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Komunistai Organizuojasi Pabaltijo Valstybėse
NUMATOMAS PABALTIJO VALSTYBIŲ 

SOVIETE AVIMO VAJUS
Sunki kova Rusijos spaudimui atremti

HELSINKIS, Suomija, spa- 
Iro 23. — Sovietų Rusijos ka
riuomenė okupuoja Estija. Ry
šium su okupavimu įvesta aš
tri cenzūra šaly. Tačiau nė cen
zūra nepajėgia paslėpti prane
šimų apie slaptų bolševikų gru
pių — celių — organizavimą- 
&i.

Kai naciai paėmė Austrija 
.r Čekoslovakiją, jie triukšmin
gai paskelbė įvedą šiose šaly
se savo režimų. Rusai vartoja

kitokią metodą. Faktinai jie 
prižadėjo taip Estijai, kaip 
Latvijai ir Lietuvai nesikišti 
į vidujinius jų reikalus.

Bet mažai kas bolševikų pri
žadais pasitiki. Jaučiama, kad 
Pabaltijo valstybių sovietizaci
ja bus stumiama pirmyn, nors 
ir laipsniškai. Stebėtojų many
mu Pabaltijo valstybėms gre
sia sunki kova, jeigu jos mė
gins Rusijos spaudimą atrem
ti.

LATVIJOJ BIJOMA KOMUNISTŲ PUČO
RUSIJOS BOLŠEVIKAI RENKASI “DOVANAS” VILNIUJE

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 23. — čia gaunamos tokios 
žinios iš Pabaltijo kraštų:

Sovietų Rusijos reikalauja
ma, Latvijos vyriausybė palei
do iš kalėjimo 40 žymių ko
munistų. Numatoma, šitie ko
munistai nesėdės sunėrę ran
kas. Jeigu jie, kartu su ki
tais nepatenkintais šalies sluok
sniais, pritariąmį dar sovietų 
kariuoipenės, padarys pu?ą, tai 
Latvijos valdžios atstovams ir 
kai kuriems kitieips “buržu
jams” teks bėgti į svetimas

šalis.
Tokiam pučui Latvijoje pa

grindas stiprėjąs.
Kitas dalykas. Ir Paryžiuje 

gaunama pranešimų, kad sovie
tų kariuomenė dykai neleibau- 
ja Vilniuje. Tik kuomet prane
šimai iš Rigos sako, kad bol
ševikų kariuomenė “valo” Vil
nių, išgabendama Rusijon kil
nojamą miesto savastį, fran- 
cuzai vadina tuos žygius man
dagiau. Jie aiškina, jogei bol
ševikai pasiima “suvenirus” — 
dovanas.

>■.. ' ■; ' NAUJIENU-ACM# TelepDuiu
' Admirolas Richard E. Bvrd (viduryje), prie “sniego kreiserio”, kuuęį padarė 

;,<;< Ar4)M>ur '-technologijos , instituto<> hioitalininkai. Tas kreiseris • bus .naudojamas' 
ekspedicijai į antarktiką. -i-

BROWDERIS INDAITYTAS
KALTINAMAS FALŠYVŲ PASPORTŲ VARTOJIMU

NEW YORK, N. Y., spalio 
23. — Federalis Grand Jury 
pirmadienį indaitino (apkalti
no) Earl Browderį, Jungt Val
stijų komunistų partijos sekre
torių ir praeity buvusį komu
nistų kandidatą į Jungt. Val
stijų prezidentus.

Kaltinimai Browderiui yra 
du. Vienas jų toks, kad balan
džio 30 dieną 1937 m. jis iš
siėmė pasportą keliauti užsie
nin George Morris vardu. Ki
tas — kad‘ 'vasario 15 d. 1938 
metų 
liauti 
bergo

Kai
daitinimą, Browder tapo suim-

jis išsiėmė pasportą ke- 
Europon Nicholas Dozen- 
vardu.
Grand Jury išnešė in-

Nacių vadai mėgina 
sustiprinti Vokieti

jos ištvermę

Italijos-Francuzi 
jos santykiai 

gerėja

Vokietijos kreiseris 
užgriebė Jungt. Val

stijų laivą

KARO ŽINIŲ SĄTRAUKA

tas. Policija nufotografavo jį 
ir paėmė jo pirštų žymes. Tei
sėjas pareikalavo, kad Rrowder 
užsistatytų $10,000 bondsą, jei
gu nori išeiti iš kalėjimo iki 
teismo.

Jeigu teismas pripažins Brow- 
dėrį kaltu buvus, tai jam gre
sia sunkiausia bausmė $2,000 
pinigais sumokėti ir 5 metų 
kalėti ryšium su kiekvienu kak 
tinimu,^

Valdžios akcija prieš Brow- 
derį yra pasėka Robinson-Ru- 
bens bylos, kurioj prieš metus 
laiko paaiškėjo, kad komunis
tai ne kartą, vartojo falšyvus 
pasportus.

STALINAS NETEIKSIĄS HITLERIUI 
KARINĖS PAGALBOS

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 23. — Pereitos savaitės ga
le, kalba Francuzijos spauda, 
Hitleris pasiuntė specialiu kur- 
jeru Stalinui prašymą pagal
bos. Stalinas jau atsakė Hitle
riui į prašymą.

Jis atsisako teikti bet įokią 
karinę pagalbą. Jis atsisako 
duoti bet kokius prižadus, ku
rie gali įvelti Rusiją į karą.

Sovietų Rusija, sako Francuzi
jos spauda, teiksianti reikalin 
gų naciams medžiagų, bet ir 
jų kiekis busiąs ribotas. Nes 
Stalinas reikalausiąs už viską 
mokėti “cash”, o naciai pinigų 
visai mažai turi.

Sovietų Rusijos laikysena 
šiandien esanti tokia: nestoti 
karą nė nacių, nė talkininkų 
pusėje.

BRITANIJA PRIPAŽINS NAUJĄ VO 
KIETUOS VALDŽIĄ

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 23. — Penkiolika vyriausių 
nacių partijos vadų pereito šeš
tadienio vakare ir sekmadienį 
turėjo pasitarimus su Hitleriu, 
feldmaršalu Goeringu ir Ru- 

’ dolph Hessu. Tartasi klausi
mais, kaip pakelti Vokietijos 
gyventojų ūpą ir ištvermę il
gam karui su talkininkais.

Naciai ritošiasi pradėti pro
pagandos vajų, įrodinėdami 
kad Vokietija gali įveikti tal
kininkų blokadą, ilgą karą ir 
badavimą, jeigu tik gyventojai 

į > parodys pakankamo pasiryži- 
f mo visus sunkumus nugalėti.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 23. — Pirmadienį išleistas 
Francuzijoj patvarkymas, ku
ris nuima suvaržymus prekėms 
gabenamoms iš Italijos per 
Francuzija į kitas šalis.

Šitas patvarkymas skaitomas 
kaipo ženklas, kad italų-fran- 
cuzų santykiai gerėja. Be to, 
Francuzijos *4)iznio organizaci
jos paskutiniuoju laiku yra'da
vusios nemažai užsakymų Ita
lijos pramonei pagaminti rei
kalingų francuzams prekių.

Iškėlė nuskendusi 
britų submariną

Naciai parduoda 
čekų anglis

NEW YORK; N. Y., spa- 
lio 23.—Vokietijos kreiseris 
Atlante pagavo J. Valstijų 
prekybinį laivų City of 
Flint. Nusivarė jį į Norve
gijos uostų ir norėjo laivų 
čia internuoti. Norvegija at
sisakė priimti. Tuomet Vo
kietijos krekeris nusivarė 
City of Flint į rusų uostų 
Murmansk. Rusai betgi in
ternavę pačius vokiečius, o 
kų padarė su City of Flint, 
nepranešta.

Kita žinia skelbia, kad J. 
Valstijų karo laivas sulaikė 
vokiečių prekybinį laivų Ha- 
veland Panamos vandenyse.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 23, — Gautais čia praneši
mais Stalinas atsisakęs suteik
ti bet kokią karinę pagalbą Hit
leriui.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 23. — Įsitikinę, kad talki
ninkai veda ilgą karą ir badu 
nori įveikti Vokietiją, naciai 
pradėjo propagandos vajų, mė
gindami sustiprinti Vokietijos 
gyventojų pasiryžimą kovoti 
prieš talkininkus.

LONDONAS, Anglija, spalio 
23. — Britanijos oro ministe
rija paskelbė mananti, kad bri
tų lėktuvai paskandino du vo
kiečių submarinus
Šiaurės juroje, kitą Atlante.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 23. — Vokietijos užsienių 
reikalu ministeris von Ribben- 
trop kalbės antradienį Danci
ge. Politikes stebėtojai įdomau
ja, ar jis savo kalboje išreikš 
naujus pasiūlymus taikos, ar 
mes grūmojimus talkininkams.

LONDONAS, Anglija, spalio 
23. — Britai sakosi numušę 
16 nacių lėktuvų per septynias 
dienas devyniose nacių atako
se prieš Škotijos’ pakraščius.

LONDONAS, Anglija, spalio 
Dar du britų prekybi

niai laivai paskandinti. Abu ne
dideli — mažiau kaip po 2,000 
tonų talpos.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 23. — Maskvoje kalba
ma, kad Rusija taikysis su suo
miais, gavusi mažas koncesijas. 
Suomių delegacija jau Mask
voje.

PARYŽIUS, Frančužija, spa
lio 23. — Bolševikų slapti ra
teliai organizuojami Pabaltijo 
valstybėse — Lietuvoje, Latvi-

KAUNAS, spalio 23. — Kau
nan atvyko rusų karinė misi
ja. Diskusuots Mi Lietuvos at
stovais rusų kariuomenės ir 
lėktuvų bazių Lietuvoje klau
simus.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 23. — Manoma, Jungt. Val
stijų senatas balsuosiąs neutra
lumo bilių šią savaitę — gal 
būt penktadienį.

RIGA, Latvija, spalio 23. — 
Reikalaujama Rusijos, Latvija 
paleido iš kalėjimo 40 komu
nistų. Prisibijoma, kad tai 
Ii būti pradžia komunistų 
jaus Latvijoj.

NEW YCiRK, N. Y., spalio 
23. — Dienraštis “The Ne\v 
York Daily News” paskelbė 
pranešimą, kuris išvengęs Bri
tanijos cenzūros.

Pranešimas sako, kad Brita
nijos valdžia planuojanti pri
pažinti teisėtį Vokietijos vald
žią vietoj Hitlerio vadovauja
mos aktualiosios vyriausybės.

Skeletoną šitai vokiečių vald
žiai sudarysią keturi žymus vo
kiečiai, kurie dabar yra ištrė
mime : Dr. Herman Rausch-

- vienų

ga-
va-

ning, buvęs Dancigo senato pre
zidentas; Dr. Rudolf Breit- 
scheid, žinomas Vokietijos so
cialdemokratas; Dr. Joseph 
Wirth, buvęs Vokietijos kanc
leris, ir kap. Įeit. Gottfried Tre- 
viranus, buvęs Brueningo ka
binete ministeris be portfelio.

Britanija, pripažindama šitą 
valdžią vietoj Hitlerio vyriau
sybės, norinti parodyti Vokie- 
tijos gyventojams, kad ji ka
riaujanti ne prieš vokiečius 
kaip tokius, bet prieš Hitlerio 
režimą.

MOELFRE, Anglija, spalio 
23. — Prieš penkis mėnesius 
nuskendo britų submarinas 
Thetis. Jis nuskendo kelias die
nas po to, kai panaši 
ištiko Jungt. Valstijų 
rinų Sųualus.

Pereitą sekmadienį 
tapo iškeltas paviršiun 
kartą. Dešimtį minučių 
submarinas vėl pasinėrė, bet 
tapo iškeltas antrą kartą.

JUNGT. VALSTIJŲ IR JAPONIJOS KO 
VA DĖL KINIJOS GALI PASIBAIGTI

Nuvertimas Hitlerio 
nesustabdys karo

WASHINGTON, D. C., spa
lio 23. — Prieš keletą dienų 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
Japonijai, Joseph C. Grew, pa
sakė kalbą Tokio mieste. Jis 
pareiškė, kad Jungt. Valstijos 
nepatenkintos Japonijos žy
giais, kurie atimta amerikie
čiams teises Kinijoj. Jis davė 
suprasti, kad Jungt. Valstijos 
neatnaujins prekybos sutar
ties, išsibaigiančios sausio mė
nesį 1940 m., jeigu japonai ne
pakeis savo taktikos. O jeigu 
pakeis, tai, Grew painformavo. 
Jungt. Valstijos sutinka derė
tis, ir galima laukti gerų Ame
rikos ir Japonijos santykių.

Japonijos opinija palankiai 
reagavo į Grew kalbą. To pa
sėkoje reiškiasi nuomonė, kad 
galima tikėtis taikos Kinijoj. 
Kai kurie įvykių Kinijoj ste
bėtojai numato daug-maž šito
kias taikos sąlygas: Jungt. Val
stijos pripažįsta Japonijos do
minavimą Mandžurijoj. Jos pri
pažįsta ypatingas privilegijas 
japonams šiaurės Kinijoj — 
Peipingo-Tientsino srity. Japo
nija ištraukia savo kariuome-

nę iš pietų Kinijos. Kinijos “at
viros durys” pasilieka tokiuose 
miestuose, kaip Shanghai, Nan- 
king, Hankow ir Canton.

Gal būt, kalba stebėtojai, 
kad šitokias sąlygas priims ir 
gen. Chiang Kai-sheko vyriau
sybė.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 23. — Buvusios Čeko-Slova- 
kijos sričių gyventojai susirū
pinę dėl to, kad nacių vyriau
sybė neduoda jiems anglių. Če
kų anglių kasyklos dirba die
nų ir naktį, bet anglys išveža
mos kitur, čekai neturi kuo 
savo namus apšildyti. Anglių 
trūksta ir pramonėms, kurios 
mėgina operuoti buvusioj Čeko
slovakijoj.

Čeko-Slovakijai visuomet 
trukdavo taukų. 46 nuošimčių 
suvartojamų šaly taukų čekai 
importuodavo. Vokiečiams pa
grobus čekų žemę, taukų im
portas sustabdytas. Po vokie
čių įsigalėjimo Čekijoj pritru
ko pašaro gyvuliams. Ūkinin
kai išskerdė daug gyvulių. Da
bar Čekijoj aštriai jaučiamas 
mėsos trukumas. Seniau čekų 
krautuvėse buvo galima gauti 
kumpių kiek tik norima pirk
ti. šiandien Prahoje krautuvė
se nepastebėsi ir nesurasi ne 
vieno kumpio.

40,000 žmonių žuvo 
Varšuvos apguloj

MELBOURNE, Australija, 
spalio 23. — Australijos prem
jeras R. G. Menzies, kalbėda- 
damas sekmadienį pasakė, kad 
talkininkai nesustabdys karo, 
jeigu Hitleris ir butų pašalin
tas iš Vokietijos vyriausybės. 
Talkininkai kariauja, pasak 
Menzies, prieš visą nacių reži
mą, o ne vien'prieš Hitlerį.

23.

Thetis 
pirmų 
vėliau

spalio 
lėktu- 
Škoti-

nelaimė 
subma-

\VASHINGTON, D. C.,

HONG KONG, Kinija, spa
lio 23. —. Pastebiama vis dau
giau nišų lėktuvų, patrankų ir 
karinių ekspertų kinų kariuo
menės eilėse. >Chicagai ir apielinkei lede* 

ralio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja:

, Daugiausia apsiniaukę; tar
pais lengvas lietus; truputį šil
čiau; saulė teka 6:12 v. r., lei
džiasi 4:57 v. v.

STOCKHOLM, Švedija, spa- 
lio 23. - Pasikalbėjime su
spaudos atstovais pulk. Erik de 
Lavai, Švedijos karinis atašė 
Varšuvoje, pasakė, kad, jo ma
nymu, ginant miestą, nuo na
cių žuvo tarp 20,000 ir 40,000 
žmonių.

Japonai ir J. Valsti
jų ambasadorius tu
rės eilę pasitarimų
TOKIO, Japonija, spalio 23. 

— Japonijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji planuoja eilę kon
ferencijų su Jungt. Valstijų 
ambasadorium Grew. Japonai1 
nori pašalinti svarbiąsias kliū
tis Jungt. Valstijų-Japonijos 
draugingumui

Kinai susilaukia 
daugiau rusų 

pagalbos

spa
lio 23. — Variausias šalies teis
mas atsisakė svarstyti bylą 
prieš Daktarų Draugiją, že
mesniame teisme Daktarų Drau
gija laimėjo bylą.

Nušovė 16 nacių 
lėktuvų

LONDONAS, Anglija, 
23. — Sekmadienį nacių 
vai vėl buvo atskridę į 
ją. Vienas nacių lėktuvas nu
šautas. Viso per septynias die
nas nacių lėktuvai padarė de
vynias atakas prieš Škotiją. 
Jie pražudę atakose 167 karo 
’Čktuvų.

LONDONAS, Anglija, spalio 
23. — Britų laivyno atstovai 
sako, kad vokiečių submarinai 
pradėjo veikti smarkiau. Britų 
lėktuvai paskandinę du vokie
čių submarinus — vienų šiau-. 
rėš juroje, kitų Atlante.

Univer.it
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Lietuvos Atstatymo Bendrovė
- • ------------------------------UA.,, .____įi.

Su laikais viskas keičiasi, Lie- katė, it -kad patiems turėti 
tuviai nė kiek nėblogesni blz- i . . ____
nieriai už kitataučius. 1 kokią oors naudą, ir aš nepa-

KELETAS PALYGINIMŲ \ 
A - . ___ g

II
Amerikos lietuvių gyvenime, 

išėmus SLA, Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė užima pirmą Vie-( 
tą. Apie ją visuomenė tutėjė* 
progos, musų iaikrąščiuos£į 
laikas huo laiko pasiskaityti! 
įvairių nuomonių, bet tos reiš
kiamos nuomonės niekuomet 
nuodugniai nenušvietė pačios 
tikrosios padėties, iš kurios ge
ros valios lietuviai, o ypatin-j 
gai tie, kurie sudėjo arti $400, 
000 pagrindinio kapitalo, kad’ 
galėtų turėti tikrą vaizdą, kas 
atsitiko su jų tais pinigais, už 
kurių likučius dabar atsirado 
“geradariai” po laikraščius 
pasiskandalinti—tokie žmonės, 
kurie prie sudėjimo to kapita
lo kuo mažiausiai arba visai 
nieko neprisidėjo.

Kad pilnai mASdugniai supa
žindinti sčrininkus, kurie .at
viromis širdimi rėmė šios B- 
vės sumanytojų planus, kad cijas, kaip,tai: Bramonėš Pre- 
galejus pagelbėti senojoj tė-įkybos Banką, Lietuvos Žemės 
vynėj musų broliams nors Banką, Akcinė B-Vė “Ringu- 
kiek atsistatydinti po didžiojo Va*, Nemuno B-vė, Dubysą,

sižadu-visus reikalus išgvilden- 
nušvisti, tikrą eigą, nes 

reikėtų storą knygą parašyti 
laikraščių skiltys yra tam rei
kalui per siauros, nors jau-. 
Čiu> kad tas butų be galo rei-1 
kaljįnga ir Dėdinga. Tš to bu-i 
tų galima daug ko pasimokyti 
ir kaopefratyyidhie darbe, kad 
ir kitose biznio srityse dapg 
klaidų butų galinta išvengti. 
Turint gyvą vaizdą vienos ne
nusisekusios B-vės, butų gali
ma apsilenkti su daugeliu ne
pasisekimų.

Kas tą geriausiai gali atlik
ti? Aišku, kad tik tie žmonės, 
kurfe prie tų reikalų ilgesnį 
laiką arčiausiai stovėjo.

Ąš esu vienas Tš tų žmonių, 
kurie nors ne nuo pat susitve- 
rimo B-vės, bet po ptenkių me
tų jos gyvavimo stojau B-vės 
darban,—tuomet, kada: jau vi
sas sukeltasai kapitalas pir
miau buvusių vadų buvo in- 
Vesdintas į įvairias vielės, Lie
tuvėje į kitų įvairių B-vių ak

irlliflj I»mi»iininį ................  . ■ Iii Ii '
craNe coal company

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS h4ine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ........ ................... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tomis ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

■i
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Atdara vakarais iki vai. 
Nėdėhėmis iki 1 V. dieną

t>mii
SUPPLY COMPANY M inc.

10 W«st 18th Street 
L<fljakarus nuo,:State Street - v

Ir musi| patyręs inžinierius .atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na- 
apšildymo reikmenų (plant) ga
ru arba karštu vandeniu šildomą.
Nereilpa piąig.ų įmokėti—3G mė- 

' ąi—Žėtna palų- - 
ūvis saiėsmahas

NAUJE&NV-ĄCMĘ Telephoto 
EVĄ&STON, IlX. —<G.us- 

tav Andeiįson tvirtina, knd 
“Athenia’* laivas, kurį hu- ; 
skandino vokiečių subųlarj- i 
nas, vežęs Kanadai giųklus. 
Andėrsoj) buvo to laivo pa- 
sažieyas. . į

fe ii ■ -ff?yį8žsggs5»g;
Lietuvos Kredito Banką, Lie
tuvos laisves Paskolos Bonus., 
Amerikoje; iaik’raįeio “Lietu
va” akcijas, Progress Shoe Mfg. 
Co., Resorciėė Mfg. Co., Resor- 
cine C’hėm. Co., Baltic States 
Finance Corp-, Baltic Stale 
Bank, V. S. Liberty Bonus, į 
Literatūrą, į nekilnojamas nuo
savybes vieną Jamaica, ir Gen- 
tralinį Namą NėW Yorke ir ke
letą paskolų. Be to, aš paimda
mas B-vės sekretoriaus vietą 
ir pareigas vedėjo visų reikalų! 
radau prieš B-Vę užtrauktų kai 
kurių paskolų,* kurių visų čion 
paminėti neturiu reikalo, tik 
pora stambesnių 'kaip tai velio
niui K. Šidlauskui -Boston, 
Mass. $19,500 ir SLA $40,000 
(ai kad viso buvo skolų arti 
$70,000, nekalbant jau apie pa
ėmimą grynais pinigais kokios, 
nors didesnes sumos, su kuriais

ir B-^vės reikalus atlikau taip, 
kaip geriausiai buvo galimai 
atlikti. Ir tie žmonės direkto
riai tatai matydami mane toje* 
v) e toje palaikė, pakartotinai, 
iŠiinkKlAmi sekre.toriuni ir di-i 
rektorium. Juk aš pats savęs 
’ tas pareigas nepastftčiahi ta
čiau skundo įnešejak i;o.ri teis
me įrodyti, kad aš B-vėje šei- 
mimnkaujęs, algą imąs nele- 
(aha;, kad esu prasikaltęs 
')]• ieš šeriuinkuš, ;gr^huomšką i i 
npianląs>algįį, k Aiekė neiti-1 
ėdainąs ką Veikli. Iš Mb^s, 

žmonėms klausant taių ir at-* 
rodo, rodos, kad aš dirbdamas 
kur kitur, ir paš.vęsdamas savo, 
visą laiką nebūčiau gavęs jo-' 
kio užmokėsniė ir ba4ū btičiau^ 
turėjęs dvėsti. ; ’

iš aukščiau ųųfe^ytų įdetų;
kaųitaių į įvai^.ą^ B-yes, dar/ Bahko įkūrėjas ir vedėjas'Mar- 
jirieš mano vietos1
kaipo sekrėtorius, £ daugeli s 
bankrutavo, ir - W ’ nejutėjaui 
jokios galimybes ^tuos indeiiitsi 
išgelbėti, nes kiiose R-Vėsė,j 
Šeimininkavo kiti įmonės, k u-; 
rių veikimas visai nė ųuo Liet. 
Ats. B-vės, bei nuo manęs pri-;
klausė. Sbbankrutinus Jomsj sakOmyben

Pagalbai Nuo 
(taumsDŲ 
Siausmų

RED CROSS 
PLASTER

Pastėbekit Rauddną Kryžių 
ąr,t Fląsterįp kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbę jų 
P AUDRODAMAS VAISTINĖSE

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną

6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252

j
Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Beyejrly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

SETU SPECIALISTAI

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

vak., Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso T ei.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PRO8PECT 1980

• >

No. 5

ines B ankb organizatorius Kun. 
Jonas Žilius ir prezidentas 

i Kun. N. Petkus, kuris tai žada
mas bankas niekuomet nebuvo 
įkurtas. BraiTnonės Prekybos

įstaigoms nipsų B-vė panešė 
, nenlažus nuostoli,ųs, pinigai5 
; žuvo. Besotcine Mfg. Co., iP;
Resorcinc Chein. Co., kurioj 

Į įstaigoj Vadu buvo chemikas 
'Dr. Bafial Pocius-Pocewyczius.
Progress Shoe Mfg. Co., sek
retorium buvo p. S. A. Milčius,! 
Baltic States Finance Corp.< 
J. B. Valukonis, ir arti jos sto-i 
vintis buvęs sekrėtorius adv. 
B. J. Bagočitiš;' Lietuvos že-

tynas Yčas. Dubysos vedėjas 
j .v tūlas Gudaitis, laikraščio “Lie

tuva” vedėjas p. Pajauskas.
Šitose visose įstaigose LAB- 

vės žuvę pinigai, kurie buvo 
įdėti pirm mano į B-vę įstoji
mo sek., nei dabartiniai direk
toriai, kurie yra traukiami at- 

i, nei aš atsakyti ne- 
galime, vienok skundikai rei
kalauja iš musų tokios atsa
komybes, ir garsina laikraš
čiuose, kad mes pražudėme 
B-vės pinigus.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
via iiaudmgos

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Šeredoj pagal sutartį.

u

DR. VAITUSH, OPT
METilVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
{laidas. 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.

Phc ie YARDS 1373.

DR. BRUNO X 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KitiLietiLyjai paktorai

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

<e

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—<9 vai. vakaro ir pagili sutartį. 
Ofiso Tek PROSRECT 6737
Namų Tel. ViRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį. „
8 Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395
Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
- .. * MOI ■ ■■ ■John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

• -• DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. ' 
4447 South Fairfield Avenue

Telefoną, lafayette vm 
koplyčios visose 
Chicagos dalyse

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. r
KITATAUČIAIOfiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
< 756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
. Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenvvood 5107.

DR. heęzman;.
iš rusuos " • ‘ * 

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrtj, moterų ir vaikų pagal nau- 
jąu^iųs metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. l«th St, netoli Morgan S t 

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

Tel. CANAL 8110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

unitai pu V K f 

kias nors ..didesnes ir pelnin
gesnės operacijos daryti, tai 
šitokioj padėtyj aš radau B-vę, 
kuomet šėrininkai ir direkto
riai pavedė man atsa'komingas. 
pareigas eiti.

Kokios mano pareigos ir' 
kiek darbo buvo vesti visus 
tuos reikalus, aš palieku spręs
ti tokiems žmonėms, kurie yra 
susipažinę šu kitų įstaigų egze- 
kutyvių pareigomis, ir ką jie. 
Už savo pareigų ėjimą gauna..’ 
Apart kas viršuje išvardyta,i 
aš atlikinėjau stenografės dar-: 
bus, po kelioliką kartų išsiun-( 
tinėjau tūkstančius laiškų, ijr: 
atsakydavau korespondencijas 
įvairioms įstaigoms, ir šerinin- 
kams, reikėjo atlikinėti knyg- 
yedžio pareigos, legaljo patą-1 
rėjo ir Real jEstate brokerio 
vietą, rendų kolektaVimo, ag
ento vietą, namų dženitoriaus 
pareigas, kasti nuo stogų ir ša
ligatvių sniegą žiemos itoetu, 
šluoti šaligatvius grindų ir lan
gų plovi’kd, keletą kartų buvo 
daromi namų remontai ir už 
heišpildymą *kontrakių reikėjo 
per pora metų po teismus 
trankytis liudininko suole s’ė-; 
dėti per dienų dienas, tas pats, 
ir su nuomininkais; per trėjtis 
metus reikėjo vesti teisinas, 
kol buvo galima atgauti $42,000 
rėndos. Tuo laiku reikėjo su-' 
rasti paskolos, kad užmokėti' 
mieštai taksai, ugiiiės apdrau- 
dą, vanduo ir kitos obligacijosj 
man teikėjo po pora Dietų ir; 
ilgiau dirbti be algos skolinant 
pragyvenimui, ir mokant nuo>- 
šimčius Dž privačią savo pa>-i 
skolą, o atsiradus B-vės pini
gų algai apmokai, gavan tik 
tiek, kiek ^iėektotiai man bū-: 
yo nustatė algos mokėti, be 
jokių nuošimčių. * .

Per visą laiką aš buvau vie-. 
nintelis apmokamas darbinim 
kas, B-vės reikalai taip platus 
it smuikus, painus, taip kad iš 
vieno žmogaus rėikėjo viską 
padaryti. AŠ iš 'mhžuni’ėlės ėSu 
pripratęs’ prie Visokių darbų, 
darbo niekuomet iTesibijojau,

I—
Klausykite musų radi© programų Antradienio Ir Šeštadienio iyt- 

mečial®, 10:00 vai. ryto Ii W. H. 1 P. stoties (1480 K.) 
n POVILU iALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi- 
ftias Dieną 

ir naktį
TURIME

ZV KOPLYČIAS
V VISOSE MIESTO
W DALYSE

illiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiniiiiit'iiii

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asodacijos

~ ANTHONY B. PETKUS
&834 Sq. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 4‘9't.h Court, Cicero Phone Cicero 2109
•9^"

J. LIULEVIČIUS
4348 Š, California Avėnue Phone Lafayette 3572

L x ridikas 
3354 Šo. Halsted Street ’ / YARDS 1419

i 

r

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

l

Ofiso Tel. yirginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

Valandos—9—į0 A. M. .
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

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

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

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

Telefonas SEEtEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Officė and Res. JPhone Cąiųmet 7177 
Office Hours: 2-4 p. m.Tf-SrŠO p. In. 

DR. ST. NA1KELIS
PHYSICIAN AND SURGEON

3261 So. Halsted Street

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNyo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 iki 12 
Valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. TclcphOhe PLAZA .3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Kėtvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

T"

9

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) Phone Yards 4908
/Miestas ir valstija)

Yards 1139
Yards 1138

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.

GYDYTOJAS «t CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

8343 S. HALSTED ST.

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS 

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaronaujienos pauerh

>739 S. MMtMed 'St., Chicago, tll
'čia įd&hi 15 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.....

Mieros ----- ............. per krutinę

—--------------------------------------------------- —-----—------- --------u------------ —----------

• I. J. ZOLP Phone Yards 0781 R - i j1.646 West. 46th Street ' Yards 0782

' ' s. p. Mažeika
3319 Lituanika Avenue

ALBERT V, PETKUS
4.7.04 So. Western Avenue , /' Bhone Lafay.ettę 8024I ’ į

U""1 ■■  w LJ . I ■HĮUlM .............................. ..................... 1 k.U’U .JĮ.1..

s Etanas m. philups 
3307 ijtuąuica Avenue

LACHAWIUZ IR SŲNŲS
2314 -žSrd Piace Phojue Canal 2515

| SKYRIUS: 42'44 Wsit 108th Street Tel. PiHlman 1270
7. i ■■■■ ii i i r" .. .................. .—i.,.,, j.,,, .............— —  

No. 4258—Elegantiška suknelė. Sukirptos hr.Sefos 10, 12, 14, 1'6, 
ir -20 colių per kratinę.

.Vo’rihl gauti vieną ėr dAU* 
gmu virš nerodytų pavyzdžių 
p» hš<hh(* išk irti p«d nertą blamj 
kūtę arba priduoti pavyzdžio' 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kini parašyti savo vąrdą pa
vardę ir adVčsą. Kiekviend pa- 
x vzdžio kalba 15 eAUtų. Crali- 
n p a siųsti pinigus arba paŠ-. 
t»> Ženkleliais kartu su užsaky
mu Laiškus reikią adresuoti:

’ Na iiiiienos Pąlte'rn- BepL. 17į59

Dr. V. E. SlEliUNSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS «994 
Aptrad., Ketvirtad. Penktadienį 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAVETTE 3650

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So.' Deatborn St.
Room 1230 

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE’



Antradienis, spalių 24, 1939

KORESPONDENCIJOS
Rockford, III.

Atgarsiai iš musų veiklos
šiuo momentu svarbiausias 

dalykas yra prisiruošimap prie 
operos “The Bohemian Giri” 
(“Čigonaitė”). Operos perstaty
mas įvyks lapkričio 19 d. Ara- 
gona svetainėje (Kent St.). 
Operą suvaidins Naujosios Ga
dynės choras iš Chicagos.

Tenka . atvirai prisipažinti, 
jog kalbamas darbas eina vi
sai sklandžiai, rodoma didelis 
entuziazmas. Rockfordo Lietu
vių Kultūros Draugijos valdybą 
su visomis pastoviosiomis ko
misijomis deda visas pastangas, 
kad parengimas kaip galima 
geriau pasisektų. Kiekvieną sa
vaitę yra laikomi susirinkimai, 
kuriuose aptariami įvairus rei
kalai, susiję su parengimu, bei 
raportuojama tai, kas jau nu
veikta, f

Ir galime štai ką pasakyti: 
kur yra tvirtas pasiryžimas ir 
noras ką nors padaryti, tai at
siranda ir budai, kuriais gali
ma pasiekti savo tikslą. Tiesa, 
darbas dažnai yra labai sunkus, 
labai varginantis, bet be darbo 
nieko negalima padaryti. Ne
žiūrint to, kad kalbamoji ope
ra reikalauja daug lėšų, daug 
įtempto darbo, vienok kulturie- 
uiai nusitarė truks-laikys su-

Rytoj pradeda sensacingiausią 
misterinę filmą

“Dvigubas Prasikalti
mas Maginot Linėj”

Padaryta Francijos militarei val
džiai pilnai kooperuojant. 

(Pilnos angliškos antraštės)
MONROE TEATRAS

Prie Monroe ir Dearborn 
Atdara 8:30 iki vidnakčio 
25c iki 6:30 vai. vakaro.

Taisykite Savo' 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted S t.
CHICAGO, ILL.

teikti Rockfordo lietuviams tik
rai šaunią progą susipažinti ir 
pasigerėti menišku kuriniu.

Kulturiečių gražiu sugyveni
mu galima tikrai pasigerėti. Ir 
jie moka ne tik sutartinai ir 
vieningai veikti, bet ir gražius 
darbus nudirbti. Apie tai nėra 
reikalo daug kalbėti: pernykš
tis sezonas yra geriausias pa
vyzdys to, kas galima padaryti, 
kada yra geri norai ir tvirtas 
pasiryžimas.

Džiugu šiuo atveju pabrėžti, 
jog musų organizacija turi ne
mažą skaičių kilnių moterų, 
kurios su didžiausiu atsidavimu 
dirba joms pavestą darbą. Be 
jų nuoširdžios paramos ir pa
sišventimo didesnis kultūrinis 
darbas butų neįmanomas.

Sumanymai gali būti laba: 
'gražus, labai patraukiąs, ta
čiau reikalinga labai daug dar
bo pridėti, kad jie butų galima 
įkūnyti. Ir tai tokio darbo, 

•ris yra smulkus ir įkyrus.
Kiekvienam 

rengimui yra reikalinga 
traukti kiek galima daugiau 
publikos, kad butų galima pa
dengti išlaidas. O tam'reik^lin- 
ga iš anksto išplatinti kiek ga
lima didesnis skaičius bilietų. 
Ir tokiam darbui kaip tik ge
riausiai tinka moterys.

Iš praeities mes žinome, kad 
bilietų platinimu daugiausia 
pasižymėjo šios ponios: V. Vo- 
sylienė, K. Bacevičienė, M. 
Stočkienė, D. Evans, P. Kruve- 
licnė, V. Kielienę, M. Rulienė, 
A. Naujokicnė, N. Bagdonienė, 
musų mandagioji “lapė” Onu
tė Sinkevičienė ir visa eile 
draugijos lojalių narių. Manau, 
kad visos išvardytos moterys 
ir šį kartą su tokiu jau atsida
vimu platins bilietus, kaip ir 
praeityje. Be to, tikimės, kad 
stos į talką ir p-ia Marija Ru- 
zienė, kuri 
kas gražu ir 
ga.

O kai ne 
gana gausus musų darbščių 
moterų būrys į darbą stos, tai 
visados dideli darbai bus pada
ryti.

Taigi, mes esame tikri, jog 
lapkričio 19 mums bus sėk
minga diena. Tai bus rockfor- 
diečiams tikra meno šventė.

Žvalgas.

didesniam

ku-

pa
su-

visada remia tai, 
lietuviams haudin-

du ir ne trys, o

KLAUSYKIME
ŠALTIM1ER0 RYTMETINIU
PROGRAMŲ ”:S>
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Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halstęd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeZ. Canal 8500 :

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Pakeistas telefonu pa
sikalbėjimas su Ame

rika
Ligšiol telefonu

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expelleno su inkaru ant dėžutės.

DUODAM PASKOLAS 
3erkam • morgičius, parduodam ir 
šmainom namus, ukius, lotus ir 
biznius.

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone — OAKLAND 6121

KAUNAS, 
pasikalbėjimas su Amerika ei
davo per Angliją, o dabar lini
ja eina per Roiųą, bet tarifas 
paliko tas pats.

: ' . . ■ -f

Amerikos miestai telefonu 
pasikalbėjimo' atžvilgiu suskirs
tyti į keturias zonas ir kalban
tis iš Kauno toks tarifas: I zo
na paprasto pasikalbėjimo 3 
min. 177,5 Lt, II zon. 191,3 Ll, 
III zon. 205,1 Lt, IV zona 218,9

O

$•
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Nušovė žmogų

‘*JUSU

III

VANDENS filLDYTUVAS 
Viską, iki pilnumos vidutinėms 5 
Icamb. apSlldyti. įeina boiler, radlator, 
(talpos, kranai vandens tiekimo prie
takas. automatinis drėgmės regulator.

$0

O
■

SBas

džioklinio šautuvo nušovė uk. 
Karalių Petrą, Avi.ėlių k , Pac- 
žerėlių valse. Jis aiškinasi, kad 
uk. Karalius brakonieriavęs.

Naulienų-Acme Tenmiviio

MUNCIE, IND. — Lėktuvas, kuriuo Robert A. 
Daniels ir Kelvin F. Baxter ilgiausia išsilaikė ore.

Ragina taupyti ir 
žvakes

Tiesinamas Kaunąs
Vilkija vieškelis

irKAUNAS. — Bažnyčiose 
kitų tikybų maldos namuose 
nemaža sudeginama žvakių 
maldų metu.

Kadangi dabar žibalo sun
kiau gauti, o daugumas ūkinin
kų žibina žvakėmis, be to, stea
riną žvakių gamybai reikia im
portuoti, todėl kilo reikalas ir 
žvakes taupyti.

Tuo reikalu Kainų tvarkyto
jas kreipėsi į katalikų ir žydų 
dvasiškiją, prašydamas para
ginti savo tikinčiuosius, kad jie 
aupytų žvakes. *
Per T mėnesius Lietu

voj priaugo 12,687 
asmenys

KAUNAS. — Centrinio statis
tikos biuro duomenimis natū
ralinis gyventojų judėjimas 
1939 in. sausio-liepos mėn. 'bu-. 
Vo toks:

Per 1939 m. liepos mėn. vi
soje valstybėje buvo 1396 jung
tuvės (1938 m. 1254, 1937 m.z 
1087), gimė 4548 kūdikiai 
(1938 m. 4,546, 1937 m. 4,135), 
mirė 2;T69 asm. (1938 m. 2,010, 
1937 m. 2,109), ir priaugo 
2,379 asm. (1938 m. 2,536, 1937 
m. 2,026).

Iš viso per 1939 m. pirmus 7 
mėnesius buvo 12,034 jungtu
vės (1938 m. 12,204, 1937 m. 
10,968), gimė 33,301 kūdikis 
(1938 m. 33,389, 1937 m. 32,- 
454), mirė 20,614 asm. (1938 
m. 17J49, 1937 m. 19,333) ir 
priaugo 12,687 asm. (1938 m. 
16,240 asm., 1937 m. 13,121).

Vilkai

KAIŠIADORYS. — Kaišiado
rių ir Žiežmarių apylinkėse pa
sirodė besibastančių vilkų, ku
rie užpuldinėja pavieniai besi
ganančius gyvulius. Šiomis die
nomis Žiežmarių vai. Kertau 
ninku kaimo gyventojui Saba 
liauskui iš neuždaro tvarto pa 
grobė dvi avis, kurių likučius 
nukentėjęs sekančią dieną Vado 
savo laukuose. Kiek anksčiau 
taip pat iš aptvaro buvo pa
grobtos to pat valsč. Antakal
nių kaimo gyventojų brolių 
Kurtakių dvi avys.

Besibastą vilkai dažnai ban
do įsilaužti į tvartus ir puola 
šunis, tačiau žymesnių nuosto
lių dar nepadaryta.

Senas vieškelisVILKIJA.
Kaunas—Vilkija; yra labai vin
giuotas ir siauras. Pereitais ir 
šiais metais Kauno apskr. s-be 
tą vieškelį tiesina, praplatina, 
išlygina. Vėliau,^et ateinan
čiais metais, yra numatyta 
vieškelį padengti skalda ir pa
daryti plentu. Šiemet’ prie šių 
darbų darbuojasi apie 150 dar
bininkų ir 30 porinių vežimų.

Jau ima nuo laukų 
ciikr, runkelius

IGLIŠKĖLIAI. — Cukr. run
keliai šiemet užaugę tik vidu
tiniški, Ūkininkai jaučia dide
lį darbininkų trukumą, tačiąu 
šį klausimą išsprendžia, eidami 
vieni,^^^s?į:p^^s;(;Įfe. : ■; • 
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KAUNAS. — Telefono susi
siekimas su Jungt. Vals'y’eini* 
per Angliją laikinai nutrauktas 

PAEŽERĖLIAI. — Paežerė- ir užmegstas per Italiją, Romą 
lio gyventojas Čepai lis iš me- Mokestis lieka tas pats.

install a “SQUARE DEAL”
/ HEATING PLANT N0W!

Automatini! fiHunia |xt a ""V ■■ A 
Mąine gerume. Pigesni* V į K|1 
lenrvecole vartoti, fito-V į ***• 
ker 0 iki D kamb. Su f į 
^ahikanom tik----------'0 mtn.

MODERNIŠKA MAUDYNE 
Plnao* kokybės įrengimas su 4^4’ 
rectos vana. wall hung lavatory, klo- 

/ ’efctu keng. su 
balta sėdyne. 
Nuostabi ver
tė. GkU pirkti 
dalim. ‘ Pirk 
musu budžet. 
planu-00 {mo
kėt—fb | mėn. 

Klek patuk.

Bo Triinų

VIokes. žema: 
kaip SS 1 

min.

Dykai aptkaičiuętė • Be prievolių 
Ekspertų inžinierių patarnavimas

Naudokitės musu žemu mokesčiu budžeto plano 
nauda.

MAIN
STORI
I7IS

S. State St. 
Cal. S200
Opu Kves. TO li30X's'9k/Sindiy Uiti i p. 0|

Tik paSauklt CALumet 0200

SOUMĮEfAU
Commor* 

•lai
Sa«. irn

H KATINO

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

RE AL ĖST ATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųš’es n«»ijus namus ant 
’ėhęvų mėnesinių išmokėsimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash Imokė- 
jimo ant ? Jenęvų i (mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna perinusį atlyginimą iš Fire In
surance Cdmpamjų dėl- taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ant puses
Plytinis Roll Siding $O “7^ 
labai sp^c. 100 kt. pėc**" ■ w 

69c 
2*

3 me-

Liuoso Rock Woll ‘ 
didelis maišas 

%” Plaster Board 
ketv. pėda

Pirkite kreditan—imkit 
tam išmokėti

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
' Lafayette 2101

B A R G E N A I 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką 
už .................... $4.00 
25.00 Al bert 

Klerneta . 8.00
50 00 Boehm 
Klerneta ....... 35.00
75.00 Bass Drum 
setas ........... 50.00

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

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

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

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

Tel. LAFAYETTE 3534

arcus
K

RYTINE RADIO 
VALANDA

AR TAMSTA
TAUPAI?

Štai šeima, kuri sutaupė $1,000 
ir dabar tą sutaupytų tūkstantį 
įmokėjo kaipo pirmų mokestį už 
namų, o kitus reikalingus namui 
išmokėti pinigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais iš

Sveikatos punkto namų 
statyba

jau baigiama, tačiau nesitiki
ma, kad tuos namuos šiemet 
bus atidarytas sveikatos punk
tas.

*— iš stoties —

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

Bffinrft

Kasdien
iki

; valiausias žinias, 
l Ir kitus įdomius 
pranešimus.

MA DŲ

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
P

1739 So.Halsted Street
‘ * 1- i . 4 : i '; t •. V4>. _ • __ • i. ‘ _■

NAUJIENŲ SPULKA
Tel. CANaI 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL

Vardas.

Adresas.

Miestas.

Valstija
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newi 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

NAUJIENOS, CMcagO, UI Antradienis, spalių 24, 193?

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

3c per copy.

fcnterėd as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, ui, uhder the act of 
March 3rd 1879.

Naujienoa eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naii- 

•jiehų BfetidToVė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, Ilk Telefonas Canal 8500.

hieagoje—paštu:
Metams y-M-.Mi.aiir-., n u . $8.00
Pusei metų___ _________  4.00
Trims inėnėsifims .  Mo
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui .75
hieagoj per iŠsiūntinėtojus:
viena kopija ......  3c

Jungtinėse Valstijose, ne Chičagdj, 
paštu: 

(Atpiginta)
■ $p.v0

2.75
1.50 
1.00 

*75

Metams .
Pusei metų ______
Trims mėnesiams -
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui a
Lietuvoje if kitur Užsieniuose:
Metams • • • •• • • • ...H t ■>! I ■ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

, s • ’ »

veltui, kuomet jisai savo, kalboje pasakė apie "karantiną 
agresoriams”.

Tuomet komunistai kalbėdavo ne apie "imperializ
mą” kare, bet apie agresorius ir gynimąsi nuo agresorių. 
Tai kodėl jie dabar visai kitaip kalba? Todėl, kad su 
agresorium susidėjo Maskva! Dabar komunistams rupi 
parodyti, l^ad Hitleris esąs ne blogesnis, kaip tos šalys, 
kurios prieš jį kovoja. O kadangi Hitleris su Stalinu jau 
[suspėjo įsigyti nemažus plotus svetimos žemės, tai ko
munistai sako: "Dabar įdaras yra <imperiaiistinis>, reikia 
jisąi kaip galint greičiau sustabdyti 1” Ir tuo pačiu laiku, 
kai jie tai sako, Stalinas duoda Hitleriui pagalbą, kad 
karas užsitęstų.

Taigi ta komunistų frazė apie "imperialistinį karą” 
yra grynas humbugas. >

Ar mes išsilaikysime neutraliais?
■ . ..A....... I..........................   ■■■ UI.

alimos karo pasėkos. Možaiską Lenkijos valstybė. — 
Nepriklausomas Ukrainos klausimas. — Didžiosios 
ir mažosios valstybės. — Kodėl mažosios valstybės 
pajėgia išsilaikyti? — Valstybių augimas ir nyki
mas. — Lietuvos sąskaitos. — Klaipėda ir Vilnius. 
-— Lietuvai svarbu išlaikyti neutralitetą.

----- - - * -* ■ - - - ••• 

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

y. -fa

. ■ ' — b |-------- ■'..... . ......"'""r*-------- --

Stalinas nežada karinės pagalbos Hitleriui 1=^ A P Z VA L G A
Eėreįtą savaitę buvo paskelbta žinia, kad Hitleris 

pasiuntė per tam tikrą pasiuntinį laišką Stalinui. Koks 
buvo to laiško turinys, pasiliko paslaptis. Bet dabai* pra
nešama, kad Stalinas atsake Hitleriui, pareikšdamas, jo- 
gei sovietų Rusija nedarysianti karo sąjungos su Vokie
tija ir nesiųsianti savo kariuomenės jai padėti.

Jeigu Hitleris tikrai ptašė sovietų karinės pagalboj 
tai reikia manyti, kad Stalinas kitaip ir negalėjo jam at
sakyti. Dar tuomet, kai sovietų Raudonoji armija tik
tai įsibriovė į rytinę Lenkiją, "Naujienos” išreiškė nuo
monę, kad tas bolševikų armijos kooperavimas su nacių 
kariuomene turi tikslą paliuosuoti nacių divizijas rytuo
se, kad jos galėtų būti pasiųstos į Vakarų frontą, prieš 
franeuzus ir anglus; bet "Naujienos” sakė, kad nėra pa-Į 
grindo manyti, jogei raudonarmiečiai bus gabenami Vo
kietijon.

Po to paaiškėjo dar labiau, kad Maskva su Berlynu 
kooperuoja tiktai tam tikrose ribose. Hitleris apsiėmė 
"apsidirbti” su savo priešais vakaruose, o Stalinui jisai' 
davė "laisvas rankas” rytinėje Lenkijoje ir Pabaltijy. 
Šitą progą Stalinas dabar panaudoja; "užkariaudamas” 
vieną po kitos Pabaltijo tautas. Kokia butų naūd^ Sta
linui duoti savo kareivius Hitleriui?, Hitlėrife už tokią jo 
pagalbą neturi kuo užmokėti*

Be to, Stalinas visai hėi*a sUintei^esUbtas tuo, kad 
Hitleris sumuštų sąjungininkus, nes jisai ŽiftO; kad to
kiame atsitikime Hitleris labai sustiprėtų ii*, neilgai tru
kus, atsisuktų prieš Rusiją, — kaip kad po Čekoslovaki^ 
jos sunaikinimo jisąi' atsisuko7 prieš savo talkininkę Len-

- kiją.
Mažiaus pavojinga Stalinui yt*a anglų ir franeuzų 

pergalė. Jie Rusijos nepultų. Daugiausia ką jie gali po 
karo padaryti; tai pareikalauti, kad Stalinas pasitrauk
tų iš tų teritorijų, kurias jisai dabar pasigrobia arba dar 
pašignobs, kol tęsis kuras. Bet Stalinas nenori ir kad per
galėtų sąjungininkai, nes tuomet jisai butų priverstas at
sisakyti viso arba bent dalies dabartinio savo grobio.

Stalino interesuose butų geriausia, jeigu karas pasi
baigtų "lygiomis”, t. y/kad nė viena pusė nelaimėtų per- l 
galėfi; bet kad abiejų pusių jėgos išsisemtų. Tuomet Sta^ 
linas jaustųsi esąs už visus galingesnis.

Taigi Stalino politika; veikiausia, bus tokia: jisai 
i*ems nacius tiek, kad jie galėtų kuo ilgiausiai atsilaikyti, 
bet ne daugiau; tuo pačiu laiku jisai darys "biznį” ir SU 
priešingąja puse ii*, laukdamas, kol abi pusės pails, steng
sis sustiprinti s^vo pozicijas įvairiuose strateginiuose 
punktuose. Šitokiu budu Stalinas tikisi išeisiąs iš šio ka
ro laimėtoju*.

Tačiau gali būti visai kitaip. Jeigu šiame kare žlugs
Hitlerio diktatūra, tai ir kitos diktatūros vargiai išliks. -

eš&ftČkte iŠtūštititoš. Viename bams, kurie reikalingi kraštui

TIK TREČDALYS

totai

(Tęsinys)
Lenkijai Lietuvos neutralu

mas taip pat nekliudo; o gal tik 
naudingas. O be to, Lenkija j du 
šiuo metu tiek yra sugniuždyta, 
kad nėra vilties vargu jau ji pa
jėgsianti iki karo pabaigos savo 
pajėgumą atstatyti, tai jau tuo 
pačiu Lietuvai ji veik nepavo
jinga, bent dabar taip atrodo; 
o kas bus ateityje, tai pažiūrė
sime! Juk kariaujančių valsty
bių pajėgumas sęka, o Lietuva 

J bent šiuo metu savo pajėgų ne- 
aikvoja, jas saugo, taupo, kdd

Yra keista, kad pats komunis
tų “fiureris” išdavė save val
džiai, pasigirdamas, kad jisai 
važinėjo į Maskvą netikru pa
su. Rugsėjo 6 d. jisai davė pa- ...
rodymus kongreso komitetui, Į1’eH<alui ištikus butų pajėgi sa- 
kuris tyrinėja “ne-amerikinius 
veikimus”, apie komunistų par
tiją, ir tarp kitko jisai pasisakė 
vartojęs falšyvą pasą savo ke
lionėms į Maskvą, per paskuti-

Rusijoš sbViėtų valdžia suti
ko pervėsti Lietuvai Vilnių ir 
dalį Vilniaus krašto. Nors jau 
kelis kartus buvo pranešta, kad 
Lietuvės armija tas sritis už
ims, bet, kažin kodėl, tai buvo 
vis atidėliojama. Net sienų pro- 
tokblo pasirašymas bUVo kelis 
[kartus atidėtas.

VČlihUsips žinios sako, kadlhihs dvejus metus. Jisai pareiš- 
Lietuva padarė protestą Mask
vai, kam pastaroji pasilaikė tris 
grynai lietuviškus apskričius 
Vilniaus krašte, žmotiės, kurie 
pažįsta Vilniaus kraštą ir jo gy
vento j tis; sako, kad pagal Mas-| 
kvoš stitartį Lietuva gaus tiktai 
vieną trečdalį gyvenančių tame 
krašte lietuviu, o du trečdaliai’ 
pasiliks sovietų teritorijoje.

Sakoma, Lad ta dalis Vilniaus 
krašto, kurią bolševikai sutiko 
grąžinti Lietuvai, yra labiausia 
nutautę jusi.

Taigi matyt, kad, darant su
tartį Maskvoje, sovietų valdžia 
mažai paisė tautinio apsispren-1 tis savo kelionėmis į Maskvą ir 
dimo principo. Jai, tur būt, dau- falšyvais pasais? Juk Amerikos Iios kasmetinis prieauglis. To-
giaus rūpėjo propagandos tikš- valdžia nebūtų jam draudusi | Hau tolydžiai Lietuvos valstybė

Llai. Atiduodama Vilnių, dėl ku- važiuoti į Maskvą savo vardu,
rio yra kilę tiek ginčų tarp tau- Ar mažai žmonių iš Amerikos
tinėje politikoje, ji nori pašigir- yra lankęsi Rusijoje legaliu bū
ti, kad ji Lietuvai padarė didė-|du? 
lę malonę. O kad Lietuva ne
tenka didesnės dalies teritorijos 
Vilniaus krašte, kur gyvena lie
tuviai, tai kas apie tai galvos?

vo reikalus ginti! Valstybės ac 
tautos, kaip ir žmogus, gimsta, 
auga, miršta. Štai ir jūsų nau
joji tėvynė U.S.A. tuo metu, kai 
atsiskyrė nUo Britų imperijos, 
iiėskaithht indėnų, turėjo vos 
keturis milijonus gyventojų!

1870 metais jau ji turėjo ke- 
[ turiasdešimts milijonų gyvento
jų, tai yra jau tapo didžioji val
stybė, 1900 jos gyventojų skai
čius siekė 75 milijonus, o dabar 
praneša 130 milijonų gyvento-

tai 
rei-

Lie- 
šias abi są- 
kaimynams

rais keliais, atrodo, kad Lietu
va visokiems galimiems įvy- * 
kiams ruošiasi.

Visa tai smagu ir džiugu
konstatuoti!

Jūsų spaudos negauname, tai 
nežinome, kaip jus tenais į tuos 
įvykius reaguojate ir ar musų Q 
norai visų ..vienodai sutampa. 
Bet atrodo, kad taip turėtų bū
ti, atrodo, kad mes visi vieno
dai privalome galvoti, net išei
nant iš jūsų valstybės intere
sų.

O jei mes atsistosime grynai 
ir griežtai tarptautinio darbi
ninkų judėjimo plotmėje ir jų 
interesų sargybos akimis žvelg- r 
teisime į musų tautos reikalą 
ir jos likimą, tai ir čia surasi
me visai bendrą reikalą, nes 
ietuvių tautos ir jos valstybes 
reikalai nieku budu nėra prie
šingi darbininkų judėjimo už
simojimams ir jų siekiams. Juk 
viso tarptautinio darbininkų 
judėjimo siekiuose, jų užsimo
jimuose ir 
laisvinimo, 
šūkis nėra

visais atve-

tiksluose tautų išsi- 
jų apsisprenidmo 

svetimas.
Para Bellum.

(GALAS)

kė, kad ir kili komunistų agi
tatoriai keliavo falšyvais pasais. 
Bet kuomet komiteto pirminiu' 
kas Browderį paklausė, kokiu 
vardu jisai buvo gavęs pasą, lai 
Browderis atsisakė tai pasakyti, 
kad nebūtų patrauktas atsako
mybėn. Jisai manė, kad valdžia N1!' 
ncsuseks ' Į Dabar dirstelkime j. Lietuvos

valstybės augimą ir jos smuki- 
■Bet jisai apsiriko. Teisingu- Senovės Mindaugo valstybe 

mo departamentas jau surado, Limtu metų i§augo iki 850,000 
kad Browderis vieną kartą ga- |cv Tai išdėsčius pamečiui 

Į vo pasą, kaip “George Morris”, 124Q metais sukurta per du 
o kitą kartą, kaip “Nicolas Do- išeitų kad kasmet toji valstybė 
zenberg”. , didėjo po 4,250 kv. km.

Į Kam jisai turėjo iš viso gir- buvo ve^< vienam 
dabartiniam Šiaulių apskričiui

pradėjo nykti įr ji y ei naujai at
sistojo 53,000 kv. km. teritori
joje. Bet ji gyva, o kas gyvas, 
tas augti tūri, bet nemažėti! Di
džioji Britanija, kai pradėjo 
kurtis, turėjo vos kelis milijo
nus gyventojų, o dabar turi 
500,000,000!

Tikrai galėtume sakyti, kad 
tautų gyvenimo keliai yra neži
nomi, o jų likimas neatspėja
mas.

Lietuva už savo neutralumo 
išlaikymą turi visas atviras są
skaitas, kurias gerai progai 
šitaikius galjįvisai teisėtai 
reikalauti padengti.

1922 metais Lenkija padary
tą Suvalkuose sutartį jau ryto-' 
jaus metą suldužė ir Lietuvos 
teritorijos dalį šauvališkai pd- 
glfemžė be jokio juridinio įteięi- 
himo. Tai priliko atvira visais 
požitlrihis teisėta sąskaita, jdo 
labiau, kdd šią sąskaitą SSSR 
ahksčiati sudaryta sutartimi su 
Lietuva patvirtino, tai yra pri
pažino taš teritorijos Lietuvai, 
kurias vėliau Lenkija užgrobė.

Kiek jau sunkesnis reikalas y- 
ra su Klaipėdos kraštu, bet ju
ridiniu požiūriu ir Čia Lietuva 
visaiHeisėtai šavo sąskaitas rei
kalui išlikus gali patiekti!

Lietuvos valstybės konstituci
jos paragrafe Nr. 2 yra įsak
miai pasakyta: Lietuvos valsty
bės tefitorija yra 'žemės,1 kurių 
šiehds hUStatytos sudarytomis 
ligi šiol LiėtuvhS valstybės tarp

ių įstaigų arba įmonių darbo khtrfifi&ftis štithrtitnis. Jos negh- 
inetū, MeSyeikieji ir luošieji ir n atskiriamos, 
dirbantieji žemės ul/yjė sezoiii- 
nių darbų metu. Atliekantiems* tautininkų Vyriausybč ir 
darbo prievolę bus UŽmokamti. seimas Klaipėdos krašto iš- 

----- '"7*'."". į sižadėjo. Kitaip tariant, seimas 
KAUNAS. — Užsienių rėikv. buvusi Vyriausybe sulaužė 

mirtistras J. Urbšys, kurs Ilges- koiistitūūiją, tai toksai aktas 
nį laiką gydėsi užsieniuose ir kaip Lietuvos teritorijos perlei- 

ją, "jeigu ją gins Francuzija’U) kuomet AngUja ir Fran-1 j--------------------------------------------------------------------- vySu^bė^i
euzija padarė Miuhchenė taiką sU Hitleriu, tai komuhis- “ n70 sPaseo v^įosJ “7J“ vo pareigas. mas neturėjo teisės tos konsti-
tai rėkė, kad jos Čekoslovakiją "išdavė”! gal Jam gręįia pinigin6 pabau. Lietuvos kariuomenės vado tucijos laužyti. Išsižadant Lietu-

Taigi dar visai neseniai komunistai ne tiktai nesmer- da iki $2,000 ir kalėjimas iki įsakymu, kaikurios atsarginių vos teritorijos dalies reikėjo 
kė karo, bet dargi jo reikalavo. Visi atsimena, kaip jie I10 metų. Teisėjas paskyrė dalys? kurios buvo pašauktos keisti konstituciją, o tai galėjo 
siūlė Lietuvai dėtis j karo bloką Su Lenkija ir Rumanija Brovvderiui $10,000 kauciją, ir prie ginklo, palaipsniui palei- padaryti tik. Visos tautos atei- 
apsigynimui nuo naciškos Vokietijos. Visų atmintyje da*; affcaMntasai tapo uždarytas j džiamos namo tęsti savo kaš- klausimo keliu. Šito padaryta 
tebėra komunistų džiaugsmingas pritarimas prez. Roose-Ikalsj,m?- ■, jdięmmų darbų. , . |ne uvo.

IŠ LIETUVOS
KĄUNAą. — Vidaus reikalų 

ministras, pasirėmęs nepapras
to meto įstatymu, rugš. 22 d. 
paskelbė darbo prievolę viešie

ji tas dalykas sąryšyje su ši- siems darbams. Viešieji darbai 
tuo “Vilniaus išvadavimu” yra galės būti organizuojami, rei- 
beveik dar skaudesnis. Praneša- kalui esant, krašto gynimui, 
ma, kad bolševikai, rengdamie- gyventojų gyvybei, sveikatai ir 
si pasitraukti iš Vilniaus, išga- turtui apsaugoti, viešiems kc- 
bena iš jo Rusijos gilumon vi- liams tiesti, tiltams sthtyti ir 
šokį turtą. remontuoti, viešojo naudojimo

Raudonoji armija po sovietų trobesiams bei įrengimams sta- 
komisarų priežiūra išima maši- Lyti ir remontuoti, valštybės li
nas iš Vilniaus dirbtuvių, išga- savivaldybių įstaigų bėi įmo- 
bėna visą inventorių iš pramo- nių normaliam veikimui Imi
nės ir prekybos įstaigų; jau duoti ir atlikti privatinių įstai- 

|kuoiiė Vlšos ki’UūtUVČs Vilniuje gų, įmonių bei žemės ūkio dar- 
---------- ------ -—Vfohmnfe bams, kurie reikalingi kraštui 
Panėšime pčf rhdio btiVO pft- būtinomis medžiagomis, energi- 
šttkyta, kdd SbVietiį Valdiniilkai ja, gaminiais ar maistu apru- 

I nuima net paveikslus mm baž- pinti, 
ftyčių stelių lt gabena į Rusiją 

\ . ... , < kariu su vtedkimflte btangėny-L i .. .
( Komtmištai susirado savo propagandos archyvuose bėmis, kuriai jie užtinka Vii- ei ej 

apie imperialistinį karą” ir pradėjo ją plačiai VAr- mtije/ įtinkami
totk • ' ' , \ |

jie sako; kad dabartinis karas Europoje esąs "iftipė4’ 
rialistiaiš,\ todėl, esą, jį reikia kaip galint greičiau Stte 
stabdyti* Imperialistinio karo, girdi, niekas heprivalo I 
remti, b ypatingai darbo žmonės.

Bet dar neseniai jie kalbėjo visai kitaip. Jie, pavyž« 
džiui, sakydavo, kad, jeigu Lenkija arba Vokietija užpul
tų Lietuvį tai Lietuva turėtų gintis. Mūsiškiai komunis
tai net gyrėsi, kad Lietuvos gynimui jie duodą aukų į 
Ginklų Fondą* -

Pernai, kai Vokietija reikalavo iš Čekoslovakijos ŽU- 
detų krašto, tai komunistai sakė; kad Prancūzija ir Ang-' 
Uja privalo Čekoslovakiją ginti; ir pati Maskva pėr savo

IŠGABENAMAS VIL
NIAUS TURTAS

pa
pu

sveikos.
|. , —, V j j, ,, „ j. Į

“Imperialistinis karas”
-■„.i,,; t ’ ■ Uarbo prievolei gali būti pir- 

į šaukiami asmenys, 
______ organizuojamam dar- 

Ar tie poM tikrt, sun.|bu‘ ir n®tur» 1!uolatbilio
fca pasakyti, fiet jeigu bent da* “ h‘° arba,,da^°- ,Nu? da"bo 
iis m kartuos jie pftddėdį f lev°les al e,dzlanu Pašauktie- 
Fa .teisingi, tai Lietuva tUrt< k?ro tarny’30n- kUmga1’ 
Vargo, peiįriltiši Vilnių. Ji tėhai 11 
rhs šimtus tuksiančiu badaujan
čių žmonių, ir jeigu pramonė ir 
prekyba bus sugriautą, tai kuo 
tie žmonės bite maitinami?

j kąro tarnybon, kunigai, 
ihokšlėiviai mokslo melų, vals
tybės, Savivaldybių, privatinių' 
įstaigų • bei įmonių tarnautojai

metu, nesveikieji ir luošieji ir n mų atskiriaihbs.
dirbantieji žemės ul/yjė sezoiti- Betgi Vokietijai prispyrus bu-

KODĖL BROWDERIS 1 
GYRĖSI?

’ >1 ,, l-.C/į ■ '

Federalinė grand jury New 
___  _ _ Ybrke vakar apkaltino. Ameri- 

oficialius atstovus skelbė, kad ji stos ginti Čekošlovaki-|kos komuhištą partijos genera-

mas neturėjo teises tos konsti-

palaipsniui palėLpadaryti tik visdš tautos atei

Be to, Paryžiaus konvencija 
1924 metais Didžioji Britanija, 
Pfcancuzija, Japonija ir Italija 
yra sahkcijonavę Klaipėdos kra
što perdavimą Lietuvai 1 Tai ir 
be tų valstybių atsiklaUšimo 
Klaipėdos krašto teritorijos ne
buvo galima perduoti kitai val
stybei. Vadinasi, tasai perleidi
mo aktas Klaipėdos krašto Vo
kietijai juridiniu požiruiu nėra 
tvarkoje. Jis yra atviras, 
smurto aktas, o ne teisės 
kalas.

Vadinasi, reikalui išlikus 
tuva visai teisėtai t 
skaitąs gali savo 
pateikti.

Žinoma,' Lietuva
jais saugodama ir gerbdama sa
vo neutralumą šiuo metu nie
ku budu tų savo sąskaitų pa
teikti negali. Bet po kiekvieno 
karo seka taikos sudarymas ir 
visų sąskaitų savo laiku nesu
mokėtų suvedimas. Juk karo iš
davose susidaro naujas juridinis 
tarptautinis aktas laikos pavida
le, tam tikra sutartimi, čia ir 
suvedama visų neapmokėtų sa
vo laiku sąskaitų rezultatai. Tai 
Lietuva taiką sudarant visai tei
sėtai galės atsisėsti į suolą su 
visomis kare dalyvavusiomis 
valstybėmis ir reikalauti 
kompensuoti, lai kas jai 
klauso teisėtu budu gauti.

Gyvenime energija turi su 
nieku nepalyginamos vertės! Vi
suomet tasai daiktas yra vertin
gesnis, dėl kurio mes daugiau 
energijos išeikvojame. Toli fak
tų ieškoti visai nereikia. Štai dėl 
Vilniaus Lietuva kovojo ir daug 
kraujo praliejo, daug jos sūnų 
gyvybės neteko. Vilniaus klau
simas, tai yra Lietuvos atvira 
žaizda. Vilnius visiems giliai į- 
strigo, o dėl Klaipėdos neteki
mo nebuvo kovota ir šitas klau
simas Lietuvoje nėra tiek popu
liarus, kaip Vilniaus, nors ūkiš
ku požiūriu Klaipėda žymiai 
vertingesnė Lietuvos, valstybei, 
negu Vilnius. Juodu abudu kar
tu sudėjus jau žymiai prasmin
gesni ir vertingesni. Juk lietu
vių tautai Nemuno baseinas yra 
gyvybinis reikalas. Nemuno 
Vandens veda į jurą, tai yra į 
laisvę, į pasaulį į gyvybines erd
ves, į energijos versmes!

Bet čia mes susiduriame su 
neutralumo pozicija. Vienas ki
tam he kiele nekliudo. Lietuva 
saugodama savo neutralumą tų 
kovų įkarštyje neprivalo savo 
sąskaitų patiekti. Jos lieka at
viros iki ateis tasai metas, kuo
met visi savo sąskaitas norės iš
lyginti. čia svarbu momentas 
nepražiopsoti ir mokėti laiku ir 
Saiku savo sąskaitas pareikalau
ti apmokėti.

Juridiniai jos yra pagrįstos. 
Tik reikalinga energija it su
manumas, apsukrumas jas ap
ginti ir realizuoti.

O kad jas butų galima reali
zuoti, Lietuva dabar turi bu ii 
visais atsitikimais visai neutra
li. Ne tik neutrali, bet kartu ir 
turi visais budais ir visais atve
jais tiek prisiauginti energijos, 
kad jos pakaktų, kuomet teikės 
Savo teisėtus reikalus ginti.

Iš Čih jau seka butinhs rei
kalas Ugdyti savo fizines pajė
gas. Žinoma, kas dabar gali pa
sakyti kokia kryptimi pasuks 
Visi karo reikalai?

Niekas negali užtikrjnti, ar 
kartais Lietuva nebus įvelta į 
karo viesulą, bet iš čia dar ne
seka,- kad dabat reikia sudėjus 
tankas sėdėti ir vien tik dejuo
ti, bijotis, kad gali ištikti dar 
neramesni musų padangėje lai
kai.

Atrodo; kad Lietuva eina ge-

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Žinoma rašyto

ja ir veikėja Sofija Čiurlionie
nė paaukavo per DULR užsie
nių lietuvių mokykloms 100 
knygų “Dvylika brolių juod
varniais” ir 30 knygų “Švent- 
inares”. Be to, jos dukrelė Da
nutė dovanojo 120 ekzpl. savo 
knygos “Šuniukas Padauža”.

ja

lt AUNAS. — Valstybės ekza- 
ininų komisijoje dabar laiko 
ekzaminus 373 asmenys, iš jų 
116 laiko 8 klasių atestatui 
gauti. Kili laiko įvairiems pa
žymėjimams iki 7 klasės, mo
kytojo cenzui ir vaistininko pa
dėjėjui.

KAUNAS. — Vyriausybė pa
tiekė ; seimui svarstyti Kelių 
Fondo įstatymo sumanymą. 
Fondo lėšos tuo projektu galės 
būti naudojamos naujų gele
žinkelių sankasoms ir tiltams 
statyti. Kelių Fondui sudaryti 
vyriausybė skirs pirmais me
tais 400,000 litų ir toliau po 
400,000 Lt. kasmet, kdl susida
rys 2 milijonų litų suma; to
liau bus skiriama po 2 milijo
nus litų kasmet. Taip pat į Ke
lių Fondą eis įvairios rinklia
vos nuo autovežimių, įvažiavi
mo, susisiekimo koncesijų, 
rangovams ir tiekėjams užde
damų pabaudų, įvairių baudų 
už nusižengimus susisiekimo 
taisyklėms ir tam tikri papildo
mieji mokesčiai nuo tabako, 
nekilnojamo turto miestuose, 
nuo verslo pelito mokesčio, 
darbo pajamų, alkoholio, ben
zino ir nuo tarpmiestinio au
tobusais susisiekimo pajamų 
mokesčio. Fondas turi pradėti 
veikli nuo ateinančių metų 
sausio 1 d.

KAUNAS. — Paskelbus at
sarginių kariuomenėn dalies 
pašaukimą nuo rugsėjo 17 d. 
visą savaitę buvo uždrausta 
parduoti alkoholinius gėrimus 
baruose, restoranuose ir kitose 
parduotuvėse. Manoma, kad 
dėl tos priežasties nepaprastai 
sumažėjo Kaune ir kitur nelai
mių skaičius. Iki šiol 50—60 
nuoš. nelaimių įvykdavo dėl 
muštynių ir sužalojimų esant 
girtiems. Taip pat susisiekimo 
ildaini'ės labai sumažėjo. Dar 
katui neprasidėjus per rugpiu- 
čio mėnesį Kaune beįvyko 5 
sUsišiekimo nelaimės ir tos be 
žmonių aukų, kuomet pernai 
per 
libs

lą mėnesį buvo įvykę 
dešimtys nelaimių.

Nufraukė ranka

kc-

Ur- 
bu-

ŠIAULĖNAI.-—Ūkininko 
boho bettias V. Liaudanskis 
Vo nuėjęs talkon, pas uk. Ma
tukų javų kulti. Liaudanskis 
paduodamas pėdus paslydo, j k ir 
Šo į mašiną dešinę ranką, ku
rią nutraukė iki petikaulio.

i
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DABAR PAMATYKITE IR PALYGIN
KITĘ GERUMĄ IR TOBULUMĄ

• FOTOGRAFAS

Alkoholio auka

INSURANCE
(APDRAUDA)

arba

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija.

gerą 
liku-

I1UO 
visi

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

Apsisaugojimas ntio 
orinio puolimo

GERBtAMl SAUrfENV Sk*l- 
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti | tas Krautuve®, 
korioii Skėlbiaši Naujienoje.

Trukdo pereiti laisva 
maniu vaikams j

IV skyrių7

2 dideli blanketai dykai 
prbsibama mšaiha dykai

- $1.00 į Savaitę

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. R1PKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

Utenos geležie!* 
t). Izraelavičių I 

iiūbaudfe

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGŠ FEDERALLY 

INSURED

Skalbiama 
$6!).0O už

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI*

Pfet-feiiais ftietaiš (19Š8)*Ame.- 
Mkojč *(Š. A. V.) bešinihildy- 
darni prigėrė 7,000 žmonių. O 
iš šalies žiūrint atrodo, kad

KAUNAS 
vokiečių Lufthanzos bendrove 
ketina artimiausiu laiku Vėl at
naujinti oro susisiekimų ir oro 
pašto vežiojimą lėktuvais tarp 
Berlyno, Karaliaučiaus, Kauno 
ir Rygds. Karui prasidėjus vi 
sos oro susisiekimo linijos per 
Katiną buvo laikinai sustoju 
sios.

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

UTENA. - 
prekybininką 
kainų tvarkytojas 
5,000 litų bauda už kairių kėli 
mą skarddi.

Nubaudė Už kalulį 
kėlimą

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi-

ninku, kurioje randasi ta
vernai nub Public Liabi- 
Uties.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

| 17 3Š So. faalsted St, Chicago, iri.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

žytntlš Ofb Tesftrdš—Rddib Valanda, leidžia Budriko Krautuvės 
nedėlios vakarais nuo 6:80 iki B:30 iš WCFL, 970 k. radio stoties.

■ \ .v -• •

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Adams — šeštas aukštas 

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

FURNITURE HOUSE 
3409-21 SO: HALSTED ST 

tel. Yards 3088.

nigų išmesti į užsienį—jie lik
tų Čia pat, krašte.

Dabar Lietuvos tabako fab
rikantai tabaką perka dau
giausia iš Rusijos ir net iš mu
sų Amerikos, iš Virginijos. Esą 
geras tabakas ir Graikijos, bet 
jis visu 20 centų brangesnis 
ant kiekvieno lito.

Lietuvos fabrikantai sako,

Dar lietuvių spaudos drau
dimo laikais įžymus veikėjas 
Povilas Višinskis paprašė ra
šytoją Žemaitę, kad ta para
šytų scenai vaizdelį, komediją. 
Tiesa, jis tfemds nedavė, pali
ko rašytojai pačiai pasirinkti. 
Bet rašytoja nebuvo nusiteiku
si rašyti, t. y. kaip paprastai 
sako “neturėjo tuo laiku įkvė
pimo.” Ir todėl Žemaitė Višins
kiu! štai ką atsakė (mat, ji jo
kiu budu negalėjo rasti temos, 
apie ką ji galėtų tašyti) : “Mat, 
Poviliuk, jei kas atsitinka to
kio, kas man širdį užgauna, 
sugraudina arba supykdo, lai 
man tada nei galvoti nereikia.”

Lietuvos ūkininkų, nes jie, esą, 
nemoka jo paruošti. Bet mano 
manymu, ar nepigiau butų iš
mokinti tabako augintojus, 
kaip tabaką paruošti, negu 
mesti milijonus litų į užsieni?

Apdirbto tabako (popirosų, 
cigaretų, pypkinio tabako), 

ne
eksportuoja nė'biskio. Pačioj 
gi Lietuvoj suvartojama apie 
50 milijonų popirosų ir ciga
retų per mėnesį, kurių paga- 

galima butų ąii-Įminimui reikia apie 100 tuks- 
r aprūpinti tančių svarų tabako, o per mc- 
savu taba-ltus suvartojama 600 milijonų 

popirosų-cigaretų, kurių padir
bimui reikia viena, milijono, 
200 tūkstančių svarų, arba 600 
tonų tabako. Cigarai Lietuvo
je nemadoj ir jie tėn nedaro
mi. Aukšta ponija, kuri retkar- 
čiai cigarus ruko, importuotus 
iš užsienio. Iš užsienio impor
tuojamas net čiulpiamasis ta
bakas (chėwing tobacco). Ma
tyti, it Lietuvoj priviso “bro
lių” čiutabakių. O gal grįžusie
ji iš Amerikos lietuviai išmoki
nu tto “gražaus” amato? Taba- 
ką^ sako, daugiausia čiulpia 
Lietuvos žvejai.

Ūž tabako gaminius, Lietu
vos valdžia gauna 12 milijonų 
litų pajamų per metus; t. y. 
banderolių akcyzas (taksai).

TELŠIAI. — Policininkas R. 
už girtuokliavimą atleistas -iš 
arnybos. Dabar jis likęs be 
tarnybos,, taipgi mėgsta įsigerti 
ir patriukšmauti. Vienoje kar
čia moję jis pradėjo metyli lėkš
tes, pro langą gatvėn. Karčiain- 
ninkas turėjo šauktis policijos 
pagalbos. Atvykęs policijos pa
reigūnas buvusį kolegą nuga
beno daboklei! išsipagirioti ir 
surašė protokolą. Patirta, kad 
R. nubaustas 50 litų bauda ar
ba 7 paromis arešto.

Liūdna, kad dievaitis Bachas 
vyrus kaip biurus taip lengvai 
palaužia.

špiatiti akląją žar 
trumpesne už pirš 
ir į galą nulaibyta

garantuotą karą, 

kokią išgalite 
duosime 
Senąjį, o

Tabako prafrionč ir jo supai'- 
lojimas Lietuvoj

Lietuvoje dabartiniu laiku 
yra penki tabako fabrikai. Dar 
du fabrikai buvo Klaipėdos 
krašte, bet jį paėmus Vokieti
jai ir jų pramone ' tetik a Vo
kietijai. Vienok Lietuvai esą 
užtenka ir šių penkių; ir šitie 
dirba po tris dienas savaitėj.

Lietuvos tabako fabrikai iš
dirba tabaką pypkei, daro po- 
pirosus bei cigaretus (popiro- 
sai yra rusiškos, prieškarinės 
mados—su tūtele, arba pusė 
tabako, pusė tuščia, dantyse 
laikyti. Cigarctai—amerikoniš
kos mados, tabakas perdėm. 
Bet Lietuvoj cigarctai neįpra
sta rūkyti—jų išeina tik apie 
2 milijonai).

Lietuvoj tabakas gerai auga 
ir kaimo rukoriai beveik kiek
vienas savo reikalams tabako 
prisisodina, nes apdirbtas ta
bakas, cigarctai ir popirosai 
Lietuvoje gana brangus: tre
čios rųšies dešimts popirosų I Lietuva į užsienius, .matyti 
kainuoja 25 lietuviški centai, 
t. y. apie 4 amerikoniški centai, 
na, o H, I rūšies popirosai daug 
brangiau kainuoja.

Lietuvoje 
ginti daug tabako 
Lietuvos rūkorius savu taba
ku. Tabako augintojai turėtų 
geresnį pelną iš tabako, negu 
iš kviečių. Ir visai Lietuvai bu
tų sveikiau, nes nereikėtų pi-

musų krašte (Amerikoj) 
ihažiausio ligi seniausio 
moka gerai plaukti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Warren Billings (po kaitei) ir vardenas Clyde 
Pltiinlftėr skaito sveikinimo telegramą, kurią prisiuntė 
Tom Mooilėy. Billingsą paleido iš kalėjimo naujasis 
Califopnijos gubernatorius Olson.

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

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

dis su kiekvienu radija.

inti, t. y., 
ną (ji yra 
tą, plonutė 
kaip yla) gali ir visai sveiki 
žnionės: jokio “ttiobelio” dar 
nejaučią. Ir tuomet jie gali 
būti ramus visą gyvenimą, nbfe 
ri^ėildičito pavojus pas jubs 
pašalintas.

Thijp mah darant hėrnios 
(pattitkihio) operaciją, gydy
tojas siūlė, kad aš leisčiau jaih 
operuot mane ir ant apendici
to. Ėet paskui jis pats pabijo
jo, nes aš ir taip turėjau atlai
kyti “double operation” (pio- 
ve abudj jšonu).

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

Dabar Mokame Už Pa-
dėtus Pinigus. Duodam Pasko-
Ifts Ant Namų 1 iki 20 mt.

A pendikas
Nuo apendicito (aklosios 

žarnos) uždegimo bei trūkimo 
S. A. V. kasmet miršta apie 
20,000 žmonių. Vienintelis išsi
gelbėjimas nuo apendikso— 
operacija, kuri, paprastai, bu-

JONIŠKIS. — Joniškio pra
džios mokyklos vedėjas laisva
manių vaikams trukdo pereiti 
į IV-tą skyrių, jei jie neišlaiko 
kvotimų iš rel’gijos pamokų, 
nors iš visų dalykų mokiniai 
gerai pasirodo ir yra gabus. Ve
dėjas prieš vaikų levus teisina
si, kad jis nekaltas, nes esą to
lia tvarka, kad mokinys turi 
išlaikyti iš visų dalykų ir tik 
tada galįs pereiti į IV skyrių.

Pagaliau šis nenormalumas 
turėtų būti pašalintas ir laisva
manių vaikai nebūtų daugiau 
verčiami mokytis tikybos.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AtrrOMdfciLIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI <DHI- 

CAGA ILGAI MINĖS;
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yta visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime nifekųr 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 daug metų už 
tokią kainą 
mokėti, 
kainą už 
šią dalį 
GALITE

Kaip girdėt, rusai mano žy
mią dalį Vilnijos priskaityti 
prie Baltgudijos. Jie tučtuojau 
iri laikraštį pradėjo leisti balt- 
gudžių kalba. Bet Vilniuje gu
dų nedaug. Man teko porą me
tų Vilniuje gyventi ir aš tatai 
patyriau.

Gudai Vilniuje neturi nieko. 
Tuo tarpu lietuviai, net prie 
tokio didelio lenkų spaudinio, 
išlaikydavo savo gimnaziją. 
Pereitais melais toje gimnazi
joj mokėsi 262 mokiniai, visi 
lietuviai: 148 berniukai ir 114 
mergaičių. Tai daugiausia pa
ties Vilniaus) vaikai, nes kaimo 
gyventojai gyveno skurdžiai ir 
neišgali savo vaikų leisti mies
te mokytis. /

Gimnazijoj mokytojavo 30 
mokytojų: 21 lietuvis, 6 lenkai, 
2 žydai ir vienas vokietis.

—J. Kru-nis

UTENA. •— Rugsėjo 14 d. 
šaulių salėje buvo surengtos 
dvi paskaitos, kaip apsisaugot 
nuo orinio puolimo ir ntio du
jų. >

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviežomis. Darbas 
garantuotas.

420 W.. 68rfl St.
Tcl. ENG. 5383-5840

“STOVO L”
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
Hejiniam šildytuvams. Švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—už gal.

100 gaiohlj—-S c už gal.
50 galonų—9c už galoną. 

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai. 

JPrisiplIdykitę tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

Nauja, Balto Porčeleno 8 svarų 
dydžio 1940 m. 

Šina verta

Mes
jūsų

IŠSIMOKĖTI 
DVEJUS METUS

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 83rd Street 

prie Loomis.

DARBO

O dienų daugumos 
pakeliamos

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

COPR. 1919, NtSDLKCRAFT S6RYIC6. INC

KNITTED AFGHAN ----- fATTERN 2Š14
2314—Mėgstąs Afghan.

NŲT .......... ...........-...... $6.00
BĮG LUMP    $6.00 MI&E RUN ..................  $5.75
SCREĖNINGS ........... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTf. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitaš daro LAISNIUOTAS DENTISTAŠ iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—įsteigta 18 metų.
k HEJNA BROS.

I

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

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

KAUNAS
per Karaliaučių grįžo Lietuvos 
pasiuntinybės Lenkijoje bariai, 
kurie vokiečių karo vadovybes 
leidimu sykiU su kitų Valsty
bių ckblo m aliniais atfetbVais ap
leido J 
burėiiš
Lietuvos piliečių. Prekybos ir 

. , kitdki santykiai sti Lenkija yraKAŪNAS. - Peb pirinuMius visMai n J. ukę
7 mėnesius, nuo saiisio iki lie
pos pabaigos šiėrhet Lietuvoje 
buvo 12,034 jungtuvės (19Š8 
m. btivo 12,204, 19Š7 m. btivo 
10,t68), gimė 33;301 kūdikis 
(1938 m. 33,339, 19Š7 1h. 32,- 
454), mirė 20,014 (1938 m. 17,- 
149, 1937 m. 19(333) ir priau
go 12 687 asmenys (1938 m. 
priaugo 16,240, 1937 m. 13,- 
121). Per vieną liepos mėnesį 
šiemet priaugo 2,397 (1938 m. 
priaugo per tą patį mėn. 2,536, -f 
1937 m. 2,025). llitfSUlKlllb lAMiOSC

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. TARbS 3408

KRAUJAS--ODA
PŪSLES, INKSTŲ IR VISŲ KRONIAKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
Nenusiminkite, Jei kur kitur bnndėtS gy- 
lytis Ir nrpanliiekt. Per paskatinius 24 
metus vyrai Ir moters—kronlšklejl ligoniai, 

kurie gydėsi musq modernu mpkšU&ku 
budu, pasigydė.

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

žarnos Ligos
GYDOMOS BE OPERACIJOS 1 

LAIKO SL'GAISTIES 
Pilna pagelba per 3 Iki 

atsitikimuose. Klaidos i 
darbo Kmontms.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME

Nepagysite—nieko nemokėsite
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pr 
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL

RaŠflhfc aUara kas vakaras 
IH i WL Btetanėatėnlafc 
DM » ry to iki 1 vaL Dobtai

BRONĖ DRANGELIĖNE-DARLYS
SOPRANO

LIETUVOS VALSTYBĖS OPEROS SOLISTĖ
Pirmam Koncerte Sugryžus iš Europos 

CHICAGO WOMEN’S CLUB TEATRE
62 East llth Street

TREČIADIENĮ, SPALI Ų-OCT. 25, 1939
Bilietai $1.10 ir 83 centai. Pradžia 8:Č0 ’Val. Vakaro.

i!J)
LOAN ASSOCIATIONofChicago
JUST1N MACKIEWICH, Pres.

TRUMPAI APIE VISKj)
Rašytojai ir jų raštų temos
Daugelis mano, kad, jei jau 

tu rašytojas, straipsnius rašai 
ir apysakas,—tai ir gali para
šyti, ko tik tavęs kitas papra
šys. Tikrumoj taip retai kada 
būna. Rašytojas savo raštams 
temas dažniausiai imi iš gyve
nimo. Retas rašytojas gali ra
šyti pagal užsakymą. Paprastai 
tai, apie ką rašytojas imasi ra
šyti, pats turi tatai pergyventi, 
ar matyti kitus p’ergyvenant. 
Temos iš piršto neišlauši.



NAUJIENOS,: Chicago, III. Antradienis, spaliu 24, 1939

Chtea 
lįfhuanlan

JUOZAS J. ŽUKAS
PASIŽYMĖJO '

KITI DRAIinJdar nlažai y,’a pasiryžėlių lai- bet ji, regis, visai užmiršo, kad tik įstojo draugas J. Augailis į
fflUJjJ 1 Ullvij nieti Kalėdų dovaną už prira- konteste dalyvauja ir per pa-kontestą, tai jam reikėjo pa-

JŲ KONFERENCIJA

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Knlturos Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted §treet Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. V ARKA LA. Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Pirmas skaičius parodo kontestanto kvotą iki Kalėdų, o 

antras — kiek jau turi įrašęs.
Kuris pirmas kontestantas baigs savo kvotą iki Kalėdų, tas 

gaus pirmą dovaną $15; antras $10; trečias $5.

Laimėjo net tris taures.

HH

Jau pereitą savaitę buvo pra
nešta, kad Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyrių, kurie yra -ži
nomi kaipo kultūros draugijos, 
konferencija įvyks lapkričio 
(November) 5 d. Walter Neff’o 
svetainėje (2435 S. Leavitt St.). 
Konferencija prasidės 1 vai. po

ne- 
da-

per

Šymą naujų narių. Lauksimo, skutimus . kelis mėnesius visai nešti daug vargo ir nesmagumų 
gal šią savaitę iš Chicagos Lie- nesidarhavo. Reikia žinoti, kad|ir todėl negalima buvo nė t.k< 
tuvių Draugijos narių daugiau Josephine turi plačią pažintį tis, kad jis darbuotųsi draugi- 
r* £ ..r. " Limin X rt ■ 4 r 5 r. 1 i I O f U 1 z. A Z'fZ'iC! i 1 a. rz. i 4 z. 4 K... J .. ..atsiras, kurie mėgins tokią 
dėlę dovaną laiitiėti.

PASIGENDAME

Kvota Įrašė
... 38

... 20... ....41
.. 22.,. ....37

.... 10... ....27
... 17... ....28
.... 10... ....24
.... 19... ....21
.... 15... ....17
.... 13... ....16
.... 14... ....15
.... 15... ......8
.... 10... ......8
.... 9... .....8
.... 14... ......6
.... 13......... 6
.... 15......... 4
.... 15..........3
.... 10.. ...... 3
.... 13.. .......4
.... 10..........2
.... 10..........2
.... 15.. .......2
.... 21.. .......4
.... 10.. .......1
.... 10.. .......1
.... 10.. .......1
.... 10.. .......1
.... 10.. .......1
.... 10
.... 10
.... 15
.... 10
..... 10

Juozas Žukas, Chicago .............................
Adomas Markūnas, Chicago ......v.........
Benedict Vaitekūnas, Chicago ..............
John Petkus, Aurora, III..........................
Juozas Ascilla, Chicago .........................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.......
V. B. An^brose, Chicago ........................
K. Yokubka, Cicero, III......................:.....
S. Yurchis, Chicago ......................... .......
Petras Galskis, Chicago .........................
Frank Bulaw, Chicago ...........................
Josep:h Laurinas, Aurora, III. ..........
Petras Lapenis, Chicago ..........v.............
Jonas Thomas, Chicago .........................
Marijona Ascilla, Cicero .........................
Ramusis Mikšys, Chicago .....................
E. Norgailienė, Chicago .........................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III...........
Mike Senko, Chicago .............................
Miss Josephine Miller, Evanston, III. ...
Frank Klikna, Chicago ...........................
Thomas Šalkauskas, Chicago ...............
Dzūkas .......................................................
S. Mockus, Racine, Wis..........................
Antanas Totiias, Kenosha, Wis..............
Chester Prakuratas, Gary, Ind. ...........
J. Cinikas, Cicero ..................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind. ..
Bruno Arlauskas, Chicago ............... ?s.
Joseph Augaitis, Cicero (.................
Constantin čepulevičius, Chicago .........
Anton Marshall, Maywood, III................
Pavieniai nariai įrašė ..............................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

Juozas J. Žukas, kuris visus 
kontestantus buvo pralenkęs, 
staiga liepos mėnesį pranyko iš 
Chicagos padangės. Buvo trum
pas pranešimas, jog Kauno Kul
tūros Ramų kviečiamas j s š 
vyko į Lietuvą teniso instruk
toriaus pareigas eiti.

Išvažiavo jis į Lietuvą ir 
dingo, kaip akmuo vanderėjo: 
per kelis menesius apie jį jokių 
žinių neturėjome.,

Tačiau šiomis dienomis kon- 
testo vedėjas gavo laišką iš Žu
ko. Rašo, kad jis sveikas. Karas 
jo neišgąsdinęs ir jis pasiryžęs 
pasil kti Europoje bent kai ku
rį laiką.

Europoje laikai neramus, ne
paprasti, nenormalus. Tačiau 
tuo pačiu metu jie labai nuoty
kingi, istoriški. Jie vilioja drą
sesnius jaunuolius pasi.ikti ir 
pasižiūrėti, kas bus ir kaip Eu- 
iopos gyvenimas vystysis ate;* 
tyje.

Žukas nusitarė dar pasilikti 
Europoje. Karo audrų jis n Jš-

Kaip žinia, kultūros draugijų 
valdybos nariai yra laikomi at
stovais. Todėl skyrių valdybų 
nariai yra kviečiami konferen
cijoje dalyvauti. Jei jau visi 
galėtų dalyvauti, tai nors jų 
xis.

Tie . skyriai, kurie turi
šimtą narių, gali rinkti ir atsto
vus (po vieną nuo 50 narių). 
Tai reiškia, jog, be valdybos na
rių, tie skyriai dar gali išsirink
ti vieną, du ar daugiau atstovų.

Jei kai kuriems valdybos na
rtams nėra, paranku konferenci
joje dalyvauti, tai jie gali pri
siųsti savo substitutus.

Šiaip ar taip, o kolonijų at
stovams kartą per metus suva
žiuoti ir pasitarti savo organi- ' 
zacijos^rejkalais vis dėlto prą-( 
vartų. Tik tuo budu mes galime 
savo organizaciją tobulinti bei 
tiksliau ir sklandžiau veikti.

Visi kultūros draugijų atsto
vai, kurie rengiatės atvykti į 
konferenciją, pasirūpinkite atsi
vežti ir naudingų sumanymų, 
žinoma, paruoškite ir raportus 
iš savo skyrių veiklos.

Be atstovų raportų, turėsime 
ir trumpą programą.

Dar kartą visos kolonijos yra 
raginamos prisiųsti savo atsto
vus į konferenciją.

CENTRO VALDYBA

di-1 tarp Chicdgos lietuvių ir, jeigu* 
ką užsispiria padaryti, tai visa- 

’dos turi geras pasekmes. Ka
dangi Josephine priklauso prie 
Naujos Gadynės choro, tai, aš 
manau, kad iš choristų-čių 
'daug galima gauti narių, 
dar daugelis nepriklauso, 
manai, Josephine?

' Kon. Frank Klikna
1 Draugas Frank Klikna 
dainas į kontestą žadėjo 
šimtus narių įrašyti, bet įrašęs 

, kad niekur 
nė su žiburiu negalima surast'. 
Žinodamas, kad Frank i s yra 
geras naujienietis, lai jis per
skaitęs šį straipsnį ir norėda
mas savo garbę apginti atneš į 
ofisą mažiausiai desėtką apli
kacijų. Lauksiu, broli Klikna!

Kon. Thomas Sa kauskas

Kon. Ė. lQo ga liūnės
Pasigendam ponios .E. Nor- 

gailienės, kuri pradžioj kontes-j 
to gavo tris narius ir dabar per 
paskutinius kelioliką mtnes.ųS- 
neįrašė nė vieno nario. Mes ži
nome, kad p. Norgailienė gal 
gauti daug narių į draugiją, tik P(_)r^ ir pasislėpė, 
kažin kas su ja pasidarė, kad 
aptingo. Praeitame konteste 
smarkiai darbavosi ir turėjo 
gerą pasisekimą. Butų smagu, 
kad .ir šiemet pradėtų smar
kiau darbuotis, ir aš manau, 
kad turėtų* geras pasekmes. 
Lauksime, kada pradės darbuo
tis ir su aplikacijomis dažniau

nės
Ką

kelis

Thomas Šalkauskas pere’tą 
kontestą aplikacijas nešė glė
biais kas savaitę, bet šiemet su- 

; Panelė Josephine Miller šia- tingo, ar kas tokio atsitiko, kad 
me jubiliejiniame konteste įra- mes negalime sulaukti su apli- 
šč porą narių ir tuo laiku pa-Racijomis. Mes tikimės, kad 
reiškė, kad visi jos mieste vieną gražią dieną netikėtai at- 

; Evanstone gyveną lietuviai pri- Šliaukys į ofisą ir padarys 
klauso prie Chicagos Lietuvių mums siurprizą.
Draugijos. Besikalbant- supra
tau. kad panelė darbuosis ir to-

Kon. Miss Josephine Miller *

jai. Pergyvenęs nelaimę ir ne
smagumus, aš manau, kad d i- 
bar pradės darbuotis dėl drau
gijos ir ne tik pasivys kai 
riuos savo konkurentus, 
dar ir daugelį pralenks. Ką 
nai, Juozai?

Ar pradėsite?
štaf keletas kontestantų, 

rie pamiršo, kad jie yra pasiži- 
dėję darbuotis dėl Chkagjs 
Lietuvių Draugijos naujų narių 
gavime, bet kol kas veik ne
pradėjo dirbti, būtent, J. Cini
kas iš Cicero, Bruno Arlaus
kas, Constantin čepulevičius ir 
Anton Marshall iš Maywood. 
Mes laukiame, kada jus pradė
site darbuotis. Juk nėra taip 
sunku gauti keletą naujų na
rių iš savo giminių, draugų bei 
pažįstamų. Mes nemanome, kad 
apsiėmę konteste dirbti ir taip 
pasiliksite negavę nė vieno na
rio. Lauksime atvežant naujų 
narių aplikacijų!

bet
ma

- SAVAITRAŠTIS —

DOVANOS NARIAMS

Kon. Joseph Augaitis
liau ieškodama narių Ghicagoj, Mes gerai žinome, kad kaip

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

metais, 
tikėtus 
visi tie

Nėra reikalo ir a.škinf, 1 ad 
jis daug jau patyrė, daug viso 
kiaušių įspūdžių įšigijo.' C) ^tii 
tyje jam teks dar įdomesnių 
nuotykių pergyventi.

Bet ką. veikė Žukas nuvykęs į

Draugijos darbuotojams 
Kalėdų dovafla už gavi- 

r.?ų daugiaUšia narių 
iki Kalėdų

KONTESTANTŲ 1 
VEIKLA

NAUJI NARIAI

Pereitą savaitę iš kontdstanlų 
daugiausia narių gavo Adoma. 
Markūnas, būtent, penkis na.i- 
jus narius. Po A. Markūno ant
ras daugiausia gavo dėdė B. 
Vaitekūnas, būtent, tris narius 
Po jų seka: S. J. Petrauskas iš 
Rockiordo, Mike Senko, Joseph 
Ascilla, Dzūkas ir V. B. Amb.o 
se.

Kad laimėti Kalėdų dovaną iš 
kontestantų daugiausia rodo gy
vumo iš Rockfordo S. J. Pet
rauskas, nes jis jau įrašė pen
kis naujus narius ir dar trūks
ta 10 narių, kad laimėjus pir
mą dovaną. Bet kuris iš. kontes- 
’.antų laimės, šiuo kartu dar ne
galima permatyt, nes dar tik 
pradžia rungtynių. Pasikalbėjus 
su dėde B. Vaitekunu *paąirodė, 
kad jis turi pasiryžimą laimėti. 
Taip pat ir daugelis kitų kon
testantų turi viltį laimėti vie
ną Ar kitą paskirtą dovaną.

Pereitą savaitę kontestantai 
ir draugijos nariai prirašė 19 
naujų narių, taip kad šiame Ju
biliejiniame konteste jau 
prirašyta 437 nariai.

Kon. Adomas Markūnas įraš
William Sadauskas
Anthony Augaitis
John Aleknus
John Galminas
Sopliie Galminas

Kon. Mike Senko įrašė:
Maggie Palonis
Charles Pacesky
Kon. V. B. Ambrose įrašė:
Petronėlę Gribins

Kon. S. J. Petrauskus
Rockford įrašė:

Joseph Jugas
Eva Jugas
Kon. B. Vaitekūnas įrašė:
Mary Yestavich
Anna Kasteckas
Antanas Budrys
Kon. Joseph Ascilla įrašė:
Eva Žukauskas
Edward John Montvill

Kon. Dzūkas įrašė:
Stella Ponsavagė
John Ruzus '»

Kaip žinia, jis nuvyko ten 
kaip tik tuo laiku, kai karo de
besys ėmė kasdien labiau tirš
tėti. Pagaliau prasidėjo ir karas. 
Lietuvos padėtis tuo metu buvo 
labai pavojinga: buvo galima 
tikėtis, kad karo liepsnos gali 
ir ją paliesti.

Amerikiečiai, kurie buvo nu
važiavę į Lietuvą, skubėjo grįž
ti atgal. Bet v.sai kitaip pasiel 
gė Žukas: jis nutarė pasilikti iv 
dirbti teniso instruktoriaus dar 
bą.

Štai įvyksta pirmenybės Lie
tuvos teniso meisterio titului. 
Titulą laimi Žuko mokinys Ge
rulaitis (pats Žukas rungtynėse 
negalėjo dalyvauti, kadangi jo 
dalyvavimui priešinosi kiti teni- 
sistai, kurie nujautė, kad jie ne-

Pirma dovana $25.00
Antra ” t 15.00
Trečia 10.00
Ketvirta 5.00
Penkta 3.00
šešta 2.00

P.S. Kad galėtų pirmą dova
ną gauti, tai Chięagos Lietuvių 
Draugijos narys turi prirašyti 
nemažiau, kaip 5 naujus narius 
iki Kalėdų, o kad gautų antrą 
dovaną, tai narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 3 naujus narius

Pasiryžę laimėti.
Štai pora narių, kurie pasiry

žę virš minėtas dovanas laimė
ti:

Martha Kunchis įrašė savo 
sūnų Joną Kunchis.

Kari Savage įraše Albcrt Pa- 
liūlį.

Kaip matote, iki šiam laikui

iš

Tačiau Dr. Tilmansas pasky
rė dovaną geriausiam tėnisistui. 
Tai dovanai laimėti buvo su 
rengtos pirmenybės, kuriose ga
lėjo dalyvauti visi Lietuvos te- 
nisistai, be jokios iš mties. Do
vaną laimėjo Juozas Žukas. Be 
to, jis dar laimėjo mišraus dve
jeto dovaną ir vyrų dvejeto do
vaną.

Paveikslas vaizduoja Juozą 
Žuką, o prieš jį stovi visos trys 
jo laimėtos dovanos. Tos dova
nos — tai labai brangaus suk* 
lo taurės. 
I ■ ■ s 7*

Taigi/musų pasižymėjęs kon- 
testąritas Juozas Žukas nesnau
džia Lietuvoje. Mes linkime 
janv kuo geriausio pasisekimo.

yra Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir geru pa
mokinimu.

AK ŽINOTE K4 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj ^i- 

cia, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti?

Net kunigai pasislėpę j j 
itudijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia ji i rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgstą dėl 
to, kad jis niekam nepataikaų- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi-

> gailėjimo,
Re to, jame rasi visokių par. 

tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir Žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
- u

253 Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

"■ . ---------------- ■

gražių

t

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš- 

H kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy-
R non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau

jiems nariams priimti.

A Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrąuda yra pigesnė. 

a Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudę. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

. 307 West 30th Street, New York, N. Y.

ŠTAI JUMS PROGA

visa

“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams
DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 

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

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

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

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

PRIEŠINGAI, musų
teisę savo pasiūlymą 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu
populerų 8 puslapių

NAUJOJI G A

bendrovės direkcija rezervuojasi 
atšaukti, kaip greitai ji , matys

įdekite vieną dolerį—jus gausit 
laikraštį. Adresuokite taip:

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
. įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gedausią kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pūsm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’* žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie- 
. nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

H0W TO'CUANSE AND SOOTHĖ 

:' TikĖb . 
STRAINED’EYES

•Don’tsufferfrombum- 
ing, smarting eyes. 
Murinę brings you 
quick, amazing relief. 
Murine’s six extra in- 
gredients completely 
wash away eye irrita- 
t /on-makeyour eyes feel
clean,fresh,alive I Ūse Murinetwicedaily. 
♦Eye straindue todust.driving, glarc.close work, 
movies, reading, late hours. Murinę will not cor- 
recteyedcficiencies. For treatmentof organiceye 
disorders, see a cocnpetent profes»iooal at ooce.

aEyes
AT ALL DRUG STORES ,

HOW'S 
YOUR

You may be guilty of halitosis (bad 
breath) this very minute, and yet be 
vnaware of it. That’s the insidious thing 
about this offensive condition, so fre^. 
Suently due to food fermentation in 

le mouth. /
You yourself may not recognize/it 

. . . būt everyone you come in coruact 
with does. /

Listerine Antiscptic halts sueh fer
mentation, said by some authorities to 
be a major cause of mouth odors, and 
overcomes the odors themselves. So why 
risk annoying and offendinc others? Why 
hurt yourself socially and in business?

It Is so easy to guard against pffend- 
ing by gargling with Listerine, the 
safe antiseptic. Your breath becomes 
sweeter and more agreeable. If you 
value your job and your friends, ūse 
Listerine Antiseptic regularly. Lambert 
Phannacal Company, St. Louis, Mo.

LISTERINE 
.'HALITOSIS

(BAD BHEATH)

Garsinkitės “N-nose
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BUSINESS CHANCES

JAUNA MOTERIS krautuvėje ir 
biskį prie namų ruošos padėti. Nėra 
vaikų. Liudymas. 3834. Wrightwood 
Avė. R. SACKS, Spaulding 8977.

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

REIKALINGA PATYRUSIŲ VIL
NŲ ir skudurų skirstytojų.

J. CHAPMAN and SONS
884 North Halsted St.

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

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

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

<
iI

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

Lakeview 7990.

WHOLESALE FURNITURE 
jRakan^ąi 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. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westęm Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

IR MADISON GATVES “FLOPTOWNEJ 
TURIM LIETUVIŠKĄ KOLONIJĄ

Žinutės Iš 18-tos Apylinkes
. .. .

.Kiti Lietuviai Prie “Madisono”
Prie to reikalinga yra pri

migti, kad Madisoft gatvėje 
yra apščiai lietuvių. Yra dau
gelis viešnamių užlaikyto jų ir 
pas juos daugiausia apsigy
venę lietuviai.

Kaip sakoma, pas lietuvius 
yra švariausi kambariai. Lie
tuvių tarpe Wąshlngton bulva
ro ir Jaekson bulvaro ir nuo 
Canal gatvės į vakarus iki 
Ashland Avė., bus iki poros 
tūkstančių!

Trys Dvynukės, taipgi yra 
lietuvių įstaiga, angliškai va
dinama Three Dučes. Randasi 
adresu 222 So. Halsted gatve. 
Čia savininkė yra p. Juzefina 
Kopūstas, o jhi padeda-mane- 
džeriauja p. Otto Kraus-lietu- 
vis; Jų viešnamis yra 31 kam
bario. Daugiausia čia gyvenu 
graikai ir lietuviai.

Varduvės, Vestuvės, Etc.
Na, tai ir po balia vonių. Jų 

buvo apščiai. šeštadienį vestu
vės p-lės Šimkiutės nuo 17 PI., 
p. Petrausko svetainėje 1750 
So. Union Avė.

Sekmadienį visas būrys iš 
Cicero ir iš pietų Chicagos su-

Vienas Daugiau Išeivių!
18 KOLONIJA — šiomis die

nomis mes netekome savo ko
lonijoje darbštaus žmogaus as
meny j Stanislovo Tarkausjto, 
kuris įsigijo viešnamį—Board- 
ing House, prie 651 W. Madi- 
son gatvės, su 23 kambariais.

S. Tarkauskas perleido tą 
viešnamį savo žmonai, kuri jį 
prižiūrės, o pats Stanislovas 
lieka savo darbe, kaip ir pir
miau. Linkiu p. Tarkauskui 
laimės naujoje vietoje, na Jo 
jeigu nepatiks, tai pas mUs dar 
vietos yra ganėtinai daug. ' \

ANTANAS ARMONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

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

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

Visi a. a. Antano Armono 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuhudę lieka,

Švogeriai, Pusbroliai ir jų 
šeimos.

Laid. Dir. J. Liulevičius, 
Tel. LAFAYETTE 3572.

ANTANAS ŽUKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 21 d., 8:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 48 inėtų 
amž., gimęs Titavėnų pąrtip., 
Loluchų kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

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

Kūnas pašarvotas 4600 So. 
Wood St. Laidotuvės įvyks 
spalių 25 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bu? nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Žukausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liėkė, 

-Moteris, Dukterys, Šunai, Bro
lis ir kitos Giminės.

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

PRANCIŠKUS DYERS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 2.1 dieną, 4:45 vai. po
piet, 1939 m., sulaukęs 28 me
tų amž., gimęs Chicago, III.

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

Kūnas pašarvotas 
19th Place.

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

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

Nuliūdę liekame, 
tėvas, Motinėlė, Broliai, Se

suo ir Ritos Giminės.
Laid. Dir. John F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741,

. . J
717 W

■ketvirta- 
8:00 vai.

*

llfini Gilės Mylintiems
i E K K A Vestuvėms, Bąn- 

JMkietams, Laidotu- i w ■ ■ v v ■ vgms, Papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 58tfo$

I n't/FlKL U V d Iv IU Visas Pasaūlio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir PagtaMms 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

linksmai kalbėjosi ir svečiavo
si iki gaidžių. Reikalas? p. Ki 
kienės vardadienis—ji .Teresė

Dar sekmadienį, tai p. Boles 
lovo Pužausko 645 W. 181h 
Str., gimimo diena—“pusė am-į 
žiaus”ė Na, jeigu p. Pužauskas 
išlaikė savo “kvotimus” perei
tą sekmadienį, tai jis lengvai, 
sulauks antros pusės .amžiaus.* 
Svečių buvo iš visur ir visi 
svečiai buvo smagus ir nuo-: 
taika puotos buvo kuo geriau
sia. Daugelis naujiehieČių bu-; 
vo tarp svečių, butėnt: pp. 
Zalagėnai, pp. Antanavičiai, 
Petrauskai, Zięcka4, Klitnai, 
Rakauskai, Bučkauskai, Duo- 
bilai, Butkai, Simauliai, Peč- 
kaičiai, Moskai, Pužauskai: 
(Martin), Ochilakai, Slusnai, 
šauličiįai, Laddingai, p-ni Pe-; 
tronėlė Barštus, p. K. Mikuckis,: 
S. Ruykis, K. Ūkelis, P.' Vidra,' 
S. Skudas, A. Kantrimas, K. 
Sabonis.

Visi svečiai linkėjo jubiliau
tui p, Boleslavui Pužauskui, o; 
kartu ir jo žmonai, p-niai Ma
rijonai Pužauskienei, daug lai-

ADOMAS JESUNAS
Pėrsiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyvėno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

šeimyną, gimines, draugus ir 
pažįstamus.

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

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

Nuliūdę liekame, B
Šeimyną, Giminės, Draugai iri

Pažįstami. 1
Laid. Dir. John F. Eudeikis,! 

Tel. YARDS 1741. • 1

one Yardg 5069

NAUJAUSI IR NĖRIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, inc 
*THE HOME OF FINE FUBNTTUBE* SINCĘ JL904 

1748-50 West 47th St Ph

■S- St
VelŲhięągoj

rijonai Pužauskienei, ąaug lai
mūs, sveikatos ir visokios gero
ves. Svečiai išsiskirstė taip 
kaip pridera. Tik jūsų Bynsas 
rytojaus dieną turėjo plaukus 
kiek “patinusius.”

Pataisė Union Avenue

S. Jarov, chorą “diriguoja”
Dainų mėgėjams bus smagu 

išgirsti, kad garsus Dono Ka
zokų choras vėl atvažiuoja Chi- 
cagon. Publikai reikalaujant, 
Kazokai grįsta Chicagon kitą 
sekmadienį, spalių 
išpildys programą 
salėj. Programas

Bilietus galima
j ienose”. Visos vietos rezervuo
tos ir kainos yra nuo 83c iki 
$2.20. . (Sk.)

29 d., ir vėl 
Civic Operos 
bus naujas.
gauti “Nau-

® I ' 
CiCERlECIAI OLBIKAI 
RENGIASI PRIE 
“VESTUVIŲ”

1914 metais, jauna, graži
raudona kaip rožė gruzdietė, 
Onutė Vaitkaitė atvyko iš Lie
tuvos, ir neužilgo atidavė e sa
vo jautrią širdelę judriam že- 
maitukui, Antanui Olbikui.

Ačiū Dievuliui, jau 25 metai 
praūžė, o pas drg. Olbikus mei
lė žydi kaip Lietuvos darže
liai, rūpestingos lietuvaitės da
binami. 1

Išauklėjo šeimyną ir patys 
gerai atrodo. Jie nusitarė su
rengti šaunias dvidešimts pen
kių metų sukakties ženybinio 
gyvenimo vestuves, šį sekma
dienį, įvyks gražios sukaktu
vių ceremonijos šv. Antano 
bažnyčioj, Ciceroje, (10:30 vai. 
ryto), p pokilis prasidės 3-čią 
vai. po pietųv Parkholm Com- 
munity salėj, 1820 S. 51st g-ve, 
Cicero.

Sako, daug 
rie suvažiuos 
ir apskričių.

bus svečių, ku- 
iš visų valsčių 

Gruzdietis.

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

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

REIKALINGA MERGINA bend
rai namų ruošai be virimo, savas 
kambarys, geri namai, $7.00 iki $8 
pradžiai. JUNIPER 9204.

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

hEAL ĖSTATE FOft ‘ ŠALĖ ’ 
Namai-žemėPardftVimui

'NAUJI MŪRINIAI 
BUNGALOW

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

Tai musų “slaunią” Union 
Avė., miestas kiek aptaisė-ap- 
lipino sji smala ir asfaltu. Nuo 
pat Ccrmak R<l-22 gatvės iki 
16-tos. Reiškia, kelias ne bus 
duobėtas. Važiavimas geras su 
autais.

Musų žmonės šiomis dieno
mis atsisakė mirti. Nėra laido
tuvių ir tiek, bet ženatvių pas 
mus yra “plenti”. Kas savaitę 
p»o dvi ir kartais trys vestuvės. 
Bet visgi musų graboriai aštuo-; 
iiioliktoje nesėdi rankų su
dėję. Ir jeigu jie neturi lietu
vių laidoti, jie laidoja meksi- 
^i^čitis^Tųip S. Skiidų,. 
taip su A, Butkus and Co. Ba
džius šiomis dienomis palaido
jo p. Savickienę.
Svečiuose Pas Bridgepartiečius

Man teko šiomis dienomis 
būti Bridgeporto kolonijoje iįr 
atsilankyti'į “Lithuanian Tem
ple and Librai’y”. Tai yra kny
gynas, įkurtas kun. Stanislovo 
Linkaus, jo vadovaujamoje 
tautiškos parapijos svetainėje, 
3501-3505 So. Union Avė. Kny- 
gynas gerai įrengtas, yra dau
gybė knygų visokio turinio; 
svietiškų, religiškų lietuviškų, 
lenkiškų, net ir rusiškų: o ga
linu ir laisvo turinio.

Knygos yra tai daugiausia 
buvusios “Aušros”, kurias kunJ 
S. Linkus perėmė nuo p-nios 
Mickevičienės, mirus jos vy- 
rui-Juliui. Kun. Linkus dapir- 
kęs ir kitokių knygų. Jos duo
damos žmonėms skaityti-vel- 
tuį, vietoj ir galima neštis na
mo pasiskaitymui.

Kiekvieną sekmadienį kun. 
Linkus, kartu su komitetu ren
gia pasilinksminimo vakarė
lius. Prisirenka kaip senesnių, 
taip jaunesnio amžiaus lietu
vių. Pertaisyta svetainė. Kur 
buvo “bar ruimis”, padaryta 
skaitykla, ir žmonės, kurie ne
nori šokti bei “baliavoti”, ga
li, vakarą praleisti prie knygos.

Kun. S. Linkus džiaugiasi, 
kad žmonės apščiai skaito. Aš 
pats gavau vieną knygą, bu- 
tetit Kun. Meslįer (franeuzo) 
“Superstition in all Ages”. 
Knyga laisvo turinio, kaip ku,r 
net ir “storai laisva”, bet per
dėm sausa. Kun. Jean Mestier 
gimė 1678—buvo katalikas ku
nigas; paliko testamentą, ku
riame prašo Dievo, kad atleis
tų jo nuodėmes, kad jis mokč 
žmones tikybos. Nenorėdahiaš 
aš imti kritiko darbo, knygą 
šią savaitę gražinsiu kuygy^i 
mti; o kas norės pasiskaityti,: 
galės ją gauti tiesiai iš Jknygy-i 
no. ' < i

Kiti Įvykiai Bridge’porte

1 i . . ■ i .

čiai išsigandę, kad netekę Chi
cagoje pirmo praloto, Mat, ne
seniai buvo >suvykę kunigai iš 
visos Chicagos pagerbti pralo
tą Miką Krušą su vardadienių, 
ir svečiams .besikalbant žęmai- 
klebonijoje, pralotas .. nuėjo į 
antrą aukštą pasilsėti. Kada 
kiti nuėjo pralotą pažadinti, 
rado jį gulint be sąmonės. Jam 
buvo suteiktu greita medika- 
lė pagalba ir pralotas dabar 
jaučiasi neblogai. Bet tarp lie
tuviškų kunigų į buvo kilęs di
delis sujudins. ,

Kun. .Ųasų^ijįs, Petras, tapo 
sužeistas auto nelaimėje. Sma
kras dviejose vietose skilęs. 
Buvo pripuolus infekcija, bet 
pavojus praėjęs.

Žinodamas, kad Bridgepor- 
tiečiai seka Rynso rašymą iš 18 
kolonijos, tai paduodu žinučių 
ir iši. Bridgeporto. Vėliau bus 
daugiau. Jūsų Bynsas

Vyrų Choro Vakaras 
Buvo Pasekmingas

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras užvakar vakare labai' gra
žiai pasirodė, savo pirmam 
šio sezono parengime. y

Chicagos Lietuvių Auditori
joje choras suvaidino veikalą, 
“Amerikoniškas Žentas” ir su
dainavo įvairių dainų progra
mą. Publikos buvo daug. Pla
čiau apie parengimą, bus ry
toj.

iAabioi
------- ------------- ------------ -VaJa.------------ L—L-Į.---- k—ibMii

DAINUOS GRANADIERIŲ 
TRIO

Peoplcs Baldų Krautuvė ruo-. 
šia specialiai gražų ir įdomų, 
programą, kuris bus transluo-, 
jamas reguliariu laiku šian
die, antradienį, 7-tą valandą, 
vakare iš stoties WGES. Tar
pe kitų žymių dąinininkų da-< 
lyvaus visuomenės pamylėtas 
Radio Granadierių trio. Jie. 
padainuos keletą opepetiškų 
kurinių bei liaudies dainelių.

Taipgi nepasiliks ir kiti dai
nininkai. Bus smagios muzi
kos, moterų “Grožio Žodynas”, 
daktaro kalba, na ir visokios 
žinios, pranešimai, patarimai, 
smagi muzikair kitokie nau
dingi dalykai kiekvienam gir
dėti -ilr žinoti. Ypač iš Peoples 
Bendrovės Kran’tuvės girdėsite 
daug ^erų Mnių apie pirkimą 
Visokių namams reikmenų, nes 
čia keina 24-ftaš metinis rude
ninis išpardavimas. Nepamirš-

Bridgeportįeęiai buvo dru- l^te phsiklatisyU;-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Ffank Reda, 32, su Carme- 
line Dalidonis, 26

Edward Renkas, 30, su Ber- 
nice Karmibinec, 22

Michael Jesuit, 31, su Auna 
Dūda, 22

Leandre Varella, 29, su Isa- 
bel Rimkus, 23

Richard Stankowitz, .20, su
Grace Janicke, 17

Roy Glumm, 22, su Julia An
drulis, 21

Harry Spatz, 23, su Minnie
Gedutis, 21 '

Stanley Lepšis, 23, su Mild- 
red Janilonis, 23

Arthur ? Sarockas, 23, su He- 
lene Norvid, 21

Reikalauja
Perskirs

I
Alice Michels nuo Bernard

Michels

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

V

oderniš

Marquette Parkas 
Susilauks Fotografo

Dabar visi Marąuette Parko 
gyventojai turės savą/ fotogra
fą ir naujai ir labai
kai įrengtą foto studiją ^antra
šu 6823 So. Western Avė.

Motinos ir tėvai, dabar galit 
atvesti savo vaikučius ir 
fotografijas gauti dykai.

Tas dabar yra siūloma tik
tai dėl susipažinimo. Jokio biz
nio nereikės daryti jeigu neno
rėsit. —• VBA.

Dvigubas 
Prasikaltimas

Rytoj, Monroe teatre pradės 
rodyti paveikslą iš garsiųjų 
Franci jos tvirtovių — Maginot 
linės. Paveikslas pavadintas 
“Dvigubas prasikaltimas Magi
not Linėje”.

Filmą padaryta Franci jos ka
ro Valdžiai pilnai pritariant ir 
kooptuojant. Joj parodoma 
kaip buvo susektas špionažas 
tvirtovės požemiuose.

Teatras randasi prie Monroe 
ir Dearbom. Smulkiau — skel
bime. . (Skelb.)

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

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

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN KOMES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005

REIKALINGAS JANITORIUS. 
Turi priklausyti prie unijos, ne 
girtuoklis, teisingas ir kad butų 
“handyman”. Kreipkitės laišku.

Box 1101, 7139 So. Halsted St.

4 FLATŲ PLYTINIS, 2—5, 2—4, 
7 kambarių katedž užpakaly, 35 
pėdų lotas, puikiam stovy šaldytu
vas, pečius ir stokeris, bargenas 
—55th ir Sangamon. Radcliffe 4160

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

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

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai: ir' įtaisai Pardavimui

BALDAI UŽ PINIGUS
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI

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

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

, i II I——....................................... ......

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

Stella Wodman, rast.
LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 

RATELIO susirinkimas įvyks tre
čiadienį, spalių 25 d. Liudkevičiaus 
namuose, 134 E. 110 st. durys iŠ 
Edbrooke avė., 7:30 vai. Ratelie- 
čiąi susirinkite laiku.

—S. Drlis, rast.

Padaro Vaikų 
Fotografijas 
Dykai

PARSIDUODA MŪRINIS 2 fla- 
tų namas po 5 kambarius. Priimsiu 
į mainus grosernę ar lotą.
7242 So. Fairfield Avė. antros lu
bos priekyje.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

15F AKRŲ GEROS žemės ir 
budinkai arti Peotone, po $80 ak
ras. Terminai. 137 akrai geros že
mės ir budinkai arti New Lennox 
—$100 už akrą, terminais. E. POR- 
TER, 1122 Bryan Avė.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE >

SPECIALAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
’39 Plymouth sedan, radio ir Šildy
tuvas .................... 1......   $595
’38 Oldsmobile sedan, radio ir šil
dytuvas ......... ;.................. »...../ $575
’38 R» panel truck ..............  275
’37 Plymouth sedan radio ir Šildy
tuvas ..............................   -395
’37 Crysler sedan, radio jr šildytu
vas ........................................  395
’37 Olds. 6 cil. Sedanas, radio 

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

BUNNIN A SONS, INC.
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogden Avę. Rockwell 0434

■ . I' ■ !!■' ........................
COAL—W00D—OIL 

Anglys—Malkos Aliejus

$395

375 
265

• Šil- 
395 
195 

. 85

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ • ‘

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

No. 3 Oil—6Y4C.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN, 
Tel. HARRISON 3000.

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

Naujos studijos savininkas 
p. Atlas’as yra .dirbęs eilę me- 
tų didmiestyje prie 
fotografų. Dabar jis 
dirbti pats ant savęs.

(Skelb.)

li-

garsiųjų 
pasiryžo

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

įvairių gerų baigenų.
VISUOSE BIZNIO reikštame 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės ęjassified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami ąrbaat-.

CANai 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET I
Chicago, ni.

■■

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis lt t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet «arstaU- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classitied” skyriuj®*

SKAITYKITE kės dieną NaU-

Laimėtojas
. . "’ji.it' " /‘jį .

v Joe Matulis, jiaunas aviacijos 
entuziastas, nuo 2420 W. 46th 
Place, laimėjo pirmą prizą mo
delinių lėktuvų konkurse, kurį, 
dienraštis “Daily Times” užva
kar Surengė airporte, prie 79th

Rep xtcfr M Cicero a>venue.

Prie Bishop ir Madison gat
vių, Madison gatvės gatvekaris 
suvažinėjo ir sunkiai sužeidė 
apysenį chicagietį, Edward Nel- 
son, nuo 17 S. Loomis Street. 
Policija jį paguldė apskričio 
goninėje. Spėja, kad mirs.

■u1
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SUORGANIZAVO KOMITETĄ TEIKIMUI 
PAGALBOS VILNIAUS LIETUVIAMS

Rems Vilniečius Finansiniai, Kultūriniai 
ir Politiniai

Moksliški 
Eksperimentai 
20,000 Pėdų Ote

I .■

Tyrinėja Kosminius Spindulius

Pažangių minčių lietuviai 
Chicagoj pereitos savaites pa
baigoj pradėjo organizuotis 
teikimui pagalbos Vilniaus 
krašto lietuviams.

Neffo salėje šeštadienio va
kare įvyko gana skaitlinga 
veikėjų konferencija, ir ji nu
tarė remti vilniečius finansi
niai, kultūriniai ir politiniai.

Pasitarimas buvo sušauktas 
“Naujienų” redaktoriaus, Dr. 
P. Grigaičio, iniciatyva. Tarp 
atsilankiusių veikėjų buvo 
draugijų darbuotojai ir lyde
riai iš įvairių Chicagos apylin
kių, profesionalai ir keli Chi
cagoj gyveną vilniečiai.

Kadangi konferencijai skir
tas šeštadienio vakaras buvo 
nepatogus kai kuriems profe
sionalams, biznieriams ir dr- 
jų veikėjams, tai jie negalėjo 
atsilankyti, bet prižadėjo kon
ferencijos nutarimuose daly
vauti.

Komiteto Valdyba
Po gana ilgų diskusijų, ku

riose buvo nušviesta dabartinė 
Vilniaus krašto ir jo gyventojų 
padėtis, konferencija nutarė 
veikti, susiorganizuoti į komi
tetą, ir išsirinko devynių as
menų valdybą. Ji pasiskirstė 
pareigomis sekamai:

Pim {/rinkas—George J. 
Stungis; Vice-pirm.— A. Vai
vada; Vice-pirm.—J. Kundroš- 
ka; Sekr.—E. Mikužiutė; Fin. 
sek r.—Alex A m b r ozas; Iždi
ninkas—P. Millerisi Iždo globė
jai: pp. J. Tarnas, J. Gricaitė 
ir A. Žymontas.^ '

Konferencijai pirmininkavo 
Dr. P. Grigaitis.- Iš jo praneši
mo ir minčių, iškeltų diskusi
jose, susidarė štai koks Vil
niaus klausimo vaizdas.

Su pirmais pranešimais apie 
Vilniaus krašto grąžinimą Lie
tuvai—amerikiečiai labai ap

Sutrumpina Valan
das, Pakelia Algas

Darbo departamento apskai
čiavimais, šiandien algos bus 
pakeltos ir valandos sutrum
pintos 15,3(fthams darbininkų 
Illinois valstijoj.

Federalės valdžios algų ir va
landų įstatymo reikalavimais, 
darbdaviai turi pakelti mini- 
mum algas iki 30 centų valan
dai, ir sutrumpinti darbo savai
tę iki 42 valandų.

Nuo pereitų metų, kada tas 
įstatymas buvo priimtas, mini- 
mum algos buvo 25c., o valan
dos — 44.

Horner Reikalauja 
Manteno Ligoninės 
Tyrinėjimo

Nori Surasti Epidemijos 
Kaltininkus s

Ir gubernatorius Horner su
sirūpino nelemta padėtimi Man
teno proto ligų ligoninėj ir ka
lėjime, kur siaučia šiltinės epi
demija. Ta liga paguldė apie 
400 įnamių lovon ir 52 jau už
mušė. Kalinių įstaigoj yra apie 
5,300.

Vakar gub. Horner pasiuntė 
telegramą Kankakee apskričio 
koroneriui, reikalaudamas pa- 
darytljigoninės ir kalėjimo ty- 
rinėjimąir nustatyti epidemi
jos priežastis.

Kai kurie daktarai sako, kad 
įnamiai susirgo, vartodami ne
tikusį vandenį. Srutos buk įsi
sunkė į ligoninės šulinius ir 
visą vandenį užteršė purvais ir 
bakterijomis. Kiti kaltina ligo
ninės viršininkus apsileidimu.

sidžiaugė. Pagaliau, po 19 me
tų, Lietuva atgavo savo -seną 
sostinę! Bet kai atėjo smul
kesnės žinios apie sovietų ir 
Lietuvos susitarimą, tai pama
tas tam džiaugsmui pranyko.

Pirmiausia, pasirodė, kad 
Lietuva atgauna tiktai mažą 
dalį Vilniaus krašto ir tokio
mis sąlygomis, kurios Lietu
vai yra labai nepalankios. Di
desnę dalį krašto Rusija pasi
liko sau.

Toliau pasirodė, kad Stali
nas, su Vilnium neva lošda
mas geradario rolę, užkrovė 
Lietuvai reikalavimą, kuris 
pastatė visą jos nepriklauso
mybę pavojuj. Lietuva turėjo 
duoti sutikimą Rusijai įsteigti 
savo teritorijoje karo stovyk
las ir kariškus airportus. Var
du Lietuva pasilieka nepri
klausoma ir* toliau, bet turė
dama Rusijos kariuomenę sa
vo ribose, Lietuvos valdžia 
turės su ja skaitytis in jos pa
geidavimams nusilenkti. Gali
ma daryti išvadą, kad Rusija 
steigia Lietuvoj savo “protek
toratą”. Tą nuomonę patvirti
na visų Amerikos laikraščių 
korespondentų žinios iš Euro
pos.

Komiteto Principai.
Iš kitų pranešimų konferen

cija patyrė, kad Vilniuj eko
nominė padėtis yra labai sun
ki. Ten suvažiavo tūkstančiai 
pabėgėlių iš Lenkijos, trūksta 
maisto ir, kaip sako Raudo
nasis Kryžius, gali 'kilti epi
demijos.

Savo darbuotėj konferenci
ja nutarė vaduotis principais, 
kad Lietuva turi būti nepri
klausoma ir demokratinė, ir, 
kad grąžinimas Lietuvai da
lelės Vilniaus krašto Vilniaus 
klausimo dar neišriša galuti
nai. —Rs.

Kas Nors Šitam 
Jaunam Vyrukui 
Pamelavo

Pasirodo, Kad Yra!

BRIDGEPORT — Neseniai 
čia buvo pastatyti gražus Va
lentine Rūmai, prie 34-tos ir 
Emerald Avenue, Berniukų 
Kliubo (Boys* Club) Bridge- 
porto skyriui. Keletą dienų at
gal ten įvyko štai koks inci
dentas.

Apylinkės berniukai per il
gą laiką vargino rūmų vedėją, 
p. Nicolette, prašydami jiems 
namą parodyti tuojau, o ne
laukti oficialio atidarymo lap
kričio 1 d.

Nicolette pagaliau sutiko ir 
vieną dieną pereitą savaitę 
pervedė juos per rūmų vidų. 
“Oh” ir “ah” stebėjosi berniu
kai, kai pamatė didelę rūmų 
salę, tvenkinį, didelę sporto sa
lę ir lošimo kambarius, žiurė
jo ir netikėjo savo akimis, kad 
jie galės tais šauniais įrengi
mais nemokamai naudotis.

Grupėj buvo vienas jaunas 
vyrukas, gal 10, gal 11 metų 
amžiaus. Per visą laiką jis ne
tarė nei žodžio. Bet po ekskur
sijos per kambarius ir sales, 
kai visi išėjo į gatvę, jis nieko 
nesakydamas apsisuko ir ge
rai į rumus pažiurėjo. Po to, 
kratydamas galvutę, atėjo prie 
direktoriauą Nicolette ir tarė,

“Ir visi man tikrino, kad 
Santa Clauso nėra!” —A. C.

Skelbimai Naujienose 
limda naudtf dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

NEW YORK. — Vadinamas “Shipwreck” Kelly tokiu budu išbandė savo lai
mikį penktadienį, spalio 13 dieną.

Sensacija!
Apiplėšė Policijos 
Centralinę! 

4 /
Štai Kodėl Policistų Veidai 

Raudoni
Tikėkit ar ne, bet Chicagoj 

yra du piktadariai, kurių drą
sa neišmatuojama. Vakar ank
sti rytą jie,apiplėšė — ne Jur
gio Spurgio saliuną ir ne John 
Smitho butą — bet Chicagos 
policijos departamento centra
linę nuovadą, prie 11-tos ir 
State. i:'' /

> Pirmiausia dingo brangus 
vieno policisto paltas, vertas 
$100. Kiek vėliau pražuvo nuo
vados raštinės radio aparatas.

Dabar žinosit, kodėl nuova
dos policistų veidai taip rau
donuoją. ..... ; ' 

t --- .... . 
'•'-.i-':; '

Vokiečiai
“Už Amerikos 
Konstituciją”

Vakar Chicago įvyko suva
žiavimas delegatų, atstovau
jančių apie 1,500 įvairių vo
kiškų organizacijų Jungtinėse 
Valstijose. Jie sudarė Ameri-' 
kos Vokiečių Tautinę Tarybą 
ir pasižadėjo darbuotis palai
kymui J./ V. konstitucijos ir 
demokratinės tvarkos.

Taryba yra priešinga Hitle
rio valdžiai ir nacių organiza
cijoms Amerikoj;

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

žuvo 9 Metų Mergaitė
• Prie 51st ir L^flin į gat

vę išbėgo ir po automobiliu pa
kliuvo devynių metų mergaitė, 
Florence Buckendahl, 5133 S. 
Bishop. Ji buvo užmušta vie
toj. ‘

• Ppie 46th ir Cicero avenue 
panašiai žuvo 62 metų chiea- 
gietis, John Lobrowski, nuo 
5200 S. Latrobe avenue.

• Prie Beloit, Wis., į trau
kinį su automobiliu įvažiavo ir 
užsimušė 32 metų Raymond 
Detloff, Joliei kalėjimo sargas. 
Jis gyvena Roscoe, III., mies
telyj. *

• 17 metų mergaitė, Bessie 
Leng, iš Fourth Lake, Iii.; bu
vo užmušta, kai jos automo
bilis nušoko nuo kelio prie 
Grays Lake.

• Keturi žmonės buvo sun
kokai sužeisti, kai vairuotojas 
prarado automobilio kontrolę 

[ir įvažiavo į namą prie DoUglas

Milžiniškai paaugo; daug 
nuveikė 

? (.i I

Lapkričio 2 d. aš sušaukiau 
pirmutinį žemaičių susirinki 
mą. Paaiškinus susirink mo 
.ikslą, vienbalsiai nutarta su 
organizuoti žemaičių Kuturos 
Kliubas. Susirinkime dalyvavo 
25 žemaičiai abiejų lyčių. Susi 
rinkimas įvyko ?HoIlywood Inn 
svetainėje, 2417 JW.: 43rd St.

Šiandien /Žemaičių Kultūros 
Kliubas turi 236! narius ir $146 
kasoj. Apar to 'kliubas turėjo 
jau 3 parengimus, ir vieną pik
niką. Taipjau šu teikė dviem 
mirusiem nariam gėlių vaini
kus. :

Sušelps narį
Spalių 25 d. yra rengiamas 

vienam sergančiam nariui va
karėlis. Nors nėra kliubo var
du rengiamas, bet Žemaičių 
Kultūros Kliubo narių pareiga 
y t* a vakarėlį ręmti. Tai bus 
bunco parė ir įvyks viršminė- 
toj dienoj Vengeliausko svetai
nėje, 4500 Šo. Talman Avė., 7 
vai. Vakare.

Kliubo pamatinis tikslas yra 
prakilnus. Jis rūpinasi žemai
čių apšvieta ir narius kultui*i-, 
na; . Minusiems nariams sutei
kia gėlių vainikus, , o sergan
čius, kiek galima, lanko. Dabar 
kliubas yra nutaręs kas susirin
kimas turėti paskaitas arba 
prelekcijas. Kliubas yra išrin
kęs komisiją shrėngimui vienų 
metų kliubo gyvavimo jubilie
jų. Kada tas jubiliejinis vaka
ras įvyks, dar negaliu posaky ti, 
nes tas darbas yra pavestas ko
misijai. r

Beje, rugsėjo 16 d. įvyko 
kliubo parengimas Roselande. 
Finansiniai kliubas nieko ? ne
pelnė, bet už tad gavo 18 nau
jų narių. •; 7

Visi žemaičiai vienykitės
7':1 7 / ■ *.' > ■' ■ '■ •

Kliubo narinė, mokestis yra 
tik 50c metams; Įstojimo nėra. 
Man rodosi, kad tokią maža 
mokėsiis yra kjekvienam priei
nama. Tadgi,: visi ‘ žemaičiai, 
s lok i te j Žema i či ų Kultūros 
Kliubą. Tuom parodysi te pa
sauliui,. kad žemaičiai yra kul
tūringi ir moka rųpinlis savo 
reikalais.

žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas Steponas Narkis.

■ ............ .. .... i —

Bulvaro ir Lawndale, avė. Su
žeistieji yra vairuotojas, Jacob 
Gįrubman, 1142 South Pulaski, 
jo žmona, duktė ir giminaitė.

Žemaičių Klubas 
Jau Baigia 
Pirmus Metus

Vėliausios Aukos 
Dariaus-Girėno 
Legiono Namui

Namą Jau Baigia Statyti
Lietuviai biznieriai bei pro

fesionalai mums labai pritaria 
ir didelėmis aukomis gausin
gai remia. >

Neperseniai laikraščiuose pa
sirodė “žinutė”, kad American 
LegionDariaus-Girėno Memor- 
ial Hali skubiai baigiamas sta
tyti, kad butų galimąją ati
daryti “Arini s Ii ce”—Paliaubų 
dieną, tai yra, Pasaulinės Karo 
Veteranų šventėj, lapkričio 
(Nov.) 11. Tuoj musų prakil
nesni biznieriai ir profesiona
lai, taipgi žymesni patriotai 
net iš kitų miestų, šoko mums 
finansiškai į > pagalbą, pagei
daudami/ kad darbas tikrai 
butų laiku baigtas,

Roosevelt Furn. Co.—$250
šai kelios paskutinėmis die

nomis prisiųstos didesnės au
kos: $250.00 nuo Roosevelt 
Furniture Co., 2310 W. Roose
velt Road and Ogden Avenue, 
kurios, savininkai yra nepapra
stai gabus lietuviai biznieriai, 
pp. Mikas Jovarauskas ir Jonas 
Bertulis. Prisiųsdami tokią 
stambią auką, jie sutęikė 
mums legijonieriams didelę 
paramą šiam svarbiam mo
mente. Garbė lietuviams turė
ti tokius patriotus savo tarpe. 
Jie nepaiso nei depresijos, nei 
sunkumų ir savo name, aukš- 
čiaus minėtu antrašu, pavyz
dingai didelį biznį daro. Be 
abejo, legionieriai ir jų šeimos 
Roosevelt Furniture Kompani
jos niekuomet neužmirš.

Kitos Aukos
Taipgi neužmirš ir kitų stam

bių aukotojų, štai C. Marozas, 
savininkas didžiulės kepyklos, 
aukbjt> $100,00; Jucius Sisters 
Restaurant-“$100.00; Frances 
Kūniški, kare,žuvusio tėvo var
du $100.00; .Jusliu Mackiewich, 
piyminjn^ąs Standard Federal 
Savings and Loan Ass’n., $100; 
Peter Nover, lietuvis aukso- 
rius (jeweler) $25.00; Charles 
Chinston, $^5.00; Dr. T. Dun
dulis, $25.00; Dr. V. E. Sied- 
linski, dentistas, $25.00; Dr. 
Siedlinski, gydytojas, $5.00; 
Jacob Markūnas, iš Čudahy, 
Wis., $5.00. .

Trumpoj ateityj, visų auka
vusių vardai dar kartą bus 
skelbiami per laikraščius. Sta
tymo Fondo Komitetas ir val
dyba taria visiems aukavu
siems širdihgą ačiū.

—Wzn. J. Kareiva

VAKAR
(WAG0J
G Užvakar iš Vokietijos su

grįžo tan gimusi chicagietė, 
Marie Wencl, nuo 1927 Bel- 
mont avenue. “Smagu vėl bū
ti Chicagoj”, vakar ji kalbėjo 
reporteriams, “nėra, geresnės 
vietos gyventi.” Vokietijos val
džia nenorėjo jos išleisti.

» » 8
3 O iš Francijos vakar grį

žo Dr. N. C. Leites, politinių 
mokslų instruktorius Chicagos 
universitete. Jis pasakoja, kad 
Francijos žmonės nerodo dide
lės neapykantos vokiečiams, 
bet Hitleriui neturi gero žod
žio if jo prižadais nebepasiti- 
ki. Francuzai žiuri į karą, kai- 
oo nemalonų darbą, kurio jie 
nenorėjo, bet kurį reikia atlik
ti, jeigu jie nori būti laisvi.

0 O O
O Bedegindamas išmatas sa

vo namo kieme, skaudžiai ap
degė ugniagesys William Camp
bell, 34, 4052 West 57th Street. 
Jis buvo paguldytas šv. Kry
žiaus ligoninėj.

» » O
O E. I. du Pont de Nemours 

& Co., vakar paskelbė, kad 
šiandien paleis rinkon “Nylon” 
kojines ųioteriškėms. Jos yra 
pagamintos iš dirbtino šilko, 
kuris neseniai buvo išrastas 
bendrovės laboratorijos. “Ny
lon” kojinės esančios stipresnės 
už šilkines, ilgiau dėvisi ir ne- 
įra.

O » »
® Gražiai pasirėdęs vyras 

atėjo į Buena Terrace viešbu
tį, 4246 Sheridan Road ir pa
reikalavo pinigų. Klerkas Cla- 
rence Klontz, pamatęs, kad sve
čias yra ginkluotas, atidarė ka
są ir iš jos išėmė $40. Bet pik- 
tadaris pareikalavo daugiau pi
nigų. Kai Klontz paaiškino, kąi} 
neturi, vagilis jį sumušė.

» « o

® Dės Plaines upėj, prie 
Joliet, ‘ bemedžiodamas laukinių 
ančių, prigėrė 53 metų chica- 
gietis, William Foley, 7544 S. 
Green Street. Apsivertė valtis, 
kurioj buvo ir velionio sūnūs 
Thomas, 17, su broliu Richard 
Foley.

» » »
• Waukegano policija ieško 

piktadario, kuris užvakar 15 
minučių bėgyj padegė keturis 
biznio įstaigas. Gaisrai padarė 
apie $20,000 nuostolių.

O » O
• Vakar Chicagoj prasidėjo 

anglies, geležies, etc., kasyklų 
inžinierių konvencija. Suvažia
vo 800 delegatų iš visų Ame
rikos daliu ir užsienio. Konven
cija vyksta Blackstone viešbu- 
tyj ir užtruks tris dienas.

« » S
• Federalė prokuratūra įtei

kė teismui $12,289.59 džiodž- 
mentą prieš Ralph Capone už 
nesumokėtus 1922-1925 income 
taksus. Ralph Capone yra gar
saus Al Capone brolis.

» « »
• Apskričio ligoninėj .vakar 

pasimirė 40 metų 18-kietis, 
Peter Moravec. Jis persiskėle 
galvą, kai paslydo ir parvirto 
ant šaligatvio ties 2109 South 
Halsted st. Nelaimė įvyko sp. 
17 d.

»
• U.S. armijos rekrutavimo 

raštinė Chicagoj skelbia, kad 
priims tarnybon nemažą skai
čių radio operatorių. Jiems mo
kės didesnį atlyginimą, negu ei
liniams kareiviams. Rekrutavi
mo raštinė randasi senojo pa
što rūmuose, Clark ir Jackson.

B B B
• Bežaizdamas savo namų 

kieme, 3 metų Fred Dolpen- 
desta, 13900 Emerald avenue, 
pavirto ant išmatų kriuvos ir 
susižeidė gerklę. Ją pradrėskė 
surūdijęs geležgalis. Tai buvo 
penktadienį. Vakar berniukas 
numirė, Ingalls ligoninėj.

Mokslininkai Dr. Arthur H. 
Compton ir Dr. Marcei Schein, 
ir keli asistentai, vakar su Ame
rican Airlines lėktuvų pakilo 
20,000 pėdų oran (kur tempe 
ratura 30 laipsnių* žemiau zero) 
moksliškiems tyrinėjimams. Jie 
ten studijavo paslaptingus “kos
minius” spindulius ir traukė jų 
fotografijas. Kas yra “kosmi
niai” spinduliai, patys moksli
ninkai dar nežino, bet spėja, 
kad jie lošia svarbią rolę žmo
nių gyvenime.

Šį Kartą Musų 
Joniškiečiai Bus 
“Partneriai”
Truputi# apie Chicagos Joniš

kiečius ir Jų Kliubą.

Daugelis jau žino, kad Chi
cagoj gyvuoja Joniškiečių 
Labdarybės ir Kultūros Kliu
bas, jau apie 15 metų, ir turi 
nemažą skaičių gerų ir darbš
čių narių, kurie nenuilstančiai 
darbuojasi Kliubo labui.

Joniškiečių Kliube priklau
so ne vien tik draugai—joniš
kiečiai, bet priklauso ir kitų 
Lietuvos kampų bei parapijų 
draugai ir visi bendrai veikia 
kliubo naudai, duodami su
manymus. O Kliubas visuomet 
remia prakilnius ir labdarin
gus sumanymus, todėl joniš
kiečių kliubui pilnai alalinka 
tas vardas, Labdarybės ir Kul
tūros Kliubas.

Kliubo susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvie
no mėnesio, Hollywood Inn 
svet., 2417 W. 43rd st., kaip 
1:30 vai. popiet. Susirinkimai 
visuomet yra tvarkus ir pavyz
dingi, nes tarpe narių visuo
met gyvuoja draugiškas soli
darumas. Gal todėl ir kliube 
priklausantieji nariai jaunuo
liai ima pavyzdžius iš senes
niųjų ir energingai darbuoja
si. Štai kad ir dabar du jau
nuoliai, S. Mickevičiūtė ir R. 
Kaniušas pasižadėjo surengti 
gražų vakarą Kliubo naudai.

Ir Jaunimas Darbuojasi.
Tie du jauni “komitetai” 

rengia nepaprastą parengimą, 
kuris įvyks šį sekmadienį, 29 
d. spalių Hollywood Inn, 2117 
W. 43rd st. Prasidės 6 v. v. 
Įžangos tiktietai tik 25c ypa- 
tai.

Kaip teko sužinoti, tai to pa
rengimo vardas yra “Indian 
Summcr Farm Session”. Sako, 
vakaras busiąs labai įdomus, 
su visokiais prašmatnumais, 
kuriuos teks pamatyti tik at
silankius j minėtą parengimą. 
Sako, bus gerų dovanų “Door 
Prizes” ir kitokių įvairenybių Mf

Dvi geros/ šeimininkės pasi
žadėjo pagaminti skanių ir 
įvairių “farmeskų” valgių, tad 
nėra abejonės, kad visiems pa
tiks, o be to, bus ir skanių gė
rimų.

’Visf Bus “Partneriai”
Muzikantai, sako, bus iš pat 

Joniškio miesto, gros visokiau
sius šokius, o jau pati publika 
priduos margumo. Ji bus pasi
puošus farmerių rūbais. Kas- 
gi nenorės prisidėti prie tokio 
įvairumo, ir. turėti bendro 
smagumo? Ir patys “•komite
tai” ir visi darbininkai bus pa
sipuošę kaip tikri farmeriai, o 
dar gal bus ir kitokiais pa
puošalais pasirėdžiusių.

Reikia tikėtis, kad turėsime 
malonumo atsilankę į norimą 
parengimą, nes tarpe joniškie
čių visuomet jauties kaip tar
pe tikrų brolių.

r -—Aš tbusiu.
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