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Naciu Lėktuvai Įtaka© Britu Karo Laivus o " . O

LAIVAMS ŽALOS NEPADARYTA

Jau paskandinti 102 prekybiniai laivai
LONDONAS, Anglija, spalio 

30. — Britanijos admiralitetas 
pirmadienio vakare išleido ko
munikatą, kuris sako, kad du 

(\ vokiečių lėktuvai užpuolė nedi
delę grupę britų karo laivų 
Šiaurės juroje. Įvyko susirėmi
mas. Vokiečių lėktuvai buvo 
nuvyti. Laivams žalos nepada
ryta.

Bet skaudesnis smūgis išti
ko britus sekmadienį. Tą die
ną nacių sūbmarinas paskandi
no britų laivą Malabar, 7,976 
tonų. Laivas plaukė iš Jungt. 
Valstijų į Angliją. Viso nuo 
karo pradžios skaičius paskan
dintų prekybinių laivų jau sie
kia 102/ *

Pirmadienį Anglijoj duota 
pora priešlėktuvinių alarmų. 
Vienoj vietoj, Kent apylinkėje, 
pastebėtas vokiečių lėktuvas. 
Britanijos lėktuvai pakilo oran. 
Vokiečių lėktuvas pabėgo.

Londone duotas klaidingai 
priešlėktuvinis alarmas. Publi
ka, išgirdusi alarmą, pradėjo 
bėgti į apsaugos nuo lėktuvų 
punktus.

Karo pradžioje devyni iš de
šimties Londono gyventojų ne
šiojosi gatvėse kaukes nuo nuo
dingų dujų apsisaugoti. Dabar 
kaukes nešioja su savim tik 
septyni britai iš dešimties. At
rodo,' kad Londono gyventojai 
povai užmiršta karo pavojų.

1 /

Naciai suintensyvins Vokietija turės su 
atakas prieš Bri 

taniją
mokėti Jungt. Vai 
stijoms $50,000,000

ii

lll, • ■ < , NĄCJTENŲ-ACME Telepnoto
Wilfred Davies, Dr. G. Herzog jir Winston Bostick iš Chicagoš universite

to fotografuoja kosmiškus spindulius 29,000 pėdų aukštumoje.

PABĖGĖLIAI LIETUVOJ REIKALINGI 
PARAMOS

NEW YORK. — Spalių 27 menė gausiai aukoja ir liętu- 
d. 12 vai. Lietuvos Generalinis viai jau iš senų senovės pasi- 
Konsulas J. Budrys sukvietė į žymi vaišingumu , ir padeda 
Konsulatą Amerikos spaudos žmonėms nelaimėje, tačiau mu- 
atstovus. Kvietimą priėmė ir sų kraštas, ir pats nualintas 
atsilankė atstovai: Assoc. Press J per Pasaulinį karą, negali pri- 
International News Service, lygti turtingiems kraštams, tad 
N. Y. Times, Herald Tribūne,'jei tie turtingesni ir nenuken

tėję nuo karo kraštai kreipia
si paramos, tad ir mes 
visų pagalbos, o mes 
visokeriopą kooperaciją 
gam šelpimui.

Jau tą pačią dieną 
kitos dienos N. Y. Times, He
rald Tribūne ir kiti parašė apie 
tą pasikalbėjimą. Žinoma, pla-

Sun, World Telegram, Daily 
Forward, Jewish Morning Jour
nal ir Jewish Daily Forward. 
Iš viso atvyko 14 asmenų.’ Pa
sikalbėjimas užtruko apie pus
antros valandos, kuriame Gen. 
Konsulas išdėstė ką Lietuva 
naujai atgavo, o svarbiausia 
apie priglaudimą didelio skai
čiaus pabėgėlių, kurie reikalin
gi skubios paramos. Daugybė čiausiai aprašė žydų spauda, 
atbėgo be žiemos drabužių ir kviesdama pagelbėti, kas savai- 
jokio turto, “kaip stovi”. Nors me suprantama, nes daugumas 
Lietuvos vyriausybė ir visuo-'pabėgėlių yra jų tautiečiai.

tikimės 
žadame 
tikslin-

Sun, o

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 30. — Vokietijoje skelbia
ma, kad naciai suintensyvins 
atakas prieš Anglijos miestus, 
laivyno bazes ir britų pirkly- 
binius laivus. Nacių šūkis yra: 
“Tegul britai <paragauja ką 
reiškia blokada.”

Kai kurie vokiečių laivų ka-, 
pitonai, kai jų laivus juroje 
pagavo britai arba franeuzai, 
mėgino palikti laivuose pekliš
kas mašinas (time bombs), gi 
patys su įgulomis gelbėtis val- 
temis. Vokiečių pranešimais, 
britai ir franeuzai grūmoja su
šaudyti tas vokiečių laivų įgu
las, kurios mėgins palikti sa
vo laivus. Toks grūmojimas 
buvęs padarytas ir laivo Posei- 
don įgulai.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 30. — 1916 ir 1917 metais 
Black Tom ir Kingsland mies
teliuose, New Jersey valstijoje, 
įvyko amunicijos eksplozijos. 
Nustatyta, kad jos įvyko dėl 
vokiečių sabotažo.

Dabar, po ..dvidešimt su vir
šum metų, maišyta amerik^ėčių 
ir vokiečių komisija išnešė 
sprendimą, kad dėl tų nelaimių 
Vokietija turi sumokėti Jungt. 
Valstijų kompanijoms $50,000,- 
000. Jungt. Valstijų ižde šiuo 
laiku yra apie $26,000,000 Vo
kietijos pinigų. Be to, Jungt. 
Valstijos turi apie $500,000,000 
vertės Vokietijos bonų.

Naciai šaudo Austri 
jos garnizonų ka

reivius

Prasidėjo stambios 
šnipų bylos nagri-

> nėjimas

City of Flint vieta 
nežinoma

• 1 ’ * . i , . \ i

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
lio 30. — Vyriausybės atsto
vai pirmadienį atsisakė suteik
ti bet kokių pranešimų apie 
Amerikos vajdžjos prekybinį 
laivą <.City' of 'Flint. Naciai- kab 
ha, kad bus paskelbta kai lai
vas pasieks Vokietijos uos^ą.

Bet pasiekti Vokietijos uostą 
City of Flint'tenka per anglų 
blokadą. Anglai nori laivą su^ 
imti. Taigi eina slaptymosi ir 
gaudymo manevrai.

. Manomai tCity of Flint įgu
la yra lai^e, tačiau operuoja 
jį vokiečiai jūreiviai. Kiti pra
nešimai, tiksliau spėjimai, tei
gia, kad City of Flint randasi 
minų zonoje, pavojingoje lai
vams apylinkėje.

KARO ŽINIŲ Grąžino Bergdolliui 
SĄTRAUKA $300,000$300,000

LONDONAS, Anglija, spalio
30. 4-' Įvyki) kautynės šiaurės 

• a : l

WASHINGTON, D. C., spa
lio 30. — Kai Pasaulinio karo 

juroje tarp keleto britų laivų metais Grover Cleveland Berg- 
naikintuvų ir dviejų vokiečių (doll pabėgo iš armijos ir išvy- 
lėktųvų.'Britų, Admiraliteto pra- !ko į Vokietiją, tai Jungt. Val- 
nešimu kautynės nepadariusios/*'’ 
žalos laivams.' f. ■ 

-- X-- X^~X--  
LONDONAS, Anglija, spalio 

30. — Nacių sūbmarinas pa
skandino britų < pirklybinį laivą. 
Malabar, 7)976 tonų. Laivas 
plaukė iš Jungt. Valstijų , | An-’ 
glij^ r------------ ■' Y

—x—x—x-?4 ,
H OSLO, Norvegija, spalio 30.

Paskutiniai pranešimai sa
ko, jogei laivas City of Flint 
išplaukęs iš Norvegijos uosto 
Tromsoe. Pranešimas nepatik
rintas. <

stijos konfiskavo; jo - turtą. Šį> 
met, prieš Europos karui pra- 
sidėsiant, Bergdoll sugrįžo 
Amerikon ir pateko kalėjiman. 
Jis dabar atlieka teismo skirtą 
jam bausmę. Bet Teisingumo 
Departamentas praneša, kad iš 
$500,000 konfiskuoto Bergdollo 
turtą jam busią sugrąžinta apie 
$30’6,000.

Pranešimas nępatik-

Labiau suvaržė dra 
bužių pirkimą Vo

kietijoj

NENORI MATYTI LENKŲ TAUTŲ 
SĄJUNGOS POSĖDY

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 30. — Tautų Sąjungos se
sija prasidės gruodžio 4 dieną 
š.m. Sąjungos generalinis sek
retorius, Joseph A. Avenol, 
kreipėsi į Lenkijos užsienių rei
kalų ministerį prašymu neda
lyvauti osėdžiuose, nes lenkų 
atstovų dalyvavimu posėdžiuo
se galinti įsižeisti sovietų Ru
sija. j

Įdomu tai, kad Avenolio pra-

šymą tuojau , parėmė Joachim 
Kambro, Norvegijos atstovas. 
Atrodo, kad ir Norvegija yra 
išsigandusi Stalino ir bijo so- \ 
vietų Rusijos “jausmus” užgau-

iVan Maisky, sovietų Rusijos 
ambasadorius Londone ir Tau
tų Sąjungos Tarybos veikian
tysis prezidentas, išleido pa
kvietimą Tarybai susirinkti Ge- 
nevoje gruodžio 3 d.

J

Vokiečiams trūk
sta muilo

Seniausiam J. Valsti 
jų laikraščiui 175 

metai

LONDONAS, Anglija, spalio 
30. — Čia gauta pranešimų, 
kad vokiečių kariuomenės gar
nizonuose Austrijoje įvyko su
kilimų. Kareiviai pakėlę maištą 
Vienoje, Grąže ir Klagenfur- 
te.

Sukilimai nuslopinti. Bausti 
sukilėlius nacių vyriausybė nu
tarusi šitaip: sušaudyti kiek
vieną dešimtą kareivį.

Turkijos respublika 
minėjo 16-tas meti

nes sukaktuves

—x—x—x—-
LONDONAS, Anglija, spalio 

Gaunamais iš Paryžiaus

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 30. Vokietijoj pirkimas 
suvaržytas. Leidžiama pirkti

Kaltinamieji tapo areš-

ANKARA, Turkija, spalio 
30. — Pereitą sekmadienį Tur
kija minėjo vadinamo naujojo 
režimo 16-tą, metinę 
Tą “naująjį”’ režimą 
Ataturkas, dabar jau

Vokietija ir Latvija 
pasirašė sutartį vo
kiečiams išgabenti
RIGA, Latvija, ispalio 30. — 

Vokietija ir Latvija pasirašė 
sutartį, pagal kurią 65,000 gy
venančių Latvijoje vokiečių 
bus išgabenti j Vokietiją. Ga
benimas vokiečių iš Latvijos 
jau prasidėjo.

GENEVA, Šveicarija, spalio 
30. — Šveicarijos teismas pra
dėjo nagrinėti stambią šnipų 
bylą. Kaltinamųjų suole yra šo
kėja Virginia Capt Ropa, Ita
lijoje gimusi, bet Šveicarijos 
pilietybę priėmusi. Kitas tei
siamasis yra Roger Joel. Jis 
praeity tarnavo kaipo braižy
tojas Šveicarijos ginklų įmo
nėje,
tuoti kai mėgino pereiti rube- 
žių .j Francuziją. Pas juos ras
ti naujo priešlėktuvinio šautu
vo planai.

Šveicarija, karui prasidėjus, 
sako pranešimai, patapusi kaip 
ir tarptautiniu šnipų centru.

1939 metais, iki karo prad
žios, Šveicarija jau buvo areš
tavusi nužiūrimų šnipų apie 
300. Karui prasidėjus dešimtys 
kitų asmenų areštuota, dauge
liui įsakyta apleisti šalį, bet 
statistikos žinių neturima, kiek 
iš viso Šveicarija suėmė šni- 
py- ' .

sukaktį.
sukūrė 

miręs.

Žymus kunigai prašo 
embargo panaikinti

NEW YORK, N. Y., spalio 
30. — 250 žymių Jungt. Val
stijų kunigų, pedagogų ir ra
šytojų pasirašė77 peticiją, kuri 
prašo kongresą panaikinti J. 
Valstijų embargo siuntimui 
ginklų kariaujančioms šalims. 
Pasirašiusių tarpe yra ir Chi- 
cagos katalikų vyskupas Ber- 
nard J. Sheil.

30. ‘
pranešimais, kariuomenės gar- tik tam tikrą kiekį drabužių 
nizonai Austrijoje, Vienos, Graz pagal korteles. Viena betgi pa- 
ir Kalgenfurt mieštuose, buvoįrėdų rų^is turėjo kaip ir išim- 
sukilę. Naciai graso sušaudyti 
kiekvieną dešimtą sukilusių gar
nizonų kareivį.

—X—X—X—
VVASHINGTON, D. C, spa

lio 30.
Valstijų atstovų rūmai pradės 
debatuoti neutralumo bilių. Se
natas jau priėmė šitą bilių.

Antradienį Jungt.

tį. Vokiečiai galėjo pirkti juo
dus drabužius, juodas pančia- 
kas ir tp. tik parodę kortelę 
— be didelio suvaržymo. Tai 
yra gedulos parėdai.

Bet kai kurie vokiečiai, nau
dodamiesi draugų kortelėmis, 
ėmė pirkti didesnius kiekius ir 
juodų parėdų. Taigi ateity ir 
ant Šitos rųšies kortelių bus 
dedami antspaudai, parodą kiek 
koki šeima. yra išpirkusi ge- 
dulos parėdų, r .

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 30. — Vyriausybė išleido 
įspėjimą, kad nuo lapkričio 1 
dienos kiekis muilo, kurį vokie
čiai gali, pirkti, bus sumažin
tas. Nuo tos dienos vienam as
meniui bus skiriama po 80 gra
mų arba po penktą dalį svaro 
muilo per mėnesį.

Žiema vakarų fronte 
prasidėjo

HARTFORD, Conn., spalio 
130. — Dienraštis “The Hart
ford Courant” pereitą sekma
dienį minėjo 175 metų sukak
tuves. šitas dienraštis skaito
mas seniausiu iš Amerikos dien
raščių, nes buvo leidžiamas per 
visą tą laiką be sustojimo.

Areštuoti žymus 
slovakai

Sūbmarinas paskan 
dino britų laivą

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

Giedra; temperatūra kjla; 
vidutinio stiprumo pietų vaka
rų vėjai; saulė teka 6:20 y. r., 
leidžiasi 4:47 v. v.

LONDONAS, Anglija, spalio 
30. — Sekmadienį vokiečių sub« 
marinas paskandino britų pre
kybinį laivą Malabar, 7,976 to-, 
nų. Penki jūreiviai užmušti, 7Q 
kitų išgelbėta. Malabar plaukė 
iŠ Jungt. Valstijų į Angliją^ 
Nacių sūbmarinas neįspėjo lai
vo įgulą apie pavojų.

■ ' '-'j. r v i’ ' i w- ’■

Skrenda iš New Yor- 
ko į Lima be su

stojimo

City of Flint norve
gų uoste • , i.- ‘

OSLO, Norvegija/ spalio 30. 
—Pirmadienį apie vidudienį 
Jungt. Va’stijų laivas City of 
Flint atplaukė į Norvegijos uo< 
stą Tromsoe. Norėjo gauti reik
menų, bet Norvegijos valdžia 
atsisakė duoti jų ir paliepė lai- 
v.ui išplaukti. Norvegų karo iai-Į lio Danville, Illinois, pirmadie- 
vas palydėjo City of Flint į 
jurą tris mylias.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 30. — Vakarų karo fronte 
žiema prasidėjo. Pirmasis snie
gas pasnigo, 
peratura kai 
zero. Pusniai 
sų kalnuose, 
sienos.

Aukštumose tem- 
kur nukrito iki 
ėmė augti Voge- 

arti Šveicarijos

BELGRADAS, Jugoslavija, 
spalio 30. — Belgradą pasie
kia pranešimai, kad Slovakijoj 
tapo areštuota eilė žymių vei
kėjų. Areštavo juos Slovakijos 
valdžia pagal nacių reikalavi
mą.

KornųskinejuSkon 
testas prasidėjo

Britai laukia Molo 
tovo kalbos

Skrido 726 valandas 
nenusileisdami

DANVILLE, III., spalio 30. 
— George M. Wright ūky, tris 
mylias į vakarus nuo mieste-

LONG BEACH, Cal., spalio 
30. — Wes Carroll ir CTyde 
Schlieper nusileido žemėn pir
madienį. Jie skrido nenusilei
dę 726 valandas.

LONDONAS, Anglija, spalio 
30. — Ateinantį trečiądienį so
vietų' premjeras Molotov pasa
kys svarbią kalbą. Britai lau
kia jos — norėdami sužinoti, 
ar Rusija padarė karinę sutar
tį su Hitleriu, ar pasilieka neu
trali. *

nį prasidėjo kontestas kornams 
skinti. Manoma, jo pažiūrėti 
suvažiuos tarp 50,000 ir 70,000 
žmonių.

Sekmadieniais 
NAUJIENŲ .RASTINE 
bus 
ATIDARYTA 

1 nuo 9 vaL ryto iki 
1 vaL popiet

---- ----------------a-...

Italijos kariuomenė 
atostogoms

ROMA, Itialija, spalio 30. 
Tūkstančiai Italijos kareivių;

San Francisco paro
da uždaryta

SAN FRANCISCO, Cal., spa- 
New Yorko išskrido į Lima, paleidžiami namo paviešėki. Ita-’ Hę 30. Sekmadienio vakare 
Peru. Kelionė yra 4,014 n^ylių! lįjos vyriausybė jaučia,Utd užsidarė San Frapcisco paroda, 
ilffio. Jie nori namekti Lima be bent šiuo momentu iai karo' Pirmą sezoną ji davė- nuosto-

NEW YQRK, N. Y., spalio

Vieton Gailino, du Peru res* 
publikos lakūnai, pirmadienį iš

Humberto Gailino ir

ilgio. Jie iiori pasiekti Limą be 
sustojimo.

.4

Vakarų frontas 
sukruto

PARYŽIUS, Francuzija, spa- 
lio 30. -4 Patrulių atakos ir 
lėktuvų kautynės atnaujintos 
visame vakarų fronte, kuris per 
paskutines kelias dienas visai 
buvo aprimęs.

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vaL 
ryto iki 8 vaL vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.

r*’

r

'V v.

B

■’* U

Uių $6,406,914.
bent šiuo momentu jai kaio Pirmą sezoną ji davė- nuosto- 
pavojus, sumažėjęs.



Antradienis, spalių 31, 1939NAUJIENOS, Chicago, III.

lUr.i.N.

KĄ REIKIA DARYTI SU UŽMIRŠTAIS 
PINIGAIS?

Kaip kas perskaitęs Šią an- daugiausia pinigų banko depo- 
traštę pamanys: kaip tai gali zitoriams, reikalinga yTa pra
bilti pasaulyje tižmirtląx^hi- Šalinti fėsyvertj fr pastatyti 
gų. Tačiau, jei skaitytojas te- žmonių ištinktą komitetą lik- 
ręs kantrybės ir šį straipšhelį vidavifnui baiikb pasilikusių 
perskaitys iki galo, tai įsiti
kins, jog yra užmirštų pinigų. 
Dalykas štai koks.

1932 metais < 
depresijos užsidarė UniVersal giainą resyverj. Komiteto val-

turtų.
Tam tikslui buvo išrinktas 

komitetas, karte biivo pasiry- 
dėl Hooverio'žęs prašalinti tą Visų hemė-

dyba susidėjo iŠ Strazdo (pir
mininko), V. Stulpino (tašt.) 
fr rf. Balčiūno (iždininko)^ Vė
liau pasirodė, kad V. 'Stulpi
nas turėjo fnažą iš to banko 
paskolą (apie $115.00). Nors 
.paskola bUvo pilnai padengta 
■užstatu, bet komiteto kai kU- 

Daugelavičiite, Eftietald Dairy Heriis habiamš pasirodė tas di- 
savininkasj ir KlUčas) šušau- ^ehu prasižengimu, ir todėl 
kė masinį susifihkimą Lietu- Re pareikalavo V. Stulpiną Ut- 
vių Auditorijos svetainėje, kad įsakyti iš sekretoriaus vietos, 
pasitarus kas daryti su resy- Stulpinui atsteakius, jo vieton 
veriu. Po plataus dalykų Up-įbuvo išrinkta ponia Kėmešie- 

. ■ -■ • - 'ne. « .
Kiek visiems Chicagos lietu

vi ams, kurie bUVo Universal 
banko depozitOiįate, yra žino
ma, tai komitetas surinko per 
500 dolerią dėl išvarymo rešy- 
vebio. Tačiau po visų kovų ir 
didelio triukšnio tam Uhiver- 
sal State Banko Depožietorių 
Komitetui nepasisekė resyve- 
rio prašalinti.

Kiek teko patirti iš artimes
nių komiteto narių, tai po tų 
visų bylų su Illinois valstijos 
auditorium dar likę pinigų 
pas to 'komiteto iždininką po
ną J. Balčiūną apie $200. Kįek 

, ■■ Į ±■■■-..£■4--------- -------------------------------------- • ■; •

State bankas. Tuojau, kaip 
paprastai, buvo Illinois vals
tijos auditorio paskirtas resy- 
veris. Visiems žinant ir Su
prantant, kaip išlaidžiai rešy- 
veHai likviduoja užsidariusių 
bankų ttirtą, keletas iniciato
rių (V. Stulpinas, Jonas Kulis,

kalbėjimo buvo prieita prie iš
vados, kad sutaupymui kuo-

m, H m n n

Taisykite Savo 
Narnos Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted ŠL
CHICAGO, ILL.

--------

Nepaprastas PalengvinBnaš 
Reumatišką Skausmų

Nekentekite bereikalingai taumetių 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepdprdštą palengvinimą 
reumatiškų skausrtų, strėhų taumerių ; 
skaudėjimų, išsinarinimu ir šiaip rau- 

' menų skaudė jirtų vlfen iššltrindami'šu 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
meritas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17x milijdtių boh- ’ 
kučiu jau išparduota. Todėl nėati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio šii inkaru ant dėžutės.

į.;f h ,r,. —

yra žinoma, tie pinigai taip ir 
tebeguli pas iždininkę. t

Kadangi tie pjnigai buvo 
surinkti po 25 centus ir po 
daugiau iš įvaifitj Univėtsal 
State banko depozitorių; ka
dangi daugelis iš jų jau yra 
mirę arba IŠšikralistę kitur 
gyventi, kadangi Illinois valš- 
tijos auditoriuš< iiebuyo pra
šalintas ir dabar jati baigia li
kusius pinigus iš Universal 
banko depozitoriams išmokė-

Naujienos
Naujas Itąti^os pasiuntinys Baigiami statyti naujosios 

Ltetavai radijo Stoties rūmai
ritaiiu ■ t ". —----- - t;.. ..

radijo Stoties rūmai

■RaCNAS. IkiMhiS Itali'- KAUNAS.
Įjos nepaprastas pasiuntinys ir džioje šiaurėje, T8 km.

Šių metų pra- 
nuo 

įgaliotas ni'nisteris Lietuvai Kauno, netoli Babtų buvo nu- 
uaronas G. di Giura iš Kauno pirkta 70 ha žemės plotas iš 
atšaukiamas ir gauna kitų pa-jvietos 'tfkininkų ir pradėta sta- 
skyrimą. > jtyti nhujrijai rddijo stočiai ru-

ftaUjbš bCpaptrifetu pa- irih'i.
siunifMU if įga’iidtu mtefatfefia'. rtip„Am« Hiran ofnlv-
Lietuvai sktriaiiihš koriianduras 
Angiolo Cassinis (Anijolo Kasi
nis). Jis gimė 1892 m. liepos 23 .
d. Turine. 1915 m, baigė Komos (] 
universitetą Heh 
1915—191Š l>(
kare. 1920 m. pra^^jo konstria- * 
:rjnę 'tataybą. 1^7 iii. paskirtas

Idmatihėjė 'tatnyboje Sofijoje,! ^,kh “k nuo 1940 m- kovo 15 
A tėiiubšė, ’Uėliati ^centre igjo arti-1

ti; kadangi tie pinigai, surink- basados A Šv.. Sosto patarėjo . .ni „ 
pat-rigas. gete pasini kote»'M š,.ohes pe.rs"' 
tas paahtaitaybės patarėja. Mi-’ ^1’ ^J08 sta‘5?k
hteteris A. Kasinis yra italų tau-l padėta. Ji bus pradėta

Į Aiom'is dienomis LUmų staty
ba baigiama. Baigiamuosius 
darbus dirba apie 60 darbinin
kų; tikimasi užbaigti spalių 

o .Uiėh, įtfadžiojė. Vidaus įrengi- 
‘ mus (šiąstuvttš) yfa pasiėmusi 

yvavo didz. statyti angių lihrtia Standard 
Ltd, o štidfao — prancu-

Naujoji radijo stotis pradės

diehcte.
Prie šios Stoties numatyta

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną

6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252

Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Bėverty Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.
—į ■■■  .................... ——...............

AKipPEClALISTAl

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
, DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valanflbs huo 9 iki 8 vakarA 

Šėredoj pagal sutartį. I\

ti po 25 centus, yra neįmano
ma tikriėrtls aukautojams grą
žinti, ’todėl jie* tiiri būti su
naudoti kokiam nors Viešam 
tikslui. Sųprahtartia, čiri gali 
būti įvairių pasiūlymų. Vienas 
tikslas gali būti geraš, kitas 
dar geresnis.

Tačiau riš kaipo vienas iš 
pirmutinių to komiteto inicia
torių ir jo sekretorių šiulau 
štai ką: Kadangi dabar musų 
tėvynė Lietuva šiaip be taip 
išprašė iš Sovietų Sąjungas 
grąžinti Vilnių ir dalį Vilniaus 
teritorijos, kūTią buvo užgro
bę lenkai 1920 metais, ir ka
dangi ten yra tūkstančiai mu-

tiriės rYirįieijos SimtiiiiiikUs 
(ceritiirioiiė)..

Ir vėl nubaudė keliolikai i 
prekybininkų už kainų 

keliittą

Balui, tačiau koiohijos statyba

pavasarį
■•■■SKV rrrr—i-i—

Nemaža pah&gelių iš 
Lenkijos

Priskutmėmiš dienomis pro 
admihiŠthRcijOS liniją į Zara- 
šuš atVRžlaVę nemaža pabėgė
lių iš Lenkijos.

Kiti ątVažiUO'jR pasikinkę ndt 
Lipmahhš izraejis, Kriuhe it 12 arklių. Zarasuose daugumas 

__ ! apsistojo ilakvynėš namuose, o 
kyje po 1000 Lt, o 10 kitų kiti nuvažiavo pas savo gimi- 
prekybihiilkų mažestiėmte bau-1 ries į Rokiškio, Ukmergės ap- 
doinis._____________________ . škritte.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Maiio 20 tnėtų praktikavimas 
jūsų garantaviinas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvink akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
Svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rilO, Skaudamą akių kaištį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyštę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at- 
itikirntioše egžamrtavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spdcialė dtydk atkreipiama 
į mokyklos vaikus.’ KreiVos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daiigėlyj atsitikimų akys atkaišo
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

'1 pirma.
4712 South Ashl&iid A v.

Phone YARDS 1373.

DR BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

1

Kainų1KAUNAS. Vhkal- . 
tvarkytojo nubausti tiž nepa 
grįstą kkibų kėlirrtą:

Levinas Ičikas-Simanas, Reik iš i

Kią Lietiiyiai Daktarai

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kedžie Avė.) 

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

Trečiadieniais Šušitafūš
Tel. Lafayette 3151

r h* la.tni ii, I 1*1

x CRANE COAL COMPANY 
v-- 5332 So. Lohg- Avcnue i 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHCj'fTTAŠ Mine RUn iš geriausių mainų,
daug ‘.dulkių išimta Perkantį $7.65
5 torius ar daugiau ..^-....>,..1.............. ■
PETfcOLĖŪM ČARBON COKfc $7.40
Pefkarit 5 tonus at daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

4197

ir baisiai nukentėjusių nuo 
lenkų persekiojimų, ir kadan
gi jiems pagalba yra ūmai rei
kalinga, todėl tie musų pini
gai, kurių sakoma, yra apie 
$200, turėtų būti pasiųsti Vil- 
hiaus suyargusiems žriiMiėms. 
Tai turėtų padalyti iždininkas 
ponas J. Balčiūnus \ p, 
mas; tuos •. pinigus t!

Uoda- 
_ . icagos

Lietuvos konsului' p. l^'T)atiŽ-
Verdžiui. [

Jei p. BalcPunas

>< >'

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th ŠTREĖT 

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

Nedėlidmis pagal sutartį.
8

■ >

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso Valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 Vhl. Vfckhro ir pagal Nutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 8737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Fhone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motetų ir vkikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

Amerikos Lietuvių Daktarų 
brangi jos Nąbiai.__

Ofiso Tel. YAkDŠ 5921

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

Ofiso valandoš nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomiš pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
tel. Kenwood 5107.

KITATAUČIAI
DR.D ERZMAN i

IŠ RUSIJOS 1
Gerai lietuviams žinomas per 39 

mėtus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 9110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS A

John F. Eudeikis
V GENIAUSIA IR DIDŽIAUŠIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBVL/ANCB ...
■ DIENĄ IR NAKU ■' ■

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
■:■ ■ i ’.y: . ■ / ■ . • •

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Aveftue

..'TTOUHiv , .
Telefonu LAFAYETTE 07M

koplyčios visose

nenorėtų 
visą atsakomybę už minėtus 
linigųs imti, tai reikalinga 
butų sušaukti to Univėršal 
State Banko Depozitorių Ko- 
niteto narių susirinkimą. Ten 
urėtų išduoti savo raportus 
pirmininkas, sekretorius ir iž
dininkas. Ypač iždininkas tu
rėtų priduoti detalį raportą iš 
visų įajamų !ir išlaidų. Taip 
dalykus tvarkant, gal pasiro
dytų ar mažiau ar daugiau 
pinigų, negu yja žinoma.

Reikia atminti, kad apie 200 
dolerių gulėdami pas iždinin
ką per šešis isu viršum metus, 
skaitant tik 5%, sudarys $60: 
nuošimčiais. Suprantama, kad 
•ir tie pinigai turėtų 'būti pa
siųsti vilniečiams sušelpti.

Tidk pinigų berėikaliiigai 
laikyti jau tikrai žinant, kad 
resyveris nebebus prašalintas, 
yra tikrai netvarkingas Uni
versal State Banko' Depozito
rių Komiteto valdybos pasiel
gimas. Tam turi biiti padary
tas galas. z ■

O kokis gali būti genesnis, 
tikslas, kaip kad paskyrimas 
tų pinigų su&elpimui nuvar
gintų ir alkanų Vilniaus kraš
to musų brolių lietuvių? Aiš
ku, kad geresnio tikslo jų su-; 
vartojimui negali bųii. Todėl 
aš ir kiti Univėrsal State Ban
ko Depozitorių Komiteto na
riai ir visi tam komitetui aus 
kojusieji laukiame greito mi
nėto komiteto valdybos prane-, 
Šimo. Pranešimą prašome pa-i 
daryti per Chicagos lietuvių 
dienraščius.

—V. Stulpinas,
Buvęs U. S. B. Depozitorių 
Komiteto sekretorius. (

..ik

■M

Klausykite hiusų radio programų Antradienio ir šeštadienio SfU 
tnečlaU, 16:00 viL tyto tt W. H. L P. stotioo (1480 K4. 

M FOVn.6 tALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6G31 So. Califotnia Avfehue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valfandds:

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

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

44, 46 ir 4Š colių40, 4Ž,

9

(Miestas ir valstija)

*

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CllIRVRGAS

Valandoš kasdien 2-4 ir 6-9 Vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Udr. Darten. HemlOck 6699

Office and Res. Phone CalUmet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAMELIS
ĖHYSIClAN AND ŠURGfcON

3261 So. Halsted Street

36, 38,

lig, 18, Ž0 taipgi 32, 34, 36, 38, 4b

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

ČIA jdėdu 15 centų ir prašau 

atsiųsti thanphvytdį No... 

Mieros
GERB. Naujienų skaityto
jos iir skaitytojai prašomi . 
pirkinių Reikalais eiti įf- 
hrir krautuvas, kutl6s,\ 
skelbiasi Naujienose.

per krutinę

Kg

ADVOKATAI
K.P.GUGIS 

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

telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekrtadiėniais— 

pagal Sutartį

Joseph V. Mockūs 
ADVOKATAS 

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 .
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro^

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomiš nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

ALBERT V. PETKUS 
4764 Šo. Westerh AVehue Phrine Lafayėtte 8024

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų tėlefbrias Brtinšwick 0597

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rež. Tclephone PLAZA 3200
•T l.LĮn ... l ■ i i i i ■ i.............. ——t

IlihailliiiiiinHiiiiaiiiiiiiiiiiaiii

-nri^r iirr-«

1646 West 46th Street

Yabds 1189
3819 Lituanika AVenue

SKYRIUS: 42-44 East 108th Štrd'et
mfefr irr,

iilittlhii llhitiiiihhliHhliiiittii ■.........

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

No. 4197—Sukirptos mieros 34, 
per krutinę.

No. 4193—Sukirptos mieroe 1’4, 
ir 42 colių per krutinę.

Noi'iht gauti vieną hr dai
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blatas 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti miterą ir aiš
kiai parašyti savo vardą ptr* 
vardę ir adresą. Kiekvieno pfc<- 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais katėtu sti užsaką 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Palieta Dept, 1739

Huteted SL, Chicago, Dl.

(Vardas U įjavardė)

V ' ?

NĄRIAI
Ohicag'os,
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

3. LIULEVIČIUS
4348 Š. California Avenue

3354 So. llįilsted Street

litoiūl M'

Ambtiiance
Patarnavi
mas I>ieną

ir naktį
TURIME

KOĖLVČIAS 
:SOSE MIEStO ‘

DALYSE

Bhone Lafayėttfe 3572

P. J. RIDIKAS
YARDS 1419

I. J. ZOLP Bhone Yards 0781

s. P. M AŽEIK A

Yards 0782
eT. a ,.r rtit g Ar, ji .t.*,*

Yards 1138
. t - ori ______________________ __________ _ ______ ________ _____ .___ ... .

I,ACHAWI€Z IR SŪNŪS
:2314 Webt 23rd Place Phbnė Caikal 2515

Tel. Tiilimah 1270

3307 Lituanic Phone Yards 4908 , < - i

ANTHONY]B. PETKUS
6834 So. Weątęrn Avę» Bhone Grovehill 0142
1410 Šouth 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109 I

,/■ j \ gi

Tel. YARDS 9146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 1Ž.

Dr. V. A. Šimkus 
Gydytojas ir chirurgas 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. Ė. SIEDUNSKI
DENTISTAS

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

tel. TARDŠ 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį 
4143 So. Archer Avė. 

TeL Lafayette 3650

l

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

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

Remkite \uos, kurie 
■ garsinasi 

NAUJIENOSE”

t

C*
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SLA NOMINACIJOMS PRISIARTINUS
Nominuokime P. Dargį į iždo globėjus r

&

Rytoj prasidės ir per visą 
lapkritį ir gruodį eis SLA kuo
pose nominavimas kandidatų j 
Pildomąją Tarybą. Nėra abejo
nės, kad nariai nominuos, kaip 
ir kitais metais, daugumą se
nųjų viršininkų, bet organizaci
jos labui butų naudinga pada
ryti ir vieną kitą permainą Pil
domoje Taryboje. Todėl būrys 
SLA veikėjų Chicagoje pagei
dauja, kad į Iždo Globėjus bu
tų nominuotas pittsburghietis 
Povilas Dargia.

Jisai yra dar jaunas darbuo
tojas, bet jau gana plačiai žino
mas Susivienijime ir lietuvių 
visuomenės veikime. Pereitas 
Seimas jį išrinko į SLA įstatų 
Komisiją. /

Povilas Dargis gimė ir e.’o 
mokslus Lietuvoje. Jisai yra* 
baigęs

♦ naziją 
t u vos 
teises.

KANDIDATAI Į SLA PILDO
MĄJĄ TARYBĄ

Norint, kad SLA priešakyje 
stovėtų tikrai pažangus žmo
nės, kurie ne tiktai sugebės tin
kamai vesti organizacijos rei
kalus, , bet ir nenukryps nuo 
demokratinių principų, yra pa
tartina nominuoti į Pildomąją 
Tarybą šiuos kandidatus:

l prezidentus — F. J. Bago- 
čių,

Į vice-prezidentus — J. K. 
Mažukną,

Į sekretorius — Dr. D. Pilką 
(iš Boston, Mass.),

Į iždininkus — K. P. Gugį, 
Į iždo globėjus — E. Miku- 

žiutę ir Povilą Dargį,
Į daktarus kvotėjus — Dr. J. 

S. Staneslow.
Šiame kandidatų sąraše yra 

du nauji kandidatai. Dr. D. Pil
ka yra siūlomas kandidatu į 
sekretorius, vietoje Dr. M. J. 
Viniko, apie kurį jau pakarto
tinai buvo spaudoje pranešta, 
kad jisai dėl tam tikrų priežas
čių nekandidatuosiąs (pats Dr. 
Vinikas šitų pranešimų nėra 
užginčijęs). Bet, nežiūrint ar 
senasis sekretorius “runys”, ar 
ne, pakeitimą padaryti , šitame 
urėde butų labai naudinga, nes 
dabartiniu sekretorium dauge
lis SLA narių yra seniai nepa
tenkinti. Tik iki šiol vis nebuvo 
surasta kito tinkamo kandida
to. Dr. D. Pilka šitai vietai pil-, 
nai tiktų, nes jisai gerai moka i 
anglų ir lietuvių kalbas, 
švarų rekordą ir netingi 
buotis visuomenės labui. Jo pa
stangomis yra įsteigti prie Ma- 
ssachusetts švietimo departa
mento lietuvių kalbos kursai.

Į iždo globojus siūloma nau
jas kandidatas Povilas Dargis, 
apie kurio kvalifikacijas buvo 
jau kalbėta*.

visi pažangieji 
yra 1 pasauly chirurginių dalykų išdirbejų i , 

PARDUODAMAS VAISTINĖSE jauksciaus paduotą kandidatų 
mmMnammviiiiiihiibb«ii SgraŠQ. —gLA Veikėjų Būrys.

-- - „»
Šiaulių valstybinę gim- 
ir 1925 m. įstojo į Lie- 
Universitetą studijuoti 
Paskui, 1926 jn. atvykęs 

į Ameriką, jisai . mokinosi 
Duąuesne universitete. Pitts- 
burghe jį pažįsta kiekvifenas 
lietuvis, nes jisai duoda lietu
viškus radio programus, kurie 
yra labai popul’ariški.

Taigi patartina visiems SLA 
nariams nominuoti Povilą Dar
gį į Pildomąją Tarybą, kaipo 
kandidatą į Iždo Globėjus.

Pagelbal Nuo 
Nugaros Gėlos 
Esančios iš 

Raumenų 
Skausmo

RED CROSS 
PLASTER 

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plaąterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių _ dalyki^ išdirbaįr nariai

Milijonai Suranda Šį 
Švelnų Liuosuotoją 
Užtektinai Stipriu

Kodėl kai kurie žmonės laikosi senoviškos 
nuomonės, kad liuosuotojas turi būti ne-, 
skanus —- turi būti stiprus ir turi suer
zinti vidurius savo velkinu!? Tai yra klai
dai \

Šiandien niekam nereikia 
nepakenčiamu. sarginančiu 
dėlto, kad šiandien yra Ex-Lax 
šuo to jas, kuris turi gardaus 
skoni 
Ex-Lax 
bet gi 
suteikta tikrai grerą išvalymų - 
kia vidurius lengvai patogiai 
skaudėjimų it/nusilpimų. 
Sekite pavyzdžiu milijonų žmonių 
Pasitikėkite 
plačiausiai 
pasaulyje, 
vaistinėse:

l^AUeTftBJNOS, ChicagOj iii.—*—_—.—
Kauno mieste sumažėjo 
ne aimės ir skandalui

save bausti 
palengvintoje 

— nuo- 
Šokolado ' »•.

yra užtektinai veiklus, vyramu— 
švelnu^ moterims ir vaikams. Jis 

bet vei- 
vidurius lengvaK patogiai, be jokių

visur.
Biūo atsakingu Ex-Lax — 

vartojamu lluosuotoju visame 
10c. ir 25c. dėžutės visose

SAUGOKITĖS f AMEODŽIOJIMV ’. 
ATSISAKYK1T JI PAKEIČIANČIŲ!

Gamimyna tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkite raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir kiekvienas plytelės. Kad 
Kantumėt peras pasekmes, reikalau
kite origlnalio Ex-Lax.

N). 23

Iš Lietuvos
Rūpinamasi kuro ir šv^ecos 

reikalu
ŠIAULIAI. — Kadangi mies

to savivaldybė šiemet labai ma
ža savo durpyno durpių tega
lės parduoti, miesto biednuo- 
nienė, kuri plačiai naudodavosi 

‘durpių kuru, ^abai susirūpino.

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
jau kelinta diena Kaune nevei
kia alaus barai ir degtinės par 
duotuvės, restoranuose nedUo f v 1
dama alkoholinių gėrimų. Ma
noma, kad dėl tos priežasties 
dabar labai sumažėjo nelaim’ų 
skaičius, nes paprastai 5,0 60% 
muštynių, sužalojimų ir įvairių 
nelaimingų atsitikimų įvykda
vo esant girtiems.

Dabar Raud. kryžius ir KMS 
greitojiųpagalba mažiau beturi 
darbo.

Dalis barų ir restoranų pa
davėjų rengiasi miestu apleisti 
ir vykti į provinciją, neš be 
darbo ilgiau negali gyventi.

J? Kauną atvažiuoja kelei
viai dujokaukėmis nąšinĮ
KAUNAS. — Tarptautiniais 

traukiniais važiuoją kele'v’a’ 
tranzitu per Lietuvą, keliaują 
dujokaukėmis nešini. Vienas 
kitas užsikabinęs dujokaukę įi’ 
Lietuvos pilietis,^ grįžtąs iš Len
kijos per Vokietiją.

Nors kauniečiai karo neiną-1 
to ir negirdi, bet į keleivį sti 
dujokauke smalsuoliai tuojau 
kreipia dėmesį, manydami, kad 
šis atvyko tiesiog iš fronto. •

Ta proga primiritina, kad 
Kaune vis daugiau parduodama 
dujokaukių, ypač po to, kai at
sirado pigesnių dujokaukių.

Priešchemines apsaugos 
kursai

Vienas iš Čhicagos tūkstančių

GASU
ŠILDOMU

MAŽŲJŲ NAMU

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone — OAKLAND 6121

s'

Vis didėjantis Čhicagos mažesnių namų skaičius yra 
apšildomas gasu. Dabar, daugiau negu bet kada, Chi- 

i cagos šeimynos supranta, kad nepalyginamas smagų
jį mas ir patogumas, šildanties gaso šiluma, sutinka su 

vidutinės šeimos budžetn. Pavyzdžiui: Štai namas pri
klausąs JOŠEPH PETTED’UI, 5358 So. Donore Street, 
peni'ių kambarių freiminis su gaso šildama karšto 
Yąndėnš a^š’ldymo sistema. Gaso kuras PER 8 ŠIL
DOMUOSIUS MĖNESIUS 1938-1939 njetais vidutiniai 
apsėjo tiktai...

MĖNESIUI

IŠVISO PER SEZONĄ TIKTAI $76.
Šauk WABash 6000 tikslu gauti patikrintą apskaičiavi
mą, kiek apseis Automatinis Gasinis Namo Apšildymas 

___ ___ ___________________________ x A
Įį MODERNI ęookERY;. constant hot WATER ■. SIIENT REFRIGERATION ■ ■ GAS heating

B A R G E N A I 
Muzikos Instrumentuose 

$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.

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS
Rock Wpll Batts $1.29 

Labai specialus ....
Liuosas Rock Woll .

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

durys. Skrynai ir $4.50 
Žieminės .............. **

Roliai Stogams Dengti QC£ 
Speoialas .............. ww

Albert Lumber &
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

S

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS

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

Tel. LAFAYETTE 3534

KAUNAS. — Primename 
kad Kauno rinktinės brganizuo 
jami priešchemines apsaugom 
kursai prasidės ;šįų metų rug
sėjo mėn. 25 d. 17 vai. Kūno 
kultūros rūmų sporto halėję. 
Už įėjimą į kutsųs mokamas 
vienkartinis mokestis: šauliams 
ir priešlėktuvinės ^apsaugos pa
reigūnams — 20 et, visiems 

Prašoma

|THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKĖ COMPANY.fi
; P, Hp N k 6.0 0 0 "V.-;-.S ?T -V į-Ą,<y

Atsižvelgdamas į galimus sun
kumus, miesto burmistras P. 
Linkevičius kreipėsi į miškų 
departamentą, iškeldamas su
manymą įsteigti Šiauliuose val
dišką miško medžiagos bei 
malkų sandėlį, kuris aprūpintų 

| pirmoj eilėj mažiau pasiturin
čius miesto gyventojus kuru. 
Miškų departamentas pąsįųly- 

SI mą sutiko palankiai ir dabar 
. . v. . . , .- jau rūpinamasi skubiai rastikviečiami statyti.“. . , . , _ , _įtinkamą sklypą tokiam sande

liui įsteigti. Tikimasi, kad dar 
šiai žiemai sandėlis bus sutvar
kytas ir pradės veikti.

Kai kuriuose miesto pakraš
čio rajonuose gyventojai netu 
ri elektros ir, negaudami žiba 
16, buvo atsidūrę keblioj buk 
lėj. Burmistras kreipėsi į ati
tinkamas valdžios įstaigas, pra
šydamas tuojau tų rajonų gy
ventojams duoti bent nedide
liais kiekiais žibalo, nelaukiant 
kol bus kortelių sistema. Atitin- 
kamoš įstaigos atkreipė dėme
sį ir tuojau sutvarkė žibalo 
klausimą laikinai šitokiu budo: 
buto laikytojas turi gauti iš m. 
savivaldybės pažymėjimą, kad 
jo bute tikrai nėra elektros, po 
to nueina į policiją su namų 
knyga, kurioje policija padaro 
atitinkamą pažymėjimą jr iš
duoda vienai šeimai dviem sa
vaitėm po 1 litrą žibalo. P?i 
musams žibalas tuo tarpu ne
duodamas, tačiau teko patirti, 
kad netrukus bus pradėta duo
ti tiems nepasiturintiems gy
ventojams, kurie gyvena kam
bariuose be virtuvių; ‘

turi

Turtasvlrš - - - $3,500,000.00
Atsargos kapitalas - $250,000.00

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

reigunams
kiliems y-.„§0 -cgritų.
iš anksto parūpinti smulkius 
pinigus. Dėstys šie lektoriai: 
Gyd. Kauza, dr. Jąsaitis, majo
ras Skybartas, kapit. Bagdonas 
ir p. J. Damauskas. Rinktinės 
vadas komendantas^ j pulk. Bo
belis kviečia s visuomenę kuo 
gausingiausiai dalyvauti.

SAUKIT ČALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not ine.
, 10 West 18th Street

Į vakarus nuo State Street
musų patyręs inžinierius atvažiuos į 

namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na 
apšildymo' reikmenų (plant) ga
ru arba karštu vandeniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—3G mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

Ir

,, • i(i ,..11'11^41^

i' i

FED____________ Z and
LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTIN MACKIEWICH, Eres.

;?MNGS
4192 ARCHER AVENUE 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

PATTERN 2327

2327

FILET CROCHET 
2327—Kėdei padengti

Sparčiai statomas Aleksoto 
vandens rezervuaras

KAUNAS. — Kauno miesto 
s-bė pagreitino Aleksoto van
dens ręzervuaro statybos dar
bus. Vandens rezervuaras stato
mas ant kalno, netoli keltuvo, 

S ,

šalia Damijonaičio pradžios 
mokyklos. Šiuo metu prie, re
zervuaro statybos darbų dirba 
87 darbininkai.

I NAUJIENOS NEEDLECRAET DEPT.
1 1739 So. Halsted SL, Chicago, DL x

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No 

I Vardas ir pavardė.

• -Y Sodų nuomotojai riusivylė
I ZARASAI. — Vidurvasarį
I vaisių pirkliai iš anksto buvo 

~ | obuolių ir kriaušių gausumu 
j sužavėti. Bet kadangi vaisiai 

""“I dėl sausros menkai teužaugo, 
__| smarkiai krito, tai daugumas 

/pirklių išsižadėjo rankpinigių ir 
— Į atsisakė nuo išnuomotų sodų..

jūsų

Atdara vakarais iki vai.
■> ‘Nedėliomis iki 1 v. dieną

16

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

V

AR TAMSTA
TAUPAI?

J!

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

kėjimais iš

I

W.G.E.S

Hrirsit 
mušiką

nuo 8:30 ▼. ryta 
9:15 vakaro.

Kasdien
iki

vėliausias žinias, 
Ir kitus įdomius 

pranešimus.

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

MADŲ

LITHUANIAN BUILOING, tB & SAVINGS ASS’N
Adresas...

Miestas ir valstija.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, Dl.

NAUJIENŲ ŠPILKA
» So. Halsted Street Tek CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v

COMPANY.fi


f
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WKOS, Chicago J,

NAUMENOS
Published Palty Ęxęept Sunday byThe Lithuanian News Pub. ęo„ Inę.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Sųbscription. Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 pęr yęar outside of Chicago
$8.Q0 pėr year ių Chicago

$c per copy.

Ęntered aa $ęcond Class Matter 
March 7th 1914 ai the Post Office 
of Chicago, Ui, under the act of 
March 3rd 18^9.

Naujienos einą kasdien, išski 
riant sekmadienius. Leidžia NauN;

Chicagoje—pą$tu:
MetamSf __
Pusei metų.--------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiamsVienam mėnesiui ....................

Cfricagoj per išsiuntinėtojųs:, 
Viena kopija . ....
Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse

*5-2£ 
-—4.00. 
-----  2.00

ųo 
>75

3ą 
18c 
75c

f

i

Antradienis, spalių 31, 1939
.. ——-—r— :---------------— ■ ■ ' , —   -—. . ■'. .t, ■  ----------------------—-------------------------------------------------------------------------------------—

*^J—J^wj|.vienTe ŽingS»yie sten«ifsi. Pa- ^^JCZyZUOl I^Ct^ZiCL^ .1^€flTUOl/'■[brėžti sąvę luprųo. privilegiją, “ w 3 j . X-; greitai užsigauna, jei nenori pa^
nnnu^ nešaf* bą“. f j ęras, arbą buvęs valstybės ąuk-||------ pa^eiguųas.

Cą tQ ją.. J eiliniu^ fcą- Nors kai kurie jų jau mėgin- 
rius karininkdi žiuri sų panieką. Ką$ Mėms rupi?1^tet^voię Smitai prigyti, štai -r- Tautinių mažun\ų kareiviai buvo siunčiami i pa į•• «• • X nu 14 A* V K. 14 vių ėdikas iš Vilniaus dienraščiovojingiausiąs vietas, DideUs nuosimtas bemokslę,L^0W<y. ^aktori^ Šito vyro

— Pabalti-1 akys durnų nebijp. Jau ir čia T Metas padaryti galą įenkų. gųžtąmg. Kaune jisai dėjo pastangų, kad Įjąjų bųtų leisią leisti lęnkų kalyba dienraštis. Kuomet jam buvo | pastebėta, kad Lįętuyęję leąkų 
Bį .. . -1 IJą^vęįe, — kd Lenkijos spcią-Į nors, ir gęrai pasiruošę, vyrąi l saj į tai atsakė? Esą, tasai lęn-

)Virtus valstybiniam ar parla- męntiarmi.am kapUa.lmuto, pra-i* nyks didelis karų kiršinimo lizdas — ginklų fabrikantai ir turės eiti tautos prie nuoširdaus nusiginklavimo ir visų klausimų sprendkno taikos keliu.Visa šitą gali šiek tiek sutruk- dyti Aziją, jei Japonija ir Kinija nepergyvens taip pat suiručių, nes tuomet tikrai pasauliui gręstų taip, vadinamas geltono* sios rasės pavojus, bet aš leidžiu, kad karui užsitęsus, neišvengs jo ir šie kraštai, nes šis kkras turi virsti šiandien tikrai pasauliniu karu ir netikiu, kad pasiliks bent vieną valstybė, ku-^ ri šiokiu ar kitokiu budu neįsikiš į šį karą.Nogėtųsi dargi tikėtis, kad šis karas tikrai bus paskutinis, bet po buvusios, pamokos nesinori to tikėtis,, nors galima sakyti, kad po šio karo bent kelios gentkartės galės ramiai pagyventi.Žinoma, jei laimės demokratinės valstybės.Jei laimės fašistinės, vaizdas šiek tiek pasikeis, bet rezulta- (Tęsinys)> i vaisiais bet nukentės. Nieks jai tai gali būti tie patys, tik ka-i. Susitaikymas su japonais, aiš- ^dovanos šio niekšiško žygio rui užsibaigus reikės laukti dar kiai parodė, kad rusai ne tik prieš Lęnkųų. Tenepamiršta Hu- baisesnio pilietinio karo, negu Legali kovoti dviem frontais, siJa ir ‘^pyksta vėliau, kuo- buvo Ispanijoje ar Rusijoje._____________ ......... .- ... ................ , .. bet datfgii vi.ęnų, W aš iki šiol ™et J? Ilc,tuos >r visos, paverg-l torijoje, negali pamiršti savo gynę pąčias. pavojingiausias vįe- netikėjau. A& visą laiką skai- ■ s ^ut0^ lųo^O padėties ir stengiasi paeitas, o lenkai kilę nuo Krokuvos, $3^ kad rusų kariuomenė ga- Lpag . ?au bręžtk kad jie esą kito kraujjo[čęnstakavo saugojo Vilniaus įinga. Tiesa,, ji galinga ir šian-|:verglJ0S’ žmonės, suprągk, bajorai, ar ką- kraštą!. Nieko ųuostabftus, kad dien, rijędnbaL bęFųięhą bądu ne eili- vns tnk nnsirndė SSSR kn.rinn-L.m~ niai internuoti’'žmonės.Rodos, vienos- tautos1 žmpnęs •ir bendros nelaimės spaudu i aiųi •tonėtų pamiršti, tą skirtumą, bęt kur tau : Co; tą. jąl; kiekvięųame. žingsnyje tai pastebiama^ ’ J IYra konstatuota daugelis tokių'atsitikimų, kad internuoRę-[apgyventose vietose žymiai (L ;ji> kariai jokiu budu nesutiko desnę žemės dalį valdė lenkų sėsti į vieną ir tą patį vagoną, dvarinipkak stambus didikai; — ar autobusų kartu su tokiais magnatai. 1 O- ir iš viso, visoje pat lenkais, bet Rk eiliniais ką- Lenkijoje dkininkijos4k% tu- reiviais! Lrėjo vos po du ha žemes.Visomis pęogomfe eilinius sa- Jei, turėsime galvoję, kad vi- vo kareivius; verte kajęiąms ba-<$0 Lenkijos1 gyventojų Uk 27% tus valyti ir jįiems pafemauti. vertėsi; miestuose, o 73% dirbo Net uždaryti už spygliuptų vie* žemęptai bus pigu įsivaizduoti, įų šitię išpaikmtį aukštesnio kokio skurdo kaimę butą. Visos lenkų luomo, kąriąį neguli pa- Lenkijos pramonės, kapitalo, val- iniršti tų visų lengvatų,, kuriąs .dę 42% syetijnšalkd, daugumo- jie, pas save tėvynėj^ turėjo. je prancūzai (26%L ainęrikie-Vięnoję vietoję pas internup- čiai (18%’L‘ belgai (13,%):, vo- .tua ateilankė vietos lenkaites, ir kiečiai, (į3‘%)i * i1? kiti. Tie sve- 'karią paklausė,, gal jiems kąs.l tiinšaliąiA aišk>u» rūpinosi tjk sa- nors reiktų atneštį jos galėtų Vo. kapitalų augimu, bet-ne ben- patarnauti ir, žinote, ko tie len- drais krašto reikalais. Viso Lenkų kariniųkai paprašę? Ugi kve- ki j oje butą 1414 akcinių bend- pajų,, gero, muilo ir butams va- ĮlyU tepalp,! Niekas iš jų neprašė knygos, laikraščių ar kito ko, bet šįų tik prabangos dalykėlių! |mų žemių sulipdyta, bet ir ukiš- į Tokie kariai tikrai Lenkijos kame gyvenime lenkų tauta nę- Ikariuomenei. garbės nesudarol buvo savaranki ir čia jos tui;- Tiesa, ne visi tokie, bet daugu- tus svetimi valdė. Lenkiją eko-. moję taip! nomiškai išnaudojo svetimi, o ji! Lietuvos kareiviai visa tai savo keliu spaudė mažumas, matydami tik pečiais trauko ir štai švietimo dirvoje ijš visų viso to net suprasti negali, nes pradžios-23,290 mokyklų, ukrai- tarp Liekųx<^-ęiį|UAU, kareivių ir niečiai turėjo vos tik savo mq- karimiųlįįiį Šiiokto) skir- kyŲų 457; gudai — 16; žydai-r-
tomo> vismi ŠfoL Šiuo W ir lietuyial paskutiniais mę-

mum kaseiiYiąiimsįtai^ netvnei vi^nos» 7- visą* 
fa. tafamss tenka hwfaiaw^vo uždarytus!samte te . Vidurini.^ mokyklų Lenkijo-

-------3—....I

Internuotieji lenkų karįai. Nors kai kurie jų jau mėginaistrose, ne Clpcaąoj,, paštu; į(Atpiginta) 
___  $5.00 
_____ 2.75 
___ 1.50

Vienąm mėnesiui >—— .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: 
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Amerika ir Europa
Amerika šiandien yrą griežtai; nusistačiusi' prieš ka

rą. Nora Amerikoje gyvena milionai žmonių, kilusių iš 
tų Europos šalių, kurios dabar kariauja,, bet apskaičiuo
jama, kad bent 95 nuošimčiai šio krašto gyventojų stoją 
už Amerikos neutralumą.

Sis nusistatymąs, gal būt, visai pasikeistų, jeigu Hit
leris pradėtų nugalėti Angliją ir Prancūziją. ir imtų at
rodyti,. kąd jisai gali laimėti karą. Bet šįąndjen milžiniš
ka dauguma amerikiečių yra įsitikinę, kad.karą laimės 
sąjungininkai.

Jie taip, mano daugiausia dėlto,, kad šis karas yra ve
damas ne tiek ginklais, kiek ekonominėmis priemonėmis. 
Visi žino, kad Britanija ir Prancūzija ekonominiu atžyflr 
giu yra nepalyginti stipresnės už Vokietiją. Jeigu net 
Hitleriui visomis jėgomis stengtųsi padėti sovietų Rusi
ja,, tai ir tuomet naciai bųtų daug silpnesni už Vakarų 
Europos demokratijas, nes Rusiją yra “milžinas aut mo
linių kojų”. į t

Tačiau daugelis tų žmonių, kurie neųori^ kąd Ameri
ka kištųsi į Europos karą, yta nepriešingi tam,, kąd Jung
tinės Valstijos padėtų Europai, kuomet ji darys taiką. 
Kai kurie dargi ragina Ameriką pasiimti inciatyvą tair 
kos klausime. Jie sako, kad žmonių jausmai Europoje 
taip įkais, beeinant karui, kad jų valdžios paskui, darant 
taiką, nebegalės vadovautis šaltu protu ir teisingumu^ ir 
padiktuos nugalėtam priešui tokias sąlygas, kurios vėl 
neleis Europai nurimti p.ęr keletą dešimčių metų.

Amerikai, be abejonės, labai svarbu, kad taika po 
dabartinio karo butų pastovesne, negu ta, kuri buvo pa
darytą 1919 m. Bet°jeigu Ameriką uorės dalyvauti tai
kos daryme, tąi ji turės pasiimti atsakomybę ir už jos 
vykinimą. Po Pasaulio karo ji šįtoą ątsąkomybės nenorė
jo nešti. Padėjus Sąntąrvęs valstybėms: sumušti Vokieti
ją ir pagaminti Versalio sutąrtį, Amerttą iš Ęuropos pą- 
sitrąukę. Jį atsisąkė- net stoti i Tautų Sąjungą, kurios 
vyriausias autorius buvo prezidentas Wilsonąs.

Jeigu Amerika ir po dabartinio karo nenorės daly
vauti kartu su Europos valstybėmis taikos gynime, tai 
butų išmintingiaus,f kąd ji visai nesikištų ir į busimą tai
kos konferenciją. z

— Lenkijos bajorai, —- Tipinga dąįnelč. ■ 
( jo. vąistybę^.
1 '! ■ , • - ■' ■ - ■ i

(Musų specialaus; koi’espondęnto Ljeįųvojęį
v ■ —T—r—T—-ĮnteęiMtottejji tejteai kąriąi|minę padėtį. Mažumų tautų|dienrašty eina, tai žinote, ką ji-

L*' įlimty santykių atspipdi$.Įmękų bųdu kariųo.m.eųėję nę^a-lkų dienraštis Lietuvoje nesąs Čia Lietuvoje pątyruę tarp len-liejo prasimušti. Gudąi,. ukrąi- Lietuvos nepriklausomos; vaiskų ka*rįų įų papročius ir tąrpu- nięčiųų lietuviai, galėjo, bųti tik tybės šalininkas, o jis, Macke- savius santykius numanu,, ko- eiliniais kareiviais, nors jie ir kią Leųki-įoję viešpatavo prarą- butų buvę nęt aukštus mokslus ja tarp, aukštesnio fa žemęsnijo išėję. Jais vigais atvejais nępa- luomo. Iš čia galima darytį kąi sitikėta. karo metu į pavojių- ’kuriųą išvadas, dęt ko buvusi įgįąusįąs, vietas kaip tik buvo iLęnkij;08 valstybė taip ūmai su- sįųnčiąmos toą kariuomenes, da- byrėjp,. norą vietose jos karinę- lys, kuriosb butą daugiausia kalnėnė parodę tikro heroizmo. JJręivių kiįų tautų. Lietuviai ka-Kariąj tik ką. atitrukę iš mir-. ręiviąi buvę sugrusti į tuos pul- ties nasrų rędos, galėjo pamirš- to,, kurie ėjo į pirmą ugnį lęn- ti tas luomines lengvatas ir tuos kų koridorių giųtį, nes Čia buvo skirtumus, kuw vtešpatavoi tarp i pavojingiausia vieta. Tokiu bu- jų medžiaginės ir luominės pa- [du lietuvių lenkų karę žuvusių dętięs, o vienok nelaimes spau- nuošimtis ląbąi aukštas, džiami, atsidūrę svetimoje ,teri- Gudai, ukrainiečiai taip pat

Suomiai nesutinka įsileisti sovietų armijos
1 gųoųąiją yra pasiryžus neįsileisti sovietų armijos 

garnizonų į savo teritoriją. Kitais klausimais ji sutinka 
su Rusijos; valdžia derėtis, bet šitame punkte ji nutarė- 
griežtai priešintis Stalino reikalavimams.

Iš tiesų, tai yrą pagrindinis tautos nepriklausomybės 
klausimas. Tauta, kurios žemėje stovi svetima ginkluota 
jėga, atėjusi tenai prieš jos valią, nebėra savo krašto šei
mininkė. Kas tą jėgą atsiuntė, tas gali bet kuriuo ląįtak 
pavartoti prieš valdžią arba prieš žmones. Kaip gį' gar 
Įima laikyti nepriklausomą šalį, kuri yra priversta W&r- 
lątoą toleruoti šitokį gąvęjų savo viduje?1

Wįjją,. katvkją ir įiętųva to Maskvos reikaląyį^ 
atmesti ąedrįw godeli jos dabar- darosi viena po kįitęą 
faktinei priklausomos nuo Maskvos. Estiją sovietų 
jją jau užėmė. Nętrukus> rusų kareiviai įeis ir Latyį^į 
buvo pranešta, kąd jie jąu atmąršavo prie Latvijoj sie
nos. Paskui rusų arW.ą bus atsiųsta ir į Lietuvą.

Yrą ląbai naivu įganyti, kad tos armijos tėWU ątęįp 
na tiktai taip ąau pasisvečiuoti. Jos yra įrankį 
rųą ępUtikos,' kurių vykiną spvieįų valdžia Pabaltijo kraš
tuose, Tą politiką yrą įėgoą politika, atkreipta prieš ma
žąsias tąutas,. kitaip sakant, tai yra imperializmas.

Suomiją tatai supranta, todėl ji ir priešinasi yisomįs 
keturiomla tam Stalino reikaĮayįąmį.

■.... "■....—! ......  .r..

, Parodos neša nwWius
į" ■

. 0 S ’

Šiemet Ameififceįjs biiivp dvi pąsąulio parodos ir afei 
davė nuostolius. Ąpie N,ęw Xork.Q parQdo%'fįĮ?ąijąiw b.ė- 
das buvo daug žinių spaudoje. San Francisco parodbs ve
dėjai skundėsi mažiau, bet kai paroda užsidarė pereitą, 
sekmadienj, tai paaiškėjo, Had jos deficitas siekia beveik, 
pusseptinto miliono dolerių.

Po šito dviejų Amerikos didmiesčių patyrimo tarp
tautinės parodos, tur būt, išeis iš mados.

vičįus, Įeisiąs Lietuvai visai par lankų (M.ęųffaM!žinoma, tasai lietuvių ėdikas dienraščiai leisti leidimo negavai Laimė, kad jau bajoriška Lenkija žuvo, o kitaip tai jau Liėtuva gautų naują ultimatur mą!Vai$įųgoj(e Lietuvoje prieglaudą surado ir Vilniaus, krašto žvalgybos, viršininkas, kuris ne Vieną iŠ Vilniaus krašto lietuvių yra į kalėjimu įkišęs, hįet Šiarų vyrui, kaipo nuo karo veiksmų pabėgusiam davė, prįe- glaudą kaipo internuotam ir dabar jisai už vielų sėdi ir turi pakankamai liueso laiko apie netolimą Lenkijos praeitį pagalvoti! (Bus daugiau)
TT— St.' Miščikas-Žiemys

_■ - / »

Dar viena pamoka pasaulio
. etanatui(Mųsų korespondento)

• • ’ ■

, bet ne dabartinių nepo-p vos tik pasirodė SSSR. kąriu°-1 puliarių valdovų rankose. Ka menė Lęnkijp.s teritorijoje, tai riuomęųė f ją gudai, ukrainiečiai palankiai L valdovai ir jų pa^l sutiko ir tų tautų kareiviai me-Įra valstybė valstybėje tę ginklus skubėjo bėgti pas Ijuojs!
L Juk Lenkijoje nebūtą žemes reformos. Gudų ir ukrainiečių

Tikėkime ir stenkimės, kad išsiliuosuodamos iš|'aimč|ų demokraliU valstybės 'ir nukirstų galvą faŠištimam ir stalinistiniam režimui galvą.Lietuva iš žemėlapio nepražus, nors vargu išvengs karo veiksmų savo teritorijoje. Bet vėl atgimsim!(GALAS)

«

/

drais krašto reikalais. Visę Len-rovių, kurių kapitalas sudarė 3;361,888,000 zlotus. Tai Lenkija ne tik tautiniai buvo iš sveti-

|F įuta viso 698’ iš Ukraį- mfagą, fa.LųteČiai savo lėšomis išląįkė tik
tok* vąfepi o> ipųkų
ųet iųtermtoki

toto ką$mnkąį ąąyę, 
ęętyių nęg&ito ves$ į mūšį.

gudai vieną, žydai dvi; ir lie- tiųyiąi vieną, bet ir ta jokių teisiu neturėjo 1Sakykite, kąip tos mąžumots gulėjo gerbti lęnkų tautą? Kaip • / V — • ' v/ « . w

VI.Keli žodžiai dėl ateities. . . . J I Kas laukia mus po karo?ir visa tauta viena, h 1d ant- 1 Paskutinis pasaulio, karas antro- muW3 suteikė naują kapitaliz- ji vaistyti, teisingiau pasakius, lmo fornją: valstybinį kapitaliz- _____komunistų partija (nacikonju-lai paskutinis etapas kapi- nistinė) norėdama išsilaikytiUauznuu, Tai paskutinis priva-Įlx , < Qvaldžioje turi griebtis dirbtinu- taus kapitalizmo gyvenimo lai-l inų,- turi imti tik tai, ką jai kotarpis. Vokietijoje ir Italijo- duoda, bet negali ryžtis pati je š“>>a valstybinio kapitalizmo savistoviai veikti, nes ilgas ka- ldar Pakentė privatų kapitalą, ^as, didesnis jėgų įtempimas iš- Rusijoje viskas virto vien iais- šauktų vidaus suirutę, kaip ....... ..1917 m.Ir todėl galima būti tikrais, kąd rdsai dargi Lietuvą ar Rumuniją puls tik su vokiečių sutikimai. Pasaka, jog rusai gali-jjon, reikią atmesti kaip, nesu- savotišką valstybinio kapita- Lko nepaliestas# Spėjama, kad brendusi dalyką; Rusija nieko panašaus kaip šiandien U rukoriaus darbas.'nedarys, kas ją. galėtų įvęlti į Rusijoje, lik su tuo skirtumu, — Prieš keliąs dienas sudegė karą, nės tai butų jos pražūtis. kad 11S bus valdomas ne vienosLrjn£jno vals. viršaičio kloji- iRnsiją dabar galvoja kitoniš- P^^jo^ bet liaudies, visos vals- kai: ji gatavą duoti visokerio-pYbes per savo atstovus.pą pagalbą vokiečiams, nes Butų galima dargi pavadinti ianie silpnesni ir juos gali grei- parlamentariniu kapitalizmų tai nugalėti, tuomet anglai, ga- lies v*s^ valstybes ūkį valdys lėtų diktuoti sąlygas ir rusams, Pęrtemęųtes ir per savo atsto- •tad tekariauja anie du iki iš- durbo liaudis tinkamaiseks> o vėliau aš pasakysiu sa- sęciąliz-vo žodį.Tai taip pat svajonė, kuriį į Nętikui> kadi pę> šio, kąi?o, kil- nevirs realybe. W dįdęlių reyęRueij.ų. Bus tey-Rusijos susidraugavimas su R* • to?i-'Vokietija ir šių dviejų gręsiu- pa^s.ta^, nor^s Srįzti prie senų ’mas pavojus Balkanams gali kapitalizmo foimų, bet kapita- tak iššaukti Italijos prisidėjimą U^mo kūnas, bus perdaug su- prte anglų nes* jiems šie du draskytas, kad grįžtų tai, kas draugai (Berlynas ir Maskva) Puy0, prie Balkanų klausimo rišimo Sęn.os. kapitalizmo formos, ne- nereikalingi, nes jei kartą rur ga^f. $£įžli jau vien todėl, kad, sai pasakė, kad eina Lenkijon teidžiant, jog anglai ir prancu- vaduoti savo, kraujo brolių slar za*’> kartu su jais ir visas demo- vų, kas užtikrins, kad nepano* krattims pasaulis laimės karą, res ir Balkanų slavų vaduotu U(abglų bei prancūzų) impe- vokiečių pagalba ir Mussolinis lP?3 Atsiras naujus ikivėl pasiliks be nieko ir gali nėr tekti dargi Albanijos?Ir aš tikras, jei anglai pasių* lys dar gerą atlyginimą italams, \,tai anie jei neprisidės viešaj prie Vokįetijos priešų, tikriau šiai pasiliks neutraliais ir kenks kiek galės vokiečiams, ries gar Įinga Vokietija sąjungoje su Rusija — Italijai pavojinga.J,ęi rusai mėgintų kabinti kur nors anglų ar prancūzų infarer ’ ^us, rusų galas tik pagailėtų.: Labai klystų tię, kurie galvon tų, kad Lenkijos sugnĮųždynir mas gali užbaigti karą. Nieko panašaus, pasaulis rusams (ik gali padekrivoti, kad dėl' jų įsi-

Gaisrai ir nelaimėsBIRŽAI. — Rugsejp. ųaen. 21, _ . . r v. _ id., bekuliant javus, pas ukinin-tybes. nuosavybe ir fašistinėse L ,r - i u ♦. ‘ x ijką Varną, Daučkenų k.., Knn-valstybese mes matome, kad L. T., . rL *• -. x . ., .. .’ čipo. v., kilo gaasras. Daržine,privatus kąpitahzmas vis dau-L . . , v .v, ...r. . / . .v . . .v kurioje buvo, kraunama iškulti giąu ir daugiau išstumiamas iš-L. . . .. . .6 . .v. . . siaudė stąjga ? suliepsnojo irgyvenimo ir sis karas pribaigs k . v _ -• -v.. . . i joje dirbę žmones vos spėjo is-1.^ 2[1S^L .. ...-A. vi sigelbėti. Ąrti. buvęs klojimasPo karo galima tikėtis is kar- . ri . . •I. .... ® . ... . įsu jame likusiais javais gaisro
mas su visais javais ir bedirbančia kuliamąja mašina. Gaisras kilo iš pypkes.— Prieš savaitę einąs iš Šiaulių į Biržus prekinis traukinys, čepukų k., nušoko nuo bė- Priežastys aiškinamos.ties gito

19- d. paro-
Galvijų parodėlėŠAKYNA. — Rugsėjo įvyko galvijų prieauglio dėlė. Ją aplankė Lietuvos galvijų auginimo ir kontroles ra-< tekų sąjungos valdybos narys agr. J. Petraitis ir apskr. gyv. instr. agr. J. Gurmšlys. Premijos skirtos iš veršelių sąrašo, kuriame nebuvo savininkų pavardžių. Užbaigus ekspertyzą ekspertai sužinojo veršelių savininkų pavardes. Parodėlėje dalyvavo 22 galvijų augintojai su 45 veršeliais.šiol} nebuvusių- valstybių. Pasaulio žemėlapis virs dar marges- „Jnis,, nagu, po šio paskutinio karo, nęs ne tik atgims senos valstybės, kurias šiandien užkariavo vokiečiai, italai, rusai, bet ii pasiskelbs nepriklausomos daugelis tų valstybių, kurias šiandien.. iš. seniai valdo rusai, anglai,( prancūzui, holaudai ir kitos kolpnialės valstybės.Netenka, abejoti, kad imperijon^ sugriuvus, jos bus užinfę- resuptos, kad negimtų kitos galingos ir juo bus, labiau susmulkintos valstybės, juo geriau, juo ilgesnė taika bus.Ir šis imperijų sugrųtvimas, naujų valstybių atsiradimas, kįšįrnę fa teikiąnięs pagalbos! privers keistis ekonominėms gy- kąras užsitęs Ųgįąį. ir pąsąųjįsi venimo sąlygoms, bus reikalin- ^mąrkiąu ųityąrg^ didesnis kraštų bendradar-Bet karą ląimU demokratę I biavimas ir tam tikslui reikės ųęs valstybės, ir bttlejįzmąs,1 ne tik atnaujinti Tautų Sąjun-cipBftljąfltaa. sufty.ręs.. įsteigti Suvienytas Valtybes. Eu-lįųsiją, nejflsiflaHflps šio įsrojropa to neišvengs.

jjto upgaįąję; pą^itifcįii^ų?;UR& 8a^jo kariauti už įenkus, 
k$?etyijų> n#a tototoką/itoąty% sąu lygiai nieko, nelauk- 

gerąją kareivių dmr- Įtem ’•gaiši • 1 Juk Gudijoje vietoi^is butą.Tie iš lenkų karių, kurie at-.pkį 51.5% bemokslių! O ukraį- viresni ir akylesni visai nuo^ir- l’niečiją tarpe 23% bemokslių, idžiai. sąvo, kariuomenės vadovy- net lietuvių tarpe tų bemokslių, be nusiskundžia ir tvirtinau kad'|!Proc^ntas buvo gaų ^yiųos, bet daugelis, iš žymių kariuoiųenės ;kų J^11 bekabėti apie ip^-. .pąąkirų. dąjjų vadų pirmoje ęi-p^mąs, kad lenkų W<^e. buitą lėj.ė eupiųpsi tik savo, ąjsmeną kviet0Iflfe, iki 32% bwok51iųj patogumais, savo, savisauga ir * nelygybė, . tąsai luopnj savo kailiu. Kariuomenės vadp- skirtumas dabar Lietų&ųjie tarp vybė buvo parinktą ne .iš gą- internuotųryškiai)^ąslębiąipąs/ balnių kariiiinkų, bet iš prįviM tarp internuotų lęnkųligijuotp. lųo#i& W daugumoj.®įkapių tąętą^i į akį^ tojii netyr buvo visokie groyaj,, aukšti, ba-l^y^e ir noras pasipustė, savoj ’jorai, stambių pramonininkų ar tuščią burbulą parodyti, bet tajif .pirklių sūnus, kujęiję tupėjo gft- pftstelųtuna ir tarp tų lenkų C<- lvffiaj n„i,a „a,|ga bet daugelyje kontinentų į-rus ryšius ir pažintis. Kayiuo- vdių gyventojų, kurie karo W ltmenėje nebuvo tikros atrankos, veiksmų spiriami čia 'Ijietuvop- pagal gabumu.^ bet pagal lųor teritorijoje atsidūrė, ir jįp kiek: į

Juk (Gudijoje vietomis butą

t-

Kjž .<L-aU.tltJitL.uAi-, hvĮ* :A..

Neturi arbatai vandensvisa bu- ųu-SARTININKAI. — Per vasarą Sartininkai, nors ir vo keletą kartų perku.no skriausti, lietaus nematė, šuliniai tušti. Kiekvienas pradėjo taupyti arbatai. Ūkininkai laukia, vandens, kaip gervė giedros, nes negali sėti, fcijti gilina šulinius, bet vandens irgi (f nėra. Nuo Sartininkų už 5 km. yra Draudenių ežeras, tai dauguma jau taisosi statines prie ratų ir pradės vežti. ■.
.Užsimušė prie statybosi $IAULĮAL -e- Kareiviškių kaime, Pakruojo vi. prie naujo r trobesio statybos rastas negyvas sutriuškinta galva darbinųi- kas Pariedinis Al., .apie 30 me- * tų amžiaus, kilęs iš Lygumu. Spėjama, kad darbo metu keitęs rąstas ir jį užmušęs.

■i.'--

perku.no
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Raudonoji armija 
areštavo šimtus 

socialistų
Spęęialjaį pasiųstame iš. Kau

no pranešime ^ew Yorko 
socialdemokratų savaitraščiui 
“The New Leader” pasakoja-: 
ma, kad sovietų raudonoji ar- 
m i ja ir G. P. U. agentai įfcalL 
no šimtus Lenkijos socialdemo- 
kratų, patalpom juos koncem 
t racijos stovyklose arba pasiun
tė į Rusiją

Kai kurių sogiajdemokratų ių 
Lenkijos darbininkų vądų liki
mas nežinomus. Gali bųt, jie jau 
sušaudyti. Bet žinoma, kad yra 
areštuptj, * Heinrtoh Ehrliąh 
Brest Litpvske. Vilko r Alter, 
tarptautiniai žinomas žydas so
cialdemokratas areštuotas Ko-f 
vely. Kartu su juo areštuotas 
M. Mustek, kitas Lenkijos so
cialiau, vądas, ir Bflginsky, len
kų ųkiųipkų partijos lyderis,.

Pirm, negu sovietai atidavė

Vilnių UetuvaK šiųitąi Eenkir 
jos socialistų ir darbininkui var 
dų, ieškojusių prieglaudos šia
me mieste, tapo suimti ir iš
siųsti į Rusiją. Tarp suimtųjų 
Vilniuje žymesnių ' socialistų 
buvo Anna Rosenthal, Hjmmel- 
farb, Weinstein, miesto tary
bos narys, Aronovič ir socialis
tai advokatai Teitel ir Zelnikov.* • * v

Panaši kaip Vilniuje istorija 
pasikartojo kituose Lenkijos 
miestuose, kuriuos JS tolino ka
riuomenė okupavo.

Baimė paraližuoja 
sovietų piliečius

» l'J1 9 U

KRAUJASOOA
PUSLfiS, INHSW m Vipv KRONISKV 

LIGŲ LIGONIAMS
VenųatFClnkite, Jfl. kur lŲUir, bandėt# jy- 
iytis Ir nepasiseki. Per paskutinius ‘44 
metus vyrai ir moters—kroniskleji ligoniai, 

kuflp iŲr<|ėsį muHu nynįernti mokslišku.

Kraujo tikrinimas ir šlapumo aną- 
lyzas. Užtikrintas, tikras diagnozas 
Trumpas gydymo paprastai
patąiso atkakliausius atsitikimus.
Raudon^yskų, Storosios

Žarnos Ligos
GYDOMOS BE OPERACIJOS IR DARRO 

laiko SL<W*Tąc8
Pilna pftgrlba per 3 Iki 6 dienų daiiKunjps 

atMitlklmpp^. lAįaĮflps pakeliamos 
darbo žmonėms.

PATENK1NJM*!3 UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME

NopaajlMtKĮ—nle#» pempK«site
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi- Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET 
Kampas Adams — šeštas aukštas

Atdara: 9 v. r. iki 8 v. v. kasdien 
Sekmadieniais ir šventadieniais 10 v. r.

Iki- 1 ▼. p. P-

t , Leon Deimen keletą • metų 
tarnavo Rusijos; verslo organi
zacijai J. Valstijose. Per tą or
ganizaciją sovietų Rusija siun
tė įvairiais reikalais savo atsto
vus Amerikon — ekonominių 
organizacijų reprezentuoto jus, 
inžinierius, sovietų biznio įga
liotinius.

Dennenui, kaip sovietų vers
lo organizacijos atstovui, teko 
su atvykusiais iš sovietų rusais 
susipažinti, kalbėtis, tarnauti jų 
reikaluose vertėju, važinėtis su 
jais skersai ir išilgai visas J. 
Valstijas. Teko susipažinti su 
jais artimai.

Ir pagrindinis, dalykas, kurį 
Deimen įgijo apie sovietų pilie
čius buvo, kad jie visi pagauti 
baimės — nesuvaldomos, ' ne- 
įveikiamos baimės, kuri paraly
žuoja jų darbus, jų žingsnius.

Aš niekuomet nemačiau so
vietų vąldiijinko, kuris padary
tų nutarimą ir mėgintų parem
ti tą nutarimą argumentais ar
ba veiksmais — rašo Dennen. 
Jis, sovietų valdininkas, kaip 
galėdamas vengia atsakoiningu- 
mo, visuomet stengiasi įvelti ki
tą, jei galima augštesnę už jį 
užimančią vietą, asmenį. Mat, 
jjs jaučiasi ne vienas busiąs 
kaltas, jei klaidą padarys.

Rusijos piliečio baimes re- 
‘zultatas yra stagnacija, nuola-

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau vilktos rųšies naujus ųjųnus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jkųo) ąn|, lengvų, mėnesinių išinpkėjijpų 
(Isgaunų geriaųsį atlyginimą iš Fire In
surance kompanijų dėl taisymo apdegur 
šių namų). Darau pąskoląs, naujų, ir 
senų namą ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimui nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip* 
kitos prie* TTTTi

JOHN PAKEL
6816. S. West.wĄ Avę. Fhone GrovelPitone Grovehill 030fi

T-1T W“

■» J R l, M J i., M'.'H J.  i » 1 11 ' ■ » I , I l'i1^KLAUSYKIME
RYTMETINIŲ

PROGRAMĄ™™ W.H.I.P.

finis darbo trukdymas ir deL 
simas. Ir Ji. Valstijose užsaky
tos padirbti rusams mašinos 

>yra» ižktovėjusitos mėnesius lai- 
,k.Q nepriimtos ir neatmestos 
vien, Uk dėl tų, kad sovietų inT 
spektoriai bijojo pasiimti atsa- 
•komybę. O juk jie buvo skirti 
tokiai" atsakomybei.

Stalinas nužudęs 
amerikietę 
komunistę

komu 
užėmė 
žurnu-

Jos

Eilę metų Ąmerikos 
nisių tąrpe žymią vietą 
J.ulięt Stuąrt Poynlz — 
lietė, kalbėtoja, lektorė 
straipsniai dažnai pasirodydavo
ir vadinamoj. Lberajinėj Ame
rikoj spaudoj.

Prieš. keletą metų. J.ųliet 
Poynt# nežinia, kur dingo. Pa
kartotinąjį k.eljąmą, klausimą, 
kas atsitiko su Poyntz, koniu- 
njstai nutylėdavo.

Dabar, polemizuodamas su 
kita komuniste, Ęli^abetb Gų#- 
ley Plynu, Ben Qitlow, buvęs 
pirm Bi|OAyderi,o Ąmerikos ko- 
niuųistų partijos sekretorius, 
klausia: “Kodėl jųss nepakėlė L 
savo balso, kąi- Stąlino. G. P. U. 
nužudė Julįet Stuaųt Poyntz?”

Tai toks likimas ištiko Ame
rikos komunistę. 0 Amerikos 
spaudoje ir dabar dar retkar
čiais klausiama: kur dingo Ju
dėt Poyntz?

200 bilionų dolerių 
nuostolių dėl 

nedarbo
Daugiau neį prieš metus lai

to prez. Rooseveltas vienoje 
savo kalboje pasakė, kad šalis 
turi nuostolio, kai dirbtuvėje 
jrie varstoto nedirba kuris dar
bininkas. Kad šalis turi nuosto
lio kiekvieną dieną, kai tas ar 
ritas biznio ofisas yra uždary
tas. Mat, šiandien visos musų 
reiknienos turi 'būti padirbtos, 
ir šalies 1 gerovė priklhuso nuo 
to, kiek Jos gyventojai įdedi! 
pastangų gyvenimo reikme- 
noms gaminti.

1929 metais prasidėjo, su 
biržos krachu, depresija. Šįmet 
sukanka jai dešimt metų. Per 
visą dešimtį metų milionai 
žmonių neturėjo darbo.

The National Resources Coin- 
inittee apskaičiuoja, kad- per 
dešimtį metų dėl nedarbo, dėl- 
to, kad milionai žmonių nedįr- 
,bo, nors ir galėjo ir norėjo 
dirbti, L Vąlstijos turėjo 200 
^ilięnųi dplerių- nuostolių.

Q, ir šįmet, rir šiomis dieno
mis yra milionai bedarbių, ku- 
ri,ę gąlėtų. gaminti šaliai gery
bes,. Teisybe, karo, žmios pąs.tur 
m.ę į,' šalį bedarbių klausimus, 
bet jie pasilieka taip aktualus, 
kaip buvę.

C. I. Oi nepaskelbė 
savo finansų 

stovio

NAUJIENOS,, Įiį 
j rt ■ itGj‘jr' r J’ir t r "i t, ' i’r i : ■ ■. ui.rf. ’i • .ifir ' ' . ■
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PEOPLES
Reikalauja 35 valau* 

dų ir $35 darbo 
savaitės

, Dąųgęlis iš. musų, žiuriiųe į 
valdžios, ypač į fedjeralios. val
džios. .darbininkus, kaip į darbo 
aristokratus-

Žiųją, kai, kurto valdžios sam
diniui gauna stambias algas. 
Bet neseniai kalbėdamas, fede’- 
raitos valdžios samdinių vaka
rienėje Wm. Green, A. D. F. 
prezi.deųtas, išreiškė kaipo 
‘idealą” pageidavimą, kad val- 
Ižia mokėtų federalianjs sam
diniams n.e mažiau, kaip $35 
;avaitęj(e už 35 valandų darbo 
savaitę. *

Iš staĄdaria-, kuriuos Green 
xkcen,tavo šitoje kalboje, atro
do, kąd. dguge’is federabų sam
dinių negauna $35 per savaitę, 
negauna nė $30. savaitei.

Lokomotyvų Įmonė 
padare kontraktą 

su darbininkais
V . ijįį------_

i Jau 130> metų praėjo, kai įsi
kūrė Baldwin Locomotive kom
panija. šiomis dienomis Bald- 
win. Locomotive Works pasira
šė pirmą kontraktą su darbi
ninkų unija, C. I. O. dalimi;

T~

i
t

24-tos METINIS RUDENINIS

DIDIS IŠPARDAVIMAS
Kainos, Negirdėtai Sumažinto^ 

DOVANOS DUODAMOS DYKAI

Papuoškite 
Savo. Valgy-, 
klą Su Šiuo 

Setu
me-17-ių (toliui labai gražiai padarytas riešuto kombinacijos 

’džio ųž specialiai sumažintas kainas.
7ių; dąlių setas—6 kėdės, ir stalas reguliarės vertės $80.00

i parsiduoda, už .... ... .... .................$44.50
i $7.50 vertės Tabto Pad pridedamas dykai
i Bufetas pritaikintas, tik

EGG $6.00 
$6.00 
$6.00 
$5.75

SCREENINGS _____ $5.00
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
TeL ARDMORE 6975

Ofiso telefonas YARDS ‘ 0706 
Rez. tel. LAFAYETTE 4557

P. KLUJKA, vedėjas
COLUMBIA

ROOFING CO.,
NOT INC.

Žvyrinis dengimas ir ant gontų 
pareųgtąg dengimas Smala ir Pir 

’kiu Dengimo Dyleriąi, Felt Cut- 
ters ir Bičkų specialistai.

: 3319 S. Morgan St.
CHICAGO, ILL.

Peoples Bendroves 
Krautuvėj 24 M-nės 
Rudeninės Iškilmės
Laimingai, Pergyveno Visokius.

Laikus,

$24-oo

i'!

B'fe-Žgl

Gal būt pirma ir seniausia ; 
bei didžiausia lietuvių korpora- . 
ei j a Amerikoje,, vedanti namų 
reikmenų prekybą, Peoples Fur- : 
nitųue Company, šiomis dieno
mis pažymii;24tą rudenį savo, 
sėkmingo tarnavimo visuome- i 
nei. Bcgyj.e 'šios įstaigos gyva-; 
vimo, beveik, vieną ketvirtą da
lį z šimtmečio) dAug dalykų pa
sikelto, buvo gerų ir sunkių 
laikų, bet Peoples Bendrovės' 
vedėjų gabumo; dėka, viskas bu
vo laimingai pergyventa, ir 
Peoples Baldų/Bendrovė turėjo 
garbės neapskaitliu.ojamai daug 
patarnauti visuomenei; tai su 
parupinimu geresnių reikmenų1 
prieinamesnėmis sąlygomis, tai 
parama, lietuviškų tautiškų rei
kalų,. kaip medžiagine, taip, ir 
morale.

Atžymėjįnmi šių svarbių su-jj 
kaktuvių, Peoples Krautuvė yra 
specialiai prirengta patiekti tin- 
kamiausis namų.- reikmenis 
mažiausiomis kainomis, deng- ‘ 
•viausiais išmokėjimais. Prie to,, 
čia atsilankę pirkėjai su pir
kimu įvairių dalykų, aplaikys 
brangias; dovanas, kurios yra 
labai* aukštos vertės. Peoples 
Krautuvės skelbimas telpa šia- 
im.ę dienraštyje, kad- skaityto- ' 
jąi; galėtų, lengvai palyginti čia 
siūlomų prekių vertybę ir, be 
abejo,, jomis pasinaudoti. Peo
ples Krautuvę, 41|7j9-83, Archer 
Avenue, veda ir dirba, kaipo 
pardavėjai, M. T. Kezes, J. A. 
Krukas, S. Krukas, K. 
kas, ir kiti.

Gero pasisekimo!

1939 m. rudeninės mados 
.Kidney -Šlyto partor setas, 
reguliariai vertas $129, iš- 
pardąvimp kaiina

tik ....... $79.50
! LEMPA DYKAI

Gražiausi, 1939 m. rudeninės 
mados miegamo kambario se
tai, verti $85, parsiduoda po

$54.50

, COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI GHI-

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikrinamė, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 1 
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
♦

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

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

Puikiausia pasirinkimas

Mes
jūsų

IŠSIMOKĖTI 
DVEJUS METUS.

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
134# West 63rd Street

X prie Loomis.

gerą 
liku-
PER

Neseniai Industrinių ‘ Unijų 
•Kongresas (G. I. O,) turėjo. San 
Francisco. mieste konvencija. 
John Lewis, kongreso pirmi
ninkas, paruošė 20;000. žpdžių 
pranešimą. Pranešimas, tenka 

‘pasakyti, ne trumpas.
Bet tik apląrpąiįs žodžiais jis 

pasakė, kad C. I. O. turi 4,000^- 
000 narių, kad į dešimtį, metų 
turės dešimtį nųlionų. '

Detalių, kiek kup’ unija- turi 
UZ^imokėjųsi.ų duokles ųaęių^ 
nepaduota. Nepaskelbti nė da
viniai, apie C. I. O. finansus; 
C. I. O. vadų aiškinimu, finan
sų stovis paslėptas todėl, kad 
samdytojai kelia bylas įvai
rioms organizacijoms, ieškoda
mi atlyginimo už neva padary
tum Jiems nuostolius.

Stebėtojai betgi reiškia nuo
monę, kad G'. I. pergyvena 
krizę ir nariais ir finansais; 
Faktinei kai kųųie bųdrų/j ę, I. 
O. veiklos stebėtojai kalba, kad 
InduąjįriniU’ Unijjų k.ęngresąs 
tolį gražu neturi įoOOiOOO užsi
mokėjusių duokles

Pųikrausis pasirinkimas au- 
1 kštos rūšies Grade Lamps 
:$8.50 Jųnior Lamps po. $4.95 
$7.50 Bridge Lamps $4-45

SU1940, Zenitli, Midget Radio 
Wąvę Magnet, Be AeriaI ir 
Groųnd. Niekad Ri^miau šia 
stebėtina žęmą kaina.

»ti.k ..........$42-95

štai kita sensacija, 1940 nau
jas- Zęnith ConsoU Radio, su 
daug kokybes, ypatybių. Tai 
radio kurio norite musų že
ma kaina. Tik.......'.............. .....

!3995
Kili 194D' Zenitlj Consolc mo

deliai iki- $195.00.
Kiti: Zenitli Miidgct radios 

\ iki $49,00
Midget radios,

$7*95
.Emmerson 

1940, stiliaus tik 
, Pirk Dabar ir klausykitės, 

karo, žinių!

Lesni

Z

Iš Lietuvos
IV- ~ ■” .

Priima cukr. runkelius
MARIJAMPOLĖ. — Nuo rug

sėjo 15 d. cukraus fabrike pra
dėta priiminėti iš augintojų 
ęukrihįai runkeliai. Nors cųkr. 
fabrikais siuĮiĮęręsuotas šiemet 
galimai aukščiau pradėti, kam
paniją, iteukug, augintojų veža 
cukrinius runkelius fąbrikąn.

• ŠĮemelj faŲrik^i 1
iš karto išmokės 90% už pri- 
^tatytųsi culmaus rųukelius, o., 
J&ųsiųš’ įQj% tikvęiiauj kąi jjwi' 
yiąį; rųųkpjįąij bųa fabrikai 
įvežti iį išiųękęUnps. už c- fuu-x 
keliui suuios apskaičiuotos.

i

. Į, ........... ■ ■■

jŲiluas pasirinkimas Phjlco, RQA Victor, Zenilb, Emmerson 
Rjadips 1940 metų mados, už mažiausias kainas

KALPROS —• BLANKETAI — MATRACAI 
SIŪLOMA SPECIALIAI NįAŽOM KAINOM 

$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po . ........... .....
,$5i00‘vert, pilnos mier. vilnom išpildytos kaldros 
$7.50 vatiniai matracai po. ..... .... ‘J....:....................

($15,00. springsiniai. matracai po ................... ....
$3.75.^0x80) dubehtavi blanketai po ...... . ....... ..........

:$5.50) 9x12 gražios klijonkės po ......... ..... .... ........ .

$2*95 
$3*95 
$7.75 
$1.95 
$2.98

Didelė nuolaida ųž senus; baldus mainant ant naujų 
‘ .....     i . I . .1 A

' A '

i ’ iEOPLEC_ ^URNITURei^
MA bt u R I N G C O M P A^vd)^

a>.

LL79-83 Archer Av«u, kampas. Riehmond Gatvės 
X»WAi-W»AV6JAHN; ■?< KBZM. J. A. KRUKAS.

■ s, j. krunąs .

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

Išgydome per du per keturius mė
nesius skilvio, duodenąlį 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.
a

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai- 
lomis ir Holiywood 
'viešomis. Darbas 
garantuotas.

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženkletnn*

GALI
- NAUJIENA*'

KAINA 25 ęr<NTA’

narių..

t
: Pakasykite PEOPLES RADIO PROGiRAMO šiądien 7-tą

Valandą Vakaro iš Stoties WGES.

Pelnas <4dh 
LIETUVOS, AERO 

NAŲPAJ, 
rr*

.. ....... .



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, spalių 31, 1939

LIETUVIU KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

IŠ ROCKFORDO LIETUVIU KULTŪROS 
DRAUGIJOS VEIKLOS

I

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Knlturos Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

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

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

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

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

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

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

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų. . ■ 1

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

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

20... ....41
... 38

22... ....37
14... ....31
10... ....27

. 8... ....26 '
19... ....21
12... ....20

. 13... ....16
14... ....15
15... ......8
10... ......8

. 9.. .......8
14... ......6

. 13.. .......6

. 20.. ......5
15... ......4
13.. ......4

. 15.. .......3
. 10.. .......3
. 10.. ......2
. 10......... 2

15.. .......2
. 10.. .......1
. 10.. ....... 1
. 10.. .......1
. 10.. .......1
. 10.. .......1
. 10
. 10
. 15
. 10
. 10

.. 103
1940 metais.
gaus tikėtus
amai visi tie

sekmadienį, vadinasi, jų atvykę delegatai atsiveš jvai- 
lapkričio 5 d. įvyks Lietuvių rių sumanymų, juo bus gėriau, 
kultūros draugijų (vadinamųjų ’• Ir vėl pakartojame: kultūros 
Chicagos Lietuvių Draugijos valdybų nariai yra laikomi de- 
skyrių) konferencija. Konferen-Į legatais. Taigi, jie yra kviečia- 
ęija prasidės 1 vai. popiet* ir mi kaip galima gąusingiąu kon- 
bus laikoma Neffo svetainėje,1 ferenci joje dalyvauti. Tie šky- 
2435 S. Leavitt St.

Tos konferencijos yra laiko-1 gali, be valdybos narių, ir dau- 
inos tik kartą zper metus. Suva- g.au delegatų prisiųsti (po vie- 
Žiavę iš kolonijų delegatai turi ną nuo $0 narių, tačiau pirma- 
progos pasidalinti savo nuomo- jam šimtui atstovauja valdybos 
įėmis, pranešti apie savo sky- nariai), 
•ių veiklą, pareikšti pageidavi- • 
mus (jei ateities veikimo bei nu
statyti gaires kultūros darbui.

šiai, pavyzdžiui, pereitų me- į centrą po penkis1 dolerius įvai- 
tų konferencija nutarė sureng- rioms išlaidoms. Skyriai yra 
ii bazarą, kurio pelnas buvo ski- prašomi tą nutarimą prisimin
damas kultūros reikalų fondui ti ir atvežti į konferenciją nu- 
(fondui mokslėiviams šelpti ir statytą mokestį.
Lt.). Tas darbas liko įvykdytas. Į šių metų konferencija, kaip 
Vadinasi, bažaras liko surengtas jau minėta, įvyks lapkričio 5 d. 
ir fondui atliko apie pustrečio Neffo svetainėje. _______
Įimto dolerių.

šioje konferencijoje irgi ban-i nešimų (raportų), 'valdybos ra- 
dykime išdirbti naudingus pla-' portų, kalbų, dainų, įvairią sū
nūs. Tačiau vien tik planais ne- manymų aptarimo, o pabaigoje 
pasitenkinkime, bet stenkimės 
Juos pravesti ir gyvenimam Kaip 
ten bebūtų, o mes turime dau
giau rodyti veikimo.

Kaip tas veikimas galima iš
vystyti, tai daug ką galės patar- 
i kolonijų delegatai. Be to, jie 

galės nustatyti ir tai, kokios rų
šies veikimas yra labiau pagei
daujamas (koncertai, vakarai su 
vaidinimais, paskaitos einamais bus paranku tiems delegatams, 
klausimais, etc.). J

Taigi, juo daugiau iš koloni- nijų.

KulturieČiai ir vasaros metu smagiai ir naudingai 
' laiką leido.

AR ŽINOTE K A 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

riai, kurie turi per šimtą narių,

Pereitų metų konferencįjoję 
’*r vėl buvo patvirtinta* kad sky 
riai privalo per mętus sumokėti

susidės iš kolonijos atstovų pra-

>— linksmosios dalies, būtent, 
vaišių. Beužkandžiaudami ir be- 
____________ i delegatai tiirės 

vieni sų kitais
silinksmindami
progos arčiau
susipažinti.

Konferencija
dėti 1 vai. po pietų. Pasistenki
te tad visi laiku susirinkti, -— 
juo anksčiau pradėsime, juo 
anksčiau galėsime baigti. O tai

na

vai.

KONTESTANTU 
VĘIKLA

pri-

Pereitą savaitę iš kontestan- 
tų daugiausia narių gavo Juo
zas Ascilla ir K. Yokubka, bū
tent, po tris narius. Stanley J. 
Petrauskas iš Rockfordo gavo 
du narius ir dar reikia gautf 
8 narius, kad galėtų laimėti 
Kalėdų dovaną. Jeigu Chica- 
gos kontestantai ir toliau taip 
mažai darbuosis, kaip pereitą 
savaitę, tai rockfordiečiui 
draugui Petrauskui be opozici
jos teks laimėti pirmą Kalėdų 
dovaną.

Apie kontestantus kalbant, 
tai reikia pripažinti, kad kada

kalbi su kontestantu, tai 
žada tiek ir tiek, bet praslin
kus savaitei-kitai tie prižadai 
pasilieka prižadais, o aplika
cijų naujiems nariams atneša 
mažai. Tik keletas turiu kon- 
testantų, kurie mažai žada, 
bet veik visada daugiau na
rių gauna. Visgi tikimės, kad 
daugumas kontestantu nusta
tytą kvotą iki Kalėdų išpildys.

Pereitą savaitę kontestai ir 
draugijos nariai įrašė 12 nau
jų narių, taip kad šiame 
biliejiniame konteste jau 
įrašyta 449 nariai.

NAUJI NARIAI
t

Kon. S. J. Petrauskas 
Rockford įeaše:

Johnnv Bubinas 
Anthony Bliznik.

Kon. K. Yokubka įrašė: ‘ 
Stanley Levisauskas 
Grace Mizgeris 
Frank Bartasis Jr.

Kon. Joseph Ascilla įrašė: 
Anna Vieraitis
Marijona Warachinski 
Stella Vieraitis.

Kon. Dzūkas įraše: 
Jeanette Ureiyicz
Panelė J. Urewicz yra jauna 

grakšti ir turi gabumą piešti. 
Taigi veik kas savaitė į Chi
cagos Lietuvių Draugiją įrašė 
gabių jaunuolių.

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti įteikia, bet visi mėgsta 
H skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį j rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

/

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Bevto, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iŠ viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metame.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

Štai atėjo nelaukiamas ir ma-^sikaltėlių. 
žai pageidaujamas ruduo, kuris 
lyg koks diktatorius negailestin- turieČiai progresuoja įvairiose 
gai keičia visą išorinę gamtos i 
išvaizdą bei maino jos spalvą. 
Vasaros žaliais dažais nudažyti 
šlamančių medžių lapai daro
si geltonos bei rausvos spalvos. 
Baltučiai, skaistučiai voratikliai 
skrando, lakioja ir dengia1 pa
niurusius laukus ir pievas. To 
dėka ten susidaro savotiškos de
koracijos. Toks, matyti, jau yra 
gamtos dėsnis, kuris reikalauja 
įvairumo. Jei ne tas įvairumas 
ir nuolatinis besikeitimas, lai 
pasaulis butų pusėtinai nuobo
dus. <

Nors vasara jau praėjo ir, 
Dienotvarkė,sakant, nusileido uždanga, 

tačiau, prisiminimai ir atgarsiai 
vis dar tebėra gyvi. Mažai nau 
dos per vasarą turėjo tie, kurie 
išvažiavę į miškus drybsojo kur 
po medžiu ir miegojo. Slieko 
gero nepadarė ir tie, kurie šven
tadienius praleido šiai sau besi
stumdydami kur ant žolės. Vi
sai kitaip sugebėjo laikų pralei
sti Rockfordo Lietuvių Kuliu 
roj$ Draugijos nariai, o ypačiai 
tiė,- kurie domisi fizine kultūra, 
atseit, vienokios ar kitokios rų
šies sportu. Skaisčias vasaros 
dienas jie pasistengė gražiai ir 
naudingai praleisti. O iš to jie 
ir sau naudos turėjo ir organi
zaciją garsino.

Pavyzdžiui, iš kultūrininkų 
susikūrė godo klubas, kurio 
pryšakyje stovėjo farmaceutas 
Antanas Jakubka, Alfonsas Ru
zas, Bruno Yomantas, Juozas 
Virbickas, Albertas Belskus ir 
Feliksas Vasiliauskas. Per visą 
miela vasarėlę jie; pavyzdingai 
ir sėklningai daužė “boliukę” 
po laukus ir turėjo daug malo
numo. Rugpiučio mėnesį sezo
nui baigti jie surengė'du turna- 
mentus, kurie praėjo nepapras
tai sėkmingai/ Tie turnamentai 
golfininkų tarpe sukėlė daug en
tuziazmo. Reikia tikėtis, kad ki
tais metais' golfo klubas turės 
dar (|idesnį pasisekimą.

O Štai kitas kiek labiau komš 
pilkuotas sportas. Kalbu čia a- 
pie beisbolą, kuriam lošti yra 
reikalinga tikrai gerai išlavinta 
komanda. Jr musų draugija ga
li pasigirti, kad ji turėjo šau
nią komandą, kuri laimėjo šios 
kolonijos y beisbolo sąjungos 
čempionatą.

Musų komanda savo suderin
tu ir šauniu lošimu patraukė 
dėmesį ir kitų miestų, kur ji 
buvo kviečiama žaisti, štai 
šiuos Illinois miestus musų ko
manda aplankė ir ten beisbolą 
žaidė: Freeport, Durand, Auro
ra, Sicamore ir Stateville.

Tenka pasakyti, jog atlanky- 
mas Stateville buvo tikrai at
mintinas įvykis. Kulturiečių ko
manda drauge su savo palydo
vais turėjo progos susipažinti su 
vietos kalėjimu, kuris priskai
to apie 4,000 įvairios rųšies nu-

Taigi, kaip matote, musų kul-

srityse. —žvalgas

KENOSHA LIETUVIŲ 
KL’LTURCS DRAUGI
JOS SUTRINKIMAS

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks lapkričio 1 d. 7 vai. 
vakaro J. Poteliuno namuose. 
Visi nariai malonėkite susirink
ti. J. V. Pabar, sekr.

DOVANOS NARIAMS
Draugijos darbuotojams 
Kalėdų dovana už gavi

mų daugiausia narių 
iki Kalėdų

numatoma pra-

kurie atvyks iš tolimesnių kolo- 
CENTRO VALDYBA

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
ATEITIS

ar

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Pirma dovana $25.00
Antra ,, 15.00
Treč’a >> 10.00
Ketvirta 5.00
Penkta 3.00
šešta 2.00
S. Kad galėtų pirmą dova-

INSURANCE
(APDRAUDA)

P.
ną gauti, tai Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 5 naujus narius 
iki Kalėdų, o kad gautų antrą 
dovaną, tai narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 3 naujus narius 
iki Kalėdų.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namą Mūri

ninką, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 

' Uties.

Pasiryžę laimėti.
Štai trys nariai, kurie pasiry

žę virš minėtas dovanas laimė- 
ti:

John Petrošius įraše Petrą 
Olson. |

Marijona Balsevich įraše An
taną Varnagirį.

Anna Karievich įrašė Eva 
Kassen.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St
Kadangi lapkričio penktą die- tą. Taigi, kiekvieno nario 

ną įvyks Chicagos Lietuvių kontestanto priedermė įrašant į 
Draugijos skyrių, kurie yra ži- draugiją senesnį narį, stengtis 
nomi kaipo Kultūros Draugijoj gauti ir jaunuolių,} nes tik tokiu 
konferencija, tai . aš šiame budu musų draugija tarps, 
įtraipsnyje noriu pakelti keletą | 
Jausimų.

Draugijos nariai.
Aš manau, kad skaitan.ieji' 

laikraščius žino, kad Chicagos 
Lietuvių Draugija yra didž.au- 
sia visoje Amerikoje kaipo pa
šaipūnė lokalinė draugija. Už 
Chicagos Lietuvių Draugiją yra 
didesni tik trys Susivienijimai, 
kurie turi kuopas po visas lie
tuvių kolonijas. Nors minėti Su
sivienijimai turi savo kuopas 
po visą Ameriką, bet musų, tai 
yra Chicagos Lietuvių Draugija, 
sparčiais šuoliais vejasi Susivie-, 
nijimus ir, jeigu valdyba ne- ( 
snaus ir padarys gerus tam tin- 
kamus planus ateičiai, o drau
gijos nariai' parems ir pasidar
buos draugijos labui, tai per 
trumpą laiką nariais mažesnį 
Susivienijimą ne tik gali pasi
vyti, bet ir pralenkti. Kad šį tik
slą butų galima atsiekti, tai rei
kia turėti daugiau pasiryžimo ir 
noro dirbti draugijos labui.

Jau yra numatoma, kad pa
sibaigus Jubiliejiniam kontestui 
Chicagos Lietuvių Draugija tu-( 
rėš tarp 6,000 ir 7,000 narių. 
Turint tokią gausingą organiza
ciją nariais, reikia turėti planus 
kaip narius palaikyti šioje orga- yra daug jaunuolių, tai aš ma- 
nizacijojė, ypačiai čia gimusius nau, ar nepravartu butų turėti

Chicagoj ir savo draugijos na
rių chorą, čia jaunuoliai turėtų

Chicagos Lietuvių Draugija progos lavintis dainuoti ir tuo 
šiuo laiku turi apie du trečda
lius senesnių, tai yra atvažiavu
sių iš Lietuvos prieš karą, ku
rių amžius yra per 44 metų. Ši
tais nariais valdybai nereikia 
perdaug rūpintis, nes jiems iš
kritus iŠ šios draugijos nėra ki
tus, į kurią galėtų įsirašyti ir

Jaunuoliai.
.. ' ■ <•>;" i r ; i '

Šiandien Chicagos Lietuvių 
Draugija turi vieną trečdalį čia 
gimusių, arba kitaip sakant, 
jaunuolių. Kad' butų galima 
gauti daugiau jaunuolių ir juos 
palaikyti, tai čia, aš manau, 
valdybai yra sunkiausia proble
ma išspręsti. Aš tikiu, kad kiek
vienas valdybos narys turi šiam 
klausimui keletą planų, bet nė 
vienas nežino, kuris planas ga
lėtų būti draugijai sėkmingas.

1) ]\iano manymu, Chicagbs 
Lietuvių Draugijos čia gimusius 
narius Chicagoj reikėtų suorga- 

'nizuoti į atskirą skyrių, kur jie 
įgalėtų anglų kalba susirinkimus 
laikyti, savo reikalus anglų kal
ba aptarti ir tuo į>Udu labiau iš
silavintų ir labiau prisirištų prie 
draugijos.

2) Susirinkę atskirai nuo “se
nių” jie plačiau apkalbės apie 
čia gimusių reikalus ir jie ma
tys, kokie sporto skyriai galima 
suorganizuoti. Turint tokius 
sporto skyrius draugijai butų į 
sveikatą, nes vardas garsinasi ir 
jaunuoliai bus galima lengviau 
Įtraukti į draugiją.

3) Kadangi musų draugijoj

ŠTAI JUMS PROGA

RaštlnB atdara * kas vakarai 
ik! 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo • ryto iki 1 vaL popiet

»

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

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

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

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

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

PRIEŠINGAI, lYiusų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savb, pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 

- 'reikalą tatai daryti.
RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 

populerų 8. .puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

Brooklyn, N. Y220 Leonard Street

SAVAITRAŠTIS —»i

.1

U

I.

/

LUSTHVFOAM (H vts 
TIITH THE M0$T 

MARV11OUS LUSTER 
AND SPARNU. j

S. A. metams Rainuoja 
Pusantro Dolerio

tai bus progos šiuos klausimus 
aptarti ir gal kaip ką išspręst!.;’’

kartu su juo negalima įrašyti 
jo sunaus ar dukters, tai tokis 
narys draugijai neina j sveika

I , .

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

« Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Ju- 
yra

Ateiviai — seniai.

nuo pasisekimo pirmesnių už 
manymų.

•/■OI-. ... A'<. .U.-IJ 1 .

Reaches decay-ridden “Bllnd Spots” 
that ordlnary pastas, powde«s . . .

evan water .,. may not enter •.
It’s herel The mest de different
tooth paate you ever 
and bruah touch Che NE 
Tooth Pašte, supcrcharged wlth Li 
Foam deujrgent. lt instantly springs Into 
an amaslng bubblo bath” that makos your 
mouth tingio with Ufe. 8o fine lt surgee Into . 
and cleans danger spots that ordlnary den- 
tifrices may never even havereached. Cleans 
and pollshes areaa whera some experts say 
up to 08% of decay starte.

Oet the big 26i tube, or better štili, tho 
double-slze 4<M tube contalnlng more than 
W pound of tooth pašte. At any drug coųn- 
ier. LambertPharmacalCo.. 8t. Louls, Mo.

THM NEW FORMULA

(ISTERINE TOOTH PAŠTE

budu draugijos vardas dar la
biau sustiprėtų. ;

*7 Namas.
Jeigu mano pareikšta mintis 

realizuotųsi, tai tada reiktų pra
dėti Svarstyti ir apie savo na- 
ino įsigijimą, nes turint keletą

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

gauti tiek pašalpos ir pomirtinės sporto šakų tokihi didelei orga- 
už mokamas mėnesines niokes- hizacijai bu tinai reikėtų turėti 
tis. Po 44 metų amžiaus nauji savo nuosavą nąmą. šis klausi- 
nariai tiek reikalingi musų mas yra /vėlesnis ir priklauso 
draugijai, kiek .su jais galima ..i
gauti jaunuolių. Jeigu asmuo į-
sirašo į Chicagos Lietuvių Drau- Kadangi ateinantį sekmadie- 
giją prieš karą atvažiavęs ir nį suvažiuos iŠ skyrių delegatai, 

. ... . . .■

Ir Amerikiečiai' Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

.tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.



Antradienis, spalių ŠI, ldš9 NAŪJIĖNOS, Chicago, 111.

KAS ŠEŠI MENESIAI GRĮŽTA PAMATYTI ” ir “Mama”
SAVO “GERIAUSIĄ MERGINĄ”

Amerikos Teatruose Nauja Lietuviška 
žvaigždė

Frank Park it
Bob Clifford-Povilaitis

šią sąvaitę, iki ketvirtadienio, 
lapkričio 2 d., lietuviai turės 
ptogą pamatyti garsiuosius ak
robatus, Park ir Clifford, Orien-; 
tai teatre.

Fratik Park yra 27 metų len
kas, o 26 m. šviesiaplaukis, Bob 
Clifford, yra “gryno kraujo“ 
lietuvis, Bob Povilaitis.

šitie artistai yra pagarsėję 
visoj Amerikoj, ir net tokiose 
šalyse kaip Australija, New 
Zealand,xkHawaii h- Kanadoj. 
Per devynis metus jie lošia 
profesionalėj scenoj, visokiuo
se garsiuose viešbučiuose, ir 
teatruose. Jie yra skaitomi ge
riausiais ir aukščiausia apmo
kamais akrobatais Amerikoj.

I i
L U VLlIvIu ViSaš Pasaiilio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
.ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
___ Tel. YARDS 7308 t

Pirmą Kartą Nepasisekė
* /

Kai abudu lankė ptadinę mo
kyklą, Gtahd Rapidse, Michi- 
gan, Park išmokino Povilaitį 
visokios akrobatiškos ir neuž
ilgo jie pradėjo dubti demon
stracijas mokykloj it amatOrių 
scenoj.

1930 metais atvažiavo Čika
gon, bet čia nepasisekė, ir va
žiavo į Detroitą. Po šešių mė
nesių sugrįžo čionai su naujais 
koštumais, šū vardu “Park ir 
Clifford“, su nauju agentu, it, 
šakodami, kad atvažiavo iš Ca- 
lifotriijoš, tuoj gavo kontraktą 
lošti Palace tė&tte per 13 sa
vaičių. Po to, laikai pagerėjo 
ir jiems geriau sekesi. Per ke
lius metus jie dirbo su įvairio
mis didelėmis kompanijomis, ir 
apkeliavo didžiausius viešbu
čius ir teattus New Yorke ir 
Čikagoje.

Astor Hotel, New Yorke, im- 
presarijus Hatty Howard juos
pamatė ir prirašė prie savo 
grupės, “Hollywood Hotel Re-1 
vue”, kuri važiavo į Australi
ją penkiems mėnesiams laiko. 
Kitus šešis mėnesius, grupė iš
važinėj o po kitas vietas ir Ame
rikon sugrįžo praeitą rugpiučio 
mėnesį. Per visą šį laiką, Bob 
Clifford studijavo šalis ir su
rinko daug įvairių paveikslų, 
aprašymų, ir filmų. Dabar ra
šo knygą apie kelionę, kuri tu
rėtų boti labai įdomi.

Verta Pamatyti
Išbuvę astuonias savaites 

Californijoj, kur lošė garsiaja
me Biltmore Bov/1, ir San Fran- 
cisco mieste, jie grįžo į Grand 
Rapids. Povilaitis bando parva
žiuoti namo kas šešis mėnesius,
nes Vis nori pamatyti savo 
“vienintelę merginą“, — moti
ną. Paskiau atvažiavo į Čika
gą, ir, po šitos savaitės jie vyks 
į kitus miestus.

Jų aktai visur turi labai di
delį pasisekimą. Jie šoka ir da
ro akrobatiką prie simfoninės 
muzikos akompanimento. Su
jungdami baletą su balanso ak
robatika, atsiekia daug' įdomių 
ir nepaprastų rezultatų. Verta 
juos pamatyti, ir smagu, kad 
musų tautietis atsiekė pripaži
nimą savo srity j.

— I.C.M.
į

A. t A.
JONAS P. RASHlNSKI.

gyv. 5614 S. Winchester Avė.
Tel. Prdšpėčt 4221

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 28 d. 8:15 v. popiet, 
1939 m., gimęs Kaltinėnų m., 
Tkutagės apskr.

Paliko dideliame nuliUdime i 
moterį Juzę, po tėvais Janu- i 
liunaitę, dvi dukteris: Reginą 
ir Lioretta,'. sūnų Lawrence, 
bralį ir brolienę Juozapą ir 
MaTijdną Rashinskus jų šei
myną it daug kitų gimtinių.

Priklausė prie žemaičių K.
Kliubo ir Klovainiečių Kl.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks sere- 
dpj, lapkričio 1 d., 11 vai. ry
to iš kopi. į šv. Basil parap. 
bažnyčią, 55 ir S. Wo)čott st., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš . 
ten bus nulydėtas į ŠV. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jono Rashinskio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi- 
mąyir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 

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

tel. YARDS 1138-1139. ,
_________ . _____________ i

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
-THE HOME OP FINE FURNITURE* SINČK 1904

1748-50 West 47th St

M

Phone Yards 5069

U NMM

CLASSIFIED ADS
M—*

New City Furniture 
Mart Iš Stoties WSBC 
1210 Kil. .

šį vakarą, kaip ir kitais ant
radieniais, užsistatykite savo 
radijus ant stoties WSBC, 1210 
kilocycles, New City Furniture 
Mart krautuvės radijo progra
mų!. Per ištisą valandą turėsit 
progos išklausyti šimto nuo
šimčių lietuvišką programą, ku
rį išpildo Amerikos
jaunimas. Visi artistai progfa- 
me yra 
scenoje ir oro bangose.

Išgirsite gerą programą ir su
žinosite apie New City Furni
ture Mart gerų baldų krautuvės 
negirdėtus bargenus.

žinantis.

BUSINESS CHANCES*

lietuvių

REIKALINGA MERGINA dirbti 
restaurante. GEORGE’S CAFE, 
3465 So. Morgan St.

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

MERGINA'“BENDRAM RUOŠOS 
DARBUI, 1 vaikas, nėra virimo nė 
sunkaus skalbimo, būti, geri na
rnai. Lakeviėw, 7990.

VIDURAMŽĖ MOTERIS VAIKUI 
prižiūrėti, būti, kambarys ir užlai
kymas, .$4.00 savaitėj. Kreiptis va
karais. 930 We£t 35th Place.

MODERNAS KAMPINIS 'TA
VERNAS pardavimhi—4 gyvehi- 
mui kambariai Šildomi, fornišiuoti. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti, 3 
metų lysdš, fenda nebrangi, 1301 
Wėst Blšt St.

L,eit. Feliksas Vaitkus ir p. Martha Vaitkienė. Užvakar 
garnys jiems padarė vizitą. Iš Shėboygano, Wis., “N/’ red. 
Dr. P. Grigaitis7 vakar gavo laišką nuo lėit. Felikso Vaitkaus, 
su žinia, kad p. Martha Vaitkiene užvakar rytą pagimdė 6V2 
svarų sūnų. Phillip Anthony Vaitkiuką. Motina ir kūdikis 
guli St. Nicolas ligoninėj, Sheboygane, ir “Ubu gerai jaučiasi.“ 
Leit. Vaitkus juokaudamas priduria, “kad neblogai jaučiasi ir 
tėvas.“

pasižymėję veikėjai

HELP vVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbinihkiųReikia
PATYRUSI PORA BENDRAM 

ruošos darbui: gera virėja, viso 
darbo vyras, kiek draivinti, jardas, 
reikia littdymo. Telefonuoti Forest 
2691.

PARDAVIMUI TAVERNAS, gra
žioj apylinkėj — 5 kambariai gy
venimui. 959 Wėšt 71št St.
|» i.................  < ■■■■■■ ■ >R '"i i ■ ■

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendaj.

Diena Iš Dienos

Do-
So.

Vestuvių Varpai 
Suskambės P-lei 
Dorothy Šileikaitei

BRIDGEPORT. — P-lė 
rothy Šileikaitė, nuo 3214
Union Avė., susitarė apsivesti 
su jaunuoliu Geo. Grokulsky, 
taipgi bfidgeportiečiu.

Vedybų ceremonijos įvyks 
St. David’s bažnyčioje, šį šeš
tadienį, o vestuvių iškilmės su 
puota įvyks Chas. Ūkelio sa • 
Įėję, prie 34th PI. ior Lituanica 
Avenue, •• ’ mu

' i . •

Pereito šeštadienio vakare, 
pp. Šileikų namuose buvo atlik
ta pirmoji vestuvių apeiga, ka
da susirinko gražus būrelis ar
timesniųjų ir atlaikė vadinamą 
“Shower Party“. Busiami jau
navedžiai ąplaikė daug 'vertin
gų dovanų. -—VBA.

J .

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Hot&cfe Long, 35, su
nette Janikas, 21'

Josfeph Valentą, 
line Scheffek, 21

Leoii Noris, 32, 
shupsika, 23

Josfeph Davidėk,
LenskaS, 22

Leoii KliftibVich, 23, šu Adėte
Alysaiiškas, 22

Mike DHgasi, 25, su
Hephen, 22

Edward Plečkaitis,
Elsie Sthith, 25

Paul Maximoff, 21,
rence Vaitush, 18

John Auškalnis, 28, su
Preiky, 28

Antho

25, su Ade-,

sti Jean Bi

27, su Helėn

Elėkiior

26, su

su Flo

Reikalauja
Perskitu K

Laura Wallace nuo
Wallace.

Maskarado Ir 
Juokų Vakaras

šį vakarą (Halloween 
tėję) Tautiškoje

Stella

Paul

šven
tėje) Tautiškoje parapijoje, 
prie 35 ir S. Union aVe., įvyks 
pasilinksminimas su pamnrgi- 
nimu ir dovanomis. Pradžia 7 
vai. vakaro.

Užprašome visus tautiečius 
atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti. ’Parap. Klebonas S. 
Linkus, kuh. M. X. Žukauskas, 
Al. Raslayicz, raštininkas ir 
Valdyba.

—. .. ....  .----------V,->įvAirr;.1k..Xlfa. r

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE’*

.......         «    I—.11! -1^

' TARP MUSŲ- 
BIZNIERIŲ

»■ > HIIIIM l | |.Į< I I i.r į,į.......

Trijų Metų Sukaktuvių 
Ir Hallowe’en Parė

Praeitą šeštadienį Northsai- 
dės biznierius, p. Jonas P. Be- 
nekaitis, 1656 N. Troy St., 8&vb 
puošnioj išeigoj šventė trijų 
metų sukaktuves vienam pasėk- 
initigam biznyj. žmonių atsilan
kė daug, didžiuma svetimtau
čių: vokiečių;1 norvegų, švedų; 
buvo gražus btirelis ir lietuvių. 
Apkedę atškiVą stalą traukė su
tartines daiilėįes.' Girdėjau vo
kiečių, švedai-ir:irušų daineles.

P-ia Benekaitiene, p-lei Emi
lijai Jucius u akompanuojant 
pianu, ‘sudainavo keletą daine
lių. Ypatingai visiems paliko, 
rusų čigonų1 romansas “Oči 
čiornije“ (tanišioš akys). Visi 
turėjo labai smagų laiką, gi 
p-a's J. P. Benėkartiš visus vai
šino ne lik gardžiais užkan
džiais, bet ir gėrimais. Jis yra 
labai gero bqdo žmogus, drau
giškas, priklauso net keturioli
kai lietuviškų draugijų. '

Nenorėdami skirstėmės jau 
4 vai. ryto, linkėdami Benikai- 
čiams kuogeriausios kloties sa
vo biznyje.

Juozas J. Kaunas.

Naujos Gadynės Cho
ras, Šauni Muzika, 
Patarimai, Žinios ir 
įdomybės

Regyje savaitės radio klausy
tojai išgirsta Peoples radio pro- 
gramo, nes jie yra pildomi gy
vo talento, kuris patiekia daug 
rinktinų ir gražių dainų, muzi
kos ir visokių naudingų ir įdo
mių patarimų apie sveikatą, 
moterų “Grožio Žodyną“, apie 
namų parėdymą ir prieinamus 
budus, kaip ir kur galima įsi
gyti namų reikmenis.

Taigi ir šiandien, antradienį, 
7 vai. vakare, radio klausytojai 
galės pasidžiaugti . šiuo nuola
tiniu antradienio programų, ku
rį jau vienuoliktą metą pasto
viai leidžia Peoples Bendroves 
Krautuvė.

Šios dienos programo išpildy
me dalyvaus harmoningas Nau
jos Gadynės choras ir po vado
vybe J. Steponavičiaus padai
nuos (daug operetiškų ir liau- 
dįCš. , idainęįįų. , ĮCaip minėjau, 
girdėsite ir viso ko kito. Taigi 
nepamirškite užsistatyti savo 
radio minėtu laiku. —Rep. xxx.

Hallowe’en Paradas 
Ciceroj

Išdalins Daug Dovanų.

CICERO. — šįvakar Ciceroj 
įvyks nepaprastos iškilmės.

organizacija, ' Grant-Parkhol- 
me Business Mon’s League, 
ruošia didžiulį HaT16we’eri pa
radą, kuriame dalyvaus tur
būt visi apylinkės vaikai, jau
nuoliai ir būrys suaugusių. 
Paradas susiorganizuos prie 
vietos mokyklų, 14-ta gatve 
trauks iki 51st Court, čia į 
pietus, iki 15-tos ir 15-ta ’ iki 
52rid avenue.

Tuščiam laukė, prie 15-tos 
ir 52nd, bus sukurtas didžiulis 
laužas, prie kurio įvyks įvai
rus Hallowe*ėn žaidijhai ir 
bUs • padalintos dovanos už 
juokingiausius, gražinusius, į- 
domiaušius įr kitokius kostiu
mus. u x

Granl ir Parkholmc biznie
riai yra prašomi prie iškilmių 
prisidėti, šįvakab IŠdekit ant 
šaligatvio „Visas šiukšles, kiek 
tik galite jų surankioti krau
tuvėse. Trdkas jas surankios, 
šiukšlės reikalingos, laužui.

Paradas prasidės apie / v. 
vakaro.

Lietuvių Lyga- 
Indorsiios Rink 
Kandidatus
Šįvakar Lietuvių Defti. Lygos 

Svarbus Susirinkimas.

j HELP VVANTED—MALB 
Darbininku 

REIKALINGA GĖRIMŲ parda
vėjas tavernoms pardavinėti viso
kius plačiai išgarsintus gėrimus. 
Komisija ar alga jei atsakąs. Kreip
tis Prospect 68oo.

FURNIŠHED ROOMS“-TO BENT 
Gyvenimui Kambaiiai

MES DU VYRAI ESAME, norė
tume gauti vieną arba du vyrus 
ant burdo. Butų pageidaujama, kad 
nemylintis per daug lankyti saliu- 
nus. 5358 So. Morgan St. Tel. Bou- 
levard 6999.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

BUNNIN’S
GERESNI PIRKINIAI

4
6

RENDAI PILNAI ĮRENGTAS ta
vernas—gyvenitnui butas užpakaly 
—nebrangiai. 2616 W. 69th Street.

.  ......Įlil ......... įpiMįi-

REAL ESTATE FOR SALE 
Nairiki-Žeiilė PatdaviiriOl

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGAL0W 

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

Vandeniu ir garu šildomi. Yra Su
ros, elektra, gašas, gatvekarių Hu
sas sustoja prie pat durų. Ir 1 mū
rinis biznio namas ant kampo 111 
St. ir Oravvford Avė. Parduosiu už 
jūsų tinkamą pasiūlymą.

MRS. ANNA BITTIN 
GARDĖN HOMES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005

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

’38 Plymouth de 1., 5 kel. trunk
sėdau ............................... ......... 395

’37 Plymouth de 1.5 k. sedan, 
šildytuvas, radio .............. 345

’37 Studebaker 6 cil., 4-dr. trk.
sedan

*36
’36
’36
’36
’36

$495

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

overdrive .................................
’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.’ ’ . “U

BUNNIN & SONS, INC. 
Autoriz. ChrySler-Plymouth dyleris. 
3651 OGDEN. ROCKWELL 0434

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

—--- ------- X
PARSIDUODA MEDINIS 3 flatų 

namas—2 po 6 kambarius—vienas 
5-kių. 3145 So. Emerald Avė.

TURI PARDUOTI 8 KAMBA
RIŲ plytinį namą, 2 lotų, tikrą 
namą su daržu, puikiam stovy, ar
ti mokyklų ir bažnyčių. Savinin
kas vietoj. 10322 Ewing Avė., So. 
Chicago.

VVHOLESALE furniture =

Mokėdamas cash už fakdndiis, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas irius. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.
■ I II il.ll.l ■■■ —Į ,

Šiandien, spalių 31, 8:30 vai. 
vąkate, Lietuvių Demokratų Ly
ga of Cook County laikys svar
bų susirinkimą savo raštinėje, 
6912 S. Westetn Avė. Delegatai 
iš 16 įvairių politiškų klubų su
sirinks aptarti ir nustatyti nau
ją veikimo programą žiemai ir 
pavasario rihkirnams?

Bus daug kalbama apie užgy
nint įvairių kandidatų ii- indor- 
savimą lietuviams prielankių 
vvardų komitetnonų.

Pereitam susirinkime buvo 
nubalsuota reikalauti, kad da
bartinis šalies prezidentas Fran- 
klin D. Roosevelt butų kandida
tas trečiam terminui. Dabar kal
bama, kad Rooseveltas butų 
“drafted”, nes dar nėra tikrų 
žinių ar jis kandidatuos.

P6 susirinkimo bus vaišės ir 
susipažinlis su visais lygos der 
legatais. —J. L. Juozaitis

TOWN OF LAKE NAMU SAV. 
DOMEI! Namų Sav. ir Piliečių Kl. 
susirinkimas įvyks antrad., spalių 
31 -d., 8 vai. vakaro, Šv. Kryžiaus 
parap. svet., 46th ir Wood Sts. Mel
džiame nepamiršti atsilankyti.

—Kviečia Kliubo Valdyba.
SUVIENYTO LIETUVIŲ AME

RIKOS PILIEČIŲ POLITIŠKO KL. 
9 Wardo mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienį; spalių 31 d., pa
rapijos svet. Susirinkimas labai 
svarbus. Geistina, kad visi kiiuoie- 
čiai dalyvautų. Kliubas rengiasi 
prie rudeninio parengimo, kuris 
įvyks lapkričio 19 d., Visų šventų 
parap. svetainėje. Bus vaidinama 
juokinga komedija “Grapas Ūkinin
ko Sūnūs.” Susirinkimas turės iš
rinkti 'darbininkus parengimui.

—A. N.
BRIDGEPORTO LIEAUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, lapkri
čio 1 d., 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Susirinkimas labai svar
bu^—visi nariai malonėkite pribūti.

—S. Kunevičius, rast.

FURNITURE-FIKTURE FOR SALE 
Rakand^^^^^ ir Įtaisai Pardą^^

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. J MŪŠŲ kairias neįeina 
palūkanos, aukšta nuoma, bloga ri
zika. čia ir tik čia jus kaipo pi- 
niginiš pirkėjas gausit viską kas 
gražiausia frontiniam kambariui, 
valgomajam, miegkambariui—bal
das tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu <pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina- 
ini, jei nepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Ca§h & Carry Furniture 

Disttibutor
525 76th Street

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

Sekm. iki 5.

COAL-—W00D—oiL 
Anglys—Malkos Aliejus

Keturi Nauji Direk 
toriai Kęstučio 
Bendrovėj

ŽEMIAUSIOS KAINOS
ČHICAGOJ

Range Oil—6%c. _už gaidrią perkant 
po 150 galonų.

3 Oil—6 ¥4 c.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN,
Tel. HARRISON 3000.

No.

Rytoj ŠLA 36-tos
Kuopos 
Susirinkimas

‘Rytoj vakare Chicagos' Lie
tuvių Auditorijoje įvyks mėne
sinis SLA 36-tos kuopos susi
rinkimas. Yra 'keli svarbus rei
kalai, kurie reikalauja narių 
atydos. Porašom skaitlingai 
susirinkti.. —Kp. Narys.

e Merchandise Mart rūmuo
se vyksta baldų ir kitokių na- 
tniiiių įrengimų paroda. Vėliau 
šia MŪjiėftyb^ -i šUpamąs lip 
šis suaųgusiėrtis žmonėms.

Užpildė J. Ewaldo Vakanciją.
Pereito penktadienio vakare 

Kęstučio L. and B. Association 
No. 1, 3236 S. Halsted Street, 
šėrininkai išrinko keturis nau
jus direktorius: tris pilniems 
terminams ir vieną išpildymui 
nebaigto J. P. Ėwaldo termino. 
Tą vietą užims p. B. Budrik. 
Kiti trys direktoriai yra pp. 
Gaubas, Demereckis ir Dikšp.

Bendrovės sekretorium ir to
liau palieka p. zJos M. Mozeris, 
kuris buvo pakviestas užimtf tas 
pareigas po p. J. P. Ewaldo 
mirties.

Iš paskutinio bendrovės ra
porto pasirodo, kad jos turtas 

iąu- ^telda $728,295.22. šiemet hend- 
Idp- r<>vė daro gana didelę apyvat-

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

tą. VBA.

Todėl fėlgta tarife ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir 4. ’t, nblkukite, 

/ kad kitas pavilios Jūsų ge- , 
q^njį/kostumerį, bet garsinki-, 

ifes ŠIANDIEN NAUJIENV 
. "ClaSsilied” skyriuje.
SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje ^‘Class-' 
ified” skyrių, kur siūloma daug; 
Jvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose į 
naudokitės Naujiėhų aukštos ‘ 
vertybės classified skyriaus pa*- ‘ 
tarnavimu pašaukdami ąrbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1789 S. HALSTED STREET 
Čhieago, fU.
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21-mos Cekoslovaki- Apiplėšė Krautuvę

CHICAGOJ
Į gėrimu

•Pilsen auditorijoj, 3151

Dividendus Mokės

te’sme

rado

prie Harlem ir Law

Kaimynka.Šalie Street

2.00
2.00

1.00
1.00
1.00

25 kėlei- 
drąsuolių

Rytoj Ladoja 
Seną Cicerietį 
J. P; Rašinska

dividendas pa 
iki 60 centų ai 
pinigai bus žu

Tnist and 
r Stegerio

Drąsus Apiplėšimas 
18-tos Apylinkės 
Gatvekaryj

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

Šįvakar Lietuvai 
Gelbėti Fondo
Konferencija

Skiria 29,OOO-ius 
Bedarbių W.P.A. 
Darbams

Pasišovė r 
Berodydamas 
Šautuvą

Lietuvai Gelbėti 
Komisija. '

$14.00
229.50

Suvažinėjo, Sunkiai 
Sužeidė Lietuvį, 
J. Maroza

Automobilių Nelaimės 
Chicagoj —

Bedemonstruodamas šautu
vą savo sunui, pasišovė cice- 
rietis John Suta, nuo 4603 W. 
19th Street. Kulka sužeidė Šu
tai dešinios rankos riešą.

įSSS-įls:-:?
■i

2038 Cermak Road. 
priežastis buvo arba 
srovė arba širdies li-

• Prie visų stambesnių vieš
kelių kryžkelių Chicagos apy
linkėj nuo vakar dienos budi 
valstijos policijos patroliai. Jie 
areštuoja visus vairuotojus, ku
rie važinėja automobiliais, ne
turėdami “draiverių laisnių”. 
Prie Blue Islando jie areštavo 
35 žmones.

Blue Island gatvekaryj, prie 
16-tos, vakar įvyko drąsus api
plėšimas.

Prie to kampo gatvekarin įli
po šeši ginkluoti1 banditai, kon
duktorių ir inotormcną išvarė 
gatvėn, ėmė kratyti keleivius, 
ir atėmė maišą čekių ir pinigų 
kuriuos Walter Sambarski vežė 
First National Bankan.

Pavogė Maišą Čekių ir Pinigų

Kalbės Konsulas P. Dauž 
vardis.

Viso 243.50
Julia August, 

Fondo Iždininkė.

• Town of Lake policijos 
nuovada ieško penkių vyrų, ku
rie prie 53-čios ir Honore st., 
išmetę iš automobilio merginą, 
kai toji pasipriešino jų glamo
nėjimams. Išmestoji yra 27 me
tų Lillian Krusinski, nuo 5746 
Wood Street.

Raportai toliau sako, kad 
žemiau paduoti bankai divi-

šeštadienį Atsidarę 
Autom. Paroda

Stegerio Banke Depozitoriai Prarado 
/ $46,961

■gili

Petronėlė Jurgeliu te, Forest
Hills, N. Y. ..."...........  $5.00

Ona Kubilienė, So. Boston
Mass...............................

Nellie Barvitz, Phoenix, 
Ariz.................... .......

Vytautas Beliajus ........
P. Motiečius,' Waterbury, 
s Conn..............................
R. Balzekas .....................
George Lukas .................

kuriose 
p-lė Ona 

1940 
kuri 

Naujienų”

; CHICAGO
vadas, ir Joseph Sęhimpf bei George Heppner. jie,įkaitinami yra tuo, kad juod 
rankiškomis priemonėmis bapdę iš žydų krautuvininkų išgauti $50,000. •

• Elektros stotyj, prie 103- 
čios ir Lake Calumet staiga mi
rė 60 metų darbininkas, John 
Theisen, 
Mirties 
elektros

• Automobili užmušė dar 
ir sekamus du chicagiečius: t

John Untereiner, 1644 Meyer, 
Court, ir , . “

• Prie 18-tos gatvės kryž
kelės North Chicagoj, North 
Shore traukinys sudaužė auto
mobilį, kuriame važiavo Max- 
ine Lake, 21, 709 17th st., ir 
Norman Lynch, 28, 705 18th 
Street. Abu buvo sunkiai Su
žeisti.

žuvo Du Grybautojai
• Du grybautojai buvo už

mušti, ir du sunkiai sužeisti, 
trijų automobilių nelaimėj prie 
Argo. Ji įvyko užvakar vaka
re. Prie 71-mos ir Harlem avė., 
susikūlė du automobiliai, o pas
kui į juos įvažiavo ir trečias. 
Užmuštieji buvo Rocco Bobbo- 
ra ir jo brolis Michael, nuo 
2640 Huron Street. Sunkias 
žaizdas panešė Tony ir Jošeph, 
kiti du užmuštųjų broliai. Taip
gi buvo sužeisti John Paika, 
25 metų jaunuolis nuo 5421 S. 
Sawyer avenue ir Leroy Daley 
iš Lyons, kurie vairavo’ kitu3 
du automobilius. .

• “Pabėgėlis” (hit-and-run”) 
automobilis vakar anksti rytą 
sunkiai sužeidė marųuettepar- 
kietį Juozą Marozą, gyvenantį 
adresu 3426 West 61st Place. 
Nelaimė įvyko prie 63-čios ir 
Spaulding gatvių, kur Marozas 
buvo ką tik išlipęs iš gatveka- 
rio.

Nelaimės kaltininkas nesu- 
stojo, bet praeiviai pasirūpino 
sužeistąjį nugabenti šv. Kry
žiaus ligoninėn, kur. jam buvo 
suteikta pirmoji pagalba. Ma
rozas yra 62 metų amžiaus.

• Pabėgėliai automobiliai va
kar ne vien sužeidė J. Marozą. 
Jie taipgi užmušė du žmones 
ir sunkiai sužeidė mažą ber
niuką.

Užmuštieji buvo 55 metų Al- 
bert C. Wagner, nuo 6024 N. 
Rockwell Street, ir Ernest Bru- 
shaber, nuo 4407 Leland avė. 
Wagner žuvo prie Peterson 
Road ir Rockwell Street, o Bru- 
shaber 
rence avenue. Ten tas pats au
tomobilis taipgi sužeidė 10 me
tų John Copello Jr., nuo 4101

Lake Street. Policija pada
rė areštą ir įkalino 28 metų 
John McNamara, 5456 N. Nagel 
avenue, bet jis sako nieko ben
dro su nelaimu neturėjęs.

• 59 metų chicagietė, Mar- 
garet Fitzsimmons, 7921 Cran- 
don avenpe buvo užmušta, kai 
automobilis, kurį vairavo jos 
vyras Christopher, įvažiavo į 
stulpą prie 87th ir Stevvart 
avenue.

šį šteštadienį, lapkričio 4 d., 
Chicagos Tarptautiniam Amfi
teatre (42nd ir Halsted Street) 
atsidarys 1940 metų automobi
lių paroda.

Kas vakarą pavilione įvyks 
įspūdingos iškilmės 
lietuvius atstovaus 
Davidoniutė iš Cicero 
metų “Miss Lithuania 
laimėjo šių metų 
gražuolių konkursą

Sveikinimai
70 Metu Amžiaus
Jaunuoliui

• Dentistas Eugene Thayer, 
7855 S. Halsted street, turi su
mokėti $5,000 pacientei Flo- 
rence Hussey, nuo 1208 West 
78th street. Vakar ji laimėjo 

už 
sužeidimą. Skunde ji tvirtino, 
kad traukdamas dantį, Dr. 

Gaisras vakar sunaikino Thayer sulaužė jai žandikaulį, 
bukiams ’ apie ark- metodistų bažnyčią Hegevvisch Bylą svarstė teisėjo R. A. Meicr 

priemiesty j. Idžiurė, apskričio teisme.

HALSTED STREET BANKAS NETRUKUS 
MOKĖS 5% DIVIDENDĄ

Bank of Steger, 
laikė nemažas

Meras Kelly ir šelpimo ad
ministratorius Chicagoj, L. M. 
Lyons, sudarė planą, pagal 
kurį 29,000 bedarbiai, kurie 
dabar gauna pašalpą, bus pri
skirti prie W. P. A. pašalpos 
darbams.

Plano tikslas yra palengvin
ti pašalpos administracijos 
naštą, kad per žiemos mėne
sius ji turėtų daugiau pinigų 
likiųiems pašalpą gaunanliem 
bedarbiams.

Prie pašalpos darbų priskir
tiems bedarbiams dalį algos 
mokės šelpimo adminitsraci- 
ja, o dalį W. P. A. Su to ma
nevro pagalba, šelpimo admi
nistracija sutaupys $404,935 
,kas rtiėnesį ir tuos pinigus pri
dės dabar gana mažų pašal
pos čekių. Prie WPA priskirti 
bedarbiai gaus $36 algos kas 
mėnesį.

• Dienraštis “Tribūne” va
kar paskelbė sensacingus kal
tinimus, kad kumštynės, kurios 
įvyko 1937 metais tarp Max 
Schmelingo ir Harry Thomas, 
ir 1938 m. tarp Tony Galento 
ir Harry Thomas’o, buvo “su- 
fiksintos”. Už gana dideles su
mas pinigų Thomas sutiko “at
sigulti” ir atiduoti kumštynes 
savo oponentams. Už Schme
lingo kumštynes Thomas gavo 
$8,500, o už Galento — $6,000. 
Kaltinimus dienraštis paremia 
paties Thomas’o pasirašytu 
affideivitu, kuriame jis kalti
na savo menedžerių, chicagietį 
Nate Lewis, ir kitų dviejų kum
štininkų promoterį, Joe Jacobs,# 
kalbamų “sufiksinimų” sudary
mu. Menedžeris Nate Lewis 
kaltinimus nuneigė, pareikšda
mas, kad jeigu “fiksai” buvo 
daromi, tai pats Thomas juos 
darė be jo, Lewiso, žinios. Kal
tinimai yra gana skandalingi iš 
to atžvilgio, kad kumštynės yra 
labai populiarus sportas Ame
rikoj, ir sutraukia tūkstančius 
žmonių, kurie kartais sumoka 
iki mi’iono dolerių įžangos. Jei
gu kaltinimai teisingi, tai kum
štynių sportui jie bus didelė 
dėmė ir sportas gali prarasti 
visus pasekėjus.

• Trumpą laiką atgal nusi
žudė chicagietčs Mary Lou 
Griffithienės, 2'3 W. Ontario 
st., sesuo. Vakar ir Mrs. Grif- 
fith paėmė didelę dožą nuodų, 
išbėgo į gatvę, ir sukrito be 
sąmones ant Šaligatvio.

Dr. A. Graičunui
šiandien sukanka lygiai 70 

metų nuo tos dienos, kaip Ku
piškyje Dr. Andrius Graičunas 
pirmą kartą pamatė dienos 
šviesą. Per visus savo 70 me
tus, jis tą šviesą skleidė viso
je musų lietuvių veikloje. Tik 
ten, kur nesiranda lietuvių, ar
ba kur nesiekia lietuviška spau
da, žmones nepažįsta to seno 
ir nenuilstančio darbuotojo —• 
Df, Graičuno.

Lai jo gražus darbai tęsiasi 
dar per daugelį metų ateity-

Pašarvotas Mažeikos 
Koplyčioj

CICERO. — J. P. Rašinskas, 
senas vietos gyventoj as-foto- 
grafas, kol buvo jaunas, buvo 
garsus. Jau keli metai kaip iš
ėjo iš biznio ir gyveno priva
čiai. Šiomis dienomis apleido šį 
pasaulį.

Laidotuvės trečiadienį, iš Ma
žeikos koplyčios į šv. Kazimie
ro kapines.

Velionis Rašinskas buvo link
smo budo - žmogus, priklausė 
prie Klovainiėčių Kliubo, ir 
taipgi prie savo tikrų žemaičių 
Kliubo. Tie kliubai duos tin
kamą patarnavimą savo drau
gui. Tad, kliubų draugai, daly
vaukite laidotuvėse. Nuoširdžiai 
visų prašau.

K. P. Deveikis.

Šįvakar “Sandaros” salėj 
įvyks svarbi Lietuvai Gelbėti 
Fondo vieša konferencija apie 
teikimą pagalbos Lietuvai per 
Raudonąjį Kryžių.

Konferencijoj dalyvaus Lie
tuvos konsulas Chicagoj, p. P. 
Daužvardis. Jis išaiškins sąly
gas, kuriose dabar Lietuva 
gyvena, Vilniaus gyventojų 
padėtį ir nurodys kur ir ko
kios pagalbos Lietuvai dau
giausiai reikia.

Prašome, kad visi Draugijų 
valdybų nariai arba jų įga
liotiniai, veikėjai ir visi tau
tos reikalais interesuotieji lie
tuviai atsilankytų į Kordisijos 
susirinkimą antradienį, spalių 
31 d., 8 valandą Dakare, San
daros salėje, 814 W. 33rd St.

Fondo

W. S.imbarsk:, 4945 S. Ho no
re St., tarnauja už pas ūminį 
Liąuid Carbonic Company, ku
rios raštinė randasi adresu 3100 
S. Kedzie avenue. Piktadariai, 
kaip atrodo, žinojo, kad jis bus 
ant gatvekario.

Pinigų maiše buvo 
daugiausia čekiais.

Gatvekaryj važiavo 
viai, bet neatsirado 
piktadariams pasipriešinti

HMl

Prasidėjo 
Annenbergo 
Byla _____

Skolingas 'Valdžiai 
$6,000,000.

Vakar federajiani 
prieš teisėją J. H. WilkersOn, 
prasidėjo federalės valdžios by
la, iškelta mitionieriūi Moe An- 
nenbergui, už tariamą in.ome 
taksų nemokėjimą. Jisai esąs 
skolingas valdžiai apie šešis mi
nomis dolerių. / ,

Per kurį lą i ką by la suksis a- 
pie įvairius techniškumus ir 
prie liudininkų kamantinėjimo 
ir paties bylos svarstymo nebus 
prieita per kurį laiką.

Annehkerg yra stambus laik
raščių leidėjas ir ..kontroliuoja 
milioninę organizaciją, kuri tei
kia žinias 
lių lenktynes

“Happy Birthday” ir dai 
daug jų laimingai sulaukite 
Daktare. Kaimynka.

m y b ės sukaktuves 
VI ad i m ir Hurb an, 
kijos ambasadorius Washing- terio. Krautuvėj tuo laiku bu
tone, prof. P‘ Douglas ir k/m.’vo kasierius, Miss^ Mildred 
E. W. Jedlickat J. Valstijose Balia. % 
Čekoslovakija ■ febeskąitoma 
nepriklausoma,, ries Washing 
tonas atsisakė to j^rašto už 
griebimą pripažinti.

i ■ ■ ■■■ ■ ;'r''

BRIDGEPORT.
krautuvę, adresu 3450 S. Hal
sted street, atėjo apysenis žmo- 

26th st., Chicagos čekai ir slo-'gus. Mikčiojo ir žvalgėsi,, lyg 
vaitai vakar* iyerite čekoslo- nežinodamas ko atėjo. Staiga, 
vakijos 21-mas nepriklauso- išsitraukė ?revolverį, pagrąsinč 

Kalbėjo šauti jeigu jam' bandys prie- 
čekoslova- sintis, ir pasiėmė $440 iš regis-

zitoriai turės palaukti kur 
laiką. Pinigų šiuo laiku netu 
ri. Tie bankai f^ra:

Forest Park Trust and Sa 
vinys Bank.

Fullerton State Bank.
Garfield State Bank.
Glencoe State Bank.
Homeivood State Bank ir 
Jmmel State Bank. 
Humboldt State 

trukup išmokės 
riams apie 5%.

Hubbard Woods 
Savings Bank, kaip

Valstijos auditoriaus ofisas 
ir užsidariushj bankų likvida
torius Ct. C. Albers vakar pa
skelbė naują pluoštą raportų 
apie užsidariusių bankų stovį.

Iš jų pasirodo, kad Halsted 
Street Stale Bankas, kuris vei
kė Englewood apylinkėj, ne
trukus išmokės depozitoriams 
5%, o gal ir didesnį dividendą. 
Tai bus paskutinis.

•Praeityj bankas grąžino de
pozitoriams 55 centus ant do
lerio. Naujas 
kels tą sumą 
daugiau. Kiti

First State 
kur pinigus 
•skaičius Stegerio lietuvių, lik 
vidaciją jau užbaigė. Depozi-j įstaiga, likvidaciją jau užbai- 
toriai atgavo 43.2 centus ant gė, bet su palyginamai mažais 
dolerio. Tas reiškia, kad žuvo nuostoliais depozitoriams. Jie 
daugiau negu pusė jo pinigų, atgavo 84.8% uždarytų pinigų, 
viso, $46,961

V.'c '? '■ ;I •••'• rrauJlenų-Adipit Ttiephoto
iš torpeduoto prancūzų laivo .‘‘Emilę; Mijguet?! ?

O Prie Madison ir Califor- 
riia gatvių, nežinomi piktada
riai pašovė 25 metų chicagietį, 
Paul Parrillo, nuo 3912 Lexing- 
tc»n avenue. Jis ėjo ramiai ša
ligatviu ir niekieno nebuvo už
kliudytas. Staiga, kas tai šovė 
ir Parrillo krito pašautas.

• Užbaigę visus prelimina
rius darbus, Kankakee apskri
čio prokuroras Samuel H. Scha- 
pino ir keli valstijos atstovai 
vakar pradėjo nuodugnų Man- 
teno ligoninės tyrinėjimą. Jie 
-bandys surasti priežastis ir kal
tininkus šiltinės epidemijos, 
kuri užmušė 52 ligoninės ir ka
lėjimo įnamius ir tarnauto
jus.

• Trečiadienį Stevens vieš- 
butyj atsidaro įdomi naujoviš
kų namų įrengimų paroda.

• Otis F. Glenn, buvęs Illi
nois valstijos senatorius kon
grese, vakar paskelbė, kad vėl 
kandidatuos tai ^vietai republi- 
konų sąraše.

Nedraus Vaistinėms, 
Etc., Gėrimus 
Pardavinėti

- -ę.-------
Meras Kelly vakar paskelbė, 

kad akyvaizdoj bylų, užvestų 
dėl įstatymo draudžiančio 
vaistinėms maisto jr. kito- 

Į W. T. Gra’nt firmos krau- kioms krautuvėms pardavinėti 
tuvę, ties 157 N. Chicago st.? gėrimus, tas įstatymas nebus 
Joliete, vakar anksti rytą įsiga- vykinamas iki gegužės 1 d. 
vo keli plėšikai. Sų ačetyleno Bylose yra keliamos abejonės 
dujų pagalba jie pradėjo seife apie įstatymo legališkumą. 
piauti skylę. Po didelių pastari- —------ —
gų sėifą atidarė, ir ja 
apie $3,600 smulkiais ‘ piliigais. 
Bet piktadariai nepaąįnaudojo. 
Degiriant skylę š.eifo šienui’ nb0 
dujų 'jo vidus tiek ;jkaitri, kad 
pinigai, sutirpo į didėlę metalo bylą, kurią iškėlė dentistui 
masę

NAUJIENŲ-ACME Telephoto '/> •
;'M[ĖMPHIS, TENN. lagūnas , laimingai- husi

leicJbjĄątįke ant;?-lėktuvo *pilvri’k~ N^k^ nenukentėjo.. ■ . : :




