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Paskelbė Karo Pavojaus Zoną
UŽDRAUDĖ AMERIKOS LAIVAMS GABEN 

TI KARO REIKMENAS
Paskelbtos sąlygos kariaujančių šalių sub 

marinams Amerikos vandenyse
Amerikos laivai gali pasiek-WASHINGTON, D. C., lapk.

5. — Pereitą šeštadienį prez. ti Suomiją ir Rusiją tuo ke- 
Rooseveltas pasirašė Jungt. Vai- liu, kuriuo vokiečiai buvo nu- 
stijų neutralumo bilių. Bilius gabenę Jungt.
tapo įstatymu.

Naujas įstatymas leidžia pąr-į šiaurės vandenyne.
duoti kariaujančioms Šalims- Į neutralių šalių uostus Vi 
Amerikos karo reikmenas. Bet duržemio ir Juodosios juros uo 
šitoms reikmenoms pirkėjai tu
ri mokėti pinigais (cash) ir iš
gabenti jas -savo ar kurios ki
tos šalies, tik ne Jungt. Val
stijų, laivais.

Tuo pačiu laiku prezidentas 
paskelbė proklamaciją, kuri už
draudžia Amerikos laivams, 
nors negabenantiems karo reik
menų, plaukti karo arba karo 
pavojaus zonoje.

Karo zona šiaurėje praside
da prie Norvegijos uosto Ber
gen ir eina į vakarus, apima 
Britanijos salas ir Airiją, tę
siasi pietų link iki Ispanijos 
pakraščio.

Joje randasi kai kurie Nor
vegijos ir visi Anglijos, Škoti
jos, Airijos, Vokietijos, Frąn- ei ja nusako sąlygas, kuriomis 
euzijos, 7 
Danijos/, 
Latvijos ir Estijos uėštai.

Valstijų laivą
City of Flint į Murmanską,

Į neutralių šalių uostus Vi

stus Amerikos laivai taipgi ga
li plaukti. Neutralumo bilius 
praktiškai neliečia Jungt. Val
stijų laivų susisiekimo su Ka
nada ir centralinės ir pietų 
Amerikos respublikomis.

Prez. 
kad 
jaus 
Kad 
dien
vams plaukioti, gali pasidary
ti saugios, o pavojus gali pa
sirodyti kitose. Taigi pagal rei
kalą bus pakeistos ir karo pa
vojaus zonos.

Prezidentas paskelbė dar vie
ną proklamaciją, ši proklama-

Rooseveltas pareiškė, 
jo pažymėta karo pavo- 
zona gal būt nepastovi, 
tos sritys, kuriose šian- 
yra pavojus Amerikos lai-

Belgijos^tljętodijos, kariaujančių šalių 
Švedijos, Lietuvos, gali naudotis Ame 

Inimis:

i submarinai 
Amerikos; vande*

Kraują reikmenas 
New Yorko 

dokuose

Belgija debatuoja 
neutralumo klau

simą
KEW YORK,N. Y., lapkr. 

5.— Trokas paskui troką ei
lėmis važiuoja į New Yorko do
kus. Jie veža reikmenas ka
riaujančioms šalims. Tas reik
menas pasiims laivai ir išga
bens į Europą.

Uosto valdininkai ir ekspor
tuotojai prisibijo tik, kad pa
sikartos 1914-17 metų istorija, 
kai siunčiamos Europon reik- 
menos praktiškai užkimšo New 
Yorko uostą. -Ir šiandien bri
tai, kuriems daugiausia reikme
nų siųsti nužiūrėta, pripažįsta, 
kad BAtanijai trūksta laivų vi
sas reikmenas greitai paimti. 
Tačiau britai sako, kad artimoj 
ateity jie sutvarkys prekių iš
gabenimą.

ssį<

i NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Lavvrence Pitzer iš Attica, Ind., kuris per 80 minučių priiukšteno 28 bušelius 

su viršum kornų ir laimėjo čėmpionajtą.

Amerikos ambasa 
dorins Įspėjo 

japonus
5

KARO ŽINIŲ 
SĄTRĄŲKA

Britanijai nepatinka 
rusų agresija prieš 

Suomiją

Nuostoliai Amerikos 
laivams dėl naujo 
neutralumo biliaus

LONDONAS, Anglija, lapkr.
5. — Painformuotuose Londo
no sluoksniuose kalbama, kad 
Britanija nutrauks prekybos 
derybas su rusais, jeigu Sta
lino kariuomenė užpultų Šuo* 
miją. Reiškiama nuomonė, kad 
sovietų Rusija, bent šiuo lai
ku, nepajėgianti ignoruoti san
tykių su vakarų Europos val
stybėmis, jų tarpe su Angli
ja. Todėl Rusija kreipsianti dė
mesį į Britanijos ir kitų val
stybių opiniją.

Kai dėl rusų spaudos grū
mojimų Suomijai, tai britai 
pripažįsta juos grūmojimais. 
Ėet, sako, grūmojimai nėra už
puolimas.

Vokiečiai vėl apšau
do miesteli Forbach

WASHINGTON, D. C., lapk. • 
5. — Pereitą šeštadienį prez. 
Rooseveltas pasirašė naują 
Jungt. Valstijų neutralumo bi- 
lių. Bilius užgavo vieną Ame
rikos biznio šaką — tai laivų 
kompanijas. |

Apskaičiuojama, 92 Ameri
kos laivai bent kurį laiką su
stos kursavę, nes iki šiol jie 
keliaudavo tose zonose, kurias 
prez. Rooseveltas paskelbė ka
ro zonomis. Sulaikytos kelionės 
aštuoniose laivų linijose, į ku
rias Amerikos valdžia yra įves- 
tavusi^ $195,000,000. Užlaiky
mas nėoperuojančių laivų 
tuos apie $4,200,000 per 
tus. Netekusių biznio laivų 
varta normaliai siekdavo 
$52,000,000 per metus. Be to, 
tarp 5,800 ir 6,000 jūreivių ne
teks darbo.

Bet, tikimasi, ilgainiui laivų 
kompanijos ,gaus naujo biznio 
savo laivams.

kaš- 
me- 

apy- 
apie

PARYŽIUS, Francuziją, lapk.
5. — Sekmadienį vokiečių ar
tilerija apšaudė francuzų pasie
nio miestelį Forbach. Paleista 
į miestą ir jo apylinkę apie 300 
sviedinių.

Prancūzai mano, kad naciai 
nori šitoj apylinkėje nųkįrsti 
arba bent sudraskyti francuzų 
susisiekimą su bataręjomis 
Warndt girioje, kurios domi
nuoja vokiečių svarbų miestų 
Saarbruecken.

Britai ir franeuzai 
tariasi dėl karo 

tikslų / Vokiečių kariuome 
nė siunčiama rytų 

linkLONDONAS, Anglija, lapkr.
5. — Dabar , eina karas. Bet 
po karo įvykę tęika. Kokionąis. 
;šąlygomisj • tąlkininkai- norėtų 
taikytis su vokiečiais? Kokie

TOKIO, Japonija, lapkr.
— Pereitą Šeštadienį Amerikos 
ambasadorius Japonijai, Joseph 
c: ^^ tSėji^OiniOų 
pasikalbėjimą su Japonijos už
sienių reikalų ministerių, ad
mirolu Nomūra. Jungt. Valsti
jų ambasadorius davė supras
ti, kad japonai turi paliauti va
rę kampaniją prieš Jungt. Val
stijų i$tęrėsiis Kinijoje.

■ ■■ ■■

Esmęje ,.QrW pasakęs; Į po
rą mėnesį ■ ’ susirenka ’ Jungt. 
Valstijaskongresas. Jeigu iki 
to laikų japonų, ir amerikiečių 
santykiai,. nepagerės, o ypatin
gai jei; jie dar pablogės, tai 
susirinkęs kongresas gali pa
skelbti embargu reikmenų ga
benimui į Japoniją.

Japonijos užsienių reikalų 
ministeris, savo keliu, pareiš
kęs noro, kad Jungt. Valstijų 
ir Japonijos santykiai pagerė
tų.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
5."— Daug Vokietijos 'kariuo- 
menės siunčiama rytų link. Pa
stebėta traukiniai su nacių ka
riuomene Innsbrucke.

Innsbruck yra tik 20 mylių 
toly nuo Brenner perėjimo, ši
tas perėjimas skiria Italiją nuo 
Vokietijos. Ryšium su žinio
mis, kad skaitlinga Hitlerio ka
riuomenė pastebėta Innsbrucke^ 
iškeltas klausimas apie Vokie
tijos planus pulti Francuziją 
per neutralias šalis, šiuo atve
ju naciams tektų pereiti ilgą 
kelią Italijos žeme iki jie pa
siektų Francuziją. Oficialus 
Vokietijos paaiškinimas yra, 
kad pastebėta Innsbrucke ka
riuomenė gabenama į Čeko-Slo- 
vakiją artilerijos pratimams.

Sovietų Rusija, ;yra talkininkų karo tikslai. Taip 
Britanijoj, kaip ir Francuzijoj 
reikalavimas paskelbti kąro 
tikslus stiprėja, Ir šiuo laiku 
Britąnij os ir Fzrąpęųzijbs atšto- 
vai j/tariasv yįąpį$4ąįii formu
luoti taikos sąlygas.
< ’ lki šiol bįyęč 'paskelbtos dvi 
sąlygos: viėfeą^padaryti ga
lągrumoj iniąįpš , agresija; kita 

pašaliiiti ypjdėČių jau pada
rytas ^skriaudąš. Dar Viena są
lyga minima -tai esamų val
stybių nepriklausomybės apsau
ga.

Bet šitos sąlygos buvo reiš
kiamos perdaug bendrais bruo
žais. Visuomenė reikalauja kon- 
kretiškesnių pareiškimų. Dėl jų 
ir tariasi britai ir franeuzai.

Suomi jos-Rusijos 
nutrauktos.

PARYŽIUS, Francųzija, lapk. 
5. — Vėlesni sekmadienio pra
nešimai sako/ kad vokiečiai ap
supę i&. trijį pusių francuzų 
miestelį, Forbįreju ■

• ■ • • • ./■<'. ——»X—-*X—-X—•— ••
MASKVA/ 

lapkr. 5. >—
derybos laikinai 
Suomiai laukia naujų Helsinkio 
Valdžios instrukcijų, o rusai 
prįsiruošę bolševikiškos revo
liucijos sukaktį minėti, Mano- 
ina,. derybos bus > atnaujintos 
tik apie trečiadienį, 

—-X—
BERGEN, Norvegija, lapkr. 

5. —> Norvegiją ątmėtė vokie
čių reikalavimą internuoti Ame
rikos laivą City of Flint. Eina 
gandai, kad City of Flint par
duosiąs gabenamas prekes Nor
vegijoje. Kai jis išplauks iš 
Bergeno tuščias, be prekių, ku
rias naciai skaito kontrabanda, 
tai nebus pagrindo vokiečiams 
įį sulaikyti.

Vokiečiai graso 
smarkesne subma- 

rinų kampanijaPARYŽIUS, Francuziją, lapk. 
5. — Prieš kurį laiką Belgijos 
valdžia turėjo pasitarimų sįi 
Holandijos valdžios atstovais. 
Diskusuota galimumai abierfis 
šalims bendrai kovoti, jeigu vo
kiečiai mėgintų užpulti vieną 
jų dviejų arba ir abidvi.

Pereitą savaitę Belgijos se
nato užsienių reikalų komiteto 
posėdy vėl buvo iškeltas šalies 
apgynimo klausimus.

Užsienių reikalų ministeris 
Spaak aiškino, kad Belgijos ne
liečiamybę garantavo Vokieti
ja. Kad Belgijai tenka pasiti
kėti vokiečių garantija'ir ne
provokuoti vokiečių piktumo 
sutartimis, kurias galima in
terpretuoti kaipo atkreiptas 
prieš nacius.

Po Spaako kalbos kalbėjo so
cialistas Rolin. Jisai apkaltina 
Spaaką noru užmerkti akis tik
rovės* akyvaizdoj. Pasak Roli- 
nų, naciai gali užpulti ir Bel
giją ir Holandiją. Jie veikiau
sia užpuls jas. Todėl Belgija 
privalo iš anksto ruoštis kaip 
galėdama nacių pavojų kovo
ti. >

Belgijos publika pasidalinusi 
nuomonėmis. Dalis pritarianti 
Spaako taškaregiiii, kita gi ma
ny, kad tenka laukti nacių už
puolimo ir reikia prisiruošti jį 
kovoti.

23 metų — persenas 
darbą dirbti

Dar trys laivai pa 
skandinti

City of Flint išplauks 
Į Angliją pirmadieni

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
5. — Ryšium su Jungt. Valsti
jų ginklų embargo panaikinimu 
Vokietijoj augšti naciai kalba: 
esą, Amerika parūpins ginklus 
musų priešams; bet tie gink
lai turės būti nugabenti į Bri
taniją ir į Francuziją; jie tu
rės praslisti pro musų sargybą 
(submarinus ir lėktuvus).

šitas nacių pareiškimas duo
da suprasti,. kad jie atnaujins 
submarinus atakas ir daugiau 
pastangų dės talkininkų preky- 
biniems laivams skandinti.

Kodėl Norvegijos 
valdžia paleido 

City of Flint

PITTSFIELD, Mass., lapkr. 
5. — Richard Connors, 23 me
tų šito miestelio gyventojas, 
kreipėsi į miestelio valdžią pra
šydamas pagalbos. Paklaustas, 
kodėl jis neina dirbti, Connors 
paaiškino: miestely esanti įmo
nė nepriėmė jo darbui, nes jis 
esąs persenas. Įmonė priiman
ti darban tik tokius vyrus, ku
rie yra ne senesni, kaip 21 
metų. / 

.■ vi

Bolševikai išžudė 
Rądziwillą šeimą

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
5. — Čia gauta pranešimų, kad 
bolševikai, paėmę rytų Lenki
ją, išžudė RadziwjUą šeimas 
aštuonis narius. Nužudytas ku
nigaikštis .Leonas-Vladas-Myko- 
las Radživrilias, jo pati, jų su? 
nųs Antanas ir Jūj-gis, Leono 
brolis .Karolis, jb žmona, j 4 
duktė ir žentas. x

vakarų iki Šiaurės vakarų ve- riausybė uždraudė išspausdinti Pirm to bolševikai jau buvo 
jai; saulė teka 6:28 v. r.; lei- Vokietijoj popiežiaus encikli-nužudę kunigaikštį Janušą Rad-

Paskandino graikų 
laivą Anglijos 

kanale
LONDONAS, .Anglija, lapkr. 

5. — Dėl eksplozijos paskendo 
Anglijos kanale graikų laivas 
Nicholas Embiricos. Jis gabe
no kviečius iš šiaurės Ameri
kos j Belgijos uostą Antverpą. 
Dėl ko eksplozija kilo, kol kas 
nenustatyta.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
5. — šeštadienį paskelbta, kad 
dar tris laivus paskandino vo
kiečių submarinai. Vienas pa
skandintų laivų buvo francuzų, 
kitas norvegų, o trečiaš Dani
jos.

—■

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra* 
našauja:

Bendrai giedra; temperatūrą

Popiežius protes
tuoja

BERLYNAS, Vokietija, lapk.
— Vatikano instruktuotas

Nori dar 95 karo lai
vus pastatyti

WASHINGTON, D. C., lapk. 
5. — Kai Jungt. Valstijų kon
gresas susirinks sesijai ateinan
čių metų pradžioje, Washing- 
tono administracija prašys asig
nuoti fondų dar 9^-riĮs karo 
laivams ir dar 2,400-ms karo 
lėktuvų pastatyti. Prašoma gin
klavimosi reikalams suma sieks 
$x,300,000į000. v

5. — Vatikano instruktuotas 
popiežiaus pasiuntinys Berlyne, 

mažai tepasikeis; lengvi it vi-'Cesare Orsenigo, pareiškė pfo- 
dutinio

--------------, ----- o . ~ .
stiprumo daugiausia testą dėl to, kad Hitlerio vy

• '' ■ ■ J < < ] .. . ' , •_.« ;> < ;

SHANGHĄI, Kinija/ ląpkr.
5. — Britanijos laivyno atsto
vai tyrinėja japonų praneši-

BERGEN; Norvegija, lapkr. 
5. — Amerikos laivas City of 
Flint, kurį buvo suėmę vokie
čiai ir kurį norvegai sugrąži
no amerikiečių įgulai, sekma
dienį dar stovėjo Norvegijos 
uoste Bergen. Pirmadienį City 
of , Flint išplauks į Glasgow, 
Anglijoje.

Laivas plaukė į Glasgową, 
kai jį suėmė vokiečiai.

Naciai, pareiškė nuomonę, 
kad vokiečių karo laivai gali 
ir vėl City of Flint suimti, nes 
jis gabenąs reikmenas, kurias 
vokiečiai yra paskelbę kontra- 
bknda. ..

Kaliforniją ir Ohio 
balsuos pensijų 

klausimą
WASHINGTON, D. ■&, lapk. 

H; — Antradienį įvyksta įvai
rių valstijų>rinkimai. .Ypatin
gai įdomus bus New Yorko, 
Kalifornijos ir Ohio balsavimų 

- -f Ji ‘ -’S A-ilsl ‘/ęV -k —. - 1 •
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Dar 4,000 amerikie 
čių Anglijoje

VVASHINGTON, D. C., lapk. 
5. — Pereitą penktadienį Ame
rikos laivas City of Flint, vai- 
rupjamas vokiečių jūreivių, at
plaukė į norvegų uostą Hauge- 
sund. Vokiečių įgulos koman
duoto; as paaiškino Norvegijos 
valdžiai, kad vienas amerikie
tis jūreivis serga ir kad laivas 
nori sustoti Haugesunde ir iš
leisti į krantą ligonį.

Norvegijos valdžia pasiuntė 
daktarą apžiūrėti ligom. Dak
taras pranešė, jogei sakytas jū
reivis neserga sunkiai ir todėl 
pėra reikalo jį iškelti į kran
tą. Norvegijos valdžia nedavė 
leidimo City of Flint laivui su
stoti uoste.

Vokiečiai betgi, nežiūrėdami 
įspėjimo, sustojo. Tuomet nor
vegai internavo vokiečius jū
reivius, o City of Flint atidavė 
amerikiečių įgulai.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
5. — Prez. Rooseveltas paskel
bė karo zona Britanijos salas 
ir Airiją. Amerikos laivams už
drausta tose zonose plaukti. 
Bet Anglijoj ir Airijoje tebė
ra 4,000 amerikiečių. t Taigi kį- 
la klausimas, kaip juos parga
benti į Jungt. Valstijas, jeigu 
Amerikos laivams uždrausta 
plaukti į britų ir airių uostus.

' II ■■■ ' '■ —.........................

Naciai užsirūstinę 
norvegų akcija

BERLYNAS, Vokietiją, lapk. 
5. -r- Hitlerio vyriausybė smar
kiai supykusi ant norvegų dėl 
to, kad jie internavo vokiečius 
jūreivius, vairavusius Amerikos 
laivą, ir atidavė laivą Ameri
kos įgulai. Naciai skaito 'šitą 
aktą “nedraugingu”. Naciai rei
kalauja, kad 
internuotus 
vius.

NEW YORK, N. Y„ lapkr. 
5. .— Iki pereito šeštadienio 
jau buvo kariaujančių ir neu
tralių šalių prekybos laivų pa
skandinta 110.

mus, kad nacių karo laivas Ad-daviniai. Kalifornijoj ir Ohio 
mirai Schecr operuoja Pacifiko! yalstljoj bus balsuojamas se-
— pensijų klapsimas. ;

norvegai 
vokiečius

palejstų 
jurei-

ziwillą vandenyne



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadien., lapkričio 6, 1939 ■
JONAS KAIRYS

urpiaus

vėl sušuko kur

KITATAUČIAI

ŠALTIMiERO

Laidotuvi Direktoriai

ADVOKATAI

PATTERN 1805

Adresas.

Garsinkitės “N-noseMiestas Ir valstįjg.

Yards JJ$9
Yards 1138

? 7 iki 
i 12.

pirkti trys stalai, prie ją> po pažastim senų laikraščių

s,iaii,it^,ik,is,Biiissssfssitsssisiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

ultimatumas ny|<š 
čįu rašyti, bet kurpiui ją pero

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

vak. Nedalioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

SOUTH Į3END, ĮND. — Jphp
ir Donaldson Brown dalyvauja teisme, kur ypa spren
džiama byla prieš General Mptoęs kompanijų. ;Jiė yrą 
tos kpmpąąijps direktoriąj. '

Ofisas ir Laboratorija
netoli Morgan S t.
10—1? pietų ir

Į susirinkimą niekas be kur
piaus neatėjo, nors jau praslin
ko ir gerokos dvi valandos po 
nurodyto laiko.

—Maža bėdos, galima sikstika 
palošti, tarė kurpius.

Gydytojas linktelėjo plikę, o 
kurpius paseiliojęs nykštį, pa
dalino kortas.

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

I, J. ZQLp Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

AUJIENU-ACME Telephoto 
Rasčob (pp kairei)

LACHAWIC? IR SUNUS^ ““ “ r r Phone Ganai 2515
Tel. Pullman 1270

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

vakarą ištaręs.
Gydytojas patraukė pečius 

ir ištempė iš cigaro du storu 
dūmą. Nuo jų ir akys jo pa
raudo. Jis priėjo prie lango 
ir galvų J laukų iškišęs, pa
traukė dar ir gerų gatvės oro 
atkvapų.

—Tikras apsileidimas. Ko
dėl, nesuprantu, negali tų pra
keiktų cibulių kvapų sudegin
ti taip, kaip tai padaro su du* 
mais visos moderninės dirbtu
vės,—tarė jis taip sau iš nuo
bodumo.

Kurpius, matyti, su cibulių 
kvapu buvo jau į bendrų fron
tą jejęs, tad, prisilaikydamas 
griežtos disciplinos, nesiteikė 
nieko atsakyti, o pasiskubino 
savo pradėti.

—Aš visuomet bizi, hmm. 
Bet šįvakar nuo bobos ištru
kau. Et, tos, moterys... akta- 
demijos reikalais jos galvų nėr 
suka. Joms indus plauk, grin
dis šluok, Q apie visuomeninį 
darbų jos ir pė gugu. Mat, 
paudens joms galvoje smege
nis suvilgė,

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

\ Ręz. Tclephone PLAZA 3200

Tel. Office Wentworth 6330 
j Rezt iHyde Park 3395

Dr; Sušauna Slakis1
Moterų ir' vaikų ligų gydytoja’
6900 So. Halsted St.

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

—Viskas dar butų šiaip tąip, 
kad nors mister McBumbutt bu
tų čia,—pridėjo gydytojas.— 
Laikas pradėti.

—Taip, taip, jau laikas, bet

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

Ofiso valandos: nuo 
7—9 vai.
Ofiso Tel.
Namų Tel

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Bnmswick 01597

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

DR. ST, NAIKEL1S
PHYSICIAN AND SURGEON 

3261 So. Halsted Street

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230

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

REMKITĖS MUSU ŽEMOMIS 
KAINOMIS.

Rock Woll Batts $ 4 ,20 
Labai specialus ....

Liuosas Rock Woll fiCIČ
Dideli maišai' .......... VMr

Specialios kombinuotos 
durys. Skrynai ir 50
žieminės ..... .... “

Roliai Stogams Dengti QE> 
Specialas .........  MM~

Pirk skolon. Imk 3 metus 
išmokėt).

Albert Lumbęr & 
Su p p ly Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101 

amaniraBhį ■ u y

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BfcVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

1034 W. 18th St.
Valandos nuo 

nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

NARIAI''' 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

, liuli,1,11

Dr. F. Pulsucki Lė Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

—Dūmai! — sušuko kurpius 
ir nosį į kurtai įkišę.

—Kur? — sušuko gydytojas 
ir pąšoko m|ią kMes.

jis apžiurėjo kabinetą, pa
žiurėjo pro ląųgų į gatvę, bet 
pįekur nematė ugnies nė durnų.

—pumai! 
pins.

Kada gydytojas rūpestingai 
apžiurėjo pakampius, gatvę ir 
pastągius, kurpius rinko kortas 
į mos|is ir nematė kas dedasi 
aplinkumoje. Gydytojui 
keista mintis įr nutarė 
Jis priėjo prie kurpiaus 
lįais žvilgsniais apžiurėjo jo 
veiįų.

—Ar virtuvės eksperimentai 
prisisapnavo? — paklausė jis.

Kurpius pakė’ė ai J s ir atsi- 
lirąipė į gydytojų. Kodėl gydy
tojas tąip rūpestingas į ;į žiu
rėjo, jis ar nesuprato, ar liepai-

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

'645 So. Ashland Avė.
♦ arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2291 West 22nd Street
Valančios: nuo 1

Seredomis ir nedėl 
Rez. 6631 So. California Avenue

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sq. Western Avė, Phone GrpvehilI 0142
Į410 South 49th CourL Cicero Ph0ąe Cicero 2109

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9.
Rirmsdieniais: 2 ikį 4 

šventadieniais: 11

Dr, V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ir Akihiuš Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

K.P.GUGIS
.*■ ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

S. P. MAŽEIKA
3319 Lįtuanica 1

j nifnĮiii <ii y .u.,......,-—-

be jo susirinkimas, kaip sriuba 
be vandens, — rinitai pasakė 
kurpius ir paseiliojo nykštį. '

—Alio, alio musiukė ... či!į 
daktaras kalba. Taip ... Taip... 
Suprantu . . . Vad naši, mister 
McĘumbutt užimtas smuklės 
re.kalais ... taip ...

Mrs. A. K. JARUSZ

B
Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

6630 S. VVestern ay. 
Tel. Hemlock 9252

Subatoj ir Nedėlioj

Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana 
Tel. Mich. City 

2799—R3.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

4 ir nuo 
vakaro ir pagal sutartį. 

PROSPECT 6737 
VIRGINIA 2421

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

' Tel. LAFAYETTE 3659

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Gydytojui kilo 
ištirti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

)hn F. Eudeikis

Iki žemės cigarų durnuose niškas prabangas kaip pasi- 
kabinete blaškėsi kaip nuo sesti arba kojas užsikelti, 
širšių gydytojas McSkarmalT- Bet Čia, kur bus buvęs, tas 
son. Jis rankšluoščiu tvojo Šo- klajoklis nuo taiėnulio, kur
pus ir sienas, skynėsi kelių pius, McKnyson. Nė prašytas, 
į langų. Aplink pasieniais st|l«r nė lauktas, otr.taip sau iš tik- 
ksojo seni labdarybių krautu* ros savo ukvatos ji$ “Šmakšt”, 
vėse 
po dvi ir trys kėdės, o palan- ryšulį nešinąs, cigarą įsikan- 
gėje į sieną atsirėmęs, sukry- dęs kaip koks Jo Didenybė 
pęs stalelis ir be atkalto kė* pigonų karalius “pakšt” ir pa
de. Ant to stalelio gulėjo ran- sisČdo kaip tik prie to stalelio, 
ka parašytas raportas ir die- Kad nDrs butų ąliąų, ar gerą 
notvarkės raštelis, kurio pa
čiu gyviausiu klausimu buvo 
‘‘Chicagos musių klausimas.”

Kad tas stalelis buvo visu
mos susirinkimo pirmininkui 
skirtas, ir kad, ot, už minutės 
ar lietuviškos valandos įvyks 
susirinkimas, tvirtino ir pats 
gydytojas. Toks jau čįa, mat, 
būdavo įprastas budas? kad 
pirmininkui visuomet skirti 
ypatingų vietų ir, suprantama, 
niekas be visumos įgaliojimo 
jos liesti nedrįsdavo, nekal
bant jau apie tokias visuome*

CRANE COĄL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOVTH 9022 
POGAHONTAS Mįne Bun iš geriaųsiir mainų, 
daug dųjkilf išimto Perkąn| <x
5 tonus ąr dąugiavi ......   k.,....... *
PETROLEUM CARBON COKE ' $7.40 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas • 

Sales Tax ekstra.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

- Telefonai LAFAYETTK Vitu

r—1 _ _ 1 _ j koplyčios visose

’ i ... . , ......... .  n ’■ .. i.jT.,1 ^4
' • x ■ ■’ • l.

Keistas kurpiaus pasirody- durų beldžiasi, o jjąjtląi-ąs su
mas galėjo gydytojui (laug šliauktą pilną kąbinętų papieą* 
skanaus juoko sukelti. Bet jįs tą ^ląųrąiąpą^niš?
buvo tiek užimtas restorano- —VĮągi, tąi per mandagumo 
cibulių spirgintu kvapu, kad rįbąs toli einą,—tarė sau gydy- 
pamiršo ir mųsių klausimų ir tojąs.
juokingų kurpiaus pasiteisini- Tyją? Gydytojas pasisėdo sta-juokingų kurpiaus pasiteisini- Tyla. Gydytojas pasisėdo šta
mų. Jis prakaitavo tvankioje lėlio kitoj pusėj ir rąiptai Pa 
troboje, uiti mat iimus siuntė (rauRe cigaro (huną, nors kiše 
cigarų dūmams—vienų po kito,'ngje galej 
griežtai reikalaudamas kam
barį apleisti, bet nė durnai jo 
paskelbto karo pabijojo, nė 
kurpius jį galėjo prajuokinti^ 
nors jau ir sienos jei ne du
rnai butų smagiai husičiaudė- 
jusios.

Tik pamanykite. Žmogus, 
kurs niekad laikraščių neskai
to tik dėl to, kad apie juos 
maldaknygėje nieko nepasa
kyta, įeina laikraščių ryšulį 
nešinąs, pilną kišenaitę pieše- 
lių prisikišęs, ir tai dar su pa
siputimu ir cigarų rūkydamas, 
į mokslavyrių susirinkimą. Jr 
Čia, kaip koks senas kolega iš- 
Jcilmiągai praneša, ką'd ir jis 

■ turįs -svarbą • įnešiiYiųy/"'
—Tokiems valdyti ir gimė 

moterys,—tarė sau gydytojas.
—šįvakar, kolega, aš labai 

rimtu reikalu, — pakartojo 
kurpius.

Jis metė koją ant kojos ir 
tik “švyst” kaip vytinį ant sta
lelio ir palangės. Stalelis, su
prantama, kaip laisvos šalies 
pilietis galėjo užprotestuoti, i 
tą patį galėjo padaryti ir gy-i 
dytojas. Bet čia, sakau, Dėdės • 
Šamo demokratijoje tatai vi
sai nepriimta. Čia valia viską 
daryti, tik butų labai neman
dagiu elgesiu, jei išdrįsi per
daug savo norus reikšti, čia 
storžievių nėra ir todėl jiems 
kodeksų nerašoma. Ant stalų 
galima ne tik valgyti ir gerti, 
galima ir pasisėsti, kojas už
sikelti ir pačiam atsigulti. Tų 
daro ne tik šiaučiąi, kraučiąir 
bet ir advokatai bei daktarai, 
Nors ir puikiausia poniutė, 
brangiausiais kvepalais butą išf 
sįšlakščiusi ir visai prieš akis 
sėdėtų, čia nieko nepaisyk, jei 
tik yra noras, jai nugarų prisu
kęs, ant stalo pasisėsk ir storų 
cigarų įsikąsk. Žinoma, jei tu
rėsi kišenėje pinigų įr labai gra
žų automobilį. Prasčiokams, 
nors ir mokytiems, toksai pasi+ 
elgimas neleistina.

Kurpius, žinoma, iŠ tokių da
lykų tik juokus daro. Jis ir šį 
syjkį visų rekordus suplojo kaip 
grybus. Jis ne tik kad pats pasi
sėdo pirmininko kėdėje, kojas 
ant jn Stalelio pasidėjo, 
bet ir kiaurus padus pro langų 
iškišo. Supraskite, ateitį į. gydy* 
tojaus kabinetų ir čia pat po 
akių pasinaudoti visąis rekla
mos. patogumais nemokamai. 
Visi, kas |ik pąiliate tokius ba
tus ant kojų, be mažiausios abe
jones, galėjo pamanyti, kad čia 
yrą nepaprastas kurpius, o ne 
daktaras, kad jo padaryti 
batai, nors ir be padų, ant ko
ją laiko. Netektų nusistebėti ki
tą dieną išgirdus, kad, 6t, tas 
kurpius net dešimts darbininką 
pasisamdė, gerbūvis jau prie

P. J. RIDIKAS
3354 S'o. Halsted Street YARDS 1|19

KLAUSYKIME 
RYTMETINIŲ 
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Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

12 vai. ryto; nuo 2 iki _ -- ---- L
Nedėliomis nuo 10 iki 12

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ D raugi jos Nariai.________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie Avė.) 

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

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 8151

3 ir 7—8 
pagal sutartį

6631
Telefonas Republic 7868

2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 FftSt
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PITTSBURGH'
PITTSBURGHO NAMU STATYBOS “RAKĖ 

TIEKIAI" APKALTINTI
Federalio Teisino Grandžiure Traukia Teisman 43 Elek

tros Kontraktorius Ir Elektros Unijos Viršininkus.

PITTSBURGH, Pa. — Lap
kričio 3 d. Federalio Teismo 
Grandžiurė, apie 20 dienų po 
tyrinėjimo Pittsburgho namų 
statybos, apkaltino 43 elektros 
kontraktorius, elektros unijos 
viršininkus, 14 elektros reikme
nų firmų ir elektros kontrakto
rių asociacijos sekretorių, Ro- 
bert C. Carmack. —

Jau per kiek laiko buvo nu
žiūrima, kad Pittsburghe namų 
statyboj veikia raketas ir kad 
publika yra biauriai išnaudoja
ma. Pittsburghe naujų namų 
statymas daug daugiai) kainuo
ja, negu kitame katrame did

REPUBLIKONIŠKOS 
GUDRYBĖS

miestyje išskiriant Clevelandų ir | jječ;aj ejs balsuoti ir rinks val- 
keletų kitų miestų, kur 3 ra įsi- jjninkus į įvairias valdiškas vie-
galėjęs raketas.

Statybos raketieriai daugiau
siai pasipelnydavo jš municipa- 
lės mokyklų^ ligoninių ir kitų, 
visuomenės finansuojamų na
mų statybos. Kiek laiko atgal 
pirmiausia Pittsburgho Miesto 
Tdryba priėmė rezoliucijų, ku
rioj kreipėsi su prašymu į Fe- 
deralę valdžių, kad šioji pada
rytų tyrinėjimų namų statybo
je, o po to ir Pittsburgho laik
raščiai pradėjo daug rašyti apie 
toj pramonėj įsigimusių neram
ių padėtį.

Pirmiausia, Federalh Teisin
gumo Departamentas slaptai at
siuntė į Pittsburghų savo agen- 

• tus daryti tyrinėjimų. Iš slapto 
tyrinėjimo pasidarė viešas, ir 
buvo perduotas Federalio teis
mo grandžiurei, remiantis ta 
medžiaga, kuri jųp bnycksųrink- 
ta teisingumo departamento a- 
gentų. -

Grandžiure išklausinėjo dau
gybes liudininkų, o daugiausia 
kamantinėjo Pittsburgho Moky
klų' Tarybos namų superinten- 
(Įentųį? d«s po mokyklų tarybos 
llrįę|tyra per keletu paskutinių 
ipetų -Įiuvo pastatyta keliolikos 
milionų . dolerių ■, vertės naujų 
rūmų. naujų mokyklų patal
pų stL ųadjausiais įrengimais. 
Yra hląnoma, kad iš mokyklų 
statybos raketieriai daugiausia 
pasiįėlpe.
; Tyrinėjimo rezultate, buvo 

patraukti .atsakomybėn sekami 
asmehys ,ir organizacijos: Inter
national Brotherhood of Electri- 
cal Workers, Localo 5-to biznio 
agentas Michael P. Gordon; 
Williani G. Shord, finansų sek
retorius, ir - John Bradley, pre
zidentas. Ųriijęs viršininkai kal
tinami, kad jie grųsindavo strei
ku prieš tuos kontraktorius, ku
rie nepriklausydavo kontrakto- 
rių associacijai. Rudavo atsiti
kimų, kąd elektros unija skelb
davo streikus tiems kontrakto- 
riams, kurie nepriklauso kon- 
traktorių associacijai, nepaisant 
to fakto, kad nepriguhning'

Ateinantį antradienį Pittsbur- 
gho ir visos Penn. valstijos pi-

ikontraktoriai mokėdavo unijos 
nustatytų darbininkų užmokes
tį ir samdydavo unijistus darbi
ninkus.

Su Gėrimais žvejoja Balsuoto
jus; Kai Kurie Ateiv’ų Vaikai ,

> Su Rępublikonais.

|

NAUJIENOS
Pittsburgho Lietuvių 
Vaizbos Butas 
Leidžia Biznio Knygą
Tvarkymu Rūpinasi Charles K. 

Pikelis.
Teko sužinoti, kad Lietuvių 

Vaizbos Butas rengiasi išleisti , 
Biznio knygų “Lithuanian Bus-, 
'iness Directory”. Knygos tvar
kymu rūpinasi Charles K. Pike-

Monika Dalkienė. Prie stalų la
bai mandagiai ir sumaniai pa
tarnavo daugumoje SLA. narės, 
jaunos mergaitės. ■

Bankietas buvo surengtas di
džiojoj Lietuvių Mokslo svetai
nėje ir dalyvavo virš 200 rink
tinės Pittsburgho ir apy.inkės 
lietuviškos publikos, daugumo
je SLA. kuopų darbuotojų. Bu
vo įvesdinta apie 70 naujų na
rių, tame tarpe gana daug jau
nimo, ir tikrai gražaus jaunimo, 
iš kurio galime tikėtis šviesioj 
ateities organizacijai.

Įvesdinimo ceremonijos buvo ' Toje biznio knygoje siekiama- 
tikrai įspūdingos, ir gerb. Jur- si suregistruoti visus lietuvių 
gelionio pasakyta nuoširdi ir biznierius, profesionalus ir šiai.) 
graži kalba naujiems nariams, įvairias lietuviškas įstaigas.

Į tur bul, nebus ilgai užmiršta^ žinant Charlio K. Pikelio ap
vysi “naujokai”, beje, dovanų sukrumų, nėra mažiausios abe- 
.gavo po SLA. ženkle į. jonės, kad ta knyga bus tlnka-

Įvc.,dininio programų atidarė 
SLA. 3-čio ap .kričio pirminin
kas J. P. Mileris ir vesti perda
vė Povilui Dargini. Laike ban- 
kieto atitinkamas kalbas paša-

jas. Kai jau jus skaitysit šį ma- 
I no rašinį, tai daugumas iš mu
sų busim nusitarę už ka atiduo
ti savo balsus.

Pas mus Pittsburghe, laike 
rinkiminės kampanijos 
poli Ūkiškų partijų mažai buvo 
diskusuojama principą iai pro
gramai. Daugiausia tai buvo pa
vienių ypatų peštynės. Kandida
tai vartojo įvairiausius polili- 
kiškus “triksus” ir net pavarto
jo teismus neva prieš graftų ar 
kokias kitokias suktybes valdiš
kose vietose. Reikia pasakyti 
kad kol kas tie politikiški “trik- 
sai” j 
konams, nes daug yra republi- pUbin<onaj “tikrai gerai” pasi- 
konų teisėjų ir, kaip išrodo/jie . , . . . . . I

'kaip ir suztniai turavoja savo' 
draugams republikonams.

tarpe

rvnnijIenų-Acnie Telephoto
LAWBENCE, KAS. — Kornų lukštento jų nacionalės rungtynės.

ieško balsuotojų ir tuos savo A lUqn]|] Noviii 
balsuotojus vaišina gėrimais.1 lidllJU llulllj 
Tame “ieškotojų” tarpe teko'’ *• * 1 •
pastebėti keletas lietuvių vaikų, 
kurie jau yra pasiekę balsavi
mo amžiaus.

Matomai tie lietuvių jaunuo
liai eina su rępublikonais tikė
damies politiškų “džiabų”. Bet

Įvesdinimo Bankie-

Spalio 29 d., SLA. 3-čias 
skritis buvo surengęs naujų 
rių įvesdinimo bankietų, Lietu-

ap-
na-

geriausia pasiseka republi- tų lietuvių jaunuolių tėvams re- vių Mokslo Draugystės svetainė
/Innrt ____ .. __ - 1 ~ zlnje, kuriame dalyvavo ir “Tėvy

nės” redaktorius, Kl. Jurgelio- 
• ■ ■ ' . ■ . • •nis;
Tai buvo pirrhąs tokios 'rūšies 

i inus 
"pageri- Pittsburghe, bet tur būt ir kito- 

darbininkams legislatu- se musų lietuviškose kolonijose 
kur lik jie buvo rengiami. Jų 

—Korespondentas' rengimas yra sumanymas nau

tracijų “velferininkams” pašal
pas sumažindami, už« susižeidi-

Anų vakarų,-dalyvaujant SLA mus dirbtuvėse atlyginimų, ap- parengimas,,ne lik pas 
3-čio apskričio komiteto susi- karpydami, ir kitokius “pageri- 
rinkime, teko pastebėti, kad Lie- niinus” < 
tuvių Mokslo Draugystės svetai- roj pravesdami. 
nėję, republikonų politikieriai

jojo “Tėvynės” redaktoriaus, 
gerb. Kl. Jurgelionio. Beikia pa
sakyti, kad tai labai geras su
manymas ir jis gana greitai ir 
gerai prigijo tarpe SLA. narių. 
Tokie bankietai įneša į organi 
zacija daug gyvumo.

Pas mus, Pittsburghe, tas 
bankietas paliko tikrai gražių 
įspūdžių ir turėjo geriausio pa
sisekimo. Surengimu daugiau
sia rūpinosi SLA. 3-čio apskri
čio • parengimų komisija, pil
niausioje kooperacijoj su ap
skričio valdyba. Valgių prįren
gimui daugiausįų. darbo pridėjo, 
apskričio komiteto ir komisijų 
narės — moterys, būtent: V. J. 
Količienė, M. Zdankienė, Elena 
Saveikienė, Julija Bikinaitė ir

J. ū. Mažukna. j svetainėje.
Po bankieto bu'vo šok ai ir 

jaunimas gerai pasišoko, o se
nesnieji kurie šokti nemėgo, tai 
taip tarpsavy pasikalbėjo. Po 
visų iškilmių publika skirstėsi 
pilniausiai pasitenkinus ir gir
dėjosi kalbos, kad tai vienas iš 
geriausių bankietų, koks kada 
nors buvo Pittsburghe. Buvo 
pageidavimų, kad ir SLA. su- 

parengi- 
. Bakanas

Naujas Bankietas.
SLA. 104 kp., Rengia Naujų 

Narių Įvesdinimo Banketų lap-
P 1 e:ių

—Koresp.

mų.

•VIRGIN!A COAL CO.
NUDAŽYTI
KURTENUS

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

šaukti BOULEVARD 6612
... 1 35th & NORMAL

šaukit ctąbar, klauskit p-lės Wask.
...

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVholesale
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

CO
IND. NUA or EGG ........ $6.00
4” CARBON ........................ 8.00

Kroviniai—Plūs Taksai 
50 certifikatų kokybės kuro

Gypsy
&CRU CURTAIN DYE Juz25c DYKAI NUO 

REUMATIZMO 
Mes turime puikų bū
dą reumatizmui gydy
ti, kurį maloniai pri
siusime bet kokiam 
N a u j ienų skaitytojui, 
kuris tik kreipsis į mus 
tuo reikalu. Jet ken
čiate skausmą nariuo
se, skaudžių ar jauslių 
sąnarių, jei kiekviena 
oro atmaina sukelia 
skausmus, tai čia jums 
proga pabandyti pap

rastą ir pigų būdą, kuris tūkstan
čiams- padėjo.

Su malonumu jums pasiųsime 
pilną pakelį 7 dienų dykai bandy
mui ir jei pageidaujate daugiau 
vartoti, jus tai galite padaryti su 
menkomis išlaidomis. Praneškite 
vardą ir antrašą

Rosse Products Co.
Dept. X-l. 

2708 WEST FARWELL AVĖ. 
Chicago, Illinois.

GERIAUSIAS IS JŲ VISU DĖL

t

Mist PHIL OFFER liuo melu buvo paringta 
geriausia ii jv visu dėl "Cotton Queen”, 
nes ji turi tikrq kombltlacijų viliojančios 
grožybės ir dailumo koki yra tipiški mo
deminės amerikoniilęos mergaitės.

Tikram rūkymo malonumui geriausias ii jų, 
visy yra Chesterfield nes jo tikra kombina
cija pasaulio geriausių tabaku teikia rūky
tojams Tikro Lengvumo ir Geresnio Skonio.

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius f

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 

; Chicago, IU.

Vardai.
Adresas

yra Chesterfield dėl jo tikros kombinacijos geriausių 
amerikoniškų ir turkiškų tabakų

likras lengvumas yra daug svarbesnis 
cigarete šiandien negii kada pirmiaus nes 
žmones dabar daugiau rūko negu kada pir
miaus. Todėl tiek daug rūkytojų persimainė 
į Chesterfield...jie randa kad Tikram Len- 
vumui ir Geresniam Skoniui geriausi iš jų 
visų yra Chesterfield.

MADŲ

■4 Ii W

RYTINfi RADIO 
VALANDA

— iš stoties

VV.G.E.S
1:15 vakaro.

Copyright 1939, Liggstt & Mybu Tosaccp Cq»

Jūs rasite kad Chesterfields yra ve- 
sesni, geresnio skonio, ir aiškiai leng
vesni ... jūs negalite nupirkti geresnį

Mloftaa
raitija
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P. JURGĘLIUTĖ NEKAN- 
DIpATUOJA

“Keleivyje” įdėta p-lės P. Jut- 
geliutės pareiškimas, kuriama 
ji sakosi negalinti kandidatuo
ti į SLA. sekretorius, nes ji tip 
rinti “atsakomingą užsiėmimą” 
ir jai esą nepatogu šiuo laiku 
kandidatuoti.

SLA. Vakarų ĮtomltetUS re
komenduoją nominuoti į sekre
torius Dr. tb Pilką (iŠ So. Bos- 
tono).

Naujas neutralumo įstatymas
šeštadienį prezidentas Rooseveltas pasirašė naująjį 

neutralumo įstatymą ir išleido proklamaciją, paskelbda
mas, kad įstatymas įėjo galiom Tokiu budu atkakli pen
kių savaičių kova J. V. kongrese pasibaigė administraci
jos pergale.

Svarbiausias punktas naujame įstatyme yra tas, kad 
Jungtinės Valstijos dabar gali pardavinėti ginklus, amu
niciją ir karo pabūklus kariaujančioms valstybėms. Ang
lija ir Francuzija, kaip pareiškė vienas valdininkas Lon
done, turės Amerikoje milžinišką “ginklų arsenalą” ko
vai prieš Hitlerį. Tai didžiausia parama, kokios sąjun-įvairių rųšių, tai, vartojant to 
gininkai galėjo iš Amerikos norėti. komunisto platformą, mairiie

ši parama karo neprailgins, bet j} sutrumpins1, nes r]ai turėtų balsuoti už mainie- 
. ... . ,v. / • .. rius, kliaučiai už kriaUcius, kar-Anglija ir Francuzija galės greičiau nacius paklupdyti, iai už kafpenteriuS) mu. 
turėdamos pakankamai lėktuvų, kanuohų ir tankų. Apie zikantai už muzikantus, ir t.t. 
karo “prailginimą” dėl embargo panaikinimo gali kalbė
ti tiktai tie, kurie mano, kad pergalėtojas dabartiniame 
kare bus Hitleris — arba kurie nori, kad jisai pergalėtų.
Tad yra natūralu, kad tą argumentą vartoja nacių šąli- ' f , 
mnkai ir komunistai. _ . taryboj New Yorke, Readinge

Kiti žmonės, kurie pnesinosi embargo atšaukimui, LPa ir Rridgeporte (Conn.). 
darė tai ne iš simpatijos hitlerizmui, bet iš baimės, kadrus įdomu, kaip tuose rinki- 
ginklų pardavinėjimas gali įvelti Ameriką į karą. Bet muose pasiseks demokratinio 
baimė yra netikęs patarėjas. Daugelis tų liberalų, kurie darbininkų judėjimo 
dabar piestu stojo prieš embargo atšaukimą, elgėsi visai 
kitaip Ispanijos karo metu. Jie reikalavo, kad Amerika 
pardavinėtų ginklus Ispanijos respublikai? kuri gynėsi 
nuO fašistų ir nacių intervencijos. Kiti net agitavo, kad 
iš Amerikos važiuotų j Ispaniją savanoriai kariauti loja- 
listų pusėje. v ji :

Ir kai Ispanijos respublika praląipiėjo karą, tai tie 
liberalai (ir socialistas Norman Thomas) kultino Ameri
kos valdžią, sakydami, kad ji padėjo fašistams paskersti 
Ispanijos demokratiją! .

Bet dabartiniame Europos kare pavojus esmėje yra 
toks pat, koks buvo Ispanijos kare, tik dar didesnis: Jei
gu laimėtų pergalę Hitleris, tai butų ne tiktai didelis 
SmUgis demokratijai, bet butų tikra katastrofa. Tačiau 
tie patys žmonės, 'kurie degte degė, trokšdami apginti 
hUo fašistų Ispanijos demokratiją, dabar reikalavo, kad 
ginklų embargo butų paliktas. Jie bijojo, kad šis karas 
būtinai įtrauks į savo verpetą Ameriką, jeigu tiktai ji 
Ims daryti didesnį biznį su Anglija ir Francuzija.

Tikrumoje naujasis neutralumo įstatymas-apsaugoja 
Ameriką geriau, negu senasis. Jisai draudžia Amerikos 
piliečiams keliauti kariaujančių šalių laivais. Jisai drau
džia Amerikos laivams plaukti į “karo zonas”, ir jisai 
neleidžia Europos valdžioms vesti karą Amerikos pini
gais, nes kariaujančios šalys turės už viską mokėti ir ne
galės gauti'Amerikoje pafekolų.

Jungtinėms Valstijoms nereikia sarmatytis to, kad 
jos neutralumas yra palankus Europos ’ demokratijoms. 
Priešingai, butų didelė gėda galingiausiai pasaulyje de
mokratijai, jeigu ji teiktų pagalbą Hitleriui.

“KLEBU KOVA” 
SUSIVIENIJIME

■ “Laisvėje” vienas komunistas 
agituoja, kad renkant SLA. Pil
domą Tarybą, tejsėjai balsuotą 
už teisėjus, advokatai už advo
katus, darbininkai už darbinin
kus. Sunku suprasti, ką šitoks 
dalinimas į “klesas” turi bend
ro su fraternalės organizacijos 
reikalais.

Kadangi “darbininkų0 yra į-

turą ir viešai prieš įą kovoti — 
kas tuomet atsitikl^^

Bpt apie šitų Maskvos paverg
tų tautų nelaimes komunistai 
nekąĮbą- kiekvienam aišku? ko- 
dėl jie anie įąi nekalbą^ o rūpi
nasi Indijos “gelbėjimu”: jiems 
taip įsakė sovietų propagandos 
direktoriai) kurie dą^ar Stengia
si padėti Hitleriui ir pakenkti 
Anglijai.

Bet Maskva čia vartoja negu
drią politiką. Yrą sakoma* “Tas, 
kuris gyveną stikliniame name, 
neturėtų svaidytis akmenimis 
Kai Stalinas kels triukšmų dėl 
prispaustų tautų kitose valsty
bėse, tai tos valstybės gąli atsi
sukti prieš jį ir gali pakelti 
klausimą apie tautų laisvę So
vietų Sąjungoje.

Lietuvos komunistai nebesusivokia 
Maskvos politikoje

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto atsišauki- 
Uiite. — įvykiai žymiai greičiau vystosi, negu komu
nistai spėja juos, aiškinti ir teisinti. — Nebeišmano 

— Komunistiškai naciš- 
Mes apsieisime ir be “vą-

nei kų sakyti, nei ką daryti 
kas tfttttų ”v|jn^yiinas”. 
duotojų”.

(MUšų specialaus korespodehto Lietuvoje)

Sil4110iu juiųs Lietuvos komu- darbininkų judėjimo prasme pa
ikių partijos centro komiteto sisakyti, bet dabar, dabar — vi-

MIESTŲ RINKIMAI ‘ 
RYTUOSE

NORVEGIJA PASIELGĖ 
KOftEKTlNGAI

Kai Amerikos laįvąs “City, of 
FJint” ąįvyko j Norvegijos uos
tą, tai v Norvegijos vyrįausybė 
SUėme vokišką to laivo įgulą, o 
laivą sugrąžino jo savininkams*

Taip reikėjo pasielgti sovietų 
valdžiai, kuomet vokiečiai buvo 
tą laivą atsigabenę į Murmans
ko uostą. Jeigu Rusija yra, kaip 
ji sakosi, “neutrali”, tai ji tu
rėjo ginti laivo savininkų tei
ses, o ne vokiečių.

Iš Lietuvos
•

įvedama sėklų prekybos 
kontrolė

organiza
ei joms.

New Yorko miesto 
turį keletą atstovų 
Darbo Partija. Prieš 
ijąi kovoja komunistai

taryboje 
Amerikos 
ją atkak- 

i, kurie 
bandė pagrobti partijos kontro
lę’T^įvo rankas, bet tapo^įjaša- 
linti, tai dabar keršija, s

Readirigą ir Bridgeportą val
dė per keletą metų socialistai. 
Jų rekordas labai geras. Ypač 
Bridgeporto administracija', ku
rios priešakyje stovi Jasper Mc- 
Lėvy, pagarsėjo savo išmintin
gu miesto reikalų vedimu.

INDIJOS “GELBĖJIMAS”

Goebbelso stilius
Sovietų valdžia vartoja tokią pat taktiką prieš Suo

miją, kokią vartojo Vokietijos naciai prieš Austriją, 'Če
koslovakiją ir Lenkiją. Ji grasina suomiams. Jos atsto
vų kalbos ir spaudos pareiškimai skamba taip, lyg kąd 
juos butą pagaminusi Hitlerio propagandos ministerija.

Premjeras Molotovas iškėlė sovietų reikalavimus 
Suomijai Maskvos reichstage, tariant, Vyriausiame So
viete — lygiai, kaip kad daro Hitleris, kuomet jisai ruo
šia agresijos žygį ir nori Suagituoti “tautą” prieš savo 
agresijos auką. Už kelių dienų po tos jo kalboj kuomet 
suomių delegacija keliavo į Maskvą, vyriausias komųpU’ 
tų partijos organas “Pravda” prabilo tokiais žodžiais 
apie Suomiją:

“Mes pasiųsime į pektą visus manevruotojus ir 
eisime prie gavo tikslo ♦.. Mes sutriuškinsime viską, 
kas stovi mum? skersai kelio!...
Prie šitų begėdiškų, grąsinimų “Pravda” nesidrovė

jo pridėti dar kaltinimą, kad Suomija norinti iššaukti ka
rą prieš Sovietų Sąjungą! Mažiau, kaip keturių ip}lionų 
tauta, vadinasi, nori užpulti 175 mflionų tautą.

Nachališkiau ir kvailiau negalėtų nė GoebbeJaas nu* 
šnekėti

KAUNAS. —- Žemės ūkio min, 
dr. J. Krikšęjunas paskelbė sėk
linės medžiagos vidaus 'preky
bos kontroles taisykles, kuriose 
sakomą, kąd kontroliuojama 
visų laukų ūkio augalų ir dar
žovių sėklinės medžiagos•• pre
kyba. Jayų, įpulvių, linų ir kt. 
augalų, < kujęių sėklinė medžia
ga, be sėklinės vertės, turi gry
nai ir prekės Vertę, kontroliuo
jamas prekiavimas tik ta me
džiaga, kuri yra aiškiai skiria
ma še jos reikalams j atitinka1 
mai paruošta ir pažymėta.

šių taisyklių neliečiama: a) 
pripažintosios sėklinės medžią-, 
gos, gamyboje esanti medžiaga, 
kol ji nepanaudojama laisvai, 
p) sėklinė medžiaga, kurią už
auginę ūkininkai parduoda į 
prekybos įmones arba pardavi
nėja savo ūkiuose, c) ta iš ūki
ninkų supirkta arba iŠ senesnių 
metų užsilikusi sėkla, kurią 
prekybininkai pardudda sėklą 
eksportuojančioms firmoms.

Norintieji verstis sėklų pre
kyba turės gauti leidimus iš že
mės ūkio tyrimo įstaigos Jr įro
dyti, kad turi atitinkamą bustą 
sėŲų prekybai.

Vidaus rinkoje bus galima 
pardavinėti tik pripažintą sėk
linę medžiagą ir Tyrimo įstai
gos patikrintą sėklinę medžia
gą:

Šakniavaisių ir daržovių bus 
leidžiama pardavinėti tik pri
pažinta ir importuota patikrim 
ta sėkla.

Toliau taisyklėse plačiai ap
tariama sėklinė medžiagos kp* 
kybė — grynumas, daigupiąs, 
kultūrinių priemąišų procentai 
įr kt. ( .

Už sėklų patjkrįnjilią |ų}kė^ 
mokėti pagal nustatytų įąlteą.

šios taisyklės lindęs vęjlrii 
nuo spalių 18 U.

Nuo to laiko, kai Stalinas su
sibičiuliavo su Hitleriu, komu
nistai pradėjo baisiai “rūpintis” 
Indijos žmonių reikalais. Ko
munistų spaąda deda ilgas ži- 
niąs su bauginančiais antgal
iais apie Anglijos despotizmą 
Indijoje ir kitokias baisenybes. 
Netrukus jie, gal būt, pradės 
rinkti aukas indėnų “gelbėji
mui”, kaip kad anąmet jie “gel
bėjo” Kiniją.

Visi žino, kad anglų valdžia 
Indijoje nėra tokia, kokios pa
geidauja demokratijos šalinin
kai. Bet Indijai jau visgi yra 
suteiktos tam tikros autonomi
nės teisės, ir galima neabejoti, 
kad nėtdjimoje ateityje ji įgis 

I dominijos ktoyį (kaip Kahadą 
arba Australija). Už tai kovoja 
ne tiktai Indijos gyventojai, bet 
įr Anglijęs Darbo partįją.

Bet kokias teises turi sovieti
nės Gruzijos, Ukrainos arba 
Bajtgndijos žmonės? Jie gyve
na po žiauria Maskvos diktatu^ 
ra, kuri neleidžia jiems nei lais
vai organizuotis, nei žodžiu ar
pą Spaudoje reikšti savo nuomo
nes, ųęi ląįsyai balsuoti.

♦ Indijoje gyvuoja vadinama 
Kongreso partija? kuri yra prie
šinga Anglijos vąkįžįąi* Tačiau 
ta partija, veikia viešai, statų 
savo kandidatus į provincijų 
parlamentus ir juos išrenka, 
veda viešą agitaciją Už savo rei* 
kąjavlpitis te kovoja prieš Ąng- 
lijos valdžios politiką. O bętgj 
Anglijos valdžią tąi partijai ne
draudžia veikti, jos lyderių ne- 
ąregtąpją |r peškUdOi 1 

O tegu pabandytų gruzinai?
baįJgUdžfcli arbą ukrainiečiai or-l
ganizuotis prieš Stalino dikta- perka geresnes i>rekes. .

nistų partijos centro 
išleistą Lietuvoje nelegalų atsi- 
Šaukimą^ Tai {durnus dokumen- 
teliSj kurįs išleistas rugsėjo 19 
dieną, tai yra tuo» metu, kai 
SSSR perėjo Lenkijos sienas.
< Iš esmės dėl to atsišaukimo 
nieko nesakau? nes nėra jokio 
reikalo. Gyvenimo įvykiai jau 
taip pasistūmėjo, kad tasai dor 
kumentėlis labai “pasenęs”. Jis 
tik įrodo, kaip mažai yra orien
tuoti tie vyrukai, ir kad visi į- 
vykiai žymiai sparčiau eina, ne
gu jie spėja juos aiškinti ir pa- 
teisintL

Tą, ką vakar dar jie vadino 
agresorium ir prieš ką dar ne
va ėjo, jau dabar tenka veik bi
čiuliu savu laikyti. Pagaliau ne 
čia svarba.

Kaip kas moka, taip ir šoka. 
Gyventi svetiniais nurodymais 
įr ne savo nuomone visuomet 
sunkiau, o ypač, kai nori ar 
stengiesi kaip nors savarąnkiau 
gyvenimo raidą aiškinti, tuomet 
dažnai vis kaip pirštu į dangų 

, pataikai.
Bet štai kas įdomu.
—Proletarai visų kraštų vie

nykitės! — jau šio Šukio nebė
ra! Kova dėl Vilniaus pas ko
munistus jau dingo! Tegyvuoja 
nepriklausoma Lietuva, — jau 
nfesakomaį o jos vietoje taria
ma: Tegyvuoja kova dėl laisvos 
Lietuvos h'1— ’

Tegyvuoja Lietuvos komunis
tų partija, — jau negirdėti! Sa
koma, kad agresingoji Vokieti
ją vakarų Europos imperialistų 
buvo stiprinama pagrobti Len
kiją, o dabar Vokietija su pri
tarimu SSSR jau tą Lenkiją tu
ri!

Vadinasi, lenktyniauta, kas 
pirmas Vokietijai pakiš Lenki
ją! Vilnius esą SSŠR tautų šei
moje galės kurti naują gyveni
mą! Girdi, ne be SSSR’pagal
bos hitlerinė Vokietija neužgro
bė Lietuvą, bet gi susitarimu 
dėl sienų su Vokietija, Vokieti
jai atitenka Suvalkų dalies teri
torija, kurią seniau neteisėtai 
valdė Lenkija ir kuri išimtina 
lietuvių apgyventa!

Raginama nesiorientuoti į hit
lerinę Vokietiją, o SSSR aiškiai 
dabar* tai pačiai Vokietijai pa
deda, ar tikriau užleidžia Lietu
vos teritorijos dalį, kurią SSSR 
sutartimi 1920 metais su Lietu
vą pripažino Lietuvai ir visiems 
amžiams SSSR tos teritorijos 
buvo išsižadėjusi.

Butų bereikalinga visą tą at
sišaukimą nagrinėti, nes kaip 
jau minėta, tai jau praeities do
kumentėlis. Maskvos komunis
tą} Lietuvos komunistus Už tokį 
atsišaukimą visai teisėtai galėtų 
pąįiųsti tenais, kur pipirai au- 
ga! Tuo savo atsišaukimu Lie
tuvos komunistai tikrai pataikė

Draustina prekyba SU 
Ūkininkais už miesto
KAUNAS. — Turgaus dieno

mis vietos pirkliai einą už mies- 
tb pasitikti ątvą^ipojailįius į 
turgų ūkininkus. Ten susi s ta b- 
dę, pradedą • prekiauti. Visuo
met siuto daug mažesnes kai
nas. Ūkininkai, nežinodami jįftr 
nų, dąžnai pąrdubdą už daug 
žemesnę kaulą, Vėliau gailėda- 
iiiiesį. Taip dažnai pirkliai iš-

sų kraštų proletarai vienykitės 
— jau tasai šūkis dingo...

Pasiliko rusų tautos impera
toriaus Petro Didžiojo politika 
ir imperatorienės Kotrynos An
trosios darbai.

Kaip jus sau norite, nors ir 
lietuviui komunistei visa tai jau 
labai sunkiai virškinama. Be 
skaudžio apmaudo ir gilaus nu
sivylimo daugiau nieko nebelie
ka, bet negi viešai tai visa iš
drįsi pareikšti!? Petras Didysis 
rusų tautos lupomis yra pasa
lęs — Iškirtdu langą į Europą.

Vįs taį sakyte sako, kad Ifer 
tuviškų komunistų galvose ne
jaukus debesėliai skraido. Kojos 
nestipriu, dirvą po jomis stip
riai siūbuoja!

ĮCąs sakyji) kuj* eįti? kas da* 
rytį — tikrai jau ųebeišmapol 
supki ir peppvydėtipa ppdėHsl

tikrą} ijebeišmąpo i

Gailine tik tarįi užuoj'autds 
4i! W M bfi vyrai turi dar$įi? 
jei tokiosp apystovose jiems ten* 
ka veikti? z
i.

Gyvenimas .eina taip sparčiui, 
tdi sunku paspė}}* Sunku kas
dien nesikaitaliojantį gyvenimą 
įvertinti, jo reiškinius įprasmin
ti! Visai butų kitas reikalas, jei 
tai butų galima tarptautinio

Tųomet jisai tuos žodžius tarė, 
kai Baltijos pajūryje įsigalėjo.

Kotryna Antroji tarė, kad ji 
einanti išvaduoti savo brolių iš 
lenkų jungo, — juk visa tai ir 
dabar kartojasi.

Pro Estijos Talliną jau rau
donosios armijos žvalgai dairo
si Baltijos juros platumose.

Iš Vilniaus raudonoji armija 
žvalgosi po Gudijos lygumas, o 
Varšuvoje Hitlerio adjutantai 
tariasi, kaip lenkus gyventi( pa
mokysią! Bet, vyručiai, tai dar 
tik visų įvykių pradžia, kur jie 
baigsis — dabar niekas tikro 
negali pasakyti.

O dar teks ne vieną lietu
viams komunistams karčią pi
liulę praryti, dar nekartą jie pa
vėluotai tokius atsišaukimus iš
leis! Kokie tenai nebūtų impe
rialistai: žali, geltoni, balti ar 
raudoni — jų apetitas bevalgant 
atsiranda.

Jie visi sakosi ir dedasi, kad 
esą skriaudžiamų tautų išvaduo
tojais, bet, deja, dėl jų tos tau
tos tėra tik derybų objektai! 
Tame imperialistų koncerte tų 
tautų, dėl kurių neva kova ve
dama ir kurios tariamai liuo- 
suojamos balso negirdėti!

(Bus daugiau)

Lietuvos Naujienos
Kiek nelaimingų atsiti
kimu šiemet buvo že

mės ūkyje
KAUNAS. — Per šių metų 

pirmuosius aštuonis mėnesius 
žemės ūkyje buvo apie 7 tukst. 
nelaimingų atsitikimų, kurių 63 
mirtini ir 800 sunkus kūno su
žalojimai.

Neląimingų atsitikimų dau
giausia įvyksta dėl susižaloji
mų įvairiais žemės ūkio įran
kiais, toliau eina kritimai nuo 
vežimų, trečioj vietoj gyvulių 
sužalojimai ir t. t.

Apskaičiuojama, kad šieinet 
busią apie 12 tukst. neląimingų 
įvykių, nes dabar ruduo, kulia
mi javai, lai nelaimingų atsiti
kimų dar bus nemaža.

Pramonės srityje šiemet per 
aštuonis pirmuosius mėnesius 
buvę 8 tukst. nelaimingų atsiti
kimų, kurių 21 mirtinas ir 450 
sunkių kūno sužalojimų.

Pramonės įmonėse šiemet vi
dutiniškai busią irgi apie 12 
tukst. nelaimingų atsitikimų.

internuo-

Tarptautinio raud. kry
žiaus pagalba internuo

tiems Lietuvoj
KAUNAS. — Raudonojo kry

žiaus draugijų tarptautinė są
junga, kurios būstinė yra Žene
voje, rugsėjo 27 d. pranešė Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus val
dybai telegrama, kad ji pasiža
da pinigais paremti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus
tų karių ir civilinių pabėgėlių 
iš Lenkijos teikimo darbą. Pir-. 
mai pradžiai sąjunga persiun
tė Lietuvos Raudonajam Kry
žiui 5,000 šveicarų frankų.

Arėjau susjpa^inįi su Unter- 
huoTų karių ir civilinių pabė
gėlių iš Lenkijos būkle ir jų 
išlaikymo bei šalpos reikalu 
rugsėjo 29 d. į Kauną atvyko 
raudonojo kryžiaus draugijų 
tarptautinės sąjungos Ženevoje 
atstovas Malkolm Devis.

I užsienį galima išsivež
ti tik 15 lt sidabrinių 

pinigų
KAUNĄSi — Ligšiol važiuo

jantiems į Latviją su sienai pe
reiti liudijimais būdavo leidžia
ma išsivežti Lietuvos mokamų
jų priemoni 
15 Lt per dieną ir banknotais.

Dabar visiems keleiviams, 
vykstantiems į užsienį su sienai 
pereiti liudijimais bus leidžia
ma išsivežti be valiutų komisi
jos .leidimo užsienio ar Lietu
vos sidabrinių, pinigų vienu liu
dijimu ne daugiau kaip 15 Lt. 
per dieną.

ne daugiau kaip
pas antrus, nes neturįs 

dingti. Lietuviškai kalbąs, 
tarmė vokiška, geriausia 
• mintis galįs reikšti tik

100 lt ir žmogus be 
pilietybės

VILKAVIŠKIS.—Policija prie 
musų sienos sulaikė Albiną Be- 
Ickeraitį, 20 m. amž. darbinin
ką, kilusį iš Kalvarijos vis., bet 
nuo pat mažens gyvenusį ir 
dirbusį Vokietijoje. Jis aiški
nosi, kad Vokietijoje jam gy
venti nebeleidžiama, jis tremia
mas, o Lietuvoje, kaip žmogus 
be pilietybės, taip pat negalįs 
gyventi. Taigi, kai varo vieni, 
eina 
kur 
bet 
savo
vokiškai.

Paaiškėjo, kad Belekeraitis 
Lietuvon bėgęs ne vien tik dirb
ti, bet ir vogti. Kurį laiką jis 
gyvenęs Vilkaviškio m., pas 
vieną moterį. Tame pat kieme 
gyvena ir žiemys. Kartą Žie
mys pasiuntė savo nepilnametį 
vaiką į kaimą parvesti pirkią 
karvę ir sumokėti 100 Lt. Tą 
nugirdęs Belekeraitis privijo 

sųsiąurčjuslu Kilto transportu, vaiką, jam sakė, kad jį siuntęs 
J patarnavimų tėvas padėti parvesti karvę, lie

kamas. Kaį kada už erdm. mat- P?s pasitikrinti, ar visi pinigai. 
Kai vaikas pinigus iš kišenės

[r vežikai bus baudžiami 
už kainų kėlimų

KAUNAS. — Pastebėta, kad 
Kauno vežikai pasinaudodami

žymįąi pakėlė patarnavimų

kų nuvežimą jįe preikalauja 
iki 5 Lt. Kainų tvarkymo įs
taiga tuo yra 'susidomėjusį. 
Susekti vaikai bus baudžiami. 
Tie, kas yra vežikams permo
kėję, prašomi tuos faktus pra
nešti Kainų tvarkymo įstaigai.

Kojinių Fabrikai norė
jo pakelti kainas

KAUNAS. - mmKAUNĄS. — Visi kojinių 
fabrikai buvo kreipęsi į Kainų 
tvarkytoją, prašydami leisti pa
kelti kojinėms kainas. Kadangi 
tokiam prašymui patenkinti 
Šiuo nietu nėra jokio pagrindo, 
tai jis buvo atmestas^

Iišsiėmė, B. griebė su visa pini
gine ir įsikišo kišenėn, esą; bu
sią saugiau ir spruko savo ke
liu. Vaikas bandė vytis, bet ne
sugavo. Tik vėliau jis buvo su
laikytas ir padėtas kalėjimai! 
atlikti bausmę už sienos per
žengimą.

Rugsėjo 25 d. apylinkės teis
mas svarstė jo bylą už vagystę. 
Belekeraitis gynėsi esąs nekal
tas, bet teismas jį pripažino 
kaltu ir nubaudė 9 niėn. kalėji
mo. Tuoj po sprendinio B. pa
reiškė, kad sutinkąs bausmę at
likti ir nuo teisės duoti apelia
cinį skundą atsisakė.

t
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NEREIKIA PINIGU___
pirkinio pristatymą? ®PRUąMga!ėsitVRm Va.•m<>k6iimas užliJtHns 
skaitąs atidarome greitai be vanrina^?kėf ,po s^-
saskaita gali naudotis visa šeimag n ių kla«simų ir ta pačia

$1OOWN

™<OAT!

PAMANYK!
Pilnas rudeni
nis ir žieminis 
aprėdas . . . gal 

i būt tai viskas 
: ko benorit, kad 
: apsirengt šiltai 
“ *“ zuikiai nuo2 ir puikiai nuo 
Į spalių iki kovo 
’ mena Viskas už
t ą nuostabią 
kainą — už tik 
$49.75 ant drau
giško kredito.

Tikrumoj Sutau
po!

Jus Gausit Visą Mtą:
. puikius kailį"-
• Gražų medi kaut. •
i 2 rud. sukneles 15.90
• puikią skrybetaįH
. 3 poras P»n«aku 8.OT
• Gražų paketbuką į
• pirštinaites ......-___ _

Papr. parsid. už $9«.«0

M/ARIO
3119 Lincoln Avė. 6409<fc. Halsted St, 
OPEN TUES.. THURS.. 5AT. EV^|NGS UNTIL10

17 N. Wobash, 4th Fl.
1654
4736
3356
6306

W. Chicago Avė.
S. Asfffand Avė.
West 26th Street
W. Cermak Road

Ką Žmonės Mano
<■ I  ...................  ■■»■■■■ ■■■■.!■ II I II | II II III Į I I I   1  ...................... .. . - f '

T............ > ■ 1 T' —■ ► • fi- J ,

Kun. M. X. Mockus ir Romos katalikui
čia ant žejn^- Ar Rcąnps kata
liku kunigai vykdo tą įsakymą? 
Visąį ne. Kristus mokė, kad dar
bininkai turi gauti teisingą atly 
ginimą už savu tjarbą,. Ar Ru 
mos kunigui tą vykdo? Nę. Pa 
lys |mr?uąziškai uyvendamb 
menkai t,eai|yginą baluyčįo? 
tarnam S, p kląpčįųkauu ta vį 
siškai neatlygina.

aej Kristus butų nprėjęs., kad 
kuųjgąi, jo mokslo skelbėjai, gy- 

___ w m " puikiose klebonijoj vą 
sų tarpe nedidelė parapija , už-žįnėtų brąngiuose auinmobdiuo- 
laiko po du kunigus Ir j-ein« se, |Ur0tų Ilgas vakacijąSi važb 
senatvėje neralkU prleg ąudos pėtij po tolimus kraštus, Jaiky- 
ieškoti, o gird), VĮ#U Amepkps tų sąu patinkamas gaspadmęs, 
lietuvių jąlmmailiai 'negalėjo tai Jis (Kristus) butų knklp 
užlaikyti jo vieno sąvo kunigo, męs, kitaip augęs ir kitaip bu- 
Marijoną leidžiamas “Draugas”, tų mokinęs žmones, jis butų gi- 
prisiklausęe tą parapijom! kftk Uięh ir ąugęs Hęrodo, Piloto ar 
sų, tą pat parakė pridėdamas, Kaifo rūmuose. O mokindamas 
kad ve||oą|s kum Mockus pri- žmones, jis butų sakęs: krauki- 
veisęs jautlečlų SU 
sielomis.

Nereikią turė|| 
galvos, kad suprasti, 
rapijonų kalbos il
go” parašymas yra komplimen
tas velioniui kunigui Mockui, o 
pasmerkimas; Romos katalikų 
kunigų.

Parapijonai savo kalbomis ir 
“Draugas” savo parašymu rodo 
kad velionis kun. Mockus buvo 
krikščioniškesnis, negu romiš
kieji kunigai. Velionis kuo- 
Mockus nękrovė turtų čia ant 
žemės. Jam nerūpėjo susikurti 
čia buržujaus gyvenimą; jam 
nerūpėjo įsitaisyti puošnią kle
boniją ir turėti patogią gaspadi- 
nę. .Jis to nesiekė ir todėl ne
rengė girtų piknikų ir gemble- 
riškų bazarų. Susikvietęs žmo
nes, jis nerikiavo jų aplink ba
rą ir neragino jų gęrti ir pra

’ ■ \ *“

Kunigas M. J- Mockuj kuris 
neseniai mirt, buvo popui arus 
visų Amerikos lie|ųvių Urpe. J j 
gerai žinojo ir romiškieji para< 
pijonai. Todėl nebuvo nuostabu, 
kai jam iftirųa, paaklidp jvąirlos 
kalbos visų lietuvių tarpe, neiš
skiriant nt romiškų parąplldnų

Kunigams ištikimieji narapl- 
jonai “UešIjosPHš tp fakto, kad 
kun. Mockus* mirė valdiškoje 
prieglaudoje kaipo pavergejis, 
Parapijonal ^akė, girdi W W

Išvąžjnėįa lenkų 
aristokratai 
/ -- — v

KAUNAS. — J Lietuvą , ne
maža buvo atvykę lenkų didi
kų, dvarininkų ir šiaip arlsto-

*• • jrT. itiliniirT ■ j it rTjjt ljiifr**,*,*Tlr UAi

kratų.
Tie didikai, sutvarkę pasku

bomis savo ręikalus ir doku
mentus, Lietuvą apleidžia ir 
keliauja į Vak. Europą. ■ EGG

NUT 6.00 
$6.00 
$5.75 

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

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

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

Dabar Mokame 31/?% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
ias Ant Namų 1 iki 20 m t.

LOAN ASSOClATlONofChicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres, 4192 ARCHER AVENUE

SAVTNGS FEDERALLY 
IN3URED

Saukit calumet 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY n<* ino.
10 West 18th Street

Į vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą 
nų šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildorhą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanąs

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

DANTIMS S-f
PLEITOS I
Pataisoma Mm

UŽTIKRINTOS
PLEITOS• z grąžinami 

jei nepatenkinti ,$12.50
——i n ■ *■■■*■ ——M—imi

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PAEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—-Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS. j

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

TeL Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIU 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
, SvUtbą^ pasaulin įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

PleUraMyje nuteikiama žinios iš viso pasaulio
m LIETUVOS..

yjENYBfi pjūčiai aprašo apie Amerikos lietuviu vei
klą, kę|ia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

muksią iy kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Ąmeylkqs lietuvių moterų reikalams “Moterų
■ . Pasaulį”

Kulną metama $5.00. Lietuvoje ir Brooklyiie $7.
u^enlUru zr patarnavimų biuras. Pinigų 

pasiuntimas į pietuvą ir kitur.

LITRUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Stt^ęt Brooklyn, N. Y.

11 m mm.* ■ 1 ■■■■!■ u ■
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 Blėkų specialistai.
3319 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

skylėtotnis te sau žemiškų turtų kuo dau- 
Igiaųsja; lengviau kupranugariui 
nešti adatą ant savo nugaros, 
negu varguoliui įeiti į Dangaus 
karalystę; visų pirma ieškokite 
žemiškų gėrybių ir pasaulio 
malonumų, o apie dangų nepai
sykite; mirė Lozorius ir palai 
dotas pragare, mirė turtuolis ir 
buvo priimtas į dangaus kara
lystę; apaštalams, o kartu ir jų 
įpėdiniams kumgajns, specialiai 
butų sakęs: aš jums dykai duo
du, bet jus nebūkite durniai, 
niekam nieko dykai nedalinkite. 
Ir biedniausįąs vargšas turi 
jums riebiau užmokėti už krik
štus, šliubus, mišias, o ypač už 
laidotuves. Nepaisykite vargšių 
našlių ir našlaičių ašarų, ir nuo ! 
jų pieškite už1 tėvo laidotuves! 
po $25 ir po daugiau. Bažnyčios ! 
tarnams mokėkit tik tiek, kad . 
jie tik nud bado ‘ atsigintų, o 

gerti savo protą, < žmoniškumą klapčiukams “ĄŪ tai tik relkar- 
y* •A” 4^1* • Y- 1 1

Sftliąmopp 
jog tos pu
tas “Drau-

BIG ’

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHJ- 

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 Chicagoįe, kuri karus 
pardavinėja publikai.

TIESIOGIAI
Pirkite

I 
tokią kainą, 
mokėti.

it savo paskutinius centus, kad 
tik daugiau pinigų padaryti Die
vo didesnei \ garbei. Velionis 

’ kun. Mockus nepardavinėjo sa
kramentų, Tai va kodėl velionis 
kunigas Mockus negalėjo patik
ti nei Romos katalikų kuni
gams, nei jų ištikimiems para- 
pijpnams.

Velionis kun. Mockus važinė
jo po, lietuvių kolonijas ir savo 

I prakalbomis žadino 
j kritiškumo ir prie savistovumo 

religiniuose klausimuose. Tokie 
I dalykai, žinoma, buvo nepaken- 
Į čiami Romos katalikų kuni

gams. Jei šis kraštas butų kata
likiškas, tai Romos katalikų ku
nigai su kunigu Mockum bu
tų padarę tą, ką fariziejai pa-

'įdare Kristui.
“Draugas” skelbdamas, kad 

velionis kun. Mockus tvirkino 
žmones, teątsikrapšto akis ir te
pamato, kiek musų Romos ka
talikų kunigai ištvirkino žino-1 
nių per savo girtus piknikus, 
bavarus ir fėrus; kiek jaunimo 
papiktino per tuos parapijinius 
parengimus. Teapskaito “Drau- 
gas”, kiek žmonių Romos kata
likų kunigai atstūmė nuo Kris
taus per savo parapijinius skan- 
daluą dėl gaspadinių, dėl para
pijinių atskaitų, dėl angliškų 
evangelijų ir angliškų pamoks
lų. Teapskaito “Draugas”, kiek 

f romiški kunigai per įvairius ki
tus papiktinimus pridarė skylė
tų sielų. O Romos katalikai, iš
tikimieji parapijonai savo kuni- 

I gama, neturėtų šaipytis iš velio- 
nies kun. Mockaus biednystės. 
Jie privalo prasikrapštyti akis 
ir pamatyti, kaip jų dvasios va
dai, Romos katalikų kunigai, 
yra nutolę nuo Kristaus mokslo 
ir Kristaus duoto gyvenimo pa
vyzdžio. Ar Krjstus mokė, kad 
sakramentai butų ųž pinigus da
linami? Ne. Kristus apaštalams, 
tai yra ir jų įpėdiniams kuni
gams, sakė: dykai gavote, dykai 
ir galinkite. Ar Romos kunigai 
taip daro? Ne. Kristus daug sy- 

|kių ir |Valriąis jį^ireiškimąis ai
škino, kad iškrautume turtą

žmones prie

čiaiš po nildelį išmeskite, arba 
visai nieko neduokite.

Tai va, kaip Kristus butų gi
męs, augęs ir mokinęs, jei jis 
butų norėjęs, kad jo mokslo 
skelbėjai gyventų taip, kaip da
bar kad gyvena Romos katali
kų bažnyčios kunigai,

•Todėl Romos kunigams išti
kimieji parapijonai, kupie nie
kinate velionį kun. Mockų, su
sipraskite ir pamatykite, kaip 
jūsų dvasios vadai nutolo nuo 
Kristaus mokslo ir Kristaus 
duoto gyvenimo pavyzdžio.

> —Susipratęs Romos katalikas

Iš Lietuvos
Smarkiai nubaudė kelis 

prekybininkus
KAUNAS. — Kainų tvarky

tojas spalių 3 d. nubaudė Niso- 
ną Buchą, Panevėžy už pakėli
mą kainos geležiai 10,000 Lt., 
Joselį Rozalskį, Kaune, Laisves 
ai. 25, už pakėlimą kainos ma
nufaktūrai 5,000 Lt, akc. b-vę 
“Guma”, Kaune-Vilijampolėje, 
už benzino slėpimą 1,000 Lt, 
Chaimą Perstuiiskį, Vilkavišky 
j e už pakėlimą kainos cukrui 
200 Lt ir Juozą Mikučjonį, Ro
kiškio vals. už gazolio slėpimą 
ir pakėlimą kainos už kūlimą 
25 JLt.

Apskričių viršininkai 
Nubaudė tris 
PJetkininkes

KAUNAS. — Už prasimany
tų gandų skleidimą Telšių apsk. 
viršininkas nubaudė Ėug. Paš
kevičiūtę, gyv. Telšiuose, 200 
Lt arba 10 parų arešto, o Sei
nų-apskr. viršininkas M. Pranc- 
kevižiutę-Narkevičienę 100 Lt 
arba 7 paromis arešto.

Dėl gandų skleidimo padary
ta kvota Bi Lapenaitįęnęi ir 
byla nusiųsta Raseinių apskr. 
viršininkui, lmd« ją nubaustų.

RECORDER RADIO PHONOGRAPH

Štai jums radijo ir fonografo
busite dar nieko negridėję, kol jus

NEIŠKLAUSYSITE ŠTAI KĄ
Jus galit PAKARTOTI bet kokį mėgiamą radijo progra
mą ! Gal būt mėgiamą operą, didį solistą ar kokį svarbų 
istorinį įvykį. Tik įsivaizduokit, geriausia šokių muziką— 
naują muziką kol dar nauja, kada tik panori, TIK PA
SPAUDŽIUS MYKTUKĄ!

Paspausk] t kitą mygtuką ir jus turėsite nuolatinėj formoj 
kūdikio pirmus žodžius, savo muzikos spėkas, juokingas 
pasakas, tūkstančius kitokių dalykų
norėjus. Vartokite jį kaipo balso veidrodi, jei norit pa
taisyti kalbą. Ar galit įsivaizduoti tą džiaugsmą ir malo
numą, kokią teikia turėjimas savo draugų ar genčių bal
sus? Visą šitą didžią ir visiškai naują savybę ir daug ku 
tokių rasite TIKTAI šiam naujam WJLCOX-GAY RECOR- 
DIO—metų metais pirmiau nei bet kas visuomenei yra, 
pasiūlyta. Tai Už VIS NUOSTABIAUSIĄ RADIJO AM
ŽIAUS KŪRYBA!

Jus esate širdingai kviečiami pamatyti visus 1940 me
tų radio modelius, iškrautus parodai Budriko krautuvėje, 

•v »

Čionai pamatysite tą naują mystery control radiją, tą 
vįktrolą, kuri groja be prijungimo, tą mažą nešiojama 
radija, kuri groja visur be prijungimo. Kadangi Budri
ko Rakandų Krautuvė minį 28 metų sukaktuves, tai jus 
gausite dykai gražų termometrą, o pirkdami gausite kitą 
didelę dovaną.

s. F. Budrik
FURNITURE HOUSE

3409-21 SO. HALSTED ST, 
Tel. Yards 3088.

garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

kokią išgalite 
Mes duosime 

kainą už jūsų senąjį, o 
šią dali
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 pinigų!

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

gerą 
liku-

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.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis 1 visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
ierniškomis užlai
domis ir Hollywood 
’’viešomis. Darbas 
garantuotas.

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
naujienose

■ KAINA 25 centai

Pelnas eins
LIETUVOS AERO KIII'Hti

NAUDAI 
—————M— .UI H.......  • •
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THE WAR
By GEOFFREY PARSONS

Chief editorial writer of the New York Herald-Tribune 
and author of several books on European eyents

and of France. It was 
of the common man and 
in both countries that 

their

the 
wo- 
per- 
will

much for
whom I

From what I saw of the outbreak 
of hostilities in Europe. the real 
heroes of this critical period in 
Europe were the peoples of Eng- 
land 
mind 
man
ceived the issue; it was 
that forced action.

I wish I could say as 
the German people—for
b avė an old and strong regard. Būt 
they had no chance to be hėroes. 
Having submitted to the Fuehrer, 
having accepted to the Nazi system, 
they lacked the knowledge upon 
which to reach a decision and the 
freedom to make any resolve ef
fective. Here in America we take 
our unregulated new$ and our 
free speech as much for granted as 
the air we breathe. It is almost im- 
possible for us to conceive the at- 
mosphere of calculated falsehood 
and deception in which a German 
lives today. I am not defending the 
surrender to such a dictatorship— 
or attempting to explain it. In esti- 
mating the future, however, here 
is a huge unknown ąuantity.

What does that future hold for 
democracy? I do not suggest pro- 
phecy. The only probability in a 
world war is that the improbable 
will happen. Būt what are the pos- 
sibilities?

Since time 
whole range 
sider three. 
a short war;

First—A ąuick 
for Germany.

Second—After perhaps a year of 
war, a truce and a negotiated 
peacc, caused by revolution within 
Germany. z-

Third—Victory for the 
gained after a long war.

is lacking to cover the 
of endings, let us con- 
The 
the

A Conflict of Ideologies
What would be the effect upon 

democracy everywhere of such a 
revolution in world polities? How 
long could the Scandinavian demo
cracies, how long could France and 
England resist the influences of 
totalitarianism? The conflict in 
ideologies would be incessant; to- 
talitarian ecoriomics would rein- 
force the pressure upon the mind. 
So long as Nazi rule succeeded, it 
is hard to see how these democ
racies could resist the advance of 
its philosophy. 7

There would remain America. I 
know there are Americans who be
lieve that this country would have 
no difficulty in existing as a de
mocracy alone in a totalitąrian 
world. They feel that we could 
live as securely alongside a Ger
man world empire as we have 
lived alongside the British Empire. 
Būt this view, in my judgment, 
fails to take account of fundamen
tai differences between the two 
systems of thought and govern
ment. Hovvever much legitimate 
criticism can be leyeled at the 
British Empire in past centuries, it 
is impossible to ignore the demo
eratie trend of its modern policies, 
as expressed in 
self-governing 
recent crisis 
New Zealand 
were each free
Germany or remain at peace. Such 
a charter of liberty seems ridicul- 
ous to the totalitarian; it is one of 
the reasons why ;Nazi leadership 
has become convinced that Great 
Britain was a decadent nation. Per- 
sonally it seems to me the clearest 
proof of British vigor' and progress.

I hope 
the other 
vive. Būt 
ous Nazi

the creation of its 
dominions. In the 
Canada, Australia, 
and South Africa 
to declare war on
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\ ' • NAUJIENŲ-ACME Telephoto
The cast of “Tobacco Road” playing in MinneatfoUs, Minn., meluded Merle Pot’er, local 

dr?ma critic, when John Barton, playing leading role, asked Potter to try it after latter cri- 
ticized him. Potter is shown (seated on top ste>) looking at Barton (left).

first two assume 
lašt, a long war.
military victory

Allies

Lightning War a Fact.
We are discovering in these 

ical weeks how real is the possibi- 
lity of ąuick German victory. The 
lightning war is more than a meta- 
phor. It is a technical fact based 
on the superior efficiency of a to- 
talitaęian government to plan sec- 
retly and remorselessly and Strike 
with eąual secrecy at the most 
favorable possible moment.

The superior preparedness 
German war machine came 
an ace of winning in 1914

crit-
put our 

system to a 
ever known

presupposes

that our democracy, likę 
democracies, could sur- 
surely such a stupend- 
vietory would

faith in the demoeratie 
several tęst than it has 
before,

Our second peace
that the thunder and lightning fail 
in 1939 much as they failed in 1914. 
The first swift onslaughts have 
passed and the Allies, staggered būt 
not defeated," are successfully pur- 
suing the uphill task 
preparation. If this 
&ems to me that at 
neither immediate nor 
along, perhaps within
year, there may conceivably arise 
the best chance for a great peace 
that the war can offer—perhaps the 
only

of belated 
happens, it 
some point, 
yet too far 
the second
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This Business of governing a city
By JASPER McLEVY 

' Socialist Mayor of Bridgeport,
(Mr. McLevy is one of the few 

sociilist meyors in America, and 
as havę the others so has he won 
wide attention by his wise admi- 
iktration of a large industrial city. 

He is now serving his third term. 
Due to municipal elections taking 
nlace tomorrow in Bridgeport and 
Severai other eastern cities, his. 
views are of very timely interest.. 
VVe hope that they also find some 
echo in Chicago).

Conn
ested eitizen 
processes of 
time to pry deep and hard into the 
core of things. There’s something 
gravely wrong with the kind of 
government that can’t be under- 
stood. Usually cankers are being 
concealed. Then is the time for 
civil surgery.

can’t understand the 
his government, it’s

Formula Is Simple.

cunning, therefore, 
politician tries to 

good government unattain- 
He likęs to surround govern- 
with veils of mystery. He

of the 
within 
at the 

first battle of the Marne. It may
come as elose in this war—it may 
corpe eloser—it may win. T happen 
to believe heart and soul in the 
cause of the Allies—in the justice 
of their cause and the importance 
to civilization of their victory. Būt 
in any open-minded review of the 
possibilities we cannot escape con- 
sideration of their lightning defeat 
— the British fleet destroyed, 
French armies overwhelmed.

Can any one conceive an early 
halt in Nazi plans after such a 
colossal triumph? I cannot. Vic
tory feeds upon victory as the long 
history of conąuering peoples re- 
cords. It was not the Greeks who 
halted, Alexander or the Roman 
people Caesar, or the French Napo- 
leon. Such success is too strong a 
draught to be resisted by any na- 
tion. We could count upon Mr. 
Hitler’s strong faith in racism to 
reject the incorporation into the 
Reich of alien peoples. Great Brit
am and France would be permitted 
to continue their separate exist- 
ences as vassal statės. The British 
Empire. lacking a fleet to control 
the seas, would be at an end. The 
rmall democracies of Europe, from 
the Scandinavian nations and Hol- 
land to Switzerland, would eąually 
live by sufference—respect te 
their boundaries, their form Qf gov
ernment, their trade. The mouth of 
the Rhine, now part of
would almost certainly become 
German territory, along with the 
Channel ports of Belgium and 
France, as a perennial waming to 
England againąt efforts to rearm 
The future in the East would de- 
pend upon the decision of Russia. 
If, as Gen. Krivitsky suggests, to- 
talitarianism should streteh from 
the Rhine to Formosa, it is not di
fficult to conceive the future of the 
East Russia would take over India; 
Japan would receive a free hand in 
the Pacific. .

one.

Revolt Might Bring Peace 
this moment, it seems to me, 
unknown factor, the German 

face their 
am right 

they were

great op- 
in my as
as reluct- 
people to

Holand,

At 
that 
people, would 
portunity. If I 
sumption that
ant as were the Allied 
fight, and that they supported their 
leaders only because misinformed 
and misled as to the impossibility 
of a general war, it is sūrely con- 
ceivable that dissent might reach 
the exploding point. The Nazi ma
chine is so omnipresent in its Con
trols, so ruthless in its methods, 
that enormous practical difficulties 
suggest themselves. Suppose that a 
large majority of Germans wished 
to oust their Nazi leaders and take 
over, how could they make their 
vili count? There is> no good an- 
3wer. Būt it does seem clear that 
iuch a n early overturn oft the Nazi 
•‘ule, not forced upon the nation by 
military defeat būt forced upon the 
German government by an angry 
neople, 
?hance 
peace. there would be ah effort te t 
ward a true reconstruction of Eu
rope, united at lašt upon sound 
economic principles.

I stresą the need of early action 
for an obvious reason. In my opin- 
ion, the old mass hatreds were no- 
ticeably absent in England and in 
France at the outbreak of the war. 
Vengeance was asked, būt only 
against Hitlėr and his regime. Būt 
hearts barden, res<>lves turn grim, 
as losses mount. When every home 
knows a \casualty it is not easy to 
plead for generosity. The longer the 
war lasts the harder the peace is 
likely to be.. It happens that Į ad- 
mire greatly the contribution of the

... * . ' ‘ '

Armistice Day
A community-wide celebration 

of the twenty-first anniversary of 
the Armistice will bd held in Ver- 
non Park (Lexington and Lythe 
streets) the morning of November 
11, according to Wm. Steinhaus, re- 
creation supervisor of Sheridah 
park.

The ceremonies will be prefaced 
by a huge parade which will mobi- 
lize at Taylor and Paulina streets 
at 10:00 a. m. The line of march 
will movė east in Taylor Street to 
Ashland, north to Polk and east 
to Vernon Park, where the forma’ 
observance will take place.

The guardsmen of Company K 
of - the 131st Infantry, under 7the 
command of Captain Stanley R. 
Lanperski, will fire the salute us 
the assembly faces east in a period 
of silence at 11:00 a. m. Immediate- 
ly following buglers will sound 
taps and the assembly will join in 
reciting the Pledge of Allegiance.

Elliodor M. Libonati. judge ad- 
vocate of the Roman Post Amer
ican Legion, the directing military 
organization of the celebration, will, 
be the principai speaker.

Post Commander John Olivieri 
will lead the parade which will be 
followed by color bearers, Compa
ny' K of the 131st Infantry, the 
West Side Community Center C. 
Y. O. drum and bugle corps, the 
Roman Post Legionnaires, Sea 
Scout Troop S. S. S. Bishop Sheil, 
locn!, Boy and Girl^Scout^ Troops, įuėbec, the Canadians are unitedly 

behind the war. Moreover, the Bri
tish, who are much more vitally 
affected by the struggle ' than are 
their provincial brethern aeross the 
Atlantic, are giving their govern
ment clearly to understand that 
they will do what is necessary to 
win the war, būt that they will not 
suffer a powerdrunk bureaucracy 
to grind dissent and basic civil li- 
berties under the hobnailed boot of 
militarism. Certąinly, if the Bri
tish, with enemy bombers already 
dropping their “eggs 
Britain, can defend 
without submitting to gag rule. 
then the Canadians, proteeted by 
3,000 miįes of ocean, need not give 
up one jot or title of their civil 
rights.

The World at a Glance
By Dr. E. G. Peters

Gag Rule in Canada

Gag rule in Canada—that is.the
first victory foj?^nazidom in the own land.

find that in trying to rid Germany 
of Hitlerism, they have merely 
up the Hitlerism of gag rule

sėt 
ir

There is, of coursel no magic in 
successful public administration. 
The formula is simple: honesty. un- 
remitting attention to every detail 
of the problem at hand, practical 
vision, the courage to resist unrea- 
sonable pressures, and the applica- 
tion of sound, non-partisan, busi- 
ness principles. Wherever these 
standards are invoked good govern
ment inevitably follows.

Bridgeport, Conn., illustrates the 
point excellently. Six years ago it 
was prostrate, bankrupt, without 
pride in its immediate past or hope 
in its future. Ruthless political ex- 
ploitation for years had left it 
crushed under a legacy of dėbt and 
despair. In 1933 a radical change ih 
administration occurred. Today, re- 
juvenated and rehabilitated, after 
almost six years 
to believe 
government, 
never before.

Instead of
generally or in the abstract, it may 
be more 
problem 
ment in 
eonerete
have accomplished in Bridgeport, 
an industrial city with a popula- 
tion just under 150.000. After all, 
the , methods and practices which 
have proved their value in one ty- 
pical New England city are eąual- 
ly applicable elsewhere. Here is a 
snapshot of some of the factors 
contributing.. to Bridgepprt’s rapid 
progress. .

(To be Continued)

Every one likęs to talk .about 
good governmerVt, būt few do any- 
thing about it—except the profes- 
sional politicians. They publicly 
šrate for it, būt privately scheme 
to kili it. Politicians have no alter- 
native. Good government spells 
their doom. That vvould be wel- 
2ome to the community, būt it’s 
naturally disagreable to the politi
cians.
* With vast 
your old-line 
make 
able. 
ment
paints it as something complex, su- 
premely difficult to manage—a
process so intricate that the ave- 
rage eitizen can’t hope even to un
derstand it, let alone share in it. 
Only politicians can be expected 
to cope with the maze of govern
ment. So the pressure of patron-, 
age, promises and b a 11 y h o o is 
brought to bear at eleetion time— 
with the tragic result that all too 
often unscrupulous puppets control 
pul&lic affairs, and the political 
machine ridės high ,wide and hand- 
some. It akvajrs takes the taxpayer 
in the wrong direction—usually 
backvvard. Nevertheless, the 
terribly high and it always 
out of his pocket.

This pieture may not be 
būt' it is realistic. The truth 
matter is that there is nothing mys- 
terious about government. It is sim
ple, not complex. It is easy, not 
difficult. When the average inter-

is 
the

of what we likę 
sound 
city

discussing

municipal
thrives as

our topic

effective to deal with the 
of good municipal govem-

practical terms, giving 
illustrations of what weV ’ J 1 ' <

Western Hemis>here, wh^tever may 
be the finai oateome of the Euro
pean war. While Hitler and his 
forces of darkness' knccked out the Uncle Sam, in which 
Polish army in three weeks, Liber- tra ned young men and women 
ai Premier MacKenzie King and carsers as public servants — such I 
his ęabinet -,have jtaken just twice an insjjitution would certainly per- 
that long to imppse gag rule on form a »significant Service and 

wouĮd likewise be in accord with| 
eur . Ambricans Amopg the most 
important civil servants trained in 
that academy would be diplomais 
for the State Department. For such 
persons have the job of handling 
our foreign relations so as to try 

Į keep. us out of war, or, sif we do go 
to war, of winning diplomatic vic- 
tories as important as military 
ones.

Since the beginning of this na
tion, we have takęn it for granted 
that each' year we shall give army 
and navai officers one of the finest 
trainings in the world. Not satis- 
fied with the number of officers 
turned out by West Point, many 
of our colleges and universities 
have sėt up facilities for training 
reserve officers, so that in the 
emcrgency of’ war this country 
might ąuiekly build an army of 
gigantic proportions. Yet, proteeted 
from Europe ftncf Asia by wide 
oceans, and menaced by no nation. 
or group of nations in the Western 
Hemisphere, Uncle Sam has little 
ūse for a large army. Štili, we have 
foolishly gone ahead training army 
officers until 
than Germany possessed 
when she was 4he world’s 
military power.

Canada.
. •, • .. 1 ■ ' l' l I

By their vagueness and inclusive- 
ness, Using terms likę “causing dis- 
affection to His Mhjeąty” and “pre- 
judicing reeruiting”, the Defense of 
Canada Regulations are not
much behind nazi rule an destroy- 
ing the right of honest discussion. Į 
Ąąide from the basic fact1/that cri- 
ticišm .Abf . offici<i.ls: /-įs/ necessary to 
.point out and to corect mistakes and 
inęfflčieilčy, freedpmf bf ešpressiori 
is basic,--both for įhe full develope- 
ment of the indi vidun 1, and for the 
intelljgėnt workihg 'of :any sočiai 
ąystetn; į’ree expression įs, in fact, 
the bąsis of all real civilization.

' ' '• . '• , ■

The Canadiait government does 
į not have even the excuse : of ' real 
|dpposition for destroying civil 
rights. Except for the Province of

patrol boys of neighborhood schools 
and Severai hundred children of 
the community.

At the conclusion of the ceremo- 
nies the variouš organizations will 
reform and parade east in Polk 
Street to Halsted, south to Taylor, 
and west to the starting point 
where they will disband.

German people to Western civiliza- 
tion. Whether one looks 
or to music, we should 

without their 
Our civilization

to Science 
be vastly 

Creative 
needs a

on Great 
themselves

would offer one good 
for a fair and generous

poorer 
genius, 
free and flourishing Germany. It is 
already the weaker for the des- 
truction that Nazi policies have 
wrought upon the German mind.

It is a slender principle thaT^ve 
have thus far deduced, būt. is seems 
to me vitally important. It applies, 
in one sense or another, to every 
nation in the demoeratie front. It 
is, in brief, to give the German 
people the benefit of every doubt 
as long as we possibly can; to re- 
fuse to find them g u i 11 y 
until they p r o V e themselves 
guilty by their complete ac- 
ceptance of Hitlerism. I know 
there are those who jeer at any 
effort to distinguišh between the 
German people and the 1 German 
govcrnmen^. I do not. I confess it 
difficult to understand how any 
highly cultivated people could be 
yictimized by so barbaric a rule. 
Būt our whole modern civilization 
is not of long standing. We are all 
just around the corner fi;om slave 
markets and witęh-hangings. I shaU 
hope against hope that German 
people will leafn by thęir blunders 
and in our time , aid, not hinder, the
progress of Europe toward union HM $9011MLSTEDSIHLE1. smcita HL 
and peace. j —■—..... . ~ 7 37

To be Continued Į; . i.- i L

Unless thė Canadians cast off the 
destroyers of z their freedom, then 
our northern neighbors may soon

ifflumK
THEY ARE 900,000 
STRONG OVER HERE

Are They Eating Food. Mfearing 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
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A Civil Service Academy

A civil Service academy run 
would

by 
be 

for
fare is 
comes

pretty 
of the

The British
On Vilna :=: birutė :=:

we now have 
in 1914, 
greatest

Our great, growing, and 
ingly important army is 
properly trained civil

more

The majority nf 
workers or pro-

increas- 
onc of 

servams. 
Already today, without counting
the armed forces, Uncle Sam is 
easily the biggest single employer 
’n America, with around a million 
on his payroll. 
those are skilled
fesąjonal persons. On their ability 
and judgment, their honesty and 
social-mindedness largely depends 
the success, of laws which vitally 
affect all of us. Examples are the 
inspectors under the pure food and 
drug acts who keep us from being 
poisoned; the forest rangers whose 
vigilance prevents disastrous forest 
f iręs; agricultural experts who
fight insect pests, and members of 
the Interstate Commerce Commi- 
ssion who Tegulate the rates and 
Services of our vast railroad system. 
To these may be added our dip- 
lomatic represęntatives abroad, who 
are our ėyes and ears and brains 
in foreign lands.

With our civil servantą perform- 
such vitally important Services 
us, we shall merely be show- 
good common sense to estab- 
a national civil Service aca-

(Tis letter, while it expresses 
nothing essentially new, is interest- 
ing in that it give a liberal Bri
tish view 
events. 
British
Tide”, issue Oct. 21st. We confess, 
we do
Swanwick, the author of the 
is).

on the recent Vilna 
It appeared in the famous 
weekly journal, “Time and

not know who Mrs. H. M. 
letter,

Hallowe’en, Hallowe’^n! įiį'ę 
had a WOW of a HallovVę’en Pariy. 
I’m telling you... If i say .sottįe- 
thing is going to be a $uccess,»• $*$ 
just got to be ope! And Biruti’s 
Hallowe’en Party of October 28th 
was definitely a SUCCESS!

your 
Review of the Week on October 
14th, “is to be enlarged by the ad- 
dition. of Vilna, .vvhich has been 
taken from the Poles, būt she her- 

Mself is more or less doomed to be
come a Russian Province.” The 
history of all these Baltic provinces 
or States is more confused than 
that of these island before the Hep- 
tarchy; when Lithuania was cons- 
tituted a State by the Victors of 
1918 (Lenin having withrawn all 
Russian claims) Vilna was made 
her Capital. Būt in the enthusiasm 
of his new Great Power status, Že
ligovski (a Pole) raided and an- 
nexed Vilna to Poland. Lithuania 
appealed to the Leągue of Nations 
to apply Article X. The Council 
passed shocked resolutions and 
gavę Poland a scolding; if I re- 
member right, through the mouth 
of Lord Cecil. Būt nothing was 
done, for Poland was, at that time, 
the favourite protege of France and 
she remained in possession of Vil
na. For years the delegate from 
Lithuania appeared punctually at 
Geneva with his protest and be- 
came one of the starfding butts of 
League wit, I have often witnessed 
this with shame.

Lithuania”, you say in

Let’š see, some of the uhiąue cos- 
tumes were: Hattie Statkus dressfed 

* ’ T '
as Baby Snooks, Ed Mankus assu- 
med the role of Germany’s Didtator 
Herr Hitler, Mary Barnett eime 
as Russia’s Dietator Joseph Stalin. 
(And she even had a moustache.) 
Foo-Foo (Aldona R.) came as one 
of Solomon’s 700 wives. Esąuire 
(John S.) and Joe Chesna came 
dressed as explorers and Ray Ter- 
menas as the Gay Spanish Cabal- 
lero. Sadie, Sweetie-Pie, and Arina 
Kampikas had Baby Doll costumes. 
Eleanor came as 
Aldona Gulbin was
follieš dancer and Milton 
kas sure made a lovely 
lass, decked out in an 
gown and lipstick... Helen 
made a eute Pocahontas 
her John Smith). Ray 
sėd as an Orchestra 
even had a blind man 
reading as follows: “I
And I don’t mean Stiff.” We also 
had soldier and sailor costumes. 
Steve Deering was dressed as a 
miner or something. Būt what 
stumped me was the costume Hy- 
pathia wore. In fact it štili has Ine 
stumped!

Colonial Miss”. 
dressed as a 

Kampi- 
looking 
evening 
Chesna 
(minus 

Pratt dres- 
leader. We 
with a sign 
am Blind...

‘1ng 
for 
ing 
lish
demy, selecting entrants along the 
lines of West Point and Annapolis, 
for training our civil servante.

Pilsudskį declared that he had 
never sanetioned the raid, būt he 
never restored its fruits. Near his 
end he confessed that Zeligowski 
had been his tool. Now Vilna is 
“restored” to Lithuania, via Ger
many and Russia. As Germany is 
calling her Baltic nationals “home” 
perhaps these three little provinces 
may remain “autonomous” under 
the proteetion of Russia; unless of 
course we win the tfar and insfst 
on reconstituting

I am, etc.,

Maidenhead. .

the

M.

map of 1938.

SWANWICK.

Stanley Evaskus came in Street 
clothes and tried to get by withput 
paying the penalty by saying he 
vvas dressed as a banker! Well I 
undęrsand he paid the penalty and 
kinda liked doing it.

Gubernatorius showed up, būt 
didn’t wear a costume... his wife 
did likewise, būt that’s where the 
likeness ended, for Gubernatorius 
was silent and didn’t 
while Mrs. Pazarskis 
peppy and very much 
of things. /

There were Bųms and German 
costumes and stuff... Sup^r-man 
(Felix M.) was also costumed būt 
I don’t know what he was supposed 
to represent Mr. E.

stay long, 
was ąuite 
in the run
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Vieša Padėka nuo 
U. ir K. Stankų

CICERO. — Linksmi pralei
dę tas iškilmingas sidabrinas 
sukaktuves, kurios niekados 
nebus užmirštos, bet visuomet 
bus musų širdyse, mes norime 
tarti padėkos žodį visiems, ku
rie prisidėjo prie pasisekimo 
tų sukaktuvių.

Ypatingai esame dėkingi se
sutei, Mrs. Victorią Misulonas, 
ir visiems, kurie taip sunkiai 
darbavosi: broliui ir brolienei 
Mr. & Mrs. Leo Stankus ir jų 
dukrelei Adelle; Radomskis, 
policijos seržantui Ciceroj, Kaz. 
Deveikiui, už gražią kalbą; V. 
B. Ambrose, dėdei pasakoriui; 
Radauskams, už taip brangias 
dovanas; Rimdžiams, Bulaus- 
kams, Chief of Engineers, 
Jonės Co., Ciceroj; Zigmont, 
kriaučiui iš Northsidės, Staš- 
kui, Liulevičiui, ir jo geram 
draugui John Evans, Waič- 
kams, (p. Waičkus yra virši
ninkas American’ .Brake
& Foundry Co. Melrose Park, 
ir turi daug lietuvių darbinin
kų po saviįti. Kad daugiau to
kių bosų butų, tai tikrai gerai 
butų); Jukniui iš Westsidės, 
gasolino stoties savininkui; Ra
moškoms, AVarren, Rock, Bog- 
vill ir visiems musų geriems 
giminėms iš Melrose Park. Tik
rai nuoširdžiai dėkojam vienu 
žodžiu visiems atsilankusiems, 
ir prašome neįsižeisti, kad vi
sus vardus negalime surašyti, 
nes arti trijų šimtų svečių bu
vo. Tad, dar kartą visi daly
viai priimkite musų nuoširdžią 
padėką.
. Kazys ir Uršulė Stankus.

P. S. Pašalinio 
Žodis

Ponai Stankai išreiškė viešą 
padėką dalyviams savo sidab
rinio jubiliejaus, kuris įvyko 
21 d. lapkričio šame to Svetai
nėj. Tikrai, puota buvo iškil
minga, tik visa bėda, kad vie
ta buvo perankšta. Vienok vis
kas išėjo kuopuikiausiai. Tarpe 
įvairių vardų ir titulų suminė
tų padėkoj, aš nematau Onu
tės. Tai ponų Stankų duktė. 
Jai priklauso didelis kreditas 
už puotos pasisekimą. Garbė 
tėvams turėti tokią dukterį ir 
tau garbė Onut, 
vo tėvelius. Tu 
sis turtas.. Tad, 
laimingai.

kad gerbi sa- 
jiems didžiau- 
gyvuokite Visi

Pašalinis.

Šaunios Tai Buvo 
Vestuves

Plačiai žinomi ciceriečiai, 
Ona ir Antanas Olbikai, sek
madienį, spalių 29 d., šventė 
dvidešimts penkių metų, sidab
rinę ženybinio gyvenimo sukak-

Shoe

b
a MONIKA ADOAIRNIENĖ n

< iup<h a tėvais Sajtytėu.i. >
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkfięic|ri4 d., 10:55 vai. ryto, 
1939 m.’, sulaukus pusės amž-, 
gimus Pandėlio parap., Bui
vydžių kaime, Rokiškio apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Petrą, jcįvį dukteris Ge
novaitę Kernagis, Oną Cook, 
sūnų Alfonsą, du žentus Sta
nislovą Kernagis ir Ernis 
Cook; 5 anukus; 3 seseris: 
Pauliną šapranskienę, Lietu
voj Oną Kauniškienę, Elzbie
tą B.altrukėnienę, brplį Juoza
pą Šaltį ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų. ... 7

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicziaus koplyčioj, 44 East 
108 St., Roselande. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, lapkričio 8 
d., 8:30 vai. ryto, iš kopi. į 
Visų šventų parap. bažnyčią 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Monikos Adomė- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse it 

'suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys. Sūnūs, Se
serys, Brolis ir Kitos Giir*

Laid.. Dir. Lachavvicz ir Su
pai. Tel. CANAL 2515.

Svečių-draugų, kaimynų, pa- 
rapijonų ir giminių į Commu- 
nity salę, Ciceroj, susirinko 
apie penki šimtai.

Buvo atvykę iš Hot Springs 
ir Michigan valstijų artimi 
draugai. Apie 15-ką sveikini
mo telegramų aplaikė iš kitų 
miestų ir miestelių, taip pat 
ir iš pačios Chicagos.

Vietos bažnyčia buvo išpuo
šta, altoriai padabinti girlian
domis, kai po 25-ių metų, Ona 
ir Antanas ėmė antrą šliubą. 
Trisdešimts porų pamergių ir 
pabrolių (vyrai su žmonomis) 
buvo liudytojai šio įvykio.

Po sutuoktuvių ceremonijų 
įvyko specialiai pietus, o paskui 
grupe vestuvininkų iš 65 ypa
tų išvyko į Melrose Park, trau
ktis paveikslų. Apie 5 vai. va
karo keli šimtai juos pasitiko 
prie svetainės durų Paul Eit- 
manto kapelėja griežė sulauk- 
tuvių maršą. Jaunuosius pri
ėmė, kaip 
su 
dį

kietą. Užpakalyj savo mylimų 
tėvelių ėjo jų dukrelė, Pranu
tė, ir sūnūs, Antanas, ir ilgos, 
pilės brolių ir sesučių, kurie 
džiaugėsi p. Olbikų gražia šei
ma ir jų laimingu gyvenimu.

Apie 9-tą valandą prasidėjo 
vestuvių pokilys. Darbščios gas- 
padinės nukrovė stalus ska
niausiais valgiais ir gėrimais. 
Jaunos panelės, pb komanda c|- 
cerietės p. Gulbinienės, labai 
vikriai patarnavo svečiams. Prie 
simbolinio torto sėdėjo kelmiš
kis Olbikas ir gruzdietė Olbį- 
kienė. Programą vedė Garfield 
Park organizacijų vedėjas, J. 
Medalinskas. Linkėjimų prakal- 
bėles pasakė Empoliai, Paugai, 
vargonininkas Mondeika, Mikp- 
laitis ir kiti, taip pat ir Petrai 
Radvi’as, kuris anais metais 
Floridoj parito krokodilių ir 
padovanojo Chicagos Lincoln 
Park žvėrynui.

Nuotaika ir draugiškumas 
pas visus buvo labai geras, Pil
na gyvumo p-lė Petrauskaitė, 
kuri, sako neseniai iš Lietu
vos atvykus, gražiai dainavo. 
Jai padėjo gražiabalsiu p-ią 
Olšauskienė ir kitos. Jų daine
lės skambėjo po visus kampus. 
Brightonparkiečio Prano Karo
blio Choras irgi puikiai daina* 
vo. Prie bufeto uliavotojų pilo
ną, šokėjai nuolatos suko į ra
telį ir šoko klumpakojį, sukti
nį. Malonu buvo matyti, kad 
jaunimas labiau mėgsta lietu
višką polką, negu Amerikoniš
ką valcą. Taip pareiškė gražuo
lė, plačiai žinoma, northsidie- 
čių p. Ročkinų dukra, Joana 
Ročkinaitė. Drg. Olbikai aplai- 
kė daug gražių reikšmingų do
vanelių ir visi linkėjo sulauk
ti auksinių sukaktuvių.

Jos Parapijomis.

Lietuvoj, močiutė, 
vynu ir duona. Gražų įspu- 
darė kaip gražiai pasipuo- 
vyrai ir moterys sumarša-

vo į viršutinę svetainę. Jaunu
čiai bernaitis ir mergaitė prie
kyje nešė didelį sidabrinį bu-

W. 
jų

11 H R A Gėlės Mylintiems 
11 M K fl Vestuvėms, " Ban- 

TJMkietams, Laidotu- 
* vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS ”ams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

I nvcik |Qsttmu8T 
LU V kili Iv Visas Pasaulio 

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

KAZIMIERAS JAKAITIS 
gyv. 4735 So. WolcoH St. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 5 d., 8:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Palutupio knv 
Lydavėnų parap., Raseinių ap
skrity. Amerikoj išgyveno 29 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Stul- 
ginskaitę, 2 dukteris: Valepią, 
žentą Louis Wondrasdk, . jų 
šeimą, Kazimierą, žentą Ed- 
ward Berry; 2 supus: Stanis
lovą, marčią Eleną, jų šeimą, 
Bladislovą, marčią Oną; 2 se
seris: Vladislavą Jesewitz, 
švogerį Leonardą, Juzefą Len- 
ckus; švogerį Konstantą ir jų 
šeimą; švogerką Marijoną Au- 
gusty ir jos vyrą Joną, švo
gerį Joną Stulginską ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoj brolį Joną, se
serį Stanislovą ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 46Q5 South 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, lapkr. 8 d., 
8 vai. ryto iš kopi. Į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Šakai- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukteryst Sanai, Se
serys, Brolis ir kitos giminės.

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

Pp. A. G. Kumskių 
Dukters Krikštynos

Vakar po pietų pp. A. 
Kumskių rezidencijoj, 2324 
71st St., įvyko jškilmingą
dukters krikštynų* puota/ Krik
što tėvais1 buvo pi John T. Zu- 
rienė, teisėj p Zurio žmona, ir 
p. Michąel J. Flynn, 13-to war- 
do committeeman ir Cook ap
skričio klerkas.

Jaunutei p-Jei Kumskaitei ir 
jus Tėveliui ir Mamytei linkini 
viso geriausio.

(P-s Alexandras G. Kumskis 
yra Chicagos lietuvių politinių 
organizacijų lyderis ir eina Chi
cagos Parkų distrikto pietinių 
parkų viršininko pareigas.) •

R.

su

— ■ — ,r-   I

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

George Grobulsky, 20
Monica Šileika, 23

Frank Limbas, 20, su Gene* 
vieve Zyskawski, 24

Frank Daktors, 49, su Elž- 
beta Galkontas, 49

John Smetana, 24, su Louise 
Karwales, 26

Peter Zailyk, 25, su Eleanc-r
Doras, 18

Reikalauja
U’erskiry

Irene Piyaronas nuo Ąįgįrcį 
Pivaronas

Kazimiero
Naujienų Kontesto 
Rėmėjai

aČME-NAUJIENU i'eieplioiO
BACINE, AVIS. —Ęlizabeth Giragosiąn turi 107 me

tus amžiaus. Pas jį jau pradėjo augti trečias dantų “se
tas” (prasikalė du dantys). Ji gimė Gruzijoje 1832 m. 
Iš jos 11 vaikų tik vienas tėra gyvas. Jos vyras taip pat 
yra miręs. J ’ ,

*

AUKOS DARIAUS-GIRĖNO (AMERIKOS 
LEGIONO) KUOPOS NAMUI 

....... .............. ............
(bjąn;as jąų baigiamus sta- 47th Street 

tyti ir bus atidarytas publikai 
Paliaubų Dieną, lapkričio 11). 

AUKOTOJAI:
Darius *Girrėhas Uųit ^71,

American Legion Auxįlįary
........ . ...................... . $793.00

Corner Stpn.ė Ceremo-
nips ......   372-65
J. J. Eudeikis, 4605 So.

Hermitage avė.............. 250.00
Rppsevelt Furniture Co.

2310 W- Roosevelt rd..... 250.00
Dąrius-Girėnas Post 271,

Membersh'ip' dues and F,
s. :'.;....7.....r175.25

Mr. and Mrs. Wm. Ka
reiva (excursion)— -- $140.90

Frances Kumskis, 4515
S. Fairfield avė.............  100.00

LithuaniaiVKeistutis Be-
nefit Club, 3237 LeMoyne
Street ...........      100;00

Litli uan i ąjiį' Viii vers i ty
Club of Chicago, 0118 W.
38th pi. .........  100.00

Justin Mackiewicli, 4192
Archer avenuę i...100.00 

Charles L. MarOzas, 
4330 So. Calitprnia avė. 100.00

W. K. Stulpin, 1608 W.
47th SI. ...... ......................100.00

Anthony H. Kasper,
5050 So. Wells st.

Thomas Mązenis, 3857 
Soi Kedzie avė. ...........

Julius Balchunas, 240
W. 51st st. ........ i........ -.7-

N V

Gdynia American Line.
135 W. Jackson blvd...... 50.00

Barnęy Goldberg, 475(5-
58 So. Ashland avę. . ....

B. Hartnett, 3516 So.
Wąshtenaw avė. ...:........

Injąpd Goal Co., 6529
S.l State st. ................-

J. Kaledinskas, 5442 So
Ruthcrford avė. ........... 50.00

John J. Kazanauskas,
2202 W. Cermak rd...... 50.00

Joseph A. Kibort, 6436
So. Blackstone avė. ........

Stąijley Mažeika, 3310
So. Lituanica avė.............

M. Narvid, 2424 W. 60
Street .... ....... ..................

J. Nasyitis, 4432 South
Wes(ern avė..................... 50.00

Ąmelią Paskaųskiene,
4525 So. Herniilpge avė. 50.00

P. Ramošką ąnd Julįa
įfprįciis, 1103 W. 69 st— 35.49

Williąm A. Lewis, 4716
Sp. Ashland įįtye. .... 35.00

Malthew Mąssey, 6600
S, Morgąp ;st.  ........  35.00

Stanley J. MĮlęhęll, 0Q5p
So. Washjęhą^ aye........ . 35.00

W- B, Sębastįan, 4104
Archer ąye. i—   35.QQ

Ę. Ę. Thomp§9h, 5514
Sq. New England ąye. ....35,00

75.p0

52.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

.........    n I^iil I H ■!>■■■ į W -

CLASSIFIED ADS
PERSONAL FURNITURE-FIXTURE FOR SALE

PAIEŠKAU RIMTO VYRO apsi- 
vedimui, 50—55 metų amžiaus, kad 
butų šiek tiek apsišvietęs. Kad bu- 
•tų Amerikos pilietis ir turėtų gerą 
darbą. Esu našlė. Rašykite.

1739 So. Halsted St., .Box 1103.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

OPERATORIAI, patyrę prie vie
nos adatos mašinų. Plaunamos suk
nelės, 404 So. Racine, antras aukš
tas.

helFvVaSjtėd—malė 
Darbininkų Reikia

32.44

BALDAI UŽ PINIGUS
Palyginkit ir^pamatykit skirtumą 
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. J MUSŲ kainas neįeina 
palūkanos, aukšta nuoma, bloga ri
zika. čia ir tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit vi$ką kas 
gražiausia frontiniam kambariui, 
valgomajam, miegkambariui—bal
dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor
REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo- 525 Wešt 76th Street 

gus ūkio darbui. Turi mokėti milžti 3 blokai rytuos nuo Halsted St. 
karves. Netoli Chicagos. Geri na- Kasdien 9-6, ketv. ir Šešt. iki 10. 
mai, tinkamam žmogui $10 į mė- Sekm. iki 5.
nesį. šaukti. Midway 9814. -------- - ■----- .

OPERATORIŲ VIENA ADATA ir 
marrow mašinas varyti—patyrusių. 
STANDARD, 2115 So. Michigan.
FURklSHĖD ROOMS—TO REP^ 

Gyveniniui Kambariai
RENDAI KAMBARYS KARŠTU 

vandeniu šildomas dėl vyro, be val
gio. 4441 So. Campbell avenue, an
tros lubos.

BUSINESS—TO RENT
_Bizniai Rendai

RENDON TAVERNAS su visais 
įtaisymais, biznis išdirbtas per daug 
tnetų, arba parduosiu biznj šu namu. 
3322 So. Morgan St.

BUSINESS CHANCES

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

TAVERNAS GEROJ VIETOJ — 
turi būt greit parduotas. Pigi ren
da—geras biznis. 2212 So. Leavitt 
Street.

$49B I PARSIDUODA GERA bučernė ir 
R groserne. Jau yra išgyventi 20 me- 

tų- Turiu parduoti iš priežasties li- 
gos. 929 Taft Št. Gary, Ind.

, 000 I-------------------- --------
. 295 PARDAVIMUI TAVERNAS 3353

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Autęmobiliai ir Trojai Pardavimų)

BUNNIN’S 
GERESNI PIRKINIAI

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

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

’36
’36
’36
’36
’36
’36

overdrive ...............................
’36 Pontiac de 1. coupe 6 cil.
’35 Plymouth de 1. 4-dr. sėd., 

šildytuvas, radio ..............
’34 Ford de luxe 2 durų sėd. ...
’34 Chevrolet 2 durų sedan ....
’32 Ford 2 durų sedan ..........
’32 Lincoln ...............................
’31 Hupmobile 4 durų sedan
’30 Pontiac ...............................
Atdara vakarais ir sekmadieniais. 

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

Stanley Landsberg, 
1435 W< 47th Street .......  i

Peter Samkus, 5140 S- 
Lowe avė. ............... ......

Charles Norusis, 6519 
So. Maplewood avė......

John Atkochaitis, 5104 
Archer avė......................
'Atlas Fuel Co., 4919
S.'Paulina st.....................

John Barsketis, 3825
S. California ave.............

Felix Bartasius, 4516
S. Hermitag eave.............

Anthony Bartkus, 3825 
S. Kedzie ave............ .

Walter Bartkus, 4202 S. 
Campbell ave................. .

Michael Biago, 4358 S. 
California* ave.................

Pętęr P. Brazdziunas, 
4200,,S. Western ave. ....

Charles Brazaitis, 634
W. 59th st. ....... ..... ..... ....

Ęrighton Park Molhers
Club, 2605 W. 43rd st......25.00

Albert Budwils, 2526
W. 45th pi........ -............... 25.00

Charles Chinston, 2706 
W. 43rd st. ...... ..... ..... .

J. S. Czaikauskas, 6040 
So. Francisco ave..........

Stanley Dambrauskas, 
2857 So. Ęmerald ave....

Frleda Daniels, lllth 
and Cicero ave.................

S. Drigotas, 5114 South 
Knox ave. ........... ..........
Drovers National Bank, 
47th and Ashland ave.

Dr. T. Dundulis, 4157 
Archpr ave...................  25.00

J. J. Ezerskis, 4600 S.
Paulina st.  .................... 25.00

Mike Ezerski, 2649 S.
47th St, ....... -.................. 25.00

John Gaushas, 4617 S.
Homan ave. ..iV..... . 25.00

Great City Linen Sup-
ply, 6431 S. Kedvale ave. 25.00

Anna Gricius, 2449 W.
09th st................................

Ąnn Harper, 1628 W.
47th st..............................

Inter-Natiopal Ligunr
Co., 6246 S. California

V. Jągiello, 2559 W.
47th st .... -......................

JosepĮi J. Jocius, 6440 
So. Sąęrąmepto ave. ....

Mr. Kairis, 304 E. 117 
street —.......  .......

w. Jtąrpįyo, 4644 So. 
PąUligą §(. ......................

Chąrles Kąsįliąųskas, 
3364 So. Vąl0ecį st. ........

Ąhtoh ItopuMs? 7457 S.
Sąn^ąmpP st ............... 25.00

Frąpk A. Kąyrls, 6918
8p? Artę$įąp ąve.  ........ 25.00

Ben J. Ką^ąnaushas,
2202 W. Cprmak rd........25.00

John Rodis, 2622 Wcst
69th St   .............. . 25.00

Mr, and Mrs, C. Kris- 
čiųpąsrf 4501 Ę. Ąshland 25.00

Wiljįė Krasow«|ii, 4403
So. Wolcott ... 25.00

(Bus dąugiuu)

30.00

30.00

28.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Oldsmobile 4 durų sedan....
Buick 4-dr. sėd., s. mts., rad 
Olds. “6” 5 kel. sedan .....
Plymouth bus. coup. Al pad. 235 |West 63rd St. nebrangiai, geras biz- 
Dodge 4-dr. trunk sedan .... 295 nis, moderni fikčeriai—nebrangi 
Chrysler Airfįow 4-dr. sėd. renda.

235 ------------------------------------------ —
265 PARSIDUODA TAVERNAS, kam

pas—5 kambariai gyvenimui ąrba
235 priimsiu partnerį. 3538 So. Halsted.

125 —----------------------------------------- -
95 TAVERNAS PARDAVIMUI ar 
85 rendai. Priežastis liga. Biznis seniai 

125 išdirbtas. Ant bizniavos gatvės.
85 Lafayette 0427. 3824 So. Kedzie.351________________ _________

PARSIDUODA TAVERNAS 
South Sidėj. Geroj vietoj. Geras 

biznis. 959 West 71st St.

PARDAVIMUI PIGIAI 1939 DO- 
DGE 4 durų sedan, su šildytuvu, 
defrosteriu, visai kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALĖS 
3453 So. Morgan St. q 
Phone YARDS 5520.

PARSIDUODA 1938 HUPMOBf- 
LE, De Luxe sedan. Pilnai įrengtas, 
šildytuvas, radio, overdrive—$525. 
Mažai vartotas. 2301 So. Western. 
Seeley 9754.

PARDAVIMUI 1936 METŲ 
BUICK, 4 durų sedan su dviem 
viperiais, dviem užpakalinėm švie
som ,radio ir defrosteriu. Kaina 
$385.00. /

CENTRAL AUTO SALES, 
3207-9 So. Halsted St. 
Phone Victory 1717.

WlIOLEŠALfe FUkN’iTdRE = 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

Laiškai
Į Naujienų raštinę atėjo laiš

kai sekamiem asmenim, kurių 
prašome galimai greičiausiu 
laiku atsiimti.

P. Orlauskas
S. Navickas
K. Skaris
Vin. Urbaitis

REAL ESTATE FOR SALE
Namai^

NAUJI MŪRINIAI
BUNGAL0W

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

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN HOMES 

3958 W. 111 St. Bevėrly 0005 /
MURO BIZNIAVAS NAMAS — 

ir 3 pagyvenimai, su groserne ir 
bučerne. Mainysiu į priVatišką na
mą ar farmą. Priežastis—ligos. Par- , 
siduoda 3 pagyvenimų kampinis 
biznio namas, tik už $3500.

3649 So. Halsted Street.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

NAMON & COMPANy 
4310 So. Lake Park Avenue 

(artį Michigan ežero) 
Phone—OAKLAND 6121.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

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

No. 3 Oil—6¥4C.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN,
Tel. HARRISON 3000.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

25.00

25.00
Tūkstantinės pirkėjų armijos t 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

25.00 Todėl jeigu turite M Par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
sąmdytis ir L t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį Kostųmerįy bet garslnM- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Glass- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami krbaaU 
veždami:

CANal 8500
"NAUJIENOS" 

J739 S. HALSTED STREET 
Chioare, I1L

Josephine Pilkis, 660| South 
Western Avė., seniau buvusi 
18-tos apylinkes gyventoja, da
bar turi gražų nupsavą namą 
ir labai gražiai įrengtą užeigą. 
Frank Anglipkjs, žinomas 13- 
tos apylinkės gyyęptpjas, yrą 
užveizdj|. P-ą Josephine PilĮkis 
atnaujino “Naujienas” pusei 
metų.

25.00

25.00

Teįkia Žinias Apie Paren- 
gimus.

Apie porą mėnesių atgal 
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijps, KJiubąi ir viso* 
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienus savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm Samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pau 
Vengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos 
kia nemokamai,

K

M

ši 
tei

■< į J .
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

Lengvais išmokėjimais

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

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Zolp Millworks, 8554 South 
Ėalsted St. duoda garsinimų 
“Naujienoms”. Zojpai yra pa
tyrę biznieriai. Medžio išdirby* 
stėj teikia geriausį patarnavi
mą. Kam reikalinga patąisy^as 
namo žiemai, lai kreipiasi prie

West Ęnij Business
Men's Asš’fl. 2608 W-

1......'.......... .

Zojpp, p goriausi patari
mą ir medžiagos, kokios tįk 
reikalinga. Ačiū už paramą.

. 1 į p. .
264'0 N..SU I'Ouis Ave.

N..SU
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LAIŠKAS IŠ ŽEMAITIJOS
Steigia Laisvas Kupinės Žemalėj

siomis dienomis žemaičių 
Kultūros Kliubo vardu atėjo 
laiškas iš Žemalės, Laišką rašo 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos Žemalės skyrius. Lai
škas skamba sekamai:

“1936 m. įsisteigė musų L.E. 
K.D. Žemalės skyrius. Narių tu
rime apie 20. 1937 balandžio 
mėnesį nupirkome kapinėms že
mę 13 arų. Kapines nupirko
me greta buvusių R. K. Lėlai
čių kapinių. Kapinėms įsteigti 
kata.ikai darė įvairiausių k.iu- 
čių. Bet jau visos kliūtys nuga
lėtos — kapinėms įsteigti leidi
mas gautas.

Laisvojoj Mintyj s.m. l;> ir 
16 nuni. didžiai gerbiamas Dr. 
Graičiunas' įdėjo adresus ame
rikiečių aukštaičių ir žemaičių 
valdybų. Tų kliubų tikslas esąs 
šelpti saviškius brolius Lietuvo
je.

“Laisvamanybė visoj Lietu
voj pastaruoju laiku, nežiūrint 
kunigų užsipuldinėjimo plečia
si gana sparčiai.

“Musų laisvamanybės tikslai 
Lrol.ams amerikiečiams yra ži
nomi. Tos idėjos šalininkams 
dabar tenka dirbti sunkiose są 
lygose. Susirinkimams negau
nama atatinkamų butų. Admi
nistracijų organai, dažnai kle
bonų spiriami, neduoda susirin
kimams leidimo. Mirusius, ne
sant arti kapinėms, tenka ga- 

nigai ir tikintieji elgiasi dažnai 
netolerantiškai, drabsto mus 
purvais.

“Turėdami omenyj virš išdės
tytus faktus, prašome brolių a- 
merikiečių atsižvelgti į musų 
tikslą, paaukoti Tėvynės kultū
rinimo labui ir LEKD Žemalės

Ieško CIO. Unijos Chicagietė 
Raštinės Užpuolikų Kaltina Nacius 

. Vyro Nužudymu
Protestuoja Washingtonui.
šeštadienio “Naujienose” pra- 

nešėm, kad Vokietijos kariuo
menė, užėmusi Varšuvą, suėmė

Sužeidė Septynis Tarnautojus
Keturi nežinomi mušeikos 

šeštadienį po pietų įsibrovė į 
C.I.O. unijos, United Retail and 
Wholesale Employees of Amer
ica, raštinę, 2107 S. Michigan,! 
sumušė septynis beginklius tar- ir sušaudė ten buvusį chicagie- 
nautojus ir sudaužė vidaus įren
gimus.

Rugsėjo 30 d., unija paskelbė 
streiką Continental produets 
Company bendrovėj, 2036 So. 
Michigan avenue, kuri pardavi
nėja urmu automobilių reikme
nis.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS
Susikūlė Trokas ir Gatvekar’is.
• Prie Root ir Ęmerald gatvių 
šeštadienio vakare susikūlė di
delis, ilgų distancijų trokas ir 
gatvekaris. Šoferis, Lawrence 
Shiro iš St. Louis, ir trys gat- 
vekario keleiviai buvo sunkokai 
sužeisti: 

Michael Glynn, 7343 S. Her
mi tage avenue;

Arthur Solesky, 1249 Garfield 
Bulvaras, ir

R. Heffernan, 5747 S. Sanga- 
monst.
• 20 metų jaunuolis iš Ham
mondo, William Kafaifal, buvo 
užmuštas, o trys kiti jaunuol ai 
būva sužeisti, kai du automobi
liai susikūlė La Grange Parke, 
and LaGrange vieškėlio. Sužeis-

Jonas Giba, iŠ Hammondo;
Kazimieras Zembruskis jš

Hammondo, ir
Ike Narantic iš BeEwoodo.

0 Automobiliai vgkar ir užva- Company, nuo 2935 47th street. 
kar taipgi užmušė sekamus 
žmones:
• Uno Peterson, f'
S. St. Lawrence avenue, ir 

Alexaųder Gfeen, 38, 7508 McWilliams, o džiurė susidėjo
64th st, Argo .išimtinai iš. moterų. ~ - v

Sisui pžvėdė bylą Superior 
teisine, ir šeštadienį laimėjo 

56, nuo 7729; $10,000* nuosprendį prieš Sabę- 
Bylą svarstė teisėjas Paul

' " .•£' /i1.r r>' '
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BLOOMINGTON, IND.—Harold • Hursh, pasižymėjęs Indiana universiteto fut

bolininkas^

skyriaus kapinių įsteigimui ke
letą dolerių. Turime viltį, kad 
musų kreipimasis į jumis nepa
siliks be pasekmių.

ANSPAUDA su septyniais L. 
E.K.D. Žemalės skyriaus valdy
bos parašais,

(Prierašas)
Kadangi aš esu gimęs Žemalė

je, šis laiškas yra mari" laba i ar
ti prie širdies. Gaila, kad aš šios 
LEKD Žemalės skyriaus valdy 
bos narių ir nepažįstu, bet vis
gi išreiškiu širdingiausią užuo
jautą, kad pagaliau šitas tamsus 
Žemaitijos kampelis pradėjo 
kultūrėti. Aš nežinau ką šiame 
svarbiame reikale pasakys že 
inalčįų Kultūros Kliubo susirin
kimas, bet visgi butų geistina 
kad šitas žemalieniškių laisva
manių atsišaukimas nepasiliktų 
balsu girioje šaukiančių.

Steponas Narkis, 
Žemaičių Kult. Klubo Pirm

Žemaičiams Žinotina.
Šiuomi pranešu Žemaičių Kui 

lyros Klubo nariams, kad sekan
tis klubo mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, lapkričio 
9 d. Hollywood Inn svetainėje, 
2417 W. 43-rd St., 7:30 vai. va
kare.

Lai bunie taip jau žinoma, 
kad klubo gyvavimo metinių su
kak tuvių vakaras su programų 
įvyks šeštadienį, gruodžio 9 d., 
viršminėtoj svetainėj.

Todėl sekančiame susirinki
me komisija išduos raportą. A- 
part to, bus renkami darbinin
kai kalbamam parengimui. Pra
šau skaitlingai dalyvauti. Atsi
veskite naujų narių. S. N.

tį, Joseph Sadovvski, nuo 3331 
N. Pulaski. Amerikos konsulo 
pranešimu, naciai aiškina, kad 
Sadowski turėjo savo nuosavy
bėje daug amunicijos ir tarna
vo Lenkijos kariuomenėj.

Sušaudytojo našlė, Stefanija 
Sadowski, vakar išsiuntė pro
testus Amerikos ir Vokietijos 
valdžioms, kad jos vyras buvo 
nužudytas ir kad jam daromi 
užmetimai yra nepamatuoti.

Vakar ji ruošėsi apleisti Chi- 
cago ir važiuoti Washingtonan 
įteikti valdžiai protestą žodžiu. 
Ji sako, kad jos vyras buvo nu
važiavęs Lenkijon gimines ap 
lankyti, o ne kariauti.

•ž&&&&&£
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$10,000 Už Nelaimę 
Prie Halsted ir 
Archer

Sužeistam Gatvekarių 
Tarnautojui.

Pereitų metų gruodžio mėne
sį Chicagos gatvekarių bendro
vės tarnautojas, Jona^ Sisui, 
nuo 1817 West 64th st., darba
vosi prie Halsted ir Archer gat
vių kryžkelio.

Pasitaikė, kad iš po tilto, prie 
to kryžkelio, pasirodė ganą grei
tai važiuojantis automobilis, Si
sui parmušė ir sunkiai sužeidė. 
Prie automobilio vairo buvo Al- 
bert Sabek, prezidentas Central 
Die Casting and Manufacturing
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Sustabdė Pašto 
Siuntinius 
Vokietijon
Taipgi Dancigan ir Slovakijon

Chicagos Pašto viršininkas; 
Ernest J. Kruetgen, vakar pa 
skelbė, kad dėl karo Europoj 
paštas nebepriims ryšulių (par
cel post) Vokietijai, Slovakijai 
ir Dancigui. Patvarkymas, įei 
kia suprasti, laiškų nepaliečia.
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Paštas Eina Lietuvon.
“Naujienos” kasdien gauna 

daug paklausimų" apie paštą Lie
tuvon. Kiek mums žinoma, vi 
sokie siuntiniai tarp Lietuvos ir 
Jungtinių Valstijų eina nevaržo
mi, bet dėl pakrikusio laivų su
sisiekimo užtrunka kelionėj ii 
giau negu paprastai.

Suėmė Už 50

Jie neseniai apiplėšė gatvėj ir 
sunkiai sumušė autobusų šofe
rį iš Brighton Parko,. Edward 
Bonkovvski, 4634 S. Roękwell 
street.

Apiplėšimų
Darbavosi Brighton Parko.
Brighton Parko policija už

vakar vakare suėmė tris chica- 
giečius už apiplėšinėjimą namų 
r žmonių gatvėse, Soathsidėj, 
daugiausia Brighton Parke.

Suimtieji yra Peter Kė’pes, 28 
metų ehieagietis, nuo 4827 Ląf- 
iin street (kuris neseniai buvo 
paroliuotas iš Stateyille kalėji
mo) ; 23 metų Lou.s Kraml, 
3657 54th' street, buvęs kalinys 
paroliuotas iš Pontiac, ir 30 me
tų Joseph Bogner, 3501 61‘st

Remsite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOJE”

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
HILLSBOROį: ILL.— Hen

ry Seago;: 73 metų amžiaus 
kalvis, kuris yra kaltinamas 
George McNee|e nužudymu 
dčį moters.

a
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. .. . .. .. . . .. , . . .. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
;; CHICAGO.—Pirmas sniegas Čhičagoje. P-lė Irene Wilk valo sniegą nuo auto 

mobilio. ’ '
; . i. .

' NAUJffiN0S,'ČMčag6,’ 111.

/‘Vokietija Netrukus 
Suhankrotuos”

^■8
NAUJIENŲ-ACME Tclephoto 

HANSAS CITY, MO.
Ruth Grow, kuriai liko įdė
tas “metalinis kaulas”. Net
rukus ji pradėsianti vaikš-

Garsaus Vokietijos Mokslininko 
Nuomonė.

Kalbėdamas Chicagos advo
katų draugijai, Dr. Melchior Pa- 
lyi pareiškė, kad Vokietija ne
trukus ąubrankrotUos, nes jos 
ekonominis balansas yra išėjęs 
iš lygsvaros, valdžios finansai 
abai silpni ir vidurinė gyvento
jų kliasa beveik nieko neturi. ,

Dr. Palyi yra buvęs Vokieti
jos valdžios banko, Reicbsban- 
xo direktorius ir garsus ekono
mistas. Jis dabar profesoriauja 
Jhicagos Universitete.
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Karo Žemėlapiai
spal-Naujienose galite gauti 

vuotą Europos žemėlapį su pa- 
visų didesnių mie- 
kurį galėsite sekti 
veiksmus, 
žemėlapio pusėje

žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

Antroje
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičiaus.

Kaina 15c.

Nauji 
Piliečiai

Spalių Mėn. Skaitlinės.
Imigracijos biuras ikelbia, 

kad per spalių mėnesį 2,934 at
eiviai išsiėmė pilietybės (ant
ruosius) popierius, o 1,473 išsi
ėmė pirmuosius, Pernai, spalių 
mėnesio skąįtr.nčs buvo seka
mos: 1,360 išsiėmė pirmus po
pierius, 2,140 — antruosius.

kelbimai Naujienose
>>da įaudą dėlto, 

oačios-Naujienos 
naudingos.
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SILVER-

arenoje 
ristikas 

etiopu

ristikas

SAMARA RISIS SU 
STEIN

Rytoj White City 
susikibs pasižymėjęs 
Ruffy Silverstein su 
Seeli Samara.

Kaipo profesionalas
Silverstein pradėjo ristis prieš 
dvejus metus. Per tą laiką jis 
nėra pralaimėjęs nė vienų im
tynių, ųors dažnai pasitaikyda
vo po du ir tris kartus per sa
vaitę ristis. Ir tai ristis su ge
riausiais ristikais. ‘

X

Samara pasižymi nepaprasta 
jėga, o be to, žino tokių trik- 
sų, kurie Amerikos ristikams 
nėr^a žinomi. Todėl galima ti
kėtis, kad tų pirmaeilių ristikų 
susirėmimas bus nepaprastai 
įdomus. Ristynės įvyks šiandien 
vakare.
RAINBO FRONTON ARENA

Ateinantį trečiadienį, lapkri
čio 8 d., Rainbo Fronton are
noje susikibs Friedrich Schacht 
su Seeli Samara, Etiopijos ris- 
tiku.

Abu ristikai yra pasižymėję 
nepaprasta joga ir ištvermin
gumu. Jie gali valandą ir dau
giau ristis ir nepailsta. Numa
toma, kad jų ristynčs bus savo 
rųšies uraganas.

Svarbesni Šeštadie 
nio Futbolo 
Rezultatai

Notre Dame, 11; Army, 0. 
Northwestcrn, U; Mi n lieso

Iowa, 4;, Purdue, 0.
Illinois, 16; Michigan, 7.
Ohio State, 24; Indiana, 0.
Missouri, 27; Nebraska, 13.
Lake Forest, 23; North Cen

tral, 0.
Beloit, 26; Grinnell, 19.
Oklahoma, 38; la. State, 6.

EAST.
Boston college, 13; Auburn,

6.
13.

Dartmouth, 33; Yale, 0. 
iPennsylvania, 13; Navy, 
Duųiiesne, 21; Marquette, 
Michigan State, 14; Syracu- 

se, 3.
Princėton, 9; Harvard, 6.
Villanova, 13; Delroit, 6.
Pittsburgh, 13; Temple, 7. 

SOUTH.
Tennessec, 20; Louisiana 

State, 0.
Duke, 7; Georgia Tech., 6.
Virginia, 47; Chicago, 0.
South Carolina, 6; Florida, 0 
So. Methodist, 10; Texas, 0. 

FAR WEST.
South California, 19; Ore- 

gon State, 7.
Oregon, 38; Washington 

State, 0.

Užsidariusių 
Bankų Stovis
Netrukus Mokės Dividendus:
Park Ridge State Bank
Park State Bank
Peoples State Bank of Arling- 

ton Heights
Phillip State Bank and Trusl 

Company
Proviso State Bank
Negreit Mokės Dividendus:
Papanek-Kovac State Bank
Peoples...State Bank of May- 

wood
Prudential State Savings 

Bank
Progressive State Bank
Pinkert State Bank

s Dividendai Maži.
Visi aukščiau suminėti 

kai baigia likvidaciją ir beveik 
visus pinigus depozitoriams grą
žino, vieni 15%, kiti 20%, o Pa- 
panek bankas grąžino net iki 
67%. Visi žadami dividendai 
bus maži, po 5%, ir turbut bus 
paskutiniai.

ban-

Pirmądien., lapkričio 6, 1939

VAKAR
IR UŽVAKAR
CH1CAGOJ

• Dėl atkartotinai atsitinkan
čių pabėgimų iš St. Charles pa
taisos namų, Kane apskričio 
prokuratūra nutarė padaryti ty
rinėjimą ir patirti, jei bus gali
ma, kas yra jų kaltininkas.
• Gąražiuj, ties 314 N. Latrobe 
avenue, nuo nuodingų gasolino 
dujų nutroško 35 metų chica- 
gietis, Joseph L. Metheral. Jis 
gyveno adresu 351 N. Lock- 
wood avenue ir tarnavo Illinois 
Bell Telephone bendrovei.
e Trys ginkluoti piktadariai 
šeštadienį pasivogė $500 iš Uni
ted Insurance Co., agentūros, 
adresu 2721 S. Michigan ave
nue. Tarnautoja, Mrs. Bertha 
Miller apalpo, kai vienas užpuo
likų pagrąsino ją nušauti, jeigu 
ji nepasakys kur yra pinigai.
• Bešaudydamas žiurkes savo 
namų kieme, 1719 S. 17th st., 
pasišovė 21 metų jaunuolis, Vin
cei! t Chlebec.
O Ties 350 N. Dearborn street 
praeiviai rado ant šaligatvio gu
lintį apie 60 metų, sunkiai ser
gantį vyrą. Jis mirė vežamas į 
Henrotįn ligoninę. Adresas — 
pavardė nežinomi.
• Praradusi lygsvarą dėl savo 
motinos mirties, vakar nusišo
vė 46 metų Mrs. Lillian Carl- 
son. Gyveno adresu 5923 Wil- 
son avenue. Del nežinomų prie
žasčių vakar taipgi nusižudė 
(nusinuodijo gašli) ehieagietis, 
George S. Alau. Gyveno 8 Park 
Drive, Glenview priemiestyj. 
Buvo 41 m. amžiaus.
0 Du drąsus chicagiečiai, 27 
metų Cari Sjobring, 3417 Fos- 
tėr avenue, jr 19 metų Chester 
Streske; 2221 N. Menard ave
nue, pasistatydino 17 pėdų es
kimų “kayak” tipo laivelį ir už
vakar su juo perplaukė Michi
gan ežerą, iš Chicagos į Michi
gan City. Kelionėj praleido .22 
valandas.
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> Sanitarinis Distriktas, kuris 
Vakar pradėjo švęsti 54 ritėtų 
sukaktį, paskelbė, kad Šiandien 
atidarys inspekcijai didžiulę iš
matų perdibimo stotį prie 5900 
Pershing Road, Publika galės į- 
monį lankyti nuo 2 vai. po pie
tų. Jos pastatymui pats distrik' 
tas ir federalė valdžia išleido 
$60,000,000. v ,
e Garaže ties 827 Washington 
fet. Evanston, buvo rastas nu
šautas 42 metų evanstonietis, J. 
Erson Stratton. Policija spėja, 
kad velionį arba užmušė plėši
kas arba jisai nusižudė............
0 Evanstono policija ir pašto 
detektyvai nejuokais ieško špo
sininkų,* kurie keistus juokus 
krečia. Jie sumetė kelis sudauž
tus žalius kiaušinius į pašto dė
žutę prie Simpson ir Sherman 
avenue. Viduj pasidarė “kiau- 
šinieųė”.
0 45 metų Frank Grzykowski, 
3346 W. 63rd street, nusišovė 
bevalydamas šautuvą medžiok
lei.
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Jaunuoliai Padegė
Namą

Besilinksmindami Hallowe*en 
naktį, trys jaunuoliai padegė 
tuščią fabriko triobesį prie 3020 
Ąrmitage avenue. Gaisras pada
rė apie $10,000. Vakar visi trys 
buvo suimti: 14 metų Norman 
Tinglen, 1936 N. Whipple st., 
Lane mokyklos mokinys; 16 
metų Raiph Jensen, 3054 Armi- 
tage avenue, ir 18 metų James 
Chase, 3043 Ąrmitage.

BOHEMIAN GIRL 
“ČIGONAITfi” 
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