arba pana
ši tvarka gyvavo per šimtmečius 
Rusijoje. O prie ko privedu vi
są kraštą? Ątsakyųias visiems 
yra geraj |tinąųias, ^rįv^dė ppie 
iol<ioss ręyoliųcjjos, dėl kurios 
nukentėjo šimtai tuksiančių ne
kaltų žmonių. Tai nėra abejo
nės, kad galima butų tikėtis ki- 
tek.ios išeities arba pasekmės iš 
fokįęs valdžios.

Jąją kiek buvo sukilimų dary
te Lietuvoje per tą dešimtį me
tų prie tantipjnkų valdomos 
DteteVftS, Q .ąp be sukilimai ėjo 
į sveika^ TJeiųvps valstybei ? 

’ęSųprąate.nią? kąd ųę. Tad kokis 
gąb :bMti palaikyti tokią 
yąklžįos ior/ąią, kokias didžiu-

Ltetevąs plonių nekenčiu, 
benori te papratę po tokia 
tyąrk.a gyventi? Aišku, kaip die- 
ųa. Noras pAsiląikytl prie val
džios įovip, prie išnaudojimo 
kitų .sluog^bų savp naudai. To
dėl reteia pas.ąkyii, kad nei Va- 
ųagąitis, ųei ^Vienybė”, nei 
‘>Dtev.a” bei “^ąn.dąra” nesulai
kė jr nesuląįkys Amerikos žmo- 
ųįą JWP rūpinimosi į r sieloj i- 
iposi Lietuvos reikalais. O kaip 
tik priešingai, amerikiečiai dar 
baugiau rūpinsis' įr turi teisę 
rųpjųtis Lietuvos jie tik vidaus, 
o ir ųžsieųjo reikalais.
—Skaitytojas 

(DALAS)

Physical Therapy 
and z Midwife

Kiekvieną dieną 
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 0252
Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue,
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

i, <l ll| I i ( "Ji

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai praiojrfi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Nąujienose.

V 1 I 'I

AKIU^PĖCIAŪSTAl

Dr/ V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso yal.: ISTuo 2 iki 4 ir nuo6 iki 8 

vąk. Nedėlioj pagal susitarimą 
Qfi?o YĄRDS 47«7 

Nsųnų <Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTJSTĄS

4645 So. Ashland Avė.
arti .47 {Street

Telefonąs YARDS 2^40 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPI
LIĘTUVĮS

Mano 20 metų prąkjtikavimas 
jūsų garantavimas.

Pptpmetricąlįy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mp, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos aky? 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2898 West 63rd SI. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7-nO 
vakaro, trečiadieniais ir sękrnadie- 

niąis pagal susitarimą.
Telefonas jHEMLOCR 6Į11 ’

Kiti Lietuvjaį Daktarai

Dr. B. C. Bružas 
DENTISTAS 

4363 Archer Avė. 
(prie Kedzie Ąve.) 

ĘRIGHTON BANK BUILP1NG 
Atdarą 10:00 v. p. iki 9:00 v, y. 

Trečiadieniais Susitarus 
Tel. Lafayette 3151

11 iii j i įįmhMM'mrMMMMMi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudei kis
nĘNIĄLSJA IR DIDŽIAUSIA LAIDŲJIMO ĮSTAIGA

' AMBULANCE ■ •
■lnv^pteNĄ’IB''NAKTI ......

Visi TeJefoiįi YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. , 
4447 South Fairfield Avenue

'j... / , Telęfęn^i MJfAYJBTTB .»W

DR. A. JENKINS
(Lietuvis).

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

iAess

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite inusų radlo programą Ąntrądjenio Šeštadienio tyl- 
; mrflai*, 10:00 vaL ry|o U w. H. J. F.
j FPVftP iALTiMiERu.

■ J -t.- t. - : 7- — —

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

—Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. TARPS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 $O. MICJHIGAN BLVD- 

Tęl. <Kenwood 5107.

"T

'5‘

Yąrds 1139
Yards 1138

\į. J, ZOLP Phone Yards 0781
1646 West ,46tji Street • Jąjrds 07§2

s. P. MAŽEIKA 
.3319 Litųiaiiįqą Avenue

j.

\ P. J, RIDIKAS
3351 So. Halsted Street 7 YARDS 1419

TURIME 
KOFfcYČJĄS 

VISOSE MIESTO 
‘ PAįŲYSE

' ' J. LIULEVĮČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

231'l Wesl 23rd Place ’ ■ Phoi)e Capal 25J 5
SKYRIUS; 42-^4 JEast 1081h .T^J. Pį/JJbi;ui J2J0
.......... ...... tJ"P'U JIU.UV4.11 iii ..h’ ......  į |1>U......... .. ........... . ........... .. ------ —- -------

ALBERT iV. PETKUS .
•>47,(14 So. Weštern Avenue Phone Lafayette 8024

; ; >.• _____ A>i j , '' _. ■ s - i \ j, ..... - ; į, '

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 iLituanica Avenue Phone Yards 4908

NARIAI . I

Cicero 
•Lietuviu 
pirektoriu 
Abociacijos 
......................................... .....

Ambulance 
Patarnavi
mas Pieną 

ir naktį

_ ĄNTHONY m PETKUS
6§34.^o.'Weątern Ave. Phone Grov^Hl>01.4'2
t<10 Soutį 49th Courį Cicero »Phogę Cicero 2109

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.

Tel. Office Wentworth 6330
i . Rpz. Hy^e Park 3395 „ iV 
Dr. Sušauna Slakis ■“ 
Moterų ir vaįkų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

Phone CĄNAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3ęredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. *6631 So. Califopnia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, ipoterų ip vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 

’ elektrikos prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija

1034 W. 18th St., netoli Morgan St
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 yąl. vąk. kiekvieną 
’ dieną, išskiriant šeštadienio vakare 

ir nedėliomis.
Tel. CĄNAL 3110

Rezidencijos telefonai:
Sųperior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ĄRCHER ĄVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL- 
OFISO VALANDOS 

Nuo 10—12 v,ąi. ryfo; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėlioiyiįs nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

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

A, Montvid, M. D.
Wę$t Town State Bank Bldg.

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

Tejefonas SEpLEY 7330 
Narnų telefonus Bru,nswick 0597

• Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ĄSHLAN0 AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLĄŽA 3200

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Ilours: 2.4 p. m. 7-8:30 p. iu. 

J)R. ST. NAIKEUS 
(PJIYSICIAN AND SURGEON

3261 So. Halsted Street

ADVOKATAI
K. P. G UG I S

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

Telefonas YĄRDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį »-

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
4 įr 7 iki 9. i ’ 

Pjrma.dįeųiąis: 2 iki 4 ir 7 ii 
Šventadieniais: 11 iki 12. [

Dr. V, A. Šimkuj 
filfPYTOJAS JR CHIBUJMM 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

i,9

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230 

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

Garsinkitės '‘N-nose*
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etroito Lietuviu Žinios V

K DETROITO PADANGĖS
Užsiprenumeravo 

“Naujienas”
Anų dienų nuvykau į Dailės 

Choro pamokų. Norėjau patirti, 
kaip dailininkams sekasi dai
nuoti. Pasitaikė taip, kad susi
rinkę buvo vien tik vyrai. Jie 
rimtai mokosi ir rengiasi kon

certui. Galima tad drąsiai saky
ki, kad choras koncerte dainuos 
gerai.

Kai pamoka pasibaigė, tai pri
ėjo prie manęs drg. R. Biegis ir j 
sako: girdi, mano šeimininkė 
norėtų su jumis pasimatyti. Pa
sakiau, kad p.'rmad^enį atsilan
kysiu.

Taip ir padariau: pirmadienio 
vakarų aš jau buvau pas Pet
ronėlę Petrauskienę, 218 Kenl- 
worth. Gyvena ji drauge su sa
vo \l ii k rele Stella, o kita jos 
dulq& Fridą yra vedusi ir gyve
na kitur. Besikalbant paaiškė
jo, kad Petrauskienės vyras žu
vo automobilio nelaimėje prieš 
trejus metus. Abi jos dukterys 
yra baigusios aukštesnę mokyk
lų ir pasižymi savo inteligent.š-

Atsidūrusi viduje aš turėjau 
pasiduoti Pe.rauskienės globai.

JI ČIA:DETROIT 
ABATTOIR_____ ;__________________-J 

ir apie vienybę atsiminė.
Well, tienls ponams galime 

štai ką pasakoti1: apsiėjome įe 
jūsų praeityje,, apsieisime ir da
bar. Juo labiaįi, kad jie kanda, 
kada tik gali,kai nebegali į- 
kąsti, tai pasidaro geri.

Puolamas' yM' ir p. Kvederas 
už tai, kad jis palikęs Aido cho
rų. Ta&au tavorščiai nutyli ta 
faktų, kad p. Kvederas pasitrau
kė dėl to, jog suderėta alga h<š 
buvo sumokėta, j1

Jeigu aidiečiai butų dženteį- 
monai, tai ir dabar butų gali
ma susitarti ir su vienu moky
toju apsieiti. Tai išeitų abiem 
choram į naudų. Bet kada jie 
vis stengiasi “dnt savo pastaty
ti”, tai susitarimas yra neįma
nomas.

Detroito kalendorius
i Lapkričio 4 d. LSS 116 kuo
pa laikys susirinkimų adresu

24th St. Susirinkimas

troit Institute of Arts patalpose 
(Woodward ir Kirby). Prasidės 
7 vai. vakaro.

Alex Vasiliauskas yra vienas 
iš įžymiausių' dainin.nkų lietu
vių tarpe. Savo, taip sakant, 
karjerų jis pradėjo Detroite, 
kur ilgokai gyveno. Tačiau per 
paskutinius kelis melus jis gy
vena New Yorke ir Detroitu ap
lanko tik kaipo svečias.

Vedybinės dovanos
Spalio 15 d. Juozas ir Ona 

Krupinskai sukvietė ‘savo arti- 
ižadėjau pasitarnauti. Kai sky-|mus draugus ir gimines į pr.eš- 
'riaus su Petrauskiene, tai ji vedybinę puolų, kuri buvo Su- 
pakvietė m^i-ie, kad dažniau ja rengta jų rezidencijoje, 317 
aplankyčiau^ x VVoodland Avė. ^Toji puota bu-

— • — vo rengiama jų dukrelei Onytei,
Praeitų sekmadienį sutikau kuri netrukus žengs į moterys- 

Anlanų Vegcla. Girdi, kur pasi
dėjai, kad niekur negalima ma
tyti. Atsakiau, jog mažai laiko 
teturiu. Esu, kiek laiko turi, 
kiek neturi, bet vis dėlto atnau- alaus darželio savininkai. Be to, 2384 
jinsi man “Naujienas”, nes jau jie yra labai draugiški ir visuo- prasidės 8 vai. vakaro, 
prenumerata pasibaigė.

Tai taręs, jis padavė man lietuvių parengimai be jų neap- 
penkinę. Vadinasi, “Naujienas” sieina. Nieko tad j 
atnaujino visiems metams. Pa- kad jie turi labai daug draugų, 
prašė dar, kad kada užsukčiau j Pavyzdžiui, kad ir šioje puoto- 
pas jį: turįs jis labai daug pa- je dalyvavo gana didelis būrys 
pasakoti apie Lietuvą, kur jis vietos biznięrių ir profesionalų, 
šiemet viešėjo.

ko, noriu, kad užrašytume! man 
“Naujienas”. Seniau, kol vyras 
buvo gyvas, tai mes nuolat tų 
laikraštį skaitydavome. Labai 
man patikdavo. Dėl susidėjusių 
aplinkybių per kai kurį laikų 
turėjau nutraukti “Naujienas” 
skaičiusi-, bet dabar būtinai no
riu ir vėl jas turėti, kad galė
čiau susivokti, kas dedasi pasau
lyje.

žinoma, aš su mielu noru pa-'

pakvietė m^i-ie, 
aplankyčiau^.

lės stonų. Onytės gyvenimo
draugas bus Orville L. Winters.

Krupinskai yra stambus viš
tos biznieriai, didelio ir gražaus

meniški žmonės: svarbesnieji

nuostabaus/

Visus svečius ponai Krupius-
. i h V I Vege,a laik° alaUS darŽeIį kai ‘ikrai karališkai pavaišino•h apdėjo stalą visokiais gardu- a(lresu 440Q w Venjor ]( I

niynais ir ragino viešėti. Vėliau | proga pasitaikys, tai už- mais. Nelruko ir "konjako'bei
i j° užeigą, kad plačiau visokių kitų importuotų likerių.

gardžiausiais valgiais ir gėriįnynais ir ragino viešėti. Vėliau. -- - 
atnešė kelis dolerius ir padėjo 'sll]<sįu 

galėčiau iš jo patirti apie Lietu- Puota truko iki vėlumos.
Kai puota ėjo prie galo, tai 

ponia Krupinskiene pasikvietė 
svečius į viršutinius kambarius. 
Ten buvo gražioji Onutė su sa
vo busimu vyru, o aplinkui vi
sur buvo sudėtos įvairių įvai
riausios dovanos. Onutė atrodė 
gana susijaudinusi. Tur būt, 
galvojo, kaip jai teks prabilti ir 
tarti ačiū visiems giminėms ir 
draugams už tokias nepapras
tas dovanas.

Šalia stovėjo ponios Molienė 
ir Mickevičienė, o joms asista
vo jaunosios sesutė Helen. Po 
nia Mickevičienė pradėjo .skai
tyti korteles, kurios buvo pri
segtos prie dovanų. Čia paminė
siu nors kelias dovanas. Štai 
puikus radijo aparatas nuo bro
lio ir brolienės Prakevičių. Nuo 
sesutės Helen $50, o nuo dėdės 
Prano Jakučio $100. Stafga^p-ia 
Molienė susimaišė: ji kažką ro
do Mickevičienei. Paskui pus
balsiu sako, jog tai $1,000 bank
notas nuo motutės ir tėtušio 

IKrupinskų.
Visi sužiuro. Daugelis pareiš

kė pageidavimų pamatyti 
tūkstantį dolerių, nes jie 
kuomet viename šmote 
daug pinigų nebuvo matę.

Jaunieji buvo susijaudinę. Jie 
savo tėveliams ir visiems ki
tiems pareiškė didžiausių padė-

ant stalo. Aš pradėjau juokauti.I 
Kakau, Tamsta juk man nesko
linga, tai kam tie pinigai?

Ji šypsodama pasiaiškino: sa-

vos gyvenimų.
M. J. Kemešienė

-2=

Kulesus fromof Veto 
practices on Friday and

kuopos Susirinkimas Lietuvių 
svetainėje. Pradžia 
pietų.

1 vai. pa

sezono pa-
5 d., Alex

OLD QUAKER DEGTINE 
DABAR 4 METU SENU-K

MO-DAR PARSIDUODA

Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldi
no mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis,. 15x20 didumo,. Jąbai, 
puikuST‘artisto J. ‘Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė do
vana pasiuntimui Lietuvon. Kai
na 25c už vieną. Užsakant pažy
mėkite kokiais norit mėnesiais, 
lietuviškais ar angliškais.

Agentai, norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:
STANDARD CALENDAR 

COMPANY 
332 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Musų parengimai
SLA 352 kuopos metinis kon

certas įvyks lapkričio 19 d. Lie
tuvių svetainėje. Programoje 
dalyvauja įžymi dainininke Ro
žė Lukoševičiutė-Baltrušaitienė 
iš Saginaw, Mieli., ir visa eilė

1 i

nas Valukas, Juozas Vasiliaus
kas, A. Zigmantienė, P. Šatulai- 
tienė, M. Ilill, P. Grinienė ir 
broliai Ambrose. Manoma, kad 
pakelyje iš Chicagos į New Yor- 

■ką taip pat sustos ir Kl. Jur
gelionis, “Tėvynės” redaktorius, 

t
| A. Vasiliausko koncertas

AIex Wesley-Vasiliausko kon
certas įvyks lapkričio 5-d. De-

7

tg 
nie- 
tiek

RINKITE
EDWARD J.

Jeff ries Jr.
Į * DETROITO 

MAJORUS
dieną šio Lapkričio (Nov.) mė

nesio Detroite Įvyks miesto valdy
bos ir podraug vyriausio miesto 
MAJORO RINKIMAI.

EDWARD J. JEFFRIES nomi
nacijose gavo daugiausia balsų, to
dėl ir riųkimuosė yra viltis, kad 
jis bus išrinktas. Dėl tos vietos 
jis pilnai tinka, nes yra veiklus 
ir energingas, gerai žinantis mies
to ūkės * vedimą. Edward J. Jeff- 
ries yra prosresvvis su Demokra
tiniais 'palinkimais.

Lietuviai • rin^ėbd balsuokUe už 
EDVVARD J. JEFFRIES dėl MA
JORO vietos Detroite.

LITHUANIAN DEMOCRATIC ASSOCIATION CORRESPONDENT.

Nuo savęs aš tariu ačiū po
nams Krupinskains už vaišes, o 
jauniėinsiems linkiu* laimingo 
šeimyniško gyvenimo.

—Mariutė

štai numatomi šio 
rengimai: lapkričio 
Vasiliausko koncertas, lapkričio 
12 d. Dailės choro bankietas 
naujajam mokytojui Kvederui 
pasitikti, lapkričio 26 d. opere
tė “Kaminkrėtis ir Malunin’n- 
kas,” lapkričio 19 d. SĘA 352 
kuopos koncertas, lapkričio 18 
d. D. L. Klubo ba his, sausio 21 
d. L.P.P. Klubo vakaras.

Reporteris

DETROITO MIESTO 
RINKIMAI

Detroito, miesto/, rinkimai į- 
vyks lapkričių 7 d. Bus renka
mas majoras ir miesto tarybos 
nariai. >Viši lietuviai piliečiai 
privalo tų dienų balsuoti. Dėki
me visas pastangas, kad majo
ru butų išrinktas pažangiųjų 
kandidatas Ed. J. Jėffries.

Taigi,, balsuokime už šiuos 
kandidatus: ..

į majorus už; Ed. J. Jęffrięs 
miesto: tarybą : < r . j

Wftrdeli‘ •
SadoWškį ■ > 
Sumeracki

. Garlick
Sweeny r

Hamiltoii ‘ - v
Dorais
Dingeman •
Van Antwerp i

... ■. o>. . . ..■■ ■ :

The Junjor Chorus is progressing 
in Spite the. fact th'at such a 
step should not bę taken unless it 
Is approved by an official vote of 
the assembled Chorus at any regu
lai1 meeting—būt of course, that’s 
only in accordanėe with the Con- 
stitution, and well, unconstitutiona- 
lity is the style these days.

Speaking of the Juriior Chorus, 
it was noticed that Red Mason ap- 
įjėated fot practice Saturday. Need 
more be said? .
Quite freųuently discussed is. the 
absence 
Chorus
Sunday, and, from the .looks on 
some of the faces,. the thoughts are 
not just of late songs. Could this 
be because of his recent hospitaliza- 
tion, or because- of his romance witb 
a very weaithy giri? There are ru- 
morę that this affair is not one of 
cents or sense, būt of the much 
sought for real McCoy. The /sounds 
you have just heard, my three read- 
ers, were not of the dawn break? 
Ing, būt of hearts.

/ i i .. .. . \

One of the old stand-bys—Stan 
White, won’t be back in the midst 
of the tėnor section for a few more 
weeks yet. Reason: Sunshine.' For 
reference, dial Lafayette 8883 and 
filj out the subscription blank at 
the end of this column for a re- 
newal of your subscription while 
you’re wąiting for a “helio” from 
the.other end.

By the -way, Bettle, you haven’t 
given me your phone number yet— 
I’rų beginning to believe you don’t 
care.

Surprise of the week: Joe Reed 
4t the classy Buhgalow Inn in Ri- 
ver Rouge and no George Hutchin- 
son to be seen. The author wonders 
if there is arty break iri relation- 
ships.

How is the college boy, Frank 
Dunąski getting along? Hmmph! he 
aįn’t. We hear that the other col- 

boy no

thrown 
or two

DETROIT, MICH.
asmeiiys 
Pamink-

Žemiau skelbiami 
aukojo Jurgelionienės 
10 Fondui:
' M. J. Kemešienė

Pijušas Kaušis 
Stefanija Dirmaitienė 
Justinas Pilka 
Povilas Sadula

$5.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00

LABAI ŽEMA KAINA!
Turtingesnė, Švelnesnė, Puikesnė Negu Bet 

Kada—Ir Dar Gali Jums Pinigų Sutaupyti!
• Ką! Parduodate 4 metų senumo 
degtinę tokia visai žemiausia kaina? 
Sakė, kad tai negalima padaryti... bet 
Old Quaker pridėjo dar vienus extra 
metus ir dar paliko kainas taip nuo
stabiai žemas, kad jau Veik per gerai 
ir už teisybę palaikyti!

Kaip tai galime mes padaryti? 
Mes esame vienas iš pasauly didžiau
sių distiliuotojų puikios degtinės. Di
delė apyvarta sudaro ekonomijos gali
mybes. Šią ekonomiją mes perleidžia- 
me jums... pasitikėdami, kad 8 iš 10 
vyrų, kurie tikrai mėgsta Old 
Quaker, pirks jį ir toliau.

Pabandykite Old Quaker.v Atmin
kite — kasmet einant šiai degtinei 
geryn ir geryn, tūkstančiai atsisuko į 
Old Quaker. Ir dabar, su Old Quaker 
pilnais 4 metais — pilnai išsibuvusia 
—-nauji tūkstančiai rengiasi ją gerti. 
Bukite vienas iš jų! Pirkite butelį 
Old Quaker šiandien!

'■■ OLD ■■
OiEAKER-
STRAICHT WHISKEY

COPR. 1939, THE OLD QUAKER CO., 
LAVVRENCEBURG, INDIANA

kasmet einant šiai degtinei

c.

90
PROOF

derd«6 4 m. Šen 
yraDabar

PILNA 
FAlNTfc

fŲHQUART

TEARS OLD

IŠIMTINAS DiSTRIBUTORIUS
Liąuor Products Co. 1040 w. Adams sl, chieago, m.

ai

lėge boy isn’t a college 
more..

No, Stanlie, those things 
at you in the lašt column 
weren’t complaints.

■By the way, we, hear that Tony 
Sinkus is čžttinė”tHfe corners agani 
and fitting back in a natūrai groove.

Once upon a time two ladies sėt 
out to look for a new car. They 
found a showroom window and 
looked in. The tall one said, “Uh- 
uh.” The small one said, .“Uh-uh”. 
The two ląddies arė štili looking 
for ą new car.. Morai:’ (girls only) 
Eventually, . būt bot‘ right away. 
Hint—hifit-4hint: • - •

With apologieš to Berton Braley, 
the following is dedicated . to a 
couple, who in accordance to nu- 
merous foųnded and iinfounded ru- 
mors, are, that Wšy:—šo, to Ėubbles 
and Stanlies: < - . ~ L
Letters to a Bride and Bridegroom 

p or' ■
The Alphabet of Conjugal Content 
A’s allure—it’s frail.. Beware 
Scrubby whiskers, frowzy hair.
B is Breakfast—something you 
Shouldn’t argue prior to.
C is Comfott. Husbands roam 
From a lack of it ai home.
D’s Divorce, which ain’t no threat 
When you’ve learned this ąlphabet. 
(Showing you, with ample seope. 
Happy married life—we hope.) 
E’s for Equai; patience when 
WiveS; are women, husbands, men. 
F’s fori Frierids; the lo\y-down is, 
Her Best Pals are seldom his. 
(That’s the truth. You čannot cUre

• ' it, V?
So accept it and endųre it.) 
G is Glamour—which fiįes hence 
When not mįxed with common 

sense.
H is Humor—you can class it 
As a fundamentai asset.
Į is Independence, būt
Not too much’ or love goes phut. 
j’s‘ for jokės, retold at^ random. 
T'hotigh they '> bore you, you mušt 

stand ’em.
IČ’s for Kltchen, which, we take it, 
Makes a marriage and can break it 
L’s for Little Loving Lies; 
Flatteries which women prize.

Also lies which, WQtnen see, go 
•To build up a husbahd’s ego.) 
M is Money,, which we know 
Makes the mare—ahd marriage—go.

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

, B Ą R G E N A I 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką 
už . $4.00

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

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP :
914 Maxwell St., 3 blokai į va
karus nuo Halsted St. Tel. Canal 
6114.N is Nature—in the main, 

She’s a guide who’s pretty sane. 
O is Orchids for the Wife— 
What a help in married life! 
P’s Politeness—treat your mate 
Likę a guest you’d cultivate. 
Q is Quarrels/ Time discovers 
Lover’s ęuarrels don’t make lovers. 
R’s Romance—it’s sensitive; 
Treat it gently, let it live.
S is Sportsmanship; the stuff 
Which you need when going’s 

rough.
T is Tastes—regarding such 
It’s no ūse to argue much. 
U ir Undėrstanding, and 
You need all you have on hand.
V is the Vogue—she’ll follow it. 
Protests won’t avail a bit.
W is Wisdom—where 
Wisdom is peace, too, is there. 
X—Xanfhippe—shrevv and slattern. 
Wives, don’t ūse her as a pattern.
Y is Youngsters—when you’ve had

a
Few, you don’t go to Neveda. 
Z is Zacharias, who 
Had his marriage problems, too.
4 . ■ '

. If and when the event will occur 
between said two, the author of 
this column Will send an autogra- 
phed eopy of the above as a token 
or wedding gift—or \vl.atever they 
call them nbv<.
\ Time marches pn, and Yours 
Truly’s beafd is catching up with 
that of lid Man Time’s masterpiece 
in comparison as to age and white- 
ness and length, and štili no Chorus 
party!

Having no time for famous and 
infamous sayings this issue, we 
shall havė to r leave them for the 
next issue. i —The Baron

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS

VISŲ IŠDIRBYSČIV 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles
$15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE
3712 S. Westetai Avė.

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

Tel. LAFAYETTE 3534

uropoje 4

for subscription to Detroit

i*
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IENCLOSĖD PLEASE FIND $...
| issue of Naujienos: 

1 Name 
’Address

aras
Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
engų), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00. .
Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS’
1739 South Halsted Street - 

CHICAGO. ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui

Dabar susiprato
4 r

Pastaruoju laiku musų ta- 
vorščiai pradėjo dejuoti, kad, 
girdi, Dailės choras pasikvietęs 
p. Antanų Kvederų tam, kad ga
lėtų sukonkuruoti Aido chorų 
(žiūrėk “Vilnies” No. 243). Esu, 
mes nenorime konkuruoti, o 

j geidžiame vienybės.
Labai keistai skamba tie ai

manavimai. Dabar jie suskato 
kalbėti apie vienybę, o kur tie 

Į vienybės ieškotojai buvo seniau, 
kada Dailės choras toje pačioje 
“Vilnyje” buvo visokiais budais 
niekinamas. Tuo nešvariu - dar • 
bu pasižymėjo ne tik. seniai, bet 
ii jaunieji: senių siundomi jau
nuoliai angliškame skyriuje ir
gi negražiai rašė apie Dailės 
chorų. Ir ‘'Vilnies” redaktoriai 
visa tai ^iLjjasigerėjimu dėjo.

Bet dabais kai Dailės choras 
sustiprėjo ir su juo pasidarė 
sunkti konkuruoti, tai vilniečiai

• ; Viso .....   $10.00
P.S. Kurie norite aukoti M. 

Jurgelionienės Paminklo Fon
dui Detroite, priduokite savo 
►aukas ,man, o aš1 jas persiusiu 
paminklo sFondo iždininkei ir 
visuomet skelbsiu “Naujienose”.

M. J. Kemešienė, 
p 3434 Howxird St.

Detroit, Mich.

ŪMUI
THEY ADE 900,000
STDONG OVED HEDE

Are They faline Food, Wearing 
Clothes, or Kais or Shoes

Hade or Sold by YOU?
—-—IMI 10IKM M— 

NAUJIENOS
——®iraw«uiiiCTs———

1U:W«W. CmM.(Antį. OUr 
Jhe Lithtianinn “W«nt Ad” newiD*Der

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties

W.G.E.S
Kasdien

9:15 vakaro.

ttfflrslt vėliausias žinias, 
mailiui Ir kitus įdomius 

pranešimus.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”
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Published Ųaijy Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
» Telephdne UANal 8500.

§uį>scription Ra tęs: 
.00 per year in Canada 
.0o pef yedr outšięte of*( 
.00 pe£ f ė# in Chicago
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Entered as Second Class Matter 
Marei) 7th 1914 at the Post Office 
of ęhiėago/IU., under the ^ct of

Užsakyme kalas}
Chicagoje—-paštu:'

Metama________________
Pusei inetų ______
Trims mėnesiams 
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Viena kopija _____

Savaitei_______________
Mėnesiui _____.________ 70c
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 1 NAUJIENOS, cMcage, m
imant nacius ir jų sėbrus ko 
munistus, visi amerikiečiai tr 
šta pergalės dabartiniame k 
Anglijai ir Frąneuzijąi,

Yrą tokių,?kųrie bjjo, kad Ą- 
merika, pardavinėdama ginkįus 
kariaujančioms valstybėms, ^a- 
li pati įsivelti į karą. Bet šita 
baimė yrą paremtą klaidingu į- 
sivaizdavimu, kad karai ’ kylą 
dėl biznio, šiais laikais karas 
jokios naudos kariaujančiųjų 
Sąiįių bizniui neątnęŠą^ Nę tiktai 
tos šalys, kurioj karą pralaimi, 
bet ir tds, kurios jį laimi, iš 
karo turi tiktai baisius nuosto
lius.

ko- n iiii ■ ■ ■■ *.■ vs Baltijos pajūryje nauji vejaiA

t* .
Pasisavino taiSovietų Rusijos diplomatijos savybės, 

ką pirma šnjėtkė. —- Ko Maskva reikalavo iš Lenki,-
. .... .. S : ■ - i. T^alistii nėra. - Vl<- 

ir darbai valstybių
-.GaM? W gajėjo. bMti }>lo-

Nieko nėra amžino, — neamžinos ir suda-

i<* u? Rulonui pasląugįg - , 
rmiečiai. — ir darbai 
Jįjaęias. - 
gįąu. — 
rytos sutartys.

(Musų specialaus korespopdėritb Lietuvoje) 

(Tęsinys).
Jų|c SSSR įšeidąma iš sąvo 

valstybės grynų interesų galęjo 
pasinaudoti ta bendra suirute ‘ 
stačiai tas valstybes okupuoti

tenktad., lapkričio 3, 1939
męt visos kariaujančios valsty
bės sės (Jeryboms prie bendro 
stalo pasirašyti taiką, gal tuo
met ir Baltijoj pajūrio balso 
kas nors išklausys, nes bus kas 
jų balsą paremia. Todėl tos at
eities laukdami visai ramiai su
tinkame tąi, kas įąbąr vykstą. 
Suprantu, kad teisės požiūriu, 
visokiais doroviniais sumeti-

Vienas laikraštis įdėjo pranešimą iš Kauno, kad Vil
niuje įyyko riąušėš prieš’žydus, ir kad 49 spyįęįiį tankų 
atėjo iš Vileikos į Vilnių toms riaušėms mąlšinti. Tele
gramoje sakąmą, kad per ištisą dieną, ęrįgš atvyksiant 
Lietuvos kariuomenei f Vilnių, tame, mieste, buvo užpul
dinėjamos |xįdų k^aų^v^s ii; daužomi jų namąi. 5Q žydų 
buyę sužeista? Tai tiaras ppgrpmąs. '*

> ' jjoą. žįųios galinią suprasti, kad netvarka pasidarė 
taiųf^T^ę, ’^Ujįnet sovietų k^riuęnięne ią yįlniaug pasi
traukė? o Lietuves kareiviai darlnespėjo į Vilnių įžengti.

Bet pęsipori tikętii, kad tai butų tiesa. Juk Vilniuje 
turėjo, bųti sųdąyytą nors vietinę yyriąųsyĮ?ė, kuo
met miestą buvo okupavę bolševikai. Argi ta vyriausybę 
pasitraukė, pirma negu Vilnių perėmė Lietuvos valdžia?

ŽODŽIAI IR JŲ PRASMĘ
• -* • S » « < / . • ■

Prieš mėnesį laiko mums te
ko šioje vietoje pastebėti, kadi bet šito ji nepadarė, Tai tepa
buvęs’ socialistas, jaunuoliu Kei- d'aįė, žindųią, tik takto sum,ęti- 
slulis Michelsonas, jau atvirai h " * ' -
gina sovietų impęrialįstinius siė- Ęurępps pojitin^s situacijos.

>s, o 
iš hitlerinio bagažo pasemtus I gal viso pasaulio akyse pasiro-

genčių “vadavimų”. Mums buvo me Lietuvos santykiai išsiriš su 
• » • i 1 5 I ____ _ *■. '

ir

ŲoĮandijps valdžia, paskelbė dųugętyję ^ričių, kurios 
yra svarbios krašto, apsaugos atžvilgių, kąrp stovi. Ji bi
ją, kad Holaritjijų gali užpulti vokiečiai.

Įsiveržę Holan^ijoų ir paęmę jos pajūrį, naciai pri
eitų arčiau pįtie Anglijos ir galėtų jų /didesniu pasiseki
mu atakuoti iš oęo iy iš juros. Kai kurię karo ekspertai 
neutraliose šalyse mano, kad Hitlerį privers tokį žygį 
padaryti desperacija.

Pulti franeuzuš Hitleris negali, kadangi jisai turėtų 
pralaužti Maginot tvirtovių liniją, o tam reikėtų paau i _ / • i. i 4 _ i_ v* i i • j. i
pasisektų, tai. nacių p;
turi parodyti Vokieti j; z
kų gyrėsi, kad priešai busiu sumušti “žaibo” greitumu.

(Pavojus Ho

koti šimtus tūkstančių kareivių; ir jeigu tokia ataka ne
įtik butų be, vilties. Bet .Hitleris 
ka(J jisai “laimi”. Jisai visų lai- 

Kų gyrėsi, kad priešai Dusių sumušti “žaibo/ greitumų.
fPavęjus Holanįijai, iš tiesų, yra. Bet vokiečiai dai;, 

tur būt, neužmiršo, kokį pasipiktinimą visame pasaulyje 
iššaukė užpuolimas Belgijos 1914 nj. 'Smurtas p^ieš J|įd- 
landijų irgi sukeltų prieš vokiečius pasaulio opinijų. 0 
su tuo reikia skaitytis. Karų nulemia ne vien gihklai.-

KO GEIDŽIA AMERIKOS
Įmones" ■

Beveik visi žmonės Ameriko
je nori, kad Amerika pasiliktų 
neutrali ir kad butų sustabdy
tas Hitleris. šituodu tikslu gali
ma pasiekti, atšaukiant ginklų 
embargo ir uždraudžiant parda
vinėti ginklus į kreditų. '

Tokių nuomonę išreiškė laiš
ke “Naujienų” redaktoriui bu
vęs Pėnnsylvanijoš ’1 gubernato
rius. p. Gifford Pinchot. Jisąj

“Šis karas nuspręs, ar mes 
gyvensime taikoje ir saugu
me, ar turėsime ginkluotis ir 
būti pą^iruošę neįsileisti į šią 
pasaulio dalį nepakenčiamos 
Hitlerio sistemos — tironijųs, 
pagonįzmo, persekiojimų, 
kruvinų' valymų, apgaules ip 
smurto.

‘^Naciai jau yra £ana aiš
kiai parodę savo norų užval
dyti kai kurias Pietų Ameri
kos šalis.

pprj-ajė n,e- 
io pavojaus Ame-SUj 

ril „j
iny?$ ’fepotfc-
mas, kurio įstatymas yra vil
kų gaujos įstatymas... baįi- 
dys ’ 4*0 ' \?W/ar<p!
viešpatavimų Kanadai ir Tran- 
euzų bei anglų kolųnijęms 
Amerikoje? '* ‘ > c ‘ f

“Ąr bjutų viltis ] 
pąsąulio taikai, jeigu Ipiųąė- 
tų riitleris? Ar gali pasaulių

taika būtį paremta nuožmia 
jėga? Ęet jeigu laimės sąjuiy 
gininkai, tai bus vij.tis, ir aš 
tvirtai tikiu, kad bus gera 
proga įsteigti taiką, paremtą 
teisingumu ir kiekvienos tau
tos teise gauti savo dalį gam
tos turtuose.”

Anglų “imperializmas”.
Bęt daugelis zmęųių Ameri

koje nępąsitiki anglų ir frąneą- 
zų “imperializmu.”, pyksta, kad 
tos valdžios nemokėjo Jungti
nėms Valstijoms skolų, ir daro 
joihs kitokių priekaištų. Tienys 
žmonėms p. Gifford Pinchot at
sako taip:

“Bet įsivaizduokite, kad 
plėšikai'laužiasi į jūsų drau
gų namus. Ir įsivaizduokitę, 
kad policijos viršininkas ne 
visuomejį gyveno pavyzdin
gai, negrąžino jums skolos iįr 
turi kitokių ydų.‘Ar jus dėl| 
to pritartumėte plėšikams?*;
Pagaliau, p. Pinchot nurodę, 

kad dabartinis Amerikos nėiį- t • .> ■.. . - <" f 3
traliteto įstatymas, kuris drau
gia pąrdayįpėti ginklus ąpgį- 
įąms ir franeuzams, teikia pa
galbą Hitjęriuil Jį remti, kuo
met tai kenkia pačios Amerikos 
interesams, yra tiesiog juokin-

“Naujienos” mano, kad buvu
sia Pennsylvanijos gubernato- 

pąstoviaį rius savo laiške išreiškė tai, ką 
' ‘ . savo širdyje jaučia milžiniška

dauguma Amerikos žmonių. IŠ-.

maįs, Jkuęie dijduoj(ami bendros
I 

i >•■ • . . •! 1 ■ • . • .1 AR? V*. H ' f J > ”R. . l*. __i ’ . - >»«■•» -t ‘ūkimus ir tam tikslui vartoja net juk nepątogu visęs Europos, o 
iš hitlerinio bagažo pasemtus gal viso pasaulio akyse pasiro- 
argumentųs apie1 pavergtų vien- dyti tikru agresorių. Kokia link- 
genčių “vadavimą’*. įstums buvo me Lietuvos santykiai išsiriš su 
truputį nuostabu, kad asmuo, $S.SR, dabar sunku pasakyti, 
kuris /per keletą metų nuolatos nes vos tik šiandien, tai yrą spą- 
deklaniavo apie “demokratiją”, įįo męn. 3 d. Lietuvos užsienių 
dabar ėmė teisinti totalitarinių reikalų mmisfrąs išvyko į Mas- 
Vąldžiu 'bloką ir smurto/žygius kyą, kur neabejotinai bus riša- 
prieš silpnesnes tautas. . mas ir Vilnijos krašto likimas.

Bet iš Keistučio rašinio pas- nelaukia Lieta-
kutiniame' “Tiešos" numeryje He> kad SSSR nepare.kajau t.j 
gaKina nupianyti,’kodėl jo “įsi- tam kojnpensatų SSSR 
tadnimuose” tokia atmaina įvv- s?V«°4ama sav0 valstybes mte- 
ko. Į jį daro didelės įtakos tam ^us lr SaVO ^OĮstmW reikalų 
tikri “dideli” žodžiai, ir juo ma- MtaPjanta, savaime suprau a- 
žiaii jisai tų žddžių prasmę su- kad Patleks relkala' 
pranta, juo labiau jie jį pavei- ™"“8* ku«e jos valstybei reika- 
kih ''' ' / : ir nau4mgi. Žinoma, Lie

stai prieš kiek -laiko, tas jau- juos ™s’ juk kitaiP ir 
nuolis parašė, kad, “Sovietų Są- 7?V°S
junga neturi mažiausio - intere- viena .tellko’
so ginti kapitalistinį imperializ- P™ rwkala\imai stlPnais al~ 
ihą, visviena ar jisai butų fa - L^meiRais remiami, o prieš tuos 
šistinis, ar demokratinis” - to- ^miai t argumentus
dėl, esą, Maskva atsisakė dėtis S1UO me u T1 niera* 
sti Anglija ir Francuzija ir su- Vakarų valstybės į Inos rei- 
sitarė su Hitleriu. Tuomet kalus dabar negali kištis, nes 
“Naujienos” nurodė, kad Keis- ptnri žymiai daugiau savo 
tutis, pritardamas šitokiam bol- garbių reikalų, o be to, iš es- 
ševikų nusistatymuL nepripažįs-.vikarų valstybėms gal 
fe 'skirmfh^Tp^^ tuos įkalus sa-
įę fašiznio. Bęt jisaj salp, kad yaranldąi tVafko SSSR, bet ne 
tokia išvada tai — “didžiausias p pkietijA.
absurdas”. Valstybiškai SSSR Baltijos

Kįųms čia ųe svai’bu, kad Mi-
chelsopukas turi daug imperti- Vi3iškai, pafeišinami, bet trečio- 
liencijos kalbėti į “Naujienų” U6 internacionalo akimis žiu- 
redaktdrių/ kaip mokytojąs iiesi°S nesuprantami,
praifinės' mokyklęs vaiką; bet Jei nė daugiau! Bendrai suglau- 
paziurėkime, kaip jisąi protau- ckls> v*~a kas iki š.iol Baltijos 
ją. Eina karas tarpe Vokietijos je Padarytą, tai dar vis
vienoje pusėje ir Anglijos įr r 5a Pak^aųjania*
Frąncūzijos antroj;e pusėje. So- p jau akytis prildauso nuo tų 
vietų Rusijos valdžia sakosi e- P^cių valstybių mokėjimo ir su- 
santi “neutrali”, kadangi abi gebėjimo tuos sunkius laikus be 
kariaujančios pusės, anot jos,Midelių nuostolių išgyventi. Juk 
esančios “imperialistinės”. 'Ir vi'sos tos valstybęs pas save su- 
Keistutis tam pritaria. šliaukia svetimos kariuomenės,

Ar jisai žino, kam jisai pri- M— .. . .....~
taria? Aišku, kad ne. Vokietija Į imperializmas! Ką tai reiškia,? 
stojo į „šitą karą su tikslu pa- Kęiątiętis nępąsąko, bet tuos ką- 
grobti tam tikras ne jai pri- kjį kieno sugalvotus “termjnus” 
klausančia^ Įeritprijas ir sustip- jisai vartoja pateisinimui to, 
Fipd ®avb pozicijas tolesniemp kąęl sovietų valdžiai tiek vaką- 
užkariavimams. Taigi Hitlerio rų demokratijos, tiek liitlcriško- 
tikslai šitame kare yra neabejo- ji|Vokietija yra tas pats.
įiųaj iinpęrialistiųiai. Bet anglai Prįe imperializiąo jiąąj pi’ise- 
ir frąncuzaį jpkįų. užkariavimo ga dar ir “kapitalizmą’’. Tokiu 
tikslų šiame kare neturi; jiė’ijŠ bųdu jisai gauna “kapitalistinį 
viso į karą nenorėjo eiti. fašistinį imperiajįzrpą” ir “kapi-

Taigi prikaišioti imperializmą talistinį demąjkrątinį įjmpąrįaliz- 
šiahie kare abiem pusėm yrh mW’. Čia, jau tikra kpŠeliena. 
nesąmonė.. Ęusijos diktatūraH^ęt, tam jaunuoliui atrodo, juo 
tfąro šitokį priekaištą vąkarųMąųgįąų “moksliškų.” > žodžių, 
demokratijoms dėlto, kad S ta- juo svarbesnis argumentas, 
linas patapo Hitlerio partnerių. ^ukŠ^ąjs “męksĮiškais’’ žo- 
Ji nori apdumti publikai akis, džjiąis kajbędainas, tačiau, jisai 
Pirmiaus, kol Stalinas dar hę- nępąsistengią suprasti paprastų 
buvo susidraugavęs su naciais, laįkraštinio • straipsnio sakinių.' 
Maskvos propagandistai sakydą- “Naujienose” buvo pasakyta 
y o visai ką kitą. Jie ragindavo (spalio 2 d.), kad Stalinas, ne- 
Angliją ir Francuziją, taip pat va pasitraukęs iš Europos (po 
ir Lenkiją, Rųmąųij,ą ir kitas AėpUplimo, sutarties su naciais 

pąsjrąšyųio), vėl “sųgryžo į Eu
ropą”', bet jau ne kaipo bešališ
kas žiūrovas, o “kaipo aktingas 
Vokietijos nacjų partneris”. Kajl- 
,ba ėjo apie Staliną, kurio raų- 
dppoji armija rugsėjo 17 d. įsi
veržė į Lenkiją. Bet Michelso* 
niikas įsižeidė. <hsąi suprato, 
kati “aktingu Vokieįtijos nacių 
paįrtinerių” mes pavadinome jį!

Gaila, kad vyrukas kėsinasi 
rašyti šjraipsnius apie pasauljo 
problemas, dar neišmokęs kaip 
reikiant skaityti, , c

'•y I j; YV^'I.3. t! ; 't ’

valstybes, kurioms gręsia pavo
jus iŠ Hitlerio pusės sudaryki 
karo blokų prieš nacių agresi
jas. Apie “imperializmų” šito; 
kiame projektuojamame auti; 
hitleriškame bloke* tuomet heA 
buvo ir kalbos.
. Bet Michelsonukas šitų stalių- 
cų bumbugų prięme už grybų 
pinigų, ir jisai dar bando su
rasti dvi “imperializjno” rųšis,: 
vienų “fašistinį” imperializmu, 
antrų “demokratinį”. Fašistinis 
imperializmas ir demokratinis

pavidale mažučių įgulų, kurios 
ar tai uostuose bus^ ar sudary
tose opo ląiyynų bazėse, bet vis- 
tięk žymiai geriąuj negu tiesio
ginė okupacija! ’

O iš esmės žymiai, geriau 
SSSR globa, negu Vokietijos 
protektoratas. Vokietija yra 
persisunkusi tiesiog zoologiniu 
bačionaiižmu, tuo metu L kai 
SSSR šioks nacionalizmas yra 
visiškai svetimas. ' Savo valsty
bės interesų diktuojama, kaipo 
daugelio tautų valstybė, netruk
do toms tautoms * kultūriniai 
augti ir bujoti.

Tai jau jei likimo tos valsty
bės verčiamos tarp dviejų blo
gybių pasirinkti, tai aišku, SSSR 
čia turi aiškią ir neabejotiną 
pirmenybę.

Tenka Jaukai, kad Baltijos 
valstybes ir šiuos sunkių^ lai
kus be didelių vidaus sukrėtimų 
laimingai išgyvenš.1

Pasaulyje nieko nėra amžino 
ir šiuo metu padarytos sutartys 
juo labiau nėra amžinos...

Visų tų sutarčių nuostatų 
vykdymas ųe tiek jau priklau
sys nuo negyvų jose rašytų rai
džių, kiek iluo gyvų pajėgų san
tykiavimo ir tų tautų savo at
sparumo.

Tai begaliniai sunkus kvoti
mai, bet šiuo metu jie tiesiog 
neišvengiami. Kuomet tenka 
skaitytis sU pajėgumu, tai jau 
neišvengiama butenybė ir tik 
reikia mokėti tuos smūgius tiek 
sušvelnyti, kad jie skaudžiai gy
vą tautą nepaliestų. Žinoma, be 
moralių visokių pergyvenimų 
teks ir ūkiškai kitaip tvarkytis 
ir surasti tokias išeitis, kad tos 
valstybės nebūtų labai sukrės
tos ir jos gyventojai nenukentė- 
tų-/ ’ '1"'7 ;

Koks bus Lietuvos likimas ir 
•s- • ' / » 11 k ,*'*'■*kas jai bus padiktuota, tai pa

aiškės už dfehos kitos, ir tai jus 
pirmiau sužinosite, negu šį ma- 
no laišką skaitysite. Galiu tiek 
pasakyti, mes esame visam pa
siruošę ir pakankamai ramus 

t -t t », f * • j*
nors visokių' rūpesčių kupini 
bet gerus vilties neprarandame 
Manome, kad tas, kas dabar da
rosi Baltijos pajūriais, tai gal 
visai pakenčiama išeitis.

Męs labąi daug galėtume pri
kišti treęiąm komunistiniam in- 
ternaęionaĮui, bęt SSSR kaipo 
valstybei šiuo mėtų mes nieko 
negąliiųę pasakyti. Mes jos žy
gius visiški suprantame ir kai
po valstybę visai pateisiname. 
J$ai?tojąm(ę, galėjo būti žymiai 
bjogiau...

Jįei mes tupėtume savo balsą 
ir bu tumę tiek pajėgus, kad jį 
galėtume stipriais argumentais 
paremti, ziųoma, surastume 
kitą išeitį. įjabar tenka skaity
tis su tuo, kas vyksta.

P bę to, jei Prancūzija ir An
glija be didelių skausmų ir var
gų šį karą laimėtų ir jei tuo- 
dyięjų valstybių gyvenimą ir to
liau vairuotu stambaus kapita
lo rykliai, vargu kas nors iš jų 
musų valstybių reikalų pabotų, 
ir visai galimas daiktas, kad nų- 
nįok.ta Lenkija butų musų są- 
skąiton atstatoma! Lenkijos ba
jorijos užsimojimai nėra paža
boti ir ji$ labai ir labai toli sie
kią. Tai dar ir šį galimą fakįą 
turiftt galvoje, susidariusi dą- 
bartiųę padėtis visai pakenčia
ma, nes ji lyg ir garantuoją, 
kad ateityje mes visai neatsi- 
durįuine grynu derybų objektu.

Lenkijos globos perspektyvos 
juo. labiąų mązai vihojanęio^. 
Jęi Baltijos valstybės' atsidųru- 
sioje padėlyje išsilaikys, lai kuo-

siųąkląj pateisinami ir supranta
mi įvykiai, bet juk gyvenimo 
raida eina vingių vingiais, tai 
kų mes vadiname politika, o po
litiką bendrai daug turį bendro 
su šachmatų lošimu..

ĮĮr čia ir te# reijkia iš anksto 
ir gerai apgalvotai pakišti eili
nį, kad pepraradus grandinių, 
ar dąr svarbesnių figūrų, o jei 
kąrųĮių — tąi “mat”. Baltijos

valstybių -visų bendras noras iš
likti nepriklausomoms, dėl savo# '*<***• • 
nepriklausomybės jos visos kar
tu ir Jdeįcvieųa paskirą,! pasiry
žę daug kuo pasiaukoti. Visose 
tose valstybėse yra daug rimtę 
pagrindų ir kūrybinių pajėgų, 
kad jos visos viduje pas save 
socialinę santvarkų gali įgyven
dinti daug teisingesnę, išmintin
gesnę ir gražesnę.

Jos visos yra darbo žmonių 
aviliai ir jos visos sutvarkys vi
daus gyvenimų taip, kaip dera 
darbo žmonės. Tegu tik nurims
ta karai, tegu tik didžiųjų tau
tų fašizmo raugas prasmenga, 
darbo žmonėms. Tegu nurims* 
tautos, greičiau, negu kur kitur 
pasuks teisingu ir teisės keliu.

—Para Bellum 
(GALAS)

Lietuvos Naujienos
RYGA. — Latvių laikraštis 

“Rriva Žeme”, palankiai apra
šydamas tęsiamų naujų Darbė
nų šventosios geležinkelį, tvirti
na, kad tų linijų pastačius, Lie
tuvos ir Latvijos prekyba dar 
daugiau pagy vesianti.

VILNIUS. — jĮdaskvos laik
raščių pranešimu, vietos sovie
tų valdžia jau atidavusi valstie
čiams Rudnios apylinkėje 3 di
delius dvarus apie 30,000 mar
gų ploto, kuriuose steigiami 
kolektyvus ūkiai. Vilniuj gyve
nimas grįžtųs į normales vė
žes. Mieste esanti sudaryta dar
bo gvardija iš 1,500 narių, ku
ri palaikanti mieste tvarką ir 
kovojanti su chuliganizmu, spe
kuliacija ir sabotažu. Gyvento
jai jau gauna elektrų ir vande
nį. Iš 116 įmonių, pasak “Kom- 
somolskaja Pravda”, jau dir
bančios 79. Greitu laiku dirb
siančios ir /likusios įmonės. 
Mieste dabar' normaliai dirban
čios visos mokyklos, institutai 
ir kino teatrai,-kuriuose rodo
mos sovietų filmos.

al- 
po- 
sa- 
tei-

,

KAUNAS.-----Susisiekimo
ministeris nusistatė, kad visi 
po Lietuvos vėliava karo apim
tose zonose plaukiojautieji lai
vai, geresniam jų pažinimui, be 
įprastų savo ženklu privalo tu
rėti dar sekančius ypatingus at- 
žymėjimus: 1. Maždaug per lai
vo vidurį, ant jo abiejų šonų, 
išilgai laivo turi būti išdažyta 
kiek galima didesnė tautinė vė
liava ir greta vėliavos, iš laivo 
priešakio pusės, didesnis rai
dėmis užrašytas laivo pavadini- 
mas, o iš užpakalio — “Lietu
va”. 2. Ant laivo denio, galimai 
geriausiai matomoje vietoje, tu
ri būti ištiesta didelė tautinė 
vėliava. 3. Nakties metu, kiek 
leis aplinkybės, pirmajame ir 
antrajame punkte išvardintieji 
ypatingi atžymojimai turi būti 
apšviesti.

a r

VILNIUS. — Išplikus mais
to atsargas ir ūkininkams 
maisto produktų į miestą veik 
nebeatvežant, pradedamas jaus
ti maisto trukumas. Lietuviai 
įsisteigė savo kooperatyvą, su 
kurio pagalbą tikisi galėsią pa
lengvinti maisto tiekimą. Be to, 
Vilniaus lietuviai sustatė savo 
reikalavimus švietimo srityje, 
kuriuos įteikė švietimo komi
sarui. Reikalavimuose iškelia
mas pradžios mokyklų, gimna
zijų, mokytojų seminarijų, ir 
lietuvių katedros reikalas Vil
niaus universitete, z

Iš Lenkijos atbėgusiųjų pa
sakojimais/ ilgus metus buvęs 
Vilniaus vaivada Bocianskis, 
plačiai pagarsėjęs savo “retor
sijų” politika prieš lietuv/us ir 
jų mokyklas, draugijas ir kt 
kultūrines organizacijas, kurs 
paskutiniu laiku buvo perkeltas 
vaivada į Poznanę, tehai vokie
čiams ateinant, nusišovęs. Taip 
pat tvirtinama, kad fronte ne
toli Vilniaus žuvęs gen. Želi
govskis, kurs 1920 m. spalių 9 
dieną pagrobė iš lietuvių sosti
nę Vilnių.

ktų

KAUNAS. — “Liet. Aidas” 
vedamajame “Svarbių sprendi
mų išvakarėse” apžvelgęs šio
mis dienomis vykstančius le
miamus pasikeitimus, kurių 
pasėkoje visa eilė tautų iš pa
grindų turėjo pakeisti savo 
valstybinę ir politinę būsenų, 
be kitko rašo: “Dėl to ir Lietu
va nėra izoliuota nuo bendros 
Europos tautų politinio gyveni
mo raidos. Dėl to ir Lietuvai 
tiesioginiai tenka dalyvauti vi- 
suo.tiniajame šių dienų valsty
binių sienų judėjime. Nors šią 
raidą mes sutinkame ir su di
deliu susirupinimu, tačiau nie
kas neužginčys musų konstata
vimo, jog Lietuva iki šiol yra 
viską padariusi, kad savo kai
mynų ir tolimesnių kraštų 
žvilgiu butų išlikusi tokiose 
zicijose, kurias jai nubrėžė 
vi idealai, tarptautinė teisė,
singumas ir bendra sugyveni
mo dvasia.

Lietuvos visuomenei nereiks 
priminti, jog ir ateityje šie dės
niai pasiliks musų valstybės 
vairuotojų vedamąja žvaigžde. 
Šis musų visuomenės įsitikini
mas turi išlikti ir tuo atveju, 
jeigu naujųjų faktų akyvaizdo- 
je musų vyriausybei
spręsti didžios istorinės reikš
mės sprendimus. Kokio popu- 
džio jie bebūtų, visuomenės 
pareiga yra nesusvyruoti šiame 
įsitikinime ir tikėti, kad lietu
vių tautos ir Lietuvos valsty
biniai interesai yra musų visų 
apsprendžiamoji, neapskaičiuo
jama ir nepakeičiama vertybė. 
Kad tų vertybę tinkamai iš
saugojus, neužtenka išmintingo 
valstybės vadovų sprendimo. 
Tauta, žinodama, jog kiekvienu 
naujų politinių aplinkybių iš
kilimo atveju jos vadai daro 
tai, kas esamomis sąlygomis 
yra geriausio, supras ir atatin
kamai įvertins tuos sprendi
mus, kuriuos formuoja šių die
nų reaji politinė padėtis. Tiems 
krašto sprendimams pakeisti 
ir, reikalui ištikus, juos pąręm- 
li disciplipuoUų tik subrendu
siai ' tautai budingu, veiksmu 
yrą aukščiausia kiekvieno pi
liečio pareiga, aukščiausias šio 
momento reikalavimas?’ K

KariuomenėsKAUNAS.
vadas brig. gen. Raštikis savo 
padėkoje ūkininkams ir kitiems 
savininkams pareiškė: “Tarp
tautiniai įvykiai pareikalavo iš 
musų valstybės atatinkamo at
sargumo ir budėjimo. Tam rei
kalui buvo pašaukta dalis at
sarginių ir paimta iš gyvento
jų arklių, vežimų ir kitų susi
siekimo priemonių. Man yra 
malonu viešai pažymėti, kad 
visi, ypatingai ūkininkai, vie
naip ar kitaip turto prievolės 
paliesti, gerai suprato gyveni
mo laiko uždavinį ir kariuome
nės reikalus ir sąžiningai atli
ko tai, kas iš jų buvohąįkalau- 
jama.”

ŠVENTOJI. — šventosios 
uosto dirbtuvės nuo spalių 2 d. 
pradėjo tiekti elektros šviesa 
Šventosios miesteliui ir uoste 
stovintiems laivams.



Lietuvos in- 
Jkouį už 200

Pęnktąd., lapkričio $, 1039

imtas
♦

vardu.

10sv. 51c
2 už 17?

17*

su

H

M
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BEAN SPROUTS 
BEAD MOLASSĖS 
ČHOP SUEY SAUCE

“F U J I”
No. 2 Jken.
5 unc. bujt. 

‘ • • J t ♦

3 unc. būt.

EGG ______________ $6.00
NUT ..............  $6.00
BIG LUMP _______ $6.00
MINE RUN _________  $5.75
SCREENINGS ___  $5.Q0

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Lietuvos pa1' 
kia paramos 
galių jų davė.

Phiįadelphijos žydų atstovas

3 sy. kęn. 48c ’ sv. ken. 19*
2 už 170 
Ž UŽ ^50 
% už 170

No. 2 ken. 3 25*
-----  , i.. . . i... —r--------- —Ą  

Did. 4Q unc. pak- 29*

unc. pak. 2 ųž 190
“PILLSBURY’S” 
BLY^AlV^ MILTAI 

 . j

GARINA

“DOMINO” ar “C & H” 
pTTTZDTTC Pauderinis arba rudasis
.V V P W- ’ 1 sv. maiš.
‘.‘^IP.WE3T” Puikus ęaJiĮęrųia • ’ • •
-i-yv-ZiT A T Piaustyti ar pusęsllUAl Did. 2^ ken
' Į - < * _____

“TASTEWELL”'
Obuolių Sudsas

Specialus Išpardavimas! Penkt. ir šęštv Lapkr. 3 ir 4

PUIKIAUSIAS SMULKUSIS

CUKRUS maišely

LIETUVOS ŽYDU K0NFFJIENCIJA
NEW YOJRKA^. — Spalių 2J tyęj ne^ąnt cęp|ro, kuris sydary- 

4 Įjotą “bĮp?OI1?a.‘” įvjrko Lie-įlų bendrų ijfsųių, negalėjo nų- 
tuvos išeivių žyaų Fedėraci- veikti didesnių "dalyĮcų. Dabar 
jos (Federation of Lithuanian jie įsitikino Federacijos naudin-

^^eręnęija prasto |0 vai.rdrau^ijėUų įstŲjo į Pęder^ęijų. 
ryto įv .(įsėsj visą dieną' Fędę- Piritų tokiu didesnių užsimoji-

* racija vienija visus ^ąnaįos ir Anų yrą planas pastatytą Kąųrie 
J.A.V. žydus išeivius iš Lietu- bendrabutį kėteiųs šiįntams 

y^vos. ši konferencija sutraukė jauniu žycįų, kur jie gyvendami 
z virš 1000 delegatų iš atskirų*per Kelis metus išmoktų amatu

vienetų ir skyrių.' Jos garbes 
prezidentu yra Sidney Hillman, 
Vičeprezideniu - uniV. prof. J. 
S. Jaffe. Maždaug prieš T1 me
tų buvo susitvėrusi panaši cen
trai?, bet ji nerado pritarimo ir 
išnyko. Prieš frjs metus kiti 
žmonės ėmėsi iniciatyvos suvie
nyti visas atskiras draugijėles, 
kad suderinti jų veikimą ir su
stiprinti šelpimo akciją' Lietu
voj ę. Ą&a£os drąugijęlės parem
davo kįęk savo nįięstę^o žydąs.

ir, likę Lietuvoje arba iškeliavę 
į pasaulį, butų pasiruošę gyve
nimui. Amerikos siuvėjų sąjun- »l - M * ... z ¥
ga, kurios prezidentu yra Lie
tuvos žydas Sidney Hillman, y- 
patingai parėmė tą sumanymą, 
tučtuojau, paskyrė 10,000 doE ii; 
dar 15,000 dol. pažadėjo vėliau. 
Tuos pinigus gavus, Fėd. d t 
Lith. Jėws mano pradėti Kaune 

1statybą ir patį namą - - bendra- «*»■_• •'< <i*r*f* • i 4 * * t t * 11

UjflrJHEį BTOGžl »

Jus Galite Paduoti
Gevesnius ir Ekonomiškesnius Valgius! 

Pirkit “Midwest Stores”

*

14 unc. pak. g už J?
“LIBBY’S” f
CfnLI €ON CARNg No. 2 ken. Į 70
“LIl$y?S.” Ęą^otą Figs • No. 2 ken. 2 ken.
Puikus* Cąjifomia Vąįenęia
GRANDŽIAI !
“DromecĮary” Citroj! Orange Lemon Peels 2 pak. 190

COCQA ■

3 fez. 35?

Y2 sv. 8c sv; ken. 14?

NAUJIENOS, Cliięągp, III.
Sekmadienio susirinkime pri- ina tirp/sąyo narių daug žymių 

j Federacijos statulas, iš asmenų, žurnalistų ir leįdęjų,, 
kurio niaįytį, l^ad jfsąų tiksįu'p,ąyarlosį savo įtajeą, yis^ie: 
Stato renjjį socįaįnį įy ^yltąrį teisingus Lietuvos in-
;n| žydų »>nw te^įs., > tp, _ į' ? '
pie 4 vai. p.pi į Konferenciją dol. auką Vilniaus reikalams, 
atvyko Lietuvos Gen. Konsulą., p<, tO) ka)bgjQ Bostono 
J. Budrys. Jo atvyknnas visų žydų | atstovaSr pareikšdamas, 
dalyvių buvo sutiktą? ąfsistoji- kad figirdę 
nju iv ovacijomis. Konfęrenči- 
jqs piĮ'ųiininįcąs Ė. Epštein per
trauke dienotvarkę ir jpęi; mi- 
krofoną žydų kalbą prabilo į 
tūkstantį ^eįę^ąt^. — Į musų 
konferenciją atvykę atstovas i 
vienintelės pasaulyje vąls ybes, 
kuri valdžios lęšonjis ųžląiko 
žydų mokyklas? Jis sąvo &mo- 
kratišku, vįšięnis prieinamu bu- 
du, pąveržė žydų simpatijas, 
kur jis lik buvo, tiek New Yor- 
ke, tiek Bęstoiie, tiek Pbilądcl- 
phijoje ir kitur. Jis visur lųri 
draągų. (,Vęį yįsųętį^os ęyaci- 
jos-)

J. Budrys pasakė atitinkamą merijoje, kaip vienas pasiryžę 
žodį, tarp ko kito pareikšdamas, remti kuo išgalėdami Lietuvą if

• įteikė Gen. Konsului 50 dol. au- 
ką vilnięčiams šelpti.

Po sveikinimų vėl pęreita prie 
dienotvarkės. Rezoliucijų komi
sija pątęįkę susirinkimui nutari
mą:

Pareikšti savo džiaugsmą ir 
pasveikinti per Lietuvos gen. 
Konsulą Lietuvos valdžią su Vil
niausątąąyimu ir pareikšti, kad 
šioje trečioje metinėje konferen
cijoje Lietuvos žydai išeiviai Ar

kad dabar, atgavus Vilnių, žydų 
skaičius Lietuvoje pakilo iki 
350.0J0. Ir toliau, kaip ir iki 
šiol kad buvo, reikalingas ypa
tingai geras sugyvenimas. Jis iš
reiškė viltį, kąd Ainerikos Liet. 
Žydų Eęderacija palaikys stip
rius ryšius su Lietuva. Turędą-

antra, tuojau pradėti vają po 
visą Ąmeriką surinkti Lietuvos 
žydams 100,000 dol.

Čia pat ant prezidiumo stalo 
pasipylė čekiai ir pinigai. Su
kelta geroka suma aukų to fon
do pradžiai.

“DĄVIES” SĮab Bąęęn
“ARGO” Gloss Starch

SV

sv. pak. 2 už
• . i..

PALMOLIVE” Muilas
SUPER SUDS” Did. raud. pak. 2 už 350

“ĮIĮEAL” ŠUflų Į^ąįstąs sy. kep. 3 UŽ 25g
“NORTHERN” Bąthroom

TOILETINIS POPIERIUS 4 ro'es 22c
$100 DYKĄJĮ Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus 

=.......... ■* Y >—-----------------

PIRK NUO NES PIGIAU

STORES
ifOlfl

r—111 jiiOO n , ■■■■i.—

ŠeštacĮiejiįų Vakare, Lapkričui 4 d. 1939
. IffiVS UŽEIGOJ, 35M So. Halsled Street
Šioje iškilmėje grieš gera muzika, prie kurios galės visi, seni ir 
jauni smagią! Ų^I^ĄHD^lAl, Kvįąęia visus at
silankyti ir iinksųiaį laįką praleis.ti ir gardąus alaus išsigerti—iki

533? Long- Avenue 
JTs'09“^ PęR'PMOUTH 9022

HONTAS Minę'Run'iS' geriausių mainų, 
dulkių7 išimta Perkant S7«6S

9 tonus ar daugiau ...-.L..:.,r..’................. * ■ " ?•
ętocįUjji? čarbof coke $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

ankstyvo ryto.y 7 —B. J. LIDY-LIDIKEVIČIUS.
■ .-z \ i f- •o< r.v . -/Y ________________ _____ .

" A*.TTžTArr*rr^ ..et cĄy 17
/
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n

Ką Reiškia 
Prekių Rųšies 
Užtikrinimas

Dažnai girdžiame kalbant, 
skaitome laikraščiuose, kad to
kia ir tokia prekė bei patarna
vimas pilnai užtikrintas. Kar
tais pasitaiko būti tokių pa
reiškimų ir labai plačia apy
voka, bet atidžiau panagrane- 
jus, patiriame, kad ir apibrė
žimuose yra daug išimčių.

Bet Midwest Stores savinin
kai savo pirkėjams teikia pil
ną prekių ir patarnavimo už
tikrinimą be jokių išimčių ir 
apribavimų, žinoma, toms pre
kėms, kurias jie parduoda su 
Midwest preikybjniu ženklu. 
Tuo jie užtikrina, kad ta pre
kė yra geros rųšies, šviežia, 
tokia, kokia gamta davė, arba 
žmogaus protas modernom prie
monėm yra geriausia padaręs. 
Be to, užtikrinama ir pilnas 
pasitenkinimas, arba — pini
gai gražinami..

Tą suprato įr įvertino jau 
tųkstanęiai tūkstančių Chicagos 
pavyzdingų šeimininkių^ Todėl, 
jos uoliai
Stores, nes čia jos gauna pui
kiausios kokybės produktus. Gi 
iš savo pusės,. Midwest Stores 
joms atsilygina dar ir piges- 
nėm kainom. Tą jos gali pada
ryti todėl, kad prekes perka 
tiesiai, iš gamintojų ir dirbtu
vių stambmenom bę tarpinin
kų, tuo pačiu sutaupydamos 
tarpininkavimų išlaidas. Prekes 
patikrina dar ir spcciaįėse la
boratorijose.

Tad, ekonomiškiau ir pato
giau pirktis Mid.węst Stores 
krautuvėse. Jos turi ssavaiti- 
nius išpardavimus, kas paleng
vina pirkėjams įsigyti geresnių 
pręlcių žemesne kaina ir toki 
išpardavimai, taipgi, pirkėjų pa
togumui j skelbiami vietos laik
raščiuose. šiandien Naujienose 
telpa panašus skelbimas, iš ku
rio .galima daug kas patirti 
apie šiandien parduodamas prer 
kės. Nepraleiskite progos pasi
naudoti. • (Skelb.)

IĄ JUĮeU>vos
KLAIPĖDA. — Klaipėdos 

uostui atitekus Vokietijai, jis 
tuojau buvo pradėtas persta
tyti taiį), kad atatiktų jurų ka
ro uosto reikalavimus. Aiškiai 
buvo inatyti,, kad žadama įreng
ti jurų laivyųp bazę. Kadangi 
uostas tokio pobūdžio - sąly-

i C*1 i ”* ‘ •

goms nętiko, buvo negilus, pe
reitą vasarą buvo pradęta jis 
gilinti ir buvo kalbama/ kat| 
tie darbai turi būti baigti iki
spalių mėnesio. Tačiau šiomis 
dienomis vįsi tie darbai buvo 
nutraukti, nors nėra paskelbta 
to nutnkukiiųo priežastys.

Lietuvai ji urna lytoji laisvoji 
uosto zoųa, p kuri yra paskirta 
prie muitįnęs, jau aptverta ir

remia Midwest

numatytą susitarime tarp Lie
tuvos ir Vokietijos. Klaipėdoj 
teigiaijną, kad laisvoji zona bus 
perduotu Lietuvai spalių 15 d.

Lietuviškų kultūrinių drau
gijų Sandoros ir Aukuro kny
gynai, kurių patalpos savo lai
ku buvo vokiečių gestapo už
antspauduotos ir inventorius 
patikrintas, dalis knygų atrink
ta, iki šiai dienai nėra lietu
viams sugrąžinti, tačiau vietos 
lietuvių veikėjai teigia, kad ne
trukus knygynus pasiseksią at
gauti.

Klaipėdos krašte pradėta 
šąukti, kariuomenėn 1911 ir 
1912 m, gimę vyrai, pirmoj ei
lėje tarnavusieji Liętųvoą ka- 
riuomėnęję. Klaipėdiškiai lietu
viai didžiuojasi, girdėdami iš 
vokiečių karininkų gražius at
siliepi m lis apie jų šeimos na
rius , tarnavusius Liėfųypjs jka- 
riuomenėje. Esą tai narsus ir 
gerai apmokyti kariai, kuriii 
jau ne vienas pasižymėjęs da
bartinėse kovose.

? I

kių, pašauktas į vokiečių ka
riuomenę ir “Lietuvos Keleivio’^

Šįus ir tarnaująs motociklų bą-

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

Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Ddodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

■■ ’Z i-1 . - ■ ;

RAL
... SSVIM.S 

loah ĄSsoqATi0Norch>«go ĮfiSnn 
JUSTĮM MĄC^JVICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE 
i- ■ ‘ ' m . X/—'■ SAVI^GS FEDERALLY

INSURED

ir pasiųstas į lelijų frųjįją bu
vęs kląįpėdįškių nacionalspcią," 
lisjįų yądąs clr. Ernst Nęųnją- 

kurs esąs ba tarę jos yądd 
ir dalyvavęs keliose kąulynese. 
Paskelbtą ir eilę jau kare žu
vusių

Šilutės; apskrityje ? jąų ajpgy- 
yendįų,ta| 4Q $. Vųkietų^ ątgą- 
behtų kolonistų. Ląųki^ąąą ir 
daugiau aįgabęnąų t. Visi jie 
yrą pąsižyinįjg ųacięiialsęcią-

nas,

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel. LAFAYETTE 4557

P. KLUJKA, vedėjas

COLŪMBIA 
ROOFING CO., 

NOT INC.
Žvyrinis dengimas ir ant gontų 
parengtas dengimas Smala ir Pi
kiu Dengimo Dyleriai, Felt Cut- 

ters ir Blėkų specialistai.
3319 S. Morgan St.

CHlCAGO, ILL.

COOK COUNTY
PASIŪLO

atimtų' Automobilių 
išpardavimą, koki cm- 

cagA ilgai minės. ' 
• 1 n z» ♦t . • * • • * ■ ■*

Užtikriname, kad Sutaupysite 
• ‘ ! šimtus Dolerių/

Virš 300 garantuotų karų. 
Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėtu Mes duosime gerą 
kainą už jūsų seųąjį, o liku
sią dalį
ęAUTE IŠSIMOKĖTI PER

1 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.

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

Išgydome per du per keturius mė
nesius skilvio, duodenalį ulserį, 
rūgščių, gasų, tulžies ligas. Nė ba- 
king sodos “Mucin” nė indžekšinų 
vartojame.

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

ATDARA: 10 v. ryto iki 9 v. vak.

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 i visas miesto dalis.
3406 go. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Ine.

• FOTOGRAFAS

Atdara vakarais iki vai.
Nedaliomis iki 1 v. dienų

j jūsų 
dėl na-

W I| I I..- . ..................... ...... ...............................

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNJYERSAL PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPANY Not
10 Wešt 18tji Šįreet

I vkkarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos 
namus ir suteiks DYĘĮĄI apskaičiavimą 
•nų šildymo reikmenų naujų ar sa- 
Sų (plant) garu arba karštu van- 

eniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—3J mė- , 
nosiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis . salesmanas

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai- 
lomis ir Hollywood . 
* viešomis. Darbas
garantuotąs.

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

DANTIMS $ 
FLEITOS 
Pataisoma 
rU^M^TOS 
PLĖIW 

jei nepatenkinti

P»AWk ' PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ 
eitais daro LĄ^NIUOTĄS DENTISTAS- iš impresi. 
bprątorijoje—^Įsteigta 18- metų. ' ' 

; .. HEJNA BROS.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

' t ’ ’ • r r

20 Metų Sųkąkties 
Minčjimp Ženklelius

GALĮ GAUTI 
NAUJIENOSE - 
KAINA 25 CFNT \t

impresijų musų

Reipas eii»H
LIETUVOS KlIi'Kn

NAUDAI

KAUNAS. — lĮftk 
inetais peĘų,prasj,ju, pa$?ejo 
>>?ok!W.M prekyboj tao-
1'1vk,HM'- ».el .;li'le^ '"f“’* 
skaičiaus^ kaikuįms^ ^jejcyųęs 
mokykloje a jį daąįytos net* p<5>

TEISYBĖS1 MYLĖTOJŲ DR-ŠT1š 
'ir ILLINOIS LIET. PAš.' ' ’ 

KLUBAS rengia

Vestuvių BaĮ|kwt|
Pradžia 4’ vai. poniet,

Sekmadienį, Bv. 5,
CHICAGOS LIĘTUVIV

- 3I3»Wst.

Įžanga 50c ypatar.
Bus puiki vakarienė šu progra- 
mu, padainuos musų Šurum- 
Burunl Sesučių Choras ’gra^ių 
dainelių iš Lietuvos ką tik gau
tas, tairrji bus ir kitokių pamąiy 
įihiirflį-' Kviečiamė1' visus’ dialv- 
Vauti, o turęšttę gerus laikus. Po 
va^ienęi.

dale Deniai Laboratoriea
~ 1724 So. Ashland Avė

TeL Lavmdale 2908-9 > * Tėl. ivionrde 9251 {
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NAUJIENOS,' Chicago, III.
UI...................  I. .......

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONTESTAS
NaijjienųJCoiitesto Eiga

šios dienos kontesto skyriuje] t 13. J. Narbutas 
netelpa konteštantų paveikslai, 
bet telpa balsų skaitliai ir kon- 
testantų kvotos.

Kadangi jau tik du mėnesiai 
laiko beliko iki kontesto pabai
gos, o dar tikslas toli nepasiek
tas, todėl prašau visų gerbia
mų konteštantų savo veiklą pa
dvigubinti, kad per šiuos 2 mė
nesi us^pagelbėtumėte mums at
likti užbrėžtų tikslą ir patys 
galėtumėte pasidžiaugti laimėję 
didesnes dovanas.

Dovanos kontestantams
Kontestantai pasiekę nustaty

tos kvotos balsų > gaus ne tik 
jiems paskirtą atlyginimą, bet 
dar^ gražią fountain plunksną 
ir paišelį su (spaustu kontestan- 
to vardu. '

Dvigubas atlyginimas
Už priduotus virš nustatytos 

kvotos balsus kontestantai gaus 
dvigubą atlyginimą.

Todėl, gerbiamieji kontestan
iai, stokite prie darbo su dar 
didesniu pasiryžimu, kad per 
šiuos 2 mėnesius padvigubintu
mėte balsų skaitlių, pagelbėtu- 
mėte mums įeiti su “Naujieno
mis” į platesnes žmonių minias 
ir patys gautumėte kuodidžiau- 
sį kaip moralį, taip ir medžia
ginį atlyginimą.
Konteštantų vardai ir jų balsų 

skaitliai
1. J. A. Sinkus

Kvota ..... . 160,000
Turi balsų 123,682

KONTEŠTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI
■MBMMMMiMBMmMmnMamonKaamnaBaMBKuMuuna

. ■ .. \r. d . ■ \■ 1 ' , , : . ?' ■ ■'

31. M. Dundulienė
Kvota 15 000

Turi balsų 7,500

ą

r

Kvota 40,000
Turi balsų 20,313

Trūksta 19,687 ,

14. V. Budvidis
Kvota 40,000 

Turi balsų 17,890

, Trūksta 22,110
15. Joe Waski

Kvota 30,000
Turi balsų 16,825

Trūksta 13,175

16. A. Kazaitis
Kvota 30,000

Turi balsų 15,438

Trūksta 14,562 
■' f

17. F. Daugini
Kvota 30,000

Turi balsų 14,956

Trūksta 15,044

18. Joe Ascila
Kvota 30,000

Turi balsų 14,300

Trūksta 15,700
19. A. L. Sikrmont

Kvota 30,000 
Turi balsų 14,100

Trūksta 15,900

20. A. Ambrozevičia
Kvota 30,000

Turi balsų 13,763

Truksla 7,500
32. Ona Vilienė

Kvota 10,000 J
Turi balsų 6,208

Trūksta 3,792
33. S. Naudžius

Kvota 10,000
Turi balsų 6,025

'»•*-**«—* - r................. . ’**■■■**

Trūkstą 3,975
': ' • i V

34. B. BarniŠkis
' Kvota 10,000

Turi balsų 5,875

Trūksta 4,125
34. N. Trumpickas

Kvota 10,000
Turi balsų 5,50Q0

Trūksta 4,500
36. J. Novogrodskas

Kvota 8 000
Turi balšų 5,118

Trūksta 2X882
37, Z. GapŠys

Kvota 8 000
Turi balsų 4,500

Trūksta 3,500
38. M. šeštokas

Kvota 8.000

Trūksta 4,100
39. T. Matuliauskienė

Kvotą - 8 QOQ • 
Turi bals'ų 3,795

t 

į

t

50. J, Jiirkšaitis
Kvota 5,000 

Turi balsų 1,550

Truksla 3,450
51. J. S?kys

Kvota 5,030
balsų 1,500

-ir r

Turį

Trūksta 3,500
‘2. J. Glaveckas

Kvota 5,090
balsu 1,000Turi

vTrūksta 4,000
53. J

Turi

Martinaitis
Kvota 5,000 
balsų 1,000

kubauskas), savininkas grocer- 
nės ir delicatessen, 3724 So. 
Halsted St., užsiprenumeravo 
/“Naujienas” ir palinkėjo man 
pasiekti viršų 'kopėčių. Prie to 
pažadėjo užprenumeruoti “Nau
jienas” į Lietuvą giminaičiams, 
jei iki Naujus Metų, bus at- 
steigtas normalus susisiekimas 
su Europa...
/' J. Jokubauskas yra Bridge 
portą žinomas kaipo linksmo 
budo ir geras biznierius. Turi 
nuosavybę ir puošnų automo 
bilį... '

Ačiū už paramą konteste.
John A. Sinkus.

nubiedninti, bet drg. Wilbert 
nesiskundžia. “Naujienas” 
tiek atsinaujino, nes jas labai 
mėgsta skaityti. \

— Steponas Narkis.

Nuo Kontestantės 
K. Mankienes

J. Malinauskas, 6551 South 
vis-jCalifornia Avė., užsirašė “N” 

pusei metų.
Ponai Malinauskai turi labai 

gražioj vietoj puikų namą tri
jų pagyvenimų, visai arti Mar- 
ųuette parko. Ponai Malinau
skai yra inteligentiški ir* malo
nus žmonės.

Trūksta 36,318 .
2. St. Narkis

. Kvota 160,030
Turi balsų 104.012

Trūksta 16,237
21. Adv. Jusas

Kvota 21,000
Turi balsų 11,775

Trūksta 4 205
40. T. T.škJviČius

Kvota 8 060
Turi balsų 3,500'

Trūksta 55,988 
f

3. Ona Davgin
Kvota 160>000

Turi bąl$ 74.041
I ■■ H----------- x

Trūksta 85<959
4. j. Mantilis;

Kvota 80,0b0
Turi balsų 30,3M

Trūksta 9,225
22. Petronėlė Žukas 

Kvota 21,000 
Turi balsų 11,240

Trūksta 9,760 j
23. Joe Augaitis < 

Kvota 21,000 
Turi balsų 10,775

Truj<s|a 48,703
5. P. Galskis >■

Kvota 80,000 
tiri balsų 33,406

z Trūksta 10,225
. 24. A. Frenzelis

Kvota 21,000
Turi balsų 10,7 75"

Trūksta 10,225 ,

Trūksta 4,500
41. J. Alikonis

Kvota 5,000
Turi balsų 3,200

Trūksta 1,803
42. J. Lidžius

, Kvota 5,000 
Turi balsų 3,175 į

Trūksta 1,825
43. J. ShoLeman

Kvotal0,000
Turi balsų 3,000

* Trūksta 46,594
6. J. Žukas

Turi balsų 32,875
7. Art. Stanionls

Kvota 40,000
Turi balsų 30,703

25. F. Bulaw
Kvota 21,000

Turi balsų 10,582

Trūksta 7,000
44. J. Buloth

Kvota 6,000
Turi balsų 3,000

Trūksta 9,294
8. E. Norgailienė

Kvota 40,000
Turi balsų 27,597

Trūksta 10,418
26) St. Mockus

Kvota 21,000
Turi balsų 9,500

Trūksta 12,403
9. V. Faiza

Kvota <000 
Turi balsų 22,000

.Trūksta 11,500 
27^ J. Maskvjtis

Kvota 15,000 
Turi ablsų 9,550

Trūksta 4,000
' .M S

45. A* Swęetra
Kvota 5.000

Turi balsų 2.275
• _____________________

Trūksta 2,725
''•••'P. O

46. J. Sugdinis
Kvotą 5,000

Turi balsų 2,250

Truksla 18,000
10. Mr. K. Mankus

Kvota 40,000
Turi balsų 21,986

Trūksta 5,450
28. Al|>. Smalelis

Kvota 15,000 
Turi balsų 8,550

Trūksta 18,064 
Iii C. K. Brgže 

ykvota 40,000 
Turi balsų 21,422

Trūksta 18,578
12. AL Savickas

Kvota 40,000
Turi balsų 20,325

Trūksta 19,675

Trūksta 6,450
29. Al. Uždravaitis

Kvota 15,000
Turi Jjalsų 8,170

Trykšta 6,830
30. M. Kulešus

Kvota 15,000
Turi balsų 7,825

Trūksta 7,175 <*■

»■ ...........R*.—.------ .........|

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE**

Trūksta 2,750
47. J. Žičkus

Kvota 5,000
, Turi balsų 2,100

— Ji,... ..... .■ 4, .v..,. , ,

. Trūksta 2,900
48. J. Pakarkljs

Kvota 5,000
Turi balsų 1,775 

—- ■;
Trūksta 3,225

•• - *

49. M. Rovaitiėne
Kvota 5^000

Turi ablsų 1,775
' • f'1. aL .

< , Trūksta 3,225
.............- ........................ .....

■

Trūksta 4,000
F. Kiikna 
kvota 10,000

Turi balsų 800

^rūksta 9,200
55. St. Žukauskas

Kvota 5.000
Tuįri balsų 650

54.

56. F. Edkins
j Kvota 3,000

Turi balsų 500

57,
9

•Truksth 2,503
J. Krukonis
Kvota 3,000

Turi baisų 503

jTruksta 2,500
58. F. RuŠinskas 

! Kvoth 2,000
Turi balsų 500

Truks įa 1,503 
į 59. D. Rūke

Kvota 2,000
Turi balsų 500

Trūksta 1,500
60. Gęo. šeškauskas 

į Kvota 1,500 
Turi ba’sų 300

Trūksta 1,200

John A. Sinkaus 
Pasekmes

Mano Žodis 
“Naujienų” 
Vajaus Reikalu

J. Semaška ir šeima, 2438 A. Dainius, 2957. W. Pershing 
W. 45th St. Visi gerai pažį- Rd., užsirašė “Naujienas” ir pa
sta kaipo ilgų metų veikėjus gelbėjo man gauti daugiau pre- 
ir labai malonius žmones. Po- numeratų. Esu nuoširdžiai 
nai Semaškai turi vieną dūk- kinga gerbiamam Dainiui 
terę, jau vedusią. Jų dukrelė tokią paramą, 
yra pasiekusi aukštą mokslą A. Dainis yra senų laikų 
muzi oje. Isuomenės veikėjas. Labai link

smo budo žmogus ir gero vi
siems linkintis asmuo.

dė-

VI-

“Naujienų” vajus neužilgo 
pasibaigs. Liko dar 58-nios die
nos, per kurias kontestantai 
dirbs ir didins skaičių savo 
balsų. Be abejo, per tą laiką 
konteštantų kopėčios gali daug 
pakitėti, bet jau didelių per
mainų iš aukščiaus pakilusių 
konteštantų nenumatoma.

Kas bus pirmutinis šiame 
konteste — sunku yra pasa
kyti. Pirmenybę gauti mes tu
rime progą vienas iš 3-jų. J. 
A. Sinkus, aš, arba Ona Dov- 
gin.

Be abejo, mes dirbsime iki 
galo ir to musų darbo pasek
mės priklausys nuo musų drau
gų. Pirmenybės aš niekam ne
pavydžiu, bet prašau savo drau
gų ir rėmėjų nevilkinančiai 
duoti man7 balsų, jei jus 
nusistatę mane remti.

Ačiū mano draugams, 
mane rėmėte ir sveikinu
kurie pasižadėjo remti ateityj.

“Naujienų” kontestantas,
— Steponas Narkis, 

4353 So. Talman Avė., 
Tel. Lafayette 3974.

Stepono Narkio Rėmėjai 
“Naujienų” Konteste

■ Florence Wabol, 4434 South 
’ Fairfield Avė., inteligentiška ir 
jauna mergina tarnauja už 
State Factory Inspector. Gyve
na su savo motina ir broliu, 

: kuris tarnauja Fire Departmen- 
te. Visi malonus ir draugiški 
žmonės. Ačiū Florencijai už 
ramą.

» » »
P-nia MiceviČienė, 4064 So. 

Artesian A’ve., užsirašė “Nau
jienas”. Ponai Micevičiai užlai
ko, valgomų daiktų krautuvę ir 
labai sėkmingai daro biznį. Kas Taisykite Savo
nori pirkti maistą labai šva- N<1111110 P<lV(l| 
rioj ir jaukioj krautuvėj, tai * dlLyl
prašau kreiptis i p-ų Micevičių VlolzGC A įnirta bučernę įr grosernę aukščiau AtPlge

esate

kurie 
tuos,

minėtu antrašu. 
» 0

T. Šova, 4001 So. Maplewood 
Avė., užsirašė “N” metams. 
P-nai Šovas yra labai draugiš
ki žmonės, turi nuosavą gražų 
namą. Turi pavyzdingai išau
ginę du sunu ir vieną dukrelę. 
P-a Sovienę yra labai pavyzdin
ga šeimininkė, 

o o o
Užsirašė “Naujienas” Mrs. 

M. Petrovich, 4034 So. Arte
sian Avė. P-nia Petrovich yra 
labai draugiška ypata. Pati už
sirašė “N” ir žada dar savo 
drauges pakalbinti, kad man 
pagelbėtų konteste. P-a Petro
vich išaugino >du sveikus sūnūs 
ir labai gražią vieną dukrelę. 
Labai esu dėkinga p-iai Petro
vich už paramą.

tt G
Užsirašė “Naujienas” me

tams gerbiamas p. J. Lapša, 
4104 S. Campbell Avė. Turi 
valgomų daiktų krautuvę. La
bai švariai užlaiko biznio vie
tą. Mandagiai patarnauja. Pra
šau kaimynų ręmti savo tau
tietį kaimyną.
; v o o

P-a A. Petraitis, 3126 West 
Taylor St., užsirašė “N” pusei 
metų.

P-a Petraitienė yra labai ma
loni ypata. Turi išauginus tris 
dukreles ir visos gražiai kalba 
lietuviškai. Tai priklauso gar
bė jų mamytei.

' G » n

Jeigu neturi pinigų* kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolų ant ilgų1 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ /NUO
UGNIES.*- <

• APDRAUDĄ* RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
e TAVERNŲ Ir namų earl- 

nlnkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
lities.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

RaStinB atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 8 ryto iki 1 vaL popiet

Tik du mėnesiai liko iki kon- 

eitus dešimts mėnesių, tik pu- 
pasisekė laimėti... ggth piace, užlaiko drabužių 
tikiuosi, kad prieš lymo įstaigą. Apart to, yra

tęsto pabaigos, o nian per pra a o o
Frank Kuzmarskis, 2635

pa

W. 
va- 
ga- 
Jis 

i muzikantus, 
kokių jus tik pageidaujate. Rei- 

:, visada pašaukite 
telefonu Lafayette 2358. Jis 
yra Keistučio ir Žemaičių Kul
tūros Kliubų narys.

sę Buicko
Bet, aš J

Naujus Mįtuš, mano ! rėmėjai bus ir patyręs muzikantas, 
duos man progos dar kartą at~ jums gali gauti 
naujinti ju prenumeratas ir į j— 
trumpą laiką pašoksiu į kopė- kalui esant 
čių viršūnę.

Praeitos savaitės pasekmės 
buvo geros; gavau kelioliką 
prenumeratų ir garsinimų...

; i 0 » 0 .

šimtametis “Naujienų” 
Skaitytojas

Antanas Diglis, savininkas 
riiažd iiki<>, Plano, Illinois, su
jaukę 100 metų amžiaus, bet 
dar yra stiprus lietuvis ir pat
sai prižiūri savo ūkį, gali dirb
ti ir gerai itiąto. Mėgstą kny
gas ir laikraščius skaityti.

Dėdės širhto metų gimtadie
nio proga, < jp anūkas, Petras 
Diglis - užprenumeravo jam 
^NAuji^nas”.

vEiiikiu per dftUg metų, būti 
“Naujienų” skaitytoju...

■ l • ■ ■ ' J. ‘

S. Laurinavičia prailgino 
prenumeratą ir pažadėjo, jei 
bus reikalas, pagelbėti prie pa
baigos kontesto. . z

. Mr. ir Mrs. LaUrinavičiai yra(, —..........—- ------------ ------
pastovus “H-nų” skaitytojai,1 Avė., malonaus ir rimto budo 
jie gražiai gyvena, adresu 3259 lietuvis. Ben jau keli metai kai

Petronėlė ir Petras Senuliai 
gražiai gyvena savo nuosavame 
name, 6016 So. Francisco Avė. 
Jie gyvena sykiu su savo duk- 
tere Bronisląva ir žentu Yanu, 
kuris užlaiko Hardware Store, 
2817 W. 63rd St. Jie yra seni 
“Naujienų” skaitytojai ir yra 
patenkinti “Naujienų” pozici
ja/7 • 7 •.

Y

jam

if.

.■ » » »
Jonas ir Marencijana Wil- 

liams, 6604 So. Damen Avė., 
užlaiko gražų taverną. Kaipo 
ramaus budo žmonės, nemėg
sta triukšmingo taverno biznio, 
Jie norėtų taverną parduoti ir 
ramiai gyventi savo nuosavoje 
rezidencijoje. Gera proga lie
tuviams, kurie norėtų turėti ta
verno biznį.

Ben Wilbert, 2018 So. Union

G‘:rsinkitčs‘N-nose”
'So. Union Avė.

» o »
Biznierius John Jacobs

Remkite tuos, kurie > 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE’-

JUBILIEJINIO KONTESTO

DOVANOS
šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams

BUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN- Iš—
MILDA AUTO SALES

806 WEST 31st STREET

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS Iš— - 
PEOPLES FURNITURE CO 

4183 ARCHER AVENUE

BEDROOM SETAS, 3 ŠM. BOUT LAMP IR DRESERIO 
UŽTIESALAS, Iš—

NEW CITY FURNITURE CO.,
1654-6 W. 47th STREET

DINING ROOM SETAS, Iš— 
ROOSEVELT FURNITURE CO 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

negaluoja ir randasi po gydy-iR 
tojo priežiūra. Suprantama, to- J 

(Jo- Icianie atsitikime žmonės lieka ■

VICTOR RADIO 1939 METŲ MODELIO, IŠ
JOS. F. BUDRIKO, 

3417 SOUTH HALSTED STREET

KITCHINETTE SEAS* Iš—
V. BAGDONAS,

__________ 3406 SOUTH HALSTED STREET

CEDAR CHĖST- Iš—
BARSltlS FURNITURE CO.,

1748 WEST 47th STREET
ir dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bus išdalintos 

koncerte, kuris įvyks kęntesto pabaigoje.
Kontesto

■

■
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Penktad., lapkričio 3, 1939 NAUJlENOS, Chieago, III

Naujas Traukinys Į Detroitą'
Diena Iš Sienos

PERSONĄL

-—n Vestuvių

REIKALINGA GĄBI MĘRGINĄ 
bendram ruošos darbui. Vienas vai
kąs, būti, šaukti rytais ar po 6:30. 

Columbus 6208.

MERGINĄ LENGVAM RUOŠOS 
darbui, vaiką prižiūrėt), tįk vaiko 
skalbinius išplauti—būti. 

Seeley 6677.

REIKALINGA OPERATORIŲ 
patyrusių prie vienos adatos maši
nų, plaunamoms suknelėms siūti.

404 So. Racine Avė., 2 aukštas.

..........     .PI'   J1 .........f | —i

CLASSIFIED ADS.
/ 4 .
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Apsivedė Willję 
Racionas

Daug chicngtečių pažįsta pp. 
Kącįonus, 3ą38 Sp, Epięrąld 
Ąvępue.

Praeitą šeštadienį,

Willie Racionas su Sophie 
Stephansee iš Jansen City, III.

Jungtuves įvyko §t. D.avjd’s 
bažnyčioje, o vestuvių puotą 
WoQjdrnąn.’s Hali, prie , 33rd 
St. ir Gręęn St.

Jąunįejį W- ir S. Kaęįonąi 
apsigyvensią Chjcągoje.

EPVVARD BĖRUKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 31 d«» 1939 m., sulaukęs 
24 metų amžiaus, gimęs Chi- 
cago, III.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Felix Saputjs, seserį Lu- 
cille ir švogerį Stanley Gru- 
Žanskį ir gimines.

Runas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 So. Hals- 
ted St. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, lapkričio 4 d., 1:30 y. 
popietj Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas ka
pinės.

Visi a. a. Edwardo Berunus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį x patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę lieka:
Tėvas, Sesuo, Švogeris ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. J. P. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

Eleonora Janonis
Du jąuni lietuviaj, Eleonora 

Janonis ir James Sinkay, Jr., 
rytoj stoją moterystės lųo- 
IDąn.

Sutuoktuvės įvyks $t. Nįęho- 
las of Tolentine bažnyčioj, prie 
62nd ir So. Ląwnd.ale gatvių, 
2:15 po piet.

Eleonoros tėveliai, darbštus 
lietuviai,' vakare ruošia iškil
mingą puotą Hamlin Club sa
lėje, prie 57th ir Hamlin gat
vių, kurioje tikisi susilaukti net 
tris šimtus

Eleonora
“Naujienų’’ 
dalyvė.'

Po vestuvių jaunieji apsigy
vens adresu .6942 So. Campbell 
Avenue.

Giminės ir draugai linki po
relei ilgiausio ir laimingiausio 
pasisekimo gyvenime^

svečių.
buvo pernykščio 

gražuolių kontesto

Drg.

.............

I *? w
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NAUJAS “MERęURY” TRAUKINYS ĮR VIDAUS ĮRENGIMAS.
New York Central geležinkelis lapkričio 12 d. paleis paųją (Chjcągo Detroit 

streaiplined trauRipį, kuris vaikš.čĮos jpylięs į njipntę greitumu. Ateinantį šešta
dienį traukinys bus išstatytas viešai inspekcijai Chicagos 12 gatvės stoty.

Traukinys vadinsis The N.ew Męrcury 'ir kelionę atliks į 3% vai.
Kitas Maręury traukinys jau perknrį laiką .vaikščioja tarp Clevelando ir Det- 

rpit.o. Ten jis pradėjo kursuoti 1936 UL Po parodos Chicagoj naujasis traukinys 
bus išstatytas kituose miestuose pakeliui, iš kurių jis. pradės neužilgo kursuoti.

PAIEŠKAU JONO BUKANTO, 
jraeitįes .draugas, kartu augome 
sietuvoje, butų malonu ir vėl pa
simatyti. Prašau prisiųskit laišką. 
Juozapas Adorųaviče, 837 W. 33rd 
' ’lace, Chicago, III.

BUSINESS CRANCES 
z Bianio Progos

NEGIRDĖTAS BARGENAS —če- 
verykų taisymo Šapa. Biznis išdir
btas per daug metų. Visos mašinos 
geram stovy. Nemokantį išmokin
siu. Priežastį patirsite vietoje. J. 
WARNIS, 5646 So. Wentworth.

PAIEŠKAU BROLIO CHARLES 
RIČKAUŠ, kuris 1938 m. gyveno 
125 Siegel St., Brooklyn, N. Y. 
Yra labai svarbus reikalas, taigi jį 
jąĮtk arba kas jį žinotų, mąlpnėki- 
;e man pranešti—busiu . dėkinga. 
MARTA KUNGIENĖ, C. Fraga 101. 
Avellaneda. Buenos Aires, Argen
tina.

PARSIŲŲOPA TAVERNAS, ge
riausia vieta Chicągoje dėl biznio. 
Kreiptis greitai, nes didelis barge- 
pąs, J506 W. Mądison St.

ALAUS IŠVEŽIOJIMO BIZNIS 
pardavimui, rau^s ir trekas. Savi
ninkas turi kitą biznį. J,ohn Mąku- 
tėnas, Willow Springs 1083.

PARDAVIMUI (TAVERNAS, ge
ras biznis—priyerstąs parduoti dėl 
lįgos. 6600 So. State St.

GROSERNĖ ir DELIKATESAI, 
nauja refrigeracija, visai pigiai, 
biznis išdirbtas 17 metų.

4119 So. Francisco.

PARDUODA TAVERNAS už 
geriausį pasiūlymą- Pelninga vieta. 
Priežastis— liga. 6556 So. State St.

PATYRUSI MERGINA, BEND
ROS RUOŠOS darbui, būti, $6.00, 
Lanwdale 8419.

* ' ' ' » * “

PARDAVIMUI TAVERNAS, > $300 
steko, fikčeriai, 4 kambariai, yaaa, 
renda $25.00. Priežastis—kitas biz
nis. 4550 So. Marshfield Avė.

REIKALINGA PATYRUSI “tur- 
ban” dirbėjų, gera alga, 1351 Mil- 
waukee Avenue, H. & H. Hat Com- 
pany.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus ūkio darbui. Turi mokėti miluti 
karves. Netoli Chicagos. Geri na
mai, tinkamam žmogui $10 įymė- 
n.esį. Šaukti. Midw.ay 9814. /

I
I O Gėlės,. aVJnjUenis11 K K A Vestuvėms, Ban- ĮJ R D M kietoms, Laidotu- 

vėms, Papuoši-

GELININKAS raams
4180 Archer AvenuePhone LAFAYETTE 5800

v i^^^O"^^iunčSnlG?Iės
Telegrąnju į 

I Visas Pasaulio
- t Dalis *
KVJETRJNJNĘA^

Gėlės Vestuvėms, Baakjetoips
ir Pagrab.ams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

LOVEIKIS

Surprise Party Ir
25 Metu Vedybų
Sukaktuves \

NORTH SIDE. — Spąliy 29 
d., Armitage Hali, 3800 West 
Armitage Avė., pastangomis p. 
O. Adomaitienės' ir p. E.
chell, tapo surengta p.p. Kazi
mierui ir Petronėlei Kičams, 
gyvenantiems 1927 No. Califor- 
nia Avė., surprise party ir sy
kiu 25 metų vedybų paminėji
mas. Pp. Kičai yra pažangus 
žmonės, pavyzdingai auklėją 
sūnų ir dukrelę, yra įipksmaus 
budo ir draugiški. Mąnau, k,ad 
Northsidėje nėra tokių žmonių, 
kurie jų nepažintų.

Rengėjos, t. y. p. Q. Adomai
tienė jr p. E. Mitchell, kaip ma
tyti turėjo gana sunkiai padir-

VJENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Marei joną Gudjonienė
PO TĖVAIS VARĄNAJCIGKĖ 

Mirė Lapkričio 4 1^3 m.

WWR

Jau prąslinko vieni metai kai ne
gailestingoji mirtis atskyrė tave, 
mano "mylima moteris, ir musų 
mylima mamytė, iš musų tarpo.

Nx>rs laikas' skubią i bėga, musų 
dgėsys ąįtffiąžj&įfi. m#s liūdime ta
vęs kasdieną ir prašome Viešpaties, 
kad suteiktų itim.s amžinybes švje- §ą.

Atmindami 14 jos Jiųdpą prasi- .
Šąlipimą iš musų tarpo, užprašome 
Sv. Mišias už jos sielą, mirimo die
noje jr laidotuvių dienoje, šešta
dienį, lapkričio 4 .d. ir trečįądienl 
lapkričio 8 vąl. ryto šv.
Jurgio parąp. bąžnyčipie.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir kaimynus daly-»l 
vaiiti šiose pamaldose jr pasimelsti» 
kartu su mumis ųž Ą. A. MARCI- 
JQNQS GUDJONIS sielą.

Nubudę liekame,
vyPAR, SVNAJ, SRSUO, ŠVQGJERJ3 IR GIMINE-

h
w*><-

H

Ji

NAŲJAUSJ>^ERIAU8I

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ABBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNiTVRE MUSE, inc. 
—THE HOME OF FINE FURNTTURE" SINCE J904 

1748-50 West 47th St Phone Yardg 5069

M

bėti, kol sukvietė tokį skait
lingą būrį dalyvių. Mano ap
skaičiavimu, dalyvavo 100 su 
viršum žmonių.

Bet nemažesnė garbė priklau
so ir to vąkaro buvusioms šei- 
mynjpkėms, t. y. p. Labanau
skienei ir p. GrigajtieRei, ku
rios tąip rupestipgai ir skaniai 
valgius pagamino-

Susėdus prie stąlų, viena iš 
repgėj.ų, t. y. p. O. Adomaitie
nė pareiškė kokiam tikslui šis 
pąrengimas yra surengtas ir 
tvarką vesti pavedė Dr. Gusse

....
Kalbėtojų buvo daugybė- ir 

visi p.p. K. ir P. Kičąms lin
kėjo daug laimės ir sulaukti 
trečiųjų t. y. — auksinių ve
dybų.

Kiek teko pastebėti, p.p. Ki
čai tokiu netikėtu. įvykiu buvo 
labai sujaudinti. Visiems, k.t. 
rengėjoms, šeimininkėms ir da
lyviams šįrdingĮausiai dėkojo.

Tvarka buvo pavyzdinga ir 
visi dalyviai lipksm,ąi laiką iki 
vėlumos praleido.

Aš nuo savęs irgi linkiu Ka
zimierui ir Petronėlei vįsokios 
laimės ir sakau, kad North 
gide respublikai yrą garbė tu
rėti tokijis pavyzdingus jr drau
giškus piliečius. :

Grįžo Iš Ligonines
Praeįtą sąyajtę grįžo iš 1B 

upinės P. Tąpięšįypięnė, kur 
pasidavė sunkiai operacijai,

Ligopė iš lėto sveiksta.- An4 
tap.as ir Petronėlė Tamošiūnai 
gyydPU JŲ07 S/). Ąv£

Išsiėmė ^eįdįmus 
Vedyboms 
(Chicago j)

George Gedvįlas, 26, su Ęįęp-
more Jąnišąu^kąs, 26

John Bj-eunan, 36,
Jonelis, 26

Vjpcępt Venckus, 
Stella Polek, 22

Reikalaują

Thoųas rmo Ąk^ander

Nusižudė
Bedarbis

su

33

Am>

Aukos Marijos 
Jurgeljonienes 
PaminkluFondui

Mrs. J. Šmotelis    $L0Q 
Mrs. B. Rakauskas   1.00 
Mr. & Mrs; L. V.

Rądįdns ..............
C. Kairis ..... '..
S. Jokubauskas .....
J. Grigaitis, ............
A. Ęulis
Mrs. M. J. Kemėšis

Detroit, .Mįęh, ....
P; Kaąšis, D<Z

. Stefanija"*birulaitis,
Detroit, LSliČh.............l,Q0

Justinas Pilką, :
Detroit, Mich.

Poviląą Sa.du|ą,
Detroit, $(ich.

5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

[įph, ........... 5.00
etroit, Mich. 2.00;

Buvo paskelbta .

Viso

1.00

1.00

’ $21.00
$2’43.50

...... $264.5Q
. jJulia August, 

Fondo ' Iždininke.

13 Pabėgo, 
8-is Suėmė

Ką n e apskrity j policija su
ėmė 5 berniukus, kurie užva
kar pabėgo iš St.. Charles pa
taisos namų. 8 kiti pabėgėliai 
tebėrą laisvėj.

■jt—rf rr

■Mm*

HELP WANTRD-MĄLE-FEMALE 
Darbini^
REIKALINGA TAPĖ IR RAN

KOVIŲ siuvėjų; rankovių ir pamu
šalų siuvėjų. 208 West Monroe, 6 
aukštas.

RE AL ESTATE FOR SALE r 
Namai-Eemė Pardavimui

NAUJI MŪRINIAI
BUNGAL0W

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

; .lrl 'iTT.*1

MJ/riMIĖRO RĄDIO 
BRPPRAMĄI
' ' ’ ' ■ '8'< v,

Syąrbu priminti, Ląd 
jpiero TAdip progrą-
fnpi yra girdimi to rytą RUP 
W :Q0 įįi 11:00 valandos iš sto
ties (W .k).

Kiekvienos diepos programas 
yrR rųpęsĮingai prirengiąs, Įr 
šiupse pFpgrąpiųose dĄlyvąRją 
žymesni ;dąiRinįRkai, dąininipr 
kės, m.Mto komĮkai—ir prįe 
to groja šauni orkestrą, kuri 
tĮkr.ai mP&ą £roti Hetuvj^kus 
muzikos kurinius.

Atsisukite, sąyo ,rądip bij^ 
dieną, 10 vai. ryto, ir išgirsite 
gyvą, lieįųviską programą įš 
galjpgps 5,000 walts radio Atg
ijęs SVVHIsP- <yĮenps yąląndps 
BFPgrAmas piln.as smagįps lįer 
tRvįškos muzikos.ir. s.vįrtowil> 
dienos žinių. •

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO JCLIŲBO mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
lapkričio .3 d., 7:30 v. vakaro, Chi 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Įiąlsted St. Visi nariai malonė
kit pribūti, ,o ir pasilikę su mokes
čiais malonėkit apsimokėti.

—S. Kuąevičiųs, rast.
KUPIŠKĖNŲ KUŲTURPS DR- 

JOS mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 4 d., 8 vai. yak. 
M. Matuzo bute, 2942 W. Pershing 
Road. Visi naciai atsilankykite į 
susirinkimu, nes turime daug svar
bių dr-jęs reikalų aptarti.

R. B., sekretorius.
KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLIU- 

BO susirinkimas įvyks šeštądienį, 
lapkričio (Nov.) 4-tą d., 1939 m., 
8 vai. vakaro, 1635 49th Ct., Cicero, 
III. Visi nariai kviečiami atsilanky
ti—bus renkami darbininkai dėl 
busimo vakaro.

—V. čepulevičius, rast.
LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGI

JOS APŠVIETA narių susirinki
mas įvyks s.ekrų.adjęnį, lapkričio 5 
d. Į:30 (Vai. popiet, Sandaros syęt., 
814 W- 33rd St. Visos kviečiamos 
atsijankyti. —Sękr^torĮ‘.

SŲA 129 KUOPOJS mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, lap
kričio 3 d.; 7:30 vai. vakaro, J. 
Petrausko salėj, 1750 Sp. Union 
Avė. Pageidautina,' kad visi kuopos 
nariai atsilankytų į ‘šį susirinkimą.

—Valdybą.
LjĘTUVIŲ KEISTUČIO KLIŲRO 

mėnesinis susirinkimas įvyks lap
kričio 5 d; Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd S t. 12 vai. dieną. 
Malonėkite atsilankyti.

— Relen Chapas, rąš.t.
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖJ 

susiriųkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 5 d., 1 vai. popiet, parapi
jos syet. Nąjrės malonėkite pribūti.

-r-A. Ląurmąviche, rast.
SJ.MANO DAUGANTO DRAUGI

JOS narių mėn. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio *5 d. 12 vai. 
dieną, Chjcągbs Lietuvių Auditori
joj, 3133 So., Halšted St. Svarbu, 
kad visi būtinai atsilankytumėt. 
Reikės išrinkti darbininkus meti
niam baliui .ąpjį^rnąųti lapkričio 12 
d. Liet, Auditorijoj. --R. R. sękr.

REIKALINGA GĖRIMŲ parda
vėjas tavernoms pardavinėti viso
kius plačiai išgarsintus gėrimus. 
Komisija ar alga jei atsakąs. Kreip
tis PROSPECT 6300.

REIKALINGAS UNIJISTAS bu- 
čerys, nevedęs. Kad mokėtų lenkiš
kai. Atsišaukite Lafayette 2409,— 
1858 West 47th St.

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

MRS. ANNA BITTIN ' 
GARDEN KOMES

3958 W. 111 St. Beyerly 0005

REIKALINGAS SKALBYKLAI 
skalbinių iš vėžio to jas 25—30. Paty
rimas nereikalingas. Tiktai aukštos, 
rųšįes vyrai tė buš'priimami. Kal
bąs lietuviškai ir lenkiškai. 7033 
Šouth Chicago Avė.

REIKALINGAS KRIAUČIUS 
prie moteriškų ir vyriškų rūbų tai
symo ir prosinimo. Atsišaukite.

4554 So.' Paulina St.

FURNISHED ROOM8 —TO RENf 
Gyvenimui Kambariai

* KAMBARYS RENDON, apšildo
mas^ be valgio. Mrs. Kraynąs. 742 
West 33 rd St.

KAMBARYS RENDON, apšildy- 
tas, su ar be valgio. 836 Wėst Cul- 
lerton St. (20th St.) pirmąs aukš
tas.

——
ĄĮTTpS-^TRŲŲKŠ F0Ž JBALfc

BUNNIN’S 
GERESNI PIRKINIAI

’38 Qlds. 5 kęl. sedan, radio 
šildytuvas .................. ......

’37 PJymouth de 1. 5 k. gedąp, 
šbdytuyąs, radio .......... ...

’36 Oldsmobile 4 durų sedan..
'36 Rinck 4-dr. sėd., s. nąįs., n 
’36 - -
’36 
’36 
’36

$495

39 metų be4mrfeis spaustuvių 
pijąkąs John Dųoitor 1Q4į 
st,, Hžsi4Rrč ^kvo 
uždegė automobilio motorą ir (apvilti, bet pasiliksite jų r$gu- 
PRsjįrųškinp. Kūną aĮrądo žmo 
na Josephine. '

ir

Jiums ^ĮauJiytjQj3isf Į^Įd,) 
’ j —Radio Mię

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

...........r I4.. , X njts., rąd. 
Olds. “6” 5 kel. se.ęiap ......
Plymouth bus. coup. Al pad. 
Dodge 4-dr. trųnk sedan ....

, (jhryęlęj: Aij-flow 4-dr. sėd 
overdrive .. ... ......... .

’36 Pontiac d.e 1. coupe ,6 cil.
’35 Plynjoųfh ,de J.

šildytuvas, radio .................
’34 Ford <je luxe 2 durų sėd.....
’34 Chevrolet 2 durų sędan .... 
*32 Fprd 2 durų sedan ..........
’32 Linęobi ..... —.............-.........
’31 Hupmobile 4 durų sedan 
’30 Pontiac ........  '..............

345
345
365
295
235
295

235
265

235
135

95
85

125
85
35’30 _ . . .

Atdara vakarais jr sekmadieniais.
BŲNNIN & SONS, INC. 

Autoriz. Chrysler-Plymoųth dyleris. 
3651 OQDEN. ROCKWĘLL 9434

■e— ■■'-.'-r.'jĮ1 ■■

Vaišės šv. Jono
Teikia Žinifis Apie Pąreii- 

, gimus:

Apie porą mėnesių atgal 
>fNąŲjienos” įsteigę Lietuviškų 
Pąrengimų Jnformgcijų Biurą.

Draugijos, RHubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti pienas ę.avo
parengimų. Tnyjgi jr rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kręip.tis į *‘NaujilenąsM/ 
kad nesuąidurti su kitais pn- 
rengimms įr išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
pąįąrjiĄyhĄą 
kia nemokamai,

Sekmadienį, l,ąpkričio-Nov. 5 
d., yjąį.-dieną, šv. Juro baž
nyčioje, 2235 S. Damep Ąye., 
bus iškjlmingą suma ir įdomus 
pamoksiąs. Po. bažnytinių ap
eigų tųpj bus paruošta skapas 
pietus—Lųjįch jr viešas pasi
kalbėjimas svarbiais musų gy? 
venimo klausimais, čia visi yra 
kvieČįaątįį dalyvauti: rėmėjai, 
bendra(jarbjai, talkininkai įr 
laisvės mylėtojai. Visus ir vi
sas širdingai-prašo jomsty Ta-, 
ryba. _ (Skl.)

žemaičių * Duktė.

73x110 PĖDŲ, DVIGUBOS sek
cijos kampas, prie Cicero Avenue, , 
arti prie miesto ribų—puiki vieta 
tavernui ar foadhouse. Paktuos la
bai pigiai lengvais terminais. Ra
šyti laišku Box 1102, 1739 South 
Halsted <

WHOLĘSALE FURNITUrE " 
Rakandai ir įtoisai Pardavimui

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

FURNITURE-FIKTURE FORSĄJLE 
RakandaiirĮtaisaiPar davimui

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatysit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eųia į bakjų 
vertybę. I MŪSŲ kainąs neįeina 
palūkanos, aukšta nuoma, bloga, ri
zika. čia ir tik Čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit yiską kas 
gražiausia frontiniam kambariui, 
valgomajam, miegkambariui—bal
dus Jokia kaina, kokia yra tįkrąi 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pįnigai grąžina
mi, jei nepatenku)tį.

HENRY M. GOODMAN 
Priginal “Cash & Carry Fumiture 

Distribųtor 
525 West 76th Street

3 blokai rytuos nuo Halstęd St. 
Kasdien 9-6, ketv. ir šęšt. iki 10.

Sekm. iki 5.

PARSIDUOPA KIETOMS ang
lims kūrenti pečius. 513 W. 20th St. 
3-čias aukštas.

PĄRČIDUOPA ALAUS KIVE
RIS, su visais pritąisypiąis dęl ba
ro. Atsišaukite 4§01 £o. Paulina 
Št. Tel. Bouleyąrd 4552.
L'* «■ *
BUILDING SERVICE  ̂SUPFIJE S 

ys
TAISAU KAMINUS, STOGUS ir 

plytas jr vidurinį darbą. 4035 West 
69th St. Porismoųth .6663.

DŲQPAM PASKOLAS 
Pęrkam morgičius, parduodam ir 
Išmainom pamuš, ųkiųs, Jotus ir 
biznius.

NAMON & CQMPANY 
4310 So. Lake Park Ąvęnue 

(arti Michigąn ežero) , 
x Phone—OĄRLAND 6131.

ŽEMIAUSIOS KAINOS
i CHICAGO J

flange. Qil-4H4c. už galoną perkant 
po 150 galonų.

)To. 3 Oil—6% c.—perkant po 400 
gkkW|

Tel N 3000.'"V--.. •



NAUJIENOS, ChlMKO, III

VAKAR
CfflCAGOJ

Atpigo Kiauliena

ggįit

Mihvau- 
Kelionč 

pirmoji.

Reikalauja Sustabdyti Patar 
navimą M, Annenb,ergui.

Chicago 
Balta -

Turbut Kalėdos 
Arti...

Mirė Rašytojas 
OpieRead

Protestas Prieš 
“Koncentracijos 
Stovyklas” Amerikoj

Perspėja Telefonų 
Bendrovę Nutraukti 
Nelegali Biznį

Pagelba Per 
Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių

Kamantinėja Unijos 
Viršininkus Apie 
žmogžudystę

Maisto Kainos 
Svyruoja

Šįvakar Įdomios Diskusijos 
Orchestra Hali Salėj

pirmi si 
eglaičių krautuvėms

Įžanga laisva. Kam laikas 
leidžia, mitinge dalyvaukite.

—Narys.

Vakar Chicagon buvo alga 
kenti keli vagonai 
sezoną 
puošti Kalėdų šventėms. Atro
do, kad jau atėjo laikąs vaiku
čiams laiškus rašyti Šauta Glau
siu ir kuli lakai geriems, o tė
veliams rūpintis, kad šventės 
perdaug piniginių neištuštintų.

Lietuvai Gelbėti Fondo 
Pranešimas.

kongresui. Rengimo komitetas 
aiškina, kad ju pravedimas 
(Hobbs Bill, Deynolds and

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vta naudingus.

Vakar rytą miestą nuklojo 
plonas pilkuoto sniego sluoks
nis. Tai buvo pirmas didesnis 
sniegas šį sezoną* ir vaikai turė
jo darbo mėtydamięs “snowbo- 

oras labai 
atšilo ir visas Sniegas dingo, bet 
miestas buvo gražus kol bal
tas rūbas laikėsi.

Federalis darbo departamen
tas skelbia, kad per paskutinę 
pereitu mėnesio savaitę maisto 
kainos šiek tiek nupuolė, Chi- 
cagoj ir kitur. Svarbesnės mai
sto rūšys atpigo 1—2%, o kiau
liena (porkchops) vietomis nu
krito net 15%.

Palyginus su pernai metais, 
dabartinės kaino * vra 2 nuošim- *
čiais aukštesnės už kainas spa
lių menesį, 1938.

TOPEKA, KAS
Jean Chatburn,. kurie šiomis dienomis čia ąpslved

t* AUJLu.Z't V*<*VMai. 1'eu.piluio
EarI Simpson Jr. (j

; SPRINGFIELD, ILL
ras Rocco, kurie yra kaltinami nužudymu 82 metų am- Pimlico arklių lenktynės, kuriose laimėjo pifrmą vietą Challedon. Lenktynių prizams
žiaus Eilėn Mitchell, Violos motinos. • $10,000. . .. .. . •

Lokomotyvas Chicago Junc 
tion gelžkeĮio ya-ijde, prie 40-to. 
ir Wood, užmušė 
John 'Smith 
tų amžiaus 
5016 Pripceton avėnue 
nukrito* nuo 
po garvežių.

Ginčas Kilęs Dėl Finansų.
Antradienį rytą nežinomas 

užpuolikas nušovė Loyola uni
versiteto spaustuvės tarnautoją, 
Paul Peters. *

Pasklidus kalboms, kad jis 
buvo auka nesusipratimo spaus
tuvininkų unijoj, International 
Prinling Pressmcn and Assist- 
ants, prokuratūra pradėjo jos 
viršininkus kainai!lineli.

Vakar klausinėjo Uni jos pre 
zidenlą Hugh Crambert, S. B. 
Marks, administratorių ir John 
Ilagemann, vieną mažesnių vir
šininkų. Nesusipratimas buk ki
lęs apie- unijos lokalo iždą ir 
atskaitą.

MOUNT VERNON
naljucnu-aČmb U.D?oW dešinei), kuris jau turėjo 125 kraujo transfuzijas. Prieš 

buvo paskirta pusantrų metų jis susirgo inkstų liga. Ji palaiko jo 4 
metų broliukas Richard.

Po ilgos ligos vakar pasimi
rė garsus Chicagos r ašy toj as- 
jumoristas, Opie Read. Jis su
laukė 86 metų amžiaus. Buvo 
vienas naujos Amerikos litera
tūros “pionierių” ir artimai 
draugavo su Mark Twafn, Eu
gene Field ir James Whit- 
comb Riley.

Velionis gimė 1852 metais 
Nashville, Tenn., ir Chicagoj 
gyveno adresu 5000 Harper 
avenue. »

LONG BEACH, CAI
rei) ir Wes Garroll, kurie išbuvo lėktuve 726 valandas 
ir “užmiršo” vaikščioti. Žmonoms pagelbstant jie prati
nasi vaikščioti. . , VA

Laivui x“Washington” vakar 
atplaukus New -Yorkan iš Eu
ropos, *Nėw Yorko policija su
ėmę keleivį, chicagielį Joseph 
Huebscher, nuo 826 S. Wabash 
avenue. Jisai yra kaltinamas 
pasportų klastavimu. '

gan avenue, šįvakar įvyks 
svarbus masinis mitingas ir 
diskusijos apie “koncentraci
jos stovyklas”, Amerikoj. 

/
Mitinga šaukia Chicagos Pi

lietinių Teisių Komitetas, ku
riam pirmininkauja plačiai 
žinomas liberalas,. John A. 
Lapp.

Mitingo tikslas yra supažin
dinti chicagiečius su keliais 
fašistiškos dvasios įstatymų

Chicagos Lietuvių Prekybos 
Buto įsteigtas Lietuvai Gelbė
ti Fondas nutarė visą pagelbą 
Lietuvai teikti per Lietuvos 
Raudoną ii Kryžių. Tam tikslui 
buvo -išrinkta pirma vietinė 
kuopa Bridgeporte, kurios na
riai yra: Bette Bąldwin, Mrs. 
Bradchulis, Mrs. Alice Yonik, 
Stasė Petrauskaitė, Mrs. Julia 
Andrulis ir Mrs. Ona Aleliu- 
nas. Tą (patį vakarą Bridgepor- 
lo kuopa surinko ir perdavė 
centraliniam iždininkui, J. P. 
Rakščiui $50.00.

Už trumpo laiko Lietuvai 
Gelbėti Fondas sušauks susi
rinkimą suorganizuoti Bright- 
on Parko kuopą.

Prašome visas draugijas ir 
pavienius žmones aukoti kiek 
galite ir pagelbėti nukentėju- 
siems Lietuvoj ypatingai Vil
niuje.

Priduokyte aukas viršminė- 
tiems asmenims, kurie išduos 
oficialias kvitas arba siuskite 
aukas Lietuvos Konului P. 
Daužvardziui, 100 E. Belle- 
vue Place. Siųsdami aukas pa
žymėkite, kad auką skiriate 
Lietuvai Gelbėti Fondui, kuris 
veiks per Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių. —-R. P.. J.

■ AAUJIENŲ-ACME TelephoV
PHOENIX, ARIZ. — Slaugės veda į ligoninę Winnie 

Rųth Judd, kuri iš tos įstaigos buvo nubėgusi.
•/ \\ .X ■. ‘ ‘ JI MJAVL-.-.

Federalis ir valstijos proku
rorai, W. J. Campbell ir T. J. 
Courtney, vakar įteikė bendrą 
perspėjimą Illinois Bell telefo
nų bendrovei, taipgi Western 
Union telegramų agentūrai, 
tuojau nutraukti patarnavimą 
Moe Annenbergo sindikatui.

Perspėjime prokurorai pri
duria, kad patrauks bendroves 
atsakomybėn, jeigu t reikalavi
mas nebus išpildytas.

Jų teikiamas patarnavimas 
Annenbergui skaitomas nele
galiu dėl to, kad Annenberg 
operuoja sindikatą, kuris tei
kia žinias “kukiams” apie’ar- 
klių lenktynes lažybų dary
mui., Įstatymai tokias lažybas 
draudžia.

Jeigu sindikatas telefono ir 
telegramų susisiekimą praras
tų, tai turėtų iš biznio išeiti. 
Sindikato savininkas, Moe An- 
neriberg, neseniai buvo patrau
ktas atsakomybėn už nesumo
kė} imą valdžiai apie 6,000,000 
dolerių incomc taksais.

• Federalė namų administraci
ja skelbia, kad už dviejų savai
čių Hammonde pradės griauti 
lūšnas ir jų vietoj statys naujus 
namus su 440 butais darbinin
kų šeimynoms. Administracija 
tam tikslui turi $1,800,000.
• Ar žinot kiek amerikiečiai 
išleidžia pinigų per metus alui 
ir degtinei? Alaus išgėrė už $2,- 
072,674,000, o degtinės ir kitų 
stipresnių gėrimų už $693,203,- 
250. Tokias skaitlines paduoda 
American Businessmen’s Re
search Foundation, kuri padarė 
gėrimų pramonės studiją.
• Dėl karo Europoj ir Ameri- 
kos^ginkluotų jėgų stiprinimo, 
Chicagoj pasireiškė didelis tru
kumas medžioklinių šautuvų ir 
kitokių ginklų medžiotojams.
• Tarnautojų streikas vakar 
sustabdė valandai laiko elevato
rių susisiekimą 16-kos aukštų 
Butler name, ties 162 N. State 
Street. Tarnautojai sustreikavo 
protestui prieš prašalinimą jani- 
toriaus, Herman Panūs.
• Parėjusi namo iš draugės 
šermenų, 60 metų Mrs. Bernice 
Daniel sukrito ant grindų savo 
kambaryj ir pasimirė. Ji sirgo 
širdies liga. Gyveno adresu 2321 
S. Albany avenue ir turėjo 11 
vaikų.
• U. S. kariuomenės vadovybė 
Chicagoj (6-tas korpusas) skel
bia, kad priims karo tarnybai 
dar 1,300 jaunuolių. Rekrutavi- 
mo raštinė randasi senojo paš
to rūmuose.
• Užvakar vakare Chicagon iš, 
Rotterdamo, Olandijos, atplau
kė neseniai pastatytas prekinis 
motorlaivis, Prins Willem III. 
Vakar laivas išplaukė 
kėn, kroviniui paimli 
Atlantiku laivo buvo 
Nuotykių nebuvo. <*
• Vakar formaliai prasidėjo by- 
a iškelta First State Mortgage 
bendrovės viršininkams už iŠvi- 
liojimą apie $80,000 iš žmonių, 
perkančių nejudinamas nuosa
vybes. Bendrovė užlaikė raštinę 
adresu 10 North Clark Street. 
Jos savininkai yra 63 metų Mrs. 
Katherine Morris, vyras Louis, 
sūnūs Milton, nuo 2850 Benvyn 
avenue; duktė Esther Amold, 
ir žentas Jay, nuo 3837 Monti- 
eello avenue.
• Federalis teisėjas Sullivan va
lias patvirtino skaudų draudi
mą prieš Bridgeport Lemont 
Dairy Company, 840 W. 31st 
Street. Firma.turi laikytis val
džios įvestos pieno kontrolės pa
tvarkymų arba išeiti iš biznio. 
Bendrovė buvo patraukta teis
man, kai jos viršininkas, Jos
eph Skrzypczynski, atsisakė pil
dyti reikalaujamus raportus ir 
mokėti specialius kontrolės tak
sus. Jis aiškino, kad jo biznis 
yra labai mažas ir naujų mo
kesčių negali pakelti.

svicmoną, 
Jiša'F buvo 38 me- 
ir gyveno adresu 

Smith 
pbekiriio . vagono

ivauJlenų-Acrne Telephoto
ir kino aktorė

BOHEMIAN GIRL
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NAUJOS GADYNĖS CrfORAS

V’AVAIJL. '

Viola Catanzaro ir jos vy

ir Walter Amendment) reikš 
steigimą koncentracijos stovy
klų Amerikoj, registravimą 
visų piliečių, varžymą teisių ir 
persekiojimą pažangos n i ų 
žmonių.’ . '

Kalbės keli žymus kalbėto-jlėmis1’. Apie p’eLųs 
jai, taipgi bus rodomas įdo
mus spalvotas filmas, “Sons of

liill

4^< ’ ‘.’t

-i?
& i .
B®
KK-




