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No. 246merika remia Skandinavijos šalis
SOOSEVELTAS PASIUNTĖ PRANE- ŽINIOS Iš LIETU- Kalinin atsakė prez. KARO ŽINIŲ LIETUVOJE AREŠTUOJAMIPREZ. ROOSEVELTAS PASIUNTĖ PRANE 

SIMĄ UŽGIRDAMAS SKANDINAVIJOS 
/ SALIU NEUTRALUMĄ

Panašius pranešimus pasiuntė ir kitos 
< Amerikos respublikos

WASHINGTON, D. C., spa
lio 18. — Prez. Rooseveltas tre
čiadienį pasiuntė Švedijos ka
raliaus vardu pranešimą, kad 
Jungt. Valstijos remia Skandi
navijos šalių pastangas išlaiky
ti neutralumą.

Stockhcidme, Švedijoj, trečia
dienį pra&dėjo Švedijos, Nor
vegijos ir Dąnijos karalių, Suo
mijos prezidento ir tų šalių už
sienių reikalų ministerių kon
ferencija. Svarstomi klausimai, 
kaip išlaikyti Skandinavijos 
neutralumą ir kaip palaikyti 
prekybą karo laikais. Suomijos 
prezidentas dar nori sužinoti, 
kokios pagalbos suomiai gali 
tikėtis,, jeigu kiltų jų karas su 
rusais.

Prezidento Roosevelto prane
šimas sako, kad Jungt. Valsti
jų valdžia ir gyventojai ati
džiai stebės Skandinavijos kon
ferencijos darbui Jung|*. Val
stijos ką?tų su kitomis Ame
rikos respublikomis reiškia pri- nių ’ santykių su suomiais,,

tarimą neutralumo principui ir 
tautų santykiams pagal įsta
tymus, kurių atstovaujančios 
Stockholmo konferencijoje tau
tos savo istorijoj tinkamai lai
kėsi.

Panašius x pranešimus Stocv- 
holmo konferencijai pasiuntė ir 
20-ties kitų Amerikos respuo- 
likų valdžios.

Neužilgo po to, kai prez. 
Rooseveltas pasiuntė pranešimą 
Stockholmo konferencijai, 
gavo Suomijos prezidento Kyo- 
sti Kailio laišką.

Suomijos prezidentas dėkoja 
prez. Rooseveltur ir Jungt. Val
stijoms už moralią paramą.- Ji
sai sako, kad Suomija niekuo
met neužmirš Jungt. Valstijų 
pagalbos.

Antradienį prez. 
paskelbė Kalinino, 
sijos prezidento,
prašymą nepulti Suomijos. Ka
linin esmėje kalba, kad sovie
tų Rusija ieško tik drauginges-

5'

Rooseveltas 
sovietų Ru- 
atsakymą į

Nušovė 8 vokiečių 
lėktuvus Britani

jos salose

Suomija evakuoja 
Karelijos gyven

tojus

VOS
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS

ŽINIOS

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 14 d. — Oficialiomis žinio
mis naujoji Lietuvos siena ry
tuose prasideda prie Latvijos 
ribos ir eina Drūkšių ežero ry
tiniu pakraščiu, Drūkšių mies
telį palikdama jiems; toliau pro 
Rismėnus (mums), pro Daugė
liškiu stotį (jiems) ,į vakarus 
nuo Švenčionių, kurie liko 
jiems, — pro Buivydžius 
(mums), pro Šumską, Tabariš- 
kius, Jankūnus, Eišiškes, Dai
navą (visi mums) ir toliau Ūlos 
upe į vakarus ligi taip vadina
mos buvusios, administracijos 
linijos, — to iau ta linija kaip 
seniau, paliekant Gardiną už 
tos linijos. L. P-bė.

Kaliniu atsakė prez 
Rooseveltui ■" ;

WASHIN 
Ho 18. 
zidentas Kalinin atsakė į prez. 
Roosevelto atsišaukimą, pasių
stą prieš savaitę laiko, kuris 
prašė rusus > nenutraukti drau
gingų santykių 
Kalinin aiškina, 
nes rusų-suomių 
mos pripažįstant 
priklausomybę.

, D. C., spa- 
Sį)vietų Rusijos pre-

su Suomija, 
kad dabar ti- 

derybos veda- 
Suomijos ne-

Turkijon atvyko 
francązų gene-

SUTRAUKA KOMUNISTAI

Britai varys propagandos 
vajų toliau

LONDONAS, Anglija, spalio 
Premjeras Chamberlain 
pranešimą parlamentui 
savaičių karo eigą. Pa- 
kad paskutinėmis die- 
kai vokiečių oro laivy-

18. — 
padarė 
apie 7 
reiškė, 
nomis,
nas pradėjo atakuoti Britanijos 
salas, aštuoni vokiečių lėktu
vai tapo nušauti.

Vokietijoje matosi stiprus 
nepasitenkinimas Hitlerio reži
mu. Taigi Chamberlain aiški
no, kad Britanijos valdžia ii 
toliau varys propagandos kam
paniją tikslu informuoti Vokie
tijos gyventojus apie karą ir 
apie tarptautinius santykiu 4. 
Pasak Chamberlaino, britų pro
pagandos vajus įveikiąs Hitle
rio propagandą.

HELSINKIS, Suomija, spa-’ 
lio 18. — Karelija yra vadina
ma Suomijos pietų rytų dalis, 
kurios rubežius siejasi su Ru
sija. Karelijos civiliai gyvento
jai skubiai evakuojami, nežiū
rint gandų, jogei Suomija yra 
pasiryžusi taikytis su 
kompromisu.

Sovietų armijos 
įmaršavo Estijon
RIGA, Latvija, spalio 18. — 

Trečiadienj sovietų Rusijos ka
riuomenė jmaršavo Estijon. Es
tijos rubežių sovietų kariuome
nė perėjo dviejuose punktuose 
— ties Narwa (Ivangorodu) ir 
Isborsku. Estijos gyventojams 
išakyta laikytis bent 100 jar
dų toly nuo kelių, kuriais rusų 
kariuomenė maršuos. Rusų ka
riuomenės ir Estijps gyvento 
jų bičiuliavimas uždraustas.

ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

calio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; saulė teka 6:06 v. r., 
leidžiasi 5:04 v. v.

Rusų sąlygos šuo 
miams sunkios

ISTANBUL, Turkija, spalio 
18. t— Rusį-turkų deryboms 
nutrukus, ’Thrkija skubiai da
ro karinius prisiruošimus. Tur
ki j on atvyko keletas Francuzi
jos karinių ekspertų, jų tarpe 
generolas Weygand.

HELSINKIS, Suomija, spalio 
18.
Suomijoj viešai nepaskelbtos. 
Bet neoficialiai kalbama, kad 
sąlygos esančios taip sunkios, 
jogei abejojama, ar Suomijos 
.valdžįą ^as/p’riinis. .ž.
i. Suomiai ruošiasi rimtiems 
įvykiams. Mębilizacija tebeina. 
Helsinky įsakyta užgesinti ne
onines iškabas. < Miesto 
automobilių veik visai 
ti, nes juos rekvizavo 
reikalams.

Kalbos eina, kad
greičiau žus kariaudami, negu 
pasiduos rusams be kovos. Lau
kiama Skandinavijos šalių kon
ferencijos pabaigos. Po to Suo
mijos delegacija vėl į Maskvą 
vyks.' } •

Sovietų Rusijos sąlygos

Pašalino Rusijos in
žinierius iš Fordo 

įmonės
DETROIT, Mich., spalio 18. 

— 40 rusų inžinierių keletą 
metų lanke Fordo įmonę De-

STOCKHOLM, Švedija, spa
lio 18. — Norvegijos, Švedijos 
ir Danijos karaliai ir Šuomijo; 
prezidentas prade j j trečiadienį 
konferenciją. Konferencija svar 
stys klausimus, kaip išlaikyti 
neutralitetą ir kaip apsaugoti 
prekybos laivus. Suomijos pr* 
zidentas nori sužinoti, kokios 
pagalbos Suomija gali tikėtis, 
jeigu rusų-suomių karas kiltų.

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

lio 18. — Prez. Rooseveltas pa
informavo Švedijos karalių, 
kad Jungt. Valstijos remia 
Skandinavijos šalių neutralumą 
ir jų tarptautinę laikyseną. 
Dvidešimties ‘ kitų Amerikos 
respublikų valdžios pareiškė 
panašias mintis ' ryšium su 
Skandinavijos karalių konferen
cija, kuri prasidėjo Stockholme 
trečiadienį.

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

18. — Premjeras Chamberlain 
painformavo parlamentą, jogei 
per paskutines dvi dienas bri
tai nušovė 8 vokiečių lėktuvus 
atakavusius Angliją ir Škoti
ją

KALTINAMI “TROCKIZMU”

RIGA, Latvija, spalio 18. — 
Lietuvos vyriausybė baudžia 
asmenis, kurie yra priešingi 
okupdvimui Vilniaus miesto ir 
Vilniaus krašto. Keletas šimtų 
šitokių asmenų tapo areštuota. 
26 komunistai nuteisti pereitą 
antradienį Iž’-kai mėnesių sun
kiųjų darbų koncentracijos sto
vykloje.

Tačiau, kad neužgauti ko
munistinės sovietų Rusijos jau
smų, Lietuvos vyriausybė ap
kaltino sakytus komunistus

“trockistais” esant. Na, o troc- 
kistus ir pati sovietų vyriau
sybė ima už pakarpos. Tokiu 
budu tapo išrišta “delikatni” 
problema: jeigu nori l^omunis- 
tus bausti, tai pavadink jucs 
trockistais ir siųsk į kalėjimą 
arba į koncentracijos stovyk
lą. /

Latvijos vyriausybė taipjį 
imanti komunistus nagan. Bet 
latviai atrodo labiau “clumsy”: 
jie kaltinsią komunistui “po
litiniu chuliganizmu”.

RUSIJOS-TURKIJOS DERYBOS BUVO 
BERGŽDŽIOS

RUSŲ REIKALAVIMAI GRASINA TURKIJOS 
SAUGUMUI

—-X—x<

Woite.;.Jie:,2!ia studfiavę Suomija, sim,)

rusais

Smerkia britų laivy 
no vadovybę

LONDONAS, Anglija, spalio 
18. — Vokiečių submarinas pe
reito šeštadienio rytą paskan
dino britų šarvuotlaivį Royal 
Oak. Paskandino jį prieplauko
je, apsaugotoje minomis ir tin
klais prieš submarinus, kai lai
vas stovėjo įkąru pririštas.

Pirmiausia submarinas palei
dęs į Royal Oak vieną torpe
dą. Dvidešimt minučių vėliau 
jis paleidęs vėl keletą torpedų 
vieną paskui kitą. j

Tai atsitiko britų laivų ba
zėje, kurioj buvo daugiau ka
ro laįvų. Kai kurie dienraščiai 
sako, britų laivyno apsileidi
mas buvęs toks didėlis, kad jis 
leidęs žūti 800-ms jūreivių uo
ste ir nespėjęs savo žmonių iš-

gatvėse 
nematy- 
armijos

suomiai

Atakos kainavo vo
kiečiams 5,000 vyrų

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 18. — Nuo pereito pirma
dienio vokiečiai išvystė ofensy- 
vą vakarų fronte. Jie žymiai 
pasistūmė pirmyn Luxembour- 
go sektore ir į rytus nuo Saar. 
Francuzijos karo pranešimai 
sako, kad ofensyvas sulaiky
tas. Vokiečiams jis kainavo 
apie 5,000 kareivių. Francuzų 
nupstoliai buvę visai menki.

Numato 20,000,000 
karo pabėgėlių

NVASHINGTON, D. C., spa
lio 18 
ferenciją pabėgėlių ir tremti
nių klausimais prez. Roosevel
tas akcentavo tų klausimų rim
tumą. Tarp ko kita įis įspėjo, 
kad gal teks surasti preįglau- 

gelbėti, jau nekalbant apie sub^! ^os 10,000,000 ar 20,000,000 
marino gaudymą.

73 sužeisti 1 a i v e 
President Harding
NEW YORK, N. Y., spalio 

18. — New Yorke gauta tre
čiadienį žinia, kad juroje au
dros metu Jungt. Valstijų lai
vo President Harding 45 pa- 
sažieriai ir 28 įgulos nariai ta
po sužeisti. Paul Johnson, vei- 
teris, manoma, buyęs nuneštas 
į jurą. Jo pasigendama.

Atidarydamas kon-

žmonių — vyrų, moterų ir vai
kų — pirm negu Europos ka
ras pasibaigs.

mobilių produkcijos metodus. 
Trečiadienj įmonės vedėjai pa
informavo rusus, kad ateity 
jiems nebebus leidžiama lais
vai įmonę lankyti.

Iš karto-" nepaskelbta, kodėl 
rusų inžinieriams privilegija 
lankyti įmonę tapo atimta. Vė
liau Norval Marlett paaiškino, 
kad rusai turėjo 
tos komunistais 
išnaudojo duotas 
j e privilegijas.

18. — Sovietų Rusijos kariuo
menė pradėjo okupuoti ’Estiją. 
Ryšium su okupavimu nutrauk
tas Estijos telefono ir telegra
fo susisiekimas su kitomis val
stybėmis.

ISTANBUL, Turkija, spalio turkai nepripažįsta padalinimo 
18. — Turkijos premjeras Re- 
fik Saidam painformavo Res
publikos Liaudies Partijos par
lamento grupę, kad rusų-turkų 
derybos buvo bergždžios. Rusų 
reikalavimai Dardanelų atžvil
giu grasina Turkijos saugu
mui, rusai nežada turkams at
lyginimo už koncesijas ir yra 
priešingi sutartims, kurias tur
kai padarė su franeuzais ir bri
gais, pareiškė premjeras.

Kiti pranešimai sako, kad

Lenkijos, kad jie nesutinka or
ganizuoti Balkanų valstybių 
bloką, kurį kontroliuotų Vokie
tija ir Rusija, ir kad jie yra 
priešingi Rusijos ir Bulgarijo’ 
užsimojimams pasiimti Rumih 
nijos teritorijos.

Anksti trečiadienio rytą Tu r- 
kijos užsienių reikalų ministe- 
ris Saracoglu apleido Maskv) 
ir išvyko į Turkiją. Laukiama, 
kad dar šią savaitę turkai ir 
britai pasirašys sutartį.

ryšių su vie- 
ir nederamai 
jiems įmonė-

Iš Lietuvos

Jungt. Valstijų prekybi-

—X—X—X—
NEW YORK, N. Y., spalio 

18 
nis laivas Independence Hali
išgelbėjo 300 pasažierių britų 
laivo City of Mandalay, kurį 
vokiečių submarinas paskandi
no Atlante.

PRANCŪZAI RUOŠIASI ATREMTI 
VOKIEČIŲ OFENSYVĄ

VOKIEČIAI KONCENTRUOJA 800,000 KARIŲ 
90 MYLIŲ FRONTE

Viesulas Bermudoje
‘.'’ir-' • '■ ' ' ' ■ ■ ' F. . /

HAMILTON, Bermuda, spa
lio 18. —Bermudą antradienį 
užgavo viesulas. Vėjas siekė 
100 mylių per valandą greitu
mą. Išvertė medžius, išnešė na
mų langus, nutraukė telegrafo 
ir elektros laidus, suardė susi
siekimą. Audra 
tos valandos.

šėlo puspenk

Išardė sukilėlių kapus
MAŽEIKIAI. — Viekšniuose, 

Uogiškių k., tarp Uogio upe
lio ir Ventos upės, pagal 'šlaitą 
yra pušynas, kurį iš seno apy
linkės gyventojai, vadina Kau
kolių mišku, o šlaitą Kaukolių 
lauku. Mirusiųjų ir gyvų 1863 
metų sukilėlių pasakojimu šio
se vietose rusų kazokai šimtui 
sukilėlių nukapoję galvas. Da
bar per šią vietą vedant nau
ją kelią atkasta daug žmonių 
griaučių. Griaučiai atrodo dar 
neseni. Prie kai kurių randa
ma kaltinių durklų. Tie durk
lai buvę kalami Akmenės ir Lū
šės apylinkėse. Butų žmoniška, 
jei randami čia kaulai nebūtų 
mėtomi ir verčiami į kelią, bet 
butų surinkti ir užkasti netoli 
esančiuose karių kapuose. ----- ------ *-------

Nepaprastai nusekęs 
Nemunas

KAUNAS. — Dėl ilgų saus
rų šiuo metu yra nepaprastai 
nusekęs Nemunas. Vietomis 
tiek žemai vanduo yra kritęs, 
kad vos gali prasiirti tušti gar
laiviai. Navigacija Nemunu dėl 
to paskutiniuoju metu yra žy
miai pasunkėjusi. Į kur anks
čiau garlaivis eidavo 2—3 vai., 
dabar eina 5—6 valandas ir p. 
Kad toliau galėtų garlaivis 
plaukti, ties Kačergine keleiviai 
turi iš jo išlipti, paeiti gplą 
krantu, ir tik tada gali vėl sės
ti į garlaivį..

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 18. — Vokietijos fronto už
nugary, 30 mylių plote į šalies 
gilumą, koncentruojamos dide
les nacių karo pajėgos. Pran
cūzai mano, kad naciai ruošia
si dideliam ofensyvui prieš Ma- 
ginot tvirtovių liniją.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 18. — Vokietijos kariuome
nė išstūmė iš priešakinių pozi
cijų francuzus praktiškai visa
me sektore tarp Saar ir Mo- 
selle upių.

90 mylių ilgio fronte Vokie
tija koncentruoja apie 800,000 
kareivių. Francuzijos karo va-

dovybė numatę, kad vokiečiai 
ruošiasi stipriam ofensyvui. 
Taigi ofensyvui atremti ir Fran
cuzijos ( kariuomenė koncentruo
jama strateginiuose punktuo
se.

Naciai, nustūmę francuzus 
atgal, stiprina savo pozicijas 
prie pat Francuzijos rūbe 
žiaus.

LONDONAS, Anglija, spalio 
18. — Rusija pasiuntusi 17’/» 
tonų aukso Vokietijai — pra
nešta atstovų rūmuose trečia
dienį.

ISTANBUL, Turkija, spalio 
18. — Turkų-rusų derybos bent 
laikinai nutrauktos. Turkai ruo
šiasi pasirašyti sutartį su bri
tais.

HELSINKIS, Suomija, spali j 
18. — Suomija turi išmokinu
si įvairioms karinėms parei
goms eiti tiek moterų, kiek ji 
turi išmokinusi šitoms parei
goms vyrų. Moters eis karines 
pareigas, jeigu karas kiltų.

—X—X—X—
ROMA, Italija, spalio 18. — 

Italijai įteiktas planas apgy
vendinti Etiopijoj iš karto 30,- 
000 žydų. Jei Italija priims 
planą, tai ilgainiui Etiopijoje 
bus galima apgyvendinti 1,- 
000,000 žydų. \

VAIGUVA. — Pradėta staty
ti nauji vietos pieninei mūri
niai, dviejų aukštų su gyvena
mais butais namai. Naujuose 
pastatuose pieninė pradės veikti 
dar šiemet.

Vokietija pavedusi 
Skandinavijos šalis 

Rusijai

Vokiečiai sukėlė ova
cijas submarino 

Įgulai
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 18. — Autoritetingi naciai 
tfečiadienį pareiškė, kad Vo
kietija nutarė nesikišti 
sijos-Skandinavijos šalių 
lūs. Ji leisianti Rusijai 
nuoti tas šalis.

Jeigu Skandinavijos
graso dabar Rusija, tai jos pa
čios kaltos. Jos atsisakiusios 
glaustis prie Vokietijos, taigi 
dabar pjauja tai, ką pirmiau 
pasėjo.

į Ru- 
reika- 
domi-

šalims

25-tas neutralios ša 
lies laivas paskan

dintas

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 18. — Trečiadienį vokiečių 
submarino komanduoto jas Prien 
ir submarino įgula atvyko į 
Berlyną ir iš aerodromo atda
rais automobiliais nuvažiavo į 
Hitlerio ofisus. Jų operuojamas 
Submarinas paskandino britų 
šarvuotlaivį Royal Oak.

Pakeliu ir prie Hitlerio ofi
sų berlyniečių minios entuzias
tiškai sveikino Prieną ir visą 
submarino įgulą.

Berlyne kalbama, kad vokie
čiai ir toliau nesiliaus darę ata
kas prieš britų karo laivus ir 
laivyno bazes.

OSLO, Norvegija, spalio 18 
— Antradienį tapo paskandin
tas Norvegijos prekybos laivas 
Lorentz W. Hansen. Jis buvo 
25-tas iš neutralių šalių preky
bos laivų, kurie žuvo nuo v>- 
kiečių submarinų arba nuo mi
nų per septyAias karo savai
tes.

Popiežius priėmė 
Lietuvos pasiun

tinį
CASTEL GANDOLFO, spa

lio 18. — Trečiadienį popiežius 
Pijus priėmė Lietuvos pasiun
tinį Vatikanui, Stanislovų Gird
vainį.
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Lietuvos Padangėje
Surastas Karbolio 
peri jodas Lietuvoj

i
persiliejo begalybės nadjų gy
vių. NtlUjbjė jUfbjfe Vėl pradėjo 
egzistuoti gyvūnija (fadna), o 
dugne sėsti tain tikros medžią-

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

6630 S. Westerh av. 
Tel. Hemlock 9252

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

1937—1938 m. V. D. u-to 
Geologijos kabineto vedėjo 
prof. J. Dalinkevičiaus buvo 
stropiai ištirti Skaistgirio mies
telio ir gretimų kaimų šuliniai. 
Pasirodė, kad beveik visi šuli
niai iškalti uoloje. Tai Devono 
ir Karbono perijodų kontakto 
uola. Karbono perijodas yra 
jaunesnis už Devono perijodų. 
Jis prasidėjo tuomet, kai DeVH- 
no perijodui baigiantis buvu
sios juros dugnas jau buvo pa
kilęs į žemės paviršių ir pavir
tęs sausuma. Buvusios juros 
dugnu dar tekėjo didelės upės, 
savo dugnų apklodamos storu 
smėlio klodu. Tame smėlyje 
galima surasti įvairias upių gy
vių liekanas (fosilijas"). Žemei 
kilsuojant, Devono peri jodo pa
baigoje pakilęs juros dugnas 
vėl įdubo ir tą įdubusią vietą 
užliejo vanduo išsiliejęs iš ki
tos juros. Su perlietu vandeniu.

gos, iš kurių vėl susidarė uolą. 
Taip prasidėjo Karbono peri
jodas. Vandenų atnešti gyviai 
priklausė Devono peri jodo gy
vūnijos rųšiai. Tbdel Kafbbno 
pėrijpdo pradžioje susikfoščid- 
siose udlošė teband&ma tik de- 
voninių liekanų. Tik po ilgų 
amžių (tėvoninė gyvūnija pra
dėjo nykti, 0 jds vietoje pra
dėjo rutuliotis katboninė gyvū
nija. Tas uolos klodas, kuris 
prasideda nuo minėtų smėlių 
iki karboninės gyvūnijos lieka
nų, vadinamas

Devono it Karbono perijodų 
kontaktas.

Skaisgirio miestelio ir greti
mų kaimų uolose, kurių plotas 
siekia per 500 ha, yra išimtinai 
deyoninės gyvūnijos liekanos. 
Tik Skaistgirio miestelio gyv. 
p. Tesnavo šuliny užtikta uold 
su labai gausiomis ir įvairiomis 
karboninėmis liekanomis. Va-

NAUJIENŲ-ACME. Telephoto
• pasažieriai, kuriems pasisekė išPrancužų laivo “Bretagrie” įgulos nariai ir pasažieriai, kuriems 

igelbeti. Laivą paskandino vokiečių šubmarihaš.

dingos devoninei kilmei lieka- Daug darbininkų kari
nos. Per 150 m. nuo aprašy- didatuoja į 4^ fabr.

Šiuo metu bent 800 darbiniu-

Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
BeVerly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City , 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS ... ’
Plytinis Roll Siding $*> y E

I
 labai spec. 100 kt. pčcS*» ■ w 

Liuoso Rock Woll 
didelis maišas Uvr

%” Plaster Board 
ketv. pėda

Pirkite kreditan—imkit 3 me
tam išmokėti

Albert LumlJer & 
Supply Co.3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

h imiirtiri" 'i

dinasi, tie klodai jau priklau
so Karbono perijodui, o visi 
kiti minėtam kontaktui.

1937—1938 m. iš Skaistgirio 
miestelio ir gretimų kaimų šu
liniuose surastų uolų kaltukais 
btivo iškalta labai daug lieka- 

Jnų. Tas didelis geologinis rin- 
k'nyš žymiai palengvino suras
ti Lietuvoje aukštesnis Karbo
no peri jodo uolos klodus.

Išaiškinus Skaistgirio mieste
lio ir gretimų kaimų uolos kil
mę, paaiškėjo ir Žagarėje ran- 
dahios uolos kilmė. Žagarėje,

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL;

už p. Strulio vandens—garo
malūno, kairiajame švėtės upe
lės krante matyti gražiai kar- 

; teisinis susiklostę upių smėliai. 
IVirš minėtų sįnėlių yra iy2 m. 
paukščio minkštos žalsvos uolos 

klodas.
Tas uolos klodas kaip tiktai yra 
pats aiškiausias Devono ir Kar
bono perijodų kontaktas visoje 

Europoje.
Tame uolos klode surandamos, 
nors blogai iššilikusios, bet bu-

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPANY
10 Wešt 18th Street 

Į vakartis nito State Street
Ir musų patyręs inžirtleHus atvažiuos į jūsų 
nainus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na- 
apšildymo reikmenų (plant) ga
ru arba karštu vandeniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuids salėšmanas

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau vs«»i-#»«: ant
eugvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi-, 
šoki taisymo darbą be jokio cash įmoke- 
’imo ant ’en^vų roAimsHtų išmokėjimų 
'liaunu geriausi atlyginimą iš Tire In- 
suraucė Čompaniių rtęl talšymo apdegu
sių naniU). Darau paskolas ant naujų ir 
>enų namų ant lengvų mėnesinių išifao- 
aėjhnų nuo 5 iki 26 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAREL
681B S. vVvaterh A Ve. Phone Grovehill 0306

■ ■■■ ' j--■,

—KLAUSYKIME
SAI.TIM1ER0 RYTMETimiĮ

I
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tojo uolos klodo, švėtės aukš
tupy, dešiniame . krante matyti 
jau aukštesnieji uolos klodai, kų nesigaili pastangų, noreda- 
Tų klodų uola yra žymiai pie- * ” ‘‘
tesnė, su išgulėjusiomis sky
lėmis, ir labai gausi devoninė- 
mis liekanomis. Priešingame 
upelės krante randamos uolose 
liekanos jau yra karboninės 
kilmės, žinoma, tik labai blo
gai išsilikusios. Karjere (taip 
mes vadiname tą duobę, iš ku
rios imamos uolos kalkėms iš
degti) ir prie ten esančių kapi
nių randamos uolos klodai yra 
kiek aukštesni už minėto kran
to uolos klodus. Prie senosios 
Žagarės bažnyčios matomieji 
uolos klodai jau yra daugiau, 
negu tris metrus aukščiau už 
karjere randamus uolos klodus. 
Tie uolos klodai yra įvairios 
struktūros, todėl labai įdomus 
ir budingi, o prie liepto, iš uo
los susidarę laiptai sukelia tik
ro pasigrožėjimo jausmą. Tuo
se .uolos kloduose .randamos lie
kanos yra karboninės kilmės. 
Viename uolos klode kaltuku 
iškalta labai reta sutrukusi iš 
sepaliopodų (galvakojų) gimi
nės liekana. Ir visos kitos su
randamos liekanos yra labai 
retos, užtat mokslui labai ver
tingos. Tie patys uolos klodai, 
i<aip ir prie senosios Žagarės 
bažnyčios, randami prie miesto 
pirties Šverės dugne. Peu tuos 
uolos klodus nuolat sruvena 
vanduo, todėl apsunkina lieka
nų rinkimų darbus. Nuo pir
ties iki naujosios Žagarės kapi
nių randami uolos klodai yra 
žymiai žemesni už pirties it 
bažnyčios uolos klodus. Gero
kai prieš karą, iš tos vietos bu
vo laužiamos uolos ir perdėgi- 
nainos į kalkes. Aukštesnių, už 
minėtų vietų, Karbono pebijodo 
uolos klodų beužtikta, šiemet; 
birželio men. pradėti geologi
niai tyrinėjimai Žagarėje tebe- 
tęsianri. Kelis kartus į Žagarę 
buvo atVykęs prof. J. Dalinkė- 
viČius ir labai gabi geologė B. 
Tijtiriaitytė. Prof. J. DalinkeVi- 
čiui parašius mokslo darbą 
apie Devono ir Karbono perijo
dų kontaktą Liėthvoje,
Žagarė pasidarė Europos moks

lininkų dėniesio centrii.
Tokio gražaus kaip Žagarės De
vono ir Karbono perijodų kon
takto neužtinkama visoje Eu
ropoje. Į minėtą prof. J. Dalin- 
keVičiauš mokslo darbą atsilie
pė Ėusijos, Vokietijos ir kiliį 
valstybių mokslininkai. Prieš 
dvi savaites Žagarę buvo ap
lankę ir Lenkijos geologai^Mąį 
noma, kad Žagarę aplankys ir 
kitų valstybių gėolbgai, nes 
kiekvienas mokslininkas Kori 
susipažinti Su taip svarbia ir 
vienintelė vieta visdjė Europo
je. Geologiniai tyrihėjimai Ža
garėje dar užtruks apie savaitę 
laiko.

mi pakliūti cukraus fabrikai! 
bent sezoniniams darbams.'

Hėpapirašfcis Pdlertįvfhinias 

Reumatlškų Skausmą 
' ' ' y '

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. TGkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reuniatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien Išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lirii- 
mentaš ūihai suteikia laųkiapią pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kuČiu jau išparduotą- Todėl neati- 
dčliodami nusipirkite ir jūs bohkutę 
Pain-Expellėrio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.i i .

Tikrina didž. karo daly
vi tj sveikatą

, Pašaukimas tikrinti sveikatą 
didž. karo dalyvių, visas šei
mas paraližaV. Paskelbus Ang
lijai kara, tuojau pašaukti visi 
Klaipėdos^ krašto gyventojai, 
dalyvavę didž. kare. Rugsėjo 
5 d. ttiri vykti į apskr. miestus

12 
bei

Tikrina arklius
KLAIPĖDATZURugsėjo 

d. Viso krašto ūkininkai 
mažažemiai turėjo vesti arklius
į apskrityse nurodytus punk
tus. Arklius turėjo į punktus 
pristatyti visus, kiek jų kas tu
rėjo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Budei kis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

DIENA IR NAKTĮ
Visi telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
, 4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

<- a

koplyčios visose
Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicefo 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

.....................  tini

TURIME 
viSMŽU 

DALYSE
•eiBiiraiiBsatiiBiBriitaitiiiitiiaiaiii

iiaiiiiiiiaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ii- naktį

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue thohe Lafayėtiė 3572 .♦v ________- ■ •____;_____ _________________ • ■ ■_______

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

................. .. , ________ - ■

I. J. ZOLP Phbhe Tartis 0781
1646 Wės| 46th Street’ Yards 0782

i S. P. MAŽĖikA
3319 Litdaniėą Avenue
__ r;..'... ---------------- ------ ;-----------------------------------

tards 113& 
Yards 1138 I

i LACHAVVICŽ lii SUNŲS
2314 23rH Plaicė PKone .Čahai 2515
SKYRIUS: 42-44 East l»8th Šlrėet Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wfestėrn Avenue Phone Lafayėttė 8024
■A-. f .j.. , .------- .......

. K-delis. -[“L. Ž.”j
ANTANAS M. PHILLIPS

.'3307 Lituariica Avenue Photte Ydrdš 4908

LIETUVIŠKŲ RADIO fili IH I HPROfihAMU 'M0 JLli.l.r.
—....... . ................. .

KAUNAS. — Iš Klaipėdos J 
paskutiniu metu yra atvykę 
apie 30 Lietuvos piliečių ir dar d 
apie 350 pil. ruošiąsis iš Klaipė
dos grįžti, arŲa atvykti. 1

ANTHONY Bi PETKUS
t»htthe Gtmhlll 0142 

1’hone Citėi-o 2109
6834 Sp. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę */r toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel.
F Pritaiko 
’ Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo J.0 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.

ards 1829
Akinius

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

DR. C. Z. VEZELTS
• - DENTISTAS ■

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Dit. BrUNo j.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Wcst 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

- _.,. Pastarai

Dr. B. C. Bružas
. DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie • Kedzie Avė.) 

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

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 3151

DR. A. JENKINS
(Lietuvi?)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

< j ‘ t r

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 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Ofiso Tel. YARDS 5921

- DR.B ERTAS H
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue
' Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
SOUTH CLAREMONT AyE. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo
8939

T
Dr. F. Pulsuoki Le Vari

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

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

A. Montvid, M. D.i
West Tdwn State Bank Bldg.

2400 VVEST MADlSON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Bi*uhswick 0597

Oifice and Res. Phone Čalumet 7477
Office ftoiirš:‘2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKEUS
PHYŠICIAN AND SURGEbN

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dn Vi A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Akinius Pritaiko .
S. HALSTED ST.

9

Dr. V. E. ŠIEDLINSK1
DENTIStAŠ

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

TeU YARDS 0994
Aritrad., Ketvirtad.. Penktadieni
4143 So. Ardier Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
; /IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
ei^ktrikos prietaisus.

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashlahd Avė.
2-r.os lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki
V vai.

Nuo
4' vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. \
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Mauricė Kahn
4631 SOUTrf ASHLAND AVĖ.

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

Ręz. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664. W. Madisori St.

Tetėnas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 SO. Dearbom St
Room 1237

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



Ketvirtadien., spalių 19,1939

CMando ir Ohio Žinios
Demokratai priversti bus už vieną ar kitą republikonų 

kandidatą į majorus balsuoti. — Senatvės pensijų j- 
statymas. — Didelis Liet. Kultūrinio Darželio Są
jungos bankietas. — “Dirvukė” bereikalo dejuoja. 
— Kokiu budu Europos karas veikia Amerikos žmo
nių gyvenimą?

Tarpe demokratų ir republi
konų eina derybos dėl ateinan
čių majoro rinkimų. Nominaci
jas demokratai visai pralaimė
jo, o liko nominuoti du repub- 
likonai. Dabartinis majoras 
Burton ir O’Donell. Taigi, da
bar abudu kandidatai nori pa
sigriebti demokratų balsus rin
kimuose. Yra visokių pasiūly
mų ir demokratai nežino kurį 
griebti. Jeigu demokratai nebū
tų taip nusipolitikavę, tai perei- 
kėtų ieškoti, kas ką pasiūlys. 
Butų galėję savo partijos žmo
gų į majoro vietą padėti.

Kiek dabar 
tai lietuviams 
dėtis prie tų, 
O’Donell, nes
nėra tiek daug politiškos maši
nos valdomas, kiek yra dabar
tinis majoras Burton. O kada 
žmogus turi laisvesnes rankas, 
lai tada gali ką geriau padary
ti. Burton yra didelių biznių ir 
fabrikantų įtakoje: jis taip da
ro, kaip jie jam diktuoja. Jis 
laužo streikus su policijos pa
galba ir eina prieš organizuo
tus darbininkus. Jis duoda pil
ną pagalbą fabrikantams, o 
darbininkams tik policijos buo
žes.

Tas pats yra ir su taksais. 
Jis vis stoja už taksų pakėlimą 
ant nuosavybių, 
daugiau. pinigų
miesto iždo, negu bile 
majoras išleisdavo, 
šaukia, kad reikia dar 
taksus kelti.

Miestas neapvalomas, 
tos neišvežamos į laiką,
jis vis tai prižada. Tai kurgi 
tie pinigai dingsta?

O’Donell nėra jokios politi
nės partijos bosaujamas. Tai 
galima tikėtis, kad ir darbą at
liks geriau. Todėl ir lietuviams 
butų tinkamiau už jį balsuoti. 
Be to, nuo * O’Donell lietuviai 
daugiau darbų gautų,. negu 
gauna nuo Burtono. Bntton lie
tuviams labai mažą atlyginimą 
teduoda. . ~

yra permatoma, 
butų geriausiai 
kurie eina už 

tas žmogus dar
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ties metų nuo sąjungos įsikur 
mo. Yra manoma* kad šis ban
kietas atneš kiek paramos bai
gimui mokėti likusių darželio 
skolų. Taigi, visi pasistenkite 
iš anksto bilietus įsigyti.

Clevelando Dirvukė dejuoja, 
kad Kl. Jurgelionis išle’siąs 
apie penkis tūkstančius dolerių 
bevažinėdamas po kolonijas ir 
invesdindamas naujus narius į 
SLA organizaciją, čia galima 
“Dirvukei” pasakyti, kad jeigu 
Jurgelionis praleis penkis tūks
tančius, tai jis ir uždirbs dau
giau, negu tiek Susivienijimui. 
Bet ką praleido jų pačių bro
liukai, tai niekas neatidirbo ir 
nežada atidirbti.

Europos karas ^vos tik ke
lios savaitės kaip užsiliepsnojo, 
tačiau Amerikos žmonės jau 
pradėjo jį jausti, nors jame ir 
nedalyvauja. Ir visų notas yra, 
kad Amerika išsilaikytų neįsi- 
vėlusi į karą.

o tuo tarpu 
išleidžia iš 

kitas 
1/ vis dar 

labiau

Atma-
nors

Ohio valstijoje norima pra
vesti naujas įstatymas mokėji
me pensijų seniems žmonėms. 
Jeigu naujas įstatymas pereis, 
tai pensija bus tokia: pilietis, 
sulaukęs 65 metų amžiaus ir 
pavienis, gaus 50 dolerių per 
'mėnesį. Vedęs žmogus (abu su 
žmona) gautų 80 dolerių per 
mėnesį. Tai tokis yra pasiūly
mas. Vadinamas jis Bigelow 
Plan. šis pasiūlymas bus bal
suojamas ateinantį .mėnesį.

Dabar eina didelė kova tar
pe politikierių. Vieni stoja už 
planą, o kiti prieš jį. Kurie s’o- 
ja prieš planą, tie sako, kad 
valstija negalėtų tokių iš'aidų 
įa nešti. O kurie stoja už pla
ną, tai nurodo, kad galima tai 
įvykdyti. Taigi, kurie lietuviai 
Ohio valstijoje balsuojate, ge
rai apie tai pasvarstykite prieš 
balsavimą.

Šitokius planus paprastam 
darbo žmogui vargu gattma su
prasti, nes jie labai komplikuo
ti. Reikia labai daug išskait- 
liuoti, kad supratus, kaip tas 
galėtų išeiti, ir iš kur tie pini
gai galėtų atsirasti. Taigi, butų 
gerai, kad tokie ekspertai, ku
rie tokias skaitlines daro, ne
padarytų klaidos vienaip ar ki
taip paduodami žmonėms bal
suoti. Tas galėtų atnešti gero, 
ir galėtų atnešti blogo.

S. V. agrikultūros departa
mentas jau seniai paskelbė, kad 
1939 metais kviečiai užaugo ne
paprastai gerai. Geriausiai 
Amerikos istorijoje. O betgi 
karui prasidėjus miltai jau pa
kilo apie du doleriai ant bač
kos. Sviestas / buvo apie 24c 
svarui, o šiandie jau mokame
apie 31c svarui. O tuo tarpu fe- produktų pakilo 
deralės valdžios žinios rodo, Prieš karą maistas buvo piges-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto.
- S. S. Iroąųois laivas su amerikiečiai pasdžieriais artinasi prie uosto. Kadangi 

vokiečiai. buvo paleidę “antį”,, kad anglai ir prancūzai planuoją tą laivą nu
skandinti, tai Amerika pasiuntė naikintoją (laivą) Davis pasitikai Iroąuois.

kad sviesto yra perviršis. Bin- 
sai pakilo apie dvidešimtą nuo
šimtį, ir daugybė kitų maisto 

gana daug.

nis, negu kada nors nuo 1932 
metų. O 1932 metais tai buvo 
gana pigus maistas. Tačiau dar
bininkų algos mažai dar tesi- 
keičia. Kaip kur biskį pakėlė,

bet daugiausia dar ne. O ir tos 
eilės bedarbių dar tebestovi 
kaip ir stovėjo. Ką žmogus be 
darbo turi daryti, kada viskas 
taip smarkiai brangsta?

Liet. Kultūrinio Darželio Są
junga ^rengia didelį bankietą 
lapkričio 5 dieną. Bankietas 
rengiamas paminėjimui dešim-

Karui Europoje prasidėjus 
pasidarė didelis reikalavimas 
maisto į kitas šalis. Nors ka
riaujančios šalys dar ir turi 
maisto, bet visgi jos nori pri
sirengti tolimesniam laikui, nes 
nežino, kiek ilgai karas prasi
tęs. O tuo tarpu Amerikhs ka
pitalistai lupa, kiek gali, iš sa
vo krašto žmonių. Jiems nėra 
skirtumo, ar tai Amerikos žmo
nės, ar tai europiečiai duos 
Jelius pelnus. Ir kol tik bus 
dėsnis reikalavimas maisto 
siuntimui, tol viskas brangs.

Tas pats yra ir su mėsa. Gy
vuliai brangsta, ir mėsa krau
tuvėse pakyla. . Geremę 
bedarbiai arba mažai uždirbą 
jau nebegali pirkti. Cukrus taip

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone — OAKLAND 6121

di
di- 
iš-

mėsą'

kad mėsaliai brangsta todėl, 
yra reikalaujama, o antra, tai 
kariaujančios šalys reikalauja 
odų karo pabūklams.

Prieš rugpiučio 1 d. sviesto 
svaras kaštavo 21c, o dabar j 
31c; o svarai cukraus 25c, o 
dabar 33c; taukų svartTŠ 9c, o, 
dabar 13c; 2 svarai binsų 7c, o Į 
dabar 12c; 24 svarai miltų 69 

'centai, o dabar 91c. Visus su
minėtus dalykus buvo galima 
nupirkti už $1.34/ o dabar jaut 
reikia mokė.i $1.80. Vad insi, 
užaugo 46c ant tokios mažos 
sumos. Bet kiek pakilo darbi
ninkų algos? Toli gražu nuo 
tos sumos. Ir blogiausias daly-j 
kas yra tas, kad dar tie mili
jonai tebėra be darbo. Taigi, 

Į čia jau aiškiai matosi, kad mes 
jau mokame ir už šį karą, ku
ris ką tik užsiliepsnojo ir ku
rio mes labiausiai bijomės. Na, 
o kas bus, jeigu šis karas pra-i 
sitęs metus ar daugiau? Jeigu 
nebus padaryta kitokia tvarka, 
mes už jį labai brangiai mokė
sime.

Šiuo 
unijos 
svarbų 
turi
nesikištų į karą, bet ir darbi
ninkų algos pakėlimo. Jos tu
ri kovoti, kad už maistą ir ki
tas reikmenes nebūtų per daug 
lupama. Kapitalistai nedarys

klausimu darbininkų 
turėtų vaidinti labai 

vaidmenį. Ne vien jos 
reikalauti, kad Amerika

F.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET 

CHICAGO, ILL.

BARGENAI 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką v 
už . $4.00

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

8.00 Gitaras . su keisu .........."4.00
12.00 Porto Phonographs .... 8.(10

GOLDSTEIN MUSIC SHOP J 
914 Maxwell St.» 3 blokai j va
karus nuo Halsted St. Tel. Čanal 
6114.

PAŠOMAS
MAŠINĖLĖS

VISŲ ISDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles
$15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES 
AND SERVICE 

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue

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

Tel. ,LAFAYETTE 3534
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Ar Tai Nėra Kartais Nauja 
Ąutomobilių Parduotuvė 
827J^ėst 35th Street 

e. 1 • f • --i1. • ‘ i .

P-

AX

*

jokio susimylėjimo, jeigu j e 
nebus priversti. O priversti ga
lės tik gerai organizuota jėga. 
Visos darbo unijos turėtų vie
ningai veikti, ir tik tokiu bud u 
galės atsispirti prieš išnaudoto
jus. —Jonas Jarus.

Iš Lietuvos

Taip, Dabar FORD 
Atstovauja

BEATTIE MOTOR 00

it

Kur bus statomas nau
jasis Kauno kalėjimas

Pasvarstykite šį nuoširdų pakvietė 
mą aplankyti naująją automobilių parduotuvę, ne
žiūrint kokį automobilį turėtumėte. Jums patiks 
abu: modernas patarnavimo įrengimas ir puikusis 
automobilis parodoj.

ši naujoji parduotuvė- veikia kad jums patar- 
nauti—nežiūrint ąr rengiesi pirkti naują automobilį 
ar tik turi kokį menkutį pataisymo, darbą 
atlikti. Išlavinti vyrai, aprūpinti atsakančiais

Įrankiais suteiks jums urnų, našų darbą nebrangia 
kaina. >

Parodos kambary jus pamatysite Ford V-8 ir De 
Luxe Ford V-8—abi prasikišusiąs vertybes savo 
dirvoje. O parodymas bus suteiktas jums vien tik 
paklausius—ir mes esame < įsitikinę, kad jums jos 
patiks.

Kviečiame užeiti ir susipažinti
parduotuve ir automobiliais.

KAUNAS. — Kalėjimų dir. 
A. Diržys parodė laikraštinin
kams tą vietą, kuri apsirinkta 
naujam kalėjimui statyti. Ta 
vieta yra apie šešis kilometrus 
nuo Kauno, važiuojant Karmė
lavos link kairėje pusėje, čia 
yra dideli plotai nenaudojamos 
žemės, apaugusios viržiais ir 
smulkiais krūmais. Apie 80 ha 
tos žemės ploto žemės ūkio 
min-ja perleido Teisingumo rpi- 
nisterijai, apie 20 ha žemės 
nupirkta iš privačių savininkų* 
taigi dabar Čia yra per 100 ha, 
tinkančios kalėjimui statyti. 
Tame plote bus pastatyti ne 
tik kalėjimo rūmai, bet tro
besiai dirbtuvėms ir adminis
tracijos tarnautojams gyventi. 
Tai butų ištisas namų kvarta
las.

Vietų tame kalėjime numa
toma 500 kalinių. Didesnis ka
lėjimas nestatomas todėl, kad 
pagal paskutines mokslo teori
jas didesnis kalėjimas sunku 
tvarkyti, būtent iki 500 kali
nių kalėjimo viršininkas dar 
gali pažinti kalinius ir sekti 
jų elgesius, o jeigu kalinių yra 
daugiau, tai viršininkas tampa 
tik administratorium, raštų pa
sirašinėtoju.

Gėrimai tik stikliukais
Nuo gėrimų klaipėdiškiai jau 

taip pat žada atprasti, nes žy
miai pabrango ir bonkomis nu
sipirkti jau negauna.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —
■> ‘

Brintt 
mušiką

nuo 8:30 ▼. ryte 
9:15 vakaro.

Kasdien
iki

vėliausias žinias, 
fr kitus įdomius 

pranešimus.

MADŲ

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL,
Chicago, m.

Vardas--------------------

Adresas

Miestas

Valstija



Ketvirtadien., spalių 15,1950

Buvusi Lenkijos valstybe
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

Umkyiu kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams _______
Pusei metų -___
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam!
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija_________
Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse
Z

-APŽVALGA
NAIMIEMOS
The Lithuanlan Daily New»

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Piemuo su dėde buvo 
kaltinami padegimu ir 

vagyste

Subscription Rates: 
per year in Canada$5.00 per year in Canada

$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 ‘ ~ '

3c per
per year in Chicągo 
copy.

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)

BE ŠVENČIONIŲ IR 
GARDINO

Trumpai dirstelkime, kaip at-

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

$5.00
2.7§ 
1.50 
1.00 

.75

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

Metams ..
Pusei metų _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams

- Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ............. ,.... ..... ...... $8.00
Pusei metų_____________ — 4.00
Trims mėnesiams____ ____ - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Estija okupuojama

Lietuvos pasiuntinybė Wash- 
ingtone praneša, kad nustatant 
naująją sieną tarpe Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos rusai pasilai
kė Švenčionis ir Gardiną. Bė to, 
jau pirmiau* rusai buvo leidę 
vokiečių armijai okupuoti Su
valkus, Punską ir Seinus.

Tokiu budu iš Vilniaus kraš
to ir Suvalkijos teritorijų, ku
rias 1920 m. buvo pagrobę len
kai, Lietuvai dabar tapo sugrą
žinta mažiau kaip trečdalys.

bet jų simpatijos yra aiškiai pa
krypusios į sąjungininkų (Ang- rodė buvusi Lenkijos valstybė 
Ii jos ir Francųzijos) pusę.

Karščiausi ■ hitleriškos “tai
kos” šalininkai, žinoma, yra na
ciai. Paskui eina komunistai. 
Pagalios, yra ir tokių žmonių, 
kurie absoliučiai stoja už taiką, 
nežiūrint kam ji bus naudinga. 
Tarp šitų “pacifistų” galima su
rasti nemažhi ir griežtų hitle- 
rizmo bei komunizmo priešų, i >

“DIEVO PRIEŠAI”

Štai ir į Lietuvą jau daug atbė
go Lenkijos kariuomenės, bet 
žymių jos dalį sudaro ne eili
niai kareiviai, bet karininkai! 
Visose tose vietose, kur užima 
rusų armija, eiliniai kareiviai 
tenai pasilieka, o bėga tik kari- 
minkai. Tenai, kur įsigali vokie
čių armija, tai kareiviai bėga, 
jei pabėgti gali, arba atsidėję 
kaunasi su vokiečiais. Jei Var
šuva iki šiol, tai yra iki rugsė
jo mėn. 24 d., nėra pasidavusi 
ir vis dar grumiasi, tai tik to
dėl, kad Varšuvos gynimų pasi-

Į Estiją jau įmaršavo sovietų Raudonoji armija, ir 
toje mažiukėje Pabaltijo respublikoje tapo įvesta aštri 
karo cenzūra. Jos susisiekimas su kitomis šalimis tele
grafu .ir per radio tapo staigiai nukirstas. Maskva siun
čia j Estiją 21,000 kareivių.

Tai visai panašu į tai, kad Estija yra okupuojama. 
Faktinu “bosu” joje darosi rusai. *. ■

Tai yra rezultatas tos “abipusės pagalbos” sutarties, 
kurią Estija turėjo neseniai pasirašyti Maskvoje su so
vietų valdžia.

Po to ateis eilė Latvijai.
Bet tuo tarpu yra lemiamas Suomijos likimas. Ji dar 

nepasirašė “sutarties” su Stalinu.

Suomija pavojuje
Suomijos atstovas, Dr. Juho K. Paasikivi, sugrįžo į 

Elsinkį (Helsingforsą) raportuoti savo vyriausybei apie 
sąlygas, kurias sovietų valdžia pastatė tai šiaurės valsty
bėlei. Suomijos sostinėje nuotaika labai pesimistiška.

Pranešama, kad Stalino sąlygos Suomijai esančios 
labai nedraugingoj Sovietų diktatorius reikalaująs di
delių koncesijų Aalandų Salose ir norįs priversti Suomi
ją pasirašyti karo sąjungą arba “abipusės pagalbos” su
tartį. Kaip viena, taip ir antra sutartis, suomių nuomo
ne, reikštų sųvįetų pręįtektoratą ant Suomijos.

Suomiai ruošiasi kovoti. Jie sako, kad gyventi po 
Maskvos “globa” jie nesutiks. Jiems simpatizuoja Skan
dinavijos valstybės — Švedija, Norvegija ir Danija. Tų 
trijų šalių karaliai kartu su Suomijos prezidentu dabar 
laiko konferenciją Stockholme. Įdomu, kad šitai konfe
rencijai pasiuntė telegramas prezidentas Rooše veltas ir 
20 kitų • Amerikos kontinentų valdžių, išreikšdami 'savo 
solidarumą su Skandinavijos pastangomis apginti Suomi
ją nuo rusų agresijos.

Kažin ar Stalinas drįs paniekinti tų visų šalių balsą 
ir užpulti suomius? \

Jėga Staliną sustabdyti šiuo laiku, žinoma, niekas 
negalėtų. Jisai turi daugiaus kareivių, negu Suomija gy
ventojų. Suomiai kartu su švedais, norvegais ir danais 
kažin ar stengtų pastatyti pusantro miliono kareivių, o 
Maskvos diktatorius gali prieš juos pasiųsti du arba tris 
milionus. O didžiosioms vakarų valstybėms reikėtų toli 
gabenti savo armijas juromis, jeigu jos norėtų suomiams 
padėti. Iki ta pagalba ateitų, Suomija butų sutrempta. 
Todėl militariniu atžvilgiu visi triupai yra Stalino ran
kose.

Bet jeigu jisai Suomiją užpuls arba privers ją “ge
ruoju” pasiduoti Maskvos “protekcijai”, tai sovietų val
džia pasidarys sau daug priešų neutraliame pasaulyje.

Kitos Pabaltijo tautos, deja, šiandien neturi galimu
mo net viešai išreikšti savo užuojautą suomiams, nes Sta
linas jas jau paėmė savo “ąlobon”. Bet yra aišku, kad 
Suomijos kova dėl savo nepriklausomybės apgynimo nuo 
Maskvos agresijos yra be galo svarbus dalykas visoms 
mažoms tautoms. Jeigu suomiai šitą kovą laimės, tai su
stiprės viltys visose šalyse, kurių laisvė yra pavojuje.

Priimdamės naują Lietuvos 
ministerį, Stasį Girdvainį, po- 

TURKIJA PASIPRIEŠINO Ipiežius išreiškė susirūpinimą, 
STALINUI kad “Dievo priešų tamsus šešė-

----------- lis” gręšia užgulti Europą. Bet 
Sovietų valdžios nepasiseki- jisai džiaugėsi, kad lietuviai pa- 

mas derybose su turkais buvo rodė* savo pasiryžimą pasilikti 
didesnis, negu atrodė, kuomet “katalikybės avangardu šiaure- 
Turkijos užsienių reikalų mi- je”.
nisteris, Sukru Saracoglu, išva- Ne taip seniai “katalikybės 
žiavo iš Maskvos. Buvo mano- tvirtove” Europoje Vatikanas 
ma, kad derybos tapo tiktai a ti- laikė Lenkiją. Ir kai Lenki j a už
dėtos, iki ministeris pagrįš na-Į puolė Lietuvą, pagrobdama Vil- 
mo ir pasitars ‘šu savo vyriausy
be. Bet dabar paaiškėjo, kad 
Turkija visai atmetė Stalino rei
kalavimus. *

Turkijos ministeris pirminiiv 
kas, Refik Saydam, Ankaroje, I dar anaiptol nepasibaigė. Ji bus 
pareiškė spaudai, kad sovietų laimėta tiktai tuomet, kai Eu- 
valdžia davė Turkijai pasiuly- ropoję žlugs militarizmas ir 
mus, kurie šiai buvo visai ne- diktatūros. Militaristai ir dikta- 
riimtini. toriai, deja, neretai dengiasi

“Sovietų reikalavimai (ta-p^evo var^u*
re ministeris pirmininkas) Lietuvos išganymas yra de- 
buvo nesutaikomi su Turki- Įmokratijos pergalėje.
jos politika Dardenelų atžvil
giu; jie pasirodė nesuderina
mi su Turkijos pasižadėji
mais, kurie, kaip rusai žino,. Tr. rT^T. .
k <• n •» •••• i? KAUNAS.4— Lietuvos pašto buvo duoti Britanijai ir Fran- ...... . . . ;..... , . . . susisiekimas' su visais kraštais euzijai; jie buvo visai prie- . . . ..
šiiįfei Turkijos saugumui, 0 vienu ar k.tu budu tebepala.ko- 
garanėjos,'kurioslmvo siūlo- 18 Y.lsur laiku
mos TOrkijtti, visai nebūtų pašt° k^pondenėija gauna- 
atlyginusios jai už pasiima- ma' Buha> kada Jįorespondenci- 
mas pareigas.” Ja a visiška! laiku, bet

atsitinka kad ir labai paveluo- 
žodžiu, Maskva norėjo tur- tai. Pav. rugsėjo 16 d. kores- 

kams padiktuoti tokias sąlygas, pondencija gauta iš Vokietijos, 
kurios butų pavertusios Turki- Šveicarijos, Prancūzijos, SSSR, 
ją sovietų politikos įrankiu. Bet Latvijos ir Vilniaus, gi iš kitų 
jai pepavyko. kraštų visai negauta. Rugsėjo

Turkija dabar darys apsigy- 17 d. gauta iš Vokietijos, Švei- 
nimo sutartį su Anglija ir Fran- carijos, Latvijos, SSSR, Angli- 
euzija. Įdomu, kad turkams at- jos, Italijos, Suomijos, švedi- 
sisakius priimti Stalino reikalą-jos, Vilniaus, bet negauta iš 
vimus, nutarė važiuoti namo iš Prancūzijos ir Lenkijos, ir t. t. 
Turkijos ir Hitlerio specialus Rugsėjo 19 d. gauti lietuviškie- 
ambasadorius, Von Papen. Jisai ji laikraščiai iš Jungtinių Vals- 
įsitikino, kad nacaims nėra ko tybių, bet gerokai pasenę, ne- 
tenai žvejoti. jaunesni, kaip iš rugpiučio 25

Todėl tas Stalino diplomati- ir 26 d. Butų geistina, kad ame- 
nis pralaimėjimas Turkijoje yra rikiečiai kartkartėmis praneštų, 
kartu ir smūgis Hitleriui. |ar ir po kiek laiko jie gauną 

korespondenciją ir laikraščius 
iš Lietuvos.

nių, tai Vatikanas Lietuvos ne
užtarė.

Lietuva turėjo per 19 metų 
kovoti, iki ta skriauda tapo 
bent dalinai atitaisyta. Bet J<ova

Iš Lietuvos

z

AMERIKOS NUOMONE

“Trockistai”
Šioje vietoje jau buvo rašyta apie triukšmingą ko

munistų demonstraciją Kaune, kuri įvyko tuojaus, ' kai 
tik Lietuvą pasiekė žinios, kad sovietų valdžia sutiko 
grąžinti Lietuvai Vilnių ir dalį Vilniaus krašto. Tokių 
demonstracijų, matyt, buvo daroma ir daugiau, nes te
legrama iš Kauno praneša apie skaitlingus areštus;

Tarpe suimtųjų 26 esą komunistai. Jie nuteisti vie
niems metams į koncentracijos stovyklą.; Tame, žinoma, 
nieko nepaprasto. Lietuvoje pakliūva į kalėjimą kalti ir 
nekalti žmonės. Kadangi komunistai giria tokią “prole
tariato* diktatūrą”, kurioje kiekvienas valdžios priešas 
yra žiaunai baudžiamas, dažnai net ir sušaudomas, tai 
jie vargiai gali tikėtis, kad su jais elgsis švelniai valdžia, 
prieš kurią jie kelia triukšmą.

Bet tiems komunistams Kaune valdžia iškirto šposą. 
Ji juos nubaudė ir paskelbė, kad tai “tfockįšiai^! Tokiu 
budu ir tikslas pasiektas, ir Maskva neįžeista. Mat, su so-

Amerikos Viešosios Opinijos 
Institutas, kurio direktorius yra 
Dr. George Gallup, padarė atsi
klausomą įvairiuose sluoksniuo
se tarp Amerikos žmdnių, tei
raudamasis, ką jie maną apie 
Hitlerio pasiūlytą “taiką”, šito 
atsiklausimo rezultatai rodo, ' 1 
kad daugiau kaip penki šešta
daliai Amerikos žmonių hitle
riškai “taikai” nepritaria.

Institutas pastatė tokį klausi
mą įvairių partijų balsuoto
jams:

“Hitleris sako, kad Lenki
jos klausimas yra išspręstas, 
ir kad Anglijai ir Francuzijai 
daugiaus nebėra pagrindo 
tęsti karą su Vokietija. Ar 
jus su tuo sutinkate?”

‘ * • I

Į šitą klausimą atsake “Taip” 
14%, “Ne” 86%.

Tokiu budu, nežiūrint to, kad 
milžiniška dauguma Amerikos 
žmonių nenori, kad Amerika 
dalyvautų dabartiniame kare, I

- • >„• Į ........ .

ir kaip ką palyginkime su Lie
tuva. }

Lenkijos teritoriją sudarė 
389,536 kv. krii. Viename kv. 
kilometre gyveno 89 žmonės. 
Lietuvoje^— 46,5. Viso Lenkijai 
gyventojų turėjo 34,786,000. Iš 
jų: ukrainiečių 14,Š%, žydų — 
7,8%, vokiečių — 3,9%, gudų 
— 3,9%, lietuvių apie vieną 
procentą.

Dabar iš viso bendro Lenki- 
| jos gyventojų skaičiaus SSSR 
tenka daugiau kaip keturiolika lėmė į savo rankas lenkų socia- 
milijonų, o likusieji tenka Vo-Įlįstai, kuriems pritaria ir komu- 
kietijai. nistai.

Gyventojų prieauglius kasmet Bendrai suglaudus Lenkija 
siekė 1,66%. Kasmet iš Lenki- buvo didelių socialių priešginy- 
jos emigruodavo per dvidešimt bių kraštas, ne vienodos kultu- 
tukstančių į svetimus kraštus, ros. Dar ir dabar toje dalyje, 
daugiausia į Pietų Ameriką. Be- kur seniau valdė rusai, buvo iki 
darbių paskutiniais metais buvo trisdešimt procentų bemokslių. 
348,000. Tuo metu, kai tose srityse, kur

Tai labai didelis skaičius. Ek- seniau valdė vokiečiai, bemoks- 
sporto ir importo prekybos apy- lių procentas siekė 
varta siekė 1,185,000,000 zlotų, buvusios Austrijos 
Skolų vidaus turėjo 2,458,000, procentas viršijo 
000 ir užsieniuose 2,515,200,000 šimties.. • I
zlotų. Tai labai didelis įsiskoli- Per dvidešimts 
nimas! Auto susisiekimo prie- klausomybės metų 
monių turėjo iš viso 33,091, ar- pajėgė šitos kultūrinės, nelygy- 
ba 1,034 gyventojams teko tik bės išgyvendinti, nes bajorų luo- 
vienas automobilis. Lietuvoje mas visai nebuvo užinteresuo- 
tenka vienas automobilis 600 tas savo krašto kultūra, kiek to- 
gyventojų, o pas jus kas ket- ji kultūra lietė darbo žmones, 
virtas gyventojas turi vieną au- Jei dar pridėsime tautų miši- 
tomobilį. Tai Lenkija buvo la- nį, tai turėsime veik pilną Len- 
bai silpnai motorizuotas kraš- kijos vaizdą, 
tas, o vienok dabar į Lietuvą 
atbėgusieji lenkai daugelis jų 
atvažiuoja savais automobiliais, r 
reiškia, karo reikalams jie ne-į 
buvo panaudoti!

Lenkijoje žemės reforma ne
buvo pravesta, tenais daugiau 
kaip penkiasdešimts procentų 
visos valdomos žemės priklauso 
stambiems,, dyąrinipkąms/ Tai 
kaime buvo įsigalėjusi , didelė 
socialinė nelygybė! Visai nenuo
stabu, kad kaimiečiai dabar la
bai palankiai nusiteikę sutinka 
SSSR kariuomenę ir kareiviai | 
tiesiog atsisako su jais kariauti.

tik iki 2—8, 
srityse tasai 
daugiau de-

savo nepri-
Lenkija ne

Šitas Lenkijos įvairus mišru- 
mas jų darė labai neatsparia. 

’|Nors Lenkija turėjo labai dide
lę armijų ir gerai jų ginkluotų, 
bet ne karingą S Lenkijos mažu
mos visai nesistengė bendrus 
valstybės reikalus ginti ir jos 
sienas tinkamai saugoti, nes sau 
iš to. naudos jokios nelaukė.

Tai visai nenuostabu, jei da
bar vietomis SSSR kariuomenę 
kaimiečiai ir miestų darbininkai 
sutinka veik kaipo išvaduotojų 
iš visų bėdų ir nelaimių. .

Jūsų Keistas

KAUNAS. — Praėjusių me
tų pabaigoje Kauprų km., Van
džiogalos vals., kilo gaisras — 
degė Žiemelio pirtis.

Aplinkiniai žmonės bėgo pir
ties gesinti, o Apolianskių pie
muo, kuris neseniai iš tarny
bos buvo pabėgęs, tuo metu at
ėjo pas Apolianskus, sumušė 
mergaitę ir įėjęs vidun pagro
bė 1 tukst. 50 Lt., automatinį 
pistoletą ir kt. daiktų.

Buvęs Apolianskių piemuo 
Stasys Krasauskas tuojau buvo 
sulaikytas, padaryta krata, ku
rios metu 650 Lt. rasta; pisto
letas ir kt. daiktai taip pat su
rasti. Dalis daiktų rasta pas 
Krasausko dėdę Stepą Jaruševi
čių, tai juo du abu ir buvo pa
traukti tieson.

Kaltinimas buvo formuluoja
mas* ta prasme, kad Krasauskas 
tyčia padegęs pirtį, norėdamas 
į gaisrą jiztf nukreipti dėmesį, 
o pats tuo pasinaudoti ir ap
vogti Apolianskius.

Teisme ne visi kaltinimai pa
sitvirtino. Pirmiausia, neįrody
tas nusikaltimas Jaruševičiaus: 
pas Apolianskius rasti Jaruše
vičiaus pėdsakai, bet pasirodo, 
kad piemuo buvęs tik dėdės 
batais apsiavęs; pinigų pas Ja
ruševičių rasta, bet neįrodyta, 
kad tie pinigai vogti — jis 
meisteris ir galėjo užsidirbti. 
Taigi Jaruševičius ir išteisintas.

Krasauskas už pirties pade
gimą išteisintas, už mergaitės 
sumušimą teismas jį nubaudė 
pabarimu, o už pinigų pavogi
mą nubaudė vieneriais metais 
paprasto kalėjimo, bet kaip 
jaunuoinetis, tai atiduotas į ne
pilnamečių auklėjimo įstaigą.

Kaip sutiko lenkų 
vokiečių karą

Gyvai tvarkomos 
Pastogės

KAUNAS. — Nuo pusės rug
sėjo baigėsi ilgoji sausra ir ke
linta diena kaip lyja arba yra 
drėgna ir apsiniaukę. Upėse, 
kurių vanduo per paskutinį dvi
dešimtmetį buvo labiausiai nu
kritęs, dabar vėl pradėjo kilti. 
Dėl sausrų išdžiuvusios ganyk
los vėl pasitaiso. Rugių pasė
liai gražiai sužaliuoja. Vyriau
sybės paraginti, ūkininkai šį ru
denį pasėjo rugių ir kviečių 
vietomis net daugiau, kaip per* 
nai. '

KAUNAS. — Kauno miesto 
savivaldybė pradėjo atstatyti 
istorinę Kalino pilį, šiemet bus 
atlikti esamų pilies sienų sustip
rinimai. ‘Silpnesnes pilies vie
tos atsargiai, išardomos ir at
statomos iš naujo. v

KAUNAS. — Našlė Pilsuds- 
kienė, kuri su dviem dukteri
mis Jjuvo atbėgusi į Lietuvą, iš
sikėlė į Rygą. -

vietų valdžia dabar Lietuva yra drauginga, tai butų “ne
mandagu”, jeigu Kaune butų kišami į kalėjimą komunis
tai. Bet kuomet valdžia areštuoja ir baudžia “trockistuš”, » • • i i <*i v • ... - • *tai viskas tvankoje! 4 . ' '

Susidraugavęs su Stalinu, Kaunaš/dsmoks yisgkių
i

UTENA. — Žmonės spiečiasi 
prie radijo aparatų. Daugelis 
klauso žinių per alaus baro ra
dijo aparatą ir siurbčioja alų. 
Porcija: pusbonkis šilto ir ke
turi alaus, — vienas taip pra
gėrė visus pinigus, kuriais tu
rėjo išpirkti vekselį. Perka visi 
smarkiai laikraščius.

« » w
KĖDAINIAI. —< Kilus karui, 

jaučiamas didelis susidomėji
mas kaip kaimo lygiai ir mies
to piliečių radijo žiniomis. 
Mieste ties langais, kur yra ra
dijo aparatai, stoviniuoja gru
pėmis piliečiai norį išgirsti tik
rų žinių. Neatsilieka ir kaimai. 
Ūkininkai, kurie neturi radijo 
aparatų, eina net už 6—7 km. 
į tą vietą, kur gali išgirsti pa
skutinių naujienų. Bendrai pa
skutiniais įvykiais suinteresuoti 
ne tik jauni, bet ir. vaikai.

MARIJAMPOLĖ. — Neseniai 
mieste išplatintos bročiuros, ku
riose namų savininkai supažin- 
dinasi su priemonėmis, kaip 
apsaugoti savo namus nuo pa
degamų bombų pavojaus, ir 
nurodoma, kaip įrengti pasto
ges, kad mažiausia butų pavo
jingi padegamomis bombomis 
puolimai iš oro. Dabar reika
laujama, kad namų savininkai, 
vadovaudamiesi tais nurody
mais, galimai greičiau sutvar
kytų pastoges, kų pastarieji 
vykdo labai stropiai, nelaukda
mi antro raginimo.

Už seną kostiumą pus
antrų metų kalėjimo

Pirmoji karo auka...
SA^ĄVA. — Rugsėjo 1 d. 

ukin. J. S.-, gyv. Sasnavos vals. 
D. kaime, nuvyko į Marijam
polę turgun, kur vienam bare 
per radiją sužinojo, kad vokie
čiai pradėjo karo veiksmus su 
lenkais. Ukin. J. S. jau pergy
venęs didž. karo baisumus, lo
dė! šitos žinios jį tiek sujaudi
no, kad jis užmiršo sustojimo 
kieme arklius ir neišėjo iš 
smuklės iki vėlyvos nakties. 
Kada iš ryto jis nubudo, pasi
juto gulįs kieme prie tvoros. 
Anksti ryte jis prisižadino 
smuklininką ir jį vaišino deg
tine, kol pats sudribo po sta
lu, kalbėdamas, kad jau vis 
tiek nėra gyvenimo.

Iki sekmadienio žmona laukė 
grįžtančio iš miesto vyro, o sek
madienį nuvyko miestan vyro 
ieškoti. Arklius ji rado pririš
tus kieme ir gerų žmonių pa
šertus glėbiu šieno, bet vyro 
nerado nei pas pažįstamus, nei 
trakteriuose. Nusiminusi mote
ris grįžo namo tik vėlai vaka
re, o iš ryto vėl vyko ieškoti 
gaspadoriaus. Deja, ir antra, ir 
trečia ieškojimo diena nedavė 
rezultatų. Nusiminė moteriškė, 
kaime buvo pradėta spėlioti, ar 
tik neatsitiko 
Tik rugsėjo 
pėsčias, bet 
parėjo namo,
taš nelemtasis radijas su savo 
karo paskelbimu jam kaštavęs 
Lt 450. Tie pinigai ukin. J. S. 
buvę reikalingi nuraminti ant
stolio agresingumą, todėl da
bar bįjoma šito latravimo pa
sekmių, kuris ukiui galįs turė
ti lemiamos reikšmės. Apylin
kės ūkininkai juokiasi, kad 
ukin. J. S. bene bus pirmoji 
vokiečių-lenkų karo auka Lie
tuvoje.

F

KAIMUOSE. — žmonės ap
gulę radijo aparatus be per
traukos klausosi, kol dar karo 
pradžia.

Visuotinas gyvulių 
Surašymas

v ....

KLAIPĖDA. — Klaipėdos kr. 
jau buvo du gyvulių surašinė
jimai, kuriuos pravedė ir už
rašė sulig ūkininkų pasakymo. 
Rugsėjo 4 d. prasidėjo trečia
sis visuotinas gyvulių surašy
mas: Valdžios pareigūnai vaikš
to su seniūnais po tvarius, lau
kus ir surašo visus gyvulius, 
išskiriant šunis ir kates.

MARIJAMPOLĖ. — Valeri
jonas Zlobeckas jau anksčiau 
buvo baustas už vagystes , bet 
paleistas iš kalėjimo vėl pra
dėjo vaginėti: iš Samuelio Vil- 
korisčiaiis pavogė kelių dešim
čių litų vertės paltą, bet šis jo 
nusikaltimas buvo išaiškintas 
ir Zlobeckas patrauktas tieson.

Kauno apygardos teismas jį 
pripažino kaltu ir nubaudė pus
antrų metų sunk, darbų kalėji
mo.

kokia nelaime.
6 d. gaspadorius 
jau išsiblaivęs, 

keikdamasis, kad

Darbininkai nori įsteig
ti kooperatyvąKlaipėdiečiai mokytojai 

jau aprūpinti' darbu 
iiAUNAS, — Klaipėdos kr. 

perleidus Vokietijai, į D. Lietu
vą buvo atvykę daugiau kaip 
160 mokytojų, švietimo m-ja kultūrinis klubas ruošiasi įs- 
dabar šiems mokytojams šutei- * 
1^:^^ ■ vietas pradžios
mokyklose

UKMERGĖ. — Kad darbinin
kams duoti lengvesnes įpirkimo 
sąlygas, Ukmerge^ darbininkų

teigti* darbininkų kooperatyvų, 
kuriam yra didelis darbininkų 
pritarimas.

1

r'džipkų”.
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“SPIAUK, DUKRYTE, TU ANT TOS 
MEILES...”

“Amerikoniškas Žentas” Jums Pasakys Kodėl 
Neverta Spiauti...

Dar mes atsimename, kad 
Lietuvoje yra iš senovės užsili
kusi mada, — merginai ištekant 
už vyro, kad jos tėvai turi ir 
pinigų kartu su ja duoti, ir dar 
šį bei tą pridėti. O jei ima žen
tą į namus, tai turi jam apra
šyti savo gyvenimą—visą turtą, 
ir sau tik užsirašyta ordinariją 
ir tikėtis iš žento malonės.

Nors seniems tėvams būva 
nemalonu skirtis su savo ukiu, 
atsisakyti nuo šeimininkavimo, 
bet jau tokia tvarka ir nuo to 
nepabėgsi, taip kaip nuo mir
ties. Taip buvo visados ir per 
šimtmečius, taip yra ir dabarti
niais laikais. Daugeliui šeimų 
tenka senatvėje, pervedus ki
tiems savo gyvenimus, pergy
venti įvairiausių prietykių, čia 
paimsime vieną vidutiniškų ūki
ninkų Rainių šeimyną, ir pažiū
rėkim kas jiems teko pergyven
ti.

KRAUJAS-ODA
PŪSLES, INKSTŲ IR VISŲ KRONKKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
Nonu.lmlnklte, Jei kur kitur bandyti gy- 
dytlti ir nepaalaekS. Per paskutinius 24 
metus vyrai Ir moters—kroniAkieJi ligoniai, 

kurie gydėsi musų modernu mokidi&ku 
budo, pasigydė.

X-RAY EKZAMINACIJA
Kraujo tikrinimas ir šlapumo ana- 
lyzas. Užtikrintas tikras diagnozas 
Trumpas gydymo kursas paprastai 
pataiso atkakliausius atsitikimus. 
Raudongyslių, Storosios 

Žarnos Ligos 
GYDOMOS BE OPERACIJOS IR 

LAIKO 8LGAIATIE8
DARBO

Pilna pagelba per 8 Iki 6 dienų daugumos 
v atsitikimuose. Išlaidos pakeliamos 

darbo 
PATENKINIMAS 

VIENAM

Klaidos 
žmonėms.

UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME 

Nepagysite—nieko nemokėsite 
Dykai Ekzaminacija 

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE,

202 SOUTH STATE STREET 
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: O v. r. iki 8 v. v. kasdien 
Sekmadieniais Ir Šventadieniais 10 v. r.' 

Iki 1 v. p. p.

Viename Lietuvos kampelyje 
augo kaime graži kaip lelijėle 
mergele, Onyte. Iš jaunystes 
dienų mylėjosi su vienu kaimy
nu, raudonveidžiu, šviesiaplau
kiu Joneliu. Leido gražiai jau
nystes dieneles, smagiai slinko 
romantiški jų jaunystes vaka
rai.
Onytė “Amerikonto” Nenori...

Bet viskas praeina. Taip ir 
jaunosios dienelės visam nesu
stoja, nepasilieka. Ir Onytė už
auga jau mergina. Tėvai prade
da svajoti, kad jiems jau- se
natvė prieina, ir laikas Onytei 
susirasti sau gyvenimui draugą, 
o jiems pavaduotoją. Tėvas no
rėtų, kad jų duktė apsivestų su 
kaimynu Joneliu, kuris yra mo
kytas vaikinas, ir juodu nuo 
mažų dienų kartu augo ir viens 
kitą pamilo. Bet motina tam 
priešinasi. Ji surado iš kur tai 
atsibasčiusį, buk tai dar ir “a- 
merikontu” esantį seną vyrą ir 
su pagalba vieno kaimyno per
ša savo duterei. Ne tik perša, 
bet ją verste verčia už jo ište
kėti.

Tėvas stengiasi savo žmoną 
perkalbėti, kad ji padarys sa
vo dukterį nelaiminga, prievar
ta apvesdindama už vyro, ku
ris už ją tris kartus senesnis. 
Primena jai, kad ir ji pati py
ko ir priešinosi verčiama už jo 
ištekėti, nors jis buvo tik du 
kartu už ją vyresnis. Bet moti
na čia nenusileidžia. Ji pareiš
kia, kad ji savo dukterį gimdė, 
ją užaugino, tai ji turi teisę ir 
jai vyrą išrinkti.

Atvažiuoja piršliai. Motina 
vaišina juos ir apie vedybas de
rasi, bet piršliai pasirodo labai 
gobšus. Kalba daugiau apie tur
tus, negu apie busimą jaunųjų 
gyvenimą.

Motina bara dukterį be pasi
gailėjimo, kam ji priešinasi mo-

NAUJIENOS, Chicago, UI

\ / .... NAUJIENŲ-ACME Telephoto
LONG BEACH, CAL. —Bangos nuo 30 iki 50 

pėdų aukščio atsimuša į užtvarą prie vandenyno.

JI ČIA!
OLD DUAKER DEGTINE 
DABAR 4METII SENU
MO DAR PARSIDUODA
LABAI ŽEMA KAINA!

EGG .00
NUT $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN ................. $5.75
SCREENINGS .......... $6.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975
f ...................     *

“STOVO L”
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
Uejiniam Šildytuvams, švarus—be 
<vapo—nedaro karbono.

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

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

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai. 

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VlNCENNES 4300.

Širdingai kviečiame draugus ir pažįstamus į TAVERNO

IŠKILMINGA ATIDARYMA
Šeštadienį ir Sekm., Spalių-Oct. 21 ir 22

Club Western and Marąuette Hali.
Savininkai MR. ir MRS. S. POCIUS 

6908 SOUTH WESTERN AVENUE -
Bus gera muzika ir prie gėrimų bus duodama skanus užkandžiai.

JŪSŲ TARNAS

INSTALL A -SOUARE DEfiL” 
HEATING PLANT N0W!

itiaėms S 
, radlator,

Aatomatind žiluma Koke*. žemai

Dykai apakaičiuoti • Ba prievolių 
Ekspertų inžinierių patarnavimas 

mokeeHų budžeto 
lt CALumeC 6200

50 
i 

MOįraiiraKA-MAUDYN*“**

*etų Ireng. •« 
‘balta sMyne.
Nuostabi ver
te. Galt pirkti 
daUm. Pirk 
musų badžet.

VANDENS fiELDYT 
VbfcM Utf pilnumos 
kamb. apiildytl. Jetaa 
paipou, kranai vandens 
ta—e, automatinis drtemta

Klek palak.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma dh^au’ž

UŽTIKRINTOS
PLEITOS Pi"Ual

- COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdlrbysčių 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 

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

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 Quakec 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
mo jums... pasitikėdami, kad 8 iš 10 < 
vyrų, kurie tikrai mėgsta Old 
Quaker, pirks jį ir, toliau.

Pabandykite Old Quaker. 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 
Old Quaker šiandien!

Dabar“ “l"'4 4

* $18!

............... ——  -- ---------- 'ųj  - — 1 —•..........   1 ■

tinos valiai. Onytė teisinasi, kad[Tcrmdinirųe Valiniu 
ji negalėsianti gyventi su tokiu įSptMlllgaS VeimiĘ
\ i I • v i «i o %/rklmuinrM

^yru, kuris uz ją beveik tris 
kartus vyresnis, ji norinti tekė
ti tik už jauno, jos amžiaus vy
ro, kurį ji galėtų mylėti, kuris 
butų geras vyras.

—Apsiprasi.—pertraukia 
tina.

—Ir žmogus jis gali būt 
gas; toks paniuręs, akys 
žvilga, o ypač kaip apie pini
gus šneka.

“Ištikimybė Neišpasakyta!”
—Amerikonas, dukryte!—aiš

kina motina. —Aš pažįstu tokio 
amžiaus jaunikaičius. Jie savo 
žmonas ant rankų nešioja, kaip 
prieš altorių klupo. O ištikimy
bė neišpasakyta.

—Bet kaip gali gyventi su 
myliniu žmogum?

—Spiauk, dukryte, ant 
meilės. Meilė paimta tik iš 
šakų. Tik ’kur turtas, ten meilė-; 
turto nėra, ir meilės nėra.

—Argi, tas tiesa, mainyte?
—Juk ne svetimas tau sako, 
tavo tikra motina.
Motina nenujaučia, kad jos 

busimasis žentas nori tik jų gy
venimo ir jų turto, bet ne jų 
dukters.

Įvyksta vestuvės. Tėvai apra
šo žentui ir savo ūkį. Praside
da naujas šeimininkavimas. 
Žentas pasirodo visai netoks, 
kokio tikėjosi.

Nuo čia prasideda intrigos. 
Vėliau reikalas atsiduria net tei
sme. Vyksta bereikalinig apkal
tinimai, bet žento staigi mirtis 
viską išaiškina. Jis mirdamas 
raštiškai viską išpažįsta ir Ii 
baisi misferija išsiaiškina. Bai
giasi, žinoma, viskas laimingai. 

« » »
Tik 40 Centų!

Žiūrovas sėdėdamas Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj stebėsis ir 
gėrėsis įdomiu veikalu — kome
dija ir tragedija ir drama, kur 
viskas rišasi į vieną. Tą veikalą 
perstatys Chicagos Lietuvių Vy
rų choras, šį sekmadienį, spalių 
22 d. Vakaras įvyks Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Pradžia 5:30 vai. vak. Įėjimas 
50c., o iš anksto perka’nt tik 40c.

Be vaidinimo bus ir koncer
tas, kurį išpildys Vyrų choras, 
vadovaujant p. K. Steponavi
čiui. Be to, bus ir solo, duetų 
ir kitokių pamarginimų. Reikia 
pažymėti, kad prie Vyrų choro 
atėjo dainuoti ir senas daininin
kas, p. Povilas Stogis, kuris ir
gi pildys programą dainuoda
mas gražias dainas, žodžiu, pro
gramas bus labai įdomus ir ver
tas pamatyti. J. P. Tarnas

Šokių Vakaras
Įvyks Spalių 28 FVJLLūURRT

O

MAIH 
STORI 

ITtS

BtANCN 
♦301

Be Irimu

jeATS'tati Po$11. 50

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ 
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

, HEJNA BROS.

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

TeL Lawndale 2908-9 TeL Monroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p.

mo-

blo-
tik

ne-

tos 
pa-

Žuvo Gatvekario 
Nelaimėj

Pereitą ketvirtadienį gatveka- 
ris prie 37-tos ir Ashland ave- 
nuė užmušė apysenį vyrą. Va
kar pasirodė, kad tai buvo 59 
metų chicagietis, 
vacic, nuo 2009 
Street.

Įspūdingas vėlinių tautiškų 
šokių vakaras įvyks šeštadienį, 
spalių-Oct. 28 d., 7:30 vai. va
kare, šv. Jono bažnyčios salė
je, 2235 S. Damen Avė?

Vakaro programa susidės iš 
klasiškų šokių, liaudies dainų, 
juokų ir muzikos. Svečiai, prie 
durų gražindami bilietus, gaus 
žaidimo reikmenis.

Išanksto bilietus galima gau
ti pas sekančius asmenis: Ona 
Dovgin, 6108 *S. State Št.; Pra
nas Žičkus, 2554 W. 40th St.; 
Vincentas Silažas, 3847 West 
66th St.; Frances Budrik, 1723 
W. 33rd PI.;, Kotryna Gedvilas, 
553 W. 18th. jSt.; Grasilda Bu- 
kaveckasy 2026 S. Union Avė.; 
Jonas Sutkus, 1445 S. Halsted 
St. ir Lena Adams, 6038 So. 
LaSalle. \

Prie įžanginių bilietų už ge
riausius tautiškus kostiumus 
bus duodamos dovanos. Visus 
širdingai kviečia atsilankyti 
vakaro rengimo.

Taryba.

Joniškiečių Jaunuo 
liai Turi Ką Tai 
Paslapty]

Sužinosit Spalių 29

butelį o.

f-—OLD
OLb ---- 1

'gims I

STRAICHT WHI$KEY
COPR. 1939, THE OLD QUAKER CO.» 

LAWRENCEBURG, INDIANA

r 90
PROOF

, IŠIMTINAS D1STRIBUTORIUS
Liąuor, Products Co. 1040 W. Adams St., Chicago, III.

■ ■ - ■ ' ................ •----------- ---------------------------- — .

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant 57-65

5 tonus ar daugiau ............................ * ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.

irJoniškiečių Labdarybės 
Kultūros Kliubas rengia link
smą vakarą (Indian Summer 
Farm Session)‘ sekmadienį, 
spalių 29 d., Hollyjvood Inn 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Pradžia 6 vai. vakaro. Įranga 
25c asmeniui.

Kliubo nariai jaunuoliai: 
Stella Mickevičiūtė ir Raymond 
Kaniušas įeina Renginio Komi- 
sijon ir pasiėmė surengti ne
paprastą vakarą su daugybe 
įdomybių, kurias jie laiko iki 
vakaro, paslaptyje.

žinau tiktai, kad bus šauni 
Al. Stern orkestrą šokiams ir 
bus duodamos dovanos (door 
prizes).

Joniškiečių parengimai esti 
visad rūpestingai parengiami ir 
linksmi.

Dėdė B. Vaitekūnas.
a a dk aL—

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI ,

ri
Lawrence Ko-
South Loomis

Pejnaą eina
LIETUVOS AERO KLIUBO

NAUDAL
...................... .u .1

garantuotą karą, 
daug metų už 
kokią išgalite 
duosime 
senąjį, o

gerą 
liku-

PER

Mes 
jūsų

IŠSIMOKĖTI
DVEJUS METUS.

Musų parodos kambarys 
yra atdaras kasdiėn 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 63 rd Street 

prie Ldomis.

2 FLATŲ SPECIAL

$175.03 
Nauji 5 Sekcijų Keturkampiai 

BOILERIAI 
$67.00 

MARQUETTE
AUTOMATIC HEATING SALES 

6747 So. Western Avenue 
Tel. HEMLOCK 1770

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000,00

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

FEKERUMVINGS. ...... ——and ~
LOAN ASSOClATIONof Chicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE 
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED 
e

• ■ ■ ■ ■' imi—įMMMaįAgu ■■■ II ■ aiiįamii 11 ■■■■'■

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

A

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVJNG
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į fatmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3405 So. Halsted St.

šaukit Tel. VAROS 3408

&

• LIGONINES—
HOSPITALS____

SVEIKATOS KLINIKAS 
rONSILAlTlšIMAMI už $|J.5O 
JYDY S LIGONINĖJ $gQ.OO 
1AUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
liena Ligoninėje

REUMATIZMAS
Grreitai Palengvinama
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00 

. Ekzaminacija įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S n. Kedrie Avė.. Chicago

Tel. Lawndale 5727

^5.00
$2-oo

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

1 420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

4yi, 
±=

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

GHICAGO» ILLINOIS 
; Tel. Čan&l 8500

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

FVBLĮSHĘD E,VEįPy THUR^D>y

Ketvirtadien., spalių 19,1939

Gabrielė Petkevičaitei
1
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 — 1927)
(Tęsinys)

Gale iškilo klausimas, kas ra
šys dabar tos kvotos protoko
lą?... ir abu valdininku be ga
lo nustebo, kada pasakiau, jog 
aš pati. Tai padaryti nutąsiau 
šitaip galvodama: rrodosi, ge
rai moku rusų kalbą, bet ki
tas rašydamas gali įsprausti ( 
tokį žodelį, kurio reikšmės, 
būdama pusėtinai sunervinta, 
galiu nepastebėti, ir tas žode
lytis gali visam raštui suteikti 
kitokios prasmės, gal man ir 
visai nepageidaujamos. Jei pa
ti rašysiu, tai paties rašomojo 
proceso busiu priversta dau
giau apsistoti ties kiekvienu 
žodžiu ir noroms ncnoroms pa
nagrinėti jo reikšmę.

O valdininkai nustebo mano 
pasisiūlymu rašyti todėl, kad 
aš negalėjau kaip reikiant pa
sakyti nė vieno rusų žodžio... 
Kirčio (udarenije), tur būt, 
niekur teisingo nepastatydavau 
ir ne visada tinkamą žodį pri
reikus pavartodavau, nes gy
venime niekuomet nebuvo te
kę Rusiškai kalbėti, o gramati
ką buvau gerai išmokusi ir ru
sų literatūrą su pamėgimu vi
suomet skaitydavau. Kratos ir 
kvotos laiku dar savo gyvos 
kalbos nemokėjimą tiesiog kuo 
plačiau sunaudojau. Kaip tik 
negalėjau iš greitųjų sumesti, 
kas atsakyti, kibau prie žod
žio ir prašiau man aiškinti, ką 
toks arba kitoks žodis reiškia, 
kaip, pav., čia mano aprašytas 
atsitikimas su “pečat.”

žandaras ėmė protokolą dik-
■■ 1 =

Moters iveit’nimas
Olandų Indijoj Bandaeng ir 

Buittenzorg miestuose į miestų 
tarybas buvo kooptuota po vie
ną moterį, pripažįstant moters 
darbo naudingumą miesto rei
kalų tvarkyme.

« S »
Yra apskaitoma, kad moteris 

saVo kombinuoloj pareigoj kai
po motina ir šeimininkė padaro 
dvylika tūkstančių žingsnių į 
dieną.

—v* ■ -
tuoti. Nespėjau kelių eilučių 

‘parašyti, jis jau kiša nosį žiū
rėti, kaip rašau. Mane juokas 
ima. Tikrai žinau, / kad visi 
“jat,” “jery,” “jer” bus savo 
vietoje. Padiktavęs pavaikščio
jęs po kambarį, vėl nosį kyšt... 
Prokuroras irgi neišturėjo. Iš 
savo kertės atkiūtinęs irgi žiu
ri į mano raštą, paskum j ma
ne, paskum valdininkai nuste
bę vienas kitam į akis.

,4 ’ . .

— Pamiluite! Kak eto slu- 
čilos? Vy govoryt neumiejete, 
a pišete prekrasno?... (Malonė
kite paaiškinti! kaip tas atsi
tiko? Jus kalbėti nemokate, o 
taip puikiai rašote?)

— Knygų rusų kalba rašytų 
daug yra gerų, todėl, norint, 
nesunku skaityti ir rašyti iš
mokti, o rusų gyventojų musų 
šaly nėra, nebuvo progos kal
bėti, — paaiškinau ir toliau 
ėmiau juokauti: — Padarėt 
kratą, kalbėjau ..prasčiau, dabar 
per kvotą jau sklandžiau. Dar 
krėsite ... ir išmoksiu visai 
gerai!...

Prokuroras tylėjo, o žanda
ras ilgai nenusiramino:

— Iš tikrųjų nepaprasta! Be 
galo nepaprasta! — kartojo to
liau diktuodamas ir vis į ma
no raštą skersakiuodamas.

Rašydama sužinojau, jog 
nieko įtariama pas mane ne
rasta per kratą, ir todėl ne
busiu tieson traukiama.

Svečiai nebuvėliai, dar su 
mumis pavakarieniavę ir su 
kitais svečiais pakortavę, išvy
ko...

Sunkumas, mane pačią slė- 
gęs, netikėtai nuslinko... tačiaiv 
visą tą laiką gyvenome kitų 
vargais...

Kad ir dangus mums sun
kiais debesiais buvo apsiklojęs, 
kas gyvas ir kas ne kalėjime, 
nesiliovė krutėjęs, nesiliovė dar 
dirbęs ir brangiai idėjai, ne 
tik duonos kąsniui... Ir kaip 
paprastai gyvenime vyksta čia 
drama, čia tragedija... o čia ir 
juokų kampelis.

(Bus daugiau)

DOLL PATTERN 2325
2325—“Lėlė” su dviem suknelėm.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 2325 '
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No........... .......... |

I Vardas ir pavardė................................................................................................. |
' Adresas...... .................. --.......................................................................  |

I Miestas ir valstija........ ............................•...................-........................................ I
aaM MM MMB MM MM MM MM MMB MM MM MM BM MBM MMB BBB M^
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“MATANTI AKIS”
Yra kelių moterų vardai, 

surišti su ta labdaros mokyk
la, kuri randasi Morristown, 
N. J., ir kurią pasaulis žino, 
kaipo ‘‘Matanti Akis”. Tačiaus 
vardas ponios Harpson Eustis 
yra viršuje 'visų kaipo prezi
dentės. ‘‘Matanti akis” buvo 
įsteigta 1929 metais! steigėja— 
ponia Eustis; liksiąs—lavinti 
“gerinan , shepard” šunis bu-, 
ti neregių vadais ir išmokinti 
neregius, kaip elgtis ir naudo
tis tais šunims.

Per dešimts metų savo gy
vavimo ši įstaiga prirengė ir 
išleido svietan apie’ keturis 
šimtus šunų, kurie vadžiojo 
moteris ir vyrus neregius įvai
riose šios- šalies dalyse. Šie 
neregiai dabar saugiai vaikš
čioja per miestų gatves ir di
džiausią trafiką be jokios pa
galbos nuo žmonių. Kaikurie 
š tokių neregių dabar gali už
imti pelningas vietas, kurias 
kitaip nebūtų galėję palaikyti.

Visas projektas prasidėjo 
1928 metais, kada vienas žmo
gus skaitė jaunam neregiui, 
Morris S. Frank, žurnale strai
psnį, kurį parašė ponia Eus
tis. Ji tuomet turėjo šunų au
ginimo ir tyrinėjimo stotį 
Mont Pelerni, Šveicarijoj, šia
me straipsnelyje ji pasakojo 
apie “shepard” šunis, kurie 
buvo išlavinti vadžioti nere
gius veteranus Vokietijoj. Jau
nasis neregys klausytojas, kū
ne tuomet gyveno Nashville, 
Tcnn., buvo taip sudomintas, 
kad tuojau parašė poniai Eu
stis, klausdamas, kaip tokią 
pagelbą galima pradėti Ame
rikoje. Ji pasisiūlė pagelbėti 
jam, ir jis nuvyko Šveicarijon 
dėl instrukcijų.

Bet skeptiški žmonės abejo-; 
io, kad tas pasisękimas Vokie-- 
Ii joj negalės - būti duplikuotaš 
Amerikoj, kur viso gyvenimo, 
tempas greitesnis, ir abelnai- 
trafikas dauginus komplikuo
tas.

P-s Frank baigė savo in-’ 
strukcijas Mont Pelerni, Švei
carijoj, sugrįžo Amerikon su 
Buddy (kuris dabar yra vy
riausia galva visų moksliškai 
išlavintų neregių—vadų šunų 
Amerikoje) su pilnu pasitikė-

Barker, kuri liko išrinkta 
“pumpikų” karalaite.

JAUNYSTĖ
Jaunos dienos kaip šventė, 
Tai mokekim gyventi— - 
Žydrumoje pleventi 
Visados.
Nes ta musų jaunystė 
Kaip žiedelis nuvysta 
Ir daugiau nepražysta 
Niekados. *
Nes ta musų jaunystė 
Ka i p paukštei is pa k ’ y s ta 
Ir išlėkęs—negrįžta’ 
Niekados. £
Kai. jaunystė tąįi taria: 
‘‘Žiba žvaigždėm vakarė, 
Aš su saule už marių 
Išeinu,”—
Tai žinok—likai vienas. 
Kaip prie tako purienos 
Nužydėjo .tos (jicnos, 
Nors graudu...

Jeigu jūsų rankos taip susi-
jimu, nugalėti visas kliūtis, tepa, kad jaučiate, jog vien van-
Mėginimai visur buvo sėkmin
gi-

Tada ponia Eustis ir p. 
Frank įsteigė tą mokyklą, ku
rią pasaulis žino kaipo “Ma
tanti Akis.” Nuo to idiko p. 
Frank ir jo Buddy apkeliavo 
daugiau kaip aštuonis dešimts 
’ ūksiančių mylių pėsti, trau
kiniais, busais, laivais ir or
laiviais.

Neregiui užima mėnesį lai
ko Morristown mokykloj, kad 
-mokti kaip apsieiti su šu

nim. Išėjęs iš mokyklos, žmo
nis gali turėti nuo aštuonių iki 
dešimts metu dirbamos drau
gystės su savo šunim. Gale to 
periodo, kuomet šunies gyve
nimo periodas baigiasi, žino 
gus ir vėl “lieka neregiu”. 
Tuomet jisai grįšta mokyklon 
ir išmoksta naudoti antrą šu
nį, taip grįždamas net trečią 
ir ketvirtą kartą.

Kaina tokios “matančios 
akies” kartu ir išlavinimas 
žmogaus kaip su juo elgtis yra 
$900.00. Bet neregys, kuris ne- 
išgali, neprivalo mokėti vįsą 
tą iš karto, o tiktai mažą dalį 
visos sumos. Yta įsteigtas tarti 
tikras-fondas, iš kurio svar
biam reikalui pasitaikius ga
lima gauti pagelbą.

Tyrinėjimo ir lavinimo dar-

dehs ir muilo neužtenka jas tin
kamai nuplauti, laikykite puo
duką paprasto “oatmeal”, kur 
galite lengvai pasiekti, kuomet 
plaunatės.

Kada rankos suvilgytos ir 
muiluotos, pa:mkite saujelę to 
“oatmeal” ir su juo gerai iš
ginkite ir plaukite savo rankas. 
Tuojau pastebėsite, kaip rankos 
bus aiškesnės ir švelnesnės.

7*rai . Šeimininkėms 
Žinoti, Kad;

Kuomet pilstot karštą “dže- 
1ę” į stiklines, pastatykite stik
lines ant drėgno skudlirio, tuo
met jos netruks.

—Kaimynka

/

bas pačios mokyklos yra apru- 
nintas iš tam tikro fondo. Vi
si šie fondai yra užlaikomi iš 
narių aukų, mokesčių ir spe
cialių dovanų.

“Matanti Akis” yra nuolati
nė, progresyviška pagalba ne
regiams Šios šalies. Ji yra mo
kykla, kurioje šuo yra ,išla 
vintas gyvenime noriai pagel
bėti žmonėms ir kur, per šu
nį, neregys atsiekia td, ko 
daugiausia trokšta — repri 
klausomybės. —A.

J. ' HU fe

Specialis Numeris 
Žurnalo “Moteris Ir 
Pasaulis” Amerikos 
Lietuvėms

Rugpjūčio mėnesio numeris 
Lietuvos Moterų Tarybos lei
džiamo žurnalo — “Moteris ir 
Pasaulis” — yra skiriamas “Se
sėms šiaurines Amerikos Lietu
vėms.”

Turinį šio numerio sudaro 
straipsniai “Moters vaidmuo ko
joje su nutautėjimu” (J. Simu
tienė, kuri ir patarpininkavo 
gavime raštų iš Amerikos mo
terų veikėjų); “Amerikoj gimę 
ietuviai ir'nutautėjimas” (Vik
torija Vencienė); “Viena dieni 
Chicagoje” (Pranė Lapienė, šio 
skyriaus nuolatinė bendradar
bė) ; “Amerikietė praktiškam 
gyvenime” (K. Kružinskaitė- 
Barzilauskienė) ir keletas kitų 
apie’ Amerikos moterų veiklą, 
organizacijas, etc.

Patartina moterims įsigyti šį 
numerį ir pasiskaityti; yra dcxug 
įdoųiių minčių. —N.

y ----------- .
Lietuvės Artistės

KINO TEATRAS
į (MOVIES) f

“Babes in Anus’' United Art- 
ists teatre jumis gerai palinks 
mins. Mickey Roonėy šoka, 
šposus kreč.a. Judy Garland, iš 
gražėjusi jaunu.ė dainininkė 
jam visame padeda ir dar sal
džiai, maloniai padainuoja. Čia 
tikras jaunuolių programas — 
jie, be abejo, pralenkia gan ga
bius suaugusius L,š" j lis šiame 
veikale.

“Four Feathers” yra devynio 
i likto šimtmečio pasaka apie 
narsumą Anglijos sūnų. Čia vi 
proga pamatyti talentuotą lošė
ją Ralph Richardson, kuris ta'p 
puikiai vaidino komiko slapto 
policisto rolę “Clouds Over Eu- 
rope” veikale. Vikrus senelis C. 
Aubrey Smith prisideda su sa
vo reikšmingais ūsais ir uždri
busiais antakiais prie veika'o 
žmoniškumo. John Clcmen s i 
J u ne Duprez atlieka jaunųjų 
roles. Veikalas nufotogra uot s 
tckn’spalviai. (Roosevelt teat 
re).

Rytoj Chicago teatre taip pat
Chicagos Medikalių 
Moterų Klubo 
Programoj

Ne vien lietuviai gėrisi musų 
lietuvaičių gabumais, pasaulis 
pradeda pažinti lietuves dau
giau ir daugiau, ir kas malo
niausia, tokius pažintys darosi 
iš kultūringų ryšių. Lietuvai
tės užima žym aš vietas įvai
riose valdžios įstaigose,”profe
sijose, artistiškame pasaulyje, 
etc. Ir taip mes dažniau ir daž
niau matpme musų lie’.uvaičlų 
vardus figuruojįant svet mtau- 
čių tarpe ir jų spaudoje.

Šią savaitę dvi iš musų jau 
nuplių, — Sylvia Sabonis Mc- 
Ęlroy, pianistė, ir Helen Šlakis, 
Chicago School of Expression 
and Dramatic Art mokinė, gra
žiai išpildė įdomią mu^ikalę 
programą Chicagos Medikai ų 
Moterų Klubo susirinkime pra
eitą antradienį Chicagos Mote 
rų Klube.

Dr. Suzanna Šlakis, pirmoj 
lietuvaitė gydytoja •ChicAgoje, 
ir šio skyriaus bendradarbe, 
yra prezidentė Chicagos Medi
kalių Moterų Klubo. Šis Klubas 
išleidžia mėnesinį biulętiną, ku
ris yra pašvęstas reikalams 
moterų gydytojų, dentisčių ir 
kitų giminingųjų mokslų. .

N. G.

Naujienos 
Moterims

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

Moteris diplomat joj
Paryžiuje^ sukels sensaciją, 

kai Kubos atstovybės sekretorė 
dr. Flora Diaz Parrado buvo 
paskirtą atstovu Prancūzijoje. 
Pirmą kartą Paryžiuje moteris 
eina tokias atsakomingas pa
reigas.

■ '■ i ; . . . ' ' \ ‘

Pirmoji moteris chirurgas 
Jugoslavijoj

Dr. Desanka Petrowitc, bu
vusi asistente chirurginio sky
riaus Sušaku ligoninės, išlaikė 
prie specialios komisijos egza
minus, ir gavo teisę verstis sa
vistovia praktika chirurgijoj. 
Tai yra pirmas atsitikimas Ju
goslavijoj, kad moteris gauna 
teisę savistoyiai praktikuotis 
chirurgijoj. ;

' • ■ . v ?. ________
♦

Daugiau nei 42 nuošimčiai1 
visų raštinės darbininkų Ang-į 
H joj yra moterys.. I

j Maistas
Į Veda Morta rugieni

OEVIL’S FOOD CAKE

rodys teknispalvį kurinį—“Hol 
lywood Cavalcade”, kur s pasa
kos istoriją mūviu įsikūrimo ir 
augimo per visą šį dvidešimto 
šimlmeč’o trečdalį. Įdomu bus 
pergyventi jaunas dienas su 
Hollywoodo kylančiom ir gre t 
gęstančiom žvaigždėm.

O Field Muziejaus programas 
vaikams šio šeštadienio rylą 
apims “Animal Aristocracy”, 
“Father of VVatcrs” ir “Roman- 
tic Mexico”. Apkalbėki! jį su 
savo Juozuku ar Maryte — gal 
kas jame pagelbėtų jiems mo
kykloj. Kaip žinote, yra du ro
dymai — 10:00 vai. ryto ir 11.

Suzanna Viliutė

Pustrečio puoduko “cake” miltų 
Vieną arbatinį šaukštuką sodės, 
Tris nesaldytas šokolado plyte

les.
Pusę puoduko verdančio vandens,
Pusę puoduko sviesto, 
Du puodukus cukraus, 
Du kiaušinius,
Vieną puoduką rūgusio pieno, 
Vieną arbatinį šaukštuką vanilla. 
Išsijok miltus, atmieruok ir išsi

jok du kartus su sode. Užpilk ver
dančio vandens ant ištirpyto šoko
lado. Atvėdink. Plak sviestą, kol 
pabals; po .truputį pridėk sviesto ir 
plak. Pridėk gerai išplaktus kiau
šinio trynius, o vėliau atvėdintą 
šokolado skiedinį. Išplak gerai ir 
alternatyviai dėk nurodytas sausas 
mędžiagas ir rugusį pieną. Pridėk 
vanillą. Apgaubk kietai suplaktais 
kiaušinio baltymais. Kepk dviejuo
se išsviestuotuose devynių colių 
“layer cake pans” apie 40 minučių. 
Temperatūra tari būti 350 laipsnių 
karščio. Apdėk “fudge frosting”.

—Catherine Stokus.
Pastaba, šia proga norime pažy

mėti, jog už šio pyragaičio receptą 
n-ia Stokus laimėjo Detroite “Blue 
Ribbon.”

“Oro taksi” pilotė — 
moteris

Anglijoje įėjo į madą “oro 
taksi’’ aptarnaujami civilių la
kūnų. •

Žinoma pasaulinio masto le
do hokėjo meisterė Miss Mona 
Friedlander, kuri jau iš se
niau turėjo piloto diplomą, iš
sirūpino leidimą vežioti kelei
vius privačiais lėktuvais, vadi
namais “oro taksi”. .

Miss'* Friedlander numito 
gražias perspektyvas savo nau
jame užsiėmime, žinoma, būda
ma gera pilote, be to, gražia ir 
įdomia moterimi. Iš viso ji yra 
pirmoji moteris Anglijoje, kuri 
turi -tokį leidimą.

No. 4040— Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20; taipgi 30, 32, 34, 36 
Ir 38 colių per krutinę.

No. 4042 — Nukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
me pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago. Dl.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S.' Halsted St, Chicago, Ilk

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No_______

Mieros ----- ----------- per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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CICERO KAREIVIAI I PAGALBA SAVO

Stambi Auka.—Gražios Laidotuvės.— Kitos 
Cicero Žinios

CICERO. — štai $25.00 auka. 
Dariaus-Girėno Memorial Hali 
namui. Tai pirma iš Ciceros, 
bet ne paskutinė. Dariaus-Gi
rėno Posto 271 valdininkai ir 
statomo namo tvarkytojai Či
obro buvo pamiršę arba neno
rėjo skaitytis su ta musų gar
sia sostine. Ėet pamatė, kad 
be Cicero apsfeiti negali, nes 
Čia yra nemažai posto narių. 
Tad, nors savb Svetainės ati
darymui išsiuntinėjo pakvie
timus. Pirmas iš pakviestųjįį 
teko Draugijai Lietuvos Ka
reivių.

Praeitą sekmadienį susirin
kime be didelių diskusijų nu
tarta paaukoti $25.00 iŠ drau
gijos iždp. Nėra abejonės, jog 
ir kitos draugijos-kliubai pa
ims Kareivių pavyzdį.
Naujos Spėkos Kareivių D-joj

Truputis apie pačią Karei
vių draugiją. Minėta draugi
ja ,kaip nariais, taip ir finan
sais, stovi gana gerai ir visas 
papuošalas — tai uniformos 
skyrius. Vadas yra C. Raka- 
šius. Jo noras ir pastangos 
sutraukti jaunuolius, ir paliuo- 
suoti senius. Gal tas ir pasi
seks, jau pradžia yra.

Štai, praeitą šeštadienį vie-

buvo palaidotas, A. A. K. Pa
lubinskas. O praeitam susirin
kime įstojo trys nauji ir gana 
geri, būtent, vietos biznierius 
W. Babitz, A. Gerdvilas, ir J. 
Levinskas. Pastarieji tinka 
uniformai. Jie turės patraukti 
savo amžiaus draugus, ir bus 
graži grupė.

JOSEPH A. DARGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Eleanor, po .tėvais Bell, 
motinėlę Oną Dargis? 3 bro
lius: Peter, Mathew ir Wil- 
liamą ir daug kitų giminių.

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

Visi a. a. Joseph A. Dargis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Motinėlė, Broliai ir 

kitos Giminės.
Lald. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Kareivių metinis parengi
mas 18 d. lapkričio, Liet. Liub- 
sybės svetainėje. Grdžūs pro
gramas ir balius. Šuvirš dvi
dešimts draugų gauna dova
nas už nęėmimą pašalpos per 
20 ir 10 metų. Tas ' draugijai 
atseis nemažai pinigų, todėl 
rengimo komitetas deda pas
tangas kaip daugiausia uždir
bti pinigų. Bet tas prikibus© 
nuo biznierių draugijos rėmė
jų, kaip tai p. Žąjauskaš, Šau
lys, Mikulis, Danauskas, Jaš- 
kunas, Juknis, Jankauskas, 
Vasiliauskas, ir daug kitų.
Tvarkios Šermenys, Įspūdin

gos Laidotuvės.
Kaip jau žinia, mirtis ištiko 

Kaz. Palubinską, seną vietos 
gyventoją ir biznierių. Taj 
pirmas atsitikimas, kad šer
menų laike sausai apšeitų. 
Praeitą šeštadienį, laidotuviiį 
dieną, oras buvo gražus. 8:30 
iš ryto laidotuvių direktorius 
G. Sirevičius, su pagelbinin- 
kais, tvarko skaitlingą publi
ką. Vainikų ilga eilė, apie dvi
dešimts. Karavanas, grabne- 
šiai ir nuliūdę namiškiai, žmo
na, duktė ir artimi giminės, 
taipgi skaitlinga pašaline sim- 
patikų minia, tvarkiai susi
rikiavo ir traukė į Šv. Antano 
bažnyčią. Pamaldas atlaikė 
kiin. Kliovas? Apie 10 vai. ilga 
eilė automobilių traukė į šv. 
Kazimiero kapines. Ten, ant 
gražaus kalnelio šalia jauno 
sunaus, padedamas tėvas, čia 
trumpas apeigas atlieka jau- 
nbs kunigėlis. Pasako keletą 
gralių prilyginimu.

Štai, ir užbaigia padėkos žo
dį taria pats laidotuvių direkt 
toriuš p. Sirevičius varde naš
lės, p. iPalubinskienės, užpra
šo visus į namus. Namuose 
prirengta užkandžiai, viskas 
tvarkiai vyksta. Po užkandžių 
ir draugiškų pasikalbėjimų, 
palinki neprarasti viltį našlei 
p. Palubinskienei. Išsiskirsto 
kas sau, su mintimis, kas buš 
sekantis. Bet to niekas neži
no ir nežinos. Po šių laidotu
vių teko girdėti daug kalbant, 
“Laidotuvių direktorius C. Si
revičius, tai tikras graboriuš 
ir, jeigu jisai ant to vieno stb-

vėtų, tai ttirčltg getas pasek
mes/ Taip, jaunasis Sirevi- 
čius yra tinkamas ir gabus lai- 
dotuvSšė^. jišdi ttiiį aukštą 
vietą dirbtuvėj, tad su iaidolu- 
vėmiŠ mažai tižsiiihU. Viėhbk, 
jeigu kas atsikreipia, tai su 
inield iĮt^it pathriidUjd; j© įs
taiga; 1344 &©. 50th dtfe.; Cice
ro. .

PrAeH^ >. Bba-
rnetas šavtij Įštaigbj tifek skė
čių jtig liefctivo vie
tos D Jaii tds iiita
skanurrtd'š! 'tai liktai getas 
steikiiš; tik ddiig ti’d.jlej^iis. 
Vadihašl; iatikihid feĖ-f 
sa neįifaštfešilė tĮŽ naminią, b 
už vis švafbiaitšia, lai kad iŠ 
Karfadbš. leigu bus Svbikaš, 
Shametas kitais metais vėl va
žiuos to didelio SUtvėtiinb ie-‘ 
škoti, ir nėra abejonės, jog 
parveš, nes jau turi gerą pa
tyrimą. Tad, good lubk.

iškilmės.
\ .... .

šį šeštadiėilj šaulius šokių 
vakaras Raudonos. Rožes Kliu- 
bo Uubsybėš svetainėje, b p. 
šaineto svetainėje, tai pp. 
Stankų Sidabrinės vestuvė's. 
Bus daug svečių ir gbra ttitižL 
ka. —-D. ir t.

Chicagos Draugijų,* 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
BRIDGEPORTO NAINIŲ SAVIN: 
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1 
METAMS: Pirir

Pagelb.—John ĮJegin, 3400 So. 
Lowe Avė.: Nut. , rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Ąve.; Finansų ^dšt.—Domininkas 
feulįinas, 8144 So. WalĮace Avb.; 
Eįbįife rašt.—Jbnas Motiejūnas; 
3400 Šo.JUhion Avė.; Kasierius—

IN- 
i#39 

__ .. .pirmininkas— Antanas 
Šimkus, 3120 So. Lituąnica Avė-;

Guli 
KoIUki 
3400 So.v Union A

CLASSIFIED ADS

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

Diena Iš Dienos
Ilgai Šer^a
Charles Alijošius

Bridgeporto gyventoj a sy 
Charles Alijošius, 2915 South 
Eihėrald Avė., praeįtą vasarą 
sunkiai apsirgo. Jam teko iš 
dviejų atvejų gydytis ligoninė
je, kad ligą nugalėti...

Pabaigoje prheito mėnesio 
Charles Alijošius jau žymiai 
pradęjo stiprėti ir vgrįžo iš li
goninės, bėt' dar iįebera po gy
dytojo priežiūra. Jis tikisi per 
apie mėnesį laiko visai pa
sveikti.

kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas menesį, pirmą 
trečiadienį; Čhicagoš Liet, AUdi- 
tbrijbj, 3133 So. Halsted St:

LIETUVIŲ JAUNIMO . KULTŪROS 
RATELIO, VALDYBA 1939 M.:

Pirin—Rili Likšna, 8427 South 
Lituanica Ayė.Vice-pirm. —rA. 
Faplhuškas; Finansų rašt.—E: ža- 
sytaitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly te, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veikios komisija: 
A./ J. Povilbnis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket- 
virtarhe tręčikdienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieni) penktadienio vakarą, J. 
Yuškoš Salėje, 2417 W. 43 St.

—.. -------  _
JAUNŲ t LIETU V1Ų AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas — Juozapa^ 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pąuzolis, 3427 So. 
Halsted St; Nut rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Ąve.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Aye.; 
Kontrolės tašt.r-Walier Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street; korespondentas; 
Arėsimas, 3623% S. Emeraldk Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So* Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirnią penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

ROSELANDO MOTERŲ KLIŪ- 
BO CHORO Damų1 pamokos bUš 
penktadienį, spalių 20 d., 7^30 vai. 
vakaro, Darbininkų svetainėje,. 
10413 So. Michigan Avė. Prašau at
vykti. —Sekretorė.

HUMBOLDT PARK LIETUVIU 
POLITIKOS KLIUBO susirinkimds 
įvyks spalių 19 d., 8 vai. vakaro, 
svet.: 3600 W. North avė., Chicago. 
Yra svarbių reikalų. Nepamirškite, 
kad yra rengiamas balius lapkričio 
24 d. —Valdyba.

LiĘTUVtŲ DEMOKRATŲ KLIU
BO, 15-to WdFdo susirinkimas įvyks 
Spalių 20 »d., 6812 Šo. Washtenaw 
Avė., 7:3t) vai. vak. bažnytinėj svet. 
MarąUette Parke. Malonėkite skait
lingai atsilankyti. Turėsime ir ald- 
Čio. —Kviečia Valdyba.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE . 
Automobiliai Ir Trokal Pardavimai

Praeitą sąvaitę pp. Alijošiai, 
•kaipo pastovus “Naujienų” 
skaitytojai, atnaujino prenu
meratą kitiems metams...

Ačiū už paramą.
Linkiu geros sveikatos.

TEISYBSS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balohunas^ pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kauląkis — nut. rašt. 
3842 So. Unlbn Avė.; F. Kąsper 
—fin. rašt., ;3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—į-^ontr. raš|.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J: H Pbška-r- ‘ kvotėjas, 
31,33 So. .Halsted St, Tel.. Victory 
3687. Susirii|kiipai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2> sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus*

nut. rašt.
F. Kąsper

invFikR“”“>“ė,e«sLUVL'llilU Visas. Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

, ir Pągrabams
3316 So. Halsted StreetZ

, Tel. YARDS 7308 ,

g 11 n R A Gėlės MyHhtiems 
n I I K K A Vestuvėms, Ban- 

llJMkietams, Laidotu- 
H W1 B vėms, Papuoši- 
Į GĖLININKAS mams 
j 4180 Archer Avenue 

Phone tAFAYĖTTte 5800

FRANCIŠKUS J. MOCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 18 d., 9:15 vai. ryto, 
1939 m., sulaukę spusės amž., 
gimęs Lietuvoj Tauragės ap
skrity, Kaltinėnų parap., Gai
delių kaime. Amerikoj išgy
veno 27 metuš.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Uršulę po tė
vais Banlutę, sūnų Joną, btolį 
Stanislovą ir brolienę Mockus, 
brolienę Oną Mockienę ir jos 
šeimyną ir daug kitų giminių 
ir draugų.
, Kūnas pašarvotas 4017 So. 
Mhplėlvdod avė. Laidotuvės 
įvyks šeštacĮ.,' spalių 21 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimieto kapines.

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

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

LAFAYETTE 3572.

■i¥fi

NAUJAUSI m GERIAUSI _

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 1

lengvais ismoksjimais

BARSKIS FURNtTURĖ RtUSĖ, Ine.
**THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FlT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholtęman—pirm., 3237 Wešt 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.;' Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W. Pershing rd.; Wm. F. Buishas 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 

\ 43rd St., Chicago, III.

SPECIALAS
Tobulam • Stovy Puikus Pirkinys, 

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

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

BUNNIN & SONS, INC.
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogden Avė. Rockwell 0434

375 
265 
šil- 
395 
195
85

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. — 

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA 50 PATYRUSIŲ 
prie vienos adatos, hemming, bin- 
ding, marrow mašinų dienos ir va
kariniams šiftams.

KATHLEEN STYLES
345 West Hubbard St., 8 aukštas 

arti Orleans.

BUSINESS CHANCES 
Progos^

TAVERNAS pardavimui, gera vie
ta, (gera biznio ^)roga prie gatve- 
kanų linijos, kaina nebrangi. 1724 
West 47th St

MERGINA 20-35 padėti prie na
mų ruošos, virimo, dviejų vaikų, 
lengvaus skalbimo. Savas kamba
rys ir vana. $8 iki $10. Tel. ARD- 
MORE 3323.

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė.
mininkas— Mike

tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
Čepulevicius, 

3327 Ųe Moyne St.; Protokolų 
sdkr.-^-Antbn '• LungeVicz, 1814 
WabRUsia Avie.,* 4el.’ * Humboldt 
2285; Finąnsų sekr.—{Stanley Bu- 
nėckiš, 3247 Beėch Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Ąve.; Maršalka — Anton' 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

PARDAVIMUI JERRY’S TA
VERNAS — išdirbtas biznis-—gera 
vieta. 3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ, nau
ji fikčeriai, elektrikinis šaldytuvas, 
gyvenimui butas. Beverly 9044.

REIKALINGA SENYVA MOTE
RIS prie lunch room. Ant vietos 
gyvenimas. Rašykite. 1739 So. Hal- 
sted St., Box 1098.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras biznis—priverstas parduoti dėl 
ligos. 6600 So. State St.

REIKALINGA MERGINA bend
ram ruošos darbui, $5.00, kambarys 
ir užlaikymas. Tatelman, 4718 No. 
Drake Avė. i

PARSIDUODA TAVERNAS Mar
ąuette Parke. Už teisingą pasiūly
mą—6 metai išdirbtas biznis.

6912 So. Western Avė.

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ vy 
rų kelnėms siūti—kišenių prieša
kius ir užpakalius ir Milton’s žake
tus. 2352 West Cermak Rd.

TAVERNAS PARDAVIMUI su ar 
be namo. Geroje vietoje.

5946 So. Halsted St.

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

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

AUSTIN ią73. 
________________ p ____ __________________________—

TAVERNAS RENDAI ar parduo
ti. Priežastis—ligd, gera vieta, mo
derni fikčeriai. Kreiptis 38fl0 Og- 
den Avė. Rockwell 1672.

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

7 4

REIKALINGA SKUDURŲ skirs
tytojų. 2624 West Taylor St.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
kampas, 5 kambariai gyvenimui. 
Turiu kitus biznius. 3538 So. Hals
ted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui ..

$26.52 I MĖNESĮ PILNAI apmo
ka už 6 kambarius kolonialio na
mo—į tik 7 metus—sutaupysi $1,- 
500 pagal naują planą puikiausia 
konstrukcija, žemi mokesčiai, nėra 
aSesmentų. Rašyti laišku 1096, 1789 
So. Halsted S t.

PASTATYS ANT JŪSŲ LOTO 
keturių kambarių bungalow, pigiai 
kaip už $2750. $275 pinigais.

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

Midway 8472.

IššiėftiS Leidimus
Vedyboms
(Chicago j e)
, James Strabtek; 21,

line Prokes, 17 \
John Wallis, 24;

Zobs, 20
Nicholas Parisi, 27,

Rimša, 19

Rdkalatija
PerskirŲ

*

Helen Domrose nuo ThOihbš
Ddmrose

šu

su

su

Ade-

Jean

Rutli

L. ŽAGARIEČiŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 61st Avė., 
Cicero, III..; Ona Užktiraitė—fin. 
rašt, 1329 N. Dearborn St; Emi
lija Ramašaųskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So.' Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. .Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St; Korespondentas— 
J. Balakaš, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal- 

. čiunas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadien; 
pirmą valandą popiet, HoUywooc 
.Svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi- 
čago; 111.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBĄ, 1939 M.:

Pirm. — .J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St.,. tel. Victory 8770; Ka- 
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., jtel.. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Ąve., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La- 
fąyette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiškis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

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

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

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

MARQUETTE PARKE
68-tos ir Campbell Avė. 6 kamb. 

mūrinis. bungalow. Karštu vande
niu apšildomas, 2 karų garažas, 9 
metų senumo. Visi vėliausios ma
dos taisymai. Kainavo $9,500. Da
bar parsiduoda už $5,700. Priimsiu į 
mainus, didesnį namą arba lotus. 
Šaukite po 7 vai. vakaro.

Prdspect 0176.

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

____________
FARMS for sale 

Ūkiai Pardavimui

okA kilčlNŠfclENfe
(pb tėVaiš Pėtkaite) 

gyveno 5733 S. Marshfield av.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 16 d.. 1939 m.? sulau
kus pusės amž., gimus Lietu
voj, Šiaulių apskr., Šaukėnų 
pardp.. Vabalų kaime.

Amerikoj išgyveno 36 m.:
Paliko didėliame nuliudime 

vyrą Vincentą, tris sūnūs, 
Vincentą, Michael ir Benedik
tą, 4 dukteris. Helen, Estelle, 
Bėrnice ir Albiną, brolį Sta- 1 
nislovą Petkevičę ir seserį 
Stanislavą ir švogerį Antaną 
Kahčėlskius ir jų šeimą ir 
daug, kitų giminių draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J., F. Eu- 
delkio kopi., 4fe05 Š. Hermita- 
ge Avė. Laidotuvės įvykę 
pfenktadiėhį, spalių 20 d., 9:00 
vai. ryto iš kopi. į šv. kry- • 
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
Už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. ą. Onos Kučinskie- ! 
iiės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
rt)i? dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jai paskdtihį patar
navimą ir atsisveikinimą.

. Nuliūdę liekąpie, .
VJrras, S tinai, Dukterys, Bro

lis, Sesuo, .švogeriš ir
, Giminės.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, . 
Tel. YARDS 1741. :

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

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka- 

• sierius; V. Manikas—kontr. rašt.;
JVI. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchaš, kasos glob.; J. Zubavi- 
čiuš—maršalka; Dr. Al. Margeris 
-7-dąktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai , bus laikomi viršuj 
Napdleon Restaurant, 3956 West 
5th, Avenuė. / -

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

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

REIKALINGI 2 DARBININKAI, 
vienas kad nusimanytų karpete- 
rio darbą, antras—kad galėtų kviet- 
kas prižiūrėti ir karvę milžti. Gy
venimas vietoj, nuolatinis darbas. 
Atsišaukite 2y6 So. Halsted St.

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

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

PARDAVIMUI TA VERNO biznio 
partnerystė—atsakyti greitai. 6011 
So. Halstąd St.—klausti Stanley.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI TAVERNAS ir restau- 
rantas, pilnas įrengimas ir fikče
riai, 1142 So’. Canal St. Renda $32. 
Kreiptis Mr. Schieff, 3535 Roosevelt 
Road, arba telefonuoti Crawford 
5310.

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

VVHOLESALE FDRNITURE 
■Eakajndaii ir; Įtaisai Pardavimui

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

•• ........................ .. “ ------ - ----------

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

ŽEMIAUSIOS KAINOS
• ČHICAGOJ

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

3 Oil—614c.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN,
Tel. HARRI6ON 3000.

No.

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

—pirmininkas, 5648 So. Rishop; 
J. Budreikiėnė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašth 3118 
West 39th St.; S. Skrįdulis—fin. 
lašt.; Ąht Czesna—kasierius; A. 
Kauhiškiene, S. YoVanuiis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

Illinois Lietuvių pašelpos 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

tei* Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte
sian Avė.; A. Lazauskas—pirin, 
pagelb., 3223 So., Green St.; A- 
Kaulakis—nut, rėšt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 

j ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Ati
di t orijoj, 3133 Halsted St*

Garsihkites

FURNITURE-FIXTURE FOR SALĘ 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
,Talman Avė.,; yice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Ąjitanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avie.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja — Ęlenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ką—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Gėniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Gėniotis.

Naujienose 
hinHn uailda, d^lto* 

pačios Naujienos

BALDAI Už PINIGUS 
Palyginkit ir »pamątykit - skirtumą 

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

* HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Fumitūre ;

Distributor
525 West 76th Street

3 blokai rytuos nuo Halsted St. 
Kasdien 9-6, ketv. ir šeŠt. iki 16.

Sekm. iki 5.
ii . ii iiiii iniįi

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

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class-. 
ified” skyrių, kur siūlomi, daug 
-įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classif ied Skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at*

BUSINESS—TO KENT 
. Bizniai Rendai

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

CANaI 8500 
“NAUJIENOS0 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, T1L
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PASIMIRĖ JUOZAS A. DARGIS, BUVO 
SKAUDŽIAI SUMUŠTAS

Policija Ieško Švogerio, Mykolo Bielskio

Užvakar vakare pasimirė 
senas ir chicagiečiams gerai 
žinomas biznierius, Juozas 
Dargis. Vienu laiku jisai už
laikė gasolino stotį Marąuette 
Parke, užsiėmė real-estate biz
niu, užlaikė taverna, o vėliau 
pardavinėjo anglių “steke
nus.**

Jisai pasimirė savo motinė
lės namuose, adresu 7016 Eg- 
gleston avenue, ir aplinkybė
se, kurios reikalavo policijos 
įsimaišymo.

Velionio brolio, Petro Dar
gia, žodžiais, pereitą ketvirta
dienį Juozas Dargis susigin
čijo su savo švogeriu, Mykolu 
Bielskiu. Susikirtimas žodžiais 
privedė prie jėgos pavartoji
mo ir Bielskis Dargį taip skau
džiai sumušė, kad tas neatga
vo žado per kelias dienas ir 
užvakar pasimirė nuo žaizdų. 
Bielskis jam buvo perskėlęs 
galvą.

Del ko ginčas kilo, namiš
kiai nežino. Bet kai kurie pa

CIO. Reikalauja 
Naujų Balsavimų 
Armour Dirbtuvėj
Bendrovė Pirmesnių Balsavi

mų Nepripažsta.

Vakar C. I. O. skerdyklų 
unija įteikė prašymą federa- 
lei darbo tarybai paskelbti 
naujus darbininkų balsavimus 
centralinėj Armour bendrovės 
dirbtuvėj, Chicagos skerdyklo
se.

Keletą menesių atgal'.balsa
vimai įvyko kalbamo j dirbtu
vėj, ir C. I. O. juos laimėjo. 
Bet patyrusi rezultatus, bend
rovė atsisakė juos pripažinti 
ir paiškino, kad balsavimuose 
dalyvavo atleisti darbininkai 
ir “pašaliniai žmonės.**

Tarybos tardytojas, Gustaf 
Erickson priėmė C. I. O. pra
šymą svarstymui ir nuospren
dį išduos už savaitės-kitos.

Policistas Alfonsas 
Winskunas Turės 
Mokėti $25,000
Pralaimėjo Automobilio Ne

laimės Bylą.

Kovo 12, 1936 metais, prie 
Washington bulv&Yo ir Lotus 
avenue susikūlė autobusas ir 
automobilis, kurį vairavo lie
tuvis policistas, Alfonsas Win- 
skunas, nuo 2305 So. Leavitt 
street. Jis tarnauja Maxwell 
Street nuovadoje.

Autobuso šoferis, William 
Underwood, 45 metų chicagie- 
tis, nuo 5000 Washington bul
varo, užvedė bylą prieš Wins- 
kuną, reikalaudamas $50,000 
atlyginimo. Jis tvirtino skun
de, kad po susikulimo su Win- 
skuno automobiliu, autobusu 
įvažiavo į stulpą, ir jis, šofe
ris, buvo sunkiai sužeistas. Jo 
kairioji koja nebesugys ir to
kiu budu nebegali dirbti. Un- 
derwood tvirtino, kad Wins- 
kunas yra nelaimės kaltinin
kas.

Užvakar po pietų apskričio 
teisėjas Walter T. Štanton už
baigė bylą svarstyti. Kai pasi
rodė, kad Winskunas nestojo 
teisman ir neturėjo nei advo
kato, teisėjo džiurė priteisė jį 
sumokėti skundėjui $25,000. 
Teisėjas prie to pridėjo savo 
nuosprendį, kad, Winskunas 
bus įkalintas šešiems mėne
siams, jeigu Underwood baus
mės nesumokės.

žįstami spėja, kad jis išsivystė 
iš divorso bylos, kurią velio
nis užvedė prieš savo žmoną 
Eleanor Bielskaitę— Dargienę. 
Tai buvo keletą savaičių atgal.

Po nelaimingo ginčo, kuris 
pasibaigė Dargio mirtimi, Bie
lskis kur tai pražuvo. Paskuti
niu laiku jis gyveno ties 1255 
Madison street, bet po mušty
nių ten nebepasirodė. Nuola
tinio darbo neturi. Iš policijos 
departamento teko patirti, kad 
Bielskis yra ieškomas, nes ir 
policija ir koroneris nori jį iš
klausinėti apie įvykį.

Velionis buvo apie 43 metų 
amžiaus. Didžiojo karo metu 
jisai tarnavo fronte ir buvo 
dekoruotas U. S. laivyno me
daliam, taipgi gavo Distingui- 
shed Service ordeną ir kryžių 
iš Franci jos valdžios. Jis bus 
palaidotas šeštadienio rytą šv. 
Kazimiero kapinėse. Kūnas 
yra pašarvotas J. F. Eudeikio 
koplyčioj, adresu 4505 South 
Hennitage avenue. R.

Elena D. Bartush 
Vėl Dainuos 
Chicagos Operoj

Laimėjo Kontraktą.

žymi lietuvaitė-dainininkė, 
p. Elena D. Bartush, vakar ga
vo kontraktą dainuoti su Chi
cagos City Opera, per 1939- 
1940 metų sezoną.. Operos di
rekcijos pranešimu, jai taipgi 
buvo paskirtos kelios roles.

P. Bartush buvo vieną lai
mėtojų naujų dainininkų kon
kurse, kurį opera šįmet suren
gė savo solistų sąstato papil
dymui. Konkurse dalyvavo 
apie 1,000 dainininkų, tarp jų 
ir keli jauni Chicagos lietu
viai.1

Iš vyriškų balsų pirmą vietą 
laimėjo Robert Topping, 24 
metų jaunuolis iš Wilkens- 
burg, Pennsylvania. Sopranų 
premiją laimėjo Thelma Von 
Eisenhauer, jauna dainininkė 
iš Detroito, Michigan. 

f

iP. Bartush buvo išrinkta iš 
konkurenčių tarpo kaipo ge
riausias mezzo-soprano. Ji gy
vena adresu 1427 East 78th st. 
ir dažnai dainuoja taip lietu
vių, taip kitataučių parengi
muose. Keletą metų atgal ji 
padarė savo debiutą Chicagos 
operoj, bet po dviejų sezonų iš 
operos solistų tarpo pasitrau
kė. —Rs.

Apeliacinis Teismas 
Suvaržė Pikietavima 

ii

Du Nuosprendžiai Prieš 
Vni jas.

21

Pakvietimas Į 
Moterų Klubo 
Šokius

Šį šeštadienį, spąlių
įvyks linksimas šokių vakaras, 
kurį rengia Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubas, gražiame Del 
Prado viešbuty, šis parengi
mas tai bus pradžia plačios 
darbuotės, kurią klubietės yra 
užsibrėžę atlikti šį sezoną. 
Rengimo Komisija ir visa val
dyba darbuojasi, kad jų pir
mas šio sezono parengimas 
gražiai pavyktų ir atsilankiu
sius svečius visapusiškai pa
tenkintų. ? 'J; • '.\V

Kiek teko patirti iš rengėjų, 
visi svečiai bus pavaišinti gar
džiu “punčium“ ir,/, skajiiąis 
užkandžiais, kuriuos gamįha 
pačios klubietės. Ir be to, kiek-
vienas turės progos išlaimėt! 
puikių dovanų (door prizes) 
su įžangos tikietu. šokiams 
gros George Viktoro orchęstra.

Kaip ir visų Moterų Klubo 
parengimų taip ir šio vakaro 
pelnas skiriamas 
giems tikslams.

labdarin

Vakar valstijos apeliacinis 
teismas Chicagoj išnešė du 
darbininkams svarbius nuo
sprendžius.

1. Teismas uždraudė taip 
vadinaihą “antraeilį boikotą’*, 
ir

2. Uždraudė piktefctuSti įstai
gas, kur tarp darbdavių ir 
darbininkų oficialiai “nėra 
ginčo.’*

Pirmasis nuosprendis už
draudė pieno išvežioto jų uni
jai pikietuoti krautuves, ku
rios pardavinėja neunijinėse 
pieninėse procesuotą pieną.

y i
Antrasis uždraudė Mašinistų 

unijai pikietuoti Hendrickson 
Motor Truck Company, 3538 
So. Wabash avenue, kuri sam
do neunijistus mechanikus. 
Bendrovė aiškino teismui, kad 
patys mechanikai unijos ne
nori. ;

-r- NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Požeminis kelias eis po upės dugnu, čia parodomi plieniniai 

to kelio “griaučiai.“ x •

. . NAUJIENŲ-ACME Triephoto
LAPORTĘ, IND. — Autpmobilis, kurį vairavo 84 metų amžiaus Richard 

Wise, tiesiog sulindo į trqką, vežusį^rąs us. Wise visai mažai tenukentėjo.

Lenkų generolas at
vyks į J. Valstijas

— , »

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 17. — Naujoji Lenkijos val
džia, susiorganizavusi Paryžiu
je, ketina atsiųsti į Kanadą ir 
į Jungt. Valstijas generęlą Hąl- 
lerį. Kąnadoje Halleris steng
sis suorganizuoti lenkų legioną 
prieš vokiečius kariauti Fran- 
euzijoje. Jungt. Valstijose ji j 
ieškos tarpe lenkų fondų orga
nizuojamai lenkų kariuomenei 
reikmenų parūpinti. į

Visas Triuhėlįs 
Buvo Tame, Kad 
Mašina Nedirbo
• '•. : ’ r*’ _ • * . * 1 * *■ '. ; ‘ ,

' • ' ■ ’ •> * ' '

Vienok Ji buvo Labai Brangi
. \ • ■ t ■ - .•(

1937 protais. psy> turtingą chi- 
čagietį/ Benjainįn ihshbairią, 
1050 N. Spoulding avenue, atši- 
laiikė “dm pAbęgŽiiai iš Vokieti- 
j«s”- ;

Atsinešė šu ša-vim “nepapras
tą”, “stebuklingą“ ir labai kom- 
pĮikuotą lįiašiną. Pradėjo ją de- 
TUonslruotį,h Fi^Jibaiho Akys nu
švito, sumokėjo, jis svečiams 
$10,100, nusinešė mašiną į skle- 
:Įjąį' ir : pradėjo pats ją operuoti.

3.ėt mąšina nedirbo. Sukinė
jo = Fįshbainąs piuterkes, badė 
su vielomis, ploVė gasoline, bet 
mašina nedirbo ' ir tiek.

Paprastai, kai mašina su
genda, tai i reikia mechaniko. 
Bet Fišhbainas nuėjo ne 'pas 
mechaniką^ ę ;pas savo advoka
tą ir pasikvietė jį talkon.

Vėkar vienas iš, “pabėgėlių”, 
pardavusių Fishbainui mašiną 
buvo įunhiaš N.ew Yorke, vier 
nąš Morris' NVeisberg. Antrasis, 
garsus aferistas, Micha Pach, 
tėbeąislapsto.
f Stebuklingoji’ mašina, kurią 
jie pardavė Fishbainui turėjo 
dirbti $1,000 banknotus iš dole
rinių. Gal dabar bus aišku, ko
dėl Fishbąinųi įĮesįsekė j ą, ope
ruoti. Bet ta<dėiripnstracija, ku
rią jam sųrėri^ė , tie “pabėgė
liai buvo labai įtikinanti.
' "'/•N1.1' —|> !!.('l -..J-, kunuuK

THEY UBE 900,000 
MG OVtB HEBE

Are They ? Food. Mearing
Clothes, or Hals or Shoes 

Made or Sold by YOU?
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Šis Bridgeportietis 
Moka Gerai 
Spėti - - -

Bridgeportietis John Peters, 
nuo 620 West 35th street, ge- 
rai žino footballą ir gerai spė
ja. Dienraštis “Times“ vakar 
jam ;teikė $20 dovaną už at
spėjimą laimėtojų 10 footbal- 
lo lošimu, įvykusių pereitą 
šeštadienį. Lošimai įvyko tarp, 
garsių Chicagos ir kitų Ame

<3

garsių Cnicagos ir Kitų Ame- ~ . •.
rikos universitetų komandų. u8TSlHklteS N-nose

Perkelia iš Edward 
Hines Ligoninės 
Gust Martinų

Išveža j New Mexicc-
U.S.Ą. eks-kareivisį Gust 

Martin (Marcinkevičius), 936 
W. 33rd St., karo lauks pra
radęs sveikatą, jau du metu iš- 
sirgo Edw. Hines veteranų li- 
gonineje.

Daktarai pripažino, kad jį 
gydant, reikia perkelti į tinka
mesnį klimatą, todėl šios są- 
vaitėsi pabaigoje Gust Martin 
busiąs išvežtas į New Mexico 
kareivių ligoninę.

Prieš išvažiuodamas, ligonis 
dar nori, kad draugai jį atlan
kytų. Jis randasi Room 215, 
Tel. Mayvvood 4938. J. A. S.

Gavo $16,000
Iš Miesto

Rugsėjo 19, 1937 metais, 74 
metų mokytoja, Ella Jane Day- 
mond, 2419 W. Adaiųs ėjo šali
gatviu netoli Madison“ir West- 
ern. šaligatvis staiga įgriuvo, 
senelė parkrito ir slinkiai su
sižeidė.
.Vakar apskričio teisėjas 

Schwaba priteisė miestą sumo
kėti sužeistąja! $16,000 už su 
žeidimus. Dėl nelaimės ji pali 
ko invalide ir nebegali mokyto
jauti.

Indaitino buvusi 
Louisiana gu

bernatorių
NEW ORLEANS, La., spa

lio 17. — Dvi federalės Grand 
Jury antradienį indaitino (ap
kaltino) buvusį Louįfiiana val
stijos gubernatorių Leche ir 
Louisiana valstijos atstovų rū
mų pirmininką Morris M. Wim- 
berly. Jiedu abu yra kaltinami 
tuo, kad pavartoję Jungt. Val
stijų paštą apgavystėms. In
daitino taipgi dvyliką kitų val
stijos politikierių.

Petrė Thomas ' (Tamošiu- 
nasi), 3607 So. Emerald, serga 
po operacijos County ligoni
nėje—-prašo, kad draugai ją 
aplankytų. Dar bus ligoninėj 
keletą savaičių.

P-ia Tamošiūnas guli warde 
40, lova 50. Drg.

Daug Lietuvių 
Atgaus Permokėtus 
Taksus

Gaus Apie $5 Kiekvienas.
Aukščiausias valstijos teismas 

šiomis dienomis išnešė sprendi
mą, kad butų sugražinti 1934 
nk permokėti taksai tiems tak
sų mokėtojams, kurie mok“ j 3 
juos po protestu. Vi>.i, kurie 
mokėjote' 1934 taksus po pro
testu, o vė.iaus failiavot aplika
ciją su “State Attorney’s” ofisu, 
atgausit po tiek, kiek jums pri
klausys.

Man yra malonu pranešti, 
kad aš judinau šį klausimą jau 
per daug metų ir per mano raš
tinę protestus failiavo ap e 9,- 
000 taksų mokėtojų. Jeigu kiek
vienas gautų apie 5 dolerius, tai 
bendrai, sugrįžtų $45,003 į 1 e 
tuvių taksų mokėtojų kišenių*. 
“County Treasurer“ turės išino 
keti tų permck’tų taksų viso 
apie 1,000,000 dolerių. $26,000 
jau yra išmokėjęs.
Lietuviai Nesinaudoja Progomis

Gaila man, kad didelė didž įi
ma lietuvių nepasinaudojo šia 
proga arba kitomis panašiomis 
progomis. Mano užduotis bus ir 
ateityje pranešti musų tautie
čiams kaip patik1’ šitą reikalin
gumą. Mes matome, Kad t.k tai 
200,0j0 namų savininkų mokė
jo taksus po protestu, o kur 
dar 600,000 taksų mokėtojų, ku
rie nesinaudojo ta proga?

Daug kartų sutinku lietuvius, 
kurie nepatenkinti taksų siste
ma, bet šitokios legališkos pro
gos reikėtų kiekvienam taksų 
mokėtojui išnaudoti.

Jeigu tamsta esi išmokėjęs 
1934 taksus po protestu, tai 
gausite čekį, kurį jums John 
Toman, County Treasurer, pri
sius be jokių tolimesnių forma
lumų. Gąl užims mėnesį laiko 
arba daugiau, bet gausite čekį.

Adv. Charles P. Kai

Paskutiniai 
Dividendai 
Depozitoriams

West Sidės Alias National 
Bankas vakar išmokėjo pas
kutinius dividendus savo de
pozitoriams. Bankas jiems 
grąžino 9.7 nuoš. uždarytų pi
nigų, sumoj $98,375. Prieš tai 
depozitoriai jau buvo atgavę 
57 centus nuo dolerio.

Brightonparkiečių 
Atydai

Brighton Parko Naujienų 
skaitytojai, kuriems Naujienos 
yra pristatomos per Brighton 
Park Newspaper Agency 4208 
Archer Avė. Tarp 4 ir 6 iš ryto 
ir jų negaunate, tuoj telefonuo- 
kite viršminėtai įstaigai sekan
čiai: LAFayette 9231.

Dabar prasidėjus mokyklos 
sezonui išnešiotojai mainosi ir 
per nepatyrimą -arba neatsargu
mą jus liekate praleisti.

z Steponas Narkis.
Naujienų Agentas

’ ................... 11 111 ■1

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Rąlph’s Tavernos 
Atidarymas

Praeitos sąvaitės penktadie
nio laidoje buvo minėta, kad 
sekantį šeštadienį įvyks Ralph’s 
Taverno Atidarymas, ,bet ištik
to Atidarymas įvyksta šešta
dienį ir sekmadienį, spalių-Oct. 
20 ir 21 dd.

Savininkai Mr. ir Mrs. Ralph 
Mažeikiai, yra gerai prisiren
gę biznio atidarymui ir tikisi 
daug svečių. J. A. S.

VAKAR
CHICAGOJ
• Policija vakar suėmė 40 

metų chicagietį, Eugene Ryaj, 
už netikusių Čekių platinimą. 
Jis turi ilgą policijos rekordą 
ir gyvena adretMi 4550 N. Ru
čine avenue.

• “Rodeo“ vaidinimuose, 
kurie dabar vyksta Chicagos 
stadione, buliai vakar ir už
vakar sunkokai sužeidė tris 
“koubojus“. Vieną ūkininką iš 
Phoenix, Arizona, Steve Hea- 
cock, bulius metė į stadiono 
sieną.

• Nekoks buvo grobis, kurį 
piktadario pelnė, įsibrovęs į 
Double L Laudry patalpas, ties 
1525 Madison st., Gary. Pasi
griebęs kelnes jis pasileido bė
gti. Jas užsimovęs turbut smar 
kiai sukeikė. Kelnės buvo su
plyšusias.

e East Chicago teisėjas 
Thomas W. Callahan nuteisė 
19 metų jaunuolį Andrevv Har- 
ris, 5031 Indianapolis Boule- 
vard, sėdėti 390 dienų kalėji
me. Teisėjas nusprendė, kad 
tiek Harris užsipelnė, kai kir
to policistui Petcr Baumili per 
veidą. Tasai norėjo jaunuolį 
išmesti iš. šokių salės.

• Gaisras vakar sunaikino 
skiepą, apartmentinių namų 
lies 2235-2241 Lincoln avenue. 
Ugnis persTmetė į viršutinius 
auk.šhi.ss bet 105 namo gyven
tojams pasisekė išsigelbėti. 
Keli žmonės pritraško nuo du
rnų.

• Better Government Asso- 
ciation, veikli Chicagos pilie
čių politinė organizacija, krei
pėsi į Cook apskričio proku
ratūrą, reikalaudama nuodug
niai ištirti politinę padėtį 24 
warde. Organizacija turi fak
tus, kad “pereituose rinki
muose, 24-tam vvarde įvyko la
bai daug visokių šunybių”. Ke
li to vvardo rinkimų teisėjai 
buvo suimti ir nuteisti kalėji
mam

• Bevalgydamas valgykloj 
ties 4 West Van Buren street, 
staiga susirgo ir mirė 61 metų 
John McFarland, nuo 6858 
Crandon avenue. Jisai tarnavo 
už detektyvą Goldblatt krau
tuvėj. Velionis gavo kraujo 
pa plūdimą smegen yse.

O Prie Oleander avenue ir 
Ibsen st., nežinomas jaunas 
vyras užpuolė ir skaudžiai su
mušė 17 metų mergaitę, Lau
rą Jane Gast, 7110 Oleander 
avenue. Su kokiu tai kietu 
daiktu smogė jai du kartu per 
galvą ir pabėgo.

• Jack Catalano, 60 metų 
chicagietis, 3211 IV. Harrison 
street, buvo pašautas^ kai ali
nėj ties 3212 IV. Harrison įvy
ko susišaudymas tarp polici
jos ir bandito. Piktadaris irgi 
buvo pašautas, bet pabėgo.

e 41 metų Henry Gaili, 631 
N. Central Park avenue, vakar 
anksti rytą užsidarė garaže, 
uždegė motorą ir atsisėdo sa
vo automobilyj. Kai už kiek 
laiko žmona vyro pasigedo ir 
atėjo garažan jo ieškoti, Gaili 
buvo negyvas.

0 ,fDėl karo ir kitų neprie
lankių aplinkybių,’’ pasaulinis 
birių konę^esas, kuris turėjo - 
vykti Chicagoj lapkričio 1-5, 
vakar buvo atšauktas. Dėl tų 
pačių priežasčių buvo atšauk
tas Airijos* premjero Eamon 
de Va/eros vizitas Amerikon.

• Vakar Chicagon atplaukė 
pirmas laivas iš Europos po 
karo paskelbimo. Jis yra “Ka- 
kefjeir 258 pėdų prekinis ga
rinis laivas, kuris išplaukė iš 
Estijos uosto Talino, apie mė
nesį laiko atgal, kelionėj buvo 
sustabdytas tris kartus ir vos 
nenuėjo dugnan, pakliuvęs į 
minų lauką.




