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Sovietų Rusija, ;nelus priešų karo laivams. 
Antradienį vyriau- 

posėdy 
reikalų 

Molotov 
Molotov

MASKVA 
spalio 31. — 
siojo Rusijos sovieto 
premjeras ir užsienių 
ministeris Viačeslav 
pasakė svarbią kalbą, 
pareiškė:

Kad talkininkai, britai ir 
franeuzai, veda beprasmį karą 
Lenkijai atgaivinti.

Kąd Rusija teiks ekonominę 
pagalbą reichui, politinę para
mą Vokietijos pastangoms įvyk
dyti taiką ir darbuosis karą 
sulaikyti, ažuot plėsti jį.

Kad Rusija žymiai sustipri
no savo poziciją ir tarptauti- tija kooperuoti. Tačiau Molotov 
Aę įtaką, praplėtusi ją į Pabai- pareiškė, kad Europos kare Ru

sija pasilieka neutrali.
Prisiminė Molotov ir Jungi. 

Valstijas. Jis pasmerkė prez. 
Rooseveltą. Pasak Molotovo, 
prez. Rooseveltas maišosi į ru
sų su suomiais derybas prie
šingai Jungt. Valstijų neutra
lumo politikai.

tijo valstybes -Įr j buvusią Len
kiją. Tačiau sovietų Rusija ne
turinti užsimojimų Skandinavi- 
. os šalių atžvilgiu.

Kad Rusija norėjusi tik ri? 
notos sutarties Juodosios juros 
srity, bet Turkija atmetė jos 
reikalavimus uždaryti Darda-

7

Vokiečių submarinas Francuzijoj įvestos 
mėgino įplaukti bri-1 vedybos pagal įga

liojimątų uostan
, . ’ ' . K-.

JLONDONAS, Anglija, spalio 
31. — Neseniai Britanijos ka
ro laivai palydėjo grupę pirk- ’ nuostatai, kurie žymiai paleng- 
lybinių laivų į uostą. Palydovai. vina vedybas. Jeigu vyras yra 
pastebėjo, kad vienas laivas,'fronte ir nori paimti šliubą, 
aliejaus tankas, plaukia paskui j tai jis gali atsiųsti savo pa
kitus. Palydimų laivų grupėje 
jis nebuvo minimas.

Karo laivų patrulis patik
rino šito nežinimo laivo popie- 
ras ir surado, kad jis priklau
so Vokietijai. To ne gana. Tar
pe įs^H$ymų šitam laivui užtik
ta pranešimas, kad jį seka Vo
kietijos submarinas.

žinoma, britai aliejaus tan- 
kerį suėmė ir pradėjo medžioti 
submariną, mėtydami į jį gi
lumos bombas. Manoma, sub
marinas tapęs sunaikintas.

Gal suorganizuos 
Austrijos valdžią 

Francuzijoje
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 31. — Francuzijoje jau yra 
suorganizuotos laikinos Lenki
jos ir Čeko-Slovakijos valdžios. 
Dabar austrai tremtiniai ir pa
bėgėliai dar nori suorganizuo
ti savo laikinąją valdžią.

Greta franeuzų ir britų ar
mijų Austrijos naujosios val
džios kariuomenės Francuzijo
je butų nedaug. Bet suorgani
zavimas Austrijos valdžios loš
tų į ranką britams ir francu- 
zams kaipo propagandos fnagis. 
Austrijoj ir taip išsiveržia ne
ramumų prieš Hitlerį, o čia dar 
galima butų kalbėti Austrijos 
valdžios vardu.

Chicagai ir apielinkei fede 
' ralio oro biuras Šiai dienai pra- 
našauto:

Bendrai giedra; truput} šal
čiau; vidutinio stiprumo ir apy- 
stipriai pietų vakarų vėjai; sau
lė teka 6:22 v. r., leidžiasi 4:46 
vai. vak.

Kad Rusija norėjo padaryti 
su Suomija abipusės pagalbos 
sutartį, panašią Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos sutartims, bet 
suomiai svarbiausius rusų rei
kalavimus atmetė.

Kad rusų ir japonų santy
kiai žymiai pagerėjo ir kad de
rybos su japonais naujoms pre
kybos sutartims padaryti yra 
vedamos.

Molotov pasmerkė 
ir Francuziją už jų 
linę ir imperialistinę 
prižadėjo praktiškai

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 31. — Francuzijoj išleisti 

reiškimą, jogei nori apsivesti, 
į šliubo davimo vietą. Moteriš
kė viena atsilankys j sutuok
tuvių vietą ir gaus šliubą.

Francuzijos nauji nuostatai 
eina toliau, šliubas pripažįsta
mas teisėtu net jeigu kareivis 
bus užmuštas, pirm negu mer
gina šliubą gaus.

Britanija koncen 
truoja laivus dide

liam mušiui
LONDONAS, Anglija, spalio 

31. — Britanija koncentruoja 
dideles jurų ir oro laivynų pa
jėgas mušiui šiaurės juroje. 
Britanijos atstovas pareiškė: 
esą, sunku įspėti, kokius žy
gius naciai planuoja prieš Bri
taniją, bet galima tvirtinti, kad 
vokiečiai neužklups britų mie
gančių.

Britanijos ekspertų tarpe 
vyrauja nuomonė, kad Vokie
tija gali pasiųsti muŠin _ šiau
rės jūron didelį kiek; submari- 
nų, lėktuvų ir karo laivų. Eks
pertų manymu, mažos grupės 
nacių lėktuvų, kurios iki šiol 
atskrisdavo į Angliją, buvo 
siunčiamos ne tiek atakų, kiek 
žvalgybos tikslais. Tikrų, smar
kių ir Skaudžių Vokietijos ata
kų Anglijai dar tenka laukti.

Britanija pripažins 
Albanijos užka

riavimą
LONDONAS, Anglija, spalio 

31. — Premjeras Chamberlain 
ketino paskelbti antradienį, kad 
Britanija pasiųs sayo konsulą 
į Tiraną, Albanijos sostinę. Tas 
žingsnis reikš, kad Britanijos 
valdžia pripažįsta Italijos už
kariavimą Albanijos

Britaniją 
“krimina- 
agresiją”, 
su Vokie-
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ŠKOTIJOS ŪKININKAI ŽIURI I VOKIEČIŲ LĖKTUVĄ, KURĮ SUNAIKINO ANGLŲ LAKŪNAI.

Vokietija gabenasi 
reikmenas iš Bal

kanų
BUDAPEST, Vengrija, spa

lio 31. —. Vokietija paskubo
mis gabena reikmenas iš Bal
kanų. Gabena jas ge’.ežinkeliais 
ir upėmiš. Rumunija ir Ven
grija, bijodamos, kad 'vokiečiai 
gali konfiskuoti jų vagonus ir 
cisternas, atsisakė siųsti savo 
geležinkelių |nven,torių į Vokie
tiją. Tad Ėumunijoj ir Ven- 
grijoj šiandien yra daugybė pa
čios Vokietijos vagonų ir cis
ternų,' o tAi$gi buvusios Čeko
slovakijos ir. Lenkijos.

Ryšium' sunutraukime Vo
kietijos susisiekimo paštu, tele
grafu ir telefonu su kitomis 
šalimis šitas ( skubus gabenimas 
.reikmenų uis 'Balkanų interpre
tuojamas kaipo nacių pasinio- l;umo bilių.
šimams dideliems karo 
giams. v r.

zy

+

Rusijos kariuomenė 
atvyko į Vindavą 

-A. \ .......... , ,

HELSINKIS, Suomija, spa
lio 31. — čia gauta praneši
mų, kad pirmieji rusų kariuo
menės batai j onai antradienį at
vyko į Latvijos uostą Ventspi- 
lę (Vindavą). Rusijos-Latvijos 
sutartimi pora dešimčių tūk
stančių Stalino kareivių bus 
laikoma Latvijoje.

•■.•i'.:• ■****■

Kanada mokins 
25,000 aviatorių

OTTAWA, Kanada, spalio ŠI. 
— Artimoje ateity čia atvyks 
Australijos karinė misija. Da
romi planui- Kanadoje mokinti 
Britanijoj aviatorius. Numato
ma parupšipius duoti aviacijo- 

25,000-mš vyrų.
' 1 *'v a <> z ■

.. .. . ■ ■■ .
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Padėkos Diena 
lapkričio 23 

.t V'
< -ji i.Rr■■

WASHINGTON, D. C., spa
lio 31. — Prez. Rooseveltas pa
skelbė, kąd Padėkos Diena bus 
minima. šįmet dapkHČio 23 d.

Uždraudė rodyti ne
palankią Hitleriui 

filmą
NEW YORK, N. Y., spalio 

31. — New Yorko valstijos ,111- 
mų cenzoriai uždraudė rodyti 
Hollywood pagamintą' filmą 
“Hitler, Beast of Berlin’\ ,

PERORGANIZUOTAS ITALIJOS MINI 
' ; t STERIŲ KABINETAS

NACIŲ ŠALININKAI REZIGNAVO

ROMA, Italija, spalio 31. — 
Antradienį paskelbta, kad ta
po perorganizuota Italijos vy
riausybė 
partijos

Pašalintas fašistų 
pretorius: Achille 

Starase, aripijos v generalinio 
štabo ♦ viršininkas gen. Alberto 
Pariąni,' propagandos ministe
ris' Dino Alfįjęri' ir fcęletas kitų 
vyriausybės užtariu. r ‘ :

NEUTRALUMO BILIUS LAIMĖJO IŠ 
BANDYMO BALSAVIME

WASHINGTON, D. C., spa
lio 31. — Antradienį atstbyų 
rūmai paėmė svarstyti neutra- 

Atstovų rumUOse
buvo iš pereitos sesijos užsi
likęs bilius liečiąs Jungt. Val
stijų' neutralumą; Jisai žymiai 
skiriasi nuo biliAus, Jkurį perei
tą savaitę priėmė senatas. Abu 
bilius reikia suderinti.

Administracijos priešai no
rėjo pasiųsti atstovų rūmų pi
lių atgal į komitetą ir komite
te sulaikyti ji neribotą laiką. 
Senato biliaus ir administraci-

Suomijos delegacija 
vyksta į Maskvą

* HELSINKIS, Supmija, spa-
. — Antradienį. Suomijos

dėlegacija, vadovaujama; Dr-o 
iPaašikivi, ruošėsi veT vykti į 
Maskvą deryboms su rusais. 
Suomiąį veš savo valdžios, par
tijų; vadų ir parlamento komi
tetų paruoštą, apsvarstytą ir 
tižgįrtą atsakymą rusams. Pla
čioji publika nežino atsakymo 
turinio, tačiau šalis jaučia, kąd 
atsakymas yra paruoštas 
rišusius Suomijos interesus tu
rint omęnėje. < ' .. į;'

Suėmė pabėgusią iš 
bepročių ištaigos 

moteriškę
PHOENIX. Ariz.. spalio 31. 

— VVinnie Ruth Judd 1931 m. 
nužudė Agnės Ann Le Roi ir 
Hedvigą Samuelsbną. Pripažin
ta pamišėlė, ji bUyo padėta be
pročių įstaigoje. 
d pereitą savaitę ji pabėgo.- 
Pirmadienio p vąkšre vėl įtapo 
suimta ir patalpinta Arizona torijos sudrumstų visos Rumu 
valstijos pamišėlių ligoninėje, nijos gyvenimą.

Pašalintieji ministeriai yra 
žinomi kaipo nacių šalininkai. 
Tačiau, pranešimai sako, tai ne
reiškia, kad Mussolinis kriptų 
talkininkų pusėn. Greičiau tai 
reiškią, kad Italija yra pasiry
žusi, bent dabartiniu momentu, 
pasilikti neutrali ir kad. Mus
solinis pasilieka .pįlnas Italijoj 
Seimininkas.

•'Tu**.'1

atsto-jos šalininkai reikalavo 
vų rūmų ir senato bilius pa
vesti abejų rūmų komisijai, ku
ri skirtumus išlygintų.

Balsavimas parodė, kad už 
pavedimą biliaus komisijai pa
duota 237 balsai, prieš — tik 
177 balsai. Numatpma, kad ko
misija esmėje rekomenduos 
priimti senato bilių. Ir tikima
si, kad naujas arba pataisytas 
Jungt. Valstijų neutralumo bi
lius bus galutinai priimtas šią 
savaitę—ketvirtadienį ar penk
tadienį. Po to nepaprastoji kon
greso sesija pasibaigs.

Atnaujinti karo veik
smai vakarų fronte

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 31. — Antradienį atnaujin
ti karo veiksmai vakarų fron
te.. Vokietijos artilerija apšau
dė franeuzų miestelį, kuris yra 
šešių mylių .tdlumoj nuo rubę- 
žiaus.' Miestelio vardas nepa
skelbtas. Pasižymėjo aktyvu
mu; patrųliiĮ;; veikla. Jalkininkų 

' įt vokiečių lėktuvai skraidė 
ŽVąlgyboŠL tikslais. Keliose yie- 
tdąe nacių .patruliai 
franeuzų teritorijon, 
SUį^įžo į sĄyo pušę. . .Y. A -/'A’.
,z .'r•,.. . ; --------- ------------

įsiveržė 
bet vėl

Rumunija nori susi
tarti su bulgarais

--------- ---------
BUOHAREST, Rumunija, 

spalio 31. — Pranešama, Ru
munijos. karalius pasiuntė sa
vo atstovą į Bulgariją, Rumu
nija ketiną suteikti bulgarams 
įvairių teisių Dobrudžojej ta
čiau šiuo motu nesutinka ati
duoti Bulgarijai' tos provinci
jos. Dabar momentas esąs opus 
ir atidavįmas kitai šaliai teri-

City of Flint gal pa
sieks Vokietijos 

uostą
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 31. — Čia pripažinta, kac 
vokiečių suimtas Amerikos lai
vas, The City of Flint, pirma
dienį buvo užsukęs j Norvegi 
jos uostą Tromso. Naciai ma
no, kad City of Flint turi ben 
50 nuošimčių galimumo prasli- 
sti britų* blokadą ir atplaukti 
į Vokietijos uostą.

• z i < ■ n t % * • * . * l»> ■’ t f-

Norvegijos pakraščiais yra 
daug salų ir augštų uolų. Tarp 
šitų salų ir uolų laivą galima 
paslėpti. Miglos .taipgi padeda 
naciams. Be to, vokiečiai jū
reiviai gali gabenti laivą nak
timis, o dienomis slapstytis.

Visus galimumus sudėjus 
krūvon ir kalbama, kad naci?i 
turi 50-50 * šansų atgabenti 
Amerikos laivą į Vokietijos uo 
stą.

Kongreso sesija pa 
sibaigs šią savaitę
VVASHINGTON, D. C., spa- 

lio 31. — Antradienį Jungt 
Valstijų atstovų rūmai paėmė 
debatuoti Amerikos neutralu* 
mo bilių. Su pasiūlymais įvai
rių pataisų, su argumentais ir 
derybomis, manoma, biliui pri
imti ims laiko iki šios savai
tės galo. Tikimasi, nepaprasto
ji kongreso sesija šią savaitę 
ir pasibaigs.

Francuzijos finansai 
sustiprėjo

PARYŽIUS, Francuzija, Spa
lio 31. — Francuzijos finansų 
ministeris Paul Reynaud antra
dienį pareiškė, kad Francuzija 
turi šiandien daugiau pinigų 
rezervų, kad jos finansai 
dien esą stipresni, negu 
prieš karą.

šian- 
buvo

Suomija priėmė ne
paprastos padėties 

įstatymus
HELSINKIS, Suomija, spa

lio 31. — Prieš išvyksiant Suo
mijos delegacijai j Maskvą,, suo- 
mįij parlamehtas priėmė įsta
tymus, kurie suteikia valdžiai 
reikiamos galios karą vesti, jei
gu karas kiltų su Rusija,

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 31. — Sovietų Rusijos 
premjeras Molotov antradienį 
pareiškė, kad Vokietija nori 
taikos, tačiau Britanija nesu
tinkanti taikytis. Atsakomybe 
dėl karo puolanti ant 
kų.

talRinin-

Rusija, 
premje-

MASKVA, Sovietų 
spalio 31. — Rusijos 
ro Molotovo pareiškimu yra ne
išmintinga kovoti, kad Lenki
ja butų atgaivinta. Rusai ne
sutiks atiduoti Rusijos gautą 
Lenkijos dalį.

ROMA, Italija, spalio 31. — 
Mussolinis pašalino iš ministe- 
rių kabineto šešis narius, fa
šistų partijos sekretorių ir ge
neralinio štabo viršininką. Pa
šalinti asmenys yra žinomi kai
po fašistų glaudaus kooperavi- 
ino su naciais šalininkais

---- X-----X---- X-----

WASHINGTON, D. C., spa- 
io 31. — Valstybės departa

mento sekretorius Cordell Hull 
kreipėsi į Britanijos ir Vokie
tijos vyriausybes prašymu ne
statyti pavojun amerikiečius — 
laivo Qty of Flint įgulą. Lai- 
vąr yra suėmę vokiečiai ir mė
gina per britų blokadą nuga
benti jį į Vokietijos uostą.

---- X---- X—X-----

LONDONAS, Anglija, spalio 
31. — Britanija koncentruoja 
Šiaurės juroje dideles kark, lai
vų ir lėktuvų pajėgas. Ruošia
si šiaurės juroje dideliam mu
šiui.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 31. — Atstovų rūmai pirma
dienį tvarkos eilėje balsavo 
Jungt. Valstijų neutralumo bi
liaus klausimą. Administracijos 
šalininkai laimėjo 237 balsais 
prieš 176.

—X—X—-X—

HELSINKIS, Suomija, spa
lio 31. — Suomijos delegacija 
antradienio vakare vyksta vėl 
į Maskvą. Suomijos gyvento
jai, pašalinti iš namų Rusijos- 
Suomijos pasieniu, dar nelei
džiami sugrįžti namo.

-----X-----X—X----

LONDONAS, Anglija, spalio 
31. — Britanijos diplomatų ra
teliai mano, kad artimoj ateity 
Italija ir Graikija pasirašys ne
puolimo sutartį. Britai pritaria 
kitokiai sutarčiai.

—X—X—X—

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 31. — Berlynb šeimininkės, 
stovėdamos eilėmis prie krautu* 
vių, laukia progos nusipirkti 
Arklienos.

-----X-----X-----X-----

Dabar—
Sekmadieniais 
NAUJIENŲ RASTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9 vaL ryto iki 
1 vaL popiet

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nno S vaL 
ryto iki 8 vaL vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Pakilo jurų f r ach tos

21 d

3

<<wja akė^yp jj gg j9'
* ’ is ur,5 ■■■’>'

ąq° skundų I»yieš 
urmininkus

T

lią Žmones Mano
t

ROMOS KATALIKŲ RAžNYČIĄ UI STATYBA
Kai miršta koks nors Romos dinolai, vyskupai, kunigai ir 

katalikų banžyčios dignitaras visokie ponai; ten liaudis 
—kardinolas ar vyskupas, Tai skurdo varguose, ten galų-gale 
aprašymuose apie ^į būtinai įvykg baisus pervergtai' ir rę- 
pabrėžiama jo nuopplpus sta- voliucijos.
tyboje. §tai mirė Čhicįjog

KAUNA^. — Kaįnjį tvarky- 
tojas rugsęjo 15 diep$ buvo įsa
kęs yisięips p|?ąpionininkams 
ir amatininkams pranešti iki 
rugsėjo 19 dienai kainų tvar
kymo įstaigai kas. iš jų tiekėjų 
nuo rugpjūčio' 25 dienos yra 
lakėlę kainas "ar pasunkinę 
prekybos sąlygas. J^Įyreme, 
kad tokių skundų kainų iyar- 
<yųio įsjai^oje yra ^ąuta per

Mrg. A. K. JARUSZ
Physical Thęrapy 

and Midwife'
Kiekvieną dieną 

6630 S. Westem av. 
Tel. Hemlock 9252

* -r t- >**«» • » ' '-'»««»■ *.*

Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Bęyęrly Shorės, 
~Indiana
Tel. Mich/ City 

2799—R3.

Trečiadien., lapkričio 1, 1939

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

AKIU SPECIALISTAI

'J

diaceziją pastatyta daug reli: 
ginių pastatų. Jisai pastatydi
no puošnią priruošiamąją se
minariją. Vėliau pastatydino 
dar puošnesnę didžiąją semi
nariją. Ta didžioji seminarija 
atsiėjo apie dvidešimtį mili
jonų dolerių. Toliau prie kar
dinolo Mundeleino p^sjajyta 
apie 250 bažnyčių, ar (i 200 ka
talikiškų mokyklų ir įęi|pkių 
religinių pastatų.

Arba andai, kai šių męfų 
pradžioje mirė Varšuvos kar-i 
dinoląs Į<okowskis, tai buvo 
pažymėta, ka(I jis įsteigęs VarT 
šuvos ąrkideąčezijoje 70 nauju 
parapijif jr pastate virš 2,000 
bažpyčių ir koplyčių.

Rpmos katalikų ba|nyČio? 
kardinolai ir vyskupai nuo se
nų senovės yra pasižymėję 
šaunia statyba. Puošnios ka-

Haro veiks; 
nfeN wtriaviIri’‘ ‘ ■ 

ROM trans‘
iwl8 H'HiM iyuuai pa- 
tapSR — a$ ffi o® to

DR. C. Z. VEZEL’IS
dentistAs

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Stręet

Telefonas YARD$ 2240 
Valandas nų^ 9 iki ‘8* Vakarę.

' Šeredoj pagal sutartį.’ 
/ * - r 

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

apie
rn? b^fWW iF 
miams. Q Į^lj) “ ’ 
kijoj dį^jgHjjps 
buvo uilfflę ftJ 
tuluoti mfjgi. O 
rų skl|pj8 Higjf 
gelis j!j WĮW£|e

vo-
kiti Lęn|^Q| 
mieji įyarįnin^ji i°?
baisios i)Uygy]jgSĮ ir fiipĮip jte: 
darė, kad ją pašalinus, o tik 
rūpinosi balnyčių statymu, 

, , klioštorių didinimu. Lenkijos
5O^1.^ra!Z1“SKSTmlJna"!OS .‘J herarkijai negajyoj buvo beže- 

jųiy |r ipažažemių tnjvip gęyi- 
, . , . mimas. Negalvoję buvo jiems

ja, Meksika .Lenkija, Vengri-; lnaž"mų tįįsių įutei'.
ja ir kitos katalikiškos šalys kįmas 
gali pasigirti bažnytine archi-| 
lektūra. Bet ar tie visi dalykai 
stiprina tas tautas, ar jas ke-! 
lia kultūroje, apšvietoje, do
roje? Ar tie dąlykai prisidėjo •’ 
prie vykinimo socialio teisin
gumo? Ar tie dalykai vedę 
prie žjnoųiškesnio sųgyvenimp 
tarp tautų ir luomų Visai pę.

JU101U ¥01
Nuostabiausias Šulinys

4 ■ ‘T*’* *'* *

Skuodo Valsčiuje
vienuolynai dabyte dabina vi
sas katalikiškas šalis. Ispani-

ir jų laidymas ligiais 
lis su tikrais lenkais.

Lenkijos hĮerarc|iiją. netik to 
p^dąpe, hęt ji ęjo ranka rąp- 
Jpoų vargių ppįspaudęjąis 
ir tautinių rpažumų persęki'o- 
Jpjąįą. rja, ju^ tas nesiderina 
su Kristaus jĮįpkslu.

I Taigi, Romos katalikų baž- 
Dėjosi visai atbulai. Kur tiįc nyČios šauni statyba niekp 
stiprėjo Romos katalikybč, bendro neturi su vykihimu gy- 
k ii r tik blizgėjo auksiniai ka- veniman Kristaus \ mokslo, 
tedr£ /ir fiąžnyčių " pukšima/ ^opi|į:jf})ų0 ir’gp^ stigyveni- 
bokitąj, fen buvo gąlįpgi kąr- jpo !F lOe- W?' 

ni foruos kptalikp bažnyčios 
§įąty|)a tarnauju tos bazpy- 

dię)ingiĮ|nui, pjsi^žia- 
į vjrpųi jps f|}fĮuįtątqyiij ĘFpĮma- 
l!PW §y?[ei?inwi iiJ 
ir po to jų tragiškam puoli
mui.

—Agnostikas.

GERB. Naujienų jĮcaityto- 
jot ir tięųitytojai graikini 
pirjcinių reikalai* eiti į 
tat krautuvei, k u r i oi 

f m ’ wttkelbiati Naujienote.

J

CjftĄNE C0XL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PQRTSMOTJTH 9022 
'l0, *}. r-»e _>? '■' ■*£ '% **; v

CAHONTAS Minę Bun iš geriausių mainų, 
dalig' tfulĮių išimta Perkant $7.65
5 tonų? ar dapgjau..... ......... ............... Tf
PETROLEUM ČARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas "

1 ....Sales* Ttuc elUtra.vr'rn’ ‘

Mockaičių kaime, apie 2 kpi 
nuo Barstyčių Šačių tink, pake
lėje yra keistas ir, tur būt, vie
nintelis toks visoje Lietuvoje 
šulinys. Mat, čia, kaip pasako
jama, prieš 70-80*metų ’stovė
jęs labai storas, dviejų, trijų 
vyrų apimties ąžuolas. Jo vi
dus'buvęs išdubęs ir vėliau jis 
apie metrą aukščiau žemes bu
vęs audros nulaužtas.

v •• • • '■ ■ /

Ąpąčioję, mąfyt, butą šalti- 
ųio, jad, ąžuolui nųlųgus, išsi
veržę iš apačios vaii(.l iio i r pri- 
pildė' visą/« ąžU(jja^.^4^tibimą« 

’Kdd&ngi Čia - paF vc$a ūki
ninkai, jai tą išdiibimą išvalė 
ir tuo budu pasidarė sau tyro 
šaltinio vandens Šulinį.

Šiuo natūraliu šuliniu ir da
bar tebesinaudoja greta esan
tys ūkininkai, šaltinio vanduo 
čia pakilęs apie metrą nuo že
mės paviršiaus ir pripildo visų 
ąžuolo išdubimą. Užsilikusioš 
ąžuolo liemens sienos tvirtps 
ir pro jas neišteka nė lašas 
vandeny, o tik viršuję pro pa
darytą griovelį žemyn nuteka 
vandens perteklius. ■ Vandens 
veržimasis stiprus ir didžiausių 
karščių metu visuomet šulinys 
sklidinas. Tame keistame šu
linyje nuolatinė vandens talpa 
yra maž. daug 30-40 kibirų. Iš
semtas, jis vėl per yalandą-kitą 
prisipildo. Vanduo^čia visados 
šąlįą^ ir tyras^/

Kaukolių Miškas ir Lau- 
I<as

kaime Jarg Į]o^o 
r?m° iF ’ 'Ha ■ ?i,U yra pjišynas, kurį jš s<j-

,w ai?y|i“Kš? ?yventej^i 
na Kaukolių miškų; o šląjtų— 
Kaukiu lauku? Tebes^' gy- 
ya|s 1863-64 metų ^ylin^p. 
sųkifėlių’jįąsąkpjaiųa, kad

(kazokai Šįųįtųi ar daugiau ^sif" 
kii’ęiiamp m ųųkapoįę' galvas ‘ 
ir kitaip guriai nukanjęų}4,; 
kurie čia buvę užkasti žemė
je.< ) ■. y •

Pabar ų,er £ią vieĮtą vedant 
naują fclią aįkąstą dąug |mq- 
nių griaučių. Griaučiai atrodp 
dar neseni, nęs dar gana tvir
ti kaulai. Prie kai kurių rau
dama kalinių durklių lokios 
pat formos, kaip Juyi Mažeikių 
muziejus, kuriuos vartodavo tų 
mėtų sukilėliai, |r tie dųrkliąi, 
kaip žinoma iš sukilėlių pasa
kojimų bei to ląiko užrašų, bu
vę kalami Akmenės ir Luš^ 
apylinkėse, kuriuos sukilėlių 
rajone inšpejctorius J. Rupeiką 
pristatydavęs sukilėliams.’ ‘

Gimnaziia Šiuri sklypą
Mažeikių gimnazijai sklypas 

jau perleista?, Wlypąs ynf įja- 
tpgjpję vietoje. * Tame sklype 
yra didelę daržine ir geras rū
šys. Atėjus gėrėsniėms laikams, 
nąiijąjųe ; bus statomi
gimnazijai ruinai.

XWg; P®WB.us g., kilo 
FW^ino 3 £!'■■ 

W |į « Uepsnoof 
nertiaž? 

įvairių prekių ir kitokio turto. 
Sudpgč 3 karvės, arklys. Gais
ras kilo iš tvarto. Trobesiai bu
vo tik iš dalies apdrausti. Gais
ro pfiežą^tis neišaiškintu. Gais
ru gesinti Jjuyp jipyykę ir Tau
ragės ugniagesiai. •

Pažymėtina, kad tai jau ant
ras gaisras šiais metais Šilalėje.

DR. VAITUSH, OPT.
• LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas 
jūsų A garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą,’ lęūris 

esti priėža'štimi' galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo; nervuotu- 
nip, skąudainą akių karštį,' atitaiso 
tfrilmp'aregystę ir ' tolitegystę. Pri- 
rebgfa teisingai akįpįus. Visuose at
itikimuose egząnįinąvijnas daromas 

stl ėlbk’tira, parodančia' mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreįyos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
JfTetįėlįOj puo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daugely j atsitikimų akys ' atitaiso- 
kibs' be akinių^ Kainos pigiau' kaip 
’ v '• • v pirma." f'
4712 South Ashland Av.

‘ ' ' fhone VARĘS 1373.' r

VALANDOS2—-4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas IfEįVILOCK 6111

l 1 V. ~ flHJ5P:OV — .lu
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■ '■v’ ' * • v *• ♦

John F. Eudeikis
m^AKTi

Viši Telefonai TĄSOS 1741-1742
■ v r ri. . . ii#

DR. G. SERNER 
LiteTuVis AkIų' Gydytojas 
a . t ----- t : ■

Tel. Yards 1829 r • .. •
Pritaiko Akinius 

kreivas Akis 
Ištaiso. 1 

l • v

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
*756 WEST'3&th STREET 
• kampas lĮalsted St.

Valandos nuo 10 iki ’4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

____ Kiti Lietuviai Daktarai_____

Dr. B. C. Bružas
DĘNTISTAS "

4363 Archer Avė.
(prie Kedzįe Avė.)

BRIGHTON BANK BŪILDIfJG 
Atdara 10:00 v. r.'iki 9:00 V. v.

Trečiadieniais Susįtafiįs '
Tel. ^afąyęttę 315}

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
r ' 2500 Y^est 63rd Štr&V ’7

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

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo’6 iki 8 vdkdroC 

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YĄRDS 72^.

(C

Tel. Office Wentworth 6330
Rez.' Hyde Tark 3395"4

Dr. Sušauna Sląkis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų. 8 Vak. 
išskyrus seredomis ir subatomfs.

KlTAlAbČIAI
i)R. HERZMA?T

IŠ1 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs, gydytojas chi
rurgas it akušeris.

Gydo Staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elėktrikos prietaisus. ’

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

Valandos’' nu6 10—12 pietų ’ ir 
nuo 6 įkj 7:30 vai. vak. kiekvieną 
difepą, išskiriąnt šeštadienio vakare 
ir nedėliomis'.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

^ųperįor 945-| ar Central 7464

LIETUVIAI
f. * * -*

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
*} ■ Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756"W?St 35th St.

Ck>r. oi 35th and Haįstecl Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

' Nedėliomis’pagal sutartį. '
Ręz. 4910 $O. MICHIGAN BLVD.

y Tel. Renw6ėd 5107. ‘ ‘ r

J

TFK3* _ ». ■" _i j koplyčios viąose
1 Chicagos dalyse

Kląuffykjte musų mdty prpgrąmų Antradienio ir ftefitadienlo ijt- 
S?Š^ H. ««• «AW. H. L P. stotie* (148« KJ

Laidotuvių Piręktori^i

Phone CANAL 6122

DR. S. ĘIEŽIS 
GYbYTOJAS ’ IR’ ČHlItUkGAS 

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

Serėddmis ir hedėl. pagal sutartį 
’Rėž.‘ 6631 So. Califoi-nia Avėriue

^elefoiiąs Rėpusio ’7$68 
" i *

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel.T BEVERLY 8244

DR. T, DUNDULIS 
^GYDYTOJAS’IR CHfttURGAS 

4157 AftCHER AVENUĘ
-* ’1 ' Ofiso " valandos: 

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

Valandos—9—’IO A. ’ M. . 
Nedėlioj’ pagal sutartį.

Py. CharĮes Segąl
O F I S ą’Š 

4729 Sp. Ashlajtd Arę. 
2-roš lubos' 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8;J0 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną'
Pilone MIPWA¥ 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurįce Kahn
4631 SpUTą ASHLAND ĄV£.

'’' 'Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dletią',1 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Nėd. nuo 10 iki ^2

Rez. Tęlephoąe PLAZĄ 32^0

•X

9

K V. EJMSRI 
DENTĮSTAS

Pirm., Ttfcčiadierfj;* šeštadienį

TeL

ENDLESS CHAIN " * ’ PĄTTf RN '232^
232$—Nęųžfjaigiaipas .lenciūgas—lovos užklotes išsiuvineji 

paas- ’ • ' ’ ’* -• - s
1

Joseph V. Mockas 
ADVOKATAS

• Chicago;''Illinois
1664 W. Mądięon St. 

Telefonas MONROE £701

Dr. F. Pulsuęki Le Van
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 Garfield Blvd.
por. pamen. Heųilock 6699

A. Montvid, M. D.
West Town §tate Bank Bldg.

Telefoną* įSEELEY 7330 
]>f^rnų tęįptynas prjinswic^ 0597

Office and Res. Phone Calumct 7472 
Office Hours: 2-f p. m- 7-8:30 *p. m.

DR, ST. NATOS
JPHySICĮAN AND $URGEON

|2gi Sp. IfafeM Stregt
VALANfičf: Nūo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 
'''"’ SVetiUaieniaffl: If iki 12.

' Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir AkfaiiV JMtaiko 
3343 Š. HALSTED ST.

! ' 1

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĘPT 
| 1739 So. Halsted S£ Chicago, Df.

Čia įdedu 10 centų ir prašau p^yy^dį fcfo

I Vardas ir pavardė... 

•••••• ••••• • <

I Miestas ir valstija

1139
1138

iiiiiiiiiiiiieaiiiiiiiiaiiieiiiiiiiBiii

į! >"•••’•

iiiaaaiaaiaaaaaaaaaiiaaianaaaaaia aaaaai 
f f'

' ‘ t.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

NADIAI
Chicagos, 
Cicero 
LĮetįiyiU 
Direktariu

rątoMi- 
mąs 

ir naktį

Asociacijos
■iiii|iiiiiiiliiiliiiiliiiini(ifimu

TURIME 
kOPLIčias 

ivisMF*°

J, LlULĘVJČIUS
4348 S. Califothia Ą^ntie ■ * ' “ ”

1419

1646 Ayąstx4pth
, ‘i’ . ■ ‘

I. J. ZOLi1 I’bpji.e yari)s Q7$i.
Yards 0782

s : LACJWIČZ IR SM¥
2įty4 West t8ace ’ panaj 2515

' Tel? Pullman rii27b

4704 §o. Wester

3307 Lituam&i* AyJAucr4* Rh6J)ė Yards 4908

ADVOKATAI
K. P. GUGIS r f 'f * f f.' -.r r

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 143 r-1434-Tei: ’ Central * 4411-2 
Ramų ofisas—3323 So. Halsted St.
Vždandbš vakiffiis nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 "”•* 
ketvirtadieniais ir Sekmattiępiais—

Pagal sutani _______

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hydė Pa'rk 3S95

Remkite tuos, kurie 
.... garsinasi 
“NAUJIENOSE”



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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake ParkAvenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone — OAKLAND 6121

$53.00

35.00

Binghamton, N. Y

01d Golds
arcus

iš stoties

BENDRAI

TAUPAI?

$67.50

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS'N
Vardas

Adresas.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

30.00
300.00

16.00
5.00

$4.00

8.00

$1133.50
413.00

Viskas
Tik ....

43.00 
10.00 
10.00 

246.00
50.00
10.00
50.00
10.00
2.00
2.00
1.00
5.00

18.00

14.00
3.00

10.00

v*un '

Iš VISO ................
Anksčiau paskelbt

naujienos 
1739 S. Halsted St, 
Chicaro, m.

ratine radio 
VALANDA

S. DIPPER, PĮumbing & Heating Supply Cc.
1547-51 W. 51 St., Ashland Av. j rytus. Tel Yards 2255-2256

SKELBIMAS Nr. 3. 
1939 M. SPALIŲ MĖN. 13 DIENĄ

SLA 50 kuopa irgi šį tą vei
kia. štai spalių mėnesiniame su
sirinkime išrinko net tris orga
nizatorius prirašinėjimui naujų 
narių laike antro Pažangos Va
jaus. Jie yra musų veiklieji na
riai J. M. Bučinskas, Juozas 
Moskunas ir J. A. Kaminskas;

• ■ ■ t t f

tad laimingo pasisekimo.
O pramogos rengimo komisi

ja, kurią sudaro J. Moskunas,

Po Lietuvių Dienos Pasauli
nėje Parodoje p-lė Genovaite 
Yokubynaitė, draugų Yokubynų 
duktė iš Toronto, Ganada, pa
viešėjusi tūlą laiką New Yorke, 
Brooklynę ir Scrdh’onę užsuko 
ir į musų koloniją. Ji apsistojo

Štai šeima, kĮi^SjitaUpė $1,000 
ir dabar tą sutaiipytą tūkstantį 
įmokėjo kaipo pirmą Mokestį už 
namą, o kitus reikalingus namui 
išmokėti pinigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais iš

pakelis
Tiptop Šviežumui

Socialistai pasitraukė iš Ameri 
kos Lietuvių Kongreso Bing 
hamtono Skyriaus, - 
50 kuopos darbuote 
loni viešnia.
Prasidėjus Amerikos lietu

viuose judėjimui už atsteigimą 
demokrat.nes santvarkos Lietu
voje, vietos socialistai irgi pri
sidėjo prie to taip kilnaus judė
jimo, ir gal daugiausia jųjų pa
sidarbavimu buvo suorganizuo
tas vietinis Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyrius; kuriame tu
rėjo du atstovus ir veikė tanie 
skyriuje virš trijų metij vienas 
iš LSS 33 kp. atstovų, t. y. d. 
Juozas Morkūnas, iki pat pas
kutinių dienų ėjo yice-pirm’n.li
ko pareigas. ■ !

Skyrius buvo pusėtinai veik
lus, suruošė net keletą Liėiuvęs 
nepriklausomybės minėjimų ir 
kenas prakalbas ir tt«

Bet pastaraisiais laikais, daly
kai Lietuvoje pasikeitė, Rusijai

MODERNAS 
MAUDYKLES 

3 ŠMOTŲ ĮREN 
GIMAS

5.00
10.00
17.50
25.00
10.00
50.00
9.00

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

W.G.E.S.
-z

Kasdien ano 
f 5 ild 9:15 vakarop; t

Jus tik patrauksi ... ,e ju 
OLD GOLb bus čia...

¥ ... ir EXTRA ŠVIEŽUS!

MASTER WIND0W SHADE CO.
•, S. J. Vondjrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANROM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS; NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 VVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

Visu ISDIRBYSCIŲ 
'.Parduoda,

Taiso, Renduoja
Maino Rašomas

MašinSIes r'
$15.00
ir aukščiau. , ? .•
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE
3712 S. Western Avė.

Prie Archer Avenue
AiL D ARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad. ir 
šeštad. vakarais iki 9 vai.

Tel. LĄFAYETTE 3534

surinko $20.00, yiso ............................................
Lietuvos Dienos Komitetas, New Yorke ..............
Kazys Dryža, Philadelphia, Pa., aukoja $2.00, 

surinko $25.00, viso .»...................................
Adv. Elihu D. Stone, Boston, Mass...........................
Lietuvos Vaizbos Butas, Pittsburgh, Pa...................
Juozas* Ambraziejus, lįrooklyį^ New York surinko 

Charles K.-bikiel, Pittsburgh, Pa.............*................
Ponai J. Grebliunai, Pittsburgh, Pa. . ..................

pirmajai ^dalinai 
pavergus pačią Lietuvą. Kadan
gi daug Skyriaus delegatų atsto
vauja komunistiškas organiza
cijas ir jie užgiria tokį Rusijos 
pasielgimą Lietuvos klausimu, 
tai socialistų . atstovai Juozas 
Morkūnas ir P. B. Balčikonis 
pritariant; .kitų organizacijų-at
stovams l,idaye pasiūlymą, kad 
skyrių likviduoti, o. esančius iž
de pinigus paaukoti Viliiiaib 
badaujantiems, nes. dėl susidė
jusių aplinkybių bendras veiki
mas su komunistiškai nusista
čiusiais įmonėmis neįmanomas, 
juo labiau, kad mes jau turime 
skirtingus siekimus.

Bet skyriaus komunistuoją 
atstovai nutarė skyrių palaikyti 
ir ant toliau ir dar magaryčioms 
nutarė surengti kokį bankietėlį 
ir ten užgirti Rusijos primestą 
Lietuvai sutartį, ir buk tai pasi- 
džiaugimą Vilniaus atgavimu., 

Socialistų atstovai pareiškė, 
kad jie nemato reikalo džiaug
tis, kuomet Lietuva prarado pu
sę savo nepriklausomybės ir už 
Amerikoj ■ Lietuvių Kongreso 
vietinio skyriaus tolimesnę dar
buotę nebeatsakys prieš visuo
menę.

Taigi, pareįške, kad jie y Va j 
galioti ištraukti ir LSS 33 kue 
pą iš to skyriaus ir už tos orga 
nizacijos veikimą daugiaune 
beatsakys.

Tad dar socialistai atsipalai- 
dojo nuo komunistų. Bet ko
munistai vieni tai kaip be drus
kos, tad kai kurie jau pareiškė, 
kad jie eis pas tautininkus ir 
prašys jų bendradarbiavimo. Ar 
jiemš tas išdegs; tai jau kitas 
klausimas.

MODERNINKITE SAVO NAMUS 
ŠIAIS DAIKTAIS:

NAUJAS VANDENS ŠILDYTUVAS
Pigus kaip $195.00

K. S. Karpius, Cleveland, Ohio, aukoja $2.00 ir surinko 
$51.00 viso ............................................................-

S. ir A. Mockai, So. Boston, Mass., aukoja $5.00 ir 
surinko $11.00, viso .............................................

Petras Aleksandravičius, Shenandoah, Pa........................
W. J. Krencevičius ................................-..................-----........
John F. Stanisky ......... ...... ................................................
Adv. A. Kupka, Brockton, Mass.........................................
Linden, N. J. Lietuvių Bendras Komitetas ......................
Marianapolio Kolegija, Thompson, Conn.........................
Kun. J. Misius, Pittsburgh, Pa.,.........................................
N. N. (prašęs neskelbti pavardės), New Haven, Conn. ...
Adv. Z. šalnienė, So. Boston, Mass., surinko ..... ............
A. J. Aleksis, NVaterbury, Conn., aukoja $3.00 surinko

$40.00, viso ....................................................................
Lietuvių Vaizbos Butas, Brooklyn, New York ..............
S. L. A. 4-tas Apskritis, New Britain, Conn.....................
Lietuvos Konsulatas Čikagoje, prisiuntė gautas aukas 
Sv. Jurgio Draugystė, Brooklyn, New York .....................
Edvardas Paulionis, Little Neck, New York ..................
Alytaus Žydų Draugija, Boston, Mass................................
Lithuanian Merchants’ Association, Philadelphia, Pa. 
A. Jocis, Bridgeport, Conn....................................................
Magdalena Veiverienė, Bridgeport, Conn.........................

Arisonas, Stratford, Conn...................................... &.......
S. L. Zepėnas, Lawrence, Mass............................................
O, Lapienė, Babylon, N. Y. surinko ..................................
V. J. Atsimainymo Parapijos Šv. Vardo Draugija,

Maspeth, N. York............................................................
Dr. A. Petriką, Brooklyn, N. Y., be anksčiau paskelbtų, 

7 aukoja $2.00. surinko $12.00, viso ...........................
J. Fr. Baltramajtis, Brooklyn, N. Y....................................
SĮv. Vincento Draugystė, Maspeth, New York :.................
\V. A. .Meškunas, Scranton, Pa., aukoja $1.00,
-5 surinko $19.00, viso .....................................................

$1546.50
Džiugu matyti, kaip greit ir duosniai lietuviai paskubė

jo sii parama. Gen. Konsulatas, nuoširdžiai dėkodamas vi
siems aukotojams, prašo visus asmenis, kurie dar negrąžino 
dūkų lapus, skubiai juos sugrąžinti. Be to, praneša, kad, jei 
kiek pinigų liks, jie bus skubiai pasiųsti į Lietuvą musų at
gautos sostinės Ir Vilnijos krašto išvargintiems broliams-se- 
sems sušelpti ir paremti. Lai pradžiugs jų širdys, kaip ir Jus 
rasite pasitenkinimo, kad aukojote kilniems tikslams.

. —JONAS BUDRYS, Generalinis Konsulas1.

p-lė Ona Kazlduškaitė, P. Bau- pas^ d. Balčikoni vasarnamyje, 
įba ir P. B. Balčikonis girdėti ilįps landąs, biskį už miesto ir 
stropiai ruošiasi, šauniam kon-.įuvcr jbjo viešnia. Kadangi pas 
ceriui, kuris įvykšiąs lapkričio Balčikonį svečių netrūksta, lai

N A IJJIEN Ų-ACME 'I’uI'-DDoIo

Omaha kantoriaus Schwacz 
kin žmona, kuri liko nužu 
dyta ir į šmotus supiausty

nes
misija, bet ir kuopos nariąf tii- linkę 
lėtų jau ruoštis prie to paren 
gimo ir padaryti jį sėkmingą

Aš nebusiu priversta nė čiu 
mėtis, nė nagų laužytis s 
‘Ce lop.iane’ ! Duokit man 

; du pakeliu!

27.00
25.00
25.00 susidraugavus su nacišku Hitle
.5.00 rio rėžimu
5.00
i2.00

Moderną 42” Virtuvė
Sinka ir Ka- 1 Ck 
binetas Tik .......<5
Ateikite į musų parodos kambarį ir 
pamatykit ypatingas vertybes, ko
kias galim jums pasiūlyti—pirm ne
gu pakils kainos.
PIRKIT DABAR — SUTAUPYKIT 

PINIGŲ. LENGVUS TERMINAI

CEllOPHAHE” . . ATSIDMO DVIGUBAI. GREIČIAU!
dili) BANGOBftH kas slivAitė; “^<*lody and Mhdnesš” un ‘ RoSerf Netvvork

j, ■*■■••• •' ■' : v. • . . i f,-. ... • , Copyright 1939. by P. LorrillaiYl Co.
*, • ; p ,* i ■, • •• . • - v ». -', , / «

■'      —- ■■ ■ ■ ■ ■*■ •  ----------------------------------

patinga, lavinta, gerai lietuvių 
kalbą vartojanti ir labai inteli
gentiška -mergina, tad daug 
binghamtoniečių ją pamilo ię 
greitai siisidraugąvo. Ir palygin
ti į tas trumpas dvi savaites vie
šnia paliko daug draugų ir ge 

miestų: Įr vįsb fcąlnuola ąpy- rų pažįstamų ilgam atminimui 
r ‘ ir po to vėl grįžo į savo numy- 

kad Tnront4-
p-le Yokubynaitė yra labai sim- —Jūsų Reporteris

■ ■ . ■■■ ■ i .. 'Z;' . •

—------------ ----------J, ................ .. . ■ ■■■■■■. - .... .................................................... .........................

Į KORESPONDENCIJOS
AUKOS LIETUVOS PAVILIJONUI TAŠAU 

LINEJE PARODOJE IŠLAIKYTI-

___________________________

bargRnai 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką

, --- - . — -
Remkite Lietuvišką 

Žyduką •
3 'O* Nathan Kąntėr

A. , 3 MUTUAL LIQUOR 
co. — VVholesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

..............ifJI U25.00 Al bert (ĮįMlaŽaQ Klerneta ...
.50.00 Boehm 

Klerneta ....
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.

NAUJIENŲ Sl'UI.KA
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8509 

Atdara kasdien nuo 8. v. iki 8 .v. .
m -••• ’ •. ’ . 9i j . t d w -i - j

\'į ' ' • ... ■ ■

/y
% -',4 7,

Si i

Vaistu*
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NAUJIENOS
The Lithnanlan Daily Newa 

Publishęd Daily Except Sunday by
The Liihuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 3500.

Chicagpje—paštu: 
Metalas ______

Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams

$5.00 per year in Canada
$3.00 per year outside of Chlcago
$8.00 per year in Chicago

Enteted as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3fd 1879.

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

> ■ ■ - • < -į- • ■■ ■ -■ ■< į Ui' ".-.«' ' ' '■ '

^APŽVALGA
M l 111' ,. .'

] Ojczyzna nasza, velniaiK
ponus neša!

Jkariai 
riųs karininkai žiūrį su panieką. — Kąs jiems rupi?
— Tautinių mažumų kareiviai buvo siunčiami į pa
vojingiausias vietas. — Didelis nuošimtis bemokslių.
— Lenkijos bajorui. — Tipinga dainelė. — Pabalti
jo valstybes. Metas padaryti galą lenkų gūžtoms.

Vienam mėnesiui 
Chicagoj per išsiuntinėtojus: 

Viena kopija __
Savaitei 
Mėnesiui .. ..........

Jungtinėse Valstijose. 
Pasta:

Metams
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnešlanu 
Vienam inėneshii 
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: . ų ■ i * . i. r e ' $8.00 redąmas parūpinti vadovėly A- me,bųvęssovietųgęnerolaspa-

merikoje gimusiam ir augusiam Įsakė: ,
toney|jaiiiiinuu, kuris nori išmokti) “...Stalinas žino, kad jo žinoma, butų netikra, jei Ivir- 

. namai yra didelėje* netvarko- tiMuiUę> kad visi lenką inter- 
je ir kad be pagalbos iš už- nuo tieji lenkai karininkai išpai- 
sienio jisai negali įveikti vi- kinti bajorų vaikai, turtingų 
dujinės dezorganizacijos keb- miestelėnų išperos. Ir tarp jų 
luinų. 1 Dar seniai prieš tąi, pasitaiko visai šaunių vyrų, ku-. 
kai Stalinas patapo valdovų, rie savo tėvynės padėtį labai g<£ 
bolševikai buvo įsitikinę, kad rai supranta ir ją įvertina. Sten-, 
tikra, ekonominė pagalba ga- giasi ir jie kritiškai pažvelgti į( 
Ii ateiti tiktai iš Vokietijos, tai, kas buvo ir kas dar gali bu- 
Užsienio specialistų darbas ti. O be to, į Lietuvą atbėgo, 
viename po kito penkmečių daugelis tokių, kurie iš viso į 
planuose nedavė tiek, kad bu- karą žiurėjo kaipo į pramogą ir 
tų įsteigta tvarka ir organi- privengė pirmose kovos eilėse

I zacija Sovietų Sąjungoje. Sta- atsidurti ir visai ištikimai tėvy- 
linas tikisi, kad plataus mas- nę ginti. Juk tarp jų yra dau-| 
to tęcĮiniška pagalba, kurios gelis karo lauko žandarmerijos, 
jisai dabar laukia iš Vokieti-1 pareigūnų, 
jos, tatai, galų gale, įvykins

.. ................................. ...... , I

buvęs sovietų karo žvalgybos L
------- :— viršininkas Vakarų Europoje,

Tik-ką išėjo iš spaudos nauja piano, kad tai yra klaidinga pa- 
j Kalbos Gramatika, zvalga. JisąĮ mano, kad Stali- ’

00 specialiai pritaikyta Amerikos ^naš turi daug platesnių tikslų, 
255 lietuviams. Tai storoka, 144'negu tiktai “pąšipelnyti” grobi-

—I ®® puslapių knyga- Kaina $1.00. IŠ- piais už nacių nugaroą, kuomet 
~ .. ^i?R|leįsta So. Bostone, Mass. Įeina karas. Kalbėdamas New

| Ją sutaisė Dr. D. Pilka, na-1 yorko ^‘Herald Tribūne” foru-1 u , (Mu$ų specialaus korespondento Lietuvoje)

NAUDINGA KNYGAse 
18c 
75c

T ♦

k ne ChiCagąj,. t ,
Lietuvių

(Atpiginta) 1 ‘ 1
. ...... ........ $2551 lietuviams. Tai storoka, 144'negu tiktai “pąšipelnyti” grobi-1

- Co to ja. — Į eilinius ka-

Metams_ ;__
Pusei metų ... 
Trims i 
Pinigus rei 

Orderiu

Hitlerio čebatlaižiai
Vadinamas Sovietų Sąjungos premjeras, Viačeslav 

Molotov, vakar kalbėjo nepaprastoje Vyriausiojo Sovie
to (“parlamento") sesijoje ir savo kalboje išreiškė pilną 
pritarimą “taikiai” Hitlerio politikai.

Hitleriškoji Vokietija/ anot Molotovo, ieško taikos, 
bet Britanija dabar yra “agresorius”!

merikoje girilusiam ir augusiam] sakė 
jaunimui, kuris nori išmokti 
taisyklingai lietuviškai kalbėti] 
ir rašyti. ' f

Dr. Pilkos Gramatiką galės 
su nauda vartoti liettiyių kal
bos mokyklėlės, kurias steigia 
SLA. kuopos, arba lietuvių kal
bos kursai suaugusiems.

JDOMIOS DISKUSIJOS
New Yorko dienraštis “Her-j 

, aid Tribūne” kasmet surengia]
Sakysim, kad Stalino premjeras išsikraustė iš pro- orumą”, t. y. diskusijas įvai- 

riaĮs klausimais, kuriose daly
vauja žymus rašytojai, politikai/ 
mokslininkai, darbininkų judė
jimo vadai, pramonininkai ir 
kitokių sričių atstovai. Šiemet j0S) tatai, galų gale, įvykins.” I Bet viena galima pasakyti, 
buvo devintas toks forumąs ,Į ' kad daugumoje internuotų tar-
įlr jame savo nuomones išreiš- Kitas Stalino tikslas esąs su-1 e egama išpaik.illlo bajoriško 
kė 64 asmens, tarp kurių buvo kurstyti Azijos tautas (Indiją kknn:mn
nemažas skaičius ir svetimtau- t.t.) prieš Angliją ir pasidalinti Ket lenkų karių tarpe butą ir 
čių: Belgijos karalius Leopol- su Hitleriu britų imperiją. Bei tokių> kurie at-ję prie Lietuvos 
das, Kinijos vado čiang Kaiše- čia jo rankas dar nėra laisvos, sįeuos gjnkio neatidavė, bet čia 
ko žmona, Suomijos finansų]kol nepaaiškėjo, kaip laikysis vietoje nusišovė. Matyti Lenki- 
ministeris Procope, buvęs sovįe-J Japonija, Jungtinės Valstijos ir 
tų armijos generolas Krivitskis,|Italija. Galimas daiktas, 
Lenkijos pąsiuptinys grafas Po- ' 
tockis, Anglijos moterų-savano
rių civilinės apsaugos pirminin
kė p-ia Ręading, ir k« . I

Beveik toks pat įvairumas 
buvo ir temose, kurias tie kai-: 
bėtojai ir kalbėtojos gvildeno/

(■ <. • f , •» į » ** ' j V ’ "* *

Jų kalbos buvo perduodamos su. ... ;
oro bąpgomis. Kai kurie foru- < 
mo dalyviai kalbėjo per radio]partneris Hitleris galį būt su 
anapds Atlanto vandenyno

dažniausia,^ natūraliu budu tie

to, jeigu jisai šitaip kalba. Nes juk visas pasaulis žino, 
kas pradėjo karą ir dėl ko tas karas kilo. Patys bolševi
kai per keletą metų be paliovos šaukė visas demokratines 
šalis jungtis bendrai kovai prieš ruduosius Berlyno “bar
barus”, “banditus” ir “agresorius”. O dabar staiga, kuo
met tie barbarai su ginklu rankose sulaužė pasaulio tai
ką, tai sovietų valdžios šulas sako, kad agresoriąi yra tie, 
kurie prieš užpuolikus kovoja!

Bet Molotovas neišsikraustė iš galvos. Jisai išreiškė 
visai šaltai apsvarstytą Stalino nusistatymą.

Stalinas dabar yra pasiryžęs tarnauti tiems, kuriuos 
jisai pirmiaus vadindavo “banditais” ir “agresoriais”. Ji
sai pasidarė tų banditų ir agresorių įrankis.

Molotovo liežuviu Stalinas laižo Hitlerio batą.

Evoliucija
Kai rugpiųčio 28 d. sovietų valdžia pasirašė “nepuo

limo” sutartį su naciais, Stalino garbintojai sakė, kad 
Maskva busianti visai neutrali Lenkijos, Anglijos ir 
Francuzijos ginče su Vokietija. Jie sakė, kad Maskva, 
gal būt, dar padėsianti Lenkijai, jeigu Hitleris ją užpul- ,, I >• f ' J ' • v Isiąs. . , id . J

Hitleris Lenkiją užpuolė, ir Stalino klapčiukai Skel
bė, kad Lenkijos rytų siena esanti “saugiausia”, nes prie 
jos stovi sovietų Raudonoji armija. Jie reiškė Lenkijai 
savo užuojautą ir sakė, kad Angliją ją “pardavė”.

Rugsėjo 17 d. sovietų armija įsiveržė Lenkijon. Sta
lino pastumdėliai ėmė aiškinti, kad sovietų valdžia eina 
vaduoti savo “kraujo brolius”, gyvenančius rytinėse Len
kijos srityse.

Stalinas su Hitleriu perskrodė Lenkijos teritoriją 
pusiau ir pasiėmė vienas rytinę pusę, antras vakarinę. 
Komu-naciąi tuomet pradėjo skelbti, kad reikia kaip ga
lint greičiau sulaikyti karą, nes jisai esąs “imperialisti
nis”, ir Ąnglija su Francųzija esančios lygiai kaltos dėl 
jo, kaip ir Hitleriu. į

O dabar Molotovas sako, kad Hitleris, kuris išvada
vo savo “kraujo brolius”, užkariaudamas vakarinę Len
kijos dalį, yra taikos apaštalas, bet Anglija esanti “agre
sorius”. Dabar Maskvos žvalgybininkai iįr jų tarnai bus 
priversti raginti visus taikos mylėtojus pasaulyje ginti 
Hitlerį nuo “; 
slovakų!

jos bendras likimas tiek juos 
’ kad sukrėtė, kad jie vilties netekę 

kelias į Azijos gilumą pasiliks gerjau pasirinko žūti, negu gy- 
Stalinui uždarytas. Tuomet ji- vaįs palikti.
sąį turės tenkintis tais laimėji- Tai skaudi tragedija. Tai štur
mais, kuriuos jįsąi gali įgyti] pUS vaizdas. Juk tikrai visa len- 
šiaUrineje ir piet-rytinėje Euro
poje, visą laiką saugodamasis 
neįsivelti į kovą su stipriu prie

Jeigu Stalinas piatys, kad jo

ma įtaka čia neturėtu jokios 
dtovos. .

Išnaikinti bajorų gultas galu
tinai Lietuvoje dabar kaip tik 
geriausias ir patogiausias laikas, 
nes žuvus bajoriškai Lenkijai 
nėra kas dabar gali paveikti 
Lietuvos vidaus gyvenimą! Ran- r 
kos liuosos, tik reikia noro ir 
drąsos!

Lietuvos žmonėse jau kuris 
laikas gludi lūkesys, kada gi pa
galiau visiems bajorams bus ra
gai nulaužyti. Bet gi savotiškas 
bajorijos luomas turėtų būti ir 
miestuose gerokai sutvarkytas.

Tautišku požiūriu visa tai lie
tuvių tautai eitų tik į sveikatą/!“ 
nes tiek bajorijos luomas kai
me, tiek atkutusi miesčionija. 
mieste juk 
daugumoje

Kitataučiai, kurie Lietuvoje 
sudaro, visai mažutį visų gyven
tojų procentą, o vienok visą lie
tuvių tautą išnaudoja.

Turime gerą progą nusižiūrė
ti į Lenkijos buvusią socialinę 
santvarką ir tą luomų nelygybę, 
kuri taip dabar net internuotų 
tarpe ryškiai metasi į akis. O 
be to, ši Lenkijos socialinė ne
lygybė tiek moraliu, tiek matc- 

Jrialiu požiūriu stipriai silpni
nančiai veikė visą Lenkijos val
stybę, privedant ją iki galutinos 
katastrofos.

Lietuvoje visi tie, kurie savo 
gerbūvį stalo aukščiau visos 
bendrijos reikalų, aukščiau tau
tos ir valstybės, turi būti kie
tai sudrausti!

Tik tuomet ir tiktai 
Lietuva galės būti rami 

Į vo rytojaus.
Lietuva turi virsti 

darbo aviliu.
Ojczyzna nasza, velnias poną 

neša! Turi likti tik tolimos pra
leidęs daina, kaipo istorinė He

ku, kad Lenkija senų savo sie
nų neatgaus.

Ką SSSR dabar įsigijo, ji ne
norės geruoju užleisti. SSSR pa
suko panslavizmo keliu, savo 
giminingos rasės apsisprendimu. 
Žinoma, visa tai maža turi ką 
nors bendro su darbininkijos 
judėjimu, bet faktas palieka 
faktu, kad SSSR aktingai nuta
rė Europos politikoje dalyvauti 
ir savo dar taip neseniai karto
jamo šūkio: — Svetimos žemės 
mes nenorime ir savo nei vieno 
sprindžio svetimiems neužleisi- 
me! — jau išsižadėjo, nes ir ji 
panūdo svetimos žemės. Tai- la
bai žymus tarptautinėje politi
koje veiksniai, kurie turi lemia
mos reikšmės.

Šie veiksniai turi didelių so
cialinių žymių, kurie jau veikia 

I kaimynui.
Štai bajoriškoji agrarinė Ven

grija jau kalba apie žemės re-| 
formą. Rumunija taip pat pra
sitarė, kad butų reikalas ir pas 
juos žemės reformą įgyvendin
ti, nes ir čia bajorija visame 
vyrauja.

Žodžiu, visai netikėto ir ne
prašyto kaimyno SSSR pavida
le tų valstybių vidaus santvar
ka stipriai veikiama.

Siame atsitikime yra lairnin-1 kana> o dabar d;r jj saVo reik- 
gesnčs Baltijos valstybės, kurios įmgs ir musų padang6je turi i 
jau anksčiau pas save bajorijos] —Komo Lituaniens
luomą sunaikino, todėl jos bent 
kiek ramesnės ir nesitiki, kad 
iš vidaus jas kas nors galėtų

jžfra lietuviai, bet 
kitataučiai.

tuomet 
dėl sa-

bendru

kų tąuta labai skaudžias valan
das dabar., pergyvena. Tauta 
kenčia dėl jos valdomų sluogs- 
nių, dėl jos bajorijos, dėl įsiga
lėjusio gobšių luomo.
• Lietuva savo laiku labai ge
rai pažinojo lenkų bajoriją, nei (aip nuteikti, kad čia įvyktų g4| 
veltui dar iš baudžiavos laikų! piningas savo kaimynui per-j 
Lietuvoje tarp žmonių yra už- versmas. Jei jos savo likimu da-| 
silikųsi ši dainelė:" bar labai susirūpinę, tai tik to-
Sugrius ponų rūmai ir aukšti dėl, kad prisibijo, kad tasai kai- 

dvareliai, tnynas išoriniai į jas tiek pa-
Kaip anų neklausys prasčiokai veiktų, kad jos savo nepriklau- 

žmonėliai. |somybės netektų.
Tiesa, jau Estija daug pra- 

;| randa savarankumo, bet gi kul
tūriniai ir tautiniai, dalinai val- 

. s lykiniai ir ūkiniai dar ji sava- 
< rankiai, bent apytikriai galėsi 
tvarkyti savo vidaus gyvenimą.

Latvija ypatingai yra savo li
kimu susirupinusi, bent kiek ra
mesnė Lietuva.

Bet juk visiems aišku, kad 
• Lenkijos likimo akivaizdoje vi-

IX—30.

i. įmuštas, tai'jisai bandys vėl pri- 
^St^ąVildenama siplakti pr-ię demokratijų. Ta

čiau Krivitškis mano, kad toks
te dabartinį karą. Labai įdomių manievras Stalinui vargiai pasi- 
minčių apie karą ir busimą tai- seks padaryti, nes Sovietų Są-1 
ką išreiškė vyriausias “Herald junga tolyn vis tampresniais 
Tribūne” redakcinių straipsnių ekonominiais saitais bus sujun- 
rašytojas, Geoffręy Parsons. jgiama su hitlerizmu, todėl —

Jisai svarstė tris karo pasi- kai nacių diktatūra žlugs, tai L. ... ,, . . v . . . . L i • c* i- • Ojczyzna nasza, velnias nonąbaigimo galimumus: jeigu lai- bus galas ir Stalinui. _ J jae^a 
mėtų Hitleris vadinamą “žaibo L > • , >
karų”; jeigu Vokietijos žmonės ‘ Įg f“ Siu“ ’
uz kokių metų laiko prieš Hil- iauiutvu ] „i ♦ i • ix • j x i ’ Ne toks nešimas, koks anųJerj sukiltų ir padarytų susitari- ----------- iantima.i
mo taiikų su Anglija ir Francu- KAUNAS. —■ Spalių 8 d. grį- . , .
zija;.jeigu Vokietija po ilgo ka- žo iš Amerikos lietuviai versli- Kaip tiktai ožių karklynuose 
ro butų sutriuškinta. Kalbėtojo ninkai, kurie išwNew Yorko iš- ovimas. , 
puomone, iš tų trijų galimu- plauke rugsėjo 16 d. olandų />•- • 1aKesim,

'1,0 su panelėm vagas varinėsim! ____ v
I T°s dainos žodžiais lietuvis I sos tautos, Jkurtos sukurė savo Į 

„„glųi P^ePiwai išlieju savo pyktį valstybes Baltijos pajūryje, 4a- 
karo 'laivai, visus keleivius iš- ' bar turi begaliniai daug rupes-
kratę ir nugabenę į. Londonu, Ši šiuo metu butų visiį čių jr nervų įtempimo.
o “Statendam” pasilikęs užant- neBYriHl’B _ i? Lenkijos žmor Skandinaviios valstvbės 
snaudotas okeane Keleiviu tar- “^6- J«?^bar Lehkijos žmo- J«‘ S’kandniavijos valstybes 
spauciotas okeane. įveieivių iar ivertintn ir tnkin kartu su Suomija nėra tikros
pe buvę 200 vokiečių. Iš Lon-J €S 1 iy^bntų ir tokia pa . ram:a diena tai iuo la * 
dnnn -vArdininkni iv«i ueapylcanta dainuotų apie sav0 rytojaus ramia diena, tai juo la-,
dono musų verslininkai Ival“ ua{or:j„ - • biau Baltijos valstybėms rupi jų
riaiš kanalais ir sąsiauriais ang- V £ W likimas. Visos tos valstybės sa-j
lų laivu atplaukę į Olandiją, ds Lietuva dabar turi progos tailtiniii sąstatu nėra tokios

- J nrn Gdvne bent paviršutiniai pažinti lenkų vo tautlniu b^slatu nera tokloh’ Pvx l univujcį, pio trdyųę f , T- v. 7 mišrios, kam buvusi Lenkija, oir Dancigu pagaliau laimingai 1^^^$’ lS>P pat <ša nėra tokio didelio,

- įjoję, šių dienų įvykiai jau bręs-r140’111^ nelygybės koksai buvo 
-7 ta įokia kryptimi, kad atrodo,NaU dahar ^karpytoje Lenkijo- 
" jog Lietuva gali iš viso su Len- .

kija bendrų siėaų neturėti, bent Ojczyzna nasza, ve nas ponąt 
šiuo pietų SSSR raudonoji ka- ne^a* ^ia dalinai lyg lutų pra- 
riuomenė atskyrė Lietuvą nuo ei^es daina. Betgi visos los va- 
Lenkijos.7 . stybės socialiniame gyvenime

Būt lygiai tuo pačiu melurU1^.^aU^ ^ai nuveikti, kad 
SSSR ir>igali Balti jos Jurose. sv“ & Vldaus sa«“
JkptoĮ Švediją, Suomija, Latvi- tvar^QS ^veikli tiek

ja, jįr Lįetova sias juras PotoUmai, Uęk ir ūkiškai.
Jaįkjė lyg sąvonps- Dabar SSSR Ypatingai Baltijos valstybės 
eidama Petro Pačioj ° pėdomis dar daug kame čia yra atsilikę, 
jau užima visas Estijos salas, Lietuva pirmoje eilėje pas save 
tuo budu visos cią sakytos valą- turėtų ^galutinai išnaikinti liku-. 
lybės tose jau neturės sias dar bajorų guštas, o taip 
torp^eilės jpęįkšmes. Tiesa, Vo* pat savotiška žemės reforma tu-

ir^tų pagrindiniai paliesti ir mie
stus.

Visos tos trys tautos iš esmės 
ir pagal savo padėlį yra darbo 
žmones, bei čia leidžiama sava
naudžiams pernelyg svetimu 
darbu tukti.

Reiktų Aas piktžoles iš šak
nų išrauti, tuomet jokia sveti-

IŠ LIETUVOS

inu geriausias demokratijai bu- laivu “Statendam”. Per Atlantą I 
tų antrasis. Jeigu Vokietijos perplaukę laimingai. Kelione 
žmonės sukiltų ir nuverstų na-Į trukusi savaitę laiko, bet tiesi 
cių diktatūrą, pirma negu Vo-]Anglija jų laivą sulaikę ąm 
kietijavbus visai -sumušta karo 
lauke, tai sako p. Parsons, butų 

agresorių” anglų, francuzų/lenkų ir čeko-1™ zmo’

siengiųmasi |vykių-‘ 
ti7 Hkųą Europos rricohstr^k- 
cijų, paremtą, gajų į jale, svei-1Fašistai kratosi nacių

Tuo pačiu laiku, kai Maskva oficialiai išreiškė Mo
lotovo lupomis savo pilną solidarumą su Hitlerio “taijkos” 
politiką, tai Romą pradėjo energingai .valytis nuo nacių 
įtąkos. - jy

Mussolini vienu užsimojimų pašalino šešis kabinetų1 
narius, fašistų partijos generalinį sekretorių ir armijos

Bei jeigu kariį laimėtų Vokie 
tfįą, kalbėjojc> nuomone, bu 

u baisi nelaime ne 
ai, p ir ri&ąųi pa

irgenerąlinio štatu) viršiniąką. Dauguma šifų fašizųio su-’ ir dldehs>
Jungtin61?18 Vąisjtijoms. ;

■>■■■■■ 1 1 "    i t

KODĖL STALINAS SUSI
DĖJO StJ NACIAIS

Daugelis mano, kad Stalinas' 
padarė sutartį su Hitleriu pik
iai dėlto, kad Hitleris “davė” 
jąm dauginus, negu Angliją ir- 
Prancūzija. Jisai norėjo gauti 
sklypą Lenkijos teritorijos ir 
uždėti sąvę Įeteųą ĘabąlĮij.0. 
krąštąms, bet anglai ir frąncu-’j 
zcd. tąm, pasipriešino. ‘ Tuomet! 
Stotoj, kuri^ sjaptai vedė de
rybas tuo pačiu laiku ii^ su na
ciais, susitarė, su Hįtleijų, nes, 
pastarasis sutiko jam duoti thi/ 
kp demokratijos nedavė.

Bet ^en. Vaijer G. ^rivit^y.
<

-V''.'--- ; '-‘t ‘ O&J

! S* \ K•* v -

lų buvo artiųri Vokietijos nacių draugai. I
fašistų sekretorius Starace,1 

armijos štabo galvą Pąriahi ir propagandos ministeris

Tokios staigios ir didelės atmainos Italijos valdžioje 
nebuvo per 17 metų, kai gyvuoja fašistų diktatūra. Nė
ra abejonės, kad tai reiškia griežtą pasisukimą fašistų 
politikoje. Ne vidaus politikoje, kadangi valdžia pasilie
ka fašistų rankose. Bet užsienių pųlftįfcoje. * ; .

Galima numanyti, kad Mussolini ryžosi galutinai nu
traukti ryšius su savo buvusiuoju. Romos-]5e|‘Jyno ąšįes 
partneriu. Jo partneriąpįųiąš jįtitterĮųi buyp fikrųmoje 
bernavimas. . \ ’ 7 / j

Italija atsisako eiti į karą nacių pusėje. Ji iki šiol1 
laikėsi palankaus naciams neutjrą|itę|į. Toįaus Jąs neu
tralitetas gali pasidaryti ir nepąlankus naciams.

Vietoje Mussoliųid, Ęitleris susirado naują berną — 
Maskvoje.

Žymiausi ju tarpe tai

■‘'■B. 4

lį laivu atplaukę į Olandiją, ašį 
ktą* per Vokietiją, i

pasiekė Kauną. Grįžusieji gra-l 
žiąųsiai atsiliepia apįe Ameri-’ 
kos lietuvius, pas kuriuos turė-į 
ję nuoširdų priėmimą.

Taip pat šiomis dienopiis grį
žo švedų laivu “Kungsholm” 
dr- gjinpas, M. Baronaitė, dali. 
Ušinii.ąs ir k t. Jų laiyąs taip’ 
pat su nemažais nuotykiais 
plaukęs, kol pro Grenlandiją,i 
Islandiją, šiaurine Atfląąto dą- 
limi pasiekė mažą anglų uostą 
Kirkvaldą, iš čia Norvegijos 
šiaurės pakraščiais švedų ^Gotę- 
borgą, pagaliau roęr 
mą ir Talipą į Liėiuyą^ ftų ke- 
lioųe trukusi tris įsąvaites. !

Pakėlė durpių kainą

KAUNAS. — Rugsėjo 18 d. 
Kainų tvarkytojas buvo nust^-i 
tęs durpių tonai tvirtą 33 litų 
kąiųą, Nuo šios dienus ši kajH 
na paliekama tik paprastoms, ;o 
presuotų durpių tonai pakelia-^ 
pią iki aSJitiJ. ... ..

kieiųą ja|U jkiek ankstau Lietu
vą nuo tų jurų pastūmėjo, p da-

Sunku dar pasakyti, kaip Eų- 
žemėlapis Atrodys, nes ka-’ 

ras (tikrai vps tik pradeda, dar 
anglai ir prancūzai šiame atsa- 
Įftk&Me nėra .tarę savo , žodžio, 
-tik viena jau dabar visiems aiš- 

t '
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Iš' Lietuvos
KAUNAS. — Spalių 2 d. sei

mas priėmė du svarbius įstaty
mus, liečiančius didelį Lietuvos 
gyventojų skaičių. Pirmuoju 
įstatymu, pašauktų į kariuome
nę vyrų šeimų nariams bus 
padidintos pašalpų normos. Bū
tent, ligi šiol vienas šeimos na
rys gaudavo 25 nuoš. pašaukto-’ 
jo pagrindinės algos, kurią šis 
gaudavo prieš stodamas į ka
riuomenę. Dabar bus mokama 
vienam šeimos nariui ne 25, bet 
40 nuošimčių pašauktojo pa
grindinės algos. Prie pašaukto
jo šeimos narių skaičiaus pri- 
skailomi ir jo seneliai, jei to
kius jis pirma išlaikydavo.

Antruoju įstatymu nurašo-., 
mos (išbraukiamos) skolos, ku
riomis JLietuvos žemė prieška
riniais laikais buvo apsunkinta 
įvairiems Rusijos bankams ir 
kredito įstaigoms, kai,
jonų žemės Bankui, Valstiečių 
"Žemės Bankui, Petrogrado Tu- 
1qb Bankui, Vilniaus žeines 
Bankui, žemaičių ikredito drau
gijoms, — kartu su Rusijos 
bankais iš viso apie 50.2 mili
jonų rublių.

tai Ba-

KAUNAS. — Rugpiučio me- 
iiesio .antroje pusėje keli Kau
no skautai išvyko į Prancūzi
ją pargabenti ten nupirktą 
skautams naują jachtą, kuri tu
rėjo būti laikoma šventosios 
uosle. Su na u ja j a jachta skau
tai dar rugsėjo 6 d. išplaukė 
per Atlantą į Šiaurės jurą, iš 
kur turėjo pasiekti Baltiją ir 
Šventąją. Nuo to laiko nebebu
vo gauta jokių žinių, tik spąlių 
6 d. “Laiko” redakcija gavo 
vieno įgulos nario Gedgaudo 
laišką, kuriame pranešama, kad 
jaeįita ir įgula tebeklaidžioja 
Lamanšo kanale ir yra labai 
sunkiose sąlygose, ir nebežino, 
kaip pasiekti Lietuvą.

KAUNAS. — Spalių 9 <1. 
“Lietuvos Aidas” išleido savo 
5000 numerį ir “Dešimts Ccn-K 
tų” — 2000 numerį.
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25% Straight Whiskey—75% Neu- 
tral Spiritas, distiliuotas iš grudų. 
90 Proof. Julius Kessler Distilling 
Company, Incprporated, Lawrence- 

burg, Indiana.

A

JULIW« t* 0»>YlLllM6 COMMMY »*«

KES5LERS

yp/uva/ėtyjJ&nd/
_   ' —"1 ■1 —— - * . __

flBtENDED WHISKEY

MES NEKELSIME SAVO 
KAINŲ.

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

Liuosas Rock Woll •
Dideli maišai ...........

Specialios kombinuotos
durys. Skrynai ir $A.5O

Roliai Stogams Dengti

Pirk skolon. Imk 3 metus 
ų išmokėti. ’ ‘

.7 LymJ>ąr t&
. Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

BROLIAMS KOMUNISTAMS REIKALINGA Marks Drabužių 
LAPAJ GREITA PAGALBA

Gaila, Kad Visą Svetainių Chieagoj 
Nekontroliuojam

Mes, lietuviai komunistai, at
sišaukiant j visus žmones, ku 
rie tiki, bet neprotauja, štai ka
me dalykas: Iš Brooklyn, N. 
Y., kokis tai baisybe J. Stilso- 
nas atvažiuoja į Chieagų kal
bėti apie demokratijų. Tokio 
gyvulio kaip demokratija nėra 
visam pasaulyj. Ar demokrati
ja yra varna, višta ar kume
liukas, mes komunistai nežino
me. Nereikalinga ir jums žino
ti.

Išgirdę, jog Stilsonas laikys 
prakalbas Chieagoje, musų L. 
Pruseika tuoj griebėsi už dar
bo organizuoti baublių chorų. 
Tasai baublių choras tiek daug 
energijos padėjo besimokinda
mas bliauti, jau visai užkimo, 
negali išrėkti kad ir stenant, 
tiktai švankščia kaip sena ste
bulė.

Jau rodom uolumų
Taigi, griebėmės kito prakil

naus darbo sugriovimui Stilso- 
no prakalbų. Musų geri drau
gai jau parodė savo uolumų. 
Ve, Roselande musų komunis
tai nedavė darbininkų svetainės 
Stilsono prakalboms. Taipgi 
Ciceroje mes komunistai ne- 
duodam Liuosybės svetainę dėl 
rengimo prakalbų tam žmogui 
Stilsonui. Nuo šio laiko mes 
<omunistai duodam kitų vardų 
ietuvių Liuosybės svetainei 
ceroje. Nuo dabar vadinsis 
ronybės svetaine.

Kadangi mes komunistai
kontroliuojam visas svetaines 
Chicagoje, lai Stilsonui prakal
bos vistiek bus surengtos. Kad 
publikų prakalbose išvaikyti, o 
jaublių choras baisiai užkimęs, 
tai atsišaukiam į lietuviškų

Ci-

ne-

publikų sekamų aukų: aukauki
te supuvusias tomat.es pasmir
dusius kiaųšjlius, sųpavuisiu^ 
kopusius, kų ti|< p.asinirdu i'j 
turite, O |turie Be
galite tų daiktų aukauti, tai 
aukaukite pinigais. Kas duos 
nors iięŠįmtųkų, jo» v^r4as bus 
užrašytai raidėmis įui
Lenino skaros.

RanltUe piakta.? iikrbj
Keli urėtai ųt£al mes komu

nistai (Am^koię) su
nešiotus čev^ykųs, jų^y^us' 
maršUmus, ^varku«.
netiko Amerikos darbiniukm, 
liepėm dovanoti Rusijos 
iiinkams, kurie joj rojaus šalyj 
nėšio,jp šiikWM3 marškinius ir: 
gelumbinius čebalųs. Liepėm, 
kad Amerikos moterys aukau-i

■ 1 ’ itų savo nušleivotus čeverykus, 
sudriskusias šliabes, kurias nei 
rekselajai nepirko, Rusijos mo
terims, kurios toj socializmo 
šalyj dėvėjo šilkais ir puošėsi 
perlais iki nebuvo trocl<istų.

Tokiu budu apvalėm Ameri- 
kų nuo skarmalų. Dabar jums, 
Chicagos lietuviai, yra proga 
apsivalyti nuo supuvusių kiau
šinių, lomeičių, dešrų ir t. L; 
Taigi, broliai ir sesers lietu
viai, prisidėdami prie šio pra
kilnaus darbo, atliksite du 
svarbiu dalyku: viena, apsiva
lysite nuo supuvusių daiktų, o 
antra, parodysim pasaulio lie
tuviams, kad Chicagos komu
nistai yra kultūringi žmonės, 
ir mokėjo sugriauti Stilsono 
prakalbų maršrutų Chieagoje. 
Todėl nesi vėluoki t su aukomis, 
nes laikas labai striukas.

Komunistų Propagandos
Biuras.

f 1 ■••u

ir
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Krautuvė Dėkinga 
Lietuviams

EGG __________________ $6.00
NUT ..................x_______ $6.00
BIG LUMP -------------- $6.00
MINE RUN ___________  $5.75
SCREENINGS _______ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

•.. j. i----—

Punduui..;.™
A WEEMjg

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolų ant ilgy

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

“NAUJIENAS* Ke 
tuviai įgyja naudin 
gų žinių ir gerų pa 
mokinimų.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ A<J

P AFDRAUDĄ NAMŲ ^<UO 
UGNIEŠ.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ,
A APDRAUD4 NTO VAGIŲ. '
• APDRAUDĄ JLANGŲ. M
• TAVERNŲ ir namu tari-

ninku, kurioje tan<ari ta
vernai nuo Publto

NAUJIENŲ
Raštinėje per ‘ 

A. RYPKJBVttIV 
1739 S. Halsted St

RaitfnB atdara 
Iki 8 Vii Se 
ano f ryto UITI ■

Laisv. K-to Raportas i?
* • N. Federavičia .

Iš Rinkliavos Palai
dot Kun. M. X. Mockų

S.

s

'.50 
.50 
.50 
.50 
.50 

1.00 
...25 

.50 

.25 

.25

A.

BRUNO BROOKS
Marks, žinoma vyriškų 

moteriškų drabužių krautuvė, 
4736 So. Ashland Avė. ir 6409 
Šo. HalsLed .St. be to, kų ji: 
garsinasi Naujienose, garsinasi, 
ir per radijų. Kas penktadie
nio ir sekmadienio rytais, nuo 
10 vai. iki 11-los iš 5VIĮIP 
duoda lietuviams labai įdo
mias programas. . ’

Ji tų daro įvertindama LįetU’ - . - 1 J

palaikymų ir, vienkart, norė
dama lietuvių namus, padaryti 
maloniais. Per tas programas 
be įdomių pranešimų, ji sten
giasi klausytojus supažindinti 
dar ir s.ų turimais prekių spe
cialaus, kas taip gausiai pasi
reiškia kas savaitę.

Paminėtina, kad ,tuos pro- 
gramuose dalyvauja ir Bruno 
Brooks, žinomas veikėjas lie
tuvis. Jis tarnauja Marks krau
tuvėj e už pardavėjų.

(Skelb.)

1.00 
1.00 
1.00 

E. Banevičius ..... ....... ......................5.0
Drgs. Mockaus No. 2 .................. 50;
Walter Kukas .................. 1.00 
M. KačiUskis ..........   50;
A. Kazy ...........................   .75:
Ant. Tamkevičia ..........   1.00
J. Plataus .........    L00i
Martin Miller .....................  LOOį
A. B. Dvyįaitis .......................... 5.00:
A. K. Yaruš .............................. 1.00
C. Naubaras ....................   .50 i
Adaųi Morkūnas .......  ' 1.00;
PRIBIJOTA PER TAUTIŠKŲ KA-j 
PINKŲ VEDĖJĄ VIK. KCHULTZ

Vtr. and Mrs. Jos. Liepa ...... $2.00'
Peter Young ............  ' L00;
L. Jasiunas'........... ....................  1.00;
C. Mainelis ................................. .50
P. Karpus .......... ».............  50,
Mrs. ’Vlk. -Schultz ...................... L00*
V. J. Schultz ......................... i.OOi

šeštokas .............................. 1.00
Liepa ....................    .75'
Nausėda ...........   50;
Radnis . ........................... :........ ,50.

A.-Kaleka ...‘2.........................
.dhas. Goldman ...................... .
A. Zaleski ...........................-.....
Boston Shoe Store ...............
J. Petrovich .‘a.... ........
M. K. Mockau^ draugas ........

SURINKO J. JUKELIS. 
’ į 

Stanley Klaustau ...........
A. Kavaliauskas ......................
A. Fagojųs ...,y.... ..................... 
V. Juška ..... .......... :.................
T. Deratįo ...m... .... ...
A. Pūras ..................................
Ona Nutau.t ......................... .
K. Klibas..... -...1..,...........................
George Lukas, .1............... ........
Chas. .Vilkas ..... ...........v....... .
Srnnlškis '. ....................... .
A. Kaukas ...........................
K. Petruos ............ -..................
A. Navickienė ..........................
M. .česnięnė ...-..........................
J. šlenčiauskas! ......................
P. puišis ............................... .....
A. Jakutis v.......................

Rimkus ...................... ..........
P. Lapinskas ........ 1....................
A. Sząlnluonis •...... ...............
Mike ©radis ......................... .
A. Vanagienė ............ .............
Petras Grigaliūnas ............
St. Lach ................... .............
And. Zebraitis ................... .
A. Gabris .... ................... .........
J. Plauška ................................
A. ženauskas .................... .....
SURINKTA per JUKNJ ir BRUČĄ.,

J. Jukhis .........t.
A. Lietuvninkas 
S. Dybei ..........
Louis Kasko ....
K. Matekonis .K 
J. Lauchiškis ....
R. Jakubonis ... 
J. Kučinskas 
Ant. Granskis 
Chas. Bružas .

Deikus .....
S......... ...........
Marazas ... .
Tamoliunas ............. ........ . į.00
Manikas .....,...>........................... 50

M. BruČas ......................  1.00
Mockus ....... .......................... 1.00
J. Pronskus ? ..................  59

Geo. Lapenas ..................................59
Chas. Granskis .................   i.oo?
J. Gegužis ........      :50

SULINKTĄ per A. JOCIŲ

G. Valackas .........
Janiškas ................

A. Žalriiėriųnas .......
B. Butkus . .........
Dr. A. K. Rutkauskas 
Lake Forest, III____ _______
A. Daukša, Grand Rapids, M. 5 61 
P. Babžįenė ................. ....................
Bajosynas ................................. 1.
M. J.jStnith, Grand Rapids, M. 1.00 
Jos. Rusedkas ..........
Albin Laurutėnas ..... .............
K. Giras . ...............................
M. ir M. Maciųkevičiai ..... u...
Adomas Grigutis .....................
J. A. BUdris ....... .....’.........
Dr. A. W. ^Tąkubs ....................
M. Gjrdžiuvienė, CoUinsvilįe,

Illinois ............ .
S. Dilius ....... .................. .........

(Bus daugiau)

.25 

.25 

.25 

.25 
1.00
.25

.. .25

... .25

.. .25

.. .25.
. .25
.. .25
... .25
.. .25
... .25
.. .25
. .20
... .25
. .10
... .25

.50
.. .25
... .25
.. .25
... .25

.25
.. .25
... .25
... .10
... .25

.05
.. .25
... .25 
... .25 
.. .25:

^@MPl£FEI0r^

PAMANYK!

Pilnas rudeni
nis ir žieminis 
aprėdas . . . gal 
būt tai viskas 

. ko benorit, kad 
i apsirengt šiltai 
t ir puikiai nuo 
! spalių iki kovo 
I mėn. Vishas už 
t ą nuostabią 
kainą — už tik 
$49.75 ąnt drau
giško kredito.

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel. LAFAYETTE 4557

P. KLUJKA, vedėjas

COLUMBIA 
ROOFING CO., 

NOT INC.
Žvyrinis dengimas ir ant gontų 
parengtas dengimas Smala ir Pi
kiu Dengimo Dyleriai, Felt Cut- 

ters ir Bičkų specialistai.
3319 S. Morgan St

CHICAGO, ILL.

Tikrumoj Sutau- 
pot $46.85

Jus Gausit visų Šitų:
• Puikius kaitin.
• Gražų medz kaut. 19.9
• Z rud. sukneles 15.90
• Puikią skrybėlaitę 3.95
• 3 poras panciakų
• Gražų paketbuką 1.1
• pirštinaites ........

Papr. parsid. už $96.60

Viek kailiniai yra verti 
tiek kiek visa 10 smorų

iM/ABiO-
3119 Lincoln Avė. 6409<. Halsted St, 3356 West 26th Street 
oPEN TUES., thurs., sat. ev^ings ‘ UNT.LT'b * 6306 wėCermak Road .

. 17 N. Wabosh, 4th F(.
1654 W. Chicago Avė.

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

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

$3,500,000.00
$250)000.00

Z COOK COUNTY^ 

PASIŪLO 
ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI *PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis......... J

tALLOAN ASSOClATIONof Chicag 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE 
. SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

- atyda
SKILVIŲ LIGONIAI!

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

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

ATDARA: 10 v. ryto iki 9 v. vak.

AUKAUTOJŲ SĄRAŠAS
(Tęsinys)

Surinko S. Vitkus

Vincas Ascila .....  -
B. Giedris .....................................
'John Ascila ............ ’............. ’......
J, Čepaitis .....................................

Yuška ......................................
S. Kučinską ..........................
Mazola ...................................
Mankųs ...................... :..........
N.................................................
Valis ........................................ .

M. Slenek ......... ........................... .
Surinko A. J. Metelionis iš 

Detroit, Michigan

L. L. A. K. Draugija .......... 5.00
J. Kašiuska .................................  1.00
A. M. Metelįonis .................. 10.00
K. Tamošiūnas  .......................... 5.00
P. Virbalis .................................. l.Q0

SURINKO ST. DOMBROW
Mr. A. Valančius ..................  $1.00
Martin Užunaris .........  50<
J. Žukauskas .....   1.00(
P. Sadulas .......... *........   .25
Antanas Norbutas .................  .50
J. Grybas ..................
Ant. Kropow ............
B. Litkevičius ............
K. Yackus ..................
V. Balilius .................
Jos. Kisielius ............
S. Vaičiulienis .......
Louis BinkUs .............
Jos. Degutis .............
N. F. Silis .................
V. Petrauskas ...........
J. Janulehas ................
Jos. Budvil ........ ........
A. šimonetis ......... .......
W. Urbonas .................
John Dagis ..................
Mrs. J. Guzelaitis ....
Mrs. Maslauškas ........
A. MieJjauskas ...........
B. D.ikčius .................
J. Petrulis ...............
Ksaveras Meškauskas 
J. .Malelo ....................
P. A. Deveikis ......?...
Ona Gulbinienė ........
Dr. V. šimkuš ..........
Kązys Gųgis ...:..........
C. Butkus ...................
J. Kundrotas ...:..........
B. Gailevičia ...............
J. Pučkorius ................
Mrs. K. Pažarskis .. 
J. Dainis .......................
P. Valantas .................
Ona Paulton ..............
Onb Pdvidaitis ,........ .
M. Mockienė ...............
Jos. ‘Vaiki ...................

JA. MiUes ................

V.

M.
O.

.26 

.50 
1.00 
2.00

1.01
1.01

,.Ž5 
.50 
.50 
.50 
.50 

1.00 
1.00

.. l.DD
1.50

.. 200

. 2.00 

. 2.00

1

.10

.50
1.00
.25

1.00
.25
.25

. .50
.25
.25
.25.

1.00
.50

S.

PRIDUOTA per IGNĄ LAPINSKĄ
Nežinomas ....

Kardelis ...
Slaker ....
Petrulienė
Baniūlienė
Paulackis 
Šermockas

O. .švirmickas
O. Poser ........
T. Kazeniš ...
A. Gabalienė
M. šešelgienė 
A .Lazinka ..
PRIDUOTA per MIKE DAVIDONJ

M. Davidonis .................
K. Aleksynas .............. ....
.Stučko ..............................
Mike Daraška .................
J. Petronis :..........
Dvi aukos be vardo ... 
Mrs. Davidonis .............
G. Jakubka ..................... ,
Mike Žukfis ....................
T. Zalekskis .................
Mr. and Mrs. Johnsen

SURINKO ALBERTAS THOMP 
• < SON.

Bam Kandus ....... 
Paul Leases .....
Del. Vęrtelienė ... 
J. Betfaūškas .... 
M. Jankus .......
^čArWX. po 25c

J<rfin ‘ Gfeen ....... .......
Kome Funutuęę .Co. 
Ildhn Augūštin ......... 
Geo. Gerulis ...........
Wolf Stlverman .... 
(Martin Kulikauskas

Įtjųs. Grigas ...........
’ĮŽr. Rakauskas ........
tBeck*S Dept. Store

■h

s.
G.
S.
G.

1.00 
1.00 
1.00 
1.00< 
1.00
1.00
.50' 

1.O0, 
1.00 
1.00 
2.00

.25

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

: UŽTIKRINTOS
PLEITOS Pinigaii f: grąžinami D

jei nepatenkinti ro

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONO DISTANCE 

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

Saukit Tel. YARDS 3408

FOTOGRAFAS

1.00 
.50 
.20 
.50 
.25 
.50 
.50 
.25 
.25 
.10 

2.00

J.

M.
S.

... .25
1.00

......50,

... .50

. .50
... .50
......50
... .50 
.... .50 
... J25 
.... .60

.50
... ,50
. L00 
.. 1100 
į 4J)0 
... ^50;
.. 1.00.
... £0 
....... 251

... 1.00

... .50.
.......50,
.......50
... 5;O0
... l.oi

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas plėitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iŠ impresijų mūšų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lavvndale Dental Laboratories
3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.

TeL Lavvndale 2908-9 Tel. Monroe 9251
Iki 9 y. p. p.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo- 
ierniškomis užlai- 
lomis ir Hpllywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

■KBKBI

r

.50 
1.00

.50 
2.00 
1.00. 
1.00 
OP

l.,00
.-50
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GARSMITES “NAUJIENOSE”

UCTUVOŠNEPRI- 
KI.ALISOMYBeS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI tfAUTi 
NAUJIENOSE 
KAINA 25

Pelnas
LIETUVOS AERO K1 imu

NAUDAI

tomat.es


NAUJIENOS, Chieago, III, Trečiadien., lapkričio 1,1939

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS t

IŠ TORONTO PADANGES
SLA 236 kuopos šeimyniš- siąis norais negali kartu su vi

sais linksmintis kuopos paren
gimuose. Atsimindamos tokius

kas pobūvis
Nors kuopos parėhgimų ko- žmones, musų moterys sumanė 

misijos moterys O. Kuniutienė 
ir EI. Frenzelienė gerokai bu
vo “šaięio” tųsomos, vienok 
kuopos parengimais rūpintis 
nesiliovė. Ir nevisai sveikos bū
damos sutarė ruošti skanių lie
tuviškų vakarienę, kurios pa
valgyti ir smagiai laikų praleis
ti galėtų ateitį ir /tie žmonės, 
kuriems parengimus lankyli 
šeštadieniais neleidžia aplinky
bės. Tokių žmonių musų tarpe 
randasi nemažai. Jų vieni už
laiko savus biznius, kiti dirba 
kaipo darbininkai. Ilgas valan
das dirbant, savo malonumams 
nebėra laiko. Panašių žmonių 
yra ir kuopoje. Jie ir geriau-

MADOS

4195

No. 
kostiumas. 
14, 16, 18

4195—Jaunoms 
Sukirptos 

ir 29.

duoti jJems progos pasilinks
minti ir vakarienę suruošti sek
madienio vakare. /

Taigi visi nariai ir ne nariai, 
biznieriai ir jų darbininkai yra 
kviečiami ateiti į kuopos vaka
rienę, įvykstančių sekmadienio 
vakare, lapkričio 5 d., lygiai 
6:30 vai. vak. ukrainų svetai
nėje, 404 Bathurst str.

Vakariene neapsivilsime, na
mie nevalgykime. Prie vakarie
nės žada būti ir šiokių tokių 
pamarginimų, taipgi bus ir mu
zika, kuri visus palinksmins. 

.Pakvietimus į vakarienę bus 
galima įsigyti ir prie įėjimo, jei 
kas nespės įsigyti iš anksto.

Visi pasistenkim atsilankyti 
ir linksmai laikų praleisti.

Visi torontiečiai lietuviai 
jau gr žo iš Lietuvos

Po didelio vargo ir baimė; 
pagaliau musų lietuviai^ viešė
ję Lietuvoje, laimingai grįžo. A. 
Stonkienė, Z. Stankienū — abi 
su sūneliais, ir Petraičiai grįžo 
kartu. Pora dienų atgal sugrį
žo ir Lapienis. visi Lietuva bu
vo labai patenkii\ti ir iki karo 
pradžios turėjo didelio malo
numo viešėti pas savuosius. 
Prasidėjus karui ir užgirdąs

M
ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

Judrus ruduo oratoriškai nusiteikęs. Pamato
• jis kareivį ir grumiasi .prie jo.

—Sveikas, brolau, — sako jis 
kareiviui. — Laimingas esi, kad 
gali dėvėti uniformą. Aš štai 
nuėjau ir nepriėmė, žiūrėk, 
brolau, kų mano dokumentuose 
rodo: lakūnas 1915 metais.

geras, daly- 
paminklų fondams vavau mūšiuose su geriausio- 

parengimų lapkri- mis eskadrilėmis; gavau meda- 
Moterų Skyriaus liūs, o dabar negeras, a!’.? Per- 
bendradarbės ža-'žiurėjo ir sako: Tavo širdis ne- v • a • v« • Į . «

. NAUJIENŲ-ACME Telephoto ■
H. C. Huntington, kuri užstatė $7,500 už Earl Browderį, komunistų partijos 

sekretorių, (po dešinei). Pastarasis buvo areštuotas už suklastuoto pasporto nau
dojimų? Huntington yra Robert Minor, žinomo komunisto giminaitė.

lonę įvertina^ jie gerai mato, 
kad tie du bičiuliai neskriau
džia savęs dalindamies kilų 
turiu. Taigi, ir dėl Vilniaus at
gavimo rizikinga džiaugtis, nes 
tas džiaugsmas ryt po ryt gali 
virsti į skaudžias ašaras dėl ga
limo netekimo visos Lietuvos.

mus mebe Lietuvos piliečiams

TORONTO, Ont. — Su pat 
rudens pradžia Toronto lietu- 

jviai smarkiai sukruto ruošti 
įvairias pramogas. Vieni Vil
niaus atgavimo paminėjimų tu- 

iiėjo, kiti kaukių balių, treti vėl 
I Marijos Jurgelionienės ir kun. Tuomet aš buvau 
Mockaus ] 
žada turėti 
cio 18 d., 
“Naujienose 
da ruošti šeimyniškų sueigų’gera ir akys. — Žinai, brolau, 
tam pačiam tikslui, t. y. Mari- kų aš jiems pasakiau? Aš jiems 

atminimui, pasakiau, kad aš turiu gerų šir- 
parengimai dj, aš niekuomet nieko blogo 

maskaradas J niękam nedarau. Tik dėl to, 
kuris įvyks kad turiu gerų širdį ir noriu 

lapkričio mėn. 4 d., 8 vai. va- vykti mušti priešus ir apginti 
kare, lietuvių parapijos salėje..!musų motinų Angliju; o kai dėl 
Choras kviečia visus Toronto akių, tai sakau, aš nė kiek 
ir apylinkės lietuvius dalyvauti prasčiau nematau kaip jus. Pa- 
šiame kaukių baliuje. Pasipuoš- statykite bonkų degtinės anoj 
kitę kas tik kaip prašmatniau 
mokate, kad tik daugiau juoko, 
daugiau dyvų ir linksmumo bu
tų. Muzika šokiams bus smag:, 
o ir prizų žadama turėti tiems, 
kurie bus įdomiausiai pasipuo- 

nes

jos Jurgelionienės
Dabar artimiausi 
bus Aušros choro

tai sakau, aš nė kiek

pusėje gatvės ir pamatysite, 
kad aš greičiau dar pamatysiu 
už jus... Tuomet jie sako: Mes 
tave pašauksime, kai bus lai
kas. I-l-l-lgai-i-i man reiks lauk
ti kol jus mane pašauksite 
atsakiau jiems, nes aš jau ži
nau jų prižadus.

Sustojo kalbėjęs ir ironiškai 
nusišypsojęs nuleido galvų že
myn, matomai buvo labai nu* 
vargęs. Bet greit ir vėl pakele 
galvų sakydamas kariui: Žinai, 
brolau, kų jie dar man sakė? 
Sako: Tuštuti mėlynų liudyma. 
O kas jų prašė, kad jie duotii 
mėlynų liudymą? Sakau, reikė
jo duoti tokį liudyinų, su ku
riuo aš visuomet galėčiau sto
ti į kariuomenę; aš fiziškai vi
sai sveikas, visai sveikas... Vie
ni juokėsi, kiti liūdnai žiurėjo 
i Laro sužalotų ,;sielų... * >

r . Frančes. }

š tikrai žadu ten Luti.

Ant rytojau
Ant rytojaus, t. y. lapkričio

Bat-7 vai. vakare, 401 
hurst St., SLA 236 kuopa ren
gia balių, kuriame žadama duo
ti labai skanių vakarienę ir po 
to dar pasišokti. Taigi, kaip 
matote, parengimų kaip grybų 
po lietaus, ir visi geri, ne tik

nepasitikimiems ir ne kartų ap
vijusiems pasaulį skriaudikam;
— daugiau negu liūdna.

Taigi, nerustaukite, draugai, 
j kad šiandien ne visi džiaugias, 
su jumis, — jie nerustaus ant

ir musų lietuviai. I agal jų P^ j jūsų, kai neverksite su jais pa 
sakojimų giįž.mr.s buvęs g na;,vei.gjos jr slaliniško čebalo 
įlinkus, pakol sutvarkė atgal 
grįžimo reik.d is ėmė laiko, iš 
dalies ir gerai, kad užtruko, ne;
jei butų sur pčta greit viską ai-
.nti, tai Pėtraič.ai buvę numa-Į Vasaros laiku daug Toronto 

A’ fineli jau pa kendusiu laivu iieĮUV1ų jaunuolių važiuoja pas 
?xthenia ; kas žino kaip butų1 pažįstamus į tabako ūkius; ten 

Luvę su ja s? Dabar gi nors ir ji(J įUrj smagias atostogas ir 
daug baimės kentė, vienok vi-jdargi net užsidirba savo išlai

doms, pagelbėdami dalinėti rai- 
šiojlinui lapus. Energinga ir 
patvari ta jaunystė —*ji neži
no nei vargo, nei liūdesio, ne
jaučia perdaug nė skausmo! 
Viena iš tų linksmučių mergai
čių buvo ir Marytė;, jai nebuvo 
sunkus darbas, ji nejuto nė 
nuovargio. Vienų dienų Marytė! 
dalindama lapus, kažkaip ne-, 
laimingai pakėlė kų tai per sun
kaus ir išsinarino rankų. Ne
paisė, nekreipė dėmesio; kas gi 
čia tokio, kad biskį paskaudės
— praeis. Bet išėjo rimčiau. 
Jau kuris laikas, ‘ kaip Marytė 
grįžo iš farmos ir pradėjo savo 
mokslų. Pažeista ranka ėmė la
biau skaudėti, prisiėjo kreiptis 
pas gydytojų. Dėl nepaisymo 
mažos nelaimės, dabar Maryte 
randasi ligoninėje ir rimtai pri
žiūrima daktarų. Užleistas išsi
narinimas rankos iš peties ir 
atstatymas rankos iš peties ir 
rimtas ir iškaštingas.

Prisiminus Marytės rimtumų, 
kuomet ji daug veikė vaikų pa- 
rengimupse, gražiai vaidindama 
bei šokdama, tenka labai ap
gailestauti, kad jų išliko tokia 
nelaimė. Visi kartu su ja veikę 
parengimuose SLA kuopos jau
nuoliai privalėtų Marytę aplan
kyti ir paguosti šioje nelaimėje.

Priimk, rįjaryte, ir mano 
užuojautos žodį. —O. 1.

ir slaliniško 
mindžiojamos Lietuvos. 

z

Nelaimė ats 1 epe Tamošiū
nų Marytei '

. . • » • . . ' . 4 ■ - 1 . • • t < .

Vasaros laiku daug Toronto

toje SLA 236 kuopos vakarie 
nėję aš irgi busiu jau ir pakvie
timų turiu, o jus ar jau turite? 
Jeigu neturite, tai būtinai pasi
rūpinkite gauti, nes jeigu 
vakarienė bus labai gera,

ta 
tai

si grįžo sveiki ir linksmi, kad 
laimingai pabėgo nuo karo

Apie Lietuvos žmonių ūpų ir 
nuomonę apie Europos karų lo- 
ron trečiai panašiai pasakoja, 
kaip kad Lietuvos kore.pcn-

Gera šird s
Vienų šios savaitės labai lie

tingų vakarų, kai minių minios 
grūdosi prie gatvekarių, kad 
kaip nors grįžti iš darbo namu
čių, kažkaip ir man pasisekė 
įsiskverbti į jau grustinai pri
grūstų gatvekarį. Vos tik jis

panelėms nas”« visų nuotaika nors ir 
mieros 12, prislėgta, bet esanti rami, visi 

reikalui ištikus pasiryžę greit 
ir rūpestingai stoti kur bus 
šaukiami.

Daugumos išeivių lietuvių 
rūpestingai pergy- 
momentas, dėl ku- 
likimas tebėra ne-

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan-' Mauguim 
Lutę arba priduoti pavyzdžio skaudžiai ir 
numerį pažymėti mierą ir aiž- venamas šis 
kiai parašyti savo vardą pa- „lzx T 
varde ir adresą. Kiekvieno pa- ° Lietuvos 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-.z,niose- v

.... NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PHOENIX, ARIZONA—H. J. McKinnell ir žmona 

skaito raportų apie savo dukters, Winnie Ruth Judd 
pabėgimų iš ligoninės kriminališkiems pamišėliams. 

^Ių duktė į tų įstaigų buvo patekusi už dviejų moterų

pa

te pasiųsti pinigus arba paš-' šių dienų įvykiai taip greit 
to ženkleliais kartu su užsaky- jr nelaukiamai keičiasi, kad ne- 
mo. Laiškus reikia adresuoti: , .. ,v.
Naujienos Pattern Dept, 1739 zln,a ar verktl ar <Izlaugtls rel’ 
So. Halsted S L, Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattem Dept 
na» S. Halsted SU Chfcag®, DL

atsh|sti man pavyzdį No.

MJsros  per

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

ir valstija)

pas 
(už

su •
Lietu- 

musų”. Jie pa

kia dėl įvykusių faktų, štai 
mus yra žmonių, kurie 
šimtus kitų) džiaugiasi, 
neva Vilnius, ta nualinta, 
varginta ir nukankinta 
vos širdis jau
niekinančiai pajuokia tuos, ku
rie dėl atgautos savo nuosavy
bės, ir tik mažytės daleles, ne 
sidžiaugla kartu.

Tesą, jie nerodo didžiulio 
entuziazmo, nes jie vienodai ir 
Stalino ir Hitlerio teikiamų ma

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
hrojvhės frafernalė organizacija. SLA- trokš
ta dar dgugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gtažion š 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus 
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams danginus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

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

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

šiais vienon didelėn ir gtažion šeiiny-
i nau-‘

RAUMENŲ 
NLGARGĖLA—SKAUSMAS— 

SUSTYRIMAS 

skausmai-gelos
Jei pirmas geras išsibrailkynias ŠU 

maloniai raminančiu Musterdlė ne
suteiks geros pagalbos nuo kanki
nančių raumenų gėlos ir skauamųp-Į- 
paeinančių nuo slogų—visonUs iš
galėmis—skubėkite pas gydytojų. 
Bet Musterole paprastai Savt> Dar
bą Atlieka— ’ '■‘dU

Musterole suteikia greitą pagal
bą, nes tai yra DAUGIAU ne£u 
“tik mostis”. Tai yra nuostabus 
švelnintis vaistas, kuris persisun
kia per viršinį odos sluogsnį, Icad 
sumažinti skausmą. Vartoja milio- 
nai per 30 metų! 3 stiprumai: Pa
prastas, Vaikų (Švelnus) ir Extra 
stiprus, 40c.

i

o garsiai 
Važiuok, 

žinok, taip greit kaip tik 
— sakė jis kondiktoriui. 
Menkas čia malonumas susi
kimšus stovinėti ir stumdytis; 
visi šlapi kaip žuvys... Kitas 
reikalas, kai žmogus esi lais
vas, išskrendi oran kaip paukš
tis ir skraidai, jokio susikimši
mo. A, bet kų čia ir kalbėti, kai 
tau laisvės gailisi, neduoda. 
Gatvekaryje juokas. Kalbantis 
vyras gerokai įsigėręs ir tikrai

gali

jauniems piliečiams 10 kapei
kų.

I - Į tų linksmų pobūvį bilietus 
jau galima gauti pas rengimo 
Komisijos nares'E. Frenzelienę 

a" ir 0. Kuniutienę. Taipgi pas kai 
neša ir tuo pačiu širdingai pra- ^liriuos valdybos ir SLA kuo- 
šo visus ^Toronto ir apylinkės p0S narius. Galima bus gauti ir 
lietuvius nuo jauniausio iki ,vy- prįe salės durų. Bet butų daug 
riaušių atsilankyti į SLA 233 geriau, kad manantieji daly- 
kp. rengiamų i “proletariškų va-,vautį tame pobūvyje pasisteng- 
karienę” ir šokius. į tų bilietus įsigyti iš anksto.

Skani vakarienė ir linksmi ^}10 kudu parengimo komisija 
šokiai įvyks kaip visuomet lie-pinotų kaip didelę vakarienę 
tuvių apgyventame centre 404 ra°štL kad vlsu^ atvykusius 
Bathurst St, Ųkraimį salėje, vienodai pavaišinti, 
lapkričio (November) 5 dienų Tad lapkričio 5-tų 
(sekmadienį), 7 vai. vakaro, visi, kas galime, ŠLA 236 kuo- 
Kas jau yra buvęs SLA kuopos pOS pobūvyje ir šokiuose. Pra- 
parengime, tas turėjo progos į- $ome nesivėluoti. Laukiame, 
sitikinti musų kuopos moterų 
širdingomis vaišėmis.

Ir šiuo kartu jos vaišins 
kiekvienų ir visus* sočiais ir 
skaniais valgiais. Nors tai busi 
“prolėtairįŠka vakarienė”, bet1 
alkanam miti nereikės. Po va
karienei bus muzika 
pasikalbėjimai ir t. t. 
ar ne, bet visą tai atvykusiems 
mažai tekainuos — vos 25< ka
peikos suaugusiems, o musų

Toronto, Kanada
Spalio 5-ta.

Toronto SLA ,236 kuopa pr

bukime

Better Than A Mustard Plasterlį

Pilkite tose krautuvėse, kii- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

«»■■■ ■— - * — ■ "R1 —————lamiii* i įlipai

• 30 Years Success! Doctor’s ' 
Amazing Liųuid for Itching of 

ECZEMA 
Pa u t yra ateiti kimų, kur kiti produktai ne 
davA reikiamu paseku, bet stiprus. Švelninau 
Ha antiseptinis skiedinys Žemo dav6 greita* 
pasėkas nuo nležSjimo, skausmo, raudoniu 
iotfnmns, žvvnuotos. ugninės Eczema

I# pirmo sykio Žemo neSa nuostabia pa 
relba. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingu įtakingu daliu) padeda Gamta 
greitesnį gy'lymą. Mums dėkingi vartotojai 
rato 1# visur, garbindami gautas pasėkas 

kaip raAo p F M. 11 Jersey City: “J 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Ze 
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 81 
netns?’ ' /

Neregimas. nedAmfitas — palik Žemo per 
diena ar naktį gydant Ecsema, spaugus, de- 
dedervtnes ir kitokius odos įdegimus. Tik 85o. 
TIKRO FATARNAVTMO atsitikimais gal pri
reiks 91.25 Extra JAgos. Yra pas visus «y. 
mesnius vaistininkus.

Rengimo Komisija.

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

Garsinkitės “N-nose

, šokai,
TikėsiteSUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
807 Wert 30th Street, New York, N. Y.



foęčiąflen-, igpįcričfc) į, 1Q89

Diena Įš Dienos
Vitkai Dėkoja 
Už Baramą ,

Spalių 25 d. vyko bunco pa- 
rp Vengeliauskq saloje, 4500 S. 
Talipan Avė. Prisirii|ko cįų^g 
publikos ir numatoma, kad liko 
kelios dešimtys . dolerių pelnp. 
yisas pelnas eis ^nšelpimųį ser
gančio Jięįuvio Motiejaus Vait
kaus, 2515 W. 45th St.

Motiejus Vitkus ir jo žmo
na Josephine širdingai 
sekantiems aukotojau 
Daųgskurdienei,’ 2543 
St.; iPeoples ir Barskis rakan
čių ktaujuvėms; Kvainauskui, 
25Q0 W. 4^Įh 3t., Marozas Ba- 
kepy, Jadvygą Steppnjcus, 2030 
W. 42nd St., Joupi Lepdsber- 
gųi, Ęleopor Norkus, tylr. ir 
Mrs. Kukštams, Mr. įr Mrs. Ąš- 
mutams, Įzidorįui Vitkui, Mr$. 
Uendsbergieneį, Alęx fyillęr, J. 
Liu/eyičhn, Mrs. Rarasevičienei, 
Mrs. Sujus ir Mr$. Rakauskie
nei, Mrs. Dieringienei ir surįui, 
Mr. ir Mrs. Donavičiams, p-ėms 
Gudleikaitėms ir visiems geros 
yąlįos lietnyiaips, kurie prisi
dėjo vienu ar kitu ftudu prie 
surengimo šios pąrės.

Steponas.

bą ir dalyvaują viekuose paręn- 
gimuosę Jo vąrdadįenjo sukak
tuvės' buvo ląfcaį iškilmingos. 
Tiek tėveliai, tiek draugai jį į>ą- 
sitiko su širdingais sveikini
mais ir brangiomis dovanomis. 
Taipjau ir aš Albertui linkįu 
dątig laimės ir sekmmgunio.

NAUJIENOS, CMcagp, pi.

dėkoja 
Mrs.

■

JAUNUOLIS SU MUZIKOS 
MOijlYTėJO LĄIPŠNIU "

Stanisloyas Frainauskas, 4116 
W. J5th St. šeštadienį, spalįo 
2į — linksmai sutiko savo gim
tadienį. Jis yra baigęs augštą- 
ją njojcykįą, ir iš jos yra ga
vęs jnuzikos mokytojo laipsnį. 
St^msĮoyaą prįkląuso prie jau- 
nuplįp orchesthąs ir gabiai vai
toja pianą ir ^korcĮęoną. Jo se
sulė Heleną taipgi yra gabi 
pianistė, bpt dabar dar ji įębe- 
lanko aukštąją mokyįdą ir sten
giasi gauti aukštus atžyjnėji-

Jų tėveliai yrą malonus šei
mininkai ir sąmoningi liętųv- 
nįnkai. Ąbu jaunuoliai labai ge
rai Vartoja lietuvninkų kalbą, 
ir jie yra linkę toliaus mokin
tis žurpalistikos.

JIENŲ-ACME Telephoto"
PąOENJX, ARĮZ. — InspektOTius Y? C. Whįte 

Pumpuoja i°v1- 4 kurios jial.ėgo Minnie Jgdd

po paklota ant baro, ir dar ma- 
garyČioms uzfundijo “kamen- 
dbrįškps” įr padėkojo ąž pa
tarnavimą, pabrėždama, kad ji 
yra skaitytoja nuo pat “Nau
jienų” susitVėrimo. Dauginus 
tokių nuoširdžių naujieniečių.

Steponas.

CI.ASSIFIED
»

HELP VVANTED—F___ .
Darbininkių Reikia

r-L i 7J AUTOS—TRUCI 
Automobiliai ir T

. V A11

Tai Tur Būt Bus 
Į.abaį Šaunus

VIDURAMŽĖ MOTERIS VAIKUI 
prižiūrėti, būti, kambarys ir 'užlai
kymas, $4.00 savaitėj. Kreiptis va
karais. 93Q Wėst 35th Placę.

REIKALINGA OPERATORIŲ 
patyrusių prie vienos adatos maši- 
hų0 plaunamoms suknelęrrią siūti.

’ 404 So. Racirie Avė., 2 aukštas.
-----... ... , ■ ' 'V

MERGINA LENGVAM RUOŠOS 
darbui, vaiką prižiūrėti, tik vaiko 
skalbinįus išplauti—būti.

< ? ; ' rSeėley 6677.

GIMTADIENIAI IR 30 
METŲ SUKAKTUVĖS
VIENTURTIS SUNŪS

Albertas Ruzgus, 5805 $ou|h 
ĮĮįchmond St., šešlacjiepį, spalių 
21 d., jųinėjo sayo gimtadiepio 
sukaktuves. Jis yra vienturtis 
gunus Aleks ip Julės Ruzgų, 
jcųrie visiems gerai žinomi kai
po gabus biznieriąį įr sąmo
ningi žemaičiai. Jų supus Al
bertas yra gerai prasilavinęs 
jaunuolis, mėgsta lietuvių kal-

JĄUKUS GIMTADIENIO 
POpiLĮS

Stanley Yuška, 6241 S. State
• Z* t • • jį

St. Jo gimtadienio proga buvo 
suruoštas gražus pokiliš, kuria
me dalyvavo ark. Geniotis, An
tanas ir Sofija Balčiūnai, Juo
zas ir Julia Jurčiai, Mike ir Jo- • «i *
zefa Petrauskai, Antanas ir He- 
len Daunorai, Stanley Balčiū
nas ir Ona Dovgin, etc. P-nia 
Kuchinskiene gaspadinavo. P- 
nia Yuškienč yra sumani 
šeimininkė, tat ir jos po- 
kilio ruoša buvo nepaprasta. 
Svečiai smagiai praleido laiką 
ir atsisveikindami širdingai jam 
linkėjo ilgiausių metų...

.'.į., i. 1 > 1 •« ■■N ■! m ■■
, . . - , • V». ..-4 »

Visi svečiai turės smagų laibet pastebėjęs, kad nebus pel-’ 
ninga, palinko prie vertelgys- ką ir visi bus patenkinti. Kū
tės. v

Amerikoje buvo vedęs su Jo
zefą Balčiūnas, bet 1926 m., 
ji mirė. Jie užaugino du sūnūs 
Petrą ir Algirdą, bet kolkas 
jie abu yra nevedę. Jonas Jo- 
kubauskas dabar užlaiko mai
sto krautuvę, 372’4 S. Halsted 
St. ir gyvena kartu su savo 
supais. Jis dabar ruošiasi mi
nėti Amerikos gyvenimo' 30 
metų sukaktuves ir tam širdin
gai gelbės jo sūnus.

— žemaičių Duktė.
t.- ■•h- 1 1 y ru

misija darbuojasi, kad vakaras 
bųtų pasekmingas.

Komisijos nurys
Mike Ceplinskis.

Jie Laukią «
L —. — ' ’ * a ' AA '

ALFONSAS MATULIONIS 
'Persiskyrė su' Šiuo pasauliu 

spalių ’2Q d., 12:30 vai? popiet, 
193į m/ sujaukęs 48 m- amž., 
gimęs ŽįbiėČitįkaime, AĮUritos 
phfap., Vtepos apkkr. r 

Amerikoj išgyvęno 29 m.
didėliame ‘hutn|dime 

sešėtį ' Joaną1 Kraujaliėnę ir 
jos šeimyną, dėdę "GabrieĮių 
Reškevičių ir jo šeimyną ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj— 
Jų 'bfdTiif i? dvi•’seserį.’ 
' Kūrias pašarvotas ' Lacha- 
ivicziaus ^koplyčioj,' 44 Ęast 
l08th $|., Rosejapde.
’ Uaidotuvės įvykš ketv., lap- 
crjčlo’2 d., 9:80 vai; ryto iš 
kopi. į yisų šventų parap. 
bažftyčlą, kūridjė atsibuš1 gė- 
duilrigdš pamaldos’' ūž velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į ŠV. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Alfonso Matulio
nio giminės, draugai ir pažįs- 
tSihi! esat nuoširdžiai kViečte- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
M

Nujiudę liekame,
bei 

Ritos gimines.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su

nai, TeJ. CANAL 2515.
_____x

11 n nTcfleTI M U f| Vestuvėms, Ban- 
| IlMkietams, Laidotu- 

" vėms,' Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
1180 Archer Avenue 

Phone'tAČAYETT^ 5800'

MINĖS 30 METŲ 
SUKAKTUVES

• x * * . - ’ ' t , .

John Jacubs (Jonas Jokubau- 
s)<ąs), rimtas biznierius ir są-j 
ironingas lietuvis. Gimė birže
lio 7, 1888 m., NąmakŠčių mie
stelyje, Lietuvoje. Jaunas 
dąmas mokėsi Nąmaksęių 
klasėje mokykloje. Pradinę 
kyklą jis butų baigęs už 
nų metų laiko, bet progai
sitaikius, jis įstojo į kalvystės 
amato mokyklą. Tapęs amati
ninku buvo bepradedąs pelny
ti sau duoną, bet 19Q9 metais 
išvyko į Ameriką. Beveik nuų 
pat atvykimo jis gyveno Chi- 
ęa^oje, ipokėsi ąnglų kalbos, 
buvo beųžsiimąs kalvio amatu,

bu- 
dvi- 
H)O- 
vie- 
pa-

PliŠ yen«>F“? “B? y?p-
ckąs , 4.

StpiĮhanie NavLckj nuo l'ian|<
Navvicki '■

JPi^ncęs $ęstok nuo- 
nand SesįokJ. n H-
Gąyp
PcrŠkiras

Anthony Savickas nuo 
rine Savickas
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms v
(Chicągbj)

Anthony Betrovičiųs, 
Arline Delores, 19

Fęrdi-

Cathe-

20, sų

Milieja
• ' ' ** 'V'

Senį cĮiicagiečiai K; įr A.

Įiąs nepažįsta Į<azimipro 
A 1 1 i ’ 1' ’ r - < V’

< 4 »• / Jf f % A V r • • J -V l '-y. , | V . i

ko puošnų tavernų 453
Rockvvell St. ■' *
U •<,•■•••'t-A < : ’L-2' '

yra . j

Tr kėdęl nežinot? JO d 
tu'ooianlai neapleidžia nei viė- 
no viešo’ vįsupi^pninĮo įarengi- 
nio. |r’jie i^iįįc jjąjyvų^a, bet 
nęsįgaįjį ir.4‘ §ayo cęnįų visuo- 
inęniniains ^įk^įainš. Už tad ir 
lietuviai juos remia. Dabar, ka
da kai kurie biznieriai galą su z,-* jį.»,• r-;..- a 5 c
galu nesuduria, pas drg. Gra- 
mūp įųs .' "lųnky to jų visatą yra

nepažįsta Ęazimįpro ir 
Alęųps (irą|iįūntų, J<ųrje užlai- 

'“35 Sout i 
Kas nežino kur

NIN’S
PIRKINIAI

$495 r
345
345
365
295

295
*5

235
265

235 .
125

95
85

125
85
35

GERL ____________
’38 Olds. 5 kel. sedan, radio 

šildytuvas ....
’37 Plyrtioūth de 1. 5 k. sedan, 

šildy tuvąs,' rhęlio .............
’36 Oldsmobile 4 durų sedan ...
’36 BUick 4-dr. sėd., s. nite., rad 
’36 Olds. *6” 5 kel. sedan .....
’36 PJymouth bus. coup. Ą1 pad. 235 
’36 Dodge ;4-dr. trunk sedan"..?. 2Z 
’36 Chrysler Airflovr 4’-dr. sėd." 

overdrivę ...........................
’36 Pontįac dėl. coupe 6 cil.
’35 Plymbuth' de 1. 4-dr. sėd., 

šįldytuvas, radio ...........
*34 Ford c|ė Jūxe 2 durų sėd. ... 
’34 Chevrolet 2 durų sedan .... 
’32 Ford 2 durų sedan ........
*32 Lincoln ............ .....<............
*31 Kupmobile 4 durų sedan 
’30 Pontiac ..............................
Atdara vakarais ir sekmadieniais.

BUNNIN & SON$, INC. 
Autęriz. Chrysler-Plymouth dyleris. 
3651 OGDEN. POCKWELL 0434

REIKALINGA GABI MERGINA 
bendrąm ruošos darbui. Vienas vai
kas, būti, šaukti rytais ar po 6:30. 

Columbus 6208.

Apie ką Northsidp, kaĮba

NORTH SIDE. — Northsi-
> • • ‘ j » **

diečiai daugiau apie nieką kitą 
t ’ ’’’* 1 • .» » •

ir nekalba, kaip tik apie busin- 
tį ŠLA 226 ir 313 kuopų ban- 
kietą. An^ dieną nugirdau du 
draugu besikalbant apie jį se
kamai:

—Na, drauge, kųi gi tu eisi 
ir ką veiksi lapkričio 12 dieną, 
tai yrą, nedėldienio vakare? — 
užkląpsė pirmas draugas.

—Ogi eisiu į labai puikų 
bankietą, — atsakė 
draugas. . ;

—Į kokį bankietą?
—Ar tai tamsta dar nežinai, 

kad SLA 226 ir 313 kuopos 
bendrai rengia bankietą įvesdi
nimui naujų narių?

—Tai aš esu girdėjęs daug 
žmonių kalbant apie tą bankie
tą, tačiau visų smulkmenų apie 
jį nežinau. /

—Na, tai gerai, aš jums pa- 
ąišĮunsiu. — O, look, who’s 
here — Dzūkas! Labai peniai 
matytas draugas.

—Nu, tai Į<ų gi jus čia, drau- 
gucei, šnejcucuojatės?

—Mes kalbame apie bankie
tą — atsakė jam antras drau
gas.

—Ar apie tų bankietų, kų 
SLA 226 ir 313 kuopos rengia?

—Taip, apię tą.
—Tai “funi”. Kur cik aš su- 

siciųku su ilortsaidiečiais, tai 
jie vis šneka, apief Jų bankietų. 
Tur buc bus labai dzidelis ban- 
kietas.

—Taip, bus labai iškilmin
gas bankietas. Dabar leiskit 
piaii viską apie jį paaiškinti.

• • * * . -

—Nu, tai tu, bracia, į$klumo- 
čyk munis viską, tai gal ir ąs 
nueisiu su savo mergų.

J>lF^Įwpis
—Tūį klausykit, šitas bankie

tas yra rungiamas įvesdinimui 
įr pagerbimui nauju narių, ku
rie' prisirašė tą kąbpą pirmo 
pažangos Vajaus Jąįįių. “Tėvy
nes” redaktorius Jurgelionis at- 
yyjista- 1$ New Yorką atlikti 
įye^cįįnimo cerę|noniją. Ir nėra 
apejones, kad jį^ ataįįnkamai 
ajjiks savo užduotį. Bus ir pro- 
grapias, |<urįs susiejęs iš dainų 
įr -kalĮiu. Na, o po vakarienės

—Ir šokiai bus? Tai, bracia, 
ąš su savo syytjiąrt irgi šoksiu. 
Nu, o kur gi tas bankietas bus?

—Na, tai įsitėpiykit laiką ir 
vietą. Šitas bankietas įvyks ne- 
deldįenio vakare, lapkričio 12 
d., 6 valandą vakare, Grigaičio 
svetainėj, 3804 Armitage avė. 
Visiems naujiems nariams 
įžanga dykai, o svečiams bei 
pąsaliiiiams tįkietąi yra p$r4a-

antras

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TEĘJfcA. Atsišaukite. 4916 South 
Halsted St.

HELP WANTED-MALĘ-FEMALE 
Darbininkų-Datbininkių Reikia
PATYRUSI PORA BENDRAM 

ruošos dafbui: ‘ gera virėja, ’ viso 
darbo vyras, kįek draivinti, jardas, 
reikia liudymo. Telefonuoti Forest 
2691. ” ■

REIKALINGA TAPĖ IR RAN
KOVIŲ siuvėjų; rankovių it pamu
šalų siuvėjų. 208 West Monrde, 6 
aukštas.

' 1 HELP VVANTED—MALĖ r
Darbininkų Reikia

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

BUSINESS CHANbęį ’ Z 
_________Biznio Ęrngos________

NEGIRDĖTAI BARGENAŠ —če- 
verykųtklšymo šapa. Biznis išdir
btas per daug metų. Visos mašinos 
geram stovy. Nemokantį išmokin
siu. Priežastį patirsite vietoje. J. 
WARNIS, 5646 So. Wentworth.
g"1 ' —■ ■■ " ■ i"— ■■■■!■■■■ ,!■

TAVERNAS SU NAMU ap be 
namo, krautuvė ir du flatai, barge- 
no kairia. 5253 So. Ylalšted St.' *

REIKALINGAS BARBERYS, nuo
latinis darbas. 75Ž West 33rd St.

REIKAŲINGAS SKALBYKLAI 
skalbinių išvežiotojas 25—30. Paty
rimas nereikalingas. I/ktai aukštos 
rūšies vyrai te bus priimami." 7033 
South Cpicago Avė.

' * LVFHOLESALE FURNITtrRE " 
JRakan^flaį Jįy *1^?^. F^yj^y^ul

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome ’bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau irifotniacijų. Vien- 
tik nacionalini žinomi daiktai ran- 
dasi pas Anus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago. 
III. Phone Republic 6051.

PARDAVIMUI TAVERNAS, gra
žioj "apylinkėj — 5 kąnfbariaį gy- 
vepįmuį. 959 Węst 71št St.

J \ ~ * Į t • ■,

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką. 'Gera vieta $24 
rendos. Užpakaly keturi kambariai. 
Vienai motėrei persūnku. 3416 Šo. 
Wallace St; ........." '*

—C0AL^WbdD~0iL -----
Anglys—Malkos Aliejus

ŽEMIAUSIOS KAINOS
chicagoj

Range Oi J—6% c. už galoną perkant 
:po 150 galonų.

No. ’3 Oil—6 V4 c.—perkant po 400 
galonų.
.....FELDMAN,

Tel. HARRISON 3000.

RARSIDŲOPA TAVERNAS, ge
riausia vietą Chicagoje dėl biznio. 
Kreiptis greitai, nėš didėlis bege
nąs, 1506 W. Madison’ St.

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGAL0W

4 nauji mūriniai bungalow, po 4 ir 
6 kėnąbariūs. ' Moderni iški, karštu 
Vandenin’ ir garu 'šildomi.' Yfa ’ sk
ros, elektrą, gasas, gatvekarių bu- 
sas sustoja prįe pat durų. Ir Į mū
rinis' biznio namas arit kampo 111 
St. ir C&iyford' Avė. Parduosiu už . 
jūsų tinkamą pasiūlymą.

MKS. ANNA B1TT1N 
GARDEN KOMES

3958 IV- D1 $1- Ęeverly 0005

TURI PARDUOTI. 8 KAMBA
RIŲ plytinį ’ namą, ' 2 lotų, ’ tikrą 
namą; su daržu, ' puikiam' stovy,' hr- 
ti mokyklų ir bažnyčių. Savinin
kas vietoj. 10322 Ėwing Avė.,’ ‘So. 
Chicago.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

BALDAI Už PINIGUS 
Palyginkit ir pamatysit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas tidleris ” eiria į - baldų 
vertybę. Į MU£Ų kainas ’ neįeina 
palūkanos, aukšta nūoiną,' blogą, ri
zika. 'čia ir tik ’ čia'jtus kaipo pi- 
niginįs pirkėjas gausit višką kas 
gražiausia frontinįam kąmbąrį.ui, 
vklgoniajam, mle^kambarim—ibUl- 
dus tbkįa kaina, kdkik 'yra tiktai 
pagrįsta piniginiu pamatu. JCąįnos 
aiškiai parodytos^ Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkinti. * * - .

HENRY J4. GOpDMAN 
Original “Cash & Cktry Ęritniture

*• •** ’ Distrlbūtor ’ ’
525 West 76th Street

3 blokdi rytuote nuo Halsted St. 
Kasdien 9-6, ketv. įr Šešt. i^i 1Q.

ęekin. iki 5/ 'r

SF JH? «fF' 
įlejole, |<ad drp. (Irainonlai ka- 
‘Įa ’ nof?' atisakę jums 
duptį fjaj-sininius parengimų 
programoms? Ne. Jie remia 
kiekvienų cįarbą. Draugė Gra- 
ipantįeįię ir į&įi yrą ijrąugijų 
veikėja. Ji yra iždininke SLA 
238 knopp^ į? į^iHęČįų Kliubo. 
Ji priklauso prįe Keistučio ir 
Žemaičių Knlhnos Kliubų.

Baigiant šiuos metus sukan
ka 25 metai kaip drg. (h-amau 
lai sėkmingai Varo' biznį. Tuo 
pačiu laiku jiems sukanka 25 
metai ženybįnįo gyvenimo. 
Węįl, numatoma,'kąd už kelių 
mėnesių luręsiine milžinišką 
šurum burum ir pagerbsime 
juos jųbĮĮįejąuš proga.

Seni “Naujienų” skaitytojai
lytau pakiąUąp$ drg. Graman- 

tįenės, ar neduotų man progos 
aįnaujįnti “Naujienas’-, jos ąį- 
sąkymąs - suskąpįbėjb į registe- 
rį “No Sale” ir $8 bematant ta-

Artinasi Keistučię 
Kl. Metinis Balius
Keistučio KJiubo metinis ba
lius jau nebetoli. Įvyks lapkri
čio 19 cį* 5°^°} ’syeįaįnęję; ad
resu 2343 Kedzįe j^ye. Bjįg 
pastatyta dyičĮH veįįęsmų ope
retė “Našlio Pir^lyįios” sų dau
gybe juokingų scenų ir suvirs 
dvidešįnits- gražįų-(Jąinų. Veika
lą stafo Liek Jaunimo J<uįturos 
Ratelio choras.

( f VI. ,11! iiill UvTUm

ALEKSANDRAI GEDVILAS, 
gyveno‘ 9105 S; ColfŽt’k Avė.,

. ' ’Jpl. Sa£inaw 5257
Ęer§įskyrę su šiuo pąsauliu 

spalių 30 d., 10:00 vai. vakaro, 
1939 m"’ sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, ' šilainių parapA

Amerikoj i§gyVėno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Petronėlę po tėvais 
Bajorinaitę, dukteris:. Eleną 
Dėtithaft ’' ir ’ žentą' Edward, 
Marijoną Hoffer ir žęntd Rus- 
sėll, ir Magdaleną, ij daug ki
lų giminių.'Lietuvoj1, 2 duktė-, 
ris Antaniną ir Oną, 3 anukus 
ir kitas gimines.

Priklausė prie Lietuvių Pi- 
Jięęių Dafb. Paš. Kliubo.

Kūnas pašarvotas kopi., 
8944 COmmęrcial Atfe. Laido
tuvės įvyks penktad./ lapkri
čio 3 d., 1:30 vai. popiet į 
kopėčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Viši'a. a. Aleksandro Ged
vilo giminės, dta'ūgdi’ir pažįs
tami esat nUoširdžiai kvie
čiami dalyvauti- laidotuvęse ir 
suteikti jarri paskutinį patar- 
nayijnų ir atsisveikinimą. ’'

jĄulįųdę Įiękame,
Moteris,' Dukterys, žęntai įr

■ u kitos’ Giminės.
Laid. I}ir. Lachawica Ir Su

nai/ Tel. CĄNĄL 2515.

BRIDGEPORTO LIEAUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadieni, lapkri
čio 1 d., 7:30 vai. vak., Chiėagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 Sd. Hal
sted St. {Susirinkimas labai svąr- 
būš-—visi nariai malonėkite pribūti.

—S. Kunevičius; fašt.
ROSELANDO LIETUVIŲ. KUL

TŪROS 'DRAUGIJOS ' mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvįrtądienį, 
ląpkriėo : 2‘d. 7:30 vai. vak.’,'Liet. 
Darbininkų svet., 10413 Sd. Michi- 
gan Avė. —Dilįs, rast. t
1 1 ■ 1 1. 111J > "U 11. I '■*"*' -II. . ■ K - " 1 ■ J .

Smagus Vėlinu 
Foklllš

PARSIDUODA KIETOMS ahg- 
lims kūrenti pečius. 913 2Qį,h St. 
3-čias aukštas.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Smagus vėlinių pokilis įvyko 
spalių 2^, Šv. Jono bažnyčios 
salėje, ?235 S. Damęn Avė.

Vakaro programa buvo link
sma ir įspūdinga. Ją išpildė 
lietuvių kalbos ir klasiškų šo
kių mokyklos mokiniai. Jie sa
vo užduotį atliko labai gabiai 
ir darniai. Į pokilį atsilankė 
daug publikos ir visi geroje 
nuotaikoje linksminosi su mo
kyklos jaunuoliais.

Ųž gausingą pagalbą vakaro 
renginio Taryba širdingai dė
koja p. y. Neffui, viešbučio sa
vininkui, 2435 S/ Leavitt St., 
AJęks Stąniuliui, duonos kepyk
loj savininkui, 3339 Morgan St., 
‘‘Naujienoms” už teigiamą pa- 
tarnavimą ir lietuvninkų valan
tį radįjušams. Taip pat Mo
kyklos Taryba taria ačiū vi
siems rėmėjams, bendradar
biams įr vakaro apįarnavimo 
talkininkams.

—- žemaičių Duktė.

KONSTANTAS GRIBINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 3Q (j., 11:00 vai, vakarę 
1939' m., sulaukęs 61 mėtų 
amž., gimęs Grybinų kaime, 
Plokščių parap., Šakių apskr.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Kdtriną, 3 sūnus: Jo
ną, marčią Stellą, Praną ir 
Jurgį; 3 dukteris: Nellie' Za- 
ker, 'žentą John, Sophiė Cdl- 
lins, žeptą pAniel, Arini Nlar- 
kin, žentą Leo; 3 antikus; 
brolio sūnus: Dan Grybihd's 'ir 
žmoiią Agniešką ir 4 jų 2 duk
teris sumiš, o' Lietuvoj— bire
lį Antarią ir' ginrtiriės.

Kurias pašarvptąš J. F. Ra- 
džiaūs koplyčioj, 668 l£th 
St. Namų telefonas Canal 
4943. Laidotuvės įvyks ketvir-— s, ‘ ĮApiij.sxįo“ 2K d?,' 9:30 

to. Iš koplyčios bus nū- 
į Lietuvių Taktiškas

Kas diena. . ;
* . •' • , <* ?* ^ *» t *

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško vtedklų pirkinių, bdz-I nio progų ir t t-

I Todėl jeigu torlto ką par
duoti, mainyti'/* išniioihoti, 
samdytis ir K t, nelaukite; 
kad kitas paHUta jūsų i*- 

kąstu^erj, be> MrąipJU- 
tos siaNpięn naujienų

vinęjaimį po 75 centus. Tikįe-
įus galinią pasipįrl 

vąjdybas.* 4 i č > ,* ' ‘ ■
<ti pas šitą

Tel.
>- —------ x—i-

1 nvciiZ|G^eix^TLU V Lili IU Vjsas^PesauUo 
Kyi^TKININKAST 

Gėlės Vestuvėms, Šankietams 
»’ *■ ir Vafrabams 
§316 ąp. IJaJstęd ^treęjt

/vrrurrrrn r^f xx.

M

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

baBOW5LI°8Ee.-J,,c-

Adienį, lapkričio 2 d; 
vai. įVi 
lydėtas 
kapiiibs.

Viši a. a, Konstanto Gribino 
gimiriėš, drdugąi ir pąžįstąiril 
esat huoširdžiaį kviečiant da
lyvauti' laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarhaViirią* įr 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Sunai, puktetyš, 
Marčios, Žentdl, Btdlio ’ Simus-

Giminės; *
1 Laid. Dir. F? Radžius, tel, 
CANAL 6174. r

"REIKIA DARBIJINir
NAUJIENAS

J?ąi taip, gerbiaųiiejį, 
sidiecią; |a|j6,ą apie ta 
b- mv pfpo $ m- 
??J$j SH. ?26 )<U<>pos nąrianis, 
|<ą<J pi||sų meųėsinis susirinki-

Įap^ri&o
1 d- 7:30 vai. vakare. Malone- 
Ule gjjajjlingąi dalyvauti

’f p
nu? yaūybp?

. -F-
SL4 226 kp. sejcr.

f Rrf sužeis-

jlenų '7-me pi 
ified” skyrių, kur ma ditig

VISUOSE BIZNIO reikaluose I 
naudokitės > Naujienų aukotos 
Vertybės ęlasBitied skyriaus 6a-. 
tarnavimu paiaukdmhi krbk&V-

CANaI 8500 U,r 
“NAŲJ

1739 Stalk laistei Street, CHICAGO, ILL
— —— — ... — ' ... .

vekarį, prje Q3-čiąs ir Mante 
teę . t

Pirkite tosę krautuvėse, ku
rios garbinusi -NAUJIENOSE” *

\

*.; > iZ.
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Paruošė Geriausį Plakatą

Reikia Įvairių Amatininkų

užlaikomas

Ieško Kaltininko

Krv

Tautkus Vėl Teisme

Auka Ginčo

Auka
vairuo-

Š-šį

nu

turi darbo. Kai 
nariai tvirtina,

$25 Sumokėti 
Geriau Negu 
Kalėjimas

Jai Labai Rūpėjo 
Ką Jos Vaikai

Mirė Automobilio 
Suvažinėtas 
Juozas Marozas

Plieno distrikte taipgi trūk
sta inžinierių, metalo žinovų ir 
kitos rųšies specialistų.

Lietuviui 40 
Dienų Kalėjime

Trūksta Patyrusių 
Darbininkų 
Plieno Distrikte1

$375,000,000 
Vieškeliams 
Chicagoj

Zubas gavo 10 
girtą”

> ’ CLĖAR CREEK, IND 
Bivėns iš Brobkfįeld, Mo.

K®

Indiana. State" JĖmployment 
Service, ‘valstijos
samdos biuras Hammonde, skel
bia, kad Chicagos plieno dis
trikte trūksta patyrusių darbi
ninkų.

Biuras sako, kad gali parū
pinti darbus sekamoms^ rųšims 
darbininkų (klasifikacijas pa
duodant angliškai aiškumo dė-

Miesto susisiekimo viršinin
kas, Philip J. Harrington vakaf 
įteikė aldermanų tarybai Chica
gos gatvių susisiekimo moder
nizavimo planą, kurio įvykini- 
mas kainuos apie $375,030. OpO.,

Plano branduolys yra Con- 
gress gatvė, kiirią miestas turi 
praplatinti, jeigu nori užbaigti 
“sul.way” kasimą federaliniais 
pinigais. Harrington siūlo iš 
Congress gahės padaryti platų 
medžiais apsodintą bulvarą, ga
nėtinai platų astuoniems auto
mobiliams.

Prie namų, adresu 3505 N. 
Oak Park avenue, vakar buvo 
nužfldytas 50 metų chicagietis, 
Paul Peters. Iš automobilio, 
stovinčio netoli jo buto, pasi
pylė revolverių ar šautuvų kul
kos ir Peters krito negyvas. 
Jis ėjo namo iš darbo Loyola 
universiteto spaustuvėj, kur 
dirbo už presmoną.

Velionio brolis, .James King, 
2905 N. Central Park avenue, 
aiškino policijai, kad Peters 
(tikroji pavardė Pietrzykowski) 
buvo auka savitarpio ginčo, ku
ris vyksta spaustuvininkų uni
jos Franklin (No. 4) lokale.

ir nerimti žmonės va- 
pradėjo “akėti” mote- 
tarnaujančias teismų 
. Moteriškėms leidus 

džiurėse, kilo gana

Nužudė Universiteto 
Spaustuvininką

Vakar anksti rytą 
žiaus ligoninėj pasimirė 62 
metų lietuvis. Juozas Marozas, 
kuri automobilis suvažinėjo ir 
sunkiai sužeidė užvakar rytą. 
Nelaimė įvyko prie 63-čios ir 
Spaulding Avenue, velioniui 
vos spėjus išlipti iš gatvekario.

Automobilio vairuotojas pa
bėgo, nesuteikęs Marozui pa
galbos. Nelaimės vietoj polici
ja atrado nulaužtą automobilio 
durų rankeną, bet vien tuo pa
siremiant, bus sunku kaltinin
ką surasti.

J. Marozas gyveno 
3426 W. 61st Place.

Chicagos Automobilių Paro
dos direkcija ir miesto valdy
bos Saugumo Komitetas vakar 
paskelbė 
konkurso 
tas privatiškose ir viešose high 
school mokyklose. Konkursan- 
tai gavo premijas už saugumo 
obalsius ir plakatus saugumui 
propaguoti. ;

Už vieną geriausių plakatų 
premiją gavo lietuvaitė, p-lė 
Julija Vaičiuliutė, šv. Kazimie
ro akademijos mokinė. Premi
ją taipgi laimėjo jaunuolis Bar- 
ney Pietrowicz, Pullman H, S. 
mokinys. ■ ’

’ I .♦ ■ . .

P-lės Vaičiuliutės plakatas 
bus išstatytas Parodoj nuo lap
kričio 4 iki 12 dd. Paroda įvyks 
Tarptautiniam amfiteatre, 42nd 
ir Ilalsted st.

f ‘ . NaUJIENŲ-ĄCME
I>čktuvas,<kuriamė Erhešt , P. Pieteli nužitdė zCątl

rezultatus saugumo 
kuris buvo sureng-'

Skandalas” Fedenaliam 
Teisme.

Trafiko teismo teisėjas 
baudė 30 metu lietuvį Charles 
Zubą kalėti 40 dienų kalėji
me už “girtą” važiavimą ir 
nulaužimą 13 vinkšnų Mar- 
ąuette Parkoj prie 71-mos ir 
A'lbatiy avenije. Tai įvyko pe
reitą šeštadienį.

Rugp. 11 
dienų kalėj ifne irgi 
važiavimą. Šį kartą jis gavo 
30 dienų daugiau už panieki
nimą teismo draudimo nevai
ruoti automobilį per metus 
laiko.

- Chas. Zubas gyvena adresu 
7124 So. Albany avenue ir už
siima šaltkalvyste.

Kita “Hit-and-Ruri
Kitas “hit-and-run

tojas, prie 310 W. 26th Street, 
vakar rytą užmušė nežinomą, 
gal apie 55 metų amžiaus vyrą. 
Nelaimės vietos atvyko polici
jos seržantas, James Micius iš 
Pekin Inn nuovados, bet jo
kių automobilio ženklų nera
do, išimant skeveldras išdauž
to autom, šviesos stiklo.

Roselandietis Jonas Taut
kus, 10510 Edbrooke avenue 
vakar turėjo stoti teisman. Jis 
neseniai užvedė divorso bylą 
ir skunde aiškino, kad jo 9j 
svarus sverianti žmona jį mu
ša ir šiaip yra-jam labai žiau
ri (Tautkus yra suvirš 6 pėdų 
aukščio ir svečia ' tris kart 
daugiau už. žmoną).

Teisėjas paskyrė Tautkiu 
mokėti žmonai po $5.00 savai
tinės alimonijos, bet vakar pa
sirodė, kad jis to nedarė ir 
užsiliko net penkias savaites.

Teisėjas O. Nelson vdkar 
klausė, ar jis nori eiti kalėji- 
man ar sumokėti žmonai $25?

Tautkus ' spyrėsi, galvojo, 
kad gal geriau už grotų pasė
dėti negu nusileisti, bet galia ą 
išsitraukė $25 iš kišeniaus ir 
sumokėjo žmonai pipigus.

Rimti 
kar vėl 
r iškęs, 
džiurėse 
tarnauti 
didelis triukšmas apie jų ne
tinkamumą tokioms parcK 
goms, 'bet visi nurimo, kai pa
sirodė, kad moteriškės gana 
gerai legalius klausimus riša.

Vakar visos tos kalbos at
sinaujino, štai dėl ko.

šeštadienį, “maišyta” (vyrų 
ir moterų) džiurė federaliam 
teisme išnešė nuosprendį vie
noj byloj, liečiančioj North- 
western universitetą, ir visi 
džiurės nariai nuosprėhdį pa
sirašė.

Bet pirmadienio teismo sesi
joj, viena džiurės narė, Mrs. 
Katherine Merrifield staiga at
sistojo'ir pareiškė, kad ji su 
nuosprendžiu nebesiitinka ir 
savo parašą atsiima.
* Aišku, laimėjusios pusės ad
vokatai sukėlė didžiausį skan
dalą, stebėjosi teisėjas M. Igoe, 
kuris bylą svarstė, ir stebėjosi 
net priešingos pusės advoka
tai. Bet Mrs. Merrifield aiški
no, kad ji pakeitė savo nuo
monę ir tiek.

Dabar byla 
svarstyti.

O liežuviai 
kurie džiurės 
kad Mrs. Merrifield šeštadienį 
tyčia sutiko su nuosprendžiu, 
kad galėtų grįžti namo,' nes 
jai rupėjoką daro jos vaikai... 
Bet, matyt, sąžinė jai nedavė 
ramybės. *

‘ Į a.aujIEMŲ-ACME leleplioto
;' OMĄĮJĄ, NEB. —- Vieta, kur bųvp .surąstąs supiaus 
ąsį^iypŽį^^jŠcjjwaczkin žmonos kųna§/; ^Ryšium si

, > ' Naujipnu-Acme Telaphoto
Sniego kreiseris, kuris iš Chicagos yra gabenamas į Bostoną, o iš ten bus nuvežtas į antarktiką. Juo nau 

dosis admirolo Byrd ekspedicija. ....\\ ’’ .

* 7> >•’<

■'ACME-NAIUIENV Telophoto
Winme Ruth Judd, kuri 1931 m. ^nužudė dvi mote

ris ir pateko į kriminališkų pamišėlių ligoninę, dabar 
iš tos įstaigos (Phoenix, Ariz.) pabėgo, • >

“Mechanical Draftsmen” 
Refrigeration Draftsmen 
Dfemakers
Roll Turners >
Tcol Designers
Chemical Research Directors 
Radio Kabinetų “Assemblers” 
Glass Benders
“Multiple wood-boring” maši

nų operatorių
Production Managers, ir
Žmonių, kompetentiškų me- 

naclžeriauti krautuvėse.

Chicagon Grįžo 
14 Metą “Karo 
Pabėgėlis”

VAKAR 
ČfflČAGOJ

Už 50 centų 8,000 Mylių.
Rugsėjo mėnesį iš namų Chi- 

cagoj pabėgo 14 metų berniu
kas Charles Conner. Kišeniuje 
turėjo tik 50 centų.

Jaunuolis “nuhičhaikino” 
New Yorkan ir ten bandė pasi
duoti kariuomenėn. Jo nepriė
mė dėl per jauno amžiaus. Ta
da berniukas “zuikiu” įsėdo į 
olandų laivą “Zaandam” ir iš
plaukė Europon. Kai laivą su
laikė Anglijos kontrabandos in
spekcija, jis mėgino nuplaukti 
dvi mylias iš laivo iki kranto, 
bet vandenyj gavo mėšlungį.

Anglų patrulis šį jauną avan
tiūristą išgriebė iš vandenio ir 
gražino laivan. O kai laivas gu
liau perėjo devynių dienų in
spekciją ir atplaukė Olandijon, 
jis buvo uždarytas kalėjime, čia 
jis sėdėjo kol neišplaukė laivas 
“Statendam”, kuriuo jis vakar 
grįžo New Yorkan. Už kelionę 
jaunuolis užsimokėjo plauda* 
mas indus ir valydamas kaju
tes.

Jis važiavo Europon įstoti ka
riuomenėn, bet ir ten jam ne
pasisekė. Bet su 50 centų jis pa
darė dvi keliones per Atlantiką, 
viso apie 8,000 mylių ir daug ko 
matė. Ar galima daugiau reika
lauti?

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Marlowe 
Conner gyvena adresu 7940 
Evans Avė. Tėvas yra vedėjas 
“Avalon” Teatro prie 79 ir Sto
ny Island Avė. ♦* * *

Kalbės Apie Skandi
naviją ir Karą

Chicago Council on Foreign 
Relations posėdyj šiandien kal
bės Dr. Franklin Scott, Euro
pos istorijos profesorius North- 
\vestern universitete ir Skan
dinavijos šalių specialistas. Po
sėdis įvyks adresu 140 South 
Dearborn Street. Švedijos, Da
nijos, Suomijos ir Norvegijos 
konsulai bus garbės svečiai. 
Pradžia 1 vai. p.p.

Senoviškų Instru
mentų Koncertas

Goodman teatre, Monroe ir 
Michigan, šįvakar įvyks įdo
mus senoviškų instrumentų 
koncertas, kurio programą iš
pildys harpsichordistai, Philip 
Manuel ir Gavin Williamson. 
Instrumentai ir kuriniai, kurie 
bus pildomi programe, yra iš 
17-to ir 18-to šimtmečio.

Anglijos Parlamento 
Narys Chicagoj

• 45 metų šaltkalvis Isadore 
Schrager buvo skaudžiai apde
gintas, kai sprogo garo vamz
dis apartmentiniam name ties 
1633 Millard avenue. Gyvena 
adresu 4251 Grenshaw avenue.

• Palikimų teisme vakar pa
aiškėjo, kad neseniai miręs tea
trų savininkas ir sporto mėgė
jas U. J. Hermann paliko $500,- 
0C0 turto. Pinigus paskyrė in- 
validų-vaikų ligoninei ir savo 
giminaitei, Edna Dili, 4144* Ca- 
lumet avė., Hammond, Ind.

• Trianon salėj, 62nd ir Cot- 
tage Grove avenue, šįvakar 
įvyks 13-to vvardo demokratų 
rengiami šokiai pagerbimui 
vvardo conimitteemano, Michael 
J. Flynn.

• Oak Parko policija vakar 
paskelbė, kad baus visus vie
tos gyventojus, kurie laikys sa
vo automobilius gatvėj per nak
tį. Bausmės bus nuo $1 iki 
$50.

• Tragingai žuvo 47 metų 
Oak Parko gyventoja, Mrs. Jea- 
nette Spofford, nuo 535 South 
East Street. Ant gasinio pečiaus 
namie šildė vandenį. Kokiu tai 
budu užsidegė moteriškės rū
bai, ir ji žuvo ugnyj.

• Chicagos Women’s Club 
'skelbia, kad šįvakar Dr. Win- 
fred Overholser skaitys paskai
tą apie bepročius ir nurodys 
kaip jie gali būti naudingi žmo
nijos gyvenime ir patys sau. 
Prelegentas yra Washingtono, 
D. C. Georgetown universiteto 
profesorius.

• Laike popietinės pertrau
kos Lavvson pradinėj mokykloj 
nežinomas, apie 40 metų vy
ras, užpuolė ir bandė nepado
riai pasielgti su invalide, 10 
metų mergaite, sergančia vai
kų. paraližiu. Ji pasiliko viduj, 
nes negali gerai vaikščioti. Ki
ti vaikai buvo išbėgę kieman 
žaisti. Užpuolikas pabėgo, kai 
nelaimingoji mergaitė pradėjo

i

garsiai šaukti pagalbos. Mount 
Sinai ligoninėj, kur ji buvo pa
guldyta, pasirodė, kad mergai
tė yra sužeista.

• Darbo santykių taryba pa
skyrė lapkričio 21 d., darbinin
kų balsavimams Armour and 
Co., dirbtuvėj, Chicagos sker 
dyklose. Balsuos apie 7,000 dar
bininkų ir rinks C.I.C. arba 
AFL atstovu kolektyvėms de
ryboms su bendrovės viršinin
kais.

• Prie Maple ir Harrison 
gatvių lokomotyvas sudaužė au
tomobilį ir sunkiai sužeidė Sta- 
nislav Hruby, 65 metų chica- 
gietį nuo 1162 S. Maple st.

Chicagon šiandien atvyko 
Lord Dudley Marley, Anglijos 
parlamento atstovų buto pirmi
ninko asistentas. Washington 
Bulvaro Temple Forume, prie 
Washington ir Karlov, šįvakar 
jis skaitys paskaitą apie padė- 
uj Europoje. Pradžia 8:15 v. v.

šiandien Laidoja 
Joną Bašinską

. šiandien, lapkričio' 1 d., įvyks- 
a laidotuvės Jono Bašinsko 
taip 11 vai. ryto kūnas bus iš

lydėtas iš S. P. Mažeikos kop- 
yčios j šv. Basil bažnyčią. Po 

’iažnytinių pamaldų nulydės į 
iv. Kazimiero kapines.

A. a. Jonas Bašinskas yra ži
nomas kaipo buvęs lietuvis fo
tografas Bridgeporte. Pastaruo
ju laiku gyveno 5614 So. Win- 
chester Avė. Velionis buvo*Že
maičių Kultūros ir Klovainiečių 
Kliubų narys. —Steponas.

BOHEfflANfflET
' “CIGONAITft”

Nov. 26,1939
NAUJOS GADYNĖS CHORAS

Beliajaus Grupė 
Pildys Programą 
Evanstone
šoks garsios moterų organiza

cijos parengime
The Kings Daughters (Karc.- 

liaus Dukterys), garsi Evans- 
tono moterų draugija, kuri su
sideda iš pasižymėjusių Chica
gos moterų, pasamdė Beliajų ir 
jo grupę paruošti programą jų 
metiniam parengimui, kuris 
Įvyks ketverge, lapkričio 2, tre
čią valandą popiet, Evanstono 
Women’s Club teatre. Ta drau
gija šią grupę gausiai pagarsi
no visuose Chicagos šiaurinių 
miestelių laikraščiuose, ir kar
tu garsina ir lietuvių vardą.

Per pereitus metus BePajaus 
grupė plačiai pasižymėjo sve
timtaučių tarpe ir turi pakvie
timų ruošti programus net ke
letą kartų per savaitę. Grupes 
lietuviai šokėjai visur priimami 
su dideliu entuziazmu. —Z.




