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Jitleris Grąžina Lietuvai Klaipėdą
MAINAIS I KLAIPĖDĄ NIEKO NEGAUSIĄS
Lietuvos kariuomenės žygiavimas į Vilnių 

sulaikytas
CHICAGO, spalio 25.—Dien

raštis “The Chicągo Daily 
Times” trečiadienio laidoje pa
duoda Genevieve Tabouis pra
nešimą iš Paryžiaus, kuris lie
čia Lietuvą. Pranešimas sako, 
kad • Vokietija paskelbė antra
dienį pavedanti per 55 metus 
Klaipėdą Lietuvai (tiksliau pa
sakius, Rusijai).

Vokietijos interesai, sako 
TaCOuis, šiaurės Europoje da
bar pasibaigia prie Lietuvos 
sienos. Hitleris sugrąžino vie
ną savo grobių, bet mainais į 
Jį veik nieko negavo.

[Kai bolševikai paėmė Vil
nių ir kai pasirodė pranešimų, 
kad Rusija 
Vilnių, tuo 
paskelbta ir

va, remiama Rusijos, reikalau
sianti Klaipėdą jai grąžinti, ši
ta žinia vėliau buvo paneigta, 
tačiau korespondentai davė su
prasti, kad Lietuvos vyriausy
bė Klaipėdos klausimą svar
sto.]

Tenka pastebėti, kad kituose 
dienraščiuose trečiadienį žinios 
apie grąžinimą Klaipėdos Lie
tuvai nebuvo.

atiduos Lietuvai 
pačiu laiku buvo 
žinia, kad Lietu-

LONDONAS, Anglija, spalio 
25. — Buvo numatyta, kad tre
čiadienį Lietuvos kariuomenė 
užims Vilnių. Okupavimas tapo 
sulaikytas. Taip sako žinios 
gaunamos iš Stockholmo, Švedi
jos sostinės. Okupavimas sulai
kytas dėl lenkų ir bolševikų 
ginčo.
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto T • u/vL _ n nu -Vokiečių kreiseris “Emdėn”, kuris sulaikė Amerikos laivą “City of Flint 
ir nugabeno jį į Murmanską. j
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SOVIETŲ REIKALAVIMAI SUOMIJAI 
PAKEISTI

KARINIAI SUOMIŲ EKSPERTAI PASILIEKĄ MASKVOJE
HELSINKIS, Suomija, spa

lio 25. — Gaunamais čia pra
nešimais Rusija pakeitė reika
lavimus Suomijai. Ji atsisakė 
nuo reikalavimo abipusės pa
galbos sutarties. Panašios su
tartys pastatė kitas Pabaltijos 
valstybes — Lietuvą, Latviją 
ir Estiją — po bolševikų kon
trole.

Suomija 
duoti bazę 
nei Hango 
kusi duoti
kontrolės Aaland salose.

Reiškiama nuomonė, kad Suo
mija sutiksianti atiduoti ru
sams tris mažas salas arti 
Kronštadto mainais į sklipą te-

taipgi 
Rusijos 
mieste, 
rusams

atsisakiusi 
kariuome- 
Ji nesuti- 
nė dalinos

ri tori jos sovietų Karelijoje.
Sovietų Rusija išdėstė reika

lavimus suomiams ant rašto. 
Iš to fakto, kad reikalavimai 
išdėstyti ant rašto, daromas iš
vadas, jogei Stalinas norįs ge
ruoju su suomiais klausimus iš
rišti.

Suomių delegacijos pirminin
kas, Dr. Paasikivi, ir finansų 
ministeris Tanner, delegacijos 
narys, grįžta į Helsinkį pasi
tarti su kitais valdžios nariais. 
Ar jie dar į Maskvą vyks, ar 
toliau suomiai derybas su- ru
sais ves paprastais diplomate 
niais keliais, nepaskelbta. Sa
koma, suomių kariniai eksper
tai dar pasilikę Maskvoje.

Rusijos, maršavimas 
Į Estiją buvo nesėk

mingas

Vokiečiai ir rusai ta 
riasi dėl Amerikos 

laivo

Chrysler korporaci
ja ir unija tebeveda 

derybas

RIGA, Latvija, spalio 25. — 
Rusija planavo, kad jos kariuo
menė užims' bazes Estijoje į 
dvi dienas. Rusams tikrumoje 
^įmė užimti tas bazes keturias 
dienas. Mažiausia 20 nuošimčių 
rusų tankų, šarvotų sunkveži
mių ir traktorių sulužo kely, 
nepasiekę numatytų punktų.

Tarp estų ir vokiečių, kurie 
iki šiol Estijoje sugyveno gan 
gerai,, reiškiasi priešingumas. 
Estai išmetinėja vokiečiams: 
“Tai jūsų Hitleris pardavė mus 
bolševikams.”

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 25. — Vyriausybė painfor
mavo trečiadienį Jungt. Valsti

 

jų ęharge d’affaires Alexander 
kad Vokietija ir Rusija

tariasi dėl Jungt. Valstijų lai
vo City of Flint, kuris dabar 
yra rusų uoste Murmansk.

Jungt. Valstijų valdžia lau
kia pilnų informacijų apie City 
of Flint suėmimą. Gavusi jas, 
ji nutars kokios akcijos reikia 
imtis.

Vokiečių laivai pra- 
slido blokadą

Britanijos lėktuvai 
skrido virš Berlyno

DETROIT, Mich., spalio 25. 
— Herman L*1Weckler, Chry
sler korporacijos vice-preziden- 
tas, antradienį pareiškė, kad 
korporacija ir automobilių dar
bininkų unija susitarė taikytis 
kompromisu. Unijos preziden
tas Thomas įspėjo, kad taikos 
dar; riėrai V

Dėl korporacijos pastangų 
įvesti įmonėse pagreitintą dar
bą kilo darbininkų pasiprieši
nimas ir 75,000 darbininkų ne
teko darbo.,

Korporącijos-darbininkų gin
čui likviduoti tarpininkauja 
Jungt. Valstijų darbo departa
mento atstovas William F. 
Dewey.

TELEGRAMOS
E LIETUVOS

— t ' —■ ■

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
PRADĖS ŽYGIUOTI VIL

NIAUS SRITIN.
j ;-

KAUNAS, įspalių 22 d. — 
Sovietų < Rusijos Užsienių Rei
kalų Komisaras Molotovas pra
nešė, kad sietuvos kariuomenė 
galinti pradieti^^palaipshiūi žy
giuoti -Vilniaus; sfcitin. •

ATVYKO SOVIETŲ RUSIJOS 
KARIUOMENĖS KOMISIJA.

KAUNASų-spalių 22 d. j Kau
ną atvyko Sovietų Rusijos ka
riuomenės komisija. < '

PASKOLA VILNIAUS KRAš 
TO REIKALAMS.

Saugo laivus Nor 
mandie ir Queen 

Mary

Embargo sulaiko 
$78,000,000 vertės 

reikmenų

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

TORNDHEIM, Norvegija, 
spalio 25. — Norvegijos vy-r 
riausybė patvirtino faktą, kad 
kai kurie vokiečių karo laivai 
praslido Britanijos blokadą 
Šiaurės juroje ir dabar ope
ruoja 
Greta 
laivus 
kiečių
land ir Emden. Pastarasis lai
vas užgriebė Jungt. Valstijų 
prekybinį laivą City of Flint.

LONDONAS, Anglija, spalio 
25. — Britanijos oro ministe
rija paskelbė trečiadienį, jo^ei 
britų lėktuvai apžiūrinėjimo 
tikslais naktį į trečiadienį 
vo nuskridę į Vokietiją, 
skrido taipgi virš Berlyno, 
ti vokiečių miestai, kuriuos
tų lėktuvai pasiekė,»buvo Ham- 
burg ir Magdeburg.

Išrinko delegatus i 
sovietų atstovybes

plačiajame vandenyne.
submarinų talkininkų 

dabar atakuoja du va
karo laivai — Deutsch-

Įvyko bulgarų ir ru 
munų kautynės

BUDAPEST, Vengrija, spa
lio 25. — Bulgarijos “savano
riai” susikirto su Rumunijos 
žandarais Dobrudža apskrity, 
kuris 
rijai, 
dalis, 
rių” 
laiku
Rumunija grąžintų jiems Do- 
brudžą.

praeity priklausė Bulga- 
o dabar yra Rumunijos 
Daug bulgarų “savano- 

areštuota. Paskutiniuoju 
bulgarai reikalauja, kad

bu- 
Jie 
Ki- 
bri-

Sekantis vokiečių 
žygis — Anglijos 
bombardavimas

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 25. . — Pereitą sekma
dienį Rusijos okupuotose Len
kijos dalyse įvyko rinkimas de
legatų į sovietų atstovybes. 
Apie 7,000,000 balsą paduota 
rinkimuose. Bet atsirado apie 
700,000 tokių gyventojų, kurie 
sunaikino balotus, iš trindami 
kandidatų vardus. Savo kandi
datų šitie balsuotojai negalėjo 
statyti. . . •

KAUNAS, spalių 22 į d. — 
Perėmimas nualinto Vilniaus 
Krašto tuojau reikalauja iš val
stybes iždo išlaidų, kurios nor
maliam biudžete nenumatytos, 
Tam reikalui Lietuvos Seimas 
priėmė 50 mik paskolą, kuri 
vadinsis Vilniaus Paskola.
1939/X/23 d.

Turkai patvirtins su
tartį su talkininkais 

lapkričio 1 d.
•. . : ; 1 ■ ■■ i .

NEW YORK, N. Y., spalio 
25. — New Yorke yra šiuo lai
ku britų pasažierinis laivas 
Queen Mary ir francuzų laivas 
Normandie. Ne\v Yorko polici
ja patyrė, kad daromas sąmok
slas abudu Ar bent vieną tų 
laivų sužaloti. Lai’vų kapitonai 
įspėti apie pavojų,-daugiau po
licijos pastatyta laivus saugo
ti. j -

WASHINGTON, D. C., spa
lio 25.. — Embargo neleidžia 
išgabenti iš Jungt. Valstijų ka
riaujančioms šalims reikmenų 
vertės $78,908,525.

Valdžia skundžia
f

geležinkelius

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 25. — Paryžių pasiekė ži
nia, kad Hitleris atiduoda Klai
pėdą Lietuvai, o kartu ir Ru
sijai, nes Lietuva šiandien yra 
po Rusijos protektoratu.

LONDONAS, Anglija, spalio 
25.^— Buvo numatyta, kad tre
čiadienį Lietuvos kariuomenė 
okupuos Vilnių. Dėl bolševikų- 
lenkų ginčo okupavimas atidė-

Hitlerio generolai 
tariasi

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 25. -- Daugiau nei dvide
šimt nacių armijos generolų ir 
generalinio štabo narių trečia
dienį turėjo konferenciją Hit
lerio ofisuose. ManOina, konfe
rencijoj dalyvavęs ir pats Hit
leris. Kokiais klausimais gene
rolai tarėsi, nepaskelbta.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 25. — Teisingumo departa
mentas apskundė* teisme Jungt. 
Valstijų geležinkelių sąjungą. 
Sako, ji nusižengusi Shermano 
prieš-trustiniam įstatymui. Są
jungai priklauso 236 geležin
keliai.

Sovietų komisija 
vyksta į Berlyną

Prancūzai užgriebė 
vokiečiams skirtą 

aliejų

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 25. — Antradienio va
kare sovietų Rusijos ekonomi
nė komisija išvyko į Berlyną. 
Dar penkiolika komisijos narių 
išvyks į Berlyną trečiadienio 
vakare.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 25. — Sekantis Vokietijos 
žygis veikiausia bus suintensy
vintas Anglijos bombardavimas 
— kalba Esseno dienraštis Na
tional Zeitung. Tas dienraštis 
yra žinomas kaipo turįs arti
mo kontakto su Vokietijos oro 
ministerija ir todėl jo edito- 
rialams priduodama nemažos 
reikšmės.

Autorizavo keturio
se automobilių įmo

nėse streiką

Švedija pirks 102 
karo lėktuvus

DETROIT, Mich., spalio 25. 
— R. J. Thomas, automobilių 
darbininkų unijos prezidentas, 
autorizavo pašaukti į streiką 
keturių automobilių įmonių 
darbininkus. Trys tų įmonių 
yra Detroite, o ketvirtoji Mun- 
cie, Ind.

ANKARA, Turkija, spalio 
25. — Turkijos parlamentas 
bus sušauktas sesijai lapkričio 
1 d. Manoma, jis užgirs britų- 
francuzų-turkų šiomis dieno
mis pasirašytą sutartį. • 

s ■ ‘
Hbilionu pašalpai 

teikti

PARYŽIUS, . Francuzija, spa
lio 25.;— Francuzijos laivyno 
vadovybė paskelbė, kad jos ka
ro laivas sulaikė norvegų 7,910 
tonų tanką, gabenusį aliejų Vo
kietijai. .Norvegų laivas inter
nuotas Francuzijos uoste. Uo
sto vardas nepaskelbtas.

Rusai sulaiko 20 pre 
kybinių laivų

Prancūzai išvyti iš 
s vokiečių žemės

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 25. — Nacių karo 
bė trečiadienį išleido 
katą, kuris sako, kad 
nis francuzų kareivis
vytas iš Vokietijos teritorijos.

vadovy- 
komuni- 
paskuti- 
tapo iš-

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauia:

Debesuota; truputį šalčiau; 
saulė teka 6:14 v. r., leidžiasi

STOCKHOLM, Švedija, spa
lio 25. — Švedijos parlamentas 
trečiadienį paskyrė $9,000,000 
karo lėktuvams pirkti.- švedai 
ketina nusipirkti 102 tokius 
lėktuvus.

Norvegija taipgi padidino už
sakymus pastatyti jai Ameri
koj karo lėktuvų. Dabar Nor
vegija yra užsakiusi Jungt. 
Valstijose 24 lėktuvus

Civiliai francuzai 
pašalinami iš 

Pareinio

WASHINGTON, D. C., spa
lio 25. — Iždo departamentas 
antradienį paskelbė, kad per 
puspenktų metų Jungt. Valsti
jos pašalpos reikalams išleido 
daugiau nei 11 bilionų dole
rių.

BASEL, Šveicarija, spalio 25. 
—- Trečiadienį prasidėjo gabe
nimas Frąncuzijos civilinių gy
ventojų iš pasienio pagal Reino 
upę. Gyventojai išgabenami^ 6 
mylių platumo juostoj, plote 
nuo Strasbourgo iki 
jos rubežiaus.

šveicari-

1 **

Numato daugiau 
prekybos sutar

čių su Rusija
; LONDONAS, Anglija, spalio 

25. — 
parlamentą, kad gal .būt Brita
nija padarys daugiau prekybos 
Sutarčių su. Rusiją. dieną.

valdžia painformavo

, NARVIK, Norvegija, spalio 
25k — Šį. uostą trečiadienį pa
siekė norvegų prekybinis lai
vas, atplaukęs iš Archangelsko. 
Laivo kapitonas sako, kad so
vietų' valdininkai sulaiko Rusi
jos šiauręs uostuose 20 sveti
mų šalių prekybinių laivų, ne
leisdami jiems išplaukti.

.Ii - . •—j----- ;-----
Browderio teismas 

lapkričio 27 d.
NEW YORK, K Y., spalio 

25. Kari Browdęr tapo ii> 
daitytas dėl to, kad jis varto
jo falšyvus pasportus kelionėms 
į Europą. Teismas • j anų Šitoje 
•byloje paskirtas lapkričio

šį . uostą trečiadienį pa

27
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lAliifcŽs išdrik

Rusija parduoda pa
šarą Vokietijai

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 25. — Pranešama, na
cių ' Vokietija užpirkusi Rusi
joje 1,000,000 tonų pašaro Vo
kietijos gyvuliams šerti.

LONDONAS, Anglija, spalio 
25. — Lenkijos ambasada Lon
done išleido mčbilizacijos įsa
kymą lenkams gyvenantiems 
Anglijoj. Lenkai verbuojami 
karui prieš vokiečius Francu- 
zijoje.

ALTADENA, Cal., spalio 25. 
—- Pirmadienį mirė savo na
muose Žane Grey, žymus Jungt. 
Valstijų rašytojas. Buvo 64 
metų senumo.

LONDONAS, Anglija, spalio 
25. — Vokiečių dienraštis lei
džiamas Essene, kuris dažnai 
atvaizduoja feldmaršalo Goe- 
ringo (Vokietijos oro ministe- 
rio) pažiūras, sako, kad arti
moje ateity vokiečiai suinten
syvins lėktuvų atakas prieš An- 
gliją-

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 25. — Nacių karo komuni
katas trečiadienį sako, kad pa
skutiniai francuzų kareiviai ta
po išvyti iš Vokietijos terito
rijos.

HELSINKIS, Suomija, spa
lio 25. — Paskelbta, jogei tri
jose zonose, Suomijos pietų ry
tų pakraščiuose, Suomių įlan
koje pabertos 'minos. Helsinkis 
laukia Suomijos delegacijos 
grįžtant iš Maskvos.

NEW‘ YORK, N. Y., spalio 
25. — Pranešta apie sąmokslą 
sužaloti puošnius francuzų ir 
britų pasažierinius laivus Nor- 
mand’ie ir Queen Mary. Paskir
tas stiprus policijos būrys lai
vų saugoti.

LONDONAS, Anglija, spalio 
25. — Londone gauta žinių, jo
gei Vokietija sutiko padėti ru
sams kariškąjį laivyną statyti. 
Už vokiečių talką rusai ketina 
naciams žaliavomis mokėti.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 25. — Hitleris paskyrė na
cių ministerį be portfelio, Hans 
Franką, generaliniu gubernato
rių tos Lenkijos dalies, kuri 
'pasiliko neįjungta į reichą.

BUDAPEST, Vengrija, spa
lio 25. — Rusų kariuomenė 
randasi prie Karpatų kalnų 
Lenkijos pusėje. Balkanų ša
lys rusų kariuomenės buvimą 
čia skaito pavojumi sau. Jei
gu rusai kėsintųsi briautis j 
Karpatų Ukrainą, tai bent trys 
šalys planuoja pasipriešinti. Jos 
yra: Vengrija, Jugoslavija ir 
Italija.
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Lietuvos Atstatymo Bendrovė1
Bendroves vifiiriinkai kaltinami politiniais 

sumetimais. Kas to sktindo promoteriai ir inži 
hiėtiai.

/ . (Tęsinys)
Kodėl Nevisi Direktoriai Kaili?

111
Praeitame straipsnyje minė*- 

jau, kad Bendrovės Difektoritį 
Valdybos nariai ytd patraukti 
teisman, tai tąja proga pasi
naudodamas skundo autoriuj 
adv. K. C. Jurgėla, to skundo 
vertimus Jati suspėjo laikraš
čiuose paskelbti, kaip Viėšų 
kordų, gautų iš teismo kaip jlš 
sako. Skdride yra sddėti įVM- 
rųs apkaltinimai aišku, jei 

. skundas neturėtų kaltiniftių Sa
vyje, tai nebūtų skundas, tų 
jkaltinimų pasiskaitę laikfąš- 
čių skaitytojai ir B-vės šėfi- 
ninkai, savaime sūpratitdiiidi 
kokių < gali turėti riubriiorid 
apie kaltinamuosius žmoiiėš.

Su kokiais tikslais tas yra 
daroma, mums spėlioti neten
ka; vyriausias šio skundo in- 
stigatorius ir vėl ruošiasi kan
didatuoti į SLA viršininkus,.d 
kaltinamieji nė vienas iš jų 
nėra jo, kandidatūros rėmėjai, 
atvirkščiai yra jo politiniai 
priešai, tai kad nekenktų jo 
kandidatavimo reikalams, tai 
^ie apskųstieji bus geriausia 
/proga sukompramituoti visuo- 

: menės akyse, padaryti juos to
kiai baisiais, kUd jų žbdis ne
turėtų jokios feikŠm^s, ir to
kiu bildu prasiskinti sau, ke
lių j pelningų jo reikalams vie
tų. :

Šiame nėra nieko nepapra
sto, politikieriai norėdami at
sitūpti ant aukšto lizdo, visur 
ir veik be išimties panašiai el
giasi, bet dėlto visuomenė pri
valo tai žinoti, ir aš dėl to pa- 
iilforfmilbju Šėritliiikūš, ka^ ži
notų. už kokį pihigų teikiajftftš 
spaudoje informacijas api^ap- 
skųštūbšius initų.

.i in n iiianftiįi rrf«iinuf įIi.:*; , . , i, ■: .u
CRANE COAL COMPANY

Kuomet p. Jurgela spaudai 
patiekė bylos vertimus, tai tūli 
laikraščių redaktoriai, rankas 
frau trindatni iš džidligsmo pfie 
tų akundė daroftltj jkaltinimų 
pridėjo nbhienkki it savo kd- 
rnėtitabtį> it* ištišlis štraipsniiis 
paraše pdšitėfiiiaht Heva davi
niais. ’

Šitai “Tėvynės” redaktorius 
Į). Kleopas Jufrgelidhis ” No. 
H4 š. in. aiškindamas p. A. Ba- 
riišauskui priežastis SLA Cen- 
tfro kMlimd rėikalfe sako:

“Tikras užsispfiirids iš ke
leto . žmonių pusės prieš 
PittsDurgh dtsirddo tik po 
td kaiįj bfe Viltieš atsigauti 
suįritiVtisios Lietuvos Atsta
tymo BėhdrovČs biznio. Jie 
blivo gavę iŠ SLA daug pi
nigų satb ndmamsj ii Susi
vienijimui teko tuos namus 
atsiimti už skolų.”
Kas tie jie?—nepasakoma, 

bet kitoj vietoj skaitant ilgų 
straipsnį galima dasiprotėti, 
kad tai Ė-ves Direktoriai, Val
dybos nariai, kurie dabar teis
me (ardomi.

“Tėtynės” No. 35 straipsny
je antrašte “Pražudyti Turtai“ 
p. Jurgelionis nupasakoja, 
kaip p. V. K. Račkadskds, tuo 
laiku “T/’ redaktorius ir A. B. 
Stritnrii tiS, ŠLA sekretorius, 
vėliau tapęs hepamainomas 
LAB-vėš sekretorium. Įgavę 
SLA narių pasitikėjimų, klojb 
sau takus į LAB-vės šiltas vie
tas.

“Tas .pasitikėjimas, kurį 
tuomet SLA nariuose Stri
maitis ir Račkauska turėjo, 
įienis padėjo pardavinėjime 

l B-vės Šerų.” » iA-*.-*. •
KitortieUp. V. K. Rbhčkauskas 

pardavinėjo B-vės Šerus, tdi 
■-i-y.a .s--—-■•a-r - - - - ...-;

POCAHONTAS Minti tttin iš geriausių mainų, 
daug dulkių išifnta Perkant $7.65
5 tonus stf daugiau....................  * I • ,
FfcTSfoLfe'UM CARBON COKE $7.40
Pefkrini 8 torius ar daugiau Tonas *

Sales Tax ekstra.
’ • I ^Į- MM,,.-, ,į^-įnT|^-

„ ŠAUKIT CALUMĖT 6969 UNIVERSAL pfUMBING & HEATING 
ŠUPPLY COMPANY nm ino.

10 West 18th Street
I Vakarus iiuo Strite Street

Ir tfitrtų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir Stiteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na-

v

apšildymo reikmenų (įrtaht) gri
fu arba kafštu vandeniu šildomą.
Nereikid pinigų įmokėti—36 fnė- 
rtėSiai išmdkėjimtii—žema halii- 
krinų kMna. LiėtavM šalesniarfas

Atdara Vakarais iki Vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

-- ------------ ■■■■-.

Spausdinam
PLAKATUS, bilietus 

BIZNIO KORTELES 
Dit-Ms atvirukus 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1759 Stfniti Strfčt 

CUlGACO, ILLINOIS 
tm. auna 8S0O

■ »■■■ .... Į I.Vll'. . ......... ..

TOJ

-------- --- - ...-----.. .i.................. ■ 
tuo laiku jis rtėbuvo “Tėvy^f 
nes” redriktoriiiš ir ' hėehlė iš 
SLA alįjdfe, kaip kad ji; Jlitgli- 
lionis tViHibd; A. fe. Strihiriitis 
niekuomet niekam jokios B-vės 
nei vieno šėfo įleprirddvė. Jėi 
kur atsirastų toklš žrhogiiš, Idt- 
ris galėtų įrodyti, kad A .B. 
Strimaitis yra karti ribrs bfeiit 
vienų akcijų pardavęs ar užra
šęs, tai ant pristatyto kvito 
mano rankos parašu,“ aš pasi
žadi! pllliki tbkittš ŠėHiš pirku^ 
Sieitis apmbkėti;

PHb B-Vėš offetttii-idvirtid dir* 
bo velionis Jonas Strimaitis, 
bet ne A. B. Strimaitis, šiuos 
du afcniėriiš kuo geriUtikiM 
ypaliŠkai pažinojo p. Jtirgelto
nis, bet dabdt, kada puble 
kaltiiiimdi ant A. fe. Sttirtiai- 
čio, tai ir p, diltgellbtliš dėda
si kaip tik to skii’thmo iiež nųš. 
nųs.

A. B. Sttimaitis jokiėms Savo 
narnamą piriigų iŠ SLa nėskb- 
lino. Sušiviėnijimhš iš A. fe. 
Strimaičio jokių namų už ško
tas neatsiėmė, ir Šitų tišktį p. 
Jurgėlioniš aiškiausiai žihti, 
kodėl rašb šavo redaguojamam 
laikraštyje nebūtus daiktus, tai 
pradžioje Šio straipsnio yrd pa
sakytus, kas jei riepdlitiiiiai su- 
metirtiai?

A. B. StrirtiaitiS tarnaiidariias 
SLA kaipo SėkrėtoritiS jokiu 
bosu nebuvo; jis ėjo jam pa
vestas pareigas, o SLA virši
ninkai Pild. Tar. ir įvairios 
komisijos tvarkė SLA reikalus 
taip, kaip ir dabar kad priva
lo būti, bet šiandien Jurgelio
nis pasisavino sau tas teises ir 
jis dabar diktuoja <Pild. Tary
bai, kų anoji privalo ir kų ne*- 
privalo daryti. Tai, vadinasi, 
jis šiandien bosauja, ir apie 
kitus todėl sprendžia pagdl 
save. Jis dėlto ir nariams no
ri įkalbėti tų, ko niekuomet 
nebuvo. Ne jaugi jis mano, kad 
SLA nariai taip trumparegiai; 
kad nemato kokiais sumeti- 
ma i* m 
nori pastatyti? -

Kad SLA skolino B-vei $40, 
000, tai dėl to, kad turėjo pi
nigų ir matė gerų pelnų, o fe- 
Ve pasiskolino iš SLA tų sumų, 
kad jai reikėjo namo remontui 
tų pinigų, ir B-vė davė užsta
tų $100,000 vertės namų, tai 
kas čia bloga,—išpildyta tik 
lietuvių obalsis “savas pas, sd- 
vų”. Juk SLA iš tos paskoldS 
gavo milžiniškų naudų—pelnų. 
Per 20 metų B-vė sumokėjo 
6% kas šeši mėnesiai, per tų 
laikų sumokėjo su “Compound 
interęst” $90,480 vien tik pa
lūkanų. Vėliau B-vė atmokėjo 
$5,000 paskolos, tai kuomet lė- 
galio patarėjo ir B-vės vice
pirmininko adv. F. J. Bagd- 
čiailS patarimais B-vės fi£ma$ 
biivo pervestas Susivienijimui, 
tai namas buvo puikiausiai iš
taisytas, kdnttaktas lysas bd- 
Vd sudarytai vėrtėš $40,000, 
kad ir dabar SLA prie to n ri
mo hieko pridėti nereikalauja, 
tik titri gražų pelnų ant iridž
ių $30,000. Blokuojant kiek už 
namų grilihia dribai* gauti, nė- 
iriažiriu $75,000 ir nuošimčiu 
gavo $90,430, grynais pinigais 
atmokėti $5,000, tai iŠ viso yrh 
170,480 už $35,000 paskolos, tai 
grynas SLA pelnas gautas $135, 
480. Už tokį transkaciją Susi
vienijimas buvusiam <sayo sek- 
rėtoriai A. B. Strimaičiui tu
rėtų mokėti iki gyvds galvos 
pėncijų, o neleisti, kad1 p. JUr- 
gelidriis per Organų rašytų 
paskvilius ant jo galvos.

Kad riiano sektėtoriavimd 
laiku fe-veš sumanytojai ir Ve^- 
dėjdi Skelbėsi po įVaitius laik
raščius, tarp kitų ir “Tėvynę**, 
tai buvę mano šventa pareiga 
kaipo “Tėvynės” administrato
riaus stengtis kuo daugiausia 
biznio gauti “Tėvynei”, kadaru 
gi B-vės skelbimai buvo gry
nas ir pelningas , bizttis, nes 

< ^TČVyhė” už skelbimus iš B- 
vČS gavb $13,290.21 grynais pi
nigais. Kili laikraščiai it buto 
apmokami, kodėl aš “Tėvyhės”[ 
administratorius esti kailtihi- 
mas už ėmimų skelbimų, o kiti .

)
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Kokias RiiHs Liud- 
hotojas Yra 
rišusias Vaikžrtiš

Nopakoneaniae, neskoningas valytojas yra 
ųžtektlhai bldgrak suįiūgiisKSfhs. B&j vai
kams —- jis visai neįmanomas. Vaikams 
iitlclsd tbjSs; oe ailėjo, b\iti vbiUhis,
Jot-ss-blHito“ ir * HidlbtittB —
Užtat milijonai , protingai galvojančių mo
tinų savo vaikams ^^t’toja Ex-Lax. Del to. 
tad KX-LU?c yra patikima* linosuotojas — 

'. uosuotujas, kuriuo .^Siima^pą$itik6U.
Jaiifiu Htil mčgsta į^'fcard’iĮ Šokoladinį sko
ni, jo lWvą ir -^oikimi. Miltinos
.tiriq. kiįll EkLax ^ifuoBiicIja vi^Hus taip 
lūFaL kdife ii* ,klhtovle|iaĮ stiprus T.tib'du0» 
■>jas, dpodamaš vaikinis.. , '
•er 30 / metu Amerikoje mč-
•laihiiiijiii.in ilit bWrt$ds. <įs kkStttbja tik

k •UCOKltftS ..
ATSiSAKVKir jj ■pAkiilblA^ciut

Giiiiiinama tik vienas tikVas fex-Lai i 
Įslcliln'Uikde hšidbs “fe-it-L-A-k” ktit 
dčiŽiitSs it* liibJivlen s plyteles. Kad 
galltiiirtBt geta's ^jaselčineb, teikaiati- 
it!te bHaihalid įjx-LaX.;

Untrtfiii'- fh

ar M

LiHlŪANIA^ No. .31
- •■'■.i;. ■ ?■■ ■■>>■“ A

lietuvių laikraščiai nekalti? 
Vienybe gaVo $3,388:68, Lietu
va $1,201.93, Darbininkas $1, 
105.24, Šandafa. $1,090.62, Nau
jienos $868.28, Oratigas $714:22, 
Garsas • $692.75,' Dirva 330.25, 
Am etikos Lietu vis $269.40, 
Saulė $239.91, Keleivis $178.40, 
Laisvė $11.25. Viso skelbimams 
išmokėta 23,390.14 pirm ap
skųstieji biivb bent kokiais B- 
vės Vi^šitlilikdis, o dabai* skun
dikai rdikalati j a iš šiltį pinigų

.v .... , ,•
—.. ........... ................................ ........................ .. .............................. ........................................................... ..... ■■■—

atsiskaityti, šioš skaitlinės yra 
nfltds iŠ B^-ves šetinlnkų rink

tus revizijos komisijos 1920 m.
To paties štraipšnio kitoj 

vietoj p. Jurgelionis sako, kad 
kudmėt A. B: Strimaitis pasto
jo B-A^ės Sfekretoriumi, tai 
BENDROVĖ BUVUS VISIŠKU 
BANKRUTU. Tarp daugelio 
neteisybių, visgi ilėisvėTigta it 
vien šventa teisybė pasakyti. 
Ačiū p; Jdf^blioniui už tai. 
rttf būt jiš žliidjoj kdd faktui 
paretntl riš turiu jb paties laiš
kų, rašytų p. M. Matusevičiui į 
Baltimorę, Md., birželio mėn. 
1922 m., kuriame jis (Jurgelio
nis) nustatė B-vės šėrų vertę 
po 50c. Tuomet B-vėš bosu ta
po A. B. šHimaitiš, tai i/odei 
dabar po 17 metų Strimaitis 
yfa kaltiiiairiaš tiž Stibankru- 
įaVimų B-vėš? Jtik j du tada 
13-v5 biivo visiškame bankru— 
te. Šiandien poį 17 metų B-vės 
filiaiiširiė būklė šiek tiek geres
nė, negu buvo tilo laiku. Jei 
tuomet šėtaš biivo vertas tik 
Boc, tai dabar i vertas 70c. Su- 
likvidavuš visus indelius ma- 
horila, kad dalihimui dar buth 
pasilikę apie $28,000, kas su
daro 7% nuo įdėto kapitalo. 
Kitais žodžiais, ir prieš Jurge- 
liohib. tvirtinimų A. B. Stri
maitis nėnugyveno B-vės, bet 
Užgyveno.

Dabar, kuomet B-vė yra pa
traukta teisman, ir kuomet ad
vokatai pasisakė, ko jie tiki- 

, si iš B-vės gauti, tai dividendas 
šėrininkams gali būti visiškai 

: menkas.
•—A. B. Strimailiš 

Bus daugiau)
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Mfs. A. K. JARUSZ DR. STRIKOL’IS 
physieai Thenųty Gydytojas ir Chirurgas 

and Midwitė Ofisas 4«45 SO. ASHLAND AVĖ.
Kiekvieną dieną *°fiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

1630 S. VVeštėrh av. 
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shores, i------

Indiana ’ JJENTISTAS
TeL 97^QichpoCity 4645 So. Ashland Avė 2799-R3. i arti 47 strSėi

telefonas YAfeDS 2240 . 
Valandos mio 9 iki Š vakaro.

SferedOj pagal siitaHį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

 

2808 Wefet 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

AKIU SPECIALISTAI

r

t

S tisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
fiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vftk. Nedėlioj pūgai susitarimą 

Ofisb TeL: YARDS 4787
Namų Tel.: MlOŠPEČT 1930

DR. C. Z. VEZKL'IS

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Mario 2b metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, na^vuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimubse egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamai Atdari 10:66 v.^h'lkT 9tf0~v.'\. 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos bė akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. B. C. Bružas 
DENTISTAS 

4363 Archer Avė. 
(prie Kedzie Avė.) 

BRIGHTON BANK BtflLDING
Trečiadieniais Susitarus 

Tel. Lafayette 3151

DR. A. JEN ?s

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akifiių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

(Lietuvis)
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
1—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPĖCT 6737 
Namų Tel. “ VIRGINIA 2421

J

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDŠ 729Š.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENlAtšiA IR DIDŽIAUšiA tAlDDJiMO IŠTAIGA

.1... .. u-AMBVLANO^ ‘ '
' DIENĄ IR NAKTĮ :r' 

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue /
0 Tėlefonas LAFAYETTE

4 koplyčios visose
JL—J -LsZ ęt3L 1 Chicagos dalyse

Klausykite inusų radio programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto ii W. H. L P. stoties (1480 K.) 

mi POViLU lALTIMlfcRtJ.
.. ,, , . ,. ■ • . •' . ' • >4

k', lt 7. j _______________________________________________________________________________u

LaidotuviųDirektoriai
■ih'iiiiuiii............ihlihiiiiiu............ i

NARĮ Al
Chicagos, 
Cicero“

Direktorių ’ 
Asociacijos

-iitiiiiiHiniiitiiiiiiT/iTiiiiiiiti/ii1

k

-4

iiiiiiiiiiiiiilOiiiiiiiOiiiiiiiiiiiii

Aittbiilaiice 
k Patarhavi- 
B mas Dieną 
■ ir naktį 

© \
F , TURIME "7 
F KOPLYČIAS

VlŠOšfc MIESTO 
DALYSE

llllllllllllllllltlllllllllltlllllltlll

ANTHONY & PETKUŠ
6834 £Jo. Western Avė. Phohe GrovehilI 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avėnūe fehohe Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 ScK Halsted Street YARDS 1419

ii. i hhįkmu

L J. ZOLP Phdne Yatds 0781
1646 Wėst 46th Street Yards 0782
i, <J:i, i.i—-—- ■ ■ ■■■   ~

& P. Mažeika
3319 Lituanica Avenue

tards 1139
Yards 1138

<4

. LACHAWICZ IR SUNŪS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
ŠĖYRitS: 4Ž-44 Ėast 108th Street Tel. Pullman 1270

—     _.L ,■■■■-» . -------------12.. .... .

AlBĖRT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

‘ ?.............      .t... v:. : ..■■■

* Antanas m. Phillips
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Wešt 35th St.

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

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

Tel. Keriwdod 5107.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valanaos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenuė

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Rėsidence Tėl. BEVĖRLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AfcCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 įr . nuo 6—8 .vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAfcEMONt AVĖ. 

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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR.. PERZMAN ,, 
'Aiš.'rusuos k

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centtal 7464

Df. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor, Damen. Hemlock 669*9

Telefonas YĄRDS 0994

Dr. Matirice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofisb valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Nėd. nuo 10 iki 12 

Rez. Tclephone PLAZA 3200
ii

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

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

Tėlefortaš SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

ADVOKATAI

Office and Res. Phone Calumet 7477
O'fficė Ho*urš: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKEUS
FHYSICIAN. AND SURGEON

3261 So. Halsted Street

st.

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

I

a

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo II iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.
Dr. V; A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAŠ 
ir Akinius Pritaiko 

3348 Š. HALŠTED ST.

Dr. V. E. ŠIKDLINSKI
DENTISTAS 

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

Tel. VAROS 0994
Antrad.., Ketvirtad. Penktadienį
4143 Šo» Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

Joseph V. Mockūs 
ADVOKATAS 

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St,

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” ’
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Jlevetendo ir Ohio Žinios
Sekmadienio Vakąre Kazokų Choro 

Koncertas

Tikisi didelio biznio pagerėjimo. — Pasimirė restoranų 
magnatas. — Advokatų konvencija. — Bus atidary
ta aviacijos mokykla, 
vekaris užmušė Antanų Nauncikų. — Serga Jurgis 
Zebrys. — Lietuviai remia O’Donell. — Biznierių 
pramoga.

šaunus bankietas.

Gelžkelių kompanija šaukia lį už jų teisingą tarnavimą per 
ir tuos darbininkus atgal į dar- ilgus metus, 
bą, kurie buvo paleisti per dau-j 
giau nei dveji metai. Taiso 
daug prekinių vagonų, kurie 
nebuvo vartojami per pere tus 
kelis metus. Pašauktų darbini i- 
kų bosai sako, kad daugelis A- 
merikos dirbtuvių pradės smar
kiai dirbti, tai ir geležinkeliams 
bižnis dikčiai paki s. Reiškia, 
kad rengiasi prie kažko ir tiki-, 
si, kad 
Žinoma, 
to, kiek 
prasitęs,
žmonėms neduos, jeigu jie pa- 
tvs negalės •r • F

darbai visur pagerės, 
viskas priklausys nuo 
ilgai Europoje karas

Fabrikantai nieko

Kada J. O. Mills buvo laido
jamas, tai tą dieną ir Cleve- 
lande jo restoranai buvo uždą 
ryti, o busai vežė darbininkus 
į Columbuš, kad atiduotų sav~ 
samdytojui paskutinį patarna
vimą. Iš viso Šiame 
ba apie trys šimtai 
Mills restoranuose.

* *
Šiomis dienomis

Gat-

Vedėjas, ir Choras

——

pasipelnyti.
* ♦ *

J. O. Mills, 
restoranus.

Pasimirė 
operuoja 
landė, CoLimbus ir Cinsinnati, 
Ohio. Išdalindamas savo tur
tą prieš m.r.į, nepamiršo nė 
dviejų savo tarnautoją Cleve-! 
landė. Jiems taipgi paskyrė du-

mieste dir- 
darbininkų

įvyko Ohio 
konvenci Įu v

kurioje dalyvavo per tuksiantį 
advokatų iš įvairių 
Konvencijoje buvo 
daug įvairių tarimų, 
riau butų sumažinti kuris

C.eve

S. JAROV
Dainų mėgėjams bus smagu salėj. Programas bus naujas, 

išgirsti, kad garsus Dono Ka-| Bilietus galima gauti “Nau- 
zokų choras vėl atvažiuoja Chi- j ienose”. Visos vietos rezervuo- 
cagon. Publikai reikalaujant;1 tos ir kainos yra nuo 83c iki 
Kazokai grįsta Čhicagon kitą $2.20. .
sekmadienį, spal'ų 29 d., ir vėl! Koncertas prasidės 8:15 va- 
išpildys programą Civic Operos landą vakare. (Sk.)

tas J. Mažukna. Mat, šis bau- dėjus šiais keliais iš Amerikos 
kietas rengiamas tuo tikslu, Jungtinių Valst. atvyko į Lietu- 
kad įvesdinus naujus narius, vą kelioliką žmonių ir išvyko 

įvairius kurie prisirašė laike pirmo pa- apie 50. Dėl draudimo premi- 
prasižengimus, o labiausia tai žangos vajaus.
kaip sulaikyti jaunimą nuo kri- 
minališkų nusikaltimų. 

* * *

mies u 
padaryta

jų pakėlimo laivams, susis uki- 
* * mas kiek pabrango.

Mirė Antanas Nauncikas; jį Rugsėjo 25 d, per Rygą dt-; 
užmušė gatvekaris e.nant sker- ve^(a 399 maišų pašto iš Amė- 

Velionis Nauncikas rj|cos jung^ Valstybių ir Aust
ralijos, siųsto į Lietuvą. . Ta p

Yra kalbama, kad Clevelande ,sa^ £atvę*
bus atidaryta aviacijos mokyk- Uuvo gerai žinomas ne tik lie-' 1XJUS> P
la, kurią išlaikys federalė vai- Liet ir svetimtaučių tar-[paį gaufį keli, siuntiniai, išsiųs-

Sau gyvenimą darydavo ti lietuvių firmoms dar prieš

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

2U Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

džia. Į šią mokyklą bus pri
imami laisvanorlai studentą;, 
kurie lanko kolegijas. Už jų 
mokslą ir kitas i_____
padengti federalė valdžia 
teko girdėti, tai panašių mo-j 
kyklų busią įsteigia po daugel 
miestų, kur tik aplinkybės bus 

'tinkamos. Amerika rengiasi. Ji 
nori paruošti didelį skaičių la
kūnų.

Pelnas eina 1

★ * *
SLA 136 ir 362 kuopos ren

gia šaunų bankietą lapkričio
LIETUVOS AERO ^LIUBO’ 19 dieną. Tose iškilmėse žada 

dalyvauti musų vajaus vedėjas 
Kl. Jurgelionis ir vice-preziden-

NAUDAI.

M INSTALL a “SQUARE DEAL”
zheating plakt nowi
<"JUSŲ TARNAS”

tlluma p*

■mmh tik  į t 
MODBBNUKA MAUDYMU 

lu
■ag lavatory.

VANDENS ŠILDYTUVAS 
V'Ukaa iki pilnumos vidutinėms 
kamb. apilldytl. įeina boiler, radlator. 
palpos, kranai vandens tiekimo prie, 
tąsos, automatinis drėgmės regulator.

Koke*. lemai 
kaip 9B 1

COMPLHt

s195
„ MAHRIALS

vyzdžių tarimai ir pradėta or- ROKIŠKIS. — Rugsėjo 14 d. 
ganizuoti pirmąjį •cemen.o fub-šetekšnos žvyrduobėje žvyras 
rižą prie Skirsnemunės. Be to, užgriuvo žilių k. ūkininką R. 
yra daugelyje vįetų ištartas md- Bitiną ir jo berną. Žvyrą alka 
lis plytinėms, gipso klodai ir šus bernas išgelbėtas, o Bitinas 
kt tyrimai, y . . 'jau buvo negyvas.

ROKIŠKIS. — Rugsėjo 14 d.

JI ČIA!
OLD QUAKER DEGTINE 
DABAR 4METII SENU
MO - DAR PARSIDUODA

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone — OAKLAND 6121

B A R G E N A I 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką 
už . $4.00

25.00 AJbert 
Kle^neta ...... 8.00
50.00 Boehm 
Klerneta ....... 35.00
75.00 Bass Drum 
setas ........... 50.00

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., 3 blokai į va
karus nuo Halsted St. Tel. Canal 
H14.

Nuostabi ver
ti. GaB pirkti 
dalim. Pirk
muaij bodžet. 
plana-96 lmo- 
kit—M 1 mta.

Klek patuk.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisvmo darba be jokio cash įmokė
simo ant ’en^vu mėnesinių išmokėjimų 
'Tšsraunu gerinusį at’yerinimą iš Fire In
surance Coįvpnnijų dėl taisymo apdegu-

namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip | 
kitės prie 1

1 n liw fl
PIRKDAMAS PAS MUS SU

MAŽINSI IŠLAIDAS 
ANT PUSĖS

Rock Woll Batts $ 4 ,29 
Labai specialus ....

Liuosas įtock Woll 
Dideli maišai ...... Uw

Specialios kombinuotos
durys. Skrynai ir $4-50 
Žieminės ..............

Roliai Stogams Dengti QCč 
Specialas .............. vw

Albert Lumber &
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
t Lafayette 2101 ■ . .

LADAI ŽEMA KAINA!
. * . •. » • / ' I. ... •

Turtingesnė, Švelnesnė, Puikesnė Negu Bet 
Kada—Ir Dar Gali Jums Pinigų Sutaupyti!

• Ką! Parduodate 4K .metų senumo 
degtinę tokia visai žemiausia kaina? 
Sake, kad tąi negalimą padaryti... bet 

' Old Quakee pfidejo dar vienus extra 
. rhetuS ir dar paliko kainas taip nuo

stabiai žemas, kad jau veik per gerai 
it už teisybę palaikyti!

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

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

Dabar - 4 ben

PILNA 
PA.INTĖ97’ 5

full quart
pe. : 
traukdamas fotografijas ir at
likdamas mažus spaudos dar- 

išlaidas žada Lūs. Su spaudos darbais buvo 
Kiek k*ek susipažinęs ir mažus dar- 

ihelius galėdavo atlikti. Buda-, 
mas neturtingas ir neturėda
mas gerų įrengimų, didesnių 
darbų negalėdavo atlikti.

Nauncikas buvo geros šir
dies žmogus ir daug yra prisi
dėjęs prie visokių lietuviškų 
darbų. Taipgi yra daug paau
kojęs įvairioms organizacijoms. 
Labiausiai yra prisidėjęs • prie 
Liet. Kultūrinio darželio su dar
bu, vadinasi, su netiesiogine 
auka. Bet jeigu butų reikėję už 
jo darbą (klišių 'padarymąj 
mokėti, tai butų atsiėję keli de- 
sėtkai dolerių. . Paliko nuliūdi
me moterį Marijoną ir dukterį 
Birutę. . į",

’ • t 1 .i * >|s * ’' ;
t . - < • . , ■ ; * • . . ■ • . t . .

Vietos veikėjas Jurgis Zebrys 
buvo sunkiai susirgęs. Buvo 
nuvežtas į ligoninę, kur liko 
padaryta operacija. Teko patir
ti, kad ligonis jau sveiksta ir 
gal netrukus vėl galės grįžti 
prie kasdieninio užsiėmimo.

*. * *
Daugelis lietuvių piliečių pra

dėjo smarkiai veikti, kad galė,- 
tų išrinkti O’Donell majoru. 
Rinkimai įvyks lapkričio mė
nesį. Kandidatai yra O’Donell 
ir dabartinis majoras Rurton.

* * ... *

Vietos biznieriai surengė pra
mogą spalio 22 dieną Lietuvių 
salėje. Parengimas buvo tam, 
kad arėjau butų galima susipa
žinti su vietos lietuviais ir tuo 
pačiu sykiu apsidžiaug'a Vil
niaus atgavimu. Butų gerai pa
sidžiaugti, bet dar sunku nu
manyti, kaip dalykai iš tikrųjų 
yra. Dar tikrai nėra žinoma 
kokia sutartis su Stalinu pada-‘ 
ryta. —Jonas Jarus.

B

MAIM 
STOSI

Be 'yrimų

Dykai apskaičiuoti • Ba prievolių
Ekspertų inžinierių patarnavimas

NaadoUUa biiic^ lemu mokesčiu badžeto *Imo 
BMda. Tik palaukit OALumet 5200

MANCM
9M3

JOHN P.AKEL
6816 S. jVestern Avė. Phone Grnvehill 0306

Iš Lietuvos

karui prasidedant
' "i _■

KAUNAS. — Nepriklausomo
je Lietuvoje gyvai vykstant sta
tybai, labai daug suvartojama 
statybines j medžiagos, kurios 
nemažą dalį tenka importuoti 
iš užsienių, ir jos kiekiai kas
met didėja. Bav.^Cemento 1924 
m. buVo įvežta 25,500 tonų už 
1,900000 litų, O; 1938 m. jau 
123,881,200 tonų ' už 6,264,700 
litų. Buvo susįrųpinta gamin
tis cementą savo krašte. Tam 
reikalui ištirti Jesios ir Marvoš- 
Pyplių kreidos shioksniai, Skjr- 
snemunės-Jurbarko kreidos klo- 
■ j ■> < ■ • ■ - ■ ■ 1...

dų rajonas ir Mėnčių-Vegerių- 
Karpėniį; kalkintai ^klodai, dary
ti laboratoriniai, cemento 

1 • y •’ ' ‘ ;;‘ .'5 ’ s ■
. T’ "f“,'J". Z1 'Žrrrrr-;. n ■; r■ »■■■■;' ’"ilw j ■■■•.

■■ , ' , > ?'* ..>••• ■ •>

.............A
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TAŠOMA S
MAŠINĖLĖS 

■ VISU IšDtRBYSCIŲ 
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

i

n.,, ,.-

-p j.jįi

•TRAICHT WHISKEY
ČOPR. 1939, THE OLD QUAKER CO., 

• LAWRENCEBURG, INDIANA

? 90
PROOF

ie
. IŠIMTINAS DISIRIBUTORIUS

Liaiipr Products Co. 1040 W. Adams St., Chicago, III.
arcus-

•y • -
i

AR TAMSTA
• ......... ... r . A » / . *> f • :

RYTINE RADIO 
VALANDA.

— iš stoties

W.G.E.S.
Kasdien

iki

Išgirsit 
mušiką

9:15 vakaro.

vėliausias žinias, 
į Ir kitus įdomius 
pranešimus.

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIU3

> c

TAUPAI?
■■ ■ ' { V. •' ■ ',/■

MADŲ

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

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

kėjimais iš

• KAUNAS. — Pirmomis karo 
dienomis išvykimas iš Lietuvos 
Į Ameriką buvo sutrukdytas ir 
kelioliką keleivių tūrėjo, ne
spėję į laivą įsėsti, vėl sugrįžti. 
Tačiau susisiekimas su Jimgt. 
Valstybėmis ir kitais užjūrio 
kraštais susitvarkė. Jis palaiko
mas švedų Amerikos linijos ir 
vienos olandų laivų linijos. Da
bar vykstantieji arba išvykstan
tieji j Ameriką važiuoja per 
Rygą, Taliną, Helsinkį į Stock- 
holmą, Švedijoj, o iš čia į šve
dų uostą Goeteborgą, iš kur 
laivai plaukioja į šiaurės Ame
riką ir atgal. Jau karui prasi

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HLLITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N 

■ ; ■ ■ B NAUJIENŲ SPULKA
Vardas

Adresas

Klėstas.

Valstija

LIETUVIŠKŲ RADIO
nnnnnsull 1»:W VAL. RYTOPROGRAMŲ 1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8



J v.
NAUJIENOS
The Liihuanian Daily New«

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

1739 South Halsted Street
Tetepnone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chibago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

Užsakyme kalas:
Chicagoje—pašto:

Metams ___ c.______ _ ____
Pusei metų_____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija _________
Savaitei __ _____________
Menesiui ...............

Jungtinėse Valstijose, ne Chicakoj^ 
paštu: 

(Atą&inta)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 
I8c~ 
75c

ch<w, m. Ketvirtadien., spalių 26,1&39

Entered as Second Class Matfer 
March 7th 1914 ai the Post Office 
of Chicago, IU., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Št.» 
Chicago, IK Telefonas Canal 8500.

Pabaltijo respublikas jisai jau 
“užkariavo”. 

, Stalinas 
tams carizmo

Metams
Pusei metų ____    2.75
Trims mėnesiams _____   1.50
Dviem mėnesiams  1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ___  $8.00
?usėi metų.......—------  4-00

rims- mėnęsiams --------«50>
pinigus reikią siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Kita “dovana” Lietuvai?

r-*- ' ' Si. Miščikas-žiemys kiančiampje ir grobuęniškoje” 
Anglijęje. Anglija nėra tedera-

1 Pft*

JĖGOS VARTOJIMAS

• f -t • nėra ieu

**|Dar viena pamoka pasaulio 
proletariatui

(Musų korespondentu

Paryžiaus žurnalistė Tabouis rašo, kad Hitleris su
tiko atsisakyti nuo Klaipėdos ir pavesti ją Lietuvai 55 
metams. Tai, anot jos, reiškia, kad Klaipėda teks sovietų 
Rusijai. '

Nei Amerikos telegramų agentūros, nei atskiri ko
respondentai tos žinios nepaduoda, todėl nežinia, ar ji 
yra tikra, ar prasimanyta. Prieš dvejetą savaičių buvo 
pranešta, kad Lietuva reikalausianti Klaipėdos grąžini
mo, bet telegrama iš Kauno tą pranešimą tuojaus nunei
gė- i

Gal būt, kad sovietų valdžia nori turėti laivyno bazę 
Klaipėdos uoste ir verčia vokiečius iš to uosto pasitrauk
ti. Šituo tikslu jai butų patogiausia reikalauti, kad Klai
pėda butų pavesta Lietuvai, o paskui ji priverstų Lietu
vą “sutikti” perleisti uostų rusams, Tuomet Rusija turė
tų laivyno bazes Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Stalinui padarius šitokią kombinaciją su Hitleriu, 
Lietuva butų apsupta sovietų karo jėgomis iš visų pusių: 
šiaurėje, rytuose ir pietuose stovės karo garnizonai, o iš 
juros pusės, vakaruose, butų rusų karo laivai; be to, kra
što viduje bus sovietų karo lėktuvų aerodromai, žodžiu, 
visa Lietuva atsidurtų po Maskvos letena.

Bet Maskva sakytų, kad ji padarė Lietuvai didžiau
sią malonę: “sugrąžino” Vilnių ir Klaipėdą!

Tačiau tai, kas dabar vyksta toje Europos dalyje, 
yra tik laikinio pobūdžio. Tai yra tam tikri karo strate
gijos žygiai. Kai pasibaigs karas, bus iš naujo persvars
tyti ir valstybių sienų, ir kiti klausimai.

Lietuva, žinoma, ^protestuos prieš tai, kad rusai pa- 
siėmė Vilniaus krašte dideles sritis, apgyventas lietuvių. 
Ji reikalaus, kad Klaipėdos kraštas butų jai pripažintaš 
be jokių sąlygų; ir ji reikalaus, kad Maskva visas savo 
ginkluotas jėgas iš Lietuvos ištrauktų.

Pereitame Pasaulio kare Lietuva irgi buvo okupuo
ta, bet 1919 metais okupantai buvo priversti iš Lietuvos 
išsinešdinti. i

, Ęks-sklokinįnkąs J. Kuodįsl 
“aiškina” lietuvių socialistų nu
sistatymą jėgos vartojimo kląij- ’ . ....... 
Sime. Sako^ Rąšą&t ši^s eilute^ rųsų ka-

“LSS ami'priiicipų dekld-M** i 
racijoj, įjriimM serantono'SŽrfj 

konferenęijoj, pasisakė prieiš
naudoiima spėkos Jie nei »>S<k“fs O 7

I per colį nepasitrauksią nuo ?aS’ll

I pMHln lf s»m«, dlk- B
taturos. Darbininkų klasės . . *7 Y T , .. . 
(liaudies didžiumos) diktatu- ^°^e’
ra ir buržuažįnė bei fašistinė nenorįu šiandien rašyti 
(liaudies mažumos)' diktatu- aP*e dienos įvykius, nes kome'n- 
ra jiem tas pats. tuoti vien dienos įvykius reikia

“Šulyg ,socialistų, sočializ-h^deti redakcijoje, o ne laukti 
mą vykint reikėtų tik tada, ruž mėnesio pasieksi tavo al
kai paskutinis buržujus Už jįrkas skaitytojus. Maža to< šian- 

1 balsą paduos. O kaip gi ki- dien įvykiai tokie skubus, jog 
taip, jei atmesti spėką? Ispa- komentuoti dienos jvykius rei- 
nįjoj įsisteigė demokratija. k*a skubiai ir labai atsargiai, 
Bęt generolas Fraųco paša- nes nesuskubsi parašyti komen- 
kė: aš balsuoju* prieš ją kar- tar^ kaip naujai pasiekus tele- 
du! Na, tai sulyg socialistų, ^ma Sah Vlsai klt{* Padlk“ 
išeina taip: Draugučiai, mes *110*1, 
prieš spėką; tai palaukim iki 
ir draugas Franco balsuos su 
mumis...”

cializmo žodį, (>’ socializmo prie
šai, kurie visą, kąs tik ne fašis
tiška, vadinat komunizmu, šian
dien rodydami pirštų į Rusiją 
sako: “Matome,' kvailiukai, kaip 

Kovojo žmonės, 
į kalėjimą, šaukė 

kariu su Komhatęrnu: Ginkim^

M

SOVIETŲ AGRESIJA PA
BALTIJO KRAŠTUOSE

Versdama Pabaltijo kraštus į- 
sileisti sovietų garnizonus į sa
vo teritorijas, Maskva elgiasi, 
kaip užpuolikas, čia Stalinas 
pilnai pamėgdžioja Hitlerį, net 
kopijuodamas visą Hitlerio ag
resijų techniką.

Štai jo akcija prieš mažiukę 
Estiją. Pirmiausia Maskva ap
kaltino estus, kad jie slaptai iš
leidę iŠ savo uosto Talino lenkų 
submariną. Koks, rodos, Stalino 
reikalas, ar lenkų submarina 
pabėgo iš Talino uosto, ar ne? 
Juk sovietų valdžia sakosi su 
Lenkija nekariaujanti.

Bet vistiek Estija tapo apkai
tinta. Paskui sovietų spauda pa
skelbė, kad Estijos vandenyse 
buvęs “torpeduotas” prekybjnis 
SSRS laivas. Niekas apie to lai
vo buvimą Estijos vandenyse 
nebuvo girdėjęs, niekas nematė 
jo skęstant, bet Estija buvo ap
kaltinta. Po to sovietų spauda 
paskelbė, kad Estijos vandeny
se “paskendo** kitas rusų laivas, 
kurio irgi niekas nebuvo matęs.

Kai šitie Estijos ‘•“nusikalti
mai’’ buvo išbubnyti spaudoje, 
tai Stalinas pasiuntė 500,000 
“raudonųjų” kareivių prie Esti
jos sienos — ir pašaukė į Mas
kvą Estijos užsienių reikalų mi- 
nisterį, kad jisai pasirašytų “su
tartį” su Sovietų Sąjunga!

Visai panašiai Hitleris pasi
elgė su Austrija, Čekoslovakija

ir dalinai su Lietuva. Skirtumai 
buvo tiktai detaliuose.

Bet vienu atžvilgiu galino 
agresija Pabaltijo kraštuose yra 
net šiauresnė, negu Hitlerio žy
giai.

Kai Hitleris užpuolė Čekoslo
vakiją, tai pastaroji turėjo ap^ 
sigynimo sutartis su Francuzi- 
ja ir Rusija (kuri tuomet dar 
buvo laikoma Vokietijos prie
šu) . Čekoslovakija priklausė 
Vokietijos priešų blokui; ji ne
buvo neutrališka, ir Hitleris gu
lėjo bijoti, kad anksčiau ar' vė
liau jam teks su ja kariauti. 
Taigi jisai sumanė tą Rusimą 
savo priešą sunaikinti, pirma 
negu kiti Vokietijos priešui pa
siruoš kovai. į,

Tai anaiptol nepateisina Hit* 
lerio agresijos prieš įękęsteęvą- 
kiją, nes jo tikslai, nežiūrint' ko
kie jie yra, neduoda jam teises 
vartoti smurtą ir laužyti tarp
tautines sutartis. į

Bet kokį pagrindą turėj^ Sta
linas užpulti Pabaltijo kraštus?

Nei Estija, nei Latvija, nei 
Lietuva, nei Suomija į jokius 
karo blokus nesidėjo. Jos pasi* 
sakė už griežčiausią neutralu
mą. Jos visos turėjo nepuolimo 
ir draugingumo sutartos su So
vietų Sąjunga. Jokio' pavojaus 
fŠ jų pusės Rusijai negręsė.

O betgi Stalinas ryžosi jas pa
vergti, versdamas jas pasirašy
ti, kad jos “sutinka” įšileisti 
sovietų armijas į savo žemę. 
Suomija dar priešinasi, b^t tris

LIETUVOS PREKY 
WNIAI REIKALAI

Štod tari darbiau laisvės, negu | 
Rusijos pavergtos tautos. J 

štai, Anglija paskelbė Vo
kietijai karąj, bet ar jį verčia 
savo dominijas kariauti? Airija 
^rądžię j e karo pasisakė, kad pa* 
siftks. neutrąlė ir jai niekas nie
ko nesako, nors ji yra visai An
glijos pašonėje ir gan pavojin
ga, nes gerai atsimename 1915 
m. revoliuciją Airijoje ir nie
kam nepaslaptis, jog daugiau
sia povandeniniai vokiečių lai
vai veikia Airijos pusėje (At
lanto vandenyne)’ ir airiai varo 
gan platų sabotažo darbą, pa
čioje Anglijoje per taip vadina
mus airių respublikos kareivius.

Bet tepamėgina ukrainiečiai 
šiandien pasisakyti, jog jie pa
siliks Mongolijos-Japonijos kon
flikte neutralus ir savo piliečių 
nesiųs frontan? Sušaudytų, ap
kaltintų visomis nuodėmėmis ir 
sušaudytų.

Jokios laisvės neturi taip va
dinamos Rusijos respublikos ir 
turi šokti kaip nori ir reikalau
ja nedalomos Rusijos interesai.

Ar gali ukrainiečiai reikalau
ti, kad pas juos valstybinėse į- 
staigose butų tik ukrainiečiai, o 
ne didžiarusiai ar totoriai? Ne! 
Maža to, šiandien jau bus drau
džiama kitoms tautoms Rusijo
je, tame skaičiuje ir lietuviams 
spausdinti savo knygas bei laik
raščius lotynų raidėmis ir turės 
visi spausdinti rusų raidėmis, 
kaip to reikalavo Muravjovas 
Korikas,

Pasiskaitykite šiandien laik
raščius išeinančius Rusijoje ir 
jus pamatysite, kad ten 
narni caro kariuomenės 
kurie padėjo vergti kitas 

(Bus daugiau)

Musų spec. korespondento Lietuvoje

Lietuva gyvena iš ekspor- 
to. Kiek svetur parduoda, tiek 
tenais ir perka, j Angliją Lie
tuva kasmet eksportuodavo < 
veik už šimtą milijonų litų 
maisto produktų. Visas ekspor
tas tenais ėjo jurų keliais. Da
bar tasai reikalas labai pasun
kėjo, nes musų laivai turi 
plaukti kaip tik per tas vie
tas, kurios labiausiai yra pa- 
yojingos. O juk Lietuva ir iš 
Anglijęs daug visokių jai rei
kalingų prekių parsigabenda
vo. Tąi visai nenuostabu, jei 
jau dabar jaučiama prekyboje 
didelių sunkumų. Bet daroma 
visa, kas tik galima šiokiame 
atsitikime padaryti, kad su 
Anglija prekybos ryšiai nenu
truktų. Juk Lietuvai Anglijos 
rinką niekas kitas pakeisti ne
įgali!

Tiesa, Lietuva į Vokietiją 
savo maisto produktų išvesda
vo per šešiasdešimts milijonų 
litų ir už tiek tenais pirkdavo 
įvairių prekių. Su Vokietija

• dabar prekiauti nėra jokių 
! sunkumų, bet Vokietija nega-.

Ii duoti visa tai, kas jai reika-

Valįartt fihįmfą,. ir rusai tai fei-hdatbitifnkų tėvynę SSRS! O pa- 

pinųą pųolą« fįrmąi progai pa- 
sitaikiu’s, kuomet dar niekas jos 
nekabino!” Tad ar Rusiją rei
kią ginti, ar kitus? Ir skaitykite 
internacionalistai: “Rusije eina 
gipti ir saugoti ukrainiečių bei 
baltarusių mažumų, o ne va
duoti darbininkų! Kalba, tokią 
pat kalba, kaip Hitleris, kuris 
taip pąt visur eina vaduoti pa
vergtų vokiečių, o tuo pat laiku 
pavergia kitus.”

Ir sunku spirtis prieš šiuos 
faktus ir kiek beieškosi pateisi- 

;nimų, jau šiandien niekuo ne
pateisinsi Rusijos politikos.

Reikia pripažinti, jog daug 
tiesos šiuose priekaištuose ir 
kuomet susieini su žmonėmis, 
kurie netikėjo Rusijos kuriamu 
'socializmu, negali nieko Rusijos 
apgynimui* pasakyti, bet . . . ga
li vienų dalyku pasiteisinti: “Di
džiausi komunizmo priešai, di
džiausi Rusijos priešai negalėjo 
‘prieš metus numatyti’, kad Ru
sijos politika padarys tokį di- 

!delį pasisukimą dešinėn!” Tiesa,- 
taip vadinami trocltistai ir pats 
Trotekis jau kovo mėnesį tvir
tino, kad Stalinas susikalbės su 
Hitleriu, bet pasirodo, kad Sta
linas buvo ciniškesnis dargi už 
Hitlerį.

Ir šiandien svarbu du dalykai 
panagrinėti ar Rusija galutinai 
.perėjo prie taip vadinamo na- 
icięnalkomunizmo arba kitais 
įžodžiais kalbant valstybinio ka
pitalizmo ir antia, kodėl Rusi
joje prie to prieita?
i. Ir svarbiausias iš visų klau
psimas: yar visuomet busime ap
gauti gražiais pažadais ir apvil
ti? Kur išeitis?

II.
Sunku viename straipsnyje į 

visus šiuos klausimus atsakyti,, 
bet pasistengsime šiek tiek pa
nagrinėti, kad užkirsti kelią tai 
bevilčiai, kuri apima proletaria-” 
tą po. šių įvykių.

i Turime viena pasisakyti: šiam 
dieninis Rusijos pasisukimas bu' 
tų nežymus įvykis ir tikrai nę- 
ib.utų suteikęs “bombos-žinios”: 
įspūdį pasaulyje, jei truputį 
blaivesnėmis akimis būtumei 
žiūrėję bendrai į Rusiją. RusP 
ja jau ne nuo, šiandien eina šiite 
keliu, tik anksčiau tai nebuvot 
taip žymu, kaip dabar ir šian-' 
dieniniai Rusijos žingsniai tik 
pasekmė senos^j ų politikos.

Šiandien Rusiją atvirai sako, 
kad eina ne Lenkijos, darbinin
kų vaduoti nuę vokiškų fašis
tų, bet “išliuosuoti brolius uk
rainiečius ir baltarusius, ku
riuos persekiojo lenkai”. Tuomi 
aiškiai pasisako, kad jai pasau
linis proletariatas nė kiek neru
pi, kaip nerupi lenkų proleta
ras, kurį pavergia naciai, šian
dien jau nekalba, kaip 1920 m./ 
jog raudonoji armija eina liuo- 
;sųoti lenkų Valstiečių bei darbi
ninkų nuo dvarininkų ir kapi* 
Jalistų, Vęt “kraujo brolių” .«< 
ukraiųiečių bei bąltarusįųr km. 
Irių dalis seniąį neša nemenkos- 
nį vergijos jungą Rusijoje, kokį gamybai, kaip tai izoliacinei 
nešė Lenkijoje.

Rusija viešai šiandien savo
tvųtitiiniiį pasisakė, jo&^yStaįm ’kttrtii' 

virto ąacionąlistine vaistyk 
įkąip kuri kitą, tok skirįumąs 
tąrpz jos ir Jįitų tąs, kad kiįos 
valstybes nėra tiek mažumų pa
vergusios, kaip Rusijoje..

Šiąndięn jau ir aklas gali šu
kų klasė tenai nevaldo; Rusi j ds prasti,, kąd Rusijai netinka vaft- 
darbininkai neturi ne tiek teisių, SSRS, bet Rusijos Imperija, 
kiek darbiniiikai kapitalistinėsenRųąijoje šįąnĮdįen daug mažiau 

^.šalyse. * tauton-es ląisyės, negu toje “ne-

isi^odo,' jog ta ginama Rusija

Jei šiandien nebūtų pasaulyje 
paplitęs radijo ir kiekvienas ne
galėtų sekti savo kambaryje 
pranešimus apie pasaulio įvy- 

Nežmia, kodėl p. Kuodis ši-lkiųs, redakcijos butų priverstos 
‘tokias nesąmones rašę. Juk ji- išleidinėti per dieną bent pen
sai žino, kad jo “pavyzdys” apie kias ekstra laidas, kad praneš- 
Ispaniją yra Visai melagingas.-Lų visas svarbiausias žinias sa- 
Socįalistąį, žinomą, nesakė, kad yo skaitytojams.
generolui Franco ar kuriam ki- fr todėl tolimo bendradarbio 
tam sukilėliui prieš demokrato-' pareiga šiandien daugiau būti 

;nę valdžią nereikia priešintis jė- praeities įvertintoji! ir tų įvy- 
ga. Jų nusistatymas buvo griež- kių dėką pranašauti, kas gali 
tai priešingas; tam, ką p7 Kuo- būti netolimoje ateityje.
diš pasakoja. „ Y .... .. r

; Taip pat nėra nieko panašaus Bet panašų laikai praslinko, 
ir LSS. principų deklaracijoje. Ilors “ku šiandien nuinaty- 
SocialistaŽ nėra pasekėjai Tols- gteitl imiantis šių
tojaus filosofijos, kuri skelbia. ypač k“T
“nesipriešinimų piktam”, ir jie vadmamų tautos va-
nėra amrchistąi, kurie atmeta “uPuole k™kes lr Parode 
visokį ąutorįteta, paremtų prie-, 1 f.avo vei .
jvartefa taigi įr valdžią). Socialia-L. e„ 1 <ar ų o ne arysiu, 

rėifialin- «tandle11 “an visai kas 
.gumą, o nevartodama jėgos, jo- k!ta> noriu proletariatui lietu- 
Skia valdžia negalėtų pasilaikyti, v!ams ^arbihinkams jarti kelis 
hestengtų net suvaldyti papras-H1“6,8 z°dz(lus Ir sulaikyti juos 
il^ piktadarių. nuo kraštutinumo nuo beVil-
' Socialistai pripažįsta tam tik- ?Jes> J kun« kal kas 
ruošė atsitikimuose ir jėgos var- ls®*r £s..ne *, TPie, °kle Ū0,5 
lojimą prieš valdžią. Tenai, kur “ Ru^J.os, suf,artĮ’ bet tū° la‘ 
v _ . .. . . biau išgirdęs, kad rusų vadinu-zmones neturi teises taikiu bu- , > . č-
j -i u i • ma raudona kariuomene pradedu pareikšti savo balsą ir ap- T t ...

. .. , i • i da nugalėti lenkus rudiesiemsginti savo reikalus — kaip kad v. ® 
yra despotiškose Šalyse, sočia- asis ams.
v . . . v. , , . v _ Prieš pradedant nagrmeti įvy-listai pripažįsta teisę žmonėms L . . 1 ? , . .

.v...-. .. ..... knis ir pasekmes, noriu tarti ke-prieš tokį despotizmą sukilti. žodžus
Rodos, kiekvienas asmuo, ku- ‘Sj“ j’“ ankstybesnių straips- 

rjs skaito laikraščius, turėtų ši- U skaitylojai gaigjo' suprasti,
tuos elementarinius dalykus z»- . aš buvau vienas t kurie
noti. O p. Kuodis ne tiktai skai- Letik,gjo> kad Rusija gaiutinai 
to laikraščius bet ir pats rašo, pergjo prie nacionaikoniUnizmo. 
bandydamas kitus šviesti. Ta. Lj buvau vienas iš t kurie dar 
kodėl jisai per ak1S meluoja ir tikgj0> kad ftusijoje ra šiek 
kitus, tamsesnius uz save zmo- Hek pasiukę idealizm0> bet> de. 
nes apgaudinėja. _ , ja, apsivyliau ir šiuose paskuti-

. el-gU n0^iw Patir- Liuose įvykiuose aiškiausiai ma
li, kas yra paša . ylą - S. prin-J kad Rusjjoje atgijo sena 
.cijių de laraelj^ją apie jėgos imperialistinė carų politika, ku- 
vartojimą, tai jisai lii.utųs sų#a-, 
dęs joje šitokį paragrafų;. ’

garbi- vadai, tautas.

Be to, Vokietija grynais pi
nigais už gautus iš Lietuvos 
produktus nemoka, o būtinai 
perša savo prekes, kurios ne 
visos jos Lietuvai reikalingos.

Su SSSR Lietuvos prekybos 
apyvarta siekė per trylika mi
lijonų litų. Bet SSSR rinka nie
ku budu negali pakeisti Angli
jos rinkos. SSSR daugiausia 
ką gali Lietuvai duoti, tai an
glis, benziną, alyvą, bet šiuos 
kuro produktus Lietuva turi 
iš Kaukazo jurų keliais parsi
gabenti, o juk tai tolima ir 
šiuo metu labai pavojinga ke- 
liompjįęt ijr dabar* tąis keliais 
tie produktai gabenami/SSSR 
sausumos transportas tiek yra 
apkrautas, kad jie nieku budu 
nesutinka traukiniais kuro pro- 

,dūktus gabenti.

Skandinąvijos yalstybės ma
žiausiai reikalingos Lietuvos 

į maisto produktų,. Lietuvai
dar labiau išvystyti su Skandi
navijos valstybėmis prekybą r 
yfa labai sunku. Šios valstybės 
įgali būti tik tarpininku tarp 
Lietuvos ir Anglijos rinkų. 
Joms žymiai lengviau Angliją 
pasiekti, bet tuomet gaunamos 
prekės žymiai brangesnes, o 
parduodamos žymiai pigesnės, 
nes juk ir tarpininkas nori nž- 
sijdirbto. Tai šis karas Lietuvos 
prekybą labai skaudžiai palie
čia. Bet nepaisant tų visų spn- 
kūmų* Lietuva vis (ik verčiasi 
ir vairių prekių trukumas la
bai skaudžiai nėra jaučiamas.

Lietuvos prekybos laivynas 
savo atkaklumu it tikrai nuo
širdžiu pasiryžimu daro visa, 
kad Lietuvos prekybos seni ry
šiai nenutrūktų. *

Viena sunkiai įgalima šiuo 
metu bėda, tai kad musų lai
vynas labai yra mažokas.

Naujų laivų pirkti labai sun
ku, o be to, šiam reikalui ir lė
šų pusėtinai daug reikia. Len
kijos internuotų kareivių mai
tinimas taip pat daug lėšų rei
kalingas.

Tai vis tie nauji sunkumai, 
kurie Lietuvos ūkiškojo gyve
nimo vąiruotojams sudaro 
daug sunkių rūpesčių. Bet pas 
visus tiek daug yra pasiryžimo, 
kad tikimasi visas tas kliūtis 
nugalėti.

štai jau anglies klausimas 
veik išrištas. Tiek yra jos už
pirkta, kad ištisiems metaųis 
jos užteks. Žibalo taip pat jau 
padaryta rimtų žygių gauti ir 
tikimasi jis sėkmingai parga
benti. Turime vilties^ kad Lie
tuvos pramonė nenustos dir
busi, ir kiek jai reikės žalia
vos, tiek bus gauta.

ir

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Lietuvai kieto

jo ir skystojo kuro neturint ir 
miškais nesant turtingai, ypa
tingas dėmesys kreipiamas į 
durpių gamybą ir durpinio ku
ro išnaudojimų ne tik apsišil- 
dymui, bet ir pramonės reika
lams. Lietuvos durpynų plotas 
dar gaiutinaį nenustatytais duo- 
merdmis siekia 65—70,000 bėk-* 
tarų. Tuose durpynuose galima 
skaityti tinkąmų kasimui dur
pių apie 230 milijonus tonų. 
Tarne skaičiuje gerai sbdtąpe- 
jusįų (farpių esama apie 30 
nuęĮS., vįdutiniškąi sudurpėjo 
šių irgi apie 30 nųoš., likusio
ji dalis iaįgi apie 40 ffuoš. dar 
jauni, nesudųrpčję. Stambesnių 
durpynų, kurie tiktų pramonei 
durpėms gaminto, skaitoma 
apię 4Q nuošimčius bęndro dur
pynų piotp/ Iš jų butų galima 
gauti pramokei tinkamų dur
pių apie' 48 milijonus tonų, 
šiuo metu durpių gaymba Lie- 

1 tavoje Siekia apie 230,000 tonų 
per metus.

> Lietuvą vis dar labai daug 
kuro tebeimpo^tuoja. Pav. 1939 
metais įvežta akmens anglių 
300,210 tonų už 11,010,000 litų 
ir skystojo kuto 47,170 tonų už 
5,970,000 Lt Norint kad ir pu
sę impoti^ęjamo kietojo kuro 
pakeisti durpėm^ reiktų paga
nantį kasmet apie b00,000 tonų 
durpių. Taigi, dabar žinant, ko
kie yrą Lietuvoje durpių ištek
lią! it jų kasmet reikia pa
gaminti/ bus- aišku, kad ir su 
durpėmis tenka elgtis taupiai ir 
apdairiai. Tuo labiau, kad dur
pės ateityje, numatoma, galės 
būti vartojamos ne vien kurui, 
bet įę kitų vertingų produktų

riąi visos priemonės geros, vis
kas pateisinama ir todėl visa 

j ,sn^W<|b!Wvusi baltagvardiečių spauda 
tiįt fr|«Ž»ienyje ploja katučių šaukda-
slaplą sąmokslų darymą mąj “Seniai reikėjo tokiu keliu 

'Rusijai eiti! Pagaliau susiprato! 
•$Ud|rų8 dabartiniai Rusijos vaįl- 
^ęyai!”

Ir šiandien daugelis žmonių, 
įkurie tikėjo gal ne tiek Rusijos 
ikdmnriįzmu it jų skelbiama sę- 
cializmoį kūryba, kiek bendrai 
įšociąiįsfmu, bijo dargi ištarti so-

mok<*ttaėje santvarkoje, km 
darbo žmonės turi teisę balsa
vimu pakeisti Valdžią, km*, 
met ji jų nepatenkiną.’^ (žiu&. 
“Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Konstitucija, pust 9 įr

Smurtas (angliškai “Violence”}, 
ginkluoti sukilimai ir sąmokslai 
su tikslu nuversti valdžią čia 
yra atmetami demokratinėje 
santvarkoje, kur žmonės turi- 
teisę balsavimo keliu pakeisti 
arba pašalinti valdžią”. Ar Kuo
dis sakys, kad tai negeras nusi
statymas, ir kad pav. Amerikos 
Jungtinėse Valstijose darbinin
kai privalo ruoštis ginkluota jė
ga padaryti perversmą? Jeigu 
taip, tai tegu jisai ^ąt$i pareiš
kia ir pdfemią argumentais, ko
kius jisai turį. Tuomet bus ga
lima šitą klausimą padiskusuo- 
43.

! Bet prikaišioti socialistams tą, 
kO jų principų deklaracijoje vi
są! nėra, ir “kritikuoti” juos,

begėdiškai iškreipiant jį min
tis, tai —* nesąžiningo žmogaus 
darbas!

Jisai kalba ir apie “datbmin- 
kų Masės diktatūrą”, įsivaizduo
damas ją, kaip# r “liaudies di
džiumos diktatu^’’. Bet tąį fan
tazija, kuri neturi niekę bendro 
su gyvenimo tikrove. Vadinamą 
“proletariato diktatūrą” gyvuo
ja Rusijoje, bet pvoįętatiątąą te
nai nesudaro nė ketvirtos dalies 
gyventojų. Ir, žinoma, darbiniu-,

Jpffędžiągaį statyboje/ durpių 
kraikui žemės ūkyje, o gal it 

z * nes dabar 
bęn/ąię varymas įš durpių kii- 
k^mas jau klausimu išspręstu, 
tik kolbas per brangiai apsiei
na.

žmončs skundžiasi
Pęl^ijoų a$j§ žmoųės skuiir 

džiasi, kad krautuvininkai ke-

r

šalyse
*¥■
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Išbuvo 16 Dienų Kelionėj

NNĖS

1.00 
.50 
.25

1.00

A-.
A.

:&

.. .50

.. .50
1.00

,Alex Paplauskas .....
Kazimiera Genvilięnė 

Math. Čhilds a....X.......
P. J. f’ietce &Undroth

Veik» speciali* pripildymo pasiūla 
apribotam fafltui. Loškite Saugiai.

rristpHay
i Telefonas

BŪRYS LIETUVIU GRJŽO AMERIKON 
ŠVEDU 1AIVU “DROTTNINGHOLM”

buvo nuvykęs New Yorkan su
tikti seserį, atplaukusią laivo, 
Mary Feliciją, franciškiečių vie
nuolę iš Pittšburgho, Pa. Ji 
praleido Lietuvoj keturis me
tus studijuodama Kauno uni
versitete.

Per S. Piežą gautomis žinio* 
mis, lietuvių keleivių būrys ap* 
leido Kauną spalių 8 d. šimtai 
pabėgėlių ir sužeistų kareivių 
tuo laiku plaukė Kaunan — iš 
Lenkijos.

Traukiniu keleiviai važiavo 
'Rygon, ten persėdo ir kitu 
traukiniu važiavo iki Tallinno’, 
Estijos sostinės, o iš ten į Heb 
sinkius, Suomijos sostinę. Ry
tojaus dieną, po lietuvių išva
davimo, į Tallinną atmaršavo 
rusų raudonoji 
sinkio — gi 
mi moterys ir 
ruošėsi gintis 
mui.

Iš ’ Suomijos 
perkelti mažu 
jos juros 
Švedijos 
keleiviai 
bet jis 
kliudė.

“Drottninhohnas” išplaukė iš 
Švedijos spalių 13 d. Iš uosto 
jį išlydėjo trys Švedijos sub* 
'marinai ir penki karo lėktu
vai. Visos atsargos valtys ii 
“gyvybės ratai” ant laivo bu*- 
yo paruošti netikėtam įvykiui. 
Lenkdamas minų laukus ir pa* 
vojingas vietas, laivas pasuko 
toli į šiaurę, į Islandijos pusę. 
Atviroj juroj pasirodė dar vie
nas 'vokiečių submarinas, bet 
ir jis “Drottninholino” nekliu
dė.

Ant laivo šonų buvo dvi di
delės Švedijos vėliavos. Prie 
Kanados kranto. Kanados karo 
laivas sustabdė 
mą,” inspekcijai, 
ilgam netrukdė, 
tai yra sp. 24, 
sveikino Laisves 
Yorko uoste, z

St. Pieža raportuoja, kad jie 
verkė, pasiekę Amerikos žemę.

Juroj, beje, laivas pakliuvo 
Bemkite Tuos Biznierius, ku- į audrą, bet^ji žalos nepada- 

rief Garsinasi “NAUJIENOSE” re. X.

Užvakar po pietų, po zigz& 
guojančios kelionės Baltijos ju
ra ir, Atlantiko vandenynu, 
New Yorką pasiekė grupe ame
rikiečių, viešėjusių Lietuvoj.

Keleiviai atplaukė New Yor- 
kan švedų linijos laivu “Drotk- 
ningholm”, kuris vakar užbai
gė įvykių pilną kelionę iš Šve
dijos, su 800 pasažieriais.

švedų linija dar nepranešė 
“Nau j ienoms” grįžusių keleivių 
vardų, bet informacijų apie lai
vo Jcelionę vakar gavom iš laik
raštininko Stasio Piežos, kuris

KRAUJAS-ODA
PV8LtS, INKSTŲ IR VISŲ KRONIfiKŲ 

HOŲ LiGON’fAMS
Senunlininkite, Jei kur kitur bandH6 gy- 
iytis ir nrpaalsekž. Per paskutinius 24 
metus vyrai Ir motera—kronlftklejl ligoniai, 

kurie gydosi musą modernu moksliškų 
būda, pasigydė. •

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

Žarnos Ligos
GYDOMOS BR OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SUGAIŠTIES
Pilna pagelba per 3 iki 6 dienų daugumos 

atsitikimuose. Išlaidos pakeliamos' 
C darbo žmonėms.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK-
\ VIENAM ATSITIKIME 

Nepągysite—nieko nemokėsite 
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: O ▼. r. Iki 8 V. v. kasdien 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 10 v. r. 

iki 1 v. p. p.

armija. Iš Heh 
buvo evakuoja* 
vaikai. >Suomiai 

puoli*Rusijos

buvo
Balti*

keleiviai 
laivu per

Bothnijos įlanką į 
Gothenburgą. Įlankoj 
pastebėjo submariną, 

pasinėrė ir laivo ne-

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

Vienų Metų Sukaktuvės

Anton Jokantas ....
A. P.........................
E. Pužauskienė .....
M. Bajorenas ...... .
M. KėValiė'ū’škiėftė
F. P',°(^ž'-un‘aS' .....

'J.- Baltušis
•Pam.- Ra Savičius .. 

P. Moritvidėš ......
A. Jankauskas .... 

•K. Statkus ............
t Vęnslovas ........
Vf. Šimkūs ...........
Al. > ŽaliThas ........... 
V. MiRus Dietrich 
J. Zapustas ........
A. Guda's’ .................
Frank Jankus ........
No. 1 D<?r6 Mocka 
Frank Sinonaitis Z 
?/. Ka^rar ..............

2.00 
1.00 

.25 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.50 

# 1.00 
... .50 
. 1.00

EGG _____________     $6.00
NUT .............................  $6.09
BIG LUMP _______   $6.«>
MINE RŲN ...................   $5.7$
SCREENINGS .... .  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
TeL ARDMORE 6975

Taisykite Savo 
Namus Pakol

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

“Drottninhoi- 
bet kelionės 

ir už paros, 
keleiviai 'jau 
Stovylą New

ATLANKYKI? SVEIKATOS PIRTĮ
Telefonas BOULEVARD 4552 g

UŽlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir Švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarn inkais.

1657 West 45th St, kampas S. Paulina St.

n....... .. kk i įjotai.. iwra» i i i , t m aaaaia.i*i.< uad i n ,

BALLOWE’EN PARTY
Subatvakarį, Spalių (Oct) 28 d. 1939

J. GRILL-GAIDELIO SVETAINĖJ
12304 SOUTH HALSTED STREET

Bus Gera Muzika, Floor Show Dance, KepŲ Paršiukai* Užkandž;ams 
Seniems ir Jauniems Linksmumas Ųžtikr.intas. Kviečiame Visus. 
Taipgi Primename, kad Floor Show Dance Duodame Kas Penkta
dienio ir šeštadieno Vakarais Visada. Juozas ir Violet Gaideliai sav.
Pasarga: Mums reikalinga patyrusi mergina patarnautoja (veiterka)

Pillmoje eilėje j Ale* Dargis, p-l'ė1 F. H. Sad^skajitė, jĮohn Pakel, Michael Narvid, 
AtiĮdliitoiuĮs1 J. P. VaTkafa. Stovi: t^enedict Nen*at1i©W!is, Julius Bell, Advokatas K. P. 
Gttgi’S, SRVicįa'S, Al^hoiise 'PanaVas it ĄĄ'Uo^n Valonis.

Ka^arigi Reužifeo ditektoriai CHICAGO SAVJ^GS and LOAN ASSOCIATION 
miiMės* vienų metų sakakltivesj po gavimo ajydbrau'^o’s, tai dabar sparčiai užvedė pas- 
kuitiftj vajų, kadi d!at Šiais padidiinti^ ‘‘talkęį” per naujai atsidariusią seriją.
Kviečia taupinliojtis ių hlos-, kitiems reikia p’askoįu namams. Patys būdami namų 
savininkai: bei |xtižiu‘rėfojais, ^irektioriai snpraiita ir kitų reikalus, sąmoningai duo- 

''da įiatjarimųa iit p’ąskofes lengvais išmokėjimais. Talkos ofisas randasi
6816 So. Westietn Avė.

PipiYas .... 
Laūfint ..... 
Pnrav’čiaus
Rast ii ..... 
Klimaitis 
S. ...............
Karatus ...A. Karalius .....................

Vardo* nesakė .................
P. Venckurras .................
A. Rimkus .......................

(Bus daugiau)

.... 1.00
.... 1.00
... 1.00

......... 25
.... 1.00
... 1.00 
...... .50 
...... 1.00
.... 1.00
.... 1.00 
.... 1.00 
......... 25
..... .26
......... 50
.... 1.00

Fobulai degantis aliejus visiems a- 
Hejiniam šildytuvams. Švarus—be 
kvapo—nedaro’ karbono. 

SPECIALUS PASIŪLYMAS
150 galonų—7^ c už gal.

100 galonų—8c už gal.

= f..;,-------- c

COOK COVNTY 
FAŠiULO

Laisv. K-to Raportas 
Iš Rinkliavos Palai
dot Kun. M. X. Mockų
Gerb. Redakcija:

Prašom patalpinti į jūsų lai
kraštį sąrašą aukautojų, kurie 
prisidėjo prie palaidojimo ir 
Paminklo Fondo dėl senelio 
Kun. M. X. Mockaus. Sąrašas 
bus papildytas vėliau. Pamink
lui pastatyti pinigų dar trūks
ta. Aukas galima siųsti St. 
Dombrow, ižd., 56 E. 101 St., 
Chicago, III., A. Jocius, sekr., 
135 E. 114th -Place, Chicago, III. 
arba į “Naujienų)’ Redakciją.

Laisvamanių Komitetas 
V. B. AMBROSE Koresp.

AUKAUTOJŲ SĄRAŠAS

Aukos Gautos P. J. Ridiko 
Koplyčioje

John Tasinskas ...........
A. Kukoraitis .............
Antonette Mockus .... ...
: C. Bieliauskis .............
Joseph Kasteckas .....
Mary Green ..................
C. Balčiūnas .................
Justin Jankevičius ......
O. Rundėtėliai ...........
A. E. Pažarskas ............
John šauklis ..............
Jos. Mizaras .............
W. Alekna ......................

‘J. Gaster ........  ...
EI. Areška ....................
Emilija Ramašauskienė 
F. Oriusaitis ...-....... .......Z
P; Palionis .................
Morta Skripkus .........:
Ona Liutkauskienė .....
John Kundroška ........
Anna Mankus .... '........
J. Paltavičius ............ ...
Teofile Fenteris .............

Kaupas ....................
Venckus ...............
Grigas .......................
Radlauskas ..........

1.00 s.
.50 13.

1.00 i F.

Užtikriname, kad Sutaupysite 
Šimtus Dolerių.

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

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

TIESIOGIAI
Pirkftė garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, 
mokėti. L.— 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSJMOKŠTI PER

dVRJus Metus.
Musų paiodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1344 Vieši 63rd Street

K(, prie Loomis.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 

; skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau- 
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 

i Pairi-Eipelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kuąu jau išparduota. Todėl rieati- 

1 dėkodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pairi-Eipellerio. Reikalaukite Pain- 
Eocpellerio su inkaru ant dėžutės.

Skrusdis ... 
Juokauskas 

.vy I x . Černauskas 

.50 A. Balsevičius 
”z' P. Šamas .....

St. Ruika ......
Ų. Janulaitis ..

1 P. Pavilionis .....
A. Dafnis ..........

ijĄ. AMožiehė ....
j!A. Kundrotas ....
L. Burba ...... .....

• !A. Milerienė ......
I Naujos Gadynės Choro Nariai 4.00 
' P. Liauska .....................

,St. Lipnik .....................
Paul Ambrose ................
Chas. WerbiV ...............
Povilas Jarus ...............
Dom. žukauski ..............
•Ant. Drigot  :............. 
Jos. Lališ ... ..................
J. Sakauskiėnė ..............
Zigmas Kentas ...............
F. Danauskas .............
Helen Martin ...............
Jos. Ulinskas....... ...........
Eva Mineikiene...?..........
Kaz. Pocius .....C..............
Briget Paulaūękis ....... 
Wm. Norgel ..............
F. Leases ...........
Mare Dąteška z...............
J. Subeil^a ... ...............
J. Zabukas '•.... ..............
įGeo. Vaičaitis"!...C. 
S. Tilaikąs .......
Kasnar Vašatas .... j..............

:H. Stenės ........L....
Juozas Vilimaitis .........
R. Parednis ............. ......
M. Karkaski ...................
M. Žalpienė .....'.............
Jos. Valentas; ..........
J. Jankus .... .... ..... ........ .
L. šviegšdis ....................
J. Varnys .....................
J. Wašetonus ............... .
Rose Toleikienė ...........
M. Lieppa ...... ./.......
K. Pocius .... ...................
A. S. Mosgird ..■..............
John Jacka .............
M. Sakalienė ...............
J.. Schulcas .... .'...............
J. Lukas Jewelry Store 

Andręšiunas ....
Pūkis ................ ........
K. Urba ....................
Kardikas ....................

A. Trionis ........  .....
Anna Jacobs .............
Chas. Varkotis ■..............
'J. Mozuraitis ................
Jos. Babravičius .........
•K. G. Urnežis ............ .
V. Jasud ......... ..............
Peter Russell ...............
J. B. Zutra ............
W. Jašmant .................
A. Naura ..........■.............
Frank Alutis ................
A. Peilis ........ ..............
J. Petraitis ....................
J. Yuška •................ .....
Leo Rudauskas ............
F. Abekas ....................
V. B. Ambrose ............
Matt. Bumblauskas ............. .

Sąrašas Aukų Išlydant Iš 
Lietuvių Auditorijos

Anton Bublys .'........
A. Zųuronis ..............
Anton Steponaitis .., 
M. G. Daraška 
Još, Morkus ... 
M. Mązeliauskas 
A. Kazaitis . 
J. K-uncys ...
Julius Spudas 
Chas. Gust .... 
A. Matulaitis 
/J. Barta sius . 
,A- Lįestrum 
M. Kaziunas .. 

: Augūs# &koū*tas 
Mrs. ShoJtimon 
Wm. Troika ....... 
Anten Malauskis 
Ę. Nerius .....
Anton Pasilis .. 
A. Augaitįs ..... 
Vainauskas ...... 
A. Vaitekūnas 
,W. P. Ųleškauslps 
»,T. Stasiūnas ..... ... 
Wąlter KavabaUSka$ 
Fd. Kelpeck ...
V. Priekša ..........
Vincas Narbutas 
M. šviegžda ......
P. Jąnkauskiėnė .....
Gūšta^ it Adelė B’ūdriS

.50
1.00

.05 
2.00 

.50 
l.Op!

^50 
.50

kokią išgalite 
Mes duosime gerą

.. 1.00 
.. 1.00 
... į.ob 
....... 50 
........25 
........ 50 
........ 50 
........ 50 
........ 13 
..... .2’5 
........ 50 
........ 50 
.... .25 
... 1.00 
... 1.00 
.. 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.... .50 
.........50 
... 1.00 
....... 25 
... 1.00 
... 1.00 
........ 25 
:.... .50 
... 1.00 
....... 25 
... 1.00 
... 1.00 
.. 1.00 
........50 
.... .50 
........ 25 
........ 50 
... 1.00 
........50 
........50 
... 1.00 
... 2.00
... .30 

... 2.00 

... 1.00
. 1.00 

.. 1.00 
.........50 
.... ?25 
... 1.00 
........ 25 
... 1.00 
... 1.00 
....... 50' 
.. 1.00 

... 1.00
. 1.00 

.. 1.00 
.... 90 
... ’l.OO 
......... 25 
.... 1.00 
... 1.00 
.... 1.00 
.. 1.00'

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

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 2Q mt.

FED _____
LOAN ASSOCIATIONof Chicago STANDAltD

JUŠTĮN MACKIEWICH, Pres. 419Ž ARCHER AVENUE .
SAVINGS FĖDERALLY

INŠŲR'EI)

MODERNINKITE SAVO NAMUS
Vietor Bagdonas 

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

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

Šaukit TeL YARDS 3408

$1.00 
.. 1.00 
........ 50 
.. 1.00 j 
.. 1.00 
........ 25 
... 2.00 
........ 25 
.... .50 
... 1.00 
„. 2.00 
... 1.00 
... 1.00 
.........25 
... 1.00 
... 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
.. 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
......... 25 
.........50 
......... 50 
... 1.00 
... 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
......... 25 
......... 25 
.... J.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
..........50 
..........25 
..........25 
......... 50 
.... 1.00 
......... 50 
.... 1.00 
.... 1.00 
..... ? .25 
......... 50 
.....  1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.......... 50 
.....  1.00 
.... 2.00 
........... 50 
.... 1.00 
.......... 25 
.... 1.00 
..... 2.00 
..........25 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.......... 50 
.......... 25 
..... 1.00 
.... 1.00 
......... 25 
..... 2.0Q

S.

ŠIAIS DAIKTAIS

Viskas
Tik ....

MODERNAS 
MAUDYKLĖS

3 ŠMOTŲ ĮREN
GIMAS

$67.50

« FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies šu mo
derniškomis užlai- 
lomis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 03rd Si.
TeL FNG. 6883-5840

NAUJAS VANDENS ŠILDYTUVAS 
Pigus kaip $199.50

Moderną 42” Virtuvė
$19.50

į musų -pžarodos kambarį ir

*F. 
A. 
F. 
And. N*. Mills' 
W. Biskupaitis........ .
John Janis* .............
J. Balčytis ..............
A. IjJernauskas .......
Dr. A. k. Rutko ..... 
Paul Krupelis .......... 
Ona Drogaitienė .....
Walter kruolais .....
Mrs. Kudro .............
M. Markus ..............
J. U.............................
M. Jurgaitienė .......
Wm. ir Ona žičkai . 
M. Kriščiųnas .........
Chas. šauklis ...........

Išdonis ...... .........
Kvederas .............
Areška .................
Gasler ...................

Alex Ramašauskas .... 
Elz. Geraltauskienė . 
Ąndrew Dirse ........ .
John Kvietkauskas ... 
Christina Dašbells . 
Jos. Gaižutis ..........
Petronėle Martinkus 
Elz. Jurgaitis ..........
Kast. Rudytis ........
John H. Kubilius .... 
And. Zępraotis .........
A. Petkūs  .........
A. Binkis  ....'.........
£. Valinskas ...........
Klem. Zubavich .....
A. Valaitis .............
Ą. Zigmęntas ...........
Jurgis Arešiunąs ....
A. Stonis .................
J.

Sinka ir Ka
binetas Tik 
Ateikite t . _ _ 
pamatysit ypatingas vertybes, ko
kias galim1 jumš pasiūlyti—pirm ne
gu pakils kainos.
PIRKIT DABAR — SUTAUPYfclT 

PINIGŲ. LENGVUS TERMINAI 
m i.......- .......................... — INSURANCE1.00 

l.OOj 
1.00 

.25 

.50! 

.25; 

.25; 

.25' 
1.00 
.50 

1.00 
.10 

2.00 
1.50 

.50 
1.00 
5.00 

.50 
1.00 
1.00 
.50 

1.00

(APDRAUDA)glimraizmizzrrrizrmilriziirirnrrzirrzillrirz-.

PAVOGTAS
M

KIMUS i

Ned., Spalių (Oet.> 29H
Uties.

M

A. GaubienėF.

1.00
1.00

1.00
1.00
.50

MARYTĖ ŠIMKIŲTĖ 
"Laimutės” Rolėj

M

programo 
išpildys 
Choras, 
paimtas

Trijų Veiksmų Tragedija
Stato Scenoj Chteagos Liet. Mot. 

Kultūros Kliijbas

S. DIPPĖRj Plu^bing & Heating Sūppfr Co.
1547-51 W. 511 st., Ąshland Av. į rytus. TeL Yards 2255-2256

PELNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

< AfrDRAUDĄ NAMŲ NtO
UGNIES.

4 ABDBAUDĄ RAKANDŲ.
< APDRAŲŲĄ NVO VAGIŲ.
< APDftAUDĄ langų.
• TAVERNŲ ir nam

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 South Halsted Street

Durys Atsidarys 3:30 vai. po pfet 
Lošimas prasidės 4:30 vai. po piet
Po perstatymo bus
koncertinė dalis, kurią 
Moterų Kultūros Kliubo 
Dainuos gražias dainas 
iš operetės “Sylvia”.
širdingai kviečiame visus atsi
lankyti. —Komitetas

it. v

s.

DANTIMS H
PLEITOS I
Pataisoma nnNĄ už

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ 
nleitas daro LAlsftlUOTAS DENTISTAS iš impresi:

Jurgis Arešiunąs ..................

M. Jesinskas ............. .......
LDD 4 Kps Nariai

Ladigienė .....
Maukus .....
R'ųbąšiųą

1.01
1.01
1.0’

.51 
1.01 

.2!
1,0-

Visas pteitas daro LAlSNlUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
39<W. 26th Št. 1724 So. Ashland Avė.

TeL Lawndale 2008-9 TeL Monroe 9251
Atdari ikf 9 B.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČlV 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais ** 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet.
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MANO PIRMAS ŽODIS PO TRAGINGO 
ĮVYKIO PRAEITĄ KOVO MĖNESI

. Rašo Leonora A. Nimhosk (Nemčauskaitė)

Leonora A. Nimh,osk- 
Nemčauskaitė

ne-nešimai, tie iš musų, kurie 
pamiršo tą prakilnią sielą, 
ri švietė musų mintis ir vado
vavo musų darbuose per dau
gelį metų, įsteigė fondą, kad 
galėtų pastatyti velionės Mari 
jos Jurgelionienės atminimui 
paminklą jos kapui pažymėli 
Valdyba to Paminklo Fondo 
susideda iš šių chicagiečių:

Nora Gugienė — pirmininkė 
Adelė Nausėdienė — vice-pir. 
Julė Augustienė — iždininke 
Josephine Milleriutė — sekr. 
Suzana Viliutė — ”
Komiteto visos narės yra šio 

Moterų Skyriaus bendradarbės 
kaip Chicagoj, taip ir koloni
ją.

Visos šio Paminklo Fondo 
narės yra įgaliotos priimti au
kas iš tų žmonių, kurie nori 
prisidėti prie pagerbimo atmi
nimo tos moters, kuri 
vien

ERŲ 0KYRIUM
WOMENWfflCfrlON J
mT_iT te> e<T-s r T7TKTX K X d TCT? 7TO’V AVMTT K

įsteigtas • MARIJOS • JURGELIONIENĖS
! pasveikti.

Lai visos tos širdys, kur o s 
verkė laike tos didelės tragedi
jos, būna suvienytos darbe su 
kėlimo šio fondo, kad įsteigus 
memorialą velionės Marijos 
Jurgelionienės geriems dar
bams, nes jos atminimas tur. 
būti amžinas.

Baigdama tariu: “Sudiev 
brangioji siela, ilsėkis visuomet 
ramiai.”

ŽMOGUS IR JO 
CHARAKTERIS

Charakterio budavojima 
prasideda su kūdikyste ii 
tęsiasi iki mirties.

Mrs. Franklin D. RooseveL.
* * *

Kiekvienas žmogus yra skulp
torius savo charakterio,! ir įra.i 
kiai, su kuriais jis apšarvoj 
save, yra jo paties pasirinkimo.

Budavojime charakterio pir
miausia žmogus turi turėti ži- 

teikė nojimo, kuris yra įvairus. Kar- 
garbės lietuviams ir jų tu su tuo j’s 

i ir jų siekiuose, ir ku
rios net ir gyvastis žuvo — ii' 
tuo atidavė savo viską — be- 
vykdama svetur, kur ji rengėsi 
dalintis savo mintimis tarp sa

būtinai turi turė- 
kad naudotis tuo,

A CM E
NAUJOS MADOS SKRYBĖLAITĖS.

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

Šeimyninis gyvenimas ę , nepaliksiu.
-žinai, E.enut, š.andien per' <luk.re,e’ ,avo ,ie,a-

tu dar t k mokinė, bet tu baigi 
jau aštuoniolika metų ir esi pa
kankamai suaugusi, kad mes 

!galėtumėm tas ateities proble
mas gvildenti. Aš noriu, kad 
tu, dukrele, žinotum mano nu
sistatymą ir kad kartais dėl 
manęs nenuskaustom savęs, 
praleisdama pasitaikiusią gerą 
progą. Nieko nėra gražesnio 
gyvenime, kaip tikra, tyra ir

ii minties, jog tu pas mane tik 
viešnia.

— Kodėl, mamyte? Ar manai 
mane kur išsiųsti?

—Ne, dukrele, nemanau nie

sutvarkytas, kad atėjus tam 
tikram perijodui jauna mergai
tė ar berniukas pajunta kokį
iąi ilgesį, gyvenimas pasidaro Į<t]nj meilč tarp dviejų žmoni a, 
noks tai lyg tuščias, lyg neįdo-']<urj.j 
mus ir, jeigu lokiai mergaitei

seka laimingas 
mas. Bet atsimink,

gyveni- 
dukrele,

pasitaikei susitikti mandagus ir |<a(| gyvenimas butų laimingas

Jau pusė meto su viršum 
prabėgo kaip velionė Marija 
Jurgelionienė ilsisi Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse. Palydėjo 
ją ten didelis skaičius liūdinčių 
draugų, jos visuomeninės veik
los garbintojų. Iki šiam laikui 
jos kapas yra užklotas vien
gražiai žydinčių gėlelių, be jo- vŲjU lietuvių brolių ir seserų, 
kios kitos žymės, kad čia ilsis Ne vien tik suaugę, bet ir jau- 
moteris, kuri buvo gražios ksie-1 nimas turėtų prisidėti prie šio 

' los, prakilnios minties ir ilgus darbo, ir tuo išreikšti savo 
metus atsidavusiai dirbusi žmo- Į įvertinimą tos moters, kuri tiek 
nijos gerovei ir naudai.

Visi žino, kad ši moteris bu-'gyvenimas 
vo musų lietuvaičių pionierė naudingesnis, 
visuomenės veikėja. Nuošir-

daug planavo ir dirbo, kad jų 
butų linksmesnis,

Pageidaują prisidėti prie šioj“

ti ambicijos, 
ką jis žino.

Bet norint 
terį, kuris 
tarp žmonių, kuris padarys j 
naudingu sau ir kitiems, žmo 
gus turi gerai naudotis dar ir 
trečiuoju įrankiu. Ir tasai į ra n 
kis yra žinomas kaipo dorumas. 
Suprantama, tas reiškia, kad 
žmogus turi būti teisingas, ne
turėti noro neteisingai pasinau
doti iš kitų žmonių. Tasai tai])-' 
gi reiškia, kad jis turi būti ver

tobulinti* charak- 
suteiks jam garbės

džiai, visuomet be jokių prašy- Paminklo Fondo aukas galij^n^,as Patikėjimo Jų žmonų, 
mų ir be nuolatinių pripažint- siųsti taip: Marijos Jurgelionie-J<ur^ gyvenimas bėga paraie
mų ir padėkų, ji mielai dirbo
musų kultūros ir labdaros sri-! Halsted Street, Chicago, III. Vi- 
tyse. Nejaugi jos trisdešimts sos aukos bus paskelbtos laik
mety su viršum garbingi dar- raštyje, jei kitaip aukotojai pa
bok gali, būti musų visų taip'tvarkys.
greitai pamiršti? Kitos tautos | Rašytoja šių žodžių sėdėjo

nes Paminklo Fondas, 1739 So. bai su jo paties.
Kuris žmogus turi šias ypa

tybes, jis tu/1 charakterį.
Gaila tačiau, kad šios ypaty

bės nėra suteiktos jam, nė jis 
jas paveldi. Jos taipgi nėra su-

tokią brangią moterį, kaip kad šalia Marijos Jurgelionienės ta J kurtos dėl jo. Jos turi būti jo 
buvo musų velionė Mariutė, vi-(me automobilyje^ kada trauki--P^ies tvarinys, kadangi jis vie- 
suomei ir , visokiais budais nys trenkė į mus, ir tragingai 
gerbtų, jos atminimas butų lai- žuvo musų Mariutė. Stebuklin- 
komas gyvas, kad ateinančios gu budu musų kitos dvi sanke- 
kartos galėtų ja gėrėtis, ir iš leivės ir aš likome gyvos.
jos gyvenimo imti pavyzdį. Ir mes to likimo apsaugotos 
Juk, rodos, lietuviai irgi eina ir išlikusios gyvos šia proga 
keliais kitų pasaulio kultūringų norime padėkoti visiems, kurie 
tautų. prisiuntė mums simpatijos iš-

Kaip jau spaudoj tilpo pra- reiškimus ir linkėjimus greit

nas yra savo charakterio kūrė
jas.

Žmogaus charakteris nesuda
ro jokios misterijos. Ir nėra 
kažkokia kokybė, su kuria vie
nas žmogus gimsta, o antras 
ne. Yrax tačiau ta dalis žmo
gaus ypatybės, kurių gamta pa
lieka kiekvienam pripildyti ir 
išvystyti. Kaip mums pasiseka 
tame darbe, taip mums pasise
ka ir gyvenime.

Nes jeigu tas visų svarbiau
sias elementas tvirto charakte
rio nesiranda žmoguje, to žmo
gaus gyvenimas bėga nenaudin
gu keliu.

Bukim
Gražus
Vedk Nina

Nenustok gėrusi pieną, tik 
dėl to, kad esi užaugusi ir nėra 
kam priminti tau, kad jį reikia 
gerti. Pienas yra tikrai naudin
gas veido odai.

Į Gabriele PetKevičaitel
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 — 1927)

(Tęsinys)
nuo Joniškėlio, už ko-
arba 40 kilometrų į
pat Kuršo pasieny gy-j 

Žeimeliu miestely d-ras
Sketeris,

Netoli 
kių 30 
žiemius, 
veno 
Adomas Sketeris, Jablonskio 
svainis, vyras gerbtinas ir ger
biamas, kaip pavyzdingas tau
tietis veikėjas ir mano tėvelio 
ypatingai mylimas. Rimtas, pa
vyzdingas darbuotojas, turįs 
ypatingą ydą — be galo lėtą 
iškalbą. Parašyti mokėdavo 
gražiai, gydytojų suvažiavimuo
se jo referatai buvo labai bran
ginami, geriausiais laikomi, / tik 
kalbėtis , su juo... buvo geriau 
nemėginti... Musų pažinties 
pradžioje buvau mėginusi apie 
Vieną ar apie kitą kokį dalyką 
su tuo daktaru pasikalbėti; bet 
tuojau įsitikinau, kad tai tuš
čias darbas: kalbamojo dalyko 
nė iš vietos nepasisekdavo pa
stūmėti,! nors musų kalbos 
traukdavosi ištisomis valando
mis.

Kada žandarai musų apylin
kėje per daug jau ėmė siau
sti, kelis sykius įpykusi išsi
tariau tėveliui:

— Geriausia tiems nelabic 
d-ras

| — Pas ją rasta daugiau įta
riamos medžiagos, nekaip pas 

. jus, bet ją priskyrėm prie liu
dininkų, o jus prie kaltinamų- 

Ijų...
šiaip, turėdama įvairiuose 

gyventojų sluoksniuose pažį
stamų, girdėjau, kad tiek pro
kurorai mus kratę ir kvotę, 
tiek žandarų viršininkas kitų 
valdininkų tarpe Panevėžy 
Veik šitaip pasakė:

— Ypatingi žmonės tie 
bartiniai litvomanai... mes 
garbę laikytumėm būti su jais 
pažįstami.» Kiti tiesiog žavi
mai elgėsi kratos laiku... (oča- 
rovatelno veli sebia vo vremia 
cbyska). r

be

da
li ž

Musų elgesys buvo pagrįstas 
vien įsitikinimu, kad žandarai... 
jei jie mums ii’ priešai, bet vis 
dėlto žmonės... tos visumos da
lis, kuriai ir mes priklausome... 
Jei jie suklydėliai ir eina prieš 
žmoniškumo dėsnius, tai mes 
savęs vis dėlto nežeminsime 
sekdami jais...

Negaliu to savo rašinėlio 
baigti nepaminėjusi vieno anų 
laikų dabar jau užmiršto vei
kėjo Jono Siabo.

(Bus daugiau)

f I

galvoti apie

pikta neno- 
tiek. Tik no-

Rusijon išsiųstas, 
su Jablonskiu tu- 
paskirtą bausmę

Maistas
Veda MORTA RUGIENE

HALLOWE‘ENUl

COPR. m* NE6DLSCRAFT SSRVICS, INC. ___ '

KNITTED SNOW SUIT. PATTERN 2319'
2319—žieminiai rūbai vaikams 2, 4 ir 6 metų. 

------------------------------  --- 
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 2319
1 1739 So. Halsted St, Chicago, DL

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No--------------

I Vardas ir pavardė---- ------------------------------------------------------------------

^Adresas.______________________________________________ __ ________
II ’ .1 Miestas ir valstija-------------------------- ----- ------------------------------------ -

■■■• MM •■■■ ■■■> MMBi MM* MM* aMM ■■

Kelios eilės karolių arba 
trumpų retežėlių padaro tą 
kad trumpas kaklas atrodo dar 
trumpesnis. Bet iš antros pusės 
jei kuri turi išsikišusius “collar 
bones”, tad toki karoliai arba 
retežėliai pagelbsti paslėpti 
juos.

Atsiminkite, kad juo plates-
| ni skrybėlės bryliai, juo trum- 
• pešnis atrodo nešiotojos kak-
J las.

siems butų bausmė 
Sketeris kvosti.

Tėvelis pykdavo ir bardavo 
už tokį pasakymą:

— Nereikia nė 
oikta žmogui., <

— Aš niekam 
riu, o daktarui nė
rėčiau, kad žandarai pasikan
kintų...

Ir, deja, mano noras išsipil
dė. Po tos kratos daktaras Ske
neris buvo 
kur drauge 
••ėjo Pskove 
atlikti, z

Netrukus po kratos pasima
čiusi su daktaru paklausiau, 
kaip ilgai jį kvotė. Pasakojo, 
kad kaip atvažiavo pavakare, 
tai dirbdami be pertraukos, pa
baigę tik rytą; prokuroras pa
prašęs net leisti jam gulėti: 
per daug jau sėdėdamas nu
vargęs.

Kratai pasibaigus d-rąs S. 
pasiūlė, žandarui rankas nusi
plauti:

— Dirbote nešvarų darbą, 
nuplaukite rankas!

Gale daktaras dar paklausė,
Gavokaip man viskas einasi 

šitokį atsakymą: }

Trapus, auksiniai “doughnuts”, visuomet yra skanus kąsnis, bet Hal- owe’en šventėms atėjus, be jų nedali apseiti. Savo Hallowe’en vaišėse paduokite juos su gija, priruoštą su prieskoniais.
Dezeriniai “boughnuts'’2 ¥2 puodukų miltų2 šaukštukai baking povvderio

¥4 šaukštuko 
šaukštuko

4 kiaušinių tryniai, gerai išplakti 
¥2 puoduko cukraus 
V-į. puoduko grietinės .
Persijokite miltus, atsaikuokite. 

pridėkite baking povvderio, druskos 
ir mus. riešutų, ir viską kartu per
sijokite tris kartus; plakite trynius 
kad pasidarytų šviesus ir tiršti; pri
dėkite cukraus ir vėl plakite, kai 
mišinys bus Šviesus ir lepgvas-pu- 
kuotas, pridėkite grietinę ir vėl pla
kite kol mišinys nepasidarys glu
dus; išpilkite mišinį ant miltuotos 
lentos; suroliuokite ¥1 colio storio, 
supiaustykite su “doughnut” pjau
stytu vu; kepkite tirštuose, taukuose, 
385 laipsnių (Fahrenheito) karštyj, 
kol garžiai paruduos, padėkite ant 
neglaziruoto popierio, kai atšals, 
apibarstykite konfekciniu cukrum.

persijotų py raginių
druskos 
muskatinio riešuto

............................-...............

išmint.ngas vyras — ji daž
niausiai įsimyli.

—O, mamyte' Aš nesiruošiu kėli; o kad galėtų vienas kitu 
į nieką įsimylėti ir aš nepalik- pasitikėti, tai nereikia dary.i 
čiau tavęs vienos už jokias me.- nicko slaptai nuo viens kito, 
les. Aš myliu tave, mamyte, ir Į nes pasitikėjimas, tai yra tvii- 
visuomet noriu su tavim bu i. čiausias pamatas šeimyninio 
Štai taip apsikabinti ir pabu- gyvenimo.
čiuoti savo mamytę, — tai kil
niausia ir gražiausia meile.

—Ach, Elenut, mano džiaug
smas yra taip didelis, kad aša
rų negailu sulaikyti. Dukrele,

tai du jauni žmonės turi viens

GERAI ŠEIMININKĖMS /
ŽINOTI, KAD: \

Dabartiniu laiku kepti obuo
liai yra naujenybė. Tuo tarpu

tu visuomet buvai man gera iri jie padaro tokią gerą kombina
parodei didelį prisir.šimą po 
tavo tėvelio mirties, bet nepri
valai manyti, jog dėl to, kad 
tėvelis mus perdaug auksą ap- 
eido, tai tu turi amžinai prisi

rišti prie manęs ir užmiršti sa
vo asmenį. Ne, dukrele, 
niekuomet negalėčiau iš 
reikalauti. Aš nebūčiau 
motina, jeigu atimčiau nuo ta
vęs tą teisę, kurią mano moli
na man suteikė: laisvą apsi
sprendimą šeimyniniam gyveni
mui. '

—Bet, motinėlė, aš juk dar 
lik mokinė ir tikrai dar greit

to aš

gera

ciją su kiauliena arba šinka.
* * *

Niekuomet nepalikite Žuvį 
vandenyje mirkstahčią. Ilgas 
mirkimas vandenyje atima sko
nį ir žuvis palieka ištižos.

< :■ ,* *.*

Dekite, sutarkuotas .morkas įr 
džiovintas slyvas į jūsų “geid
ime salad”. Saladą tuomet gali
te paduoti stalan atskirai, arba 
prie vištienos, žuvies arba mė
ses. —Kaiminka.

rirkj e tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

No. 4221—Išeiginė suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20; taipgi 
34, 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.32,

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
įrašome iškirpti paduotą blan- 
<utę arba priduoti pavyzdžio 
lumerį pažymėti mierą ir aiš- 
<iai parašyti savo vardą pa
ardė ir adresą. Kiekvieno pa

vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
e- pasiųsti pinigus arba paš- 
o ženkleliais kartu su užsaky

mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago. III. |

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzd j No........... ....

Mieros ..........  per krutinę

(Vardas Ir pavardė)
••••••••■■••••••••••••••v••••••••••• 

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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ilniaus Krašto 
Atgavimu”

Fondas Išmokės 
$5,78W M

ii &&

t>r. K. Pakšto Prakalbos.
Stalihaš neva atidavė Lietu

vai Vilnių, bet lietuviams nėra 
kb jUo džiaugtis. Rusija prisilai
kė saU visUš lietuviškus kaiitiiiS 
ir derlingas vfetriš, 0 Lietuvai 
grąžino 'sklypelį Viliftaus kraš
to, ktir lietuvitį beveik nėra, o 
žemė teveik vifeti šmėllš. Nega
na to riišai išvežė iš VilhiriUš 
visą turtą; U Liethvdi atidavė 
tik miesto “kevalą”, su tukšldn- 
čiais badaujančių pabėgėlių. Ga* 
britas daiktaš; kad Vilnius, to
kiomis sąlygomis sugrąžintas, 
Lietuvą tik apsuhkins, bus di
džiausia našta. Bet Lietuva ne
galėjo atsisakyti. Ji tUrėjd Ru
sijos “dovaną” priimti...

Taip užvakar kalbėjo Dr. Ka
zys Pakštas, Lietuvos universi
teto profesorius, dabar viešintis 
Chicagoje. Jisai Vilniaus gyve
nimą ir ūkį gerai žino, nes ten 
gyveno ir daug važinėjo.

Užvakar vakare Chicagos ka
talikų grUpėS surengė jam pra
kalbas Chicagds Lietuvių Audi
torijoj. Publikos buvo viduti
niai. Dr. Pakštas yra geras kal
bėtojas. Kalba įdomiai ir turi
ningai.

Jisai iškėlė įdomų faktą, kad 
Lietuvos valdžia keliais atvejais 
norėjo susitaikyti • su Lenkija, 
bet rusai tam vis pastodavo ke
lią. Nesiskubinkit, jie kalbėjo. 
Kai ateis laikas, tai mes atim- 
Sirii nuo Lenkijos ir atiduoslm 
Lietuvai viską, kas tik jai pri
klauso.

Tas “laikas” Rusijai ritėjo, 
bet ji savo prižadus užmiršo.

Dr. Pakštas pareiškė, kati jis 
stovi už toleranciją ir sąžines

Pinigliš rikli ir
valkui

Socidi Sėciirity įbrido ridHii- 
nistratbHUš ChičUgbs dištriktė, 
H. L. Mėfcrirdiy, 'Vakrii* paskel
bė, kad tbiidriš Šį iilėhėšį išmo
ka pehšijdriilš ferfojėltk indi
gus grius tiŽšitėgišli’rivę sėiiė- 
liai, akli ii* tiŽidikVirib hėitirį 
vaikai illihblš ii* lildirinbs ir 
Wiscoiišiti talšHjbšfe.

šių Sbeirii Sebtirily įbrido 
pensijiį rifelbikiri šiihiriišyii sii 
Illinois yuišlijbš iifcdriFbb ap- 
draudbš Ibiidb jfeiišijdhiiš, ku
rias įdtlfta apdtttiiėl' UŽSiWs- 
.^istravę ii- Jai-btj ftfeibkį jttrfik 
ninkai; riėžiiitlilt driižiduš tr 
tiktai Illinois valstijoj.

$4,770,000 išmokamų pinigų 
gaus seneliai; aklėms išmokės 
$94,800, o vaikų išlaikymui iš
mokės $900?900. Paskutinius 
pinighs gaus šeimynos, ktiribs 
turi priglaudušibs SVėtitriUš, Už
laikyki© iiėtutiiiČitis; valktis.

OI

i®

Buck Jonės, garsus kaubojus ir 
Galima pamatyti Rodeo, kuri 
dilime. 

J *

jus ir jo arklys 
dabar eina Chic

, Silver. 
ago Sta-

0 Dabar Turėsim
Našlių Parengimą
Jubiliejai, Sidabrines Vfestuveš, 

etc.

CLASŠlFIfcD ADS
_____    4«M" a ji‘%įI _<*!& «.*a jt _ • <• j .<*»  

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

kybą turi laisvę, (ai ji neturi bu
di uždradst^’kitomš','jeigu Viena 
partija gali veikti, tai ta teisė 
priklauso ir antrai ir trečiai. 
Tųkio nusistatymo laikosi ii* di
dele dalis Lietuvos jaunimo.

Vakar vakare Dr. Pakštas 
kalbėjo panašiomis tbinomiš šv. 
Antano salėj, Ciceroj.

Rengiasi Iškilmingai 
Naujų Narių Puotai
Dalyvaus ŠLA P. t. Nariai
NOftTH Slbfi. — šlrii kita 

rengiamh North Sidėj Įiūotri, 
kurioj, bė ribejo; drilyVatlš vi
si Nortlišidės lietuviai. Tai 
yra Ėankietas šti šoklaiš, kui*į 
rengiri SLA. 226 ii** 313 kuopos 
bendrai, lapkričio 12 d., J. 
Grigaičio švėt., 3Š04 W. Armį- 
tage aveUUė. Šis btoliŠkriš bah- 
kietaš yra rengidifiaš naujų 
narių įvesdinimui, kuriuos į- 
rašė laikė Pažangos Vdjaus.

šialnfe parengime drilyvaus 
ir “Tėvynės” redaktorius, p. 
Kl. Jurgelionis, taipgi chica- 
giečiai, Pildomosios Tarybos 
nariai, t. y. p-lė E. Mikužiutė 
ir adv. K. P. Gugis. Taipgi bus 
svečiij it* iŠ kitų kuopų ir kb-

Diena Iš Dienos
Šiituok'tūvlš Jiitihii
tifidteportiiičlii

Tai Buvo 
Iškilmingos 
VėštuveiS'.' ■ ■

Padaro Vaikų 
Fotografijas 
Dykai

Manųuette Parko lietuvių pa
togumui atsidarė nauja foto
grafijų studijoj, Marųiiette 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 
tų didmiestyje prie 
fotografų. Dabar jis 
dirbti pats ant savę.s

eilę me- 
garšiųjų 
pasiryžo

(Skelb.)

I f I ri A G*(8s Mylintiems11 M U fį Vestuvėms, Ban-
1[IMkietams, Laidotu-

I w 1 * B vėms, Papuoši- 
j GĖLININKAS 
1 4180 Archer Avenue

i aiifiii 14* Siunčiam Gėles HVnifR Telegramų t LU f LlnlU Visas Pasaulio Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 ^o. Halsted Street 
/Tel. TARDŠ 7308

Valandos Aut Durą 
Viską Prisako

i’rašriti jšitėmytl

Nėra (oš diėrios, krid žmbgris 
susitikęs ttlrihė gdtvėj hėpribar- 
tų, kad manęs hėi*adęš nathrib- 
se besėdihlį “gydytbjb' kribiriė- 
te”. Tada aš j j ai* ją priirtiu iii 
rankos it ptlVėdu prie gyVferid-. 
m o nairib štikliftlą dut’iį, ari t 
kurių aiškiai pažymėtos valrift- 
dos priėiiiirrib. Rrida jriih pirš
tu parodai, kad pHėriiiihb Vri- 
.andos ntib 8 iki 10viii, tyfb 
ir nuo 6 iki 9 vril. VrikritO, trii 
žmogelis tėišiiiaši, krid tb nepa
stebėjęs.

Taigi Šitio meldžiu ttibš, ku
rie nori pasimatyti rit tai rei
kale gydytojo patarririvlrilo, rir 
tai taip su kokiu reikalu, visa
da atsiminti priėmimo Valrih- 
das. Tada nesusipratimo ne
įvyks. Paženklintose valandose 
visada tašitė mane sėdihfį “gy
dytojo kabihėtė” 3312 South 
Halsted street. Telefonais Yards 
1484. -i—l)r. A. L. GraiČUhris.

r -- - - ........ .................................. ♦

Prezidentais Roošėveltris va
kar paskyrė $l,651,0d() išplėto
jimui ir Įrengimui pagerinimų 
Cook apskričio miškų ptezer- 
vuose. Dritbą atliks C.C.C. ber
niukai.

Jie išvedžios Banaitis miškų 
nusausinimhi, Įrerigs naujais vie
tas piknikams, išvedžios riaujUs 
kelius ir pastatys kelis tiltus.

Šeštadiehį, spalių 28 d., įvyks 
sutuok t ii vės jaunų bridgėpot- 
fiėčių, LbUiš Žatėiiibbš šU l^lišs 
Štella kriiairiiutb.

ittilgtUvČš įvyks 6 vai. vak. 
Št. bavid’s bažnyčioje, kampas 
Emetrild UVe. ir 32ud si. Po 
jiirigtuvių įvyks vestuvių puo
ta pp. Kalainiųu jaunosios tė
vų, nąmUOše, 3206 So. Halšted 
St., kurioje dalyvaus jaunave
džių artimieji giminės ir drau
gai. __ _ .

Jaųniešięms būva iškelta šau
ni “shower party” spalių 15 d. 
Lietuvių Auditorijoj, kurioje 
dalyvavę apie poras šimtų sve
čių.

Jaunieji L. ir S. Zatelhbai 
planuoja apkeliauti įdomesnės 
Jungt. Valstijų vietas. Praeitą 
vasatą L6tiiš nusipirko naują 
Btiicką, todėl jie turės patogią 
kėliohę. —į. A. S.

Apsiveda Jaunas 
Biznierius

Sekantį sėklnhdiėhj, spalių 29 
d.; rihtrą 
Gėbrgfe 
jiiiigtUvės jadno btldgeportie- 
Čio bizhierio p. Waltėrio T. 
ŠliUtribs su p-le Gėnevieve A. 
Vaitėktinaitė, ddktere žinomų 
bridgeportiečių purių A. J. Vai- 
tėkUrių, 4046 Šo. Montgoinery 
Avė.

Jaunasis Walteris 
haš yra prasilavinęs, 
tiškris ir inaridagus 
gyvena pas motiną, 
Halsted St., kur p-ia Shurniene 
užlaiko užeigą. Waltėri$ tūli 
biznį, 3133 So. Halsted St., Lie
tuvių Auditorijoj, Sub Dine & 
Dance “Celebrity Club”.

Kadangi kaip Shurnai, taip ir 
Vaitekūnai turi daug draugų, 
tai jaunavedžiams busianti iš
kelta didelė, šauni puota jauno
sios tėvų nafnuose.

Driug gražaus “pąrėdko” da
lyvausią bažnyčioje^ ir daug 
svečių suprašyta į jų vestuvių 
pilotą. —J. A. S.

valandą diehbs, St. 
bažnyčioje įvyksta

T. Shur- 
inteligen- 
vdikiiids, 
3106 So.

NORTH SlbL. — Nors ir 
pavėluotai, b’ėt visgi negali
ma visai nutylėti apie šį įvy- 
ki.

Gril būt musų kdlionijbš 
naųjiėriiškirii koi*ėšpbndenlai 
vieįli kitriiš iižsitikedaihi, pra
leidžia ir svarbesnius nuoty
kius, neaprašo “Naujibnųse’*.

Štai, spalių 14 d., North gi
dėje įvyko labai šauni ir di
dėlė puotai.z[nc;

O tą pilotą^ surengė visuome
nei getai žittbmi p. p. C. Kai
riai. i5 .

* . -‘.h

Kasgi pjręgjL'esyvėj visuomė- 
,nūj C, Kaįrit^pežįnp ? Jįs daly
vauja visąmę >progresy /iame 
judeji-riiė/ ferogresyvese bi-ga- 
riizacijose, užima atšdkohiin- 
gas vietas ir tt. > .

šita puota7 buvo surengia 
riebepriežašličk; o tai buvo 
vestuvės, p. p'. C. Kairių viena
tinės dukters tai yra p-lėš 
Onos Kairiu lės, kuri irgi1 yra 
plačiai žiiioiria lietiiviškai 
Cliicagai.

P-lė Ona KairiutČ daug dar
bavosi ir buvo viena iš tvėrė
jų Lietuvių Universiteto Stu
dentų Kliubo,. taipgi daūg vei
kė Pirmyn chore, Kultūros Ra
tely ir kitose organižacijbše. 
Ji iš profesijos yra mokytoja, 
baigusi NdrthWėsterh Uriivėt- 
sitėtą. P-lė O. Kairiutė apsi
vedė sii Juozu Pranaičiu iš 
NVaukėgan, III.

1

Jos tėveliai iškėlė puošnias 
ir vaišingas vestuves, kuriose 
dalyvavo gal suvirs 200 svečių, 
puošnioje Wonderland Ball- 
room svetainėje. Vaišės, šokiai 
ir dainos skambėjo iki rytme
čio. šoko jaunimas, šoko se
nieji, šoko ir Šitų žodžių rašy
tojas.

■ • ‘ •

Vestuvės buvo jaukios ir 
smagios. Tatai, lai buria links
mas ir smagus jaunavedžių 
gyvenimas. Q jų tėveliams 
linkiu kantrybės pergyventi 
susijaudinimo laikotarpį.

C1CĖKO. — Praeitą šėštadiė- 
iiį viėibs >■ Liuošybes svetairiė 
iiiio pat apūČibš iki pat viršads 
buvo pilna grdžiriš Įlriblikoš. 
£ai tikrai buvo jdbilifeiihis pd- 
bengimaš. Jį Surengė Ratidonds 
ftbŽeš klitibaš. Nors prkestra 
brarigl, bet iibskupėjo grbti. šo
kėjai turėjo ptiikią progą linkš- 
hiihtis.

Ėūras failVO įreilgtris per dvi 
vietas. Patarnautojai žvaliai sd- 
kdši, kriti Visilš pdteiikiriti. Nau
jas kliubo tlai-yš; p. Sįleecher, 
gražiai užsirekomendavo su sa
vo produktu, Allweiden altini. 
Kas išgėrė vienų, tuojau prašė 
antro ir trečio. Sakė: “Finte 
beer”.

Gruodžio 3 d» bankietui kd- 
miteiaš jau dritb jplailtte. Trii 
nemenka prbblėtria, bet sutar
tinai veikiant, viskas galima.

Sidabrinės vestuvės
Pp. Stankų siiihbrinis jubilie

jus taipgi pavyko puikiai. Nesi
tikėjo tiek Svečių. Per du kar
tus turėjo sėstis vakarieniauti. 
Tris sudarė vargo šeimininkėms. 
Laike vakarienes buvo pasaky
ta nemažai grrižių lirikėjimii 
jubiliantams. Tarpe svečių ir 
kalbėtojų buvo Dėdė Pasako- 
riliš ir t. t. Kdiį) Įiatyš Slankai, 
taip ir jų duktė Oritite ’vįskuom 
pilnai patenkinti. Kaip visi, taip 

aš sakome laimingai sulauk- 
aitkšihio jubiliejaus.

Našlių vakaras
šį šeštadienį p: Shanieto

ir
ii

REIKALINGA TIK PATYRUSIŲ 
binderių. ARTISTIC APRON HbU- 
SE; 103 S. Wėlls St.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui be skalbimo, eiti, $8.Č0. ge
ri namai. Longbeach 1416.

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

HEMLOCK 6223, Mrs. Petėrs

4
6

MERGINA NAMŲ RUOŠAI, turi 
mylėti vaikus, savo kambarys, $7, 
Saginaw 7740.

ilELb WANTEb-MALE-FEMALĖ 
Darbininkų-Darbiiiiilkių Reikia
REIKALINGAS GERAS SIUVĖ

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

HELP WANTED—MALI’ 
.Reikia, .

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGAL0W

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

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN H0MES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005

FtlRNlTURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai -^ar4avimui

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

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

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Dištributor , .
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

PARSIDUODA MŪRINIS 2 fla- 
tų namas po 5 kambarius. Priimsiu 
į mžiinUs groserhę kr totą.
7242 Sb. Fairfield Avė. ahttbs lu
bos priekyje.

PARDAVIMUI ARBA f MAI
NUS moderniškas biznio hamds, 6 
kamb. viršuj ir užpakaly 4 kamb. 
cotadž, karštu vandeniu apšildo
mas. Namas—3206 S. Halsted st. 
Atsišaukit 6910 So. Western Avė. 
—------------------------------ i.>4- oi ...h i

SAVININKAS PARDUODA 6 
kambarių buhgalow, nauja, plitth- 
bing^ naujas kūrenamas pečius/ už
dari pofčiai, 2 karų garažas, $4,500. 
6409 So. Paulina, Republic 1303.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

150 AKRŲ GEROS ŽEMĖS ir 
budinkai arti Peotone, po $80 ak
ras. Terminai. 137 akrai geros Že
mės ir budinkai arti New Lennox 
—$100 už akrą, terminais. E. PG&- 
TĖR, 1122 Bryan Avė., joliet, Iii.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

NAUJAUSI Ik GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 1

lengvais išmokėjimais

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069 .
--M -„..L, . . . . • {j, 1 U

i-.j .tu.,, ............... u.,.* ■

ria Taisa, 44 z
Striiilėy Jėsėvičius, 21, ėu Lu- 

čėlle Ahdrijauskaš, 20

He

su

Reikalauja

Michael Kaskay ntio Ednd 
Kaskay

išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

VVrilter Wizgird, 22, su
len Gedminas, 18

Charles Wilkins(Hb 47,
Anastazija Tankis, 44

Ralph Bruno, 20, su Rosė 
Bakus, 19

Peter Bartkus, 25, sū Bertiice
Kubelus, 21 į

Sariiuel De Lisa, 23, sU Ber- 
nide Valiiskas, 21

Felix Grycelis, 46, su ViėtO-

Gavo
Perskiras

Mėlen Mitchell nuo 
Mitchell.

Rujpft

sve- 
naš- 

lės ir našliai. Suprantama, bus 
ir he jų stono. Parengimas yra 
visiems. To parengimo viršiau
sias komiteto narys yra p. La
butis. /‘Jisai’'' 'daugiausia išplati
no tikietų. Tiesa? jam gelbsti J. 
Dobilas ir R. Račaiiskienė. Jie 
visi tikisi sutraukti nemažai 
svečių. Turi pasamdę gerų mu
ziką, o įžanga tik 25c. —D.

BUSINESS CHANCES 
______ Biznio Progos_________

TAVERNAS su virtuve — gerai 
veikiantis biznis. Savininkas nemė
gsta taverno biznio. Gerai įrengtas, 
geras stąkas. JOHHNY LEES, 6463 
So. Kedzie.

KQN TRAKTORIUS TURI SAVO 
žinioje pinigų. Gali finansuoti len
gvais mėnesiniais išmokėjimais: 
namų pataisymus, viskų ar beis- 
mentų flatus, karpenterio darbą, 
plasteriavimą, naujus langus, arch 
duris, stogų ir sienų dengimą, nau
jus frontus, plytinias venieras, na
mų pakėlimus, cementinius 
ar plytų pamatus. Žemos 
Telefonuok nemokamam 
čiavimui. Victory 0908.

bloksus 
kainos. 
ajSskai-

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

Dar Apie Vyrų 
Choro koncertą 

(f

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

2301 So. Leavitt St.

WItOLEŠALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardrivlmul 

šokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Meri prista- 
tome,i bile kur. Pašaukite rir rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Weštem Ąve., Chicrigo, 
111. Phone Republic (5051.
..................    ! ....... ... . ......m i'n i ’ i

PARSIDUODA TAVERNAS 
South Sidėj. Geroj vietoj. Geras 

biznis. 059 Wėst 71st St.

Šubtiidiho Kdinediją Ir Išpildė 
Kbiicert<į.

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

Pereitą sbkmadieiiį, prisirin
kus pilnai Lietuvią Auditori
jai žmonių, Lietuvių Vyrų 
Choras davė labai įdOmų pro
gramą. Vaidinimas pavyko 
gerai. Nors galima padaryti 
trukumų, bet reikia atsiminti, 
kad tik meno mėgėjai pildė 
savo roles, o ne profesionalai. 
Roles pildė Vyrų choro na
riai ir jų talkininkai. Visi 
stengėsi savo užduotis atlikti 
kuogeriausiai,

Po suvaidiniiho “Ameriko
niško Žento” buvo ir koncerti- 
riė programos dalis, kurią pil
dė Vyrų Choras su savo talki
ninkais solistais. Chorą vado- 
vayo it dirigavo jo mokytojas 
p. Kazys Steponavičius,. Pro
grama žmonėms pusėtinai pa
tiko, ries katučių ^nesigailėta. 
Dainas solistai irgi išpildė gfe- 
rrii taiįj kaip it visas choras 
srivo užduotį atlikb.*

Publikos Vyrų choras šioj 
pramogoj tutėjo kaip ir skait- 
lingiau hėgu kitais metais. Tąš 
parodo, krid žriionėš pradeda 
vertinti jų parengimus. Susi
rinkusi btivb daugiausia jau 
SUauguši publika, bet visi la
bai grrižiai vaišinosi ir links
minosi net iki vėlumos. s Pas 
Vyrų choro narius taip pat 
ūpas y ta pakilęs, kad jų pas
tangas visuomenė įvertina.

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

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

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

AtTTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir trėkAJ Pardavimai

SPECIĄLAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

, 90 Dienų Garantija
’39 Plymouth šedan, radio ir šildy
tuvas .........................................  $595
’38 Oldsmobile sėdan, tadlb ir Šil
dytuvas ................  $575
’38 Rio panel truck ......   275
’37 Plymouth šedan radto ir Šildy
tuvas ......,..................     395
’37 Cryslėr sedari, radio ir Šildytu
vas 395
’37 6ids. 6 čii. Sedanas, radio

Šildytuvas .......     $395
’37 Studėbaker sėdan, 6 ėilindėriai,
šildytuvas ...................   375
’36 Plymouth coupe ........  265
’36 Oldsmobile Šedan, tadlb.... ir Šil
dytuvas       395
’35 Chevrolet sendan .......... 195
’32 Ford sedan ........................  85

BUNNIN & SONS, INC.
Autorizuotas Chryslef ir Plyhlbtith 

Dyleriš
3651 Ogden Avė. Rockwell 0434
...............i . , ■ Į , .m

CO AL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

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

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

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

No. 3 Oil—G’Ac.—perkant po 4003 Oil—6*4c.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN, 
Tel. ŲARRISON 3000.

TAVERNAS PARDAVIMUI su ar 
be namo. Geroj vietoje.

5946 So. Halsted St.

02?
L. d. d. 4 Kuopos reguilaris 

mėnėšinis susirinkimas įvyks kėt- 
virtadie'riį* salių 26 d. Pradžia 8:00 
vai. vdkarč, 2244 West 23rd Place 
svetainėje. Prašom skaitlingai daly
vauti. —A. Dainiš, 4Z kp. sėkf.

ROŠELANDO MOTERŲ KLIUĖO 
dairių partibkos vyks kėtvirtadtonį, 
spalių 26 d., 7:30 vai. vakaro, Dar
bininkų svet., 10413 So. Micftigah 
Avė. Prašome nares susirinkti.

—M. Navėranskienė, sfekr.
AMfifclKOŠ LIETUVIŲ DAKTA

RŲ DRAUGIJOS mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, spalių 
(Octobėt) ,27 d. 9-tą vai. vakaro, 
Daktarų Štrikbl it VezfeI ofise, 4645 
So. Ašlilaha Avė. Visi atvykite lai
ku. —Dr. A. J. Gušsen, sekr.
—................ .....................' - ' ■: ■'

Tūkstantinės pitkėj ų arinij ės 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t1 • «
Todėl tatite H
dubti, toriihyti, tgrfnottioH, 

. samdytis it t U nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tts SIANBIĖN SAUJIRNV 
“CMsšiilėa” skyriuje.

SftAITTKITE kM dieną jJiįtf-

Įvairių gerų bargehų.

Pirkite felvo SĮjielitiltėM
• krautuvėse

haudokitės Naujienų aukštos 
vertybės chissiflėd SkytiaiiS pa
tarnavimu pašaukdami arba et* 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chfcfigo, m.



8 ~~ NAUJIENOS, CMcMgtf, M
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Ketvirtadien., spalių 26,1939

KAIP EINA CHICAGOS UŽSIDARIUSIŲ 
BANKU LIKVIDACIJA

Dar Skolingi Depozitoriams $89,238,467
kad sekami bankai netrukus 
išmokės dividendus:
Netrukus Mokės Dividendus
Arlington Heights State 

Bank; ,, j
Armitage State Bank (viso 

išmokės apie 15c nuo dolerio);
Ashland State (viso, 35c. nuc> 

dolerio);
Auburn Park Trust and Sav- 

ings Bank (55c. nuo dolerio);
Baker State of Cicero (40c. 

nuo dolerio);
Berwyn State Bank — (35c. 

nuo dolerio);
Bervvyn Trust and Savings 

— (35c. nuo dolerio).
Adams State, Bank of Har- 

vey ir Binga State bankai di
videndų per kurį laikų nemo
kės.

(Pranešimai apie kitus Tran
kus tilps “Naujienose”, laiks 
nuo laiko, kaip tik receiveris 
jų raportus paskelbs). \ Rs.

Rs.

Valstijos auditorius, E. J. 
Barrett vakar pradėjo skelbti 
užsidariusių Uhicagos ir Cook 
apskričio bankų raportus už 
trečių šių metų bertainį. Tokių 
bankų apskričio ribose yra 134, 
nepriskaitant nacionalių.. bankų, 
kuriuos likviduoja federalė val
džia. Generaliu valstijinių ban
kų likvidatorium yra Charles 
H. Albers.

Iš raportų pasirodo, kad tie 
bankai dar yra skolingi depo
zitoriams $89,2’38,467, nepri
skaitant skolų kitiems kredi
toriams, kaip valdžiai, etc., ku
riems visos skolos turi būti at
mokėtos pilnai. (Depozitoriai 
gaus kas liks.)

Per pereitų bertainį — lie
pos, rugpiučio ir rugsėjo me
nesius — iš turto likvidacijos 
bankri turėjo $2,167,443 įplau
kų. Depozitoriams bankai gra
žino $645,865, o specialiai kre
ditoriai atgavo $701,454. Išlai
dų turto likvidavime bankų re
ceiveris per trečių bertainį tu* j
rėjo $259,701. Jis dar turi ant. • Prie Kedzie ir 72-tros (tai 
rankų $2,517,944, kurie bus iš- pavojingas kampas) automobi- 
mokėti depozitoriams dividen- lis skaudžiai sužeidė 32 metų 
dais, ir $3,056,726, kurie yra sargą, Theodore Van Gorhon, 
skiriami 
riams.

Receiveris toliau praneša, nėję.

NAUJIENŲ-ACMĖ įrelepboto

Joseph A. Gainard Ameri
kos laivo Ci(y of Flint ka-i

L ' ' 1 ■ !

pitonas, kurį suėmė naciai.
•' ■ .< i

- ' ■ ’ r ■ t NAUJIENŲ-ACME Telepholo

DALLAS, TENAS — Richard Gallogly, turtingas žmogžudys, kuris pabėgo 
Georgia. kalėjimo, bet liko drauge su.savo žmona suimtas Dalias mieste.

VAKAR
ČffiČAGOJ
• Keturi ginkluoti vyrai va

kar rytų įsibrovė į kepyklų, 
adresu 3027 West Flournoy 
Street, sudaužė visus įrengi
mus ir dvokiančiais skystimais 
ištepė visų duonų, pyragus ir 
tešlų. Taip bent policijai rapor
tavo kepyklos savininkas, John 
Vecchioni. Jisai spėja, kad’ tai 
buvo* kerštas už jo atsisakymų 
priklausyti Italų kepėjų sąjun
gai.

• Policijos departamento į- 
sakymu, visi policistai lapkri
čio 1 d., turi pradėti dėvėti 
žiemines uniformas.

specialiams kredito- nuo 8830 S. Rcckwell st. Pa
guldytas šv. Kryžiaus ligoni-

:ššį& ■
$*•$»•
riįŠ?"

NAUJIENŲ-ACME Telephotc
Artai Altova iš Chile apleidžia “President Harding” 

laivų New Yorke. Jų tekoišnešti. Dėl nepaprastos audros 
nukentėjo 73 pasažierai ir įgulos nariai.

K

. •’ N A UJIEN Ų-ACME Telophoto
• i .. y ?* . ' , ’ t * i ? ■’ t. •' •

Dr.: Ralph Hiltbh,Maniem 
no ligoninės administraci- 
jos pareiguųąs. ,■ ; \

FORT WAYNE, IND

Naujiėhu-Adtbe Telėphpvo.
ALHAMBRA, CAL. — Lockheed bombonešis, kuris buvo Anglijos užsąkytąs/^Sa

koma, jog Anglija ir Prancūzija už milijonus dolerių pirks iš Amerikos bombonešių 
ir kitokių lėktuvų. • ' -~i ; J,.

- -Ą.ę?: • ; • ' NAUJIENŲ-ACME Telpphoto
Albert Anjamin (Happy) Chandler (po kairei) kuris pasitraukė iš Kentucky 

gubernatoriaus viėtos, kad galėtų likti smatorium. Jis užėmė mirusio senatoriaus 
Marvel Loghno vietų.

• Stevens viešbutyj, lapkr.
1 d., atsidarys Naminių Įren
gimų Paroda. Viena įdomybių 
bus “kalbantis” elektrinis šal
dytuvas.

• Prie 73-čios ir Ashland 
avenue, nuo gatvekario stoties 
nulipo ir po automobiliu pa
kliuvo 6 metų berniukas, Mar
tin Levin, 7334 S. Paulina st. 
Buvo užmuštas vietoj.

• W.P.A. Administracija va
kar paskyrė 2,000 bedarbių ko
voti su miškų gaisrais, kurie 
dabar siaučia Hamilton apskri- 
fyj, pietinėj Illinois dalyj.

® Buvęs senatorius Charles 
S. Deneen, vakar paskelbė, kad 
jisai žada grįžti politikon. Ža
da dalyvauti republikonų kam
panijai ateinančio pavasario rin
kimams. Deneen yra 76 metų 
amžiaus. Kartu su juo politikon 
grįžta ir republiko-nas, Roy 
Owen West, Deneen’o sekreto
rius ir Coolidge laikų vidaus 
reikalų sekretorius.

> Per rugsėjo mėnesį auto
mobiliai Chicagos gatvėse už
mušė 62 žmones. Sužeistų skai
čius siekė 797. Nelaimių per 
ta laikų įvyko 1,640. Tokias 
skaitlines paduoda Miesto Sau
gumo Komitetas.

• Gaisre, kuris kilo Linden- 
hurst ukyj, prie Lake Vilią, 
III., sudegė 14,000 vištų.

• Vakar iš Vokietijos Chi- 
cagon grįžo 39 metų John Kinzl, 
2252 Orchard St., vokiečių kil
mės amerikietis. Jis praleido 
Vokietijoj apie penkis .mėne
sius, lankydamas tėvus ir gi
mines. Vakar jis pasakojo, kad 
naciams įvedus maisto kortas, 
jisai turėjo badauti. Maisto bu
vo labai mažai, bet' ir tas, ku
rį buvo galima gauti, amerikie
čiui buvo sunku valdyti.

..... M.;.;.;., ;*y:
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
— Geležinkelio katastrofa, kurioje du žmones žuvo ir 12 liko sužeisti.

« ■ . S . ?. 1 .v' . • »i.< »../?> > Z ./ •

• Pullman vagonų dirbtuvė, 
lllth ir Cottage Grove, ir Ar- 
mour instituto inžinieriai šio
mis dienomis pastatė didžiulį, 
kelis tonus sveriantį “laivų ant 
ratų” admirolo E. R. Byrd’o 
ekspedicijai į pietų ašigalį. Už
vakar inžinieriai padarė pir
mus bandymus su laivu, o va
kar jų milžinas grįžo dirbtu- 
vėn remontui. Jam užėmė apie 
tris valandas nuvažiuoti iš dirb
tuvės iki 18-tos ir ežero vieš
kelio. Laivas kelis kartus su
gedo kol dasikrapštė iki nak
vynės Soldiers lauke.

O Federalis teisėjas nuteisė 
aštuoniems mėnesiams kalėji
me Chicagos biznierių, James 
E. Mustari, nuo 4106 Jackson 
bulvaro. Jis buvo suimtas už 
pardavinėjimą cukraus butlege- 
riams.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Robert Sarvey (po dešinei) ir Lerby Landwehr (viduryje) nusitarė išspręsti 

ginčų kumštimis., O ginčas Jijo dėl to, kuris jų turi teisės draugauti su Eldean 
Taylor (po kairei), kuri “mėgsta vienodai tiek vienų, tiek kitų.” šaunieji kava
lieriai liko’ policijos suimti. Betardant paaiškėjo, 
jie yra ka|tihami Vagiliavimu. . ;

kad miestelyje Effingham, III

• Rusų departamento viršinin
kas Chicagos universitete, prof. 
Samuel Harper, vakar pareiškė, 
kad pasirašydamas sutartį su 
Hitleriu, Stalinas apsaugojo Ru
muniją ir Ukrainų nuo nacių 
užpuolimo. “Rusija nenori gel
bėti Vokietijai kariauti su An
glija ir Franci ja, bet pasirašė 
sutartį su Hitleriu, apsaugoda
ma savo interesus.” Prof. Har
per toliau pridūrė, kad Vokieti
ja negali tikėtis gauti daug me
džiaginės paramos iš Rusijos, 
nes pati Rusija neturi užtekti
nai žaliavų savo reikalams.




