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No. 255

Vilnius Vėl Praklauso Lietuvai
VILNIEČIAI PASITIKO LIETUVOS KARIUO

MENĘ SU VĖLIAVOMIS IR GĖLĖMIS
Vilniaus ‘krašto Įgaliotiniu paskirtas 

Merkys

SVARBESNIEJI NEUTRALUMO 
BILIAUS DĖSNIAI

VILNIUS, Lietuva, spalio 29. Lietuvos dalimis 
— Pereitą šeštadienį Lietuvos 
kariuomenė užėmė Vilnių, se
novinę Lietuvos sostinę, 616 
metų senumo miestą.

Minios vilniečių džiugiai svei
kino Lietuvos kariuomenę. Se
nesnieji žmonės, moterys ir vy
rai, atsiklaupę meldėsi. Lietu- 
Vos trispalvė vėliava — gelto
na, raudona ir žalia — matėsi 
prie namų ir žiūrovų rankose; 
kai kur jas pavadavo vėliavos 
spalvomis nutapyti skersiniai. 
Kurie turėjo dar gėlių — nes 
žiema jau artinasi — barstė 
gėles į žygiuojančius Lietuvoj 
kareivius.

Vilnius vėl priklauso Lietu
vai.

Vilnius tapo įkurtas 1323 me
tais — prieš 616 metų. Vilnių 
lietuviai skaitė savo sostine pei 
šimtmečius. Lietuvos konstitu
cija sako, kad lietuviai skaito 
Vilnių savo šalies dalimi.

Nuo 1795 metų, per 120 me
tų, Vilnių kartų sų kitomis miesto burmistras Merkys

bet 
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Tačiau 
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dabar-

įsiver
ia va-

valdė rusai. 
Pasaulinio karo metais, nuo 
1915 iki 1918 metų, jį kontro
liavo vokiečiai.

Lietuva atgavo Vlinių ir du 
metus jis priklausė jai. 
1920 metais/ spalio 9 
Lenkijos kariuomenė 
Vilnių. 19 metų lenkai 
ninkavo Vilniuje — iki 
tinio Europos karo.

Šitame kare vokiečiai 
žė Lenkijos teritorijon
karų, o rusai iš rytų. Lenkija 
tapo sunaikinta. Vokiečiai ir 
rusai pasidalino Lenkiją.

Vilnius teko Rusijai. Lietu
vos-Rusijos sutartimi Vilnius 
pagaliau pavestas Lietuvai už 
koncesijas Rusijai. Tos konce
sijos — tai vieta rusų garni
zonams Lietuvoje, aikštės rusų 
lėktuvams, privilegijos naudo
tis Lietuvos geležinkeliais ir 
kt.

Vilniaus krašto įgaliotiniu 
paskirtas buvęs iki šiol Kauno

NAUJIENV-ACME Teluphoiu
EDMONTON, ALBERTA.-— Žiemą čia jau prasidėjo. Per 36 valandas iškrito 

12 colių-gilumo sniego.

Kaunas pasiuntė pa 
dėką Maskvai

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

Rusų kariuomenė 
Latvijoje

Britanija nori taiky 
tis su Japonija

Estija areštuoja 
komunistus

KAUNAS, spalio 29. — Lie
tuvos premjeras pasiuntė Ru
sijai padėką dėl to, kad Lietu
vai tapo sugrąžintas Vilnius.

Tuo tarpu Lietuvoje laukia
ma “svečhį” — rusų kariuo
menes • garnizonų. Manomi, ru
sų kariuomenė atvyksianti į 
Lietuvą dar šią savaitę. .

VILNIAUS KRAŠTO ĮJUNGI
MO, ĮSTATYMAS.

KAUNAS, spalio 25 d. — 
šiomis dienomis Išleidžiamas 
specialus ;įstatymas /Vilniaus 
JpraštuL Ąjungti Lietųvos. Res
publikom 1 »

embargo 
ka- 
už- 
ga- 
ka- 
Už-

WASHINGTON, D. C., spa- 
lio 29. — Pereitą penktadienį 
Jungt. Valstijų senatas priėmė 
neutralumo \ bilių. žemiau pa
duodami kai kurie svarbesnie
ji jo dėsniai.

Bilius panaikina
(drausmę) parduoti ginklus 
riaujančioms šalims. Jis 
draudžia Amerikos laivams 
benti ginklus į bet-kurios 
riaujančiųjų šalių uostus,
draudžiama Amerikos laivams 
gabenti reikmenas arba pasa- 
žierius į kariaujančių šalių uo
stus. Bet paskutinėje drausmė
je daromos išimtys: Amerikos 
laivams leidžiama gabenti reik
menas arba pasažierius į Ka
nados, į pietų Atlanto, į Indi
jos arba Pacifiko uostus; lei
džiama gabenti reikmenas j Ka
nadą geležinkeliais arba upė
mis. Amerikos lėktuvai gali 
gabenti pasažierius ir reikme-

nas į visas pasaulio dalis, 
ne į Europos kariaujančių 
lių miestus.

Kai kariaujančios šalys
siperka karo reikmenas, tai jos 
turi pasiimti jų nuosavybę (ti- 
tle). Ginklai kariaujančioms 
šalims parduodami už cash. 
Prezidentas įgaliojamas pa- ' 
skelbti, kokios zonos yra karo 
arba pavojingos zonos, kuriose 
Amerikos laivai ir amerikiečiai 
neprivalo keliauti. Bilius taipgi 
įgalioja prezidentą apriboti tei
ses kariaujančiųjų šalių sub- 
marinams arba apginkluotiems 
prekybiniems laivams naudotis 
Jungt. Valstijų uostais. Biliuj 
neliečia Amerikos respublikų, 
išėmus įvykius, kuriuose jos 
kooperuotų su kariaujančiomis 
šalims, kaip pav. Kanada. Nu- 
sikaltusiems neutralumo įstaty
mui graso bausmė iki $50,000 
pinigais sumokėti ir iki penkių 
metų kalėti.

TOKIO, Japonija, spalio 29. 
— Britanijos ambasadorius Ja
ponijai pereitos savaitės gale 
atlankė . užsienių reikalų vice- 
mlnisterį Masayuki Tani. Pa
reiškė' japonui, kad Britanija 
norinti atnaujinti britų-japonų 
pasitarimus Kinijos klausi 
maiš.

Ryšium su šita žinia kalba
ma, kad Britanija, spaudžiama 
karo reikalų Europoje, priėju
si išvadą, jogei reikia padaryti 
nuolaidų japonams Kinijos 
klausimais.

HELSINKIS, Estija, spalio 
29. — čia gaunama pranešimų, 
kad Estijoj vykdomi masiniai 
komunistų areštai. Tie patys 
pranešimai teigia, kad areštai 
daromi su Sovietų Rusijos ži
nia ir pritarimu.

Areštų moralė esanti tokia: 
Stalinas paraginąs komunistų 
veiklą, kai ji lošia į jo ranką, 
ir pataria grūsti komunistus į 
kalėjimus kai jų pagalba jam 
nereikalinga.

Estijos valdžia patvirtino 
pranešimus apie komunistų 
areštus.

Vokiečiai sakosi ne 
tekę 3 submarinų

ĮGALIOTINIU VILNIAUS 
KRAŠTUI PASKIRTAS 

MERKYS.

ĘIGA, Latvija, spalio 29. — 
Sekmadienį Į Latvijos pasienio 
stotį Zilupe atvažiavo pirmas 
traukinis su rusų kariuomene, 
kuri bus laikoma Latvijoje. Ki- y •> .
tą vertus, Latvijos keliai buy 
užsigrudę vokiečių, kurie krau- 
stoti į Vokįętiją.’ ' f

Susidaužė Amerikos 
ir Italijos laivai

MANOMA, SUOMIJA NEPRIIMSIANTI 
SOVIETŲ SĄLYGŲ

sąlygas, kurios jiems pasirodys
nepriimtinos. »

Šią savaitę suomių delegaci-

Iškėlė bylą guberna 
toriui pašalinti Pašaukė tarnybon 

, rezervų laivus
NEW ORLEANS, La., spa

lio 29, — Du Louisiana valsti
jos piliečiai, Robert O’Neal ir 
Mlss Julia Field, iškėlė teisme 
bylą tikslu pašalinti iš ofiso 
gubernatorių Earl K. Long.

Apskrities prokuroras atsisa
kė bylą priimti. Teisėjas Char
les A. Holcombe pareikalavo, 
kad prokuroras paaiškintų ko
dėl jis bylos nepriima.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 29. —.Vokietijos karo va
dovybė išleido: pranešimą, kįi- 
ris pripažįsta, kad nuo karo 
pradžios iki Šiam laikui vokie
čiai netekę trijų submarinų. 
Talkininkų apskaičiavimais vo
kiečių submarinų sunaikinta 
jau bent 20. . 

• t “ .

Britanijos admiralitetas pe
reitą šeštadienį išskleido ko
munikatą apie , paskandintus 
prekybinius laivus. Komunika
tas sako, jogei nuo karo pra
džios iki pereito šeštadienio 51 
britų prekybinis laivas paskan
dintas. Neutralių šalių preky
binių laivų paskandinta 29.

KAUNAS, spalio- 25 d. — 
Lietuvos Vyriausybės įgalioti
niu Vilniaus Kraštui paskirtas 
ligšiolinis Kauno burmistras 
Merkys.

KAUNE EINA DERYBOS DĖL 
SOVIETŲ RUSIJOS ĮGULŲ.

KAUNAS, spalio 25 d. — 
Su atvykusia Sovietų Rusijos 
karine delegacija deremasi dėl 
įgulų Lietuvoje. .. .

LONDONAS, Anglija, spalio 
29.; — Naktį j sekmadienį su
sidaužė Amerikos prekybinis 
lAivas .Cranford, 6,12’4 tonų, ir 
Italijos laivas Manzoni, 3.955 
tonų. Nelaimė įvyko Anglijos 
kanale. Italų laivas gan sun
kiai sužalotas, Amerikos laivas 
neteko tik įkaro. Iš žmonių ne 
vienas nesužeistas ir neužmuš- 
tas<

STOCKHOLM, Švedija, spa
lio 29. — Suomijos valdžia .ap
svarstė Stalino reikalavimus. 
Pereitos savaitės gale pradėjo ja vėl j Maskvą išvyks.* Tur 
diskusuoti reikalavimus Suo
mijos partijų ir parlamento ko
mitetai. Taigi ne vien valdžios 
nariai, bet faktinai visos Suo
mijos atstovai paruoš Stalinui 
atsakymą į jo reikalavimus.

Oficialiai dar nepaskelbta, 
bet neoficialiai kalbama, kad 
suomiai atsisakys priimtf tas

būt apie vidurį savaitės paaiš
kės, ar dabartinė krizė reiškia 
suomiams karą, ar taiką.

Švedija rimtai susirupinusi 
dėl suomių-rusų ginčo. Jeigt 
rusai laimės pilnai reikalu vi 
mus Suomijoje, tai, prisibijoma, 
Stalinas ir Hitleris toliau da
rys spaudimą į Švediją.

LITVINOVUI GRESIA TEISMAS
BUS KALTINAMAS DĖL PATAIKAVIMO BRITAMS

Rumunija areštavo
44 nacius

BUCHAREST, Rumunija, 
spalio 29. — Rumunijos vy
riausybė paskelbė, kad tapo 
areštuoti 44 plieno gvardijos 
nariai — Rumunijos naciai. *

WASHINGTON, D. C., spa-) 
lio 29. — Laivyno departamen
tas įsakė dvylikos laivų nai
kintuvų jurininkams ir jūrei
viams prisiruošti tarnybai. Nu
matoma, kad laivai ruošiami 
Amerikos vandenų patruliavi
mui.

šitie laivai nuo Pasaulinio 
karo laikų buvo paskirti į re
zervus.

Laivyno vadovybė betgi pa
reiškė, kad įsakymas, liečiąs 
šituos atsarginius laivus, esąs 
tik prisiruošimas. Tai nereiš
kią, kad laivai busią paskirti 
aktualiai tarnybon. ~

atidavimo City o f 
Flint vokiečiams

ORRta

Cbicagai ir apielinkei Tede, 
ralio oro biuraą šiai dienai pra- 
našania:

Giedra; truputį šalčiau; satP-' 
lė teka 6:19 v. r., leidžiasi 4:{S 
vai. vak. \

LIETUVOS KARIUOMENĖ’ 
KIŠI Į VILNIŲ ĮEITI 

SPALIO 28 D.

TI-

25 dė
jau kelis

KAUNAS, spalio 
Vilniaus užėmimas 
kartus atidėtas. Paskutinėmis 
žiniomis Lietuvos kariuomenė 
tjkisi į Vilnių įeiti ( ateinantį 
šeštadienį (spalio 28 d.)

Uždėta cenzūra ant 
žinių anie City of 

Flint

29

Susirėmimai čekų 
respublikos su- 
kaktiės dienoje ■—■■ ■ ■ " ' ' v

PRAHA, Čekija, spalio
— Nežiūrint nacių drausmes 
čekai pereitą šeštadienį minėjo 
21 metų čeko-Slovakijbs res
publikos sukaktį. Įvyko čekų 
demonstruotojų ir vokiečių po- 
lįcininkų susirėmimų. Praneša
ma, keturi asmenys našauti.

Areštuota daugiau nei 800

WASHINGTON, d. C., spa- 
lio 29. — Jungt. Valstijų val
džia šeštadienio vakare išleido 
pareiškimą, kuris stipriais žod
žiais smerkia sovietų Rusiją. 
Smerkia ją dėl to, kad ji ati
davė naciams Jungt. Valstijų 
laivą City bf Flint, ažuot su
grąžinti jį Jungt. Valstijų įgu
lai. Washingtono valdžios^ pa
reiškimas sako, kad naciai ne
legaliai atgabeno Amerikos lai
vą j rusų uostą Murmansk.

' _____ ___ — v '
Indijos kariuomenė 

atvyko vakarų
z frontan

LONDONAS, Anglija, spalio 
29. — Pranešta, jogei ilndusų 
kariuomenė atvyko į Francuzi- 
ją ir užėmė pozicijas vakarų 
fronte. Nepaskelbta, kaip daug 
Indijos kariuomenės atvyko į 
Europą.

DULAITIS IR DĮL URBUTIS 
JAU LIETUVOJE.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 29- 
dėta žinioms apie Amerikos 
laivo City of/ Flint, kelionę, ži
noma tiek, kad laivas, valdo
mas vokiečių, plaukia iš rusų 
uosto Murmansk, kaip manoma, 
į Vokietijos uostą Hamburg. 
Vokietijos vyriausybė neprane
ša nieko daugiau, kaip tik tai, 
kad laivas yra kelionėje.

Karinė cenzūra už

NEW YORK, N. Y., spalio dieną.
29. — Rusų dienraštis New 
Yorke, Novoje Russkoje Slovo, 
gavo -pranešimų, kad Stalino 
prokurorai ruošia teismą Mak
simu! Litvinovui, buvusiam Ru
sijos užsienių reikalų komisa
rui. Tomis žiniomis, Litvinov 
tapo areštuotas rugpiučio 24

Jis busiąs kaltinamas 
tuo, kad tarnavo kaipo britų 
kapitalizmo agentas. Bylos 
taipgi ruošiamos buvusiam Ru
sijos ambasadoriui Jungt. Val
stijose Trojanovskiui • ir marša
lams Bluecheriui ir Egorovui. 
Suimti ir šitie buvusieji komu 
nistų vadai.

Dar savaitė neutra
lumo biliaus debatų

Unijos atstovui pa
skirta $2,500 baus

mės

KAUNAS, spalio 25 d. — 
Prekybos Departamento refe
rentas Bulaitis ir dr. Urbutis 
telegrama praneša, kad jie lai
mingai grįžo į Lietuvą ir pra
šo sveikinti jų Amerikos drau- 
^ųs bei pažįstamus.
1939/X/26 di t- i -/K ■

... -------------- • ,

Rusai smerkia 
Jungt. Valstijų 

senatą
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 29. — Dienraščiai “Iz- 
viesįija”, °Prąvda° ir “Krąs- 
naja Zyezda” sekmadienį stip
riai atakuoja Jungt. Valstijų 
senatą dėl to, kad jis priėmė 
pereitą penktadienį bilių, kuris 
panaikina drauąmę parduoti 
talkininkamą^karo reikmenas.

ĮįŽiiO

Rusija įspėjo Ru
muniją

BUCHAREST, Rumunija, 
spalio 29. Stalino vyriausybė 
“išreiškė viltį-’, kad Rumunija 
sugrąžins Bulgarijai Dobrud- 
žą; Šitą Vviltįes išreiškimą’*^ 
skaitoma kaipo rusų reikalavi
mą atiduoti Dobrudžą.

; . i ■ j i. < . -------

Švedai kariauja
— prieš vilkus v

STOCKHOLM, Švedija, spa- 
lio 29. — Alkanų vilkų atakoslio 2(1
•šįmet daro daug nuostolių Šve
dijos ūkininkams. Taigi valdžia 
paskyrė keletą grupių kareivių 
kariauti prieš vilkus—medžio- 

juop kulkosvydžiais.ti

WASHINGTON, D. C., spa
lio 29. — Atstovų rūmų demo
kratų partijos vadas Bankhead 
šeštadienį pareiškė, kad atsto
vų rūmams ims apie savaitę 
laiko debatuoti neutralumo bi
lių. Bankheado pareiškimu, bi
lius ir atstovų rūmuose 
daugumą šalininkų.

tūri

AMSTERDAM, Holandija, 
spalio 29. ■ 
pranešimais vakarų fronte vo
kiečių kariuomenė laukia Hit
lerio. Viskas paruošta -milži
niškam nacių ofensyvui. Lau
kiama, kad dabartinis lietingas 
oras pasikeistų ir kad Hitleris, 
atvykęs j frontą, ; duotų 
ofensyvą pradėti.

Gaunamais čia

žodį

spa-PARYŽIUS, Francuzija, 
lio 29. — Paskelbtas įsakymas 
paleidžiąs namo apie 100,000 
senesnio amžiaus Francuzijos 
kareivių. ,

MONTEZUMA, Iowa, spalio z 
29. — United Radio, Electric 
ąnd Machine Workers of Ame
rica unijos vice-prezidentui, 
William Sentneriui, teismas 
paskyrė bausmės užsimokėti 
$2,500. Sentner vadovavo May
tag plaujamų mašinų darbinin
kų streikui 1928 metais.

nuimtų embargo

I LONDONAS, Anglija, spalio 
29. — Talkininkai — britai ir 
francuzai — laukia, kad Jungt. 
Valstijos
(drausmę) karo reikmenoms 
parduoti kariau j ančioms
lims. Sakoma, talkininkai yra 
prisiruošę duoti užsakymų pa
statyti jiems 6,000 lėktuvų 
Jungt. Valstijose.

LA PAZ, Bolivija, spalio 29. 
— Bolivijos karo kolegijos stu
dentai buvo sukėlę maištą. Jie 
protestavo deportavimą Bolivi
jos armijos komanduotojo ir 
kandidato Į prezidentus, Bėr- 
nardino Rioja. ' -

ša-

. ..........
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lėktuvas, kuriuo ji iš Jlol 
. Ji bus penkta milijonie| nansinės įstaigos darbininkas

3 ir 7—6 
pagal Sutartį 

'alifornia Ąyentle 
epublic 7868

nę tvarką; dabai* privalo kusi 
prasti ir daugiu to nfedbfyti.

and Rėš. Phone Čalumet 7477 
rtodrs: 2-4 p. m. 7-8:30 t>. m.

apie kuriuos dar nė 
idfria.

ryukMi kamb.
palppu. _ s~________________________-1--taaaa, automatinis drtgmSa regulator.

DR. Bruno J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal. Susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND Avi. 
dfiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nUo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio r/t- 
. mečiais, 10:00 vaL tyU ii W. H. L p. stoties (1480 

SU fOtlLU gALTIMIERU. /

kAUJiŽN^ Čattąlfi bejifc
t7Š$ 3. Halsted St., Chicago; liti

tiS įdėdti 1 b cėfa'tų ir prŠŽau 

atsiųsti man pavyzdį No______...

Mieros ------------------ per krutinę

No. 4274—t 
dvi grrižio^

Norint gadti vieną ar dau
giau virš nurotiylų pavyzdžių 
prašome iškirpti priduotą fairib- 
įutg hrba priddoii ppvvzdiib 
numerį pažymėti miėrą ir aiš
kiai ] 
eardę

Pho'rie CANAL 6122

DR. S. BIĘŽIS 
GYŲYTŲJAŠ IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Streft
..Valąnaos: nuo 1

Sėrėdomiš it nedėl 
Rez. 6631 So. 

Telefonas

Retnkitfe tūoš, kurie 
garsinasi.. _

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

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

„ Telėfonaš SĖEleY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

i iš ' kahttybčš 
savo rąšieš iė'voliū-

Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Bevejjy Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hydė Park 3395 

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

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

dr. ST. Mikelis 

jPHYSięlAN And sUrgeon 
3261 So. Halsted Street

MARUAMt’OLfi. — Paskuti- 
riėhiis diėhomis miesto policijri 
prridėjb labai griežtą ir aktin
gą kovą su- spėkuliahtaiš. Poli
cija padare kratą pas visą eilę 
prekybininkų, ieškodama žiba
lo it kitų prekių atsargų. Ka

Tbiilmy Manville, Ihilijoriiėrius 
torė. Iki liko prisatndytąs specialus 
lywoodo atskris 
ririiis žirionri.

Dr. F. Pulsuoki Le Vari 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damėn. Hehilock 6699

DR. C. Z. VEZEL’IS 
dentišIAš

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Streęt k

Telefonas YARDS 2240 
Valandos ndo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal suiattį.

VANDENS ADUJYTUVaŠ
ikix pilnumo* yidutinžm^., 0 

apžildyU. įeina boiler, radlator, 
kranai vandens „tiekim? prie-

Ofišo Tėl. VirginiA 0036. 
Reęidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
hititTOJAŠ IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso, valandos: 

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

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

p, j. ridikas
3354 Šo. Halsted Street

J< LIULEVIČIUS
4348 S. Čalifornia Avenue i’hobe Lrifaiyėtlė 3Š

Mrš. A. K. JARUSZ
Pbysical Therapy 

and Midwife
Kiekvienų dieną 

6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252

TUKIMŲ. 
KOPLYČIAS

VISOdalyseSTO 
ililfiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiii

u ANTHONY PETKUS
6$34 8o; Westėm Avė. - ? PhOųe Grdvehili 0142
1410 South 49th Ccąitt, Cicero ’ Phone Cicero 2109

Telefęnas YĄRDS 0994
Dn Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos.
Nuo itt iki 12 dieną, 2 iki 3 ]5o 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned, nuo 10. iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

kis, bei vyskupas be p&sattlįe- 
čių seniūnu iieptbdėš jokios Sta
tybos, nedrįs nė kitokių stsiiii- 
besnių išlaidų daryti.

Paš Ėomo's katalikus yta vi
sai kitaip. Pas komos katali
kus tie tik vyskupas, o it pa
prastas klebbiids bėra aptube- 
žiuotas finansiriiuose dalykuose. 
Jie yra ne kieno nevaržomi 
statyme ar taisyme bažnyčios, 
klebonijos ar kitokių parapiji
nių pastatų. Nė kieno nevar
žomi superka bažnyčios kr kle- 
bdbijos įvairus daiktai. Jei kle
bonui netinka sena klebonija, 
tai jis nieko nėsiklausdamas 
senąją griauja ir statosi naują. 
Jei klebonas nori pastdtyti sa
vo gaspadinei šventoriuje ga- 
radžių, tai jis ir pastato.

tiesa, atsitinka; kUd kartais 
par^bijobai išėję 
ir sdkėliH
Ciją. Pavyzdžiui 'taip yrh. atsi
tikę AVaUkegdbe dėl'jsįaspadihės 
ir dėl statymo per brangios 
klėbbbijos. Arba antai prieš ke
letą metų So. Chicagos lietu
vių parapijos klebonas gaspa- 
doriaudamas Užtraukė dideles 

■paškolas ir kartu nesirupinė 
hiokėti jokių bilų. Ten jau ne 
pdrdpijonai silkelė reybliūcijų, 
o kbinpanijds kreipėsi į kdr- 
dhiolo kancelėriją Su beapmo- 
ketbnlis biloibiš. tiesk, klebo
nas beteko vietos, bet kėiso 
nėbuvb. Klebonas btivo iškeltas 
į kitą vietą, naujas klebonas 
buvo įstatytas ir parkpijc&ai 
pradėjo mokėti kompanijoms 
užtrauktas bilas ir užtrauktas 
paskolas. Ii* tokis keisas, ku
ris butų patekęs į teisirius ir 
išėjus viešumon, liko gražiai ir 
švelniai užglostytas.

Tai va ir sakau, kad pas Ro
mos katalikas d£l didėSUėS t>ie- 
Yo gdtbės ir geteshės bažiiy- 
tibės tvarkos kunigai 'Visadoš 
liėk^ teisus. 

. r •
Minėtas nuteistasis episko

patų vyskupas ant “good time” 
tik į Chicago teatvykdavb. d 
musų paprasti lietuviai klbbdJ 
nai žiemą važiuoja į Floridą 
ar Califorttiją, o vasarą kilij 
nors j šiaurę. Musų paprasti 
klebonai neretai dumia ir į toJ 
limidtlsius kraštus už jutų ma
rių. Jiems niekad netrūksta pi
nigų.

Spėju, kad dab^r vlšlėms 
aišku, kad bažnytinė tvarką 
pas Roįrioš katalikus ytei dHiig 
ąerėšnė, iiėgu pas į#btė£t&l|’» 
ttiO. kas protėstahtus dei nėti- 
kiišibs tVdrkoš flnansibiudSė 
dalykuose įiateilka bėdoh Ir vy
skupai, o pas Rotnos katalikus 
prie geros tvarkus neįklitiva nėi 
i&prasti klebonai; Be to, kaip 
matbnie paš Rdinos katalikus 
paprastas klebonas daugiai! 
“gdod tiihė” tubį hfegu rfeia pro- 
tėSthhtiis ^yškupaš. *

LdišVamaniai, iki šldl pbikji- 
šiejl riomds kataiik 
nį tvarkų, dabdt p:

Dr. Margeris
3325 Sb. Halsted Št

Valandos: nuo 10 r. iki 2 poj 
ir niio 6 iki 8 vakaro;

šventadieniais tik suąįtatus.
Phone YARDS 7299.

ANTANąŠ M, PHIL
&307 Litiianica Avenue F

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
4 ir 7 iki 9. .

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7. iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkūs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius fcritiiiko 
3343 S. HALSTED ST.

klaidą Romos katalikų baž 
laušimu.

Kodėl pas brdtėštantus dvk

. NAUJIENŲ-ACME Telephotrt 
ir Ęlibote Troy, gražiausia B»oadway ;ak 
15;ki)$ pasažiert 

New Yorką ir ištekės įŽ Nfahville

A. A. SLAKIS 
aPvokAtAs

7 So. Dęarborn St.
Room 1230

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

JOsėph V. Mockūs 
Advokatas 

Chicdgd, Illinois 
1664 W. Madison St. 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

DR. HERZĮdAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias chrotiiškas ligas 
vyrų, moterų it vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikęš prietaišuš.

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

, Valąh.doš nuo 10—12 pietų ir 
ntio 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir hedėliomis.

Tėl. ČANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega! 
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 všl. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

iillliitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnli) 

nariai 
Chiėitgo§, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Ašdčiačijbš

DR. VAĮTUSH, OPT.
... . LIEttJVIŠ..., •......

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optpinetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris | 

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

šū elektra, parodančia mažiausias 
klaipąs. SPecialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANbOŠ: nuo 10 ryto Iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daūgėlyj atsitikimu akys atitaišp- 
rriOŠ be akinių. Kairios pigiau kaip 

. pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. .TENKINS
GYDYTęiJASmClliRtlRdAŠ 

2500 Wėšt 63rd Sifeėt
Ofiso valandos: nuo I—4 ir nuo 
7-rr9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tėl. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

K.EGUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 14. Dearborh SL 
Kamb. 1431-1434-Tėl. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 Sb. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

KAUNAS. — teko šiižinoti, 
kfid škysto kuro prekybai tvar
kyti ^irtanšiį ministerijoj ren
giamas naujas įsakymas. Tuo 
įšakymu nUhiatomb Įvėsti ker
teles žibalui.

Be to; numatoma „uždrausti • kurios kratos davę įdomių 
žvyrą vežti aųtosunkvežimiais,'zultatų, 
nes‘''ibi galiind rillikti vežimais

DR. G. SERNER 
lietuvis Akių gyDytojAš

Tėl. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Dfisaš ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

kampas. Halsted St. 
valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki <

Nedėliomis pagal sutartį.

mė sukųęlę. Šdkirptos mierčs 12, 14,• 16, 18 Ir 20. 
Iginės suknelės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
S'ENiAl'SiA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

DIENA IR NAKTĮ

Visi 'Bitafli Yards 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. ' 
4447 South Fairfield Avenue 
' ■ ?' "■ Telefoną* iiin

Ajribtilariėe 
Patarnavi
mas Dienų 

ir naktį

Dr. V. E. SIEDUNSK1
DANTISTAS

Pirni., TtečUdlėriį, Šėštadipnį
4631-Sd; Ashland Avė.

Tel. VARbŠ O9l94
ĄnttStfL, > Ketvirtad.. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

Nešeriiai skaitėme anglišku^ Dabar mes Romos ka
sė dienraščiuose apie tai, kad talikai turime progos kuo aiš- 
Viėnas episkopalų vyskupas, kiaušiai įrodyti ląisvamaniRttis 
valdęs dieceziją šiaurinėje Mi-jų kla: \ 
chigiho valstybės dalyjė, gaVb nyiihės tvadibs k 
bub vkriį iki dešimt mėtą ka- __ ___
lojimo už išeikvojimą baŽtiyii- aiškiai ištenka į kstlėjiriią dėl 
nių pinigų. Ant “good time” bažnytinių pinigų išeikvojimo, 
tas episkopalų vyskupas atvyk-* # pas Romoš katalikus to lie
davo j Chičdgd. 1 aisitihka? Todėl; kad Romos

Tai va kokie dalykai dedasi katalikų bažnyčioje yra geres- 
pas protestantus. - Ar • kaš grir- hė ivarkd.
dėjo, kad kas panašaus atsitik- pas protestantus yra taip, 
tų Romos katalikų dvasiškijos kad dvasiškiui yra įaškiftoš 
trirpe? Ne. To niekas flegirdė- algbs ir ją jie tiiri pasitėhkiib 
jo, nes pas Romos katalikus ti. Jei pasiima daugiau, negu, 
nieko panašaus begali atsitik- skirta, tai jis atsakominga.s 
ti, tai yra dvasiškiai negali pa- taip, kaip ir banko jtr kitos fi- 
našiai nusidėti

Visokios rąšies laisvamriniai Taip įkliuvo ir minėtas epiško 
dažnai visdip kritikuoja ir pei- paltį vyskupas. Toliau pas pro 
kia Romos katalikų bažnyčios feštūnttis nbl paprastos dvasiš

(Miestas ir valstija)

ytoke*. žemai MI hMH ji 
kaip J* 1

Imliai aįMMčiūoCf • At pri90oiitį 
Ėkipettą kiž mitrią paUtmatriniat 

Kari)

Ąatomatlnė .žiluma PkaRIfa750
kt* 0 >U S kamb. Bu f i 
palūkanom tik ---------- 0 mžn.

MODKHNIAKA MAUD\Xfi 
nrmoa kokybta ir mirimą, su 4%» 
Macas vaaa, w»U teang Javatory, klo- 

- - - setų irenff. su 
S" ‘balta cMmo.

Nuoatabt ver- 
. ti. Gali pirkti 

dalim. Pirk 
tnuiq budžet. 
ph*nu-B5 lmo- 
kM—fb l roin.

Kiek patuk.

žįbalriš bus patdavitte- Griežta kova sii sjieku 
idiriris kotielėš

chane coal compaNy
5332 So. Lorig A ven u e ..
Telefonas i»ORTŠMOUTH 9022

POCAIJONTAŠ Mine.Run iš geriausių, mainų, 
daug dulkių ištinta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau .................. ......... ■
PETROLEtlM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar jaugiau Tonas *

Sales Tax ekstra.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Ainerikos Lietuvių Daktarą 

.u Nariai. r
ofišd Tėi. Yards 5921

DR. BERTASH
756 Wėst 35th St.

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

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

Tėl. Kėnwood 5107.

Dr. B. C. Bružas 
DENTISTfAS 

4363 Are
(prie Ked?R?7 Avė.) ...

BRIGHTON Bank buiLdIng 
Atd^rA 10:00 v. r. iki 9:00 V. v< 

Trečiadieniai^ . .Susitarus 
Tel. Lafayette 3151

L J. ŽOLP ■ Phone Yards 0781
1616 We8t 4fetii Slreėi Yards 0782

S. R Mažeika ’ Yards 1139
3319 Lituanica AVferitie Yards 1138

lemų mokcattv budžeto i 
aMte. Tik pašaukit CALumet B2OO

im .
S. Mote M.
Cai. uoe

OpM IvMi Ti fcrti I ► BĮ

INSTALL A “SQUARE DEAL” 
HE AT!NG PLAKT N0W!

MO .> ' Mk
J



Pirmadieriis, spalių 30, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

PITTSBUR
. . ■ ’ ' • Z • -s '

.4 ____ . _____ ' . /

VISOKIOS NAUJIENOS IŠ PITTSBURGHO 
PADANGES

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO

tojama tas pats plienas, tos pa
čios dažų specifikacijos, bet ki
tais metais “pleitai” nerūdydavo 
ir neblukdavo. O šiemet vi. ai 
priešingai. Tikra misterija.

šiems 1939 metams buvo pa
gaminta daugiau kaip du milio- 
nai automobilių “p.ei tų”. Tas 
reiškia kad tiek ir automobilių 
yra Peną. Valstijoj.

SLA. 3-čias APSKRITIS ATSIŠAUKIA Į VISAS PENN. 
VALSTIJOS KUOPAS IR KVIEČIA BALSUOTI

Už PITTSBURGHĄ

Su lapkričio 1 d., Penn. vai- karus, jums parankiausia vu- 
slijos SLA kuopose prasideda žinoti per Pittsburghą. 
balsąvimas dėl kėlimo Centro “5. Pittsburgho Universitete 
raštinės į Pittsburghą; Bus bal- yra, Amerikos lietuvių , (tikrai 
suojama ar centrą kelti į Pitts- sakant, visos lietuvių
burgą, kaip kad yra , nutaręs paminklas Lietuvių Kamba- 
Detroito Seimas 
narių balsavimas, 
barhnėj vietoj.

tautos)

Planetariumo 
Atidarymas.

N. S. Pittsburgh, Pa. spalių 
25 d. buvo oficialiai atidalytas 
publikai neseniai baigtas staty-( 
Ii Planetariumas, kuris kainavo 
su įrengimais vieną niilioną ir 
šimtą tuksiančių dolerių.

Atidarymo iškilmėse dalyva
vo Pittsburgho miesto meras,
Corneįius D. Scully, Henry Buhl .
Jr., Foundation a.siovui ir šia p į’ei;n- Gubarnatorius James 
žymesni visuomeninių crg.n.- Peršasi j Prezidentus Nau- 
zaeijų veikėjai. ' i£°'?aJ?,aS L14?3 Pinigus

Laike atidarymo iškilmių, mė- Tai Propagandai.
ras Scully miesto vardu priėmė1 “The Pi.tsLurgh Press” šio- 
Planetariumą iš B.ihl Founda- mis .dienomis iškėlė aikštėn fai<- 
lion. Savo kalboje pareiškė: tą, kad Penn. gubernatorius, re- 
“PitEburgho miestas primda publikonas James, nori Savie- 
mas šią brangią dovaną ir di- nytų Valstijų prezidento kėd s, 
dindamas šavo mokslo ir kul- arba, kitaip sakant, pats sa\o 
turos židinį, jaučia pasididžia- kandidatūrą siūlo republikonų 
vimą, nes Pittsburghas bus 5-as partijai. Tai savo prapagandai 
miestas Suvienytus? Valstijose, vartoja taksais sumokėtus pu- 
kuris turės nuosavą, naujausią, blikos pinigus kas mėnesį dau
sų aukščiausiais techniškais į- giau kaip po $10,(L0 praleisda- 
rengiinais Planetariumą.”

Meras sako, kad Planetariu
mas, kaipo mokslo įstaiga, tar
nausianti ne tik PiUsburgho ptr jprje(tanga Komercijos Departa-

mas garsinimams tūluose žurna
luose. '

Ta reklama yra daroma po

MUNCIE, IND. — Lakūnai Kennęth F. Baxter
išsilaikė ore 22 dienas su viršum/

Robert McDaniels,. kurie

ir
ar

visuotinas rys,
palikti da- “šiame mieste yra keleto ki

tų tautų susivienijimo centrai.
norėdama’ Broliai ir Sesers! Dėl SLA ge- 

išventgti bylinėjimosi teismuose, j loy^s» ^čl jo centro parankumo 
nutarė leisti vien lik Penn. km), kviečiame JUS BALSUOTI UŽ 
ponis balsuoti su kuo sutiko ir^PIITSBLRGHĄ.
Centro kėlimo priešai. Jie davė j Su broliškais linkėjimaisA 
•garbės žodį, kad jei Penn. di-j S. Bakanas,
džiuma kuopų pasisakys už1 SLA 3 Apskričio Sekr.
Pittsburghą, tai bus gJma Apskričio Komitetas:

blikai, bet, pasidėkojant ge
riems vieškeliams ir kitoms 
transportacijos priemonėms, pa
tarnaus visam “tri-state” dis- 
triktui (trijų valstijų: vakarinei 
Pa., rytinei Ohio ir W. Va.).

Su šia diena Planeloriumas 
yra atidaromas publikos lanky
mui be jokios įžangos, ypatin
gai tie turės Planetariume pasi
tenkinimo, kurie mėgsta astro
nomijos mokslą ir įdomaujasi 
žvaigždėmis. x

r#. .» *-*—•:—t Į 
Nežind Kodėl Rūdija 
Automobilių “License 
Platės”

Ar jus esate pastebėję, 
daug automobilių “License 
te” rūdija.ir blunka? Penn. Val
stijos \Velfėre Departamento 
viršinirikąi fuomj yra labai su- 
sirufįpę fr ieško to priežasčių, 
tačiau, jokiu būdu begali suras
ti. -V//- <■' '•

Kaip ,yra Žinoma, kad auto- 
inobilianjs “pleitus” gamina ka
lėjimų darbininkai kalėjimų 
dirbtuvėse, kurios yra Welfare 
Departamento viršininkų žinio
je. Jie tikrina, kad kalėjimuo
se nėra buvę jokio sabotažo nei 
kitokių nesusipratimų.

Jau per 25 metus automobi
lių leidipiai yra gaminami kalė-

mento neva kad patraukti in
dustrijas į Penn. Valstiją. O kad 
tai atsiekti, tai, žinoma, reikia 
garsinti kas yra gero ir patrau
kiančio Penn. Valstijoj.

Tuose žurnaluose garsinama 
visokie užpelnyti ir neužpelnyti 
gubernatoriaus James “nuopel
nai” ir net prieinama prie to
kių absurdų kad ir dabartinis 
darbų! pagerėjimas yra guberna
toriaus "James nuopelnas.

Ir visa tai yra daroma publi
kos pinigais. • 4 < •>

nuolę”, paleido porą šūvių ir tuvais, nes daug neatsargių me- 
nušovė balioną, peršaudamas jį džibtojų pašau j a vieni antrus, 
net dviejose vietose, ir padary- Lietuviai medžiotojai turėtų bū
damas automobilių kompani- ti atsargus; o gal ir yra atsar- 
joms nuostolių už $116. t

Policija ieško šoviko ir tos 
antilėktuvinės “kanuolės”, bet 
tol kas negali surasti.

, 'gus, nes dar neteko girdėti, kad. 
jie vieni kitus pašautų.

—S. Bakanas

Du Jaunį S.L.A.
Darbuotojai
Apsiveda

jokių trugdymų.
SLA 7-tas apskrit.s jau kiek 

laiko atgal atsišaukė į Penu.) 
Valstijos kuopas per laiškus ir 
prašė balsuoti už Wilkes Bar re 
taippat prašo ir aukų. Turbut 
giliai yra į skylę įlindęs, besam- 
dydamas advokatus ir begrąsin- 
damas teismu SLA Pildoma j ai 
Tarybai.

Pittsburgho Priešlėktuvines 
Kanuolės/Gerai Veikia.

Tegul tik Hitlerio karo pauk- 
ščialj^abando atlėkti į Pittsbur
ghą. Jiems tuojaus sparnai bu
tų apkapoti.

Kad Pittsburgho priešlėktuvi
nės kanuolės gerai veikia, bhyp 
patirta štai kaip: Pittsburgho 
Hurit Armory patalpose dabar 
vyksta automobilių paroda ir 
kad daugiau patraukus Pitts
burgho ir visos apylinkės pilie
čių, buvo paleistas į orą 25 pė
dų didumo balionas pripildytas 
nedegančiu heliumo ga.su. Balio
nas skraidė virš 500 pėdų aukš
tumoj.

Tačiau vienas Pittsburgho pi
lietis, tur būt norėdamas išban- 

jimų dirbtuvėse. Kas metai var-dyti savo priešlėktuvinę “ka

kad
Pla-

Lėktuvu Galima Lėkti IŠ 
Pat Ęittsburgho Miesto.

i
Pittsburgho municipalis air- 

portas randasi užmiestyje, api<^ 
8 mylių atstumoj, prie geriau
sių naujausių vieškelių. Bet iš 
miesto norint kur orlaiviu Va
žiuoti, trukdavo apie 35 minu
tes važiuoji automobilium iki 
airpbrtd. • * '■

Dabar ir tas trukumas buvo 
pašalintas įsteigiant orlaivių su
sisiekimą iš Miesto su airporlu. 
Pasažieriai bus vežami orlaiviu 
iš miesto į airportą ir ta kelio
nė truks nedaugiau kaip 5 mi
nutes. '

Tam tikslui patarnaus Sea- 
plane, kuris gali nutūpti ant 
vandens ir sausumoj, ims pasa- 
žierus nuo upės kranto iš pat 
miesto vidurio ir veš į airpor- 
tą-

Mirė Antanas Baka 
nas, SLA 90 Kuopos 

Pirnjininkaa .
į ■----- r/'.Buvo žymus Veikėjas 

^ ... !... SO .

pasimirė iserias šios lietuviškos 
kolionijoą C gyventojas ir SLA 
90 kp. pirmiiiinkas, Antanas 
Bakanas. -Visai mažai tesirgo. 
Buvo palaidotas spalių 25 d. su 
bažnytinėmis, apeigomis katali
kų kapinėse.

Velionis Antanas Bakenas pa
likę . 2 dukteris, Veroniką Šnei
derienę'ir Elžbietą; dar nevedu
sią, žentą Šneiderį ir/Urulio sū
nų, S; Bakaną.

Antanas Bakanąs , jpąėjo iš 
Lietdvos AdomailišUįo Laimo,

LAUNDRY BAG ____________ __
No. 2307—Skalbiniams dėti maišelis šu atskira kišene 

nosinėlėms.

No. 2307I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė_______________ .................—................. —

Miestas ir valstija-----

Kokias Knygas Leidžiama 
Skaityti Anglijos 
Kareiviams.

The Pitlsburgh Press paduo
da United Press pranešimą iš 
Londono, kad Anglijos karei
viams karo lauke leidžiama 
skaityti tarpe visų kitų knygų, 
Hitlerio “Mein Kampf”, Karolio 
Markso “Kapitalas”, Tolstojaus 
“Karas ir Taika” ir pacifisto 
Henri Barbusse’s novelė “Po 
Ugnims” (Under Fire). 

t J /

Tačiau butų įdomu žinoti 
kias knygas Hitleris leidžia 
vo kareiviams skaityti. Jau
vo spaudoje pranešimų, kad Hit
lerio “Mein Kampf” jau esanti 
uždrausta skaityti Vokietijoj ir 
išimta iš visų knygynų. Mat su 
“Mein Kampf” nenųrima pykin
ti talkininkas Stalinas . Einant 
“Mein Kampf” teorija, Hitlerio 
bičiulystė Ssu Stalinu prilygsta 
bilčiulystei su Belzebubo ir reiš
kia pražūtį pačiai Vokietijai.

ko-
sa- 
bu-

Medžiojimo Sezonas 
prasideda Su Lapkričio 
1 Diena.

Perin. Valstijoj zuikių, kurap
kų ir kitų mažų žvėriukų ir 
paukščių medžįojimo sezonas 
prasideda su lapkričio 1 d. Pitt
sburghe daug lietuvių, (tam tar
pe ir šių žodžių rašytojas) jau 
iš anksto 'ruošiasi pirmai me
džioklės dienai.

Medžiojant įvyksta gana daug 
ir nelaimingų atsitikimų su šau-

(pąejo iš 
.1 •» • •

. .................. . >

Veliuonos valsčiais, šibjė Šaly
je išgyveno apie 35’niietuš. Dau
giausia dirbo anglių kasyklose 
ir tas turbut pakenkė velionio 
sveikatai. Antanas Bąkanas mė
go skaityti 4<Naujienas'* ir “Ke
lelį”. Tai buvo jo mylimiausi 
laikraščiai. . .

Prie velionio grabo buvo su
dėta daug gyvų gėlių vainiki] 
nuo draugijų, kurioms jis gy
vas būdamas priklausė, ir nuo 
draugų bei giminių; Laidotu? 
vese dalyvavo ne tik daug vie
tinių ir apylinkės velionio drau
gų ir pažįstmų, bet ir iš Pitts
burgho: Povilas Dargis sii žmo
ną SLA vice prezidentas Jo
nas ir Marijona Mažuknai, SLA 
86 kp. sekretorė Marijona Šim

kienė ir organizatorė Sofija 
Ka^spkienė, ir SLA 3-čio apskri
čio organizatorius, Charles K. 
Pikelis. -—SLA 90 kp. narys

>il I UI '  *

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

* Pelnas eina 
LIETUVOS. AERO KLIŲBO 

NAUDAI.

Pittsburgriečiai Rengia Jiems 
Gražius Pagerbimus.

4

Musų S.L.A. 195 kuopos sek- 
ratorei p-lėi S. Nabazas buvo 
surengta ‘ Surprise Shower’, 
kuri įvyko spalių 1 d. Mrs, A. 
Pikielienes hamųose. Ši. parė bu
vo rengiama kaipo “surprise” 
Taip, ir įvyko. Pirmiausia suėjo 
didelis būrys svečių ir prinešė 
gražių ir .naudingų dovanų. Ta
da musų Sally'Jbuvo pakviesta 
ateiti, ir ji, nieko penujausda- 
ma atėjo. Ji buvo nepaprastai 
nustebinta. Vėliau buvo prireng
ta vakarienė ir po linksmo va
karo, visi linkėdami musų jau
nai sekretorei p. S. Nabazas, lai
mės, išsiskirstė kas ŠMū.
' , Antra “showėr”Jpąrty įvyko 
pilei Sally Nabazas it John Mas
onaičių! laike kuopos, susirinki-, 
mo, spalių 8; Jiems . įtęikė dova
ną, “Boudoir Lalnps”,. ši dova
na buvo įteiktai musų kuopoj. 
Jie visados dirbo sykiu kuopoj 
nuo pat įstojimo. Buvę užkan
džių ir visi linkėjo jiems ilgiau
sių metų. S. Nazabas yra kuo
pos sekretore, o J. Maslinaitis, 
vice-pirmininkas ir organizato
rius. Tai Pittsburgho jaunuo
liams geras pavyzdys, kaip S.L. 
A. 195 kuopa gerai rūpinasi sa
vo jaunais nariais, kad ir ves
tuvės įvyksta,; Valio!

Sekin., spaliu 22i vakare įvy
ko vėl pokilis šiems jaunuo
liams. Surengė busimos jų ves
tuvių pamergės. Dalyvavo apie 
25 merginos. Jos įteikė labai 
gražias dovanas ir p-lei Sally ir 
Jonui naujo gyvenimo pradžiai. 
Ši “shower” party buvo rengta 
p. Maslinaičio naujuose, 821—- 
54th St., nes Jono sesuo Alice 
buvo viena iš rengėjų. Pamer
gėms yra dar trys kitos mergi
nos.
; S. Nabazas ir John Maslinai
čio vestuvės įvyks lapkr. IĮ d., 
1939, 9 valandą ryte, St. Kie- 
rans bažnyčioje Pittsburgh; Pa.

—SLA 195 kp. Nare

piasi su laiškais į Penu. Valsti
jos kuopos, kviesdamas balsuo- 
.i už Pittsburghą, nurodydamas 
ir faktus kodėl SLA kuopos tu
rėtų balsuoti už Pittsburghą.

SLA 3-čio apskričio atsišau
kimas skamba sekamai:

“Brangus Broliai ir Sesers 
SLA Nariai!

“Kaip žinote,, SLA Pildomoji 
Taryba yra nutarus vykdyti 
Detroito Seimo nutarimą—kel-

nutarė ir SLA visuotinas bal 
savimas. Bet kad neliktų tarp 
narių jokio nepasitenkinimo, 
Pild. Taryba nutarė dar leisti 
Pennsylvanijos SLA kuopoms 
nubalsuoti galutinai tų klausi
mų.

“Mes, 3-čio Apskričio Komi
tetas ir kiti SLA veikėjai, rug
sėjo 27 d. 1939 m. LMD svetai
nėje, Pittsburghe, nutarėme at
sišaukti į jus, nurodant, dėl ko 
Pittsburghas yra parankiausia 
vieta SLA centrui. Patariame 
balsuot už Pittsburghą visai ne 
dėl to, kad mes gyvename tame 
mieste, bet vien tik vaduoda- 
miesi Susivienijimo gerove ir 
visų narių ir kuopų parankumo 
reikalais.

“1. Detroito seimas 1934 m. 
nutarė kelti centrą į Pittsbur
ghą. SLA nariai, gerbdami ir 
vykdydami visų seimų tarimus, 
turėtų pasisakyti ir už šį tari
mą, nes to reikalauja SLA tvar
ka ir gerovė.

“2. Pittsburghas 
kioje vietoje, kur 
riams lengviau ir 
siekti iš visų pusių, 
dasi SLA narių,
pačiam viduryje SLA “respubli
kos”.

“3. Pildomąja! Tarybai ir Ko
misijoms suvažiuot į posėdžius 
butų daug pigiau ir sutaupytos 
lėšos liktų musų centro ižde.

“4. Apie 400 mylių nuo Pitts
burgho į visas puses randas 8 
valstybės ir jose yra 192 vi S. 
L.A. kuopos su 7,917 narių.

“Dar toliau — į vakarus nuo 
Pittsburgho, pradedant su Illi
nois valst., dešimtyje valstybių 
yra 96 kuopos su 3,743 nariais. 
O nuo Pittsburgho į rytus to
liau, kaip 400 mylių, taigi už 
New Yorko, randasi tik 54 kuo
pos su 2,830 narių tiktai trijo
se valstybėse, babar matome, 
kad Pittsburghas yra beveik pa
čiam viduryje visų SLA narių 
būrio! šis miestas turi geriau
sias susisiekimo priemones: ge
ležinkeliais, vieškeliais, orlai
viais. Važiuojant j rytus ar į va-

randasi to- 
visiems nu

arčiau susi- 
kur tik ran- 
Pittsburghas

Rernkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJ
■ •' ■ • • - >• ■ ' ‘i .- M

NOSE”
■vv A .

Linkėjimai.
Pittsburgho “Naujienų” Re

dakcija taip pat linki laimingo 
ženybinio gyvenimo Šiems jau
niems ir darbštiems SLA dar
buotojams, Sally ir Jonui. Tai 
pavyzdingi jaunuoliai ir SLA 
495 kp., tikrai laiminga, turėda
ma juos savo eilėse. , \

.. • b ■ U, It ■ * t ■ ■

Linkėtina, kad šioji nauja po
relė ir ateityje nesitrauktų iš 
SLA darbuotės. S. B.

J. P. Milleris, Pirm.
V. Virbickas, Vice-plrm.
S. Bakanas, Prot. Sekr.
M. Zdankienė, Fm sekr.
K. Šinkūnas, Iždininkes.

Globėjai:
J. Virbickas
V. J. Količienė
J. Bikinaitė

Organizatorius:
C. K. Pikielis

Parengimų Komisija:
A. Janulevičius
E. Saveikienė
M. Delkienė K
J. Baltrušaitis
P. Dargis.”

Iždo

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
, , Phoiie — OAKLAND 6121
,-TWT*

BARGENAI 
Muzikos Instrumentuose 
t $12.00 smuiką 

už . $4.00
25.00 Albert 
Klerneta ...... 8.00
50.00 Boehm 
Klerneta ......  35.00
75.00 Bass Drum 
setas .......... 50.00

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP •* 
914 Maxwell St., 3 blokai į va
karus nuo Halsted St. Tel. Canal 
6114.

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS

VISŲ IŠDIRBYSCIŲ
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles

515.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE
3712 S. Western Avė.

Prie Archer Avenue
AL D ARAS, lietuvis pardavėjas 

Atdara antrad., ketvirtad. ir 
seštad. vakarais iki 9 vai.

Tel. L AF A IETIE 3534 '

Gar sinkitės “N-nose”

opkie

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien buo ▼. ryta 

iki 9:15 vakaro.

flrlnit viUanslM tintai, 
muziką Ir kitus įdomius 

pranetimus.

ga.su
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NAUJIENOS 
The LUhuanian Daily New»' 

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

1739 South Halsted Street 
Telephonė CANal 8500.

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

3c per ėopy.

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

-

Naujienos eina kasdien, išskh 
riant sekmadienius; , džla Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. d St, 
Chicago, iii Telefonas 8500.

Užsakyme kaimu
Chicagojė—paštu:

Metamš —a_____* u_____
Pusei metų . .......... ..... ...........
Trims mėnesiams u...aa....... .i
Dviem mėnesiams ...... .
Vienam mėnesiui _________

Chicagoj per išsiimtinėtojus: 
Viena kopija __________
Savaitei __________________
Mėnesiui _____ ___________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams______ ------------------- $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams - ------------ 1.00
Vienam mėnesiui ---------------- .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metalus $8.00 
Pušei ftietų 4.00

$8.oo: 
4.00 

k 2.00, 
1.50 

- .75

3c 
18c 
75c

Pabaltijo kraštai “valosi*’

j 1
mas, ir jie būdavo dažnesni ir ilgesniu Buvo 7 metų ka- 
Iras, buvo 30 metų karas ii* 100 mėtį karas! Jeigu pa- • *1 -į •
fevebhimė į tolimės sehė'Vėš laikus, tai pataatypimė^ kadVlfetlCl p&lUOKSl pcLS&UllO

Pirmadienis, spalių 30, 1939

St. MišČikas-Žiemys Vokietiją, Angliją ar kurią ki-

tenai kA^as eidavo kuone visą laiką. Vfea senėms feėmoš 
imperija buvo sukurta užkariavimais — taip pat, kaip 
ir kiws imperi m ' •

vtc, k/vv jjciy vžsviisy v;

Tiesa, < atsirado lt kai kttHas
karė priežastys (pav. varžytinės dėl rinkų tarpe įvairių 
kapitaifštinių šalių). Už tai jisai ttėŠa šavo atsakomybės 
dalį. “nusikaltimas” yra tas, kad jisai
nesugeba pašalinti į& pradties paveldėtų
prieto&hį. Kol AiMtŠ gįpViioš, gal.biit || nebus 
pašalintos.

bafeabtinlB UHa i&i irgi dnoda 
ka. Ji nradėio ne kapitalistiška Anglija, bet Vokietijos

Visai netikėti dalykai dedasi Pabaltijo kraštuose. 
Kuomet Lietuva susitarė su Stalinu dėl dalies Vilniaus 

z krašto grąžinimo, komunistai ėmė kelti riaušes Kaune.
Už tai jie buvo suimti ir skaudžiai nubausti, kaipo “tro> 
kistai”. Dabar ateina žinių apie komunistų areštus ir Es
tijos sostinėje, Taline.

Estiją yra, galima sakyti, okupavusi sovietų Raudo
noji armija. Tai Estijos komunistai, rodos, turėtų šian
dien jaustis apsaugoti nuo visokių ^buržujų”. Sakoma, 
kad tuoj po sutarties pasirašymo su Maskva Talino vy- 
Tiausybė paleido iš kalėjimo 40 žymiausių komunistų ly
derių, ir buvo pranašaujama, kad jie, neilgai trukus, “už
kariaus” visą kraštą.

Bet Estijos valdžia staiga ėmė komunistus gaudyti 
ir daugelį jų sukišo į kalėjirtią. ’O ką sako Maskva? Nie
ko. Telegrama iš Helsinkio praneša, kad Estija ir sovie
tų valdžia'pilnai sutinka, jogei kiekvienas komunistę 
bandyrffas kelti riaušes Estijoje turi būt slopinamas. Ir 
Estija tai daro. Šitokio “skandalo” Estijos komunistai, 
tur būt, niekuomet nesitikėjo.

Jie mahė, kad Raudonoji armija atveš jiems iš Mas
kvos ragaišį ar kokią kitą dovaną už jų ištikimą tarna
vimą Stalinui. O čia jie, vietoje ragaišio, gauna “pakuta- 
voti” kalėjime! Ir aršiausia, kad tai daroma su paties 
sovietų diktatoriaus pritarimu. 1

“New York Times” korespondentaš Berlyne, Otto D. 
Tolischus, praneša, kad ne kas kitas, 0 pats Stalinas da
vė patarimą Pabaltijo, resįublikų Valdžioms nedaryti jo
kių ceremonijų su saviškiais komunistais.

Kuomet tų respublikų atstovai vedė Maskvoje dery-ų 
bas ir išreiškė savo baimę, kad komunistai bus labai pa-^ 
drąsinti ir ims kelti .netvarką, kai atvyks sovietu armija, 
tai Stalinas, esą, pareiškęs:

“Ką jus darysite sti komunistais, tai — jūsų rei
kalas. Jie vistiek yra trockistai. Jeigu reikia^ šaudy
kite juris, o jeigu negalėsite jų suvaldyti, tai aš jutas 
padėsiu.”

Norėdamas nuraminti Pabaltijo Valstybėlių atstovus, 
Stalinas pasakęs, kad joms iš vist) nereikią bijoti “komu
nizmo”, nes -—

“Juk žinote, kad knmUnizmas ir čia.Ue taip jaU
. - ✓ k L M i,gerai prigijo.

Jeigu bolševikų “voždiūs” šitaip kalbėjo, tai jisai bu
vo pusėtinai atviras su Pabaltijo respublikų diplomatais. 
Jisai galėjo pasakyti ir daugiau, būtent: kad Rusijoje jo
kio komunizmo seniai nebėra. Tai, ką apmokami Mask
vos propagandistai vadina “komumzfou”, yra militririz- 
mu ir teroru paremtas biurokratijos viešpatavimas. Ru
sijos pramonę, Žemės ūkį ir visus turtus valdo ne visuo
menė (kuri juk rieturiJjokių teisių!), bet valdininkija, 
kurią kontroliuoja diktatorius Stalinas.

Bet nesvarbu, ar jisai prisipažino, ar ne, kad komu
nizmas Rusijoje “ne taip jau gerai prigijo”. Reikšminga 
yra tai, kad jisai, bent tuo tarpu, nekurstė saVo pakali
kų Pabaltijo šalyse kelti “revoliuciją”, nes kitaip tų Ša
lių padėtis, kuomet tenai Štovi sovietų armijos garnizo
nai, butų visai nepakenčiama.

II i ... , |Ą i ....ii ii

as kelti riaušes Estijoje turi būt slopinamas. Ir

Karas ir kapitalizmas

- • ' • L

proletariatui
į^usų korfespOhdento)

atgijo medaliai, iafpsniai? • Ar

aš nacių dikta
toriai* Bet još politika buvo tokia nevykusi, kad karas 
vistiėk kiidi Anglijos felpitaiištų valdžios pmitika pasi
rodė patikusi.

Taigi, jei pd dabartinio karo, didžiausias feuropoš
valstybes dar vis Valdys kd^italistdi, tai pastovi taika 
vargiai bdš įsteigta. " 

■ 'u a .i i to'.i Jut;,.
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«^APŽVALGA-
“IŠVADUOTI KRAUJO 

BROLIAI”
Okupuodama rytinę Lenki j ės 

pusę, sovietų valdžia paskelbė, 
kad ji pasidhtė tenai armiją sa
vo “kratijo įbroliams”,, baltgu- 
džiams ir ukrainiečiams, išva
duoti. Bei faktai rpdo, kad toje 
teritorijoje gyvena didelis šitai-. 
Čiūs ir kitų tautų žmonių.

Vilniaus krašte yra b eri t 200,- 
000 litetUvią. Iš jų Lietuvai ta
po 'sugrąžinta tiktai apie 60,900. 
Daug didėšhis td krašto plotas 
pasiliko sovietą rankose.

.u ui . ,-r.,. JL.v, A
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BERNARD SHAW 
JUOKAUJA

Tuo netenka abejoti, šiandien 
rusai žiuri tik savęs, savo Vals
tybės ir valdžia savo vietų.

Puiku.
Pažiūrėkime taip ir pamaty

sime kiek sugniužę rusų valdo
vai. Jie dargi imperialistines 
politikos šiandien nėgali vesti. 
Jie bejėgiai, turi maitintis vien 
dirbtinais laimėjimais, apgavi
mui savųjų.

(Bus daugiau)

.

Iš Lietuvos ^
Darbo prievolė įvedama 

viešiesiems darbams

KAUNAS. — pasirėmęs Ne
paprasto meto įstatymo pakeiti
mu, vidaus reikalų ministeris 
išleido įsakymą viešųjų darbų 
organizavimo reikalu.

Tame įsakyme nurodoma, 
kad viešuosius darbus vietose 
organizuoja apskrities viršinin
kas pats ar per vietos savival
dybes.

Viešieji darbai organizuoja
mi: 1) krašto gynimui, 2) gy
ventojų gyvybei, sveikatai bei 
turtui apsaugoti, 3) viešiesiems 
keliams tiesti, tiltams statyti ir 
remontuoti, 4) viešojo naudo
jimosi trobesiams bei įrengi
mams statyti ir remontuoti, 5) 
valstybės ir savivaldybės įstai
gų bei įmonių normaliam vei
kimui laiduoti ir 6) atlikti pri
vatinių įstaigų, įmonių bei že
mės ūkio darbams, kurie reika
lingi kraštui būtinomis medžia
gomis, energija, gaminiais ar 
maistu aprūpinti.

Asmenys darbo prievolės at
likti šaukiami apskrities virši
ninko įsakymais per vietos sa
vivaldybes arba policiją.

Darbo prievolės atlikti pir
moje eilėje šaukiami asmenys, 
tinkami organizuojamam dar
bui ir neturį nuolatinio' verslo 
ar; darbo. ” / ?!

Kai ypatingais atvejais darbo 
prievolei atlikti yra šaukiami 
turį nuolatinę tarnybą ar dar
bą, tad, tą prievolę atlikę, turi 
teisę grįžti į savo tarnybas ar

tat At tiė reakči“
jciŠ? Ar nfe Jgfcj^mAš prie šerių 
metmių? ir fed vėl putvirtiiio 
rtisų liaudžiai, kuri ftbsuprato 
U LaHb kris tas socializmas, 
jėg Vlsktiš pri fruptitį grįš kaip 
buvo ir griovė galimo socialis- 
iMo režimo kūrimo viltį, šie 
Viši f akt Ai tik tvirtino senąją 
kartą It tuo pat naują, kad vi
sos pasakoš apie socializmą,

rapie lygybę pasiliks vien pasa- 
i komis it4 reikia tik didinti ne- 
pašitikiejimą skelbiamiems eks- 
lėHmentaihš.

kapitaiišiiniais, reakciniais 
metodais neįsteigsi, nesukursi 
Socializmo, o rtistii Visūr ir vi
sur naudojosi senais caro me
todais. , j

Šiandien jau dargi darbo įs
tatymai prilygo Aleksandro III 
laikams, nes įvesta darbo kny
gutės, kur žymimi visi prasi
kaltimai . darbininkų, šiandien 
darbininkas, lygiai kaip kolek
tyvo narys, prirakytas prie sa
vo darbavietės ir kas atsimena 
baridžiaVą, nemato jokio skir
tumo.

Ir šis elementus, grybai red
akcinis, kuris jau 1935 metais 
Stalino lupomis mėtė Šukį: 
“Norime liriksmintis*’, nusispio- 
vė ne tik ant socializmo pas sa
ve, bet tuo labiau į revoliucinu 
judėjimą bendrai pasaulyje.

Panašiais keliais nugarmėjo 
internacionalizmas ir išbujojo 
nacionalizmas.

Negalima vienu rankos mo
stelėjimu išnaikinti patrijotiz- 
mo, meilės prie savo krašto. 
Gali būti šimtą kartų kosmo
politu, bet nei pats nepasijus, 

' kaip netikėtai pabus ttiVyje pa- 
trijotizmaS, ktioftiet susidursi 
SU ptiriašiu patrijotizmu.

Bet gryną patriotizmą galėjo 
rusai pakeisti kuo kitu, tik, de
ja, neturėjo kuo.

Jei bolševikai iš karto nebū
tų prakeikę vištis partijas, vi
sai kas kita butų buvę. Ėe tra
dicijų stihku, reikia kuo nors 
remtis žengiant į ateitį. Reikią 
turėti praeityje asmenis, kurie 
butų lyg prariaŠai ateičiai. Tau
tiniame judėjime tais pranašais 
būna tautinio veikimo buvę va
dai, buvę valdovai* kankiniai, 
narsuoliai. O revoliucijos kury- 
brijė kas, gali būti pranašais, 
žirionėmis iŠ kurių pavyzdžio 
gąii siekti ateities, iš kurių pra
eities darbų bei pašiaukavimo 
energijos kliūčių hUgtilėjimui? 
Iš buvusių reVoliucijonierių 
žtivūsių kovoje prieš seną re
žimą, iš revoliucijos kankinių.

Bet bolševikai Visus senus 
rėvoiiticljoriienus, kaip ir jų 
atstoviu j atriaS partijas paskel
bė išdavikais* darbo žmonių 
priešais ir iš Jkarto pasijuto 
prieš tuštybę, pasijuto nuo pra
eities m/kirstUiš* be tilto.

Ir po truputį teko grįžti prie 
Senų gėneroTų garbinihio, neS 
Rusijoje Visą laiką buvo ruo-

;

r

«

nereiktų daryti 
taip vadinamai 
bažnyčiai, nes 
senai yra sekta,

Garsusis britų rašytojas,. Ge
orge Bernard Shaw, yra sąmo
jinga^ žmogus ir mėgsta krėsti 
jtioktiš. Ėė'h dūt labiau jisai 
mėgsta būti “originalus” — ki
toks, negti visi kiti žmonės. Kai 
kada šitas jo palinkimas atvev 
da jį į keistus prieštaravimus su 
jo paties pavalgomis. Pavyz
džiui, jisai Vienu taiku buvo be
pradedąs girti bolševikišką “so
cializmą”, paskui šakė kompli- 
riiėnVuš Musįoliniui. į

Apie dabartinį karą jisai irgi 
yra pasakęs ne vieną nesąmonę. 
Prieš keletą* savaičių jisai para-, 
še laišką vienam Londono laik 
raščiui, reikalaudamas, kad An
glija tuojaus pasiųstų orlaivius 
bombarduoti Berlyną, o jei ne, 
tai, girdi, tegu valdžia sustab
do karą!.

Tame laiške Bernard Shaw 
giria Hitlerį, įrodinėdamas, kad 
nricių fiureris esąs ne melagis, 
o piktai “atviras žmogus” ič 
“realistas”.

“Hėrr Hitler”, rašo britų 
dramaturgas, “gaila Ulbai ir 
drąsia:! keičia savo mintis, bė- 
SikeiŽiant tip’linkybėmš-. Jlšūi 
turi pilną teisę tai darytis”

[ Vadinasi, kuomet (Hitleris 
davė žodį neliesti Austrijos, o 
jpaškui ją Užpuolė ir pagrobė, 
tai Čia buvo tiktai “minties pa- 
Lėitiriias”. Taip pat buvo tiktai 

p“mįnties pakeitimas”, kuomet 
? Hitleris pavergė čekus — po to, 

kai jisai viešai užtikrino visą 
pasaulį, kad jam rupi išvaduo
ti Žudetų krašto vokiečių, o rie 
sunaikinti Čekoslovakiją.

Bėt savo kompiiinentus Hitle
riui Bernard Šhaw užbaigia vi
sai netikėtu būdu. Jisai sako, 
kad su Hitleriu negalima turėti 
jokių reikalų, kadangi jisai — 
beprotis!

šiamasi karui, tiesa, skelbė ap
sigynimo karą, bet išėjo į puo
limo karą. Bolševikai negalėjo 
grįžti prie senų revoliucijonie- 
rių garbinimo, nes jie savo so- 
cialėje santvarkoje visa darė 
priešingai,’negu anie skelbė. Jie 
panaikino spaudos, žodžio, 
streiko laisvę* jie sukūrė milži
nišką militarizmo armiją ir no- 
roms nenorams pavyzdžiais rei
kėjo imti tuos, kurie tą patį 
darė. Ir šiandien garbinama Se
vastopolio karo kareivių nar
sumas, vadų geniališkumas, 
šimtai kitų karo vadų ir taip 
pr iširi to prie paskutinės mar
gės nacionalizmo.

Tikybos ) atžvilgiu eina tuo 
pat keliu, šiandien nei kiek ne
nusistebėčiau, jei Maskva pa
darytų/ konkordatą su popie
žiumi, nes pav. viename iš pa
skutinių “Bezbožnikų” numery
je užtikau labai gražų inter
viu (pasikalbėjimą) su patri- 
jarchu, kuriame anas ne tik 
nesiskundžia sovietų režimu, 
bet stengiasi įrodyti, kad tiky
ba reikalinga kaip valstybei di
desnei disciplinai, valdžios ger
bimui ir žmonių paklusnumui. 
Šiandien jau gan drąsiai kalba 
dvasiškiai ar 
konkurehciją 
“sovietiškai” 
mat jau nuo
kuri sako, kad ir sovietų val
džia, 
dievo

! ir
vairo. Jos šiandien negali dik- 

i tuoti savo valią, negali nieko
Siekti, nes partija per paskuti
nį kongresą aiškiai pasisakė ir 
užgyrė visa, kas šiandien vyks
ta. Perėjo į pseudo-demokrati-. 
nį režimą pareikšdami, jog kla
sės Rusijoje pranyko, nors vi
sai neseniai skelbė, kad buo
žės ir kiti kelia galvas. Valdžia 
ir partija norėdama šiandien iš
silaikyti turi, mėtytis ir šokti 
valdančiojo luomo, biurokrati
jos dūdelės akordų prisiklausy
dama ir norėdama išleisti be
sikaupiančius garus, griebiasi 
užkariavimų, kišasi į konflik
tus, nori parodyti saviems, kad 
su jais skaitosi. Kadangi ang
lai nenorėjo suteikti rusams 
kažkokios pirmenybės, mėtėsi 
prie vokiečių ir dabar skelbia 
saviems, kad jie galingi, su jais 
skaitosi, Hitleris prieš juos ka
pituliavo, nors išėjo priešingai: 
rusai išėmė kaštonus iš ugnies 
vokiečiams. Hitleris paprašė 
pribaigti lenkus ir anie ėjo, nes 
bijojo, kad liaudis nepagalvo
tų, jog su jų valdžia nesiskai
to, kaip nesiskaitė Miuncheno 
konferencijoje.

Mitirichefto konferencija bu
vo didžiausias šinUgiš rusų val
dovų piestyžui, nes aiškiai bu
vo parodyta rusėms, kad su 
jais nesiskaito, jie bereikšmiai. 
Ir todėl Stalinas savo valdžios 
preštyŽui pakelti ėjo Su • tuo, 
kuris leis jam parodyti* kad 
su juo skaitosi, kuris pripažins, 
kad it tušai gali išspręsti su 
kitu riepasfklatisę anglų ir 
praUcėzų. Bet tai lik pasakėlė. 
TuO neįrodys niekam, kad Ru
sija gėlinga. Ji viduje sUpUvus 
ir pirmafe suktetitnas ją suskal
dys į šimtus gabalų ir šiandien 
galima drąsiai pasakyti, kad 
Rusijos Imperija gyvena pasku
tinį dešimtmetį savo istorijos. 

' ’ ’ v.
j Ir dabar kyla klausimas: ko
kia rolė bus Rusijos ateityje? 
Ar ji v padės visu kuo vokie
čiams, ar Susipyks su vokie
čiais?

Palaidojus trečią Internacio
nalą, kuris visą laiką buvo iš
naudotas vien iinperialistiniems 
tikslams Rusijos imperijos, 
šiandien tuliką kalbėti apie Ru
siją, kaip apie grynai tautinę, 
nacionalistinę valstybę, panašią

kaip ir kiekviena, nuo 
duota.
sovietų viršūnės neteko

žmoiiių. AteiliUš lietuvius, likm 
šieji anaiptol bėra visi Maškvoš’ 
“kratijo broliai”. Oficialios sta-' 
tistikbš skaitlines 'fbdo, kad tie 
gyvOhtojai ŠUšideda iš 1 iriilio- 
ho baTtgtidžių, 1 miliorib žydiį, 
4.4 mlliorių ŪkraiiiieČių ir apiė 
6 milionų lenkų. Galimas daik
tas, kad dalis baltgudžių ir Ga
licijos ukrainiečių neteisingai 
priSkaityta prie lettkų. Bet visd-( 
je teritorijoje lenkų teitai viš- 
tfek yra bent koks penketas ml- 
lionų, jei ne daugiau.

Tačiau Stalintiš liėpė tiems’ 
gyventojams “balsuoti” (po 
raudonosios armijos priekiu-* 
Va!)!* kad jie “nori” prisidėti' 
prie Sovietų Baltgtidijds arba 
Sovieįų Ukrainos, ir jie ,bus į 
taš SSRS sritis įjungti.

Tokiu btidu apie ptiš’anfro 
šimto tukfetaričių lietuvių ir ke
li milionai lenkų dabar bus po 
Rusijos valdžia. >

Tai ve kaip atrodo tas “krau
jo brolių išvadavimas”.

dUEBJĖC’E LAIMĖJO
L1BĖRALAI '

Pereitą savaitę Kanados pro- 
’viri'cfjojė (juėbėc, kurios stam- 
biatistas mieštas yra Montreal, 
įvyko parlamerito rinkimai. 
Juos paskelbė p reni j era s Dup- 
lessis dviem ritėtais prieš pasi
baigiant parlamento terminui

JO tilislaš buvo gauti pilJečią 
prttarirrią pretnjėro riušistaty- 
fritii, kad Kanada ueptivalahti 
fėmti Britanijos dabartiniaihri 
krite. Bet hiilžiiiiška dauguma 
balsuotojų . jam pasipriešinė. 
Rinkimus laimėjo liberalų par
tija pravesdama į .provincijos 
fegisMurą atstovus, tuo tau
riu Ikai valdžios Nącionaiirids 
Viepybės partija išrinko tiktai 
T5 atstovų.

Balsuotojai (Juebęco provin
cijoje atsisakė reln(i prefnjer'ą 
Duplesš&ą dar ir dėl to, kad j b 
sai elgėsi labai despotiškai, vaiM 
žy dama s pi liečių žodžio lt spau- 

ūdOS laisvę. Daugelis jį Vridirida- 
,1 Vo fašistišku diktatorium.

.

■taw*

i

darbo vietas.
Nuo darbo

ūžiami: 1)
prievoles atlci- 

pašauktieji karo

tų tikybų dvasininkai, 3) moks- V 
leiviai mokslo melu, 4) valsty
bes, savivaldybių, privatinių įs
taigų bei įmonių tarnautojai tų 
įstaigų ar įmonių darbo metu, 
5) netinkami darbui dėl ligų ar 
kūno trukumų, 6) dirbantieji 
žemės ūkyje sezoninių darbų 
metu, išskyrus viešuosius dar
bus krašto gynimui.

Priklausąs atliekantiems dar
bo prievolę asmenims nustaty
tasis atlyginimas sumokamas 
per vietos savivaldybę.

Kai tą atlyginimą turi mo
kėti privatinio Ūkio, įstaigos ar 
įmonės savininkas ar valdyto
jas, tai to mokėjimo tvarką nu
stato apskrities viršininkas.

Jau seniai yra išpopuliarizuotas posakis, kad ^kapi
talizmas gimdo karėsi Daugelis žmonių, ypač tų, kurie 
yra radikaliŠkai nusiteikę, ima tuoš žodžius, k&ip neabe
jotiną dogmą. Bet tikrumoje tai ne clogma, o greičiaus'

Agftūdjarit trž geresnę visuomenę santvarką, tenka 
nurodyti kapitalistinės sistemos ydas. Vifcna statribiatisių- 
jų jos ydų ta, kad kapitalizmas iššaukia 'dattg prfeš- 
Ūravhftų visuomenėje — taVpe ateldrų Žihoiiiiį, t^fpė 
Žmonių gruįrių fr ištisų tautų. Prieštaravimai Veda prie 
kovos ir neretai prie karo; šitoje prasmėje gailina pasa
kyti, kad “kapitaližftnas gimdo karus”.

Bet paviršutiniškai protaują žmonės šitą posakį daž
nai supranta taip, kad kapitalizmas tai vienintelė ai* 
bent pati svarbiausia karį pažastis. 0 tai jau yrk ne- 
tiesa. Karų teuvo daug pirmiau, tfegti atsirado khpitaliž-

UKRAINIEČIŲ VADAI 
PABĖGO NUO “VA.

DUOTO  JŲ”

“The Manehesfej- Guardian' 
korespondentas prarieša, kati 
rusai, užėmę ukrainiečių gyve
namas sritis rytinėje Lenkijoje, 
vykino žiiarirų tenorą. j

Rat^ctfoSioS armijos vadas 
pietiifėje Lenkijos dalyje esąs( 
Timošenko, kriris buvo sovietu 
policijos viršininkas Charkove, 
Sovietų Ukrainoje. Atmaršavįs, 
su bolševikų arriii j a į Lenkiją, 
jisai pradėjo tuojaUs slopinti 
Ukrainiečių tautinį judėjimą.

rėipondenlas rašo: z

“Paš ukrainiečius buvo 
taip mažai džiaugsmo, atei
nant rusiškiems ‘vaduoto
jams’* kad žymiausieji ukrai
niečių tautinio judėjimo vA- 
dai, kaip Dr. Mudry, t>r. Lė- 

*Vičk$ Ir kiti, imrife ym -pra- 
IdMę visą ‘savo gyvenimą, kO-, 
Vtfdaml prieš lenktis už iik- 

; ra i niečių ’šaViValdybę, pabėgo 
į Rtfmtmiją, ta’ėmet prisiar
tino ^tisai?’

“The Manchester Guardian”1

Susiatirinanras pašto kores
pondencijos pristatymas 

’l*

KAUNAS. — [vedus visose 
pašto įstaigose nuolatinį telefo- 
ilo-telegrafo veikimą lt dėl ži
nomų priežasčių žymią dalį tar
nautoj ų pašaukus karo tarny
bon, darbo sąlygos paštuose 
nepaprastai pašunlkėjo. Ryšium 
su ttio pašto Valdyba atkreipė 
savo įstaigų viršininkų 4r tar
nautojų demesį į suintensyvin
to darbštumo ir talkininkavi
mo reikalą. Be to, nustatyta, 
kad kol grįš į kariuomenę pa
šauktieji tarnautojai ir kol bus 
atšauktas nuolatinis budėjimas 
kai kuriuose mažesniuose paš
tuose, reikalui esant, teista nu
traukti arba susiaurinti pašto 
korespondencijos išnešio j i mą.

Du nauji gydytojai

r

iiR&i

Vyriaū^eji to judėjimo vadai korespondentas rašo, kad rtlsaii 
pabėgo, M nepatektų į bolševi-Prišaudė šuimttio^iUs lenkų ka-| 
kiškų “vadrijj^>jų” rankas. K4- HftittkriSi

apskr. s-bės ligoninę alvy- 
naujas vidaus ligų gydylo- 
Bušeckis, o mieste apsigy-

ko 
jas 
veno gyd. J. Volpertas.

rč.-. 1
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JOS. F. BUDRIKNeilgai vogėŠALTINIEM

1909 
būti

miesto 
kornisi-

gerą 
liku-

DANTIMS 
PLEITOS

JUOS 
šomi

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

Carpenter 
Y. Su juo 
duktė Ona 
pat paieš-

LOAN ASSOdATlONoFehtc^ 
juSTIN MACKlEttlCtt, Prts

8 Dinner Platės
8 Oreal-Soups
a Bread & Bultcr

Platės
1 Vegetable Dish

Malkų ir 
padarius 

bus sure-

SPECIALI KAINA UŽ 122 ŠMOTŲ TIKTAI $1295 BUD’RIKO 
‘28 METŲ BIZNIO RUDENINIAME IŠPARDAVIME

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIl’S 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rt|Ues naujus nktnus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą bė Jbkio cašh įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Ubihpairtjų 'dėl taisymo apdegu
siu namų). Dal 
senų namų an 
kėjiinų h" * * 
kltėS prie

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

iNSOTSD

Kaikuriems iš ieškomųjų 
priklauso turtai bei palikimai, 
kurie gali tekti svetimiems ne
atsiliepus teisėtiems įpėdi
niams. Ieškomieji arba apie 

maldhiai pra-

KAUNAS. — katino 
burmistras yrU Sudaręs 
ją iš Savivaldybės inspektoriAUs 
M. Kaminsko, Finansų skyriaus 
vedėjo J. Audeho ir Soc. aps. 
skyr, vedėjo J. Dagilio ir pa
vedęs jai rūpintis, kad miesto 
gyventojai butų aprūpinti mais
tu ir kuru.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

A TIM T V AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHl- 

CAGA ILGA! MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI

Pirkėjai Gaus Tą Gražų 122 šmotų Stalo Setą Dykai, Pirkdami Radiją, Refrigerato- 
rių, Pečių, Karpetą, Parlor Setą, BedrOom Setą, Dining Room Setą už $45.00 

ar Viršaus cash, Ar išmok j imu.

Trakų apskr. valdybos 
veikla

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

Dabar Mokame Už Pa
dėtas Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

EGG ______________  $6.00
NUT __________  $6.00
BIG LUMP _______  $6.00
MINE RUN ______  $5.75
SCREENINGS .... ....... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

teisėtiems 
leškomięj 

žinantieji 
rašyti:
Lietuvos

A “THRILtlNG” OFFER,UNEQUALLfeD 
IN VALUE —includingk 44 Piece Sėt of 
FIRST QUALITY Ditm«rwareln che love
ly “Sprjiigtime” deooratlon, oo the aew 
Rockėt Stepe • • • wilh Platinu m Trini, and 
carrying • Ufethne Cuaraiitee Hgain»t 
crazing . ,. 44 Piece* oT Spftrkling Glaes- 
ware and 34 Piece* of Silverw«re in the 
smart “Dixie” Patiem . . . everything for 
a Stuftning Table Setting • • • ALL AT A 
HECOKD-BREAKING LOW PRlCĖ.

WHAT YOU ACTUALLY RECElVE 
44 Piece Dinnerware Sėt

FURNITURE HOUSE
3409-21 SO. HALSTED ST.

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyv/ood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. BSrd St. 
Tel. ENG. 5888-5840

(PATAPAS, Pranas, išvykęs 
į J. A. Valstybes 1911 metais. 
Apie 1922—1925 metus gyveno 
Brooklyne.

PETKEVIČIUS, Bronislovas, 
prieš dvejus metus gyvenęs 
Northampton, Mąss.

RAS1MAVIČIUS, Kazys, ki
lęs iš Griškonių kaimo, But
rimonių valsč., Alytaus apskr., 
1926 metais gyvenęs Amesbu- 
ry, Mass.

RIMAS, Pranas, į J. A. Val
stybes išvykęs prieš pat pasau
linį karą. Jis yra kilęs iš Ar- 
tnališkių kaimo, A. Panemu
nes valsčiaus, Kauno apskr.

TAMULYNAS, Juozas, į J. 
A. Valstybes išvykęs prieš pa
saulinį karą ir pradžioje gy
venęs Scranton, Pa., o vėliau 
persikėlęs į North Dakota.

VALKŪNAS, Povilas, pasi
vadinęs Paul Borden, kilęs iš 
Žadeikių kaimo, Vabalninko 
valsč., Biržų apskr., į J. A. 
Valstybes atvykęs apie 1912 
metus ir pradžioje gyvenęs 
Lawrence, Mass., o vėliaus 
Unionville, Mass. ,

ZAKARAUSKAS, fAleksand- 
ras, į J. A. Valstybes išvykęs 
1912 metais ir gyvenęs Penn- 
syvania valstybėje, kame dir
bo anglių kasyklose.

BUKYS, Kazys, žinomas dar 
kaip Charles Bukis, gimęs 
apie 1889 metus Dubliškių 
vienk., Subačiaus valse., Pa
nevėžio apskr. Į J. A. Valsty
bes ieškomasis išvyko 1909 
metais ir pradžioje gyveno 
Lewiston, Maine. Jo paskutinis 
adresas 1929 metais buvo: 44 
Bates st., Lewiston, Maine.

8 Fruit Juiėe Glasses
8 Water Ttunblera
8 Ice Tea or Refreahmcnt Glasseft
8 Glaas Sippera
12 Coastera or Atdi Tray*

34 Piece Silverware Sct

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yot- 
ke P&ieškomi Asme-

Be to, burmistrui Merkiui 
pirmininkaujant buvo sukvies
tas pasitarimas, kuriame daly
vavo: Vidaus reikalų, Susisieki
mo, Žemės ūkio ministerijų, 
Lietuvos banko, Kainų tvarky
tojas ir ekonominių organiza
cijų atstovė! ir nustatė, kad 
maisto ir malkų yra pakanka
mai, bet paskutiniu laiku pri
statymas į urmo sandėlius lai
kinai sutrukdytas, 
maisto. pristaly irtai 
atitinkamus žygius, 
guliūotas.

Urmo sandėliai ii 
kurie patys nepajėgia sutvarky
ti transporto, gali prašytį Savi
valdybės pagalbos. Čia sakytu 
reikalu Teikia kreiptis darbo 
valandomis į š-^bės iftšpekciją, 
Rotušės a. Nr. 6c, telef. 25869.

$3,500,000.00
$250,000.00

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

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

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS 

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

ATDARA: 10 v. ryto iki 9 v. vak

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel. LAFAYETTE 4557

P. KLUJKA, vedėjas
COLUMBIA

ROOFING CO., 
NOT INC.

Žvyrinis dengimas ir ant gontų 
parengtas dengimas Smala ir Pi
kiu Dengimo Dylerlai, Felt Cut- 

ters ir Blėkų specialistai.
3319 S. Morgan St.

ChlCAGO, ILL.

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS
Rock Woll Batts $ 4 ,29 

Labai specialus ....
Liuosas Rock Woll

Dideli maišai ..........w v v
Specialios kombinuotos 

durys. Skrynai ir $4b50 
Žieminės .......... “

Roliai Stogams Dengti ftEfį 
Specialus .......„... wwv
Albert Lumber &

Supply Co.
3800 SO. M'ESTERN AVĖ. 

Latayette 2101

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tel. YARDS 3408

8 Khives 8 Tėa Spoona
(Štainless Steel 8 Soup Spoona

Blades) 1 Butter Knife
8 Fbrks 1 Spgar-Shell

KAIŠIADORYS. — Trakų ap
skr. valdyba iš 1939 m. vie
šiesiems darbams skirtų lėšų 
pastatė prie Vilniaus vieškelio 
Mijaugonių kaime 3 komplektų 
pradžios mokyklą ir dar stato 
žąslių miestely, prie geležinke
lio stoties, 4 komplektų muri
nę pr. mokyklą. Be ištiesinto 
Kaišiadorių — Žąslių vieškelio 
dar ištiesino žąslių — Geguži
nės vieškelį, jame išlygindama 
ir įšgrįs(įąma susisiekimui la
bai pavojingą pakalnę. Įvai
riuose vieškeliuose vietoje ne
garantuotų pastatydino 5 dide
lius ir keletą mažesnių medinių 
tiltų, o Kruonio—Darsūniškio 
vieškelyje per Krunos upelį sta
to didelį gelžbetoninį tiltą.

Visoje eilėje apskrities mie
stelių išgrindė gatves: Kaišia
doryse — Maironio; žąsliuose 
— Vytauto; Vievy — Semeliš
kių; Kruony —- Vilniaus ir 
Aukštadvary :— Vilniaus.

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

AITUTIS, Mateušas, iki 1930 
metų gyvenęs 619 
str., Greenpoint, N. 
kartu gyveno ir jo 
Aitutytė, kuri taip 
koma.

BAUSIS, Povilas,
1937 metų gyvenęs 419 Poplar 
Street, Shenandoah, 'Pa.

DANUSIS, Povilas, prieš 
ketveris metus gyvenęs 12 
Wa’rd st., Waterbury, Conn.

DZINKUSAS (Dzenkevičius) 
Kazys, 1921 metais gyvenęs 
5401 So. 33>d St., Omalis, Ne- 
braska. šiuo metu yra apie 
60 metų amžiaus.

GRACHAUSKAS
J. A. Valstybes išvykęs 
m. ir pradžioje gyvenęs 
tone.

JANKEVIČIUS, Juozas, 
A. Valstybes atvykęs apie 
metus, šiuo metu gali 
apie 60 metų amžiaus. Jis yra 
kilęs iš Jurgėnų kaimo, Pum
pėnų valsč., Panevėžio apskr.

KIMBRIS, Mykolas, kilęs iš 
Pagirio—GailioniŠkių kaimo, 
Maldočenskos valsč., Į J. A. 
Valstybes atvyko 1895 metais 
ir dar 1922 metais gyveno 
Connecticut valstybėje.

tMAKAUSKĄITĖ, Ona, duk
tė Andriaus ir Ievos Makaus
kų* kilusi iš Žarstų kaimo, Ši
luvos valsč., Marijampolės ap
skričio, iki 1910 metų gyVtnu- 
si \Vaterbury, Conn.

NAVICKAS, Jurgis, į J. A. 
Valstybes išvykęs 1905 ir 1929 
ar 1930 metais buk tai mičęs. 
Prieš mirtį jis gyvenęs Thd- 
mas, West Virginia, bet jo 
mirimas vietinėse 'įstaigosc ne
užregistruotas.

PAŠKEVIČIUS, Kašperas, 
kurio adresas 1929 metais bu
vo: The Public National Trust 
Bank, 177 Broadway, NcaV 
York, N. Y.

Vincas, į
1914 
Bos-

.N AUJIENŲ-ACME Telephoto
Britų ieškotojai minų paženklina vietas, kurios yr 

pavojingos laivams. A

’Hugsėjo 13 d. naktį buvo ap
vogtas neturtingas žmogus, o 
sekančią naktį pirkliui R. >buvo 
pavogtas paltas^ kurį besine- 
šant policininkai sulaikė Johą 
Biažarą iš Viekšnių valsč., 
Viekšnių k.

8 Cups
8 Saticer* 
1 Platter
1 Sugar Bowl
1 Crearn Pitcher

44 Piece GlaMware Sėt

Generalini®
Konsulatas,

16 W. 75th Street, 
New^York City

VųKlT CALUMfeT 6969
VERS AL PLŲMBING & HEA'JING

. v ŠUPPtY COMPANY *«« lot.
10 Wesi 18th Street

gi $ Vakarus nuo State Street
rtMhsų patyręs inžinierius atvažiuos į jušų

■ AamUS Ir miteiks DYKAI apskaičiavima dėl na- 
i>ęikmenų .{planu ga-

arba karštu vandeniu šildomą. R .S.
tffebeikta pinigų įmokėti—3G mė- J U| 1 Hlj'ĮĮ 

W beStei . IhM'okė’imHi—žema pftlu- ||
kkrtų “kaina. Lietuvis saieshianas ..

___NAUJIENOS, ChŲago, III

TEL. YARDS 3088
Pąsiklausyk Budriko žymaus OroTęatro^ Nedėlios Vakarais Nuo 5:30 Iki 6:30 Vai. Chicagos

asasssaS

KLAUSYKIME
RYTMETINIU

\ LIETUVIŠKU RADI© llf 11 | t|PR06RAMK W,n.l.n

atlyginimą iš Fire In- Į 
ėl taisymo apdegu- 

paskolas ant naujų ir 
it lengvų mėnesinių išmo-

nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip- ji

JOHN PAKEL
6816 S. WeStern Are. Phone Grovehill 0306
I———— ■ Į———M——į——

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITV
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DANTISTAS iš impresijų tnusų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

Pataisoma “i ■ ' ■ V *2 1

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS ,™S, 

Jei nepatenkinti ,,$12.50
BEJNA BROS.

/ v .

Lawndale Deniai Laboratoriea
3945 W. 26th St. 17Ž4 So. Ashland Avė.

TeL LrtrndMe 2*08-9 <Tėl MohrOe 9251
AttM iri » v. ». v.
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A. S. Vaivada

A “SYMPHONIC ACROBAT”
MEET BOB CLIFFORD-POVILAITIS

Quite unknown to most Lithua- well as Canada’s Montreal 
nian, one of our own young men’Their ambition had been 
has atteined fame on the theatrical, their act with the 7 
stage. 
know 
pular 
team, 
Grand Rapids, Mic 
blonde fellow, 26 years 
has been little publicized as being 
Lithuanian, būt, now that the team 
has become probably the best of its 
kind on the stage, it is only natū
rai we learn more about him.

to 
piece

Very few people, indeed, chestra at Radio City Music I 
that Bob Clifford of the po- 
Park and Clifford aerobatie 
is. really Bob^ffivilaitis, from 

n. This tall, 
of age,

and in 1935, this dream came 
when they “blazed the trail 
aerobats there,’ ’and had five 
peat engagements. Now their 
bition is to play the Rainbow R 
at Rockefeller 
New York.

Center, Radio

See The World.

They’re Under Lithuania Now

men 
is wl'
ment

age

By Dr. E. G. Petcrs

and Eggs” in California
0 Every Thursday” for the 
ss among California’s 1,600,000 
and women 50 and over—that 
lat the “Ham and Eggs” move- 
aims to provide. This attempt 

Ideny Californians, who form 
t one third of the state’s po- 
,ion over 15, to ride on the 
s of the employed was once 
jet idea of Dr. Tpwnsend, Re- 
y, in the hands of master pro- 
ndists and organizers, that old- 
pension idea was defeated lašt 
jmber by 1,398,999 to 1,134,

For the past nine years, the 
Park and Clifford team has been 
professional, becoming more and 
more in demand. They are an unu- 
sual combination for an aerobatie 
team aš their weights almost cor- 
respond. The under man is usually 
some 30 pounds heavier than the 
top-mounter, būt in this case, 
pounds heavier than Clifford, the 
poonds heavier than Clifofrd, the 
“understander”. They are the tal- 
lest hand balancers 
American and 
Bob is 5.10% 
These factors 
by making a 
būt they are 
point of view

They met in 1924, when Clifford 
was 11 years old, and attended the 
Fairview School in Garnd Rapfds.’ 
The Polish boy from Boston, Frank 
Park, (12 years old) fascinated 
him by performing aerobatie trieks 
during recess, and upon his re- 
quest, Park taught them to him, 
thus forming their team. Since 
Clifford learned quickly, because

among all 
European acts, as 

and Frank is 5.9%. 
add to their assets 
better-looking team, 
handicaps from the 
of convenience.

The Boys
While at the

Howard saw them and they wei 
signed for his “Hollywood Hot 
Revue” which toured Vancouve 
Hawaii, Fiji Islands, New Zealand 
and Australia, for eleven month 
Bob Clifford’s pastime during th 
trip was the collection of all type 
of Information, movies, and jHęti 
res of the places visited. His bi 
scrapbook of specimens and pietį 
res of Australia really telis all or 
could wish to know about this 
country. At present he is writing a 
book of his travels which should 
prove to be even more interesting. 
Lašt March he entered the Yarra 
annual swimming meet and in 
swimming three mills, finished in 
only 18 sec. less than the winner. 
He has a medal to show for this, 
though he got publicity alonewhen 
in 1936 he swam the mile wide 
Mississippi River in only 6 sec. 
less than the statė shompion.

Astor Hotel,

In August when they returned 
to California, they played a six 
week return engagement at the 
Biltmore Bowl, then at San Fran- 
cisco. Then Bob returned home (as 

, . , „ , , ,, . .. 1 he tries to do every six months) tohe had excelled in all sports, they’ 
were soon appearing at school,;
church, and amateur theatrical per
formances. They went to Union 
High School together, where Bob! 
studied to be an electrician, and 
Frank an engineer. They forgot 
these things, though, when people. 
said, “You’re erazy not to take ac- 
robatjes up professianally. 
ipg their adyice, they
$65 jobs at (the Wolverine Bdmper, 
Cd, anci. for three months studied T 
ąnd practiced theit routine at the 
y. .M. Č. A., or the Grand Haven

Heed-:j 
left their..

see his only girl-friend, his mother.
Of their three ' perfected acts 

J “The Symphony of Motion,” the 
j “Gay Ninetie’s”, and “Temptation 
of Ėve,” they are presenting “The 
Symphony of Motion”, this week 
at the Oriental Theatre in Chieago. 
Their rythmical motions sėt to 
music never fail to “bring the hou- 
se down, with applause”. When 
they finish this engagement on 

/ Thursday, they are leaving for va- 
į- rious repeat performances at In- 

dianapolis, Cincinnati, St. Louis, 
etc. They expect to return to Chi- 

! time forBekch where they were life guords.. cago around christmas 
other shows, and will probably stay 
longer.r

“VVhat’s In a. Name...”
Finally in 1930, the worst year^ 

for vaudeville, they came to Chi
eago for, as they thought, a suc- 
cessful career. After all sorts of 
disappointments, they received a 
showing with an agent, būt being 
“green” to the worp of show busi- 
ness, they disregarded all buzzers 
and cues, and accordingly spoiled 
the manager’s show. Besides this. 
their 15 minute act was seven mi
nutes too long. These things put 
them on vaudeville’s “black list”, 
and they left for Detroit, 
proud to go home after 
rious a failure. There 
down their new routine, 
minutes, acųuired new 
(similar to those of the 
gladiators}; changed their name 
from “Frank and Bob, the Furnitu- 
re City Duo”, to “Park and Clif
ford;’’ hired a new agent; and thėn 
came back to show their act to 
the šame people us before, saying 
they were Californians. Immedia- 
tely they got a season’s 
of 13 weeks at the Palace 
here in Chieago.

Jack Tebor, manager 
acts as Bergen and McCarthy, ad*< 
vised them to put their act to 
symphony music. They did so and 
it is one of the' biggest selling 
angles of their act. They are thė 
originators of hand-balancing, syn- 
ęhronised to music. Because ot 
this, some papers have rėferred to 
them as ballet dancers, 
only condemnations they 
ceived are items saying 
is “too polished.”

being too 
so ingio- 
they eut 
to seven 
costumes 

Roman

contract
Theatre,

of such

and 
have 
their

the 
re- 
act

weeks onAfter this they did 40 
an R. K. O. Circuit, 40 on the Para- 
mount. 10 on Warner Bros., and 20 
weeks on Loew’s. Their lašt four 
years were spent at such places as 
the Ritz-Carleton Hotel, New Yor- 
ker, and Astor, of New Yorft; and

and Morrison Hotel of Chieago, as

ThlS IS tne way SlUCieniS OI JLauiuo.iiiu.il miiiiii<i*iju \iugu trcnuuv Ui Vilnius uauoiiy speuu men suniiners, 
hustling in the fields. Back at their disks in Vilnius, Saturday they mušt cheered themselves hoarse greet- 
ing the Lithuanian troops, which brought them under the Lithuanian flag once more^

“TOO POLISHED”

rgely responsible for piling up 
mountain of votes for a crac’.<- 
led scheme are Roy G. Owens, 
įer engineer, the “Brains”; 
in^> J-. Bainbridge, former ac- 
the “Voice”; and Willis Allen, 
ersity yell leader, the “Mana- 
. Using the radio, sound trucks, 
pamphlets, the “Ham and Eggs” 

has some 1500 full-time wor- 
and a Leld force of about 4, 

The money to pay such an ar- 
comes from the penny a day 

irom each of the listed 250,000 
members; from 50,000 miniature li- 
berty bells—symbols of economic 
security—sold at 25c each; and from 
100,000 copies of the bible of the 
believers, “Ham and Eggs for Ca
lifornians,” which costs 6% each 
to print and has been disposed of 
for 25c apiece..

“Ham and Eggs” would give to 
every jobless person over 50 thirty 
$1 statė warrants every Thursday. 
To keep these warrants circulating, 
the holder of each one would have 
to pašte on it a special 
stamp, paid for in real 
Thus, if a person held such a war- 
rant one year, he would put $1.04 
in stamps on it.

“Ham and Eggs” or “$30 evėry 
Thursday” for the jobless over 50 
may mean soup and cabbage for 
many of the employed who mušt 
foot the bijl for the oldsters. For 
that scheme boils down to this, ac- 
cording to Chairman Arthur J. 
Altmeyer of the Federal Sočiai Se
curity Board: that at least 1,000,

,hat

and

'ers 
500. 
my

1090 of California’s 6,000,090 people 
will receive an old age pension of 
$130.00 a month; that the totai face 
velue of a year’s vvarrants will be 
$1,560,000,000, or about one-third 
of the income of all the persons 
in the statė; that the burden on 
the 2 500,000 producers paying for 
this pension will average about 
$625 a person yeariy. “In other 
words”, says the “Pathfinder” m 
a recsnt issue, “two-thirds of tne 
population would be supporting 
the other one-third—and probably 
in better style than many of the 

' two-thirds were living in them
selves.”

Against the “Ham and Eggs” 
lusion President Roosevelt has 
isšued his 
our effort 
all of the 
not allow 
by those who advocate 
to Utopia or fantastic 
schcmes.”

History is strewn with 
of financial erazes: Holland’s tulip 
eraze, England’s South Sea Bubble. 
John Law’s Mississippi Bubble, the 
Wil Cat banks of Jackson’s day, and 
the tremendous stock market gamb- 
ling which sėt off the deprešsion 
of 1929. Unless Californians awaken 
to the menace of their “$30 every 
Thursday” nonsense, “Ham and 
Eggs” in California may topple that 
commonwealth, into a heap of eco- 
nomic ruins.

de-
re-
“In
for

lašt year’s warning: 
to provide security 
American people, let us 
ourselves to be misled 

short euts 
financial

the wrecks

Iš Lietuvos
2-cent 

money.

Bob Clifford’s • travel and expe- 
rience have broadened his views 
and made him a most interesting 
person to know. One never cease 
to find something to talk about 
when with him. His numerous ex- 
periences while travelling with 
Mr. and Mrs. Frank Park have 
made him realize how enjoyable 
the talented and successsful artist’s 
life can be.

Heilo folks, it’s me again, and 
I gues I had better start right 
in....

the first bit of news this 
is: Thee members of the 
sex of Birutes Chorus enter- 

Beauty Contest.

—Irene Mankus.

Lithuanian Denio
crats To Sėt Fall
Program

The Lithuanian Democratic Lea- 
gue of Cook County will hold its 
regular monthly meeting on Tues- 
day, October 31st, 7:30 P. M. at 
3910 So. Western Avenue.

Delegates from fifteen Lithua-, 
nian Democratic Clubs will meet 
to formulate a program of winter 
activities. Plans for a Xmas dance 
party will be submitted by the 
executive committee to the dele
gates for approval.

Corporation Counsel Barnet Ho- 
des will be the guest speaker of 
evening and will discuss “Im^ort- 
ant operations of the various City 
Departments.” A movie “Fun on 
the Lake Front” will be shown 
through the čourtesy of the Chiea
go Perk District. Also another film 
refleeting our confidence 
future of America will be

in the 
shown.

Judge John T. Zuris and 
Kumskis will make Severai 
on reęuested civic improvements 
and citizenship data. Refreshments 
will dimax a fine evening pro-

Al. G. 
reports

Bob Clifford (PovilaUiš) and Frank Park (left to right)

Ant 
week 
fairer 
ed “Naujienos’
They are none other than Foo-Foo 
(Aldona Rutkauskas), Sadie Ter- 
menas and Helen Chesna. 
as you know, won third 
Congratulations!

Aldona 
place.

Atsišaukimas į skautes
KAUNAS. — Vyr. sktn. K. 

Žilinskienė, pasveikinusi skau
tes su naujai pradedamu dar- 
bu, -pąb^a, kad: šifimet dal
bas pradedamas kitokiomis ap
linkybėmis negu visuomet. 
Skautės turi būti pasiruošusios 
visokiomis galimybėmis, budė
ti ir dirbti.

Visos vadovės įpareigojamos 
atsišaukimo gavimo dieną su
šaukti savo vienetus ir nusta
tyti skubų ryšių ir veikimo 
planą.

Skautės, kurios turi įsiginu
sios momentui aktualias specia
lybes, kaip sanitarės, degazuo- 
tojos, ryšininkės, pionierės, vi
rėjos, skalbėjos, siuvėjos ir t. 
t. turi būti suskirstytos pagal 
savo specialybes į grupes ir pa
skirtos tų grupių vadovės. Kiek
viena tų grupių skubiai pakar
toja savo specialybės reikalau
jamas 
ną ir 
nomis 
mis.

Skautės, kurios 
cialybių, turi būti 
sios bet kokiam 
darbui atlikti. 

Kad darbas 
vadovės sueina
vietos kompetentingomis įstai
gomis.

Skautės steigia pirmos pagal- . 
bos punktus, iš kurių butų tei
kiama reikalinga medžiaga.

Niekas neturi ir negali būti 
sunku, kai reikia atlikti savo 
pareigą brangiajai tėvynei. Lie
tuvai !

žinias, sudaro ryšių pla- 
apsirupina visomis buti- 

specialybei priemone-

To The Stockyards, 
The Steel Mills 
Of South Chieago

CHICAGO TOURS FOR THE 
WEEK.

Tuesday, October 31. “Infant 
Welfare.” See Chieago Maternity 
Center and Mary Crane Nursery. 
Meet at 10 a. m. at 1336 S. New- J I
berry Avenue.

Tuesday, October 31 ’“Halloween 
in the Melting Pbt.” See how
ancient holiday is celebrated in the 
Hull Hovse area. Meet at 8 p. 
at 1145 Vernon Park Place.

an

m.

Colorful, bright Indian Summer 
days are a Vzelcome interlude be- 
tween the first of the dreary fall 
rains and the bitter bleakness and 
cold of the winter moriths. A week 
ago Sunday, on one of the most 
typical of these beautiful warm 
days, Mr. John Balanda eondueted 
•his first meeting as president of 
the L. U. C.

the Lithuanian 
Jr, Janis, who 
many new Me- 

in Chieago.

took 
them 
well. 
roles

CameraSinging, baseball, tennis, 
Club, that’s not enough for Birutė. 
No Sir! Not by a long shot! Now 
we’ve started a bowling team. All 
interested come down to the Lithu
anian Auditorium fiubxvay 
Thursday’s before rehearsals. 
other words about 7 P. M.

We’ve been 
pened to the 
haven’t been 
since they’ve
about showing up next Thursdays, 
eh?

on
In

wondeirng what hap-
Balandas? v They 

to Chorus pVactisG 
been married. How

neturi spe- 
pasirengu- 

joms pavestam

butų našesnis, 
į kontaktą su

Wednesday, November 1. “Stock
yards.” Visit the focal poiht of the 
packing industry in the United 
States. See stock, bought, sold, and 
slaughtered. (Listen to advance 
bpoadeast October 25 on WJJD a t 
1:30 p. m.)..Meet at a. fn. at >4150 
South Halsted Street.

Wednesday, November 1. “Steel 
Mills of South Chieago”. View the 
various steps in the manufacture 
of Steel. Meet at 1 p. m., 3426 E. 
89th St.

Thursday, November 2. “United 
States Custom Service.” (Reservpy 
tions necessary; call Monroe 9674 
any ’L*-i **- ■
and

weekday between 9:00 a. m. 
3:30 p. m.). Meet at 2:30 p. m.

J

at 610 Sou|h Canal Sti^eet.
Friday, November 3. “Filipino 

Center.” The only Filipino sočiai 
servicė center in the country. At- 
tend an illustrated lecture on the 
Phillipines. Meet at 8:00 p. m. at 
837 North La Šalie Street.

Saturday, November 4. “French 
Makers of Chieago”. Visit Notre 
Dame Čhurch, Frpntenac Hali, and 
Little Sisters of thė Poor 
vent. Meet at 2:30 p. m.,

At this meeting Mr. Joseph Ja
nis, a graduate of the University 
of Illinois was welcomed into the 
membership of 
University Club, 
has already made 
dical School here

After the business of the meeting 
was completed, try-outs were held 
for the coming annual show. It 
was interesting to- note that of the 
lafge number of people who 
part in the try-outs all of 
could read Lithuanian fairly 
In addition to the speaking
for which the casting has already 
begun, there will be a men’s cho
rus, both vocal and instrumentai 
music, and many forms of dancing.

The scholarship fundK one of the 
outstąnding objectives of the L. U. 
C.,z will receive a share of proceeds 
from the concert, while the other 
part of the proceseeds will be ap- 
propriated for the clubroom 
is to be located in the new 
ican Legion BUjlding.

Accordiiig to the records
Surveys Committee, there are ap- 
proximately fifty ąuestionnaires 
outstąnding. Since the tabulations 
of these reports cannot be comple
ted until they are all accdunted for; 
Mr. Stelmok urges that they be re-

For further Information about turned as soon as possible. The 
the tours call Monroe 9674 betweęn ąuestionnaires may be mailed at 
9:00 a. m. and 3;30 p. nu any (week any time to Mr. Ąnthony Stelmok 

4448 So. Western Aye. ....—S. B.
t i ' ■ r. •

which
Amer-

of the

Con- 
, 'Notre 

Dame *French Church, Ada Štrėet 
and'Vernop Park Place.

day except Saturdąy,

It seems as though everyone has 
his mind on Kenosha. You know 
that November 19th Birutė is gi- 
ving a Concert in Kenosha. Every
one’ is attending rehearsals faith- 
fully and even getting in the mood 
for the songs. And if I don’t miss 
my guess, the Concert will 
great success. And if you’ve 
of my predietions you no 
knoW that they come true!

Now I just hope that the trip to 
Kenosha wiU* be* likę our trip to 
New York and if it is... why we 
ean be 
No less!

be a 
heard 
doubt

sure of a hilarious time.

Folks, 
you off 
date and I 
you just watch for me next week...
There’ll be an explosion!

—Mr. B.

I’m 
Ūke

terribly sorry to eut 
this būt I’ve got a 
mušt stop here būt

uisuniK
THEY ME 900,000 
S1NNG OVED HBE

Are They Eatine Food, Wearing 
Clothes, or Hafs or Shoes 

Made or Sold by YOU? 
- - - - - - -nu n ra m m- - - - - - - -  

NAUJIENOS
MLY0R

imam urna nūn. Hemu.

JLauiuo.iiiu.il
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DEI S.LA. NUOSAVYBIŲ TVARKYMO 
CHICAGOJ

tai čia jo skohio reikalas;
Šėliojo raridaūhinkd T? Mobfrė 

butą p. J. H.' sakosi išdekora- 
yęs 1937 už $88.00 ir primetęs 
$5.0t) už “dry clėariihg” 103$ 
m. Tai du metai algai, šiemėl 
čiobre Būtą mari išdekoravo S. 
L.A. rihfys Š. Rlriituiias ūž $60. 
Kokiu tikslu 
kad aš išleidau $145.00 tam dar
bui?

Jišhi rašb ir apie 6539 Chap- 
pel Avė. riariib butų dekorąvi- 
ttią. Bet tokidj vietoj namo S. 
L;A. visai netufi. Toj vietoj y- 
rd Jackson Parko prūdas!

P-as J. H. šūkoši palikęs na
trių šū Visais ŠvėikaiŠ langais. 
Na-gi fandūUriinkb bute; ku- 
tiatri j iš' patš liepė iššikraūsty- 
ti, būvo išdaužyti 7 lūngdi ir to 
paties buto porčių langai buvo 
apdaužyti, ir keli rėmai išpuvę, 
taip kad ir ten (7036-38) reikė
jo sutvarkyti 16 langų.

7
Butų įkirus dalykas aiškinti 

visas smulkmenas, kas pataisy
ta ir kiek kainavo tie pataisy
mai Yale Avė. name, nes dalis 
mano raporto jau tilpo Tėvy
nėj. Kitoš štritįikmėnds tilps vė
liau. Kiekvienas mario nusam
dytas darbininkus detaliai sura
šo visus pataisymus, už kuriubs 
iš aukšto yra sUsidėrėta žėihiau- 
šla kaiiid. Kiekvienas darbinin
kas daro tik tą, ir į sąskaitų 
įrašo tik tą, ką jis padare, ko
misija matė, kas reikėjo pada
lyti Yale Avė. name ir stebėjo- 

kainos piguiriu. Darbininkų 
sąskaitos rodo, kaip dplėišti ir 
tiesiog į negyvenamus btivd vir
tę kai kurie Yale Avė. buthi.

P-as J. Hertmanavičiuš spau
dė iš namo; kiek pajėgė ir nė- 
paisė, į ką namas pavirš ateityj. 
Mano tikslų yra ne vieh uždar
bį SLA gauti, o ir jo nuosavy
bės ŠVarOj ir geroj tvarkoj lai- 
kytt./ • • ” : ■ •'>>■<• - |

, i*. . ' ■ .■ "
3120 S. Emerald Avė. '

(Tęsinys)
Kada rahdaūriinko vaikai šie
nas apraišo, išbraižo ir ranko
mis suteršia, tai jau riaiija fah- 
dauninko j šitokias dekorūfcijas 
neįprąšyši. Yale Avė; name kaip 
tik Šitokie dalykai dėjosi. Man 
ir visarii būreliui Susivienijimo 
darbuotojų, kurie sykiu šituos 
butus apžiūrėjome; visai nebu
vo svarbu; kaip seniai jie deko
ruoti; bet jie buvo tokioj padė
tyj; kad čigonai jų nėbūtų 
randavę. Tai ne mano vienos 
niiomonė, o visų komisijos na
rių, nartio įkainuotojų ir kitų 
SŪsiViėnijimo narių; kurie tuos 
butus iridtė.' Jeigu p. J; H. ši
tie butai išrodė švarus ir nerei
kalingi dekdravinto ir taisymo, 
—-—.‘jij.1*nLijyji'L> U?■TrymCiiil-į

.. JONAS P. JIASHINSKĮ 
gyv. 1014 S. Winchester Avė.

Tel, PrOspect 4221
persiskyrė sti Šiuo pasauliu 

skalių. 28 d. 3:J5 v. popiet, 
1939 mį gimęs Kaltinėnų m., 
Tauragės apskf.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Juzę, po tėvais Janu- 
liuriaitę, dvi dukteris: Reginą 
ir Loretta, sūnų ,Lawrence, 
brolį ir brolienę Juozapą ir 
Marijoną Rašhinskuš jų šei
myną ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Žemaičių K. 
Kliubo ii* Klovainiečių Kl.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanįca 
Avė. Laidotuvės įvyks seče- 
doj, lapkričio 1 d.,. 11 vai. ry
to iš kopi. į ,Šv. Basil parap. 
bažhyčią, 55 it S. Wolčott St., 
kurioje atsipus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. .

Viši a. a. Jono Rashinskio 
gifnihėš, draugai ir pažįsta
mi esąt nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Mėtetiš, Dtiktefyš, Sudils, 

Brolis, Brolienė ir kit. gito. .
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

,tej. . YARDS 1138-1139. .
> ■■'

—j.

ADOMAS
MasiOKAs

gyvėjjo, .4,763 SpringtellS, 
Detroit, Micnigan. 
Tel. Origan 5391.

Mitė - spalių 28 d., 1939, 
12:35 vai. vakaro.

Laidotuvės įvyjes Antradie
nį, Spalių 31? 1939 m.

Gimęš Lietuvoje; Rhmy^a- 
los pfitap., Grigalių kaime.

Ataėrikbj išgyveno 32 fh.
fchiea^ojė pdlikO brolį Mo

tiejų MaSibką, brbliehę Adėlę; 
ir jų sūnų Edvardą. Lietuvo
je paliko tootfftą,' „ 4 &šeęis’: 
Oną, Agotą, KŪžiiinę if Bro
nę, ir brolį Jųpzą; 2 švoge- 
riūs ir kitas gimines.

Jei kas nprętų , atsišaukti 
Chicdgoje, kfėipKitėŠ pas bro
lį Motiejų Masioką, 6600 SoL 
Morgan St., tel. Eenglewood 
7990?

ftau

lihli A y lotiemsJ i U A Vestuvėmis, Ban-1 D Motetams, Laidotu- 
; ”“T" tekis, Papuoši-
GĖLININKAS mams
1180 Arėhfcf Ateniie

Pkdhe LAfrAYETTĖ 5800

Ir ŪŽ

tttiiiįMt;bile liaš iitiėifia i 
kaip jšfddtb 
čiar/lf K i. U. 
jie gėftij jiSdetyj?

1 ();i5-45 Wėst 691 h Street.
SaVjd pa šilki a U: “Ūž-

pakaliiitaj laiptai yftt išptlvį' ft 
apgriliVė; {bitei brišėlš iaišVli fr

Kadd dtčjdU pirmą sykį i-Uh- 
dų kolektuoti į šį hamų, radau 
pirmo aukšto priekiniame bute 
Virtuvės lubbSė tinką iškritusį 
ir khdš jo' dalyš dar kabojo lu
bose. Randauhinkaš man skun
dėsi, kad krititantiš tinko gaba
las kų tik neužgavęs jo kūdikį. 
Jis pats hiuemė kabaftčitts ga- 
bdlilš, ir SLA nabys včiiait tapo 
iiidhb pasiųstas užtiHkuoti tds 
lubas, ką pats į>. J. H. gali ir 
ddbdb pdtikrinti.

Lteitivių Taupymd «
n

AMERICAN LtTltUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pitto. — J. Svitoriuš, 4000 S6. 
Taliftati Avėų. Pirm, pagelb. — 
L. Liibik, 2804. W. 45th St.; Nut 
rašt. — pati! J.Pettėitiš, 752 W.

ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.
TAlįhari Aveų

&

classified ads
Vi , — -- s-i .... ' ... ■ , :.

dažyti; ka ir kdriiišiia patiria”. 
Gi p. J. HeitttidttaviČitiš g-t.dšl

naujdš jttejęš. jfe tviMibū,' kad 
“nebiiyfr iiiėičd tiaūjb
daryti”;

Lai jj. 11 di’ bite lūs kilūs 
nueiūtt ii* dpžiuri iūtfš 
čius”; kol džt jte iiėikišytl. Ma
no p^siyMteji dfikdiiitiotdjūi jūti 
pridarė fišūš SĖfrHiifefrifehdŠ; Iš
laidos' būš iiiŪŽbš, itel faktMŠ lie
ka miti, kad “jidrėidi” tūri 
būti pataisyti; kad į. J. kl. pali
ko juos prastoj padėtyj.

Per pilnuosius 4 mėnesius, 
kaip rihridi matė Tėvynėje, šio 
namo taisyiiiūi išleidau tik $22. 
Kuriubs riamtis tadau geroj pa
dėtyj, apie juos taip ir pasakiau.

Marį ilėkiipi; kas kurį hairta 
tvarkė. Nė vieno kuvūšid apeti
to pagardės šayo raporte heiiii- 
nėjau. Nte jiė kalti ttŽ hekūrlų 
namų prastumą. Ir iie jie kalti, 
kad nėktfrie raridaunifikai spar
čiai ntidėvi ir išgadina dekora
vimus arba jpūcuifd nėšvūrds. 
SLA negali elgtiš; kaip elgidsi 
recci vikiai: spdūdžid išmafrii, 
kiek tik gali, o taiSyrtiū riiėrikd: 
rupindsi. 'Tinkamai ūžiaikuirių 
namų kainos nepuola if leng
viau gauti gefilš fandaųbitikus.

Ėtiplii-bšhiė Mikūžiutė

K Addltoiljbj

Lietiiviif tąūpyūių bendrovių 
atstovai, neseniai nutarė su- 
šdiikil š$yb susirinkimą iūd- 
jddš jk>K iilmois Lygoš kbiivėh- 
eijos.
$ i>fahešd; kdd toks 

stišifihkifiidš įvyks japkrlčio 8 
d., 7:80 vai. vak., Lietuvių Au
ditorijoj, ajiifdiii( aukšte; kur 
išįfršitk tdįjoHą delegato iš Ly- 
gos konvencijos.

Biis ^įkalMriia kalėdlilidi 
škėlbliHai iv daug kitų Vėikd-

tb šiišiHhkifrib bus draugiš
ka vakarienė už 50c.

k^iŪČlame visų bendrovių 
vaidybas ir direktorius atsilan
kyti. Sekretorius prašo praneš
ti iš anksto apie dalyvaviirią, 
pašaukiant Cajūmėt 7$5$.

' 7- ■ Š S

Chicagos Draugijų, 
Klitibų ; Valdybos 

1939 Metams
NAMŲ SAVININ- 

VALDYBA . 1939 
Įninkąs— Antanas

Pagelb.y-John Begin, 3400 So. 
vas kūfievięįuę, 3220 So. Ųnįon

^4

Klaidos 
Pataisymas

Pirmoje dalyje ' štraipšhio 
“Dėl SLA Nuosavybių Tvarky
mo Chicagoje” (“l^aųj.” Spa
lio 28 d. I !)3Q ni.) įsiskverbė 
nemaloni klaida. Antroje špal
to j e 
šūus 
hys:
Yale Avė.) kitas randaunihkUs 
irgi buvo įsiskolinęs ir gyveno 
Beveik be randų---- ---- Vieto
je “be randų”, turėjo būti be 
rakandų. v

5-ame puslapyje nuo vir- 
paragrafe yra toks saki- 
“Trečiartie aukšte (7038

PolitiKa

LOVElKIS’Sir Dalis
ftVtĖTKINlKHAS 

GflJs Baflklėlams
s','. 'ffi&SKU

Tel. YARDS 7308

ALFONSAS MATUtibNlS
Persiskyrė su šiud pasauliu 

špalių 2$ d., 12:30 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs 48 m. amž., 
gimęs žibiečių kaime, Aluntos 
parap., Utenos štpskr.

Amerikoj išgyveno 29 „ m.
Palikę dideliame nubudime 

sešėtį Joahą Kraiijalienę ir 
. jos šeimyną, dėdę Gabrielių 
Reškevičių ir jo šeimyną ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj— 
du broliu ir dvi sešeri.

Kunąs pašarvotas . Lachd- 
(viėziaūš koplyčioj, 44 East 
L08th St., Roselande.

Laidotuvės įvyks ketv., lap- 
cričio 2 d., 9:30 Vai, ryto iš 
kopi. į Visų šventų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Alfonso Matulio
nio giminės, draugai ir pažįs
tami eęat nuoširdžiai Jcyiečia- 
nii dalyvauti laidotuvėse it 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Dėdė ir jų šeimos bei 

kitos giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir SU- 

nai, Tel. CANAL 2515.

13-to Wardo 
Lietuviai Už < 
M. J. Flyiin

Gavęs žinią, kad 13-tb Wardo 
lietuvių pOlitikiški vadai pada
rė sprendimą ateinantį pavasa
rį neremti kito kandidato, kaip 
tik dabartinį wardo komitimb- 
ilU Michael J. Flyrin, ’ teisėjas 
Jonas T. Zuris pareiškė:

, “Lietuviai 13-tam wardė 
yra tikrai patyrę politikos 
veikime ir jų nusistatymas 
remti vien tik lietuvių pne- 
tclį, Michael J. Flynn yra 
sveikas, protingas ir naudin
gas dalykas visiems musų 
tautiečiams.”
Yra žinomas faktas, kad 18- 

to Wardo Komitimonas yra lie
tuvių užtarėjas ir stambus lie
tuviškos visuomenės reikalų rė- 
rfiėjas. Iš Chiėagos 50 komiti- 
monų jisai vienas rėikūlaVo už
dėti lietuvį teisėją, Joną T. Zu- 
rį ant tikieto. Vien tik jo rei
kalavimu miesto meras Edward 
j. Kelly paskyrė lietuvį, Al. G. 
Kumskį, Chicagos Parkų Pieti
nės Dalies Užveizda. Jo warde 
randasi mažiau lietuvių bklsitO- 
iojų; negu keturiūose. kituose 
wardūoše, bet čia randasi dau
giau lietuvių politikos dubinin
kų, negu Visose kitose Chicagbš 
miesto dalyse.

Mums lietuviams »-yra labai 
reikalingas šitoks ašmuo mušti 
kolonijoj ir, be abėjd, lietuviai 
pareikalaus, kad jis pasiliktų 
Kdmitimonu ir toliąuš.

Politicūs— (Sk.)

SieriųS—Heleri Grūmafitienė, 4535 
So. RockvVėll St, tel. Lafayette 
2418; Fili, rašt.—F. Wittis, 4469 
Afcher Avė.; tel. Lafayėtte 1374; 
Kontr. rašt-r-P. Montvilas, *4135 
So. Cąmpbėll Avė.; Kasos glob. 
—j, Jesiunas, 2440 W. Persning

Dr;A&V0A^s A-nikas, 4Q70 Archer Avė., tel. Lą- 
fayėtte 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Šacratoento Avė.; Kores
pondentas — J. KiSkis, 2543 W. 
45fh Št; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Sūsiriūkimai at- 
sibųna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

HELP VVANTED^-MALE 
_______ Darbininkų Rdlkia______ _

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

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

OAKLEY BOTTLING CO., 
2244 Fullerton.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rėndai

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

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

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm; pagelb.—A. Niprikaš, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt.—J. 
KetūtąkiSj 1525 So. 51st Avė..

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

RENDAI PILNAI ĮRENGTAS ta
vernas-—gyveniųmi butas užpakaly 
—nebrangiai. 2616 W. 59th Street.

4 * ♦ : > *■ * ■ 'j

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPar davimui

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGALOW

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

METAMS; Pifihininkas— Antanas 
Šimkus, 3120 So. Lituariica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
LchVfe Avė.: Nut. rašt.—Stanislo
vas kifręvičįųSj. 3220 So. Unįon 
Avę.; FirianŠų raŠt.-r-Dpmininkas 
Gdlbiriaš, 3144, $o. Wallace Avė.; 

Konti- rašt.—Jonas Motiejūnas,
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Pėtrąs. Bdlšiš; 5653 Šo. Thddrp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 Šo. Halsted St. Laiko 
sųsirihĘinąds. ?kas mėnesį, piriną 
trečiadienį, xČhicagpš Liet. Audi
torijoj, 3133 Šo. Halsted St.

- I I ■ . — /ii ., » ■ ■ . ■■■■« - I J - 11 ■

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE

ir

Rųta, 3141 SO. Hdlsted St.; Pa- 
gėlb—Petras >pąuzdlis, 3.427 .So.

.Halsted St.; Nut- rašt,—Stanislo
vas Kunevičių^ 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kašperas, 3534 Sd. Lovzė Avė.; 
Kontrolės rašt—Waller Dulevich, 
8728 HarperįAve.; KaseriuS/ — 
Juozapas Bal@ūnaš, 3200 S. Lowe

Ąrėšunū^ .
Apekurias kėSbš—‘ĘranciškuS Ku
nevičius, 3261 So- Green St.; 
Apękūhas •ligbhlų k — Kązitoįeras 
Vąląįtią, 7Ų0< S. Emęrald Avę.; 
Maršalka—^Petras Barzdis, 3510 
S. Union Ą^ę. Laiko susirinki
mus kas pitfūę pehktadienį 7:30 
vai. vakarop Chicagos Lietuvių

i Auditorijojė>s»$133 Sbi llalštod St.

TOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METĄMŠ: 

J. Balchunas-r^ pinų., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kviętkiė- ---- —

• Bt,; " A.. Kaulakis — nūt.

—fin. rašt., 3534 So. Lowe. Ave,; 
Z. Grigonis—kontr. ništ.; P- Juo
zapavičius—iždo ,globėjaš; J. Ra-

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ I

J. Balchunas-r-i pinų.,

5 nė—pirm, pagelb., 3140 Š. Wdllase 
Bt.; A. Kaulakis — nūi. .rast. 
3842 So. Union Avė.; F. Kąsper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe.Ave,; 
Z. Grigonis—kontr. ništ.; P- Juo
zapavičius—iždo ,globėjaš; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hąls- 
ted St.; L.; JuciUS—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Vičtory 
p687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nUo 
18 i ki45 metų amžiaus-

L. Jucivfi—maršalka

RIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.: 

'Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Litūanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Žą
sy taitė; Prot; rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-;. Ižd.— 
Ant. Jakulis;? Veiklos komisija: 
A.. J, Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirjrikimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, b choro pamokos kiek
vieno penktadiėriio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALFINIO . KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: ,George 

Medalinskas—pirm., 033 Š. Čent- 
ral Avė.; Paul Zalėnk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chaš. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunaš—ka
perius; V. Manikas—kojitr. rašt.; 

. M. Davidonis—kasos glob. .ir J.
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čiųs—maršalka; Dr, Al.,Margelis 
—daktaras; P.• Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
ajnfrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikonąi viršuj 
^Tapoleon Restaurant, 3956 West 
5th Avėriiiė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOŠ 
KLIŲĘO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Atte- 
sįąų Avė,; . A. Lazauskas—pirm, 
pagelb.^ 3223 So. Green St; A* 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Ųnįpų. Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. HicH- 
mond St.; . Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W._ 69th St,; K. Visackis- 
ižd. glob.; Adomaitis—kontr: 
rašt.; D, . Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsiburia kas iriėnešį 

k Pirma .penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 SO. Hai4ted. St- ,

*525 So. 51st Avė., 
Cicero, iii.; Qna Užkuraitė—f iii. 
rašt, 1329 N. Dearfrom St.; Emi
lija Rdmašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 Š. 
iialsted St.; Kasos globėjai -- 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 Šo. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521, W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

REIKALINGAS NEVEDĘS VY- 
JtAS mažam ukiui. Turi mokėti 
milžti karves—nuolatinis darbas. 
Kreiptis tarp 9 vai. ryto ir 6 vai. 
vakaro. Crawford 1959.

REIKIA VYRŲ GELEŽIES laužo 
jarde dirbti, žinančių kaip dirbti 
su shear ir torch.
KENTON IRON and METAL CO. 

4520 Fillmore Street.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
Flt CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm. pagelbiriinkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rast.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtėnaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kohdroška—kontr. pirm., 311ė 
W. Peršhing rd.; Wm. F. Buishas 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kaš pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood syet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbim
REIKALINGAS NAKTINIS VI

RĖJAS ar virėja dirbti naktimis 
EAGLE Restaurante, 1745 South 
Halsted St.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A.. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
t,ei. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Anibrulevic, 2002 Cortcord PI.; 
Užrašų rąšt.—M. Chepul, 3327. Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin, ra'št-—B. Rogers, 2345 North 
Ked^ ^Lyd^ tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.^J. Raila, 4839 Win- 
nęmac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar- 
Šąlkį—J. Milašėvič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kės pirmą ketvergą, po antrašu 
38'00 W. Arniitage Avė.

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

kus, 7124 . So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Cąmpbėll Avė. Nut. 
rast.—Ų. „Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė,« 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65tK Sa.; Kašiėriūs 
—A. . Baltas, ' 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Mįcke-
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Aye. 
ir ]Ji; Mięrąvįčė, 2539 W. 46th 
Place.' Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėriešį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

draugystė Lietuviška vė
liava AMĖRIKOJE No. ' 1 VAL
DYBA 1939 .METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
ftišt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Katlniškiėriė, S. Ydvanutis—ka
sos, globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą hedėldieriį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje; 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

HUMBGLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: ' Pirmininkas r-M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė.; tel. Jūhiper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le. Moyne St.; Protokolų 
Sekr.—Antoh Luhgevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. ■. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
nėckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Piėrče Avė.; Maršalka — Anton 
KUprėvičiUŠ, 3448 Lė Moyne St.

■u......... :________________ ■ ....................

ius,

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 MĖTAMS: Pirmi

ninkas—-Steponas Natkis, 4353 S. 
Talfnaii Avė;; Vieš-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W._ 70th St.; Prot. 
sekretorium ~ Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wąsh- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S» Western Av.; 
Iždo globėja — Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal- 

\ka-Į-Prahas WenskUs, 2649 West 
43rd St., ir Korespondentas—Juo 
žas Kdunaš, 3229 Litiianicd Avė. 
Į Ąpšviętps Koniįsiją išrihkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. KoHtrdlės fco- 
fnisijofi išrinkti: Vincas Stiilpi- 
nap, Nikodemas . Radis, , Antosė 
Dambrauskaitė, Ahtatiaš Pocius ir 
Leonas Genidtls.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimu)

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN HOMES .

3958 W. 111 St. Beverly 0005

395

BUNNIN’S
GERESNI PIRKINIAI

’38 Olds. 5 kel. sedan, radio
šildytuvas ........................... $495

’38 Plymouth de 1., 5 kel. trunk 
sedan ................................

’37 Plymouth dė l. 5 k. sedan
šildytuvas, radio ................. 345

’37 Studebaker 6 cil., 4-dr. trk.
sėdan ...................................... 295

’36 Buick 4-dr. sėd., s. mts., rad. 365 
’36 Olds. “6” 5 kel. sedan ......  295
’36 Plymouth bus. coup. Al pad. 235 
’36 Dodge 4-dr. trunk sedan .... 295 
’36 Chrysler Airflovv 4-dr. sėd.

235 
265’36 Pontiac de 1. coupe 6 cil.

’35 Plymouth de 1. 4-dr. sėd., 
šildytuvas, radio .............

’34 Ford de luxe 2 durų sėd. ...
’34 Chevrolet 2 durų sedan ....
’32 Ford 2 durų sedan ..........
Atdara vakarais ir sekmadieniais.

BUNNIN & SONS, INC. 
Autoriz. Chrysler-Plyfnouth dyleris. 
3651 OGDEN. ROCKWELL 0434

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

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
freiminis namas cementiniu pama
tu, dengtas asfalto gontais, karšto 
vandens šiluma, viškuj 4 kamba
riai, 2 karų garažas, $3900.

5127 So. Artesian Avė.

MARQUETTE PARKE—ant Rock- 
well prie 64-tos 5 kamb. mūrinis 
bunghlovv, karštu vandeniu apšil
domas. Garažas. Platus lotas. Kąi- 
navo $9300. Parsiduoda už $4950. 
Turime visokių kitokių bargenų ir 
mainų. C. P. SUROMSKIS.. 6816 
S. Western Avė. tel. Grovehill 0306 
—vakarais Prospect 0176.

235
125
135
85

BUSINESS CHAJ^CES 
Biznio Prn£os

FARMS FOR SALE 
________Ūkiai Pardavimui

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

INTERSTATE RESERVE LIFE 
INSURANCE CO.,

10 East Pearson St., Chicago, III.
.  i ■ I    ■■■ !■■*■• !■<■■■ I<Į- r

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

-»<* VVHOLESALE FURNITURE, 
Rakandai, ii* Įtaisai Pardavimu!

TAVERNAS SU NAMU ar be 
namo, krautuvė ir du flatai, barge- 
no kaina. 5253 So. Halsted St.

Mokėdamas cash už rakandus; s‘u- 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Ayė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

PARSIDUODA PELNINGAS TA
VERNAS. Priežastis—liga.

5617 West 63rd Place.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
bučerhė su namų. Maišytų tautų 
apgyventam rezidencijų distriktė— 
negali, būti kompetįcijos. Noriu pa
silsėti. Šaukite Paliside 4633.

MODERNAS KAMPINIS TA
VERNAS patdavimui—4 gyveni
mui kambariai šildomi, forniŠiuoti. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti, 3 
metų lysas, renda nebrangi, 1301 
West 51st St.

TOWN OF LAKE NAMUOS A V. 
DOMEI! Namų Sav. ir Piliečių Kl. 
ąusirinkimas įvyks antrad., spalių 
31 d., 8 vai. vakaro, Šv. Kryžiaus 
parap. svet., 46th ir Wood Stš. Mel
džiame nepamiršti atsilankyti.

—Kviečia Kliubo Valdyba.

FŲRNITURE-FIXTURE Ffcft sale 
Rakandai irĮtaigi Pardavimui

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo pihiginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. Į MUSŲ kainas neįeina 
palūkanos, aukota 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 yržt tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jęi nepatenkinti,
/ HENRY M. GOODMAN 
©piginai “Cash & Carry Fufriiture 
' \ Distributor

A 525 West 76th Street
3 blokai rytuos nuo Halsted St. . 

Kasdien 9-6, ketv. ir šešt. iki 10. 
Sekm. iki 5.

COAL—WOOD—6lL 
Anglys—Malkos Aliejus

Padaro Vaikų 
Fotografijas 
Dykai

Marųuette Parko lietuvių pa
togumui atsidarė nauja foto
grafijų studijo, Marųuette Stu- 
dio, 6Š23 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

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

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

No. 3 Oil—6V4C.—perkant po 400 
galonų.

, FEŲDMAN,
tel. HARRISON 3000.

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų arini jos 
ieško vl$okių, pirkinių, biz
nio progų ir L t

garsiųjų 
pasiryžo

(Skelb.)

i’odėl jeigu turite pri
duoti, iitainyti, fšndbthoii, 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumer|, bet garsinki- 
£ ŠIANDIEN naujienų 
“Clasšified" škyriūje.

sfcAITYKlTE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Clasf- 
ifięd” skypių, kur . siūloma daug 
įvairių gerų batgėtoį.
VistOSE BIŽNio reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštoš 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
vėždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTEp. STREET 
Chlearo, ni.

ai
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Dividendų
Nemokės

R"" ■

Raportas Apie Užsidariusius 
Bankus

Sako, Hitleris 
Netrukus Prašys 
Taiko?

.•NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, spalių 30, 1939

VAKAR CHICAGOJE

Valstijos auditorius skelbia 
bertaininiam raporte apie užsi
dariusių bankų 4tovį, kad se
kami bankai per kurį laiką di 
videndų nemokės:

Commerce Trust and Savings 
Bank

Commercial Bank of
Heights

Crawford State
Bank

Congress Park
Commonwealth

Savings Bank
Cottage Grove
Cragin State Bank
Congress Trust and Savings 

Bank
Cosmopolitan State Bank ir 
Depozitors’ State Bank

Bijo Gruodžio Rinkimų 
Vokietijoje M

ChicagO

Savings

State
Trust

Bank 
and

State Bank

Opera Pradėjo 
50-tus Gyvavimo 
Metus

Dr. Robert Temple, psicholo
gas, iš Washingtono, D. G., šeš
tadienį padarė pranašavimą, 
kad Hitleris, netrukus prašys 
taikos gal dar prieš Kalėdas. 
Dr. Temple artimai Hitlerį pa
žįstąs ir turėjo su juo kelis 
ilgus pasikalbėjimus.
' Hitleris esąs nusigandęs, ap 
sivylęs žmogus. Jisai labai bi
jo rinkimų, kurie turi įvykti 
gruodžio mėnesį. Jo žvaigždė 
Vokietijoje yra nusileidusi,, ir 
pats Hitleris tai jaučia.

Už dviejų mėnesių, tvirtino 
Dr. Temple, karas bus pasibai
gęs, o Hitleris pasitrauks iš 
valdžios ir grįš į privatišką gy
venimą piešti mažos vertės pa
veikslus.

Dr. Temple kalbėjo Joliete, 
Will apskričio Mokytojų insti
tute.

: ' ' V J?ĄUJIENŲ-ACME Telephoto
Senatoriai Gerald P. Nye (po kairei) įr .Bennelt Chapman Clark, kurie daly

vavo debatuose neųtrsdjiškumo. įstatymo pakeitimo.

Šįmet Turi Daug žymių Solistų
Chicagos opera šeštadienio 

vakare iškilmingai atidarė 1939- 
1940 metų sezoną, kartu pra
dėdama ir 50-tus gyvavimo me
tus. Opera buvo įsteigta gruo
džio 10, 1889 metais.

Savo gyvenimo pradžioj Ope
ra pastatė “Romeo ir Juliet”, 
o auksinio jubiliejaus metus 
pradėjo su “Boris Godunovu”.

Opera ruoš spektaklius kas 
vakarą, išimant sekmadienius. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais i 
pastatys po du veikalu ir už 
bilietus ims nuo $1.10 iki $4.40.

Operos sąstatas yra labai ge
ras. Pernai pastatymai gerokai 
šlubavo, ir opera prarado daug 
draugų, bet šįmet žada klaidas 
atitaisyti.

žymus Solistai
Reguliarių solistų sąstate yra 

Ežio Pinza, Lily Pons, Rose 
Bampton, Kirsten Flagstad, 
Helen Jepson, Vivian Della 
Chiesa, Coe Glade, Gladys 
Swarthout, Jan Kiepura, Gio- 
vanni Martinelli, Tito Schipa, 
Jerzy Czaplicki, J. Charles Tho* 
mas, ir musų Chicagos daini- 
ninkė-lietuvaitė, p. Helen D. 
Bartush.

Šįmet ir dirigentų sąstatas 
susilaukė naujų jėgų. Chicagie- 
tis Henry Weber buvo paskir
tas muzikaliu direktorium, o į 
direktorius-asistentus buvo pa
kviesti Kari Alwin, buvęs Vie- 
noš operos dirigentas, kuris pa
bėgo Hitleriui Austriją užėmus; 
Edwin McArthur ir Jerzy Bo- 
janowski, buvęs Varšavos 
gentas.

Ponija Atidaryme
šeštadienio atidaryme

susirinkusi visa Chicagos poni
ja — ne tiek “Boris Goduno- 
vą” išgirsti, kiek pasirodyti pa
vydinčioms kitų ponių ir ponų 
akims prašmatniomis suknio
mis, futrais ir bižuterija. Ta 
ponija tai buvo publika, kuri 
neturėjo mandagumo palaukti 
kol paskutinio akto uždanga 
nusileis. Nežiūrint kaip gražiai 
nelaimingas solistas paskuti
niam akte dainuoja, didieji Chi
cagos “dailės patronai” kyla iš 
kėdžių velkasi paltus, ūžia ir 
traukia per duris.

Reikia pasidžiaugti, Jcad ne 
ta deimantuota ir frakuota Chi
cagos publika, bet paprastoji* 
“pilkoji” liąudis užlaiko Chica
gos operą. Ątidarymo spektak- 
lyj ji negalėjo salėn nosies įkiš
ti, bet be tos publikos Chica
goj operos nebūtų. Ji sėdi ga- 
liorkoj ir balkanuose, ir operos 
sąskaitas moka. R.

Chicagos Pagalba 
Lenkijos 
Pabėgėliams

• 19 metų berniukas, Donald 
Lindąuist, 1826 N. Washtenaw 
avenue, užsimušė nukritęs nuo 
22 pėdų kopėčių. Jisai taisė na
mą.
• Prie 5301 S. Wabash avenue 
policija suėmė pabėgėlį iŠ Man- 
teno kalėjimo, William Balth- 
rop. Buvo uždarytas apskričio 
psichopatinčj ligoninėj.
• šiomis dienomis Chicagon 
atplaukė keli norvegų laivai, 
iarp jų “Taborfjell” ir “Gydą”. 
Pirmasis stovi 103rd ir Calumet 
įpės prieplaukoj, antrasis 101 

gatvės prieplaukoj. Laivams ga
li tekti pastovėti ten gana ilgą 
aiką. Kapitonai skundžiasi, kad 
tarp įgulos narių atsirado nema
žai desertyrų, kurie, nebenori 
grįžti atgal Europon Ir slapsto- 
si Chicagoj ir apylinkėse.
• Dr. W. L. Ashworth namuo
se, 701 Pine avenue, pasikorė 56 
metų moteriškė, Minnie Cush- 
ing. Priežastis nežinoma.
• Ashland bulvaro Auditorijo
je vakar įvyko iškilmės pager
bimui M. J. Lermontovo, gar
saus rusų poeto, 125 sukaktu-

dir

buvo

Siunčia Rūbų Lietuvon
Chicagos Raudonasis Kry

žius praneša, kad šeštadienį pa
siuntė antrą rūbų transportą 
Lenkijos karo pabėgėliams. Da
lis siuntinio eina Lietuvon, da
lis Rumunijon i? dalis Vengri- 
jon.

Transporte yra 1,903 sukne
lės, 838 naktiniai marškiniai, 
364 poros pažamų, 317 berniu
kų siutai ir 250 setai drabužių 
kūdikiams.

Žagariečiai Švęs 
Penkių Metų 
Sukaktuves
Rengiasi Prie Vakarienės; 

gerbė Mirusį Narį.
Pa-

APSIVEDĖ 
W. BRAZAUSKAS

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PHOENIX, ARĮZ.—Ligoninė kriminaliains pamišėliams, iš kurios pabėgo 

Winnie Ruth Judd. Ji ten pateko už dviejų moterų nužudymą,

Griaus Senus Nąmiis Laisv. K-to Raportas 
Southsidėj Iš Rinkliavos Palai-

Spalių 22 dieną, žagariečių 
Kliubas laikė savo susirinkimą 
Hollywood svetainėje. Narių 
buvo gana daug.

Kliuban įstojo du nauji na
riai, Agota Gricevičienė ir My
kolas Shels.

Pirmininkas pareiškė, kad 
turi pranešti labai liūdną ži
nią. Jis paaiškino, kad visų ger
biamas narys, Vincentas Brie
dis, kuris neseniai su mumis 
draugavo ir veikė Kliubo labui, 
mirė. Visi susirinkimo dalyviai 
atsistojo mirusio pagerbimui.

Musų pramogų komisija pra
nešė, kad Lapkričio 12 dieną, 
Hollywood svetainėje rengia 
kalakutų vakarienę ir kad toj 
vakarienėj visus Kliubo narius 
vaišins veltui. Tai bus penkių 
metų Kliubo gyvavimo sukak
tuvės. Svečiams vakarienė ir 
šokių įžanga bus 50 centų. Su
sirinkimas vietoj paskyrė ir 
darbininkus, kurie prižiūrės 
tvarką ir patarnaus svečius.

Po susirinkimo, svetainės sa
vininkė, kliubo narė. P. Rudau-: 
skienė, visus pavaišino skaniu; 
alučiu ir senvičiais. P. Janušas 
užpirko kvortą geros vajstybi-1, 
hės.' Pasilinksminę, važiavom 
kas sau. žagarietis.

.............. ........... . . ■ - —

Nusižudė Dėl 
Hitlerio

Southtown Planning Associa- 
tion, miesto valdybos remiama 
organizacija, paskelbė, kad ne
trukus pradės griauti visus pa- 
senusiuS. ’ ■ napius Sotlthsjdęj, 
tarp State; 754408, 76-tos ,4r 
Marshfield gatvių.

Pirmiausia bus sugriautas 
Lanyon Opera House triobesys, 
pastatytas apie 60 metų atgal 
ties 217 W. Englevvood.

Iš Rinkliavos Palai
dot Kim. M. X. Mockų

A. Kazlauskas A.L.-.
Ą. Rųlis Z...
J. Prąniauškąs .....
a. Valys J .......
Ė. Rainėr pietrich

Galskis
Katenaš ...'...... '..
Rekašius .........

_f_. Punis
Paul Stasiuklis
Jos.- Stąrkutis ........
A. Gremel
A. Gryna ............. ....
J. Petrulis ....... .
Simon Dailonis ....
A

p
J.

Lietuvai Gelbėti 
Fondo Komisijos 
Susirinkimas

as“It is hoped ----— that
sistance will be forthcoming 
:T0m the United States. Other- 
wise, -------- the return of Vil
na may become a National di- 
saster.” . .

Toks yra išsireiškimas Ame
rikos spaudoje apie Lietuvą. 
Tūkstančiai badauja. Raudono 
Kryžiaus našta yra sunki. 
Amerikiečiai visur dabar dar
buojasi dėl Raudono Kryžiaus. 
Ir mes 
prie humaniško darbo •

lietuviai prisidėkime 
— Lie

tuvai gelbėkim per Raudoną 
Kryžių.

Prašome, kad visį Draugijų 
valdybų nariai arba jų įgalio
tiniai, .veikėjai ir visi taūtosj 
reikalais interesuotieji lietuviai 
atsilankytų į Komisijos susi
rinkimą antradienį, Spalių 31 
d.; 8 valandą vakare, Sandaros 
salėje, 814 W. 33rd St. :

Lietuyai Gelbėti * Fondo 
Komisiją.

Klejunas ..........
Binkis ........ '...M.
Nauęlžiųnas .......

K. Steponavičius ...
O. Dzibas ....
M. Džemsonas
J.
S.
U.

o.

,9- .f V

.■A.'.... .50 
1.00 

.5Q 
i.oo 
.so 

1.00 
.50 

...... .50 
..... , 2.00 

1.00 
i.oo 

.... .. 2.00 
....... .50 
..... 1.00 
........... 50 
.... 5.00 

.... : 1.00 
........ .50 
...... 1.00 
............. 50 
..... 1.00: 
....... 1.00 
...A;' 1.00 
..... 1,00 
..... 1.00 

i.oo

Benekaitis 
Girštautaš . 
šalinskienė 
Endžiulis . 'v ’ : ■

Aukos Gautos Per Dienfaštį 
Naujienas

Mrs. ir Mr. Anton Gurin ..........
S. Norvaišai .................
Vilimaitis ir Stasionis .... ..........
S. Mačiulis ir A.,Gudaitis ........ 
Mrs, Navicki, Melrose Park 
Jos.,Bulot, E; St. Louis, III. ....
A. G. Yatužienė, Palmira, N/J 
Stasys į....
Mr. Jasinskas ..... .....
Mr. Peter Petril ....
Jokubauskas ir Maty Butkus ...

Orėntas
L. Gitotas .....
Steve Mileika ir Jos 
Grown Point, Ind. 
Ž. Milius 
N. Kaupis ..........A,,:.!. . 
J. Molis ..................... 
Mr. . Vegis 
Frank Bartkus .......

Aukos Gautfe Per Dienraštį 
yniiį

At£jb iš Clevėland. Ohib. 
Petrauską. 
P Karulis .......... 
S. Z. Simonai .... 
J. Dvylis . ........
L. Eįtutis
F. Bauža .....
Kanapęckas ......... 
Smulkiais sudėjo 
J. Kočius ..... .......
M. Valonis ........
H. Badell ...........
S. šlekis 
D^Petrauskas ... 
B® Kundrayičiąi

i • aj- * . , , i Stasiulevičiėnė .:Hitleris ‘Vokietiją veda j pra- la buvo gyva” ir Kunkę už- j. Diife 
žūtį”. Pereitos savaitės pabai- mušė vietoj. Nelaimė įvyko ne-

60 mettį
Pragaištinga
Viela

.i .iXililm'i,i». '

25 metų Jonis Kunkė.
’dale (Joliet priemiesčio) gyven-

Charles F. Gehrke, 
chicagietis, gimęs Vokietijoj, 
buvo didelis savo tėviškės pa
triotas. Kaimynai pasakoja, kad _ v
karui prasidėjus, jis nerimąvo' tojas žuvo pakėlęs nuo žemės 
ir krimtosi, nujausdamas, kad (neva numestos vieltis galą. Vie

goj jis nusižudė. Itoli velionio namų.

•■M «

Rock

Jukšaitis ......
Per Vilnį iš < Kitur

• 7t

1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
2.00 
1.00

2.00 
. .15

1.00 
1.00 
i.op 
1.00

Per D.

'M. Krisken
J. P. Brass

Surinko Adomas Maskoliūnas
P. Vaišvilas .... .............
S. Empacheris ............
M. Boni .......... ..............
Peter Ambrose .........
K. Norkaitis ....... ..........
Harry Wigoda ............
L. F. Tailors .... .
Dr. • Berkovitz 
V. Goodman J.. ..L.. 
Dellas Tavern ..i.;' ,........ 
P. -YėnČis ...i......
J, Kąšhius ‘....... 
Paul' Dapkus ..k.:.......
J, os. Rachunas .....
Chas. Gučis .......
Kaz. Gedvilas 
Ignas Kančius .............
Jurgis Bukas ...... ........
Kaz. Rimkus ■..............
Jonas šakenas ..............
Jokūbas Maskoliūnas . 
St. Lūseyich ......... ........
Juozas Stravinskas 
Antanas Zalatorius 
V. Paškaiiskas ....:.........
K. Mačiukas .................
K. Liutkus ....................
J. Puida ...... . ................
A. Rudinskas r......v..i...
Universal Ręstaurant . 
Dr. Margerjs .................. 
A. Gedminas ............:.... 
Jamefe Ortakis
K. a. ... .
j. Dirse .... ....................
S. Lerner ..'..................
F. Plūs ..........
A< Džiovenas ................
J.’ šįmbalis' ............. .....
Milton Mark ...^............. 
Anchor Inn ..................... 
Ramova Jheatre .......
United Cigar Store ... 
Jack Wolff .,.......... ......
J. Yenčis ....................
A. Martin .............. .
Jos. Puišis ......................
•Tūlius Kriaučiūnas ... 
Victor Petrokas 
Marijona Kowarskis .... 
Julius Balčiulis ..........
Antanas Kairis ...... ....
Paul Balčiūnas .....
Jonas Pocius1 
Walter Vaitkus ....
Jurgis Narbutas 
Steve Svilainis 
Adomas Maskoliūnas
J. Šileika ...............
A. Kundrotas.
K. .Čepukas
K., Semaška ...u;;:....... .
P. Juozapavičius ....... 
A. Gustys ........ ........... .
Jos. Rūta 
Bruno Gafdymavičia 
Chas. Ūkelis 
K. Želviš < 
P. Miller ...
A. Jankevich
M. Sipks ...i........*....-.

Surinko t, J. ’ Kučinskas
Klein. Vilkas*....... ......................

1.00 
1.00
.40'
.25
.25
.10
.25

2.00 
l.nn 
1.00
LtNh*. w .

.50 T; J. Kučinskas . 

.2^P«ter Daujotas ... 

.25f Mary, Ašmenskas 

.25 V. Poška ..i.iv.......
’4q; j. Matulis

Rogers .........Rogers > ..v.....
? ■>>> (Bus

• ii* ’ • »• •
į .*7 i ■ *iįt‘ > ’į’K* •*. y-U’ •‘Ar- <tiV O; JJ •
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1.00 
1.00 
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šeštadienį, Spalių-Oct. 28 d., 
susituokė plačiai žinomas brid- 
geportietis, William Brazau
skas, su Anna Winslo\v, mar- 
ųuetteparkiete.

Williamas yra geras žmogus, 
turi pastovų “formano” darbą 
dirbtuvėje ir visuomet mėgsta 
važinėti puošnų automobilį...

Naujavedžiai W. ir A. Bra
zauskai apsigyvensią, savame 
name, 7155 So. Talman Avė.

GIMĖ SŪNŪS P-NAMS 
DARAŠKAMS

Praeitą trečiadienį Mrs. Mar
ta Daraškienė 
naus, Wesley 
So. Dearborn I 
sveria beveik

Motina ir 
sveiki ir Mr. John 
laukia jų grįžtant iš ligoninės 
po kelių dienų.

Pp. Daraškai yra biznieriai, 
savininkai, “John’s Tavern”. 
3464 So. Lituanica Avė.

viu proga. Kalbėjo miesto teisė
jas, G. E. Gorman vyskupas Le- 
onty iš Minneapolis, o grupė ar
tistų išpildė muzikalį programą. 
Iškilmes surengė rusų kolonija 
Chicagoj.
• Feature Frocks, Ine., siuvyk
la Stegeryj, III., užvedė bylą fe- 
deraliam teisine Chicagoj, rei
kalaudama panaikinti darbo va
landų ir algų įstatymą. Sako, į- 
statymas yra nekonstitucinis. 
Philip Cohen, firmos viršinin
kas, neseniai buvo patrauktas 
atsakomybėn už to įstatymo pa
tvarkymų peržengimus. Jis mo
kėjo savo darbininkams mažiau 
negu 25 centus, ir klastuodanias 
rekordus, vertė juos dirbti “la
bai ilgas valandas”. Valandų ir 
algų įstatymas reikalauja darbi
ninkams mokėti 30c valandai ir 
nustato 42 valandų savaitę.
• Garaže ties 951 Ridgeway 
avenue, Niles Center, nuo auto
mobilio dujų mirė Evanstono 
real-estatininkas, William G. 
Rugles. Spėjama, kad nusižudė, 
nes buvo pakliuvęs į fįnansinius 
nesmagumus.
• Gary policijos departamen
tas išdavė “tikietą” vienam Chi
cagos graikui už trafiko įstaty
mų peržengimą. Jo pavardė bu
vo: IOANNIS PAPPATHEIDO- 
ROKOUMOREOROGEORGOP- 
OULOS. Negalėdama susigaudy
ti, seržantas Carl Taylor suma
žino bausiu£-4ki $1.00 ir nusi
kaltėliui davė naują vardą, John 
Pappas.
• U. S. karo departamentas pa
skelbė, kad kariuomenės penk
ta divizija, kuri sudaro Chica
gos Fort Sheridan garnizoną, 
šiandien išvyksta manevrams į 
Fort McClellan, Alabama vals
tijoje.
• šeštadienio vakare buvo lik
viduotas 8 mėnesius užtrukęs 
streikas Gust Terzakes restora- 
nų “grandinėj”. Firma sutiko 
priimti septynis prašalintus bar- 
tenderius ir davė leidimą orga
nizuoti dar unijai nepriklausan
čius darbininkus.

susilaukė su- 
ligoninėj, 2449 

St. Berniukas 
7 svarus...
naujagimis yra 

Daraška

Išsiėmė'Leidimus ' 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Joseph Berkill, 60, su Rose 
Nausėda, 43

Ferdinand Epst, 23, su Stella 
Pielis, 20

Glen Huber, 21, su Martha 
Janovsky, 19

Lawrence Nuneš, 28, su Ann 
Lileikes, 22

Harold Ryan, 26, su Cecilia 
Janušas, 18

Reikalauja
Perskirs

Bernice Noreikis nuo Charles 
Noreikis

Dorothy Seckus nuo Anton 
Seckus

Joseph Janas nuo Agnės Ja
nas

Jennie Stadulskis nuo Walter 
S tad u Iškiš 
7

Gavo
Perskiras

Bernice Mitchell nuo Stanley 
Mitchell.

• Logan Teatre, 2648 Milwau- 
kee avenue, šeštadienio vaka
re kilo gaisras. Teatre buvo 
apie 800 žmonių, bet panika 
nekilo ir ugnį pasisekė greitai 
užgesinti.
• Oak Woods kapinėse vakar 
buvo palaidoti keturi darbinin
kai, kurie gegužės mėnesį su
degė Rosenbaum grudų eleva
toriaus gaisre, prie 102 ir Ca- 
lumet upės. Buvo palaidoti vie
nam kape. Žuvę darbininkai bu
vo Ernest Berg, 6429 S. ,Ho- 
norc st., Louis Colberg, 2956 
E. 90th, Henry Kriel, 2909 E. 
99th, ir Albert Horner, 10444 
Avenue J. 'Jų kūnai neseniai 
buvo išimti iš dar tebedegan
čių elevatoriaus griuvėsių.
• 16 žmonių turėjo bėgti iš 
namo adresu 809 N. LaSalle 
Street, kai jo skiepe užsidegė 
krūva šiukšlių ir ėmė degti bu
tų kambariai.
• Grant Parke šeštadienį po 
pietų vyko footballo lošimas. 
Jo žiūrėti atskrido visai neti
kėti svečiai. Lošimo lauke nu
sileido sugedęs lėktuvas, kuria
me buvo lakūnas David Bishop 
iš Harlem Airporto ir pasažie- 
rė Gale Scott iš Beverly Hills.
> Automobilių nelaimėse, va
kar ir užvakar, žuvo sekami 
Chicagos ir apylinkės gyvento
jai:

Maurice Demann, 28 metų, 
St. Charles, III.; \

Maria Baldoni, 76 m. a., 2923 
Flournoy st., ir

Gene
Indiana avenue.

• YMCA viešbutyj nusinuodi
jo 30 metų bedarbis, Walter 
Conti. Jis atvyko Chicagon iš 
Clevelahdo ir apsistojo viešbų- 
tyj pereitą penktadienį. Vieš
butis randasi adresu 
Wabash avenue.

Knox, 49, mio 4506

kad

Pirmas Sniegas 
Chicagoj ,

Turbut mažai kas žino, 
Chicagoj jau nukrito pirmas
šio sezono sniegas, šeštadienio 
rytą snigo municipaliam air- 
porte. Sniego buvo mažai ir iš
tirpo nespėjęs pasiekti žemės, 
bet snigo... . (

826 So.

I




