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REIKALAUJA VISIŠKO BELGIJOS 
NEUTRALUMO

_______________________________ __________ ’__________

Numatoma, kad artimoj ateity gali 
užpulti Holandiją

PARYŽIUS, Francu zi j a, lapk. 
6. — čia gauta žinia, kad per
eitą šeštadienį Vokietijos am
basadorius atlankė Belgijos už
sienių reikalų ministerj Spaaką 
ir įteikė jam ultimatumą.

Ultimatumas reikalauja, kad 
Belgija pasiliktų neutrali, ne
žiūrint kokia aplinkuma susi
darys. Kad Belgija pasiliktų 
neutrali net jeigu naciai užpul
tų Holandiją.

Vokietija įspėjo Belgiją, kad 
ji skaitys nedraugingu aktu, 
jeigu Belgija mėgins daryti

reikalauja, kad Belgija paaiš
kintų, kokius santykius ji tu
ri su Holandija.

Kiti pranešimai pasakoja, 
kad Vokietija turi sukoncen
travusi stiprias karo jėgas Ho- 
landijos pasieniu. Reiškiama 
nuomonė, jogei vokiečiai gali 
okupuoti Holandiją artimoj at
eity.

Belgijos ministerių kabine
tas, gavęs Vokietijos notą, tu
rėjo posėdį tą patį šeštadienį. 
Posėdis nepadarė konkretaus 
nutarimo. Pirmadienį ministe
rių kabinetas vėl susirinko po- Naiuittuu-Aciue Teiepuuiu

Prezidentas Rooseveltas pasirašę neutraliteto bilių.

BROhDERIS SIŪLO “NAUJĄ LINIJĄ” 
. KOMUNISTAMS
ATAKUOJA PREZ. ROOSEVELTĄ

BOSTON, Mass., lapkr. 6. — 
Visai nesenas laikas, kai Brow- 
der, Amerikos komunistų par
tijos lyderis, rėmė prez. Roose- 
veltą ir Naująją Dalybą. Rėmė1 
bent viešais pareiškimais. »

Pereitą sekmadienį jis kalbė
jo Bostone. Bet jau kitokią gie
smę giedojo, piktai smerkda
mas prez. Rooseveltą. Pasak 
Browderio, prez. Rooseveltas 
patvariai ir sistemačiai sten
giasi pabloginti Jungt. Valstijų 
ir sovietų Rusijos santykius.

Mat, Jungt. Valstijos priėmė 
naują neutralumo įstatymą, pa- 
gal kurį britai ir francuzai ga
lės pirkti Amerikoje karo reik-

naujas sutartis su kitomis val
stybėmis. Vokiečių nota taipgi

sėdžiui, kuriam pirmininkavo 
pats karalius Leopoldas.

menas. Neutralumo įstatymui 
yra priešingos Vokietija ir Ru
sija, taigi ir Browder joms pri
taria.

Kitas dalykas. Neseniai ko
munistai organizavo “bendrus” 
ir “liaudies” frontus. Sekma
dienį Browder jau nebeprisi
minė tų “frontų”. Sekmadienį 
jis šaukė savo sekėjus atlikti 
Amerikoje tokį žygį, kokį at
liko Rusijos bolševikai: sukur- 
ti Amerikoje socializmą greitų 
visuomenės sątvarkos pakeiti
mu.

Browderis, kitaip sakant, pa
informavo Amerikos bolševi
kus, kad ateity jie turi laiky
tis naujos linijos.

Vokiečiai iteikė nor 
vegams tris reika

lavimus

Vokietijos vyriausy 
bė persikelsianti 

j Vieną

Francuzai nušovė 9 
vokiečių lėktuvus

BERLYNAS, Vokietija,. lapk. 
6. — Vokietija įteikė tris nau
jus reikalavimus Norvegijai 
ryšium su ginčų dėl Amerikos 
laivo City o$ FliriT. Naciai rei
kalauja, kad norvegai-<paleistų 
internuotus vokiečių jūreivius, 
kurie vairavo City cf Flint. 
Jie taipgi reikalauja, kad nor
vegai atiduotų Amerikos laivą 
ir jo prekes Vokietijai. Ir pa
galiau jie reikalauja 'bent sulai
kyti Amerikos laivą Norvegi
jos uoste kol ginčas pasibaigs, 
jeigu 
vimų 
jau.

pirmųjų dviejų reikala- 
nenorima išpildyti tuo-

Britai džiaugiasi dėl 
Jungt. Valstijų neu

tralumo įstatymo
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

6. — Oficialiuose Londono sluo
ksniuose reiškiamas didelis pa
sitenkinimas, kad Jungt. Val
stijos priėmė 
mo įstatymą, 
galėsią didžiai 
resursus karui
darni reikmenąs Jungt. Valsfi- 
jose.

BUDAPEST, Vengrija, lapk. 
6. — Gaunami iš Austrijos pra
nešimai sako, kad Hitlerio vy
riausybė planuoja persikelti į 
Vieną, Austrijoje, ir į Prahą, 
Čekijoje.. ..

Kai kurie žinomi pastatai 
Vienoje ir Prahoje ir jų apy
linkėse ruošiami naujiems po
nams gyventi. Feldmaršalo Goe- 
ringo žmona ir vaikas jau pa
siųsti į Prahą. Toki bent gan
dai eina.

Kodėl gi naciai planuoja kel
tis į Vieną ir Prahą? Kalbama, 
Vokietija pradėsianti atkaklias 
lėktuvų atakas prieš britus ir 
francuzus. Bet tokiu atveju 
ir Vokietija gali tikėtis atakų. 
O jeigu taip, tai gyventi Ber
lyne ir operuoti čia vyriausy
bės ofisus naciams pasidaro ne
saugu. Todėl jie planuoją kel
tis toliau nuo pavojaus.

Bet šitie pranešimai 
tvirtinti.

PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
6. — Francuzijos karo komu
nikatas pirmadienį sako, kad 
įvyko devynių francuzų ir 27 
vokiečių lėktuyų kautynės va
karų fronte* Kautynes laimėjo 
francuZai.4;
„Jie numušė 9 vokiečių lėktu
vus. Septyni lėktuvai nukibto 
Francuzijos tvirtovių linijoje, 
gi du Vokietijos teritorijoje. 
Visi devyni francuzų lėktuvai 
sugrįžo į savo bazę sveiki.

Vokiečiai buvo užėmę mažą 
salą Reino upėje. Tikrą salos 
vieta nepranešta. Francuzijos 
artilerija;4 atidarė ugnį ir nu
vijo vokiečius hUo salos.

Vokietija ofganizuo 
ja blokadą prieš tai 

kininkus

ne pa-

naują neutralu- 
Britai jaučiasi 
sustiprinti savo 
su naciais, pirk-

Talkininkai paruošė 
planus prekybos lai

vams palydėti

Paskandino 55 britų 
laivus

lapkr. 
atstc-

LONDONAS, Anglija, 
6. — Britanijos laivyno 
vai pirmadienį paskelbė, kad 
vokiečių submarinai iki šiam 
laikui paskandino 55 britų pre
kybinius laivus. Paskandintų 
laivų talpa siekia 238,795 to
nus. Tačiau dar 18,500,000, to
nų talpos britų komercinių lai
vų plaukioja juromis.

PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
6. — Pereitą savaitę Francu- 
zijoj lankėsi Britanijos admira
liteto pirmas lordas Winston 
Churchill. Jis ir jo palydovai 
kartu su francuzais paruošė 
planus karo laivams palydėti 
prekybinius laivus, kurie ga
bens iš Amerikos reikmenąs 
talkininkams. Ypatingo dėme
sio britai ir francuzai kreipia 
j submarinų pavojų. Talkinin
kai tikisi įveikti submarinų 
atakas.

PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
6. — Anglija ir Francuzija už
blokavo kelius prekėms gabe
namoms į Vokietiją iš užjūrių. 
Vokietija mėgina užblokuoti 
siuntimą prekių talkininkams 
iš Europos kontinento. Naciai 
daro spaudimą į Holandiją, į 
Italiją, į Skandinavijos ir į 
Balkanų šalis, kad jos parduo
tų reikmenąs tik Vokietijai ir 
vestų prekybą viena su kito
mis — bet ne su Francuzija 
ir Britanija. Iki šiol nacių pa
stangos buvo bergždžios.

Naciai atakuoja
Jungt. Valstijas

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
6. — Nacių spauda didžiausiu 
piktumu atakuoja prez. Roose
veltą ir Jujigt. Valstijų valsty
bės sekretorių Cordell Hull dėl 
to, kad kongresas išleido val
džios proponuotą neutralumo 
įstatymą. Dėka to įstatyčio tai-* 

_________________ _ kininkai galės pirktis Jungt. 
saulė teka 6:29 v. r., leidžia-(Valstijose reikmenąs karui su 
ai 4:38 v. v. j naciais.

Cbicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pro 

i .1

našauta*
Niaukiasi; truputį šilčiau; 

' lengvi ir vidutinio stiprumo 
pietų vakarų iki pietų vėjai;

KARO ŽINIŲ Naciai smaugia žy 
SĄTKAUKA

BRUSSĖLS; Belgija, lapkr.
6, — Vokietija pasiuntė Belgi
jai ultimatumą. Reikalauja, kad 
Belgija pasiliktų neutrali bet 
kokioj aplinkumoj — net, ma
noma, jeigu pačiai užpultų Ho
landiją; Belgijos/valdžia svar
stė Hitterio*beikalavimus.

• //“•■■■

OSLO, . Norvegija, lapkr. 6.

dus Lenkijoje

KOMUNISTŲ INTERNACIONALAS IRGI 
SMERKIA TALKININKUS

Britų ir indusų dery
bos užsikirtosios

BOMBA Y, Indija, lapkr. 6 
— Indija reikalauja nepriklau
somybės. Britanija sako, kad J 
indųsų reikalavimus išpildy
sianti kai karas pasibaigs. Bri
tanijos vicekaralius, lordas Lin- 
lithgow, pasiūlė indusams aug- 
štas vietas Indijos vyriausybė
je. Indusai pasiūlymo nepri
ima. Jie reikalauja Indijai dau
giau teisių.

An

' ■ Į. H . -............

Antradienį rinkimai
■t i ,| i B.......... '

CHICAGO, lapkr. 6
tradienį įvyksta įvairių valsti
jų valdininkų rinkimai, Kali
fornijoj ir Ohio valstijoje bus 
balsuojami taipgi pensijų 
jektaL

‘PARYŽIUS, Francuzija, lapk.
6. — Žydų pogromai Vokieti
joje išgarsėjo visame pasauly. 
Bet pasiekiančios Paryžių ži
nios iš Lenkijos rodo, 'kad žy
dų padėtis, tpje Lenkijos daly, 
kurią užkariavo^ naciai, daros; 
sunkesąė; negu Vokietijoje^

Lenkijos žydai nukentėjo dėl 
—. Norvegijos valdžia atmetė karo. Naciams paėmus Lenkiją 
naujus Vokietijos reikalavimus prasidėjo žydų persekiojimai, 
paleisti internuotus vokiečius Didesnės žydų krautuvės kon- 
jureivius ir atiduoti Amerikos fiskuotos. Mažesnės uždarytos, 
laivą City of Flint vokiečiams* Naciai uždraudė žydams užsi- 
City l of Flint* i - pir madienį dar. 
tebestovėjo* Norvegijos uosle 
Bergen ir laukė Jungt. Valsti
jų paliepimo išplaukti.

PARYŽIUS, Francuzija; lapk. 
6. — Vokietijos kariuomenė 
buvo okupavusi mažą salą Rei
no upėje. Francuzijos artileri
ja nuvijo vokiečius nuo salos.

HAAGA,' Holandija, lapk. G.
— Švedijos, Norvegijos, Suo
mijos, Danijos, Belgijos ir Ho- 
landijos atstovai susirinko Haa- 
gcje apsvarstyti sunkumus, Ku
rie paeina dėl to, kad kariau
jančios šalys jų neutralumą už
gauna.

BUDAPEST, Vengrija, lapk. 
6. — Gaunamais čia praneši
mais Vokietijos vyriausybė pla
nuoja keltis j Vieną, Austri
joje. ■ * . \

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
6. — Ryšium su Jungt. Valsti
jų nauju neutralumo įstatymu 
nacių spauda vėl piktai atakuo
ja prez. Rooseveltą ir valsty
bės sekretorių Cprdell Hullį.

MASKVA, Sovįetų Rusija, 
lapkr. 6 
Suomijos derybos laikinai per
trauktos. Rusai mini' bolševi
kiškos revoliucijos 22 metų su
kaktį. ’ • Į y * . ' '' :: ’

ROMA, Italija, lapkr, 6. — 
Italija planuoja perorganizuoti 
savo armiją, šiandien Italijai 
trūkstą aukso, modernios arti
lerijos, tankų ir priešlėktuvinių 
patrankų/ 7

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
6. — Vokiečių submarinai pa
skandino 56 britų prekybos lai
vus — viso 238,000 tonų tal- 

jpos. Francuzija neteko šešių

net, ma

Sc-vietų Rusijos ir

pro-

MASKVA,- Sovietų Rusija, 
lapkr. 6. — Komunistų inter
nacionalas pirmadienį paskelbė 
ilgą manifestą dienrašty “Prav- 
da”. Manifestas smerkia Ame
rikos buržuaziją dėl to, kad 
Jungt. Valstijos panaikino gin
klų embargą. ' v- ~ . /tijo .valstybėse. •

•

Maskvos internacionalas ra
gina Britanijos ir Francuzijos 
darbininkus kovoti prieš tuos, 
kurie nori ilgiau tęsti imperia
listini karą. Jis betgi nepata
ria Vokietijos darbininkams 
prieš Hitlerį sukilti. Nekriti
kuoja Rusijos agresijos Pabal-

Kalba apie embargo 
prekių siuntimui 

Japonijon

Rusijos premjeras 
smerkia Jungt.

Valstijas
imti s pelningesniais amatais. 
Įvesti nuostatai draudžią žy
dams .turėti daugiau nei $409. 
Naciai kdnfiskuoja • ne tik pi
nigus, bet ir kitokį Lenkijos 
žydų turtą. \ /

Faktinai naciai taip stipriai 
smaugia žydus, kad 1,500,000 
Lenkijos žydų gresia badas ir 
bado mirtis.

Leido užregistruoti 
Amerikos laivus 

Panamoje

WASHINGTON, D. C., lapk. 
6. — Jungt. Valstijų senato 
užsienių reikalų komiteto pir
mininkas, senatorius Pittman, 
pirmadienį pareiškė: Jeigu Ja
ponija nepiliaus atakavusi J. 
Valstijų interesus Kinijoj, tai 
jis pasiūlys busimam kongresui 
rezoliuciją, kurį įgalios prez. 
Rooseveltą paskelbti embargą 
prekių siuntimui į Japoniją.

NEW YORK, N. Y., lapkr.
6. — Jungt. Valstijų neutralu
mo aktas uždraudė Amerikos 
laivams plaukioti į daugelį svar- 
bių^Europos uostų. Todėl Uni
ted States Lines, turinti U 
laivų, kurie kursuodavo tarp 
Jungtu Valstijų ir Europos, no
ri užregistruoti devynis savo 
laivus Panamoje. Kaipo Pana
mos laivai, jie ,galės plaukioti 
į Europą.

Leidimą užregistruoti laivus 
Panamoj pirkiybos laivyno ko
misija jau darė. Valdžios lei
dimas dar negautas.

Naciai stengiasi su 
pykdyti Argentiną 

ir Britaniją

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 6. — Rusijos premjeras 
Molotov pirmadienį kalbėjo iš
kilmėse surengtose bolševikiš
kos revoliucijos 22 metų sukak
čiai paminėti. Molotov pasmer
kė Jungt. Valstijas dėl to, kad 
jos nuėmė drausmę gabenti 
ginklus ir kitokias karo reik- 
menas talkininkams iš Ameri
kos. Pasak Molotovo, Jungt. 
Valstijos norinčios tik ilgiau 
Vokietijos ir talkininkų karą 
pratęsti.

Maisto kainos kila 
Vokietijoje

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
6. Vokietijoje yra įvesta 
griežta maisto! kainų kontrolė. 
£et* šeimininkės jaučia kainų 
kilimą. Pavyzdžiui, daržovių. 
Teisybė, prastos rųšies daržo
vių kainos palaikomos kaip pa
tvarkymų nustatytos^ Bet jei
gu norima gauti geresnių dar
žovių, tai tenka mokėti joms 

* tokias kainas, kurių paprasti
laivų 47,000 tonų talpos ir neu-| piliečiai, o ypatingai darbinin- 
tralios neteko 32 laivų 98,000 kai, jokiu budu nepajėgia mo- 
tonų talpos. Ikėti.

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 6. — Nacių šalininkai 
Argentinoje pradėjo kampani
ją tikslu supykdyti Britaniją ir 
Argentiną. Jie reikalauja, kad 
Argentina ' pasiimtų Falkland 
salas. Šiandien tose salose yra 
britų laivų bazė. Bet Argen
tina argumentuoja, kad salos 
priklausančios jai, o ne Bri
tanijai. Naciai ir stengiasi gifl- 
uą įkaitinti.

Rusijos derlius ge
ras; laimė Hitleriui

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 6. — š:met Rusija turė
jo kuone rekordiniai gerą 
lių. Reiškiama nuomonė, 
Rusija galėsianti pasiųsti 
leriui nemažai javų.

kad
Hit-

Penki sužeisti trau
kinio nelaimėje

SPRINGFIELD, Mass., lapk. 
6. — Pasažierinis Chicago-Bos- 
ton traukinys pirmadienį nušo
ko nuo bėgių arti Westfield- 
Springfield linijos.» Nelaimėje 
penki pasažieriai sužeisti*.

Rusai mini “revoliu 
cijos” sukakti

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 6. — Rusijoj prasidėjo 
22-ros metinės rusų “revoliuci
jos” sukakties minėjimas. Pa
radai, agitacija, sovietų virši
lų kalbos — viskas įeina į mi
nėjimo programą.

Tik kuomet pernai smarkiau
sios atakos buvo atkreiptos 
prieš fašizmą ir nacizmą^ šį
met apie nacius komunistų va
dai neprasitars vienu žodžiu 
prastai.

Copenhagenui gre
šia minų pavojus

COPENHAGEN, Danija, lap
kričio 6. — Paskutiniųjų die
nų audringa jura atnešė kai 
kurias minas, kurias vokiečiai 
paskandino juroje, į Danijos 
pakraščius. Keletas minų, atsi- 
mušusios į uolas, jau eksploda- 
vo. Kitas vanduo išplovė į smil
tyno krantą, šitos neeksploda- 
vo. Viename miestely juros pa
krašty eksplodavusi mina ap
draskė keletą namų.

*
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JONAS KAIRYS

Kurpiauk Vitaminai
(Feljetonas)

Kurpiui daktaras kaip veži 
Itiui pcnktas ratas..Bet kurpius 
tam ir kurpius, Jam nesykį 

kurpius ir pirštu j šon< s’Pnavos* da^ar<k tltulasLd- 
^lomas, tęgas įr profesūra. Km 
jis ir Savo dirbtuvę avalynės li- 

v&jino, batiis' ligoniai—Nuo įgautų rimbis ark r. 
lys bėkstą, darbštų ir jėgas.

—Nuo durnų?
—Taip, nuo durnų. 
Cha, cha, cha, —

jo gydytojas, kad net Šoriai su

(Tęsinys)
—Užtikrinti, kad jie turi vl 

sus vitaminus — iki z-x-iel-t,— 
tarė 1 
nubraukė.

—Nesuprantu
’r < iaiS’ 

Nesykfs jlš ištisus vakarus ant 
alkūnių prarymo jo, 
damas, kaip išrasti 
kuri pati į padarytą 
paušliį diplorrią.

,—Tai gal ir nub ko- —^Supranti, kolega,
'kalingas juodas.

tautosnaudoses, — paskui, viskas darysis savamu 
išradimai, patentai patys al- 

jau pakanka, eis
* a.'» ,

nusikvato-

begalvo- 
mašiną, 
batų įs-

savo pa

su.io butų geras vaistas?
— (r nuo I 

patvirtino kurpius.
—Pakanka,.

Tamstą sekančiam posėdy ap 
šauksime chemijos daktaru.

man rei- 
ant balto, o

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmą

Nekentėkite bereikalingai raumenų . 
skaudėjų. Tūkstančiai . Žmonių 
pasiekė , nepaprastą. palengvinimą 
reumątiškų skausmų, strėnų raumeųų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir Šiaip rau? 
menų ^skaųdijimų'vien išsitnndami su

ūmai suteikia Jaukiamą .pa-

skaudėjimu išsinarinimų ir šiaiprau-

Pain-Expelleriu. šis sensacingas Hni- 
mentąs. f * :
lengvinimą. Virš 17. milijonų bon- 
kučlu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-ExpellerĮo. Reikalaukite Pąin- 
Ėxpellerio su inkaru ant dėžutės.

Taisykite Savo
Namus Pakol
Viskas. Atpigę

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

1739 S6. Halsted St
CHICAGČ, ILt. < •> ........................................ ................................ ■’............................
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—Taip, tai taip', bet aš ma
nau, kad jau. gana visuomenei 
pasitarnauta, D|igšįiriė kortas 
lošę, nes j a ii dešimkės nėr, —- 
tarė gydytojas.

—Taip, gana visuomenės la
bui, — patvirtino ir kurpius.

Gydytojas įiakilo nuo kėdės, 
krutinę išpūtė kaip rusų feldfe
belis ir mokomaisiais žlrigs- 
iriais pradėjo žingsniuoti iš 
kkmpo į ktfiripą; Po to, Stabte
lėjo kabineto vidriry ir nykš
čiais pasikabino už petnešų.

—Cha, cha, chą, ką tii dary
tumei jei bučiau aš pralošęs 
golfo turriamentą ir taurė butų 
tekusi smuklininkui?

—Bučiau pasveikinęs laimin
gąjį. — atsakė kurpius.

1 • . r..................................a .» i

—Pilnai tikiu, kad tamsia 
manęs nesupratai. O jei ir su
pratai, tai sąmoningai įžeidi gy
dytojų lupiną. Juk, tai negali
mas daiktasj kąd leisti smukli- 
riinkui i^foŠli. Juk, jis tada bu
tų gavęs ir sidabrinę trofėjų ir 

<čampionąto titrilą, o man, ot, 
šiokia nosis

---- -—... ’ •—-v

IiM.T.EVn.LE. ILt. —, 
tų, kuris apsivedė- su Ėrmal

^ĄOjnĖNV-ĄCME Telephoto,, 

baldo Joseph. Stoltz, 7Ž mė 
E. riainlin, 27 mėtiį.

prie 
nutęsėnutęsė visu 
norėdamas

rankos ilgtima, lyg 
parodyti, kad jam 

ą gydytojų nosys 
usios per visa ran-

CHANE CO(AL CQMPANY 
5332 Ko;- Lbiigr Aveniiė 
Telefonas POllTSMOUTH 0022 

PbCŽHONTAS Minė Rup Jš įeriaiisių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65 
5 tonus ar daugiau ....... * f “
PETROLEŪM CARBON ČOKE .,_$7.40 
Perkant 5 tomis ar daugiau Tonas * 

. — . , Sales ekstra.. n.. „

J... ... . .. y . ,,.n u ■ unKLAUSYKIME
SALfiMiEnb RYTMETINIŲ

■» p«.r.w»r.o,« M - . <. ... *

PROGRAMŲ 10:00 val. fttro
1480 KC.

IS STOTIES W.H.!.P.

pralošus
butų pailgėjusios per visą 
k3- i

—Btrr . .. suskambėjo durų' 
skambutis. . . .

Gydytojas atidarė laukiamo
sios duris ir .iškišo plikę.

--Laba vakara. Gal mane 
skubiai atleisite ponas daktarė? 
lėtai tarė moteris. ,

—Jes, jės .. >skas pasidarė?... 
sėskis... , .

. • <• < ' •j. . ,

Gydytojas pridėjo turkiškąjį 
rankšluostį prie nugaros ir pra
dėjo klausyti dešinę ausį pridė
jęs, paskui, kairę. Po to. pakar
toja tą patį prie krutinės.

—Kur skauda?. v
* K . .. ■ '.. * ** *•

—O t, čia? į>er sftėiias-ir’deši
nį peties meiitį. ’

-j^Taip, taip ... pavojinga, rei 
kalinga labai skubi operacija.

—Operacija?!
*—Taip? ir labai skubi, —pa

kartojo gydytojas.
-^-Kokia operacija?!
—Akloji žarna visai jau su

augusi, paskui, labai bloga yra 
tulžis ir ...

—Ir dar kas? — nusigando 
moteris.

—-Ir vidurių tumeris.. ' 
—Na, o kiek tai kainuos?

• • . » » , » J >.

—Operacija kainuos $145, o 
ligoninė pigiausia po 4 per die
ną
. Gydytojas tai taręs įėjo į kam
barį, kur - laukė kurpius. Tuo 
tarpu moteris likusi viena kabi
nete ilgai svyravo. Galiau pa
varčiusį rankoje receptą, su
gniaužė ir riušvilpinor į gurbą.

—Jam pačiam reikia įiroto 
oįėi’ačija padaryti, —; tarė ji. 
—Toks man iš jo čia daktaras.

tasi's ruko ganėtinai ir 
—Tai kas blogo?
—Šutanti

n inkais 
ruko — 
druktas

cigarų:

tamsta, smukli 
nesaikuodamas 

neskaičiuodamas, jis ii
rezervtia-

. ‘ • - * 4 i.' f Y

ras ir ištvermingas kaip čam- 
pionas. Tai įrodymas, kad jis iš 
alaus ir cigarų gauną pakanka
mai vitaminų D.

I/5 . «

Gydytoja? priėjo prie kur
piaus ir Vierią koją pakėlė ant

_cbTwofck
No.

COPJl NKDUCMH SSRVICT, ING

ifc ano čfcocHET pXrrkF<W
siuvinėjimas ir mezginiai sujungti.

2268'

I NAUJIENOJ NĘEDLEęMFr Į)«PT., 
|1739 So. Halstod St, Chtoafo, Dt 

| Čia įdedu 16 centų ir prėftu afiJiųsli man

I Vardas fr pavardė.... 
♦

1 Adresas..-...-— 

Miestas if valstija.

S

r * , f. . i - v .. ,,, |, i

—Ir suprasti negaliu tų žmo- 
nių^ jie nenori gydytojui jb- 
l<ibs pagarbos pripažinti. J*ie' 
mano, kad gydytojas gali biiti 
ir be poilsio ir nevalgęs. '

— Brrr ... pasigirdo kitas 
skambutis.

—Jau ir galo su jais riebus^— 
uužgė gydytojas.

—-Sėskis, — tatė jis galvą pro 
duris iškišęs. — Dhktaraš labai 
bizi, turi išvažiuoti pas suriij,—■ 
už 500 mylių.

—Bet mari taip skauda, nega
liu iškęsti, — sako jauna mote
ris.

—Paimk du rutulėliu, asperi- 
rio ir apsikloščiiisi Šiltai, pa- 
miegok .valandėlę. Ptaeis.

Gydytojas uždrirė duris ir lyg 
karšio stiubęs;. sttšie^s burbą' 
vėl pradėjo vaikščioti p6 kabi- 
riėtįį. :

—McB mnbu 11 aš tik galėčiau 
pašvėikinti, nėsistėbė^iati ir 
smuklininku čampionu. Smuk
lininkai visi gėri iriinkai, 
—tęsė kukius.

—O gydytojai?
. —Gydytojai lošia gbifį' ir p<5-

kerį, bet negeria gana alaus', fe J

Mrs. A. K. JARUSZ
r * I

SUOSU Physical Therapy 
and Midwife

Kiekvieną dieną 
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252

Subątoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Dr. V. E^EDUNSKI
TfENTIS^AS

Pirm.,, Trečiadieni, šęštadienį
4631 So. Ashland Avė.

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

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

vak. Nedčlioj pagal susitarimą 
i Ofiso Tel.: YARDS 4781..

Namų Tel.: PROSPECT 1030

1

jo kėdės. Pažiūrėjo į akis, į 
Veido bruožus, į storąsias lupas, 
akis ir, rėdos, of, jau palieps 
išsižioti ir šaukštą į gerklę įkiš, 
aežuvį pavartys. .

—Tamsta ir vėl apie ekspe- 
imentus'sapnuoji?

—Tikra tiesa.
—’Apčyy!!! — nusičiaudėjo 

gydytojas, kad net Šimą lankai 
ubraškėjo.

—Tuu? i rudas!
Kas?

T >• ' 4

—Hitleris! >
—l'ai vokiečių didvyris. Ir 

Smetonos patronas.
Let tamsta nepamiršk, kad 

okiečiai daugiausia geria ha- 
' • 'v , į į ' y ' *

vanško alaus ir ruko 
uybos cigarus.

—Litferiš blriįVininkai ir 
ūkė; — tarė gydytojas.
—Bet Hitferis ir ne gamtos 

tvarinys^ jam ir rūkyti nė gerti 
nereikia. Jis ir taip gudriausias 
(liploiDn tas.

—Bei ir riūgiedbjai, kaip Bat
akių elgeta per Šv. Oną. Ameri
kiečiai ir namuose alaus išsi- 
verda ir daugiausią savo ciga
rų suruko, nesiskiria čia ir 
moterys nuo vyrų, o betgi jie 
toliau divorsų teismo ir beis
bolų revoliucijos nenueina.

-^-Cha, cha, cha, tai tau ir 
gydytojas, — nusikvatojo kur
pius!—Jis nežino, kad Amerikos 
tabakas dukart spragintas ir 
alus saliune chemiškai išmaišy
tas. Europoje .tabakas rankomis 
rinktas ir jaimų moterų natū
raliai sultintas, o ne moliasiais 
drėkintas. Ot, kur visa paslap
tis!

(GALAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
« 4 « ■ • . M « k i \ . - j v • 4 * «

ŠĖNlAUSiA ir DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

'r AMŠULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hefmitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYĖTTE WKl

J koplyčios visose
J—J y cJ 1 Chicagos dalyse

ne AKIU SPECIALISTAI DR; C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
ąrti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

čiaupykite tnuąiį ra£io programų Antradienio ir fteštadienio ryt- 
mėliais, 10:00 vai. ryto H vf. H. L P. stotie* (1400 K4. 

su POVILU aAltimIeru.

7i‘

iiiiiiiiiiaiiliiiiiiiuiiuiiiifiiiiiiri

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
LįrektdHtj 
Asociacijos
mt.imiiLiimnufimi.i.......... m

;i TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iiiitiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir itaktį

r ANTBONY B. PETKUS
6$B4<So. Western Ayę, Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Čburt, Cicero ..... Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
1318 Š. ČKlifornia Aveniiė Phone Lafayette 3572

| p. j. riDiKAS
3354 Šb; Halsted Street

V J .4 t. . ; l
YARDS 1419

. ..................... ..........-;-------- ■'■'("■*”i'* 1. i : v

I. j. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782
' .......   d, ,

B. F. MAŽEIKA
3vft9 Lituanica Avenue

'• -V-»4 «». •» . 4., J — ’

I ACI4aWIČZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaėe Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108thi Street Tek Puliman 1270

\ .^4 -i. ■ A ‘f ■•••,»'. ‘v

.............................................., i'Ą'i'r •■-'•r...■—■■■-......■' 1 -

, (to k .
y Phonę Yards

.L? .r J /' • ' i. ' ' ' Ir ' * t • -. • . • • t . '
3307'Lituanica Avenue
.;. i ■* •> < . ■ . ■ \ >

Varas 1139
Yards 1138

4908

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, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj nuo 10 ryto 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
iki 12 popiet, 
akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
‘ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos 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. Kenvvood 5107.

. Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo .1—3 ir 7—8 , 
Sęredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868 •

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer avenue 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKEL1S
PHYŠiČIAN. AND SCRGEON

3261 So. Halsted Street
Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: (2 iki 4 ir 7 iki

> fAventadieniais: 11 iki 12.

Dr; V. A; Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

9

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kędzie Avė.).

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

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 3151

DR. A. JENKINS4 < r

. ; (Lietuvis) .,r
GYDYTOJAS IR ŲHIRURGAfe 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai., vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde J»Ąrk 3395

Dr. Susariha Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

KITATAUČIAI
DR. HĖRZMAN

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.

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

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

Tel. CANAL 3110
. Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
. 7 u O F I SĮ A S 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS ’ 

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
, Telefonas YARDS 0818

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So; Dearborn St 
Room 1280

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

Garsinkitės “N-itose*
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TURKO IR ŽYDO KAPAS

&

Dvaras, kuriame gyveno turkų karys. — Prie žydui 
supilto kalnelio renkasi jo tautiečiai

NAUJIENŲ-ACME Tclophoto
Kongresmanai Charles Eaton, Hamiitorf- Fish, Sol Bloom, Lulher H. Johnson 

ir John Kee, kurie buvo paskuti į komisiją tartis su senato atstovais dčl neutra
liteto įstatymo pakeitimo. . /

džiulė minia žmonių. Savų ka
pų jurbarkiečiai laisvamaniai 
neturi, jie paprastai laidojami 
Vadžgirio kapinėse (už 20 km 
nuo Jurbarko). Velionis’norėjo 
būti palaidotas Jurbarke, tad 
teko jį laidoti siratkapiuose.

Atsisveikinimo kalbas pasa
kė F. Vėžauskas ir V. Petra
vičius.

3

Kada Vaikai Bijo 
Priimti Liuosuotoją

Turko kapas yra Ukmergės Jis rodęsis žmonėms, kad jie 
apskrities Liukonių dvaro lau-: priešui jo neišduotų. Ir dvaro 

savininkas tylėjęs ir niekam ne
sakęs, kad pas jį gyvenąs tur
kų karys. Bet nuo žmonių akių 
sunku buvo tam kariui išsislap
styti. Pamatęs vienas pasakė 
kaimynui, kaimynas savo kai
mynui ir taip apie dvare gyve
nantį turkų karį pasklido įvai
riausi pasakojimai, kurie po 
kiek laiko pasiekė rusus. Tuo
jau į Liukonių dvaro laukus at
vyko ginkluotų rusų karių bū
rys ir'pradėjo ieškoti turko. 
Greit jį užklupo erdviame Šir
vintos slėnyje prie kelio ir su
šaudė kartu su žirgu. Taip pat 
rusai sušaudyYno vietoje užka
sę žuvusį turką ir jo širgą su 
visa karo apranga. Kai rusai

ke Širvintos upės krante, ap
suptas stačių jos skardžių, ap
augusių tankiai susipynusių go
jų. Vietos žmonės sako, kad ta
me kape, kuris yra trijų metrų 
aukščio mūrelio pavidalo, esąs 
palaidotas turkų karys su visa 
karo apranga. Tasai karys pas 
Liukonių dvaro savininką su 
pilnu, apsiginklavimu atvykęs 
turkų karo metu. Dvaro savi
ninkas buvęs generolas ir pas 
save priglaudęs ne tik turkų 
karį, bet ir jo žirgą. Greit dide
lių žemės plotų valdytojas labai 
pamilęs turką dėl jo talkių bu
do ypatybių ir dėl geraširdišku
mo.

Elektros problema
Miesto

Ilgą laiką turkas gyvenęs pas pasitraukė, dvaro savininkas iš « • « • « « W V V • •Liukonių dv. savininką. Mažai

Ramink
Raumeny 

i Sustyrima ir
Skaudėjimus

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didi įaustų 
pasauly chirurginių dalykų išdirbijų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

plytų pastatė jam paminklą, 
kuris išliko iki musų dienų.

Vėlesniais laikais matyti tur
ko kapas buvo nudažytas vbal- 
tomis kalkėmis, šiandien jau 
tinkas vietomis aptrupėjęs.

O žmonės, palaidojus karį, 
pradėjo pinti naujas legendas. 
Buk tasai karys, turėjo auksinį 
kardą, kuris esąs užkastas po 
žeme. Be to, nemažai turėjęs 
pinigų. Ir jie esą žemėje, 
vienas

MADOS

No; 4275—Praktiška suknelė. Su- 
16, 18 ir 20, taip- 
ir 40 colių per

vieną ar dan-

kirptos mieros 14, 
gi 32, 34, 36, 38 
krutinę.

Norint gauti 
gfau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 173® 
So. Halsted SU Chicago, HL

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. Halsted St, Chieage, DL

buvo, žmonės negali pasakyti.' Cukraus fabrikas pra- Sutvarkytas malkų 
pardavimasTaip pat šių dienų gyventojai 

jau nebeatmena senelių į kapus 
nusineštų pasakojimų apie tų MARIJAMPOLĖ. - Rugsėjo 
kapų ir negali pasakyti kodėl 30 () cukraus fabrike buv() a.' 
jis laukuose toks vientulis yra. kankamai cukrinių , 
lik sako, kad tų kapų žydai kampanijai pradėti. Fabrikas žtai sutvarkyta malkų preky-
laikų šventu ir senesnieji tvir-, kalnpaniją pradėjo su apie 5000. ba- Vienam piliečiui leidžiama 
tina arjneną, jog prie jo tam t cukr. runke]ių ir su daug nallJ nustatyta kaina pirkti tik grie- 
tikrų švenčių metu rinkdavęsi, ” - -
Izraelio ainiai ir raudoję grau-, 
džias raudas.

Dar ir šiais laikais, esą, iš 
aplinkinių miestelių kartais ru
deniop aklystąs vienas kitas žy
das ir kažką paslaptingai aima
nuojąs prie baravyko pavidalo

dėjo kampaniją
MARIJAMPOLĖ. — Susirū

pinimas kuro trukumu jau pa- 
rudkelių šalintas. Kuro sandėliuose grie-

MARIJAMPOLE.
s-bė atsišaukimu kreipėsi į vi
suomenę, prašydama kiek ga
lima daugiau taupyti vartoja
mą elektros energiją, kadangi 
elektros stotis skysto kuro tau
pymo sumetimais elektros ga
minimą turi sumažinti iki mi
nimumo. Miesto s-bė tariasi su 
cukraus fabriku, kuris prašo
mas dalį atliekamos elektros 
energijos parduoti miestui.

Iškėlė turgavietę

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

Kai kurie tėvai nežinodami suerzina savo 
aikus. dažniausiai nmraadina Juos priver- 

’lant nuryti stiprų, neskanų MuosuotoJa jų 
laimutėms gerklėms. Tai yra klaida — ir 
tai visai nereikalingai
Kai jūsų vaikams reikalingas liuosuotoją*. 
laimėk jų pasitikėjimą, duodamas jiem* 
Ex-Lax f Jie tikrai pamėgs, nes Ex-T.ax yra 
■jardus, kaip šokoladas. Ir ne vien tik tai. 
Ex-Lax yra švelnus liu'siiatojas — malo
nia mažyčiams vidurkiams. Jis paliuosuo- 
a virti riti s užtikrintai, bet patogiai, be jo- 

ų pilvo skaudėjimų arba nusilpimų.
SepamirSk, kad Ex-Lax yra veiklus suau- 
tusiems taip pat ir vaikams. Visose vaisti* 
iėse po 10c ir 26c dėžutės.

PANEVĖŽYS. — Nuo šių 
metų rugsėjo mėn. 18 d. tur
gaus dienomis Laisves aikštėje 
neleidžia statyti padvadas, o 
varo net j buv. arklių turga
vietę, esančią miesto krašte.žtai nustatytas malkų kiekis, 

dėl ko malkų dabar jau visiems 
užtenka.

•jų darbininkų, kadangi žymus 
senų sezoninių fabriko darbi
ninkų skaičius buvo pašaukti 
kariuomenėn. Dar šią savaitę 
laukiama šiemečio cukraus. 
Nors fabrikas žada priimti vi
sus fabrikan pristatomus cuk
rinius runkelius, tačiau mano
ma, kad šiemet dėl prasto der
liaus fabrikan runkelių bus 
pristatyta net žymiai mažiau, 
negu pernai. Taip pat cukr. 
runkelių cukringumas šiemet 
ne kažin kokis. .

Cukriniai runkeliai iš augin
tojų priimami jau nuo rugsėjo 
mėn. 15 d., tačiau ūkininkai 
dar labai mažai pristato fabri
kan runkelių.

Laisvamanio laidotuves
Suvaržė kreditus

MARIJAMPOLĖ. — Bemaž 
visose krautuvėse išgyvendinta 
“knygelių sistema”. K rautuvi 
ninkai skundžiasi negauną kre
ditan prekių, todėl negalį pre 
kių kredituoti pirkėjams.

JURBARKAS. — Rugsėjo 30 
d. mirė buv. s-bės elektrotech
nikas A. Puidokas. Spalių 2 d. 
velionį palydėti susirinko di-

S' vSl** ••

NUDAŽYTI
KURTENUS SU /’ - 

i .. ' "o
Ne 

slapčiomis svajojo: bu
tų gerai tuos lobius iškasti. Juk 
jie vistiek žemėje sutrūnys. Ta
čiau niekas nedrįso judinti ka
po. Ir tik po ilgų metų atsira
do vienas Liukonių apylinkės 
gyventojas, kuris tamsią naktį 
atsėlino prie turko kapo ir 
prieš šešetą metų jį atkasęs.

—Sako, kad jis rado brangų 
kardą, — pasakoja vietos gy
ventojai.

—O kur jį padėjo?
—Niekas nežino. Jis nesako. 

Bet kai sužinojo dvaro savinin
kas, tai kapo ardytojui norėjo 
iškelti bylą. Buvo labai užpy
kęs. Tada atėjo tas žmogus ir 
poną atsiprašė.

Ar ką rado po tuo dideliu 
antkapiu tasai brangenybių ieš
kotojas — sunku pasakyti. Bet 
prieš keletą metų iš tiesų po 
vienos nakties dvaro centro 
darbininkai rado išardytą įto 
mūrelio pamatą ir darytus kaž
kokius kasinėjimus.

Paslaptingas žydo kapas, 
baravyko pavidalo

Kelias iš Liukonių į Papar
čius atskleidžia gražių vaizdų. 
Nuolat akys susitinka su aukš
tomis Neries atkrantėmis, ap
augusiomis tamsiais pušynais. 
Netoli nuo Čiobliškio prie Mel- 
nytėlės Neries krante iškilęs 
aukštas kalnas, vadinamas 
Žvalgakalniu. Nuo šio kalno po 
kojų išsitiesę vaizdai atkerta 
visus kelionėje patirtus sunku
mus. Sidabriniu kaspinu linkui 
Kav.no banguoja Neris, apsupta 
gražių kalnų ir mėlynų pušy
nų. Daug kur atkalnėse ir ųž 
miškij lygumose giliu aksomu 
žaliuoja rugių plotai. Per miš
kų viršūnes ir erdvius laukus 
iš žvalgakalnio matyti tolyje 
dunksanti kaip krištolas balta 
pirmosios Lietuvos sostinės 
Kernavės mokykla, taip pat ap
juosta Neries sidabrinio kaspi
no, vingiuojančio ir po tavo ko
jomis.

Kitame Neries krante prie 
Paparčių, tiesiu keliu esančiu 
maždaug už 9 kilometrų, stūk
so nedidelis kalniukštis. Jis se
nais laikais stipiltas šiluose au
gančio baravyko pavidalo. Vie
na jo pusė iš Neries jau yra 
apirusi, tačiau kita tebėra ge
rai išsilikusi. Apie šį kalnelį 
žmonės pina įvairius pasakoji
mus.

Tai esąs žydo kapas. Labai 
seniai čia esąs palaidotas žydas 
su gausiu buriu vaikų. Kas jis'čių rengimas paskubinti

—Ko musų žemė nėra ma
čiusi, — kalba vienas vietos se
nelis. — Pilni'laukai ir miškai 
švedų, prancūzų, rusų, vokie
čių ir kitokių kapų. Čia daug 
kas lankėsi ieškoti lobių, bet 
patys padėjo galvas ir savo lo
bius paliko. Anais metais kai
mynas išarė visą puodynę se
nų pinigų, o kiek po žeme skar- 
bo iki šiai dienai nuo „senų lai
kų paslėpta — niekas nežirio..;

Sustabdoma augalinio 
muilo gamyba

KAUNAS. — Kainų tvarkyto
jas paskelbė įsakymą, kuriuo 
sustabdoma skalbiamo augali
nio muilo gamyba.

Skalbiamasis branduolinis 
muilas leidžiamas gaminti tik 
su atskirais Kainų tvarkytojo 
leidimais.

Muilo gamintojai artimiausiu 
laiku įpareigojami pereiti prie 
minėtojo ir kitokio muilo iš 
vietinių žaliavų gamybos. Ko
koso aliejaus muilo ir muilo 
miltelių gamybai galima varto
ti tik gavus Kainų tvarkytojo 
leidimą.

Nusižengusieji šiam Kainų 
tvarkytojo įsakymui bus bau
džiami.

Baigiama Prienų plento 
statyba

KAUNAS. — Prienų plentas 
davės tas arti Igliaukos. Nauja
sis grindinys dabar baigtas vo- 
luoti ir juo važiuoti jau leid
žiama. Nuo Prienų pusės su
piltas aukštas pylimas, bet nuo 
pavasario darbai nutraukti, že
mės darbai dar šiemet bus baig
ti už Igliaukos.

Kauno biednuomenė vis 
neturi kur nusiprausti

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

Dabar Mokame 31/2% ^ž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

Gypsy
OCR U GURIAI N DYE

10c į
3uz25c I

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

AR TAMSTA
TAUPAI?

Labai pabrango malkos
PANEVĖŽYS. — Atvežantie- 

ji i miestą prašo už 1 kub. m 
alksninių malkų po 16 Lt, kaip 
už tokias malkas seniau buvo 
mokama 8 Lt. Dėl ko, ypač bied
nuomenė, yra susirupinusi./ ■

LOAN ASSOClATIONofChicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

Garsinkites “N-nose’

MADŲ

TO

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, HL

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

kėjimais iš

KAUNAS. — Jau seniai bu 
vo keliami klausimai, kad Kau
no gyventojai, ypač neturtin
goji darbininkija, neturi kur 
nusiprausti* Vasaros metu dau
guma prausėsi Nemune, bet, 
atėjus žiemai, pradės plėstis 
gyventojų butuose nešvara. Pir
čių įrengimas yra Kauno mie
sto s-bės žinioje. Savivaldybė 
tam jau parengus projektus. 
Galima butų leisti vieną kitą 
pirtį pastatyti ir privatiems as 
menims. Reikėtų reikalingiau 
siuose miesto kvartaluose

INSURED
k i

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

LITHOANIAN BUILDING, 10AN & SAVINOS ASS’N
Vardas.

Adresas

1739 So. Halsted Street Miestas..

Valstijapir

NAUJIENŲ SPULKA
Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v. 
■■ ■'1................ * .................... • '

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas far valstija)
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iai neliks tik kitų tautų virški- 
riitiib medžiaga.

tikėkime, kad pas mtis visus 
dar yra tiek savigarbos, kuri 
ryžtingai šUpiašhbs, save pa
reikš ir hfeieis musų žemę sve
timiems mindžioti. '

Ešaine vis tiek verti, kad ir 
patys gdlhnfe savo krašib likimą 
Špręsti be kitų pagdlboš. Talki
ninkai miims feiktiiihgi tik tb- 
kiėj ktiriė gali riiumš padėti, 
mtiš paremti, bet tie “vaduoti”... 
juk mtib savo kfdštė galime ir 
itioktimė šėittiiriihkatiti ir tokiais 
šeimininkais be kitiį pagalbds 
galime likti;

Mb$ patyjs viduje pa^ 
vėsime tokią santvarką, 
pajėgsime ir mokėsime 
Ii.

Bukime optimistai!
Kas Čia pasakyta, tai 

tik asmeninės nuotaikos pada-]“ 
ras, bet daugelio ir daugelio 
Lietuvos žttlohių norai ir troš
kimai. Tegu tik tarptautinė Eu
ropos padange pragiedrėja ir 
‘ubmet Lietuvos visas gyveni-1 .Q t;ock,s.
mas plačia vaga išsilies, suptas- kįjr|e labiausiai (Iarbiniu. 
nos ir kaip pavasari visais pa- kus išnaudoja ir kartu dedasi 

į šabais naujais diegais sužaliuos! . 0inhrink ’’
Liettivdje tiek yra kūrybinių J *

Lietuvos Naujienos
KAUNAS.— Susisiekimo mi-KAUNAS. — Kaip visa Lie

tuvos visuomenė su meile au- nisterija nesenai buvo paruošu- 
koja savo nelengvo uždarbio si geležinkelių plentų, tiltų ir 
dalį Vilniaus vargams paleng- kitokių kelių statybos dešimt- 
viriti, dar pora pavyzdžių: Kąu- mečio planą. Tačiau plane ne- 
no gatvėse laikraščius pardavi- buvo numatytas susisiekimas 
nėją vaikai susirinkę suaukojo sii Vilnium, tad atgavus Vilnių 
kietvienas po 5 litiis Vilniaus ir Vilniaus kraštą, teks visą 
neturtingiems šelpti, nors jie ir planą gerokai papildyti ir pa- 
pątyš iš savo už parduotus laik- keisti. Jau numatoma statyti 
raščitiš siirinktų centų turi iš- naują geležinkelį tarp Zarasų 
laikyti dažniaušiai visą savo ir Turmonto; toliau keliamas 

i pro Saldutiškį 
sujungti sii Vilnium, tam rei
kalui atnaujinant išardytą siau- 

t rąjį geležinkelį nuo Klauneliš-

SUGRįžO AMĖfelKiEčlAI

Iš Londono sugrįžo, kaip pra
neša “Vienybė”, p-ia Salomėją 
Čerienė, kiiri tarnavo Lietuvos 
pasiuiitinybėje Anglijoje. Ji at
vyko į Nfew Yorką laivu Pfeši- 
dent Roosevelt.

Taip pat sugrįžo ir j. Rinia- 
sį filtiiogijos daktaras, ku- 

____________ r elidvo į Lietuvą 
dusti pašto Moriėy lhet buvo kelionėje Užkluptas 

y”111*_____ |karo ir negavo leidimo iš Ang
lijos vykti toliau.

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
$5.09

. 2.75

. 1.50
1.00

Metams -------
Pusei metų --------
Trims ihėnesiams 
Dviem inėnėšiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mšhešiams ~2.50 
Pinigus teikia .si _

Orderiu kartu su užsakymu.

vičius 
ris k<

mos pasipriešįhti šiems rei
kalavimams dėl savo silpnu
mo ir be tvarkos, priverstos 
buvo priimti Rusijos garni
zonus, kurie pavergė šalis, iš
buvę jose arti pusantro šimt
mečio.” 
j ' i ’ . ę. . ■
bhbaf riisiĮ gafriizbhąi į LĮe- 

tiivą įeis, bet nežinia, kada jie 
išeis.

Kokia taika: hitleriška ar demokratinė?
r Visa komunistų spauda, Earl Browder, W. Z: Foster 

ir kiti sovietų agentai šioje šalyje dabar agituoja kiek 
drūti “už taiką”. Jie sako, kad Europos karas yra “im- h 
perialistinis” ir turi būti kaip galint greičiau sustabdy- h 
tas. Jei nebus ūmios taikos, tai, girdi, žus daug nekaltų 
žmonių gyvasčių ir demokratinėse šalyse įsigalės reak- 

' c9a- -
Bet komunistai nepaaiškina, kokios, taikos jie nori. 

Tai yra svarbus klausimas, svarbesnis net, negu karo 
klausimas. Patys komunistai negali to nuneigti. Kai per
nai buvo padaryta taika Miunchene, tai jie griežtai ją 
smerkė. Miuncheno taiką jie vadino kapituliacija hitle- 
rižmiii ir Čekoslovakijos išdavimu. Patį “Miuncheno” 
vardą jie per kokius metus laiko vartojo, kaip paniekos 
ir pasmerkimo žodį Chamberlainui ir visiems tiems, ku
rie tai taikai pritarė!

Taigi ir komunistai tiiri pripažinti, kad ne visokia 
taika yra priimtina. Taika, kuri yra verta paramos ir 
pritarimo, turi būti nekapituliantiška, nėišdavikiška — 
NĖHITLERIŠKA.

Bet kokios taikos reikalauja komunistai?
A± jie reikalauja, kad butų atsteigta Čekoslovakijos 

nepriklausomybė, kurią naciai sunaikino pereitą kovo mė
nesį?

Ar jie reikalauja, kad Vokietija grąžintų Lietuvai 
Klaipėdos kraštą, kurį Hitleris pagrobė, priversdamas 
Lietuvą to krašto “atsižadėti” ir tuo budu sulaužydamas 
nepuolimo sutartį, irią, Vokietija buvo pasirašiusi su 
Lietuva? ' ’ i.Jjį ; '

Ar jie reikalauja nepriklhūšdihos Lenkijos atšteigi- 
mo ?

Ne, apie šituos dalykus nei komunistų kalbėtojai, nei 
jų laikraščiai visai nekalba. Jie tik šaukia, kad turi būti 
kaip galint greičiau sustabdytas karas. Vadinasi, jie nori; 
kad karas sustotų, paliekant Hitlerio rankose visa, ką 
jisai iki šiol yra pagrobęs apgaule ir grasinimais arbal 
Užkariavęs ginklu.

Bet šitokia taika butų grynai Hitleriška. Ji butų 
daug blogesnė, negu Miuncheno taika, nes ji reikštų daug 
didesnį laimėjimą Vokietijos naciams ir daug didesnį 
smūgį ir pažeminimą Europos demokratijoms.

Miunchene Chamberlainas it Daladier sutiko atiduo
ti Vokietijai tiktai vokišką zudėtų kraštą, o dabar Ilit- 
leris yra pagrobęs kuone visą lenkų apgyventą teritoriją.

Miunchene buvo padaryta nuolaida Hitleriui, kuo
met jisai iškilmingai prižadėjo įieliesti nevokiškų čeko-Į 
slovakijos žemių ir daugiabs nekelti Europoje teritori- 
.nių reikalavimų. O dabar Hitleris yra ne tiktai sulaužęs 
savo žodį, ne tiktai yra pavargęs Čekoslovakiją ir apiplė
šęs Lietuvą, bet ginkluota jėga yra užkariavęs svetimos 
valstybės teritoriją, užpuldamas ją net be karo paskelbi
mo, kaip tikras banditas!

Taigi dabar daryti taiką su Hitleriu, nereikalaujantį 
kad jisai atitaisytų savo piktadarybes, butų vistiek, kaip 
pripažinti teisėtais visus Hitlerio smurto žygius ir vistis 
jo plėšimus ir net užgirti jo banditišką tarptautinės tai
kos suardymą.

Ar Browderis, Fosteris, Bimba, Pruseika ir kiti kb- 
munistų agitatoriai stoja Už ŠITOKIĄ TAIKĄ?

Jeigu taip, tai jie yra hitlerizimo tarnai. Ir įjeigu jiė 
tai dai*d su Komunistų Internacionalo pritarimu, tai Vi
sas Kominternas yra parduotas Hitleriui!

KAIP 18-AM šimt
metyje

Atiduodama Lietuvai mažiau 
kaip trečdalį Vilniaus krašto, 
sovietų valdžia “išsiderėjo” sau 
teisę laikyti rusų kariuomenės 
įgulas Lietuvos teritorijoje ir 
statyti tvirtoves dešiniajame Ne
muno krante. Tai, anot V. J. 
Gabrio, grąžina 18-jį šimtufetį.

Nereikia užmiršti;” sako ji
sai, “kad pabaigoj 18-to šimt- 
Įnfečio lygiai tokius pat reika
lavimus statė Lietuvbs-Lehki- 
jos valstybei Rusijos caras 
Petras Didysis (jisai buvo 
pradžioje, o ne pabaigoje 18 
šimtmečio. — “N.” Red.) ir 
paskui carienė Katrina II. 
Lietuva ir Lenkija, negalėda-

šėitiią — tėvus ir mažėsniuo-|reikalas Uteną 
sius. \

Kaune statomos mokyklos
Ugnidgešių gatvėje darbininkai I, y1 ~ /.. , x ...3 kių stoties iki Švenčionėlių. Be surinko savo tarpe 54 litiis Vii-L ., . . .. . . .

I niaus reikalams ir sykiu priė-i 
ne vien|m- reZQiįucjj^. kviesdami ir ki-Į 

įtus; ypač tuos, kurie daugiau 
| uždirba, sušelpti vargstančius 
brolius it pasmerkdami “visus 
tuos, kurie šiuo sunkiu musų 

“ | tautai metu knisa musų vals-

save į- 
kurią 

sudaryMusų komunistai jati višn 
šimtu hubšiįhČių remia Hitlėfib 
propagandą; štai “Laisvė” re
dakciniame straipsnyje, lapkri
čio 4 d., rašo:

‘•Antra vėrtuš; kiek tai lie
čia Europos karą, tai jis šian
dien vedamas Anglijos ir 
Francijos iniciatyva. Jos pa
skelbė karą Vokietijai, o ne 
Vokietija Anglijai ir Franci- 
jai.”
Lygiai tą saVo kalbbše tvirti-. > -----------

na Hitleris ir hUbldtbš kartoja pajėgų, kurios dabar negali pa- KAUNAS . Grižes iš Mask- 
rtaciu suauda Sireikšti viso e savo galioje, kad ~ Lųzęs is Mask
nacių spauua. __ +^.JV0Si l<ur buvo pasirašyta nau-

Apie metai laiko atgal “Naii- p .. ® P,., . .P . v . joji Lietuvos ir Sovietų Sąjun-
jiėiios” įspgjo visuomenę, kad 1 gos l’rekybos sutartis 1939-1940 h, KAUNAS

naciais, ir pasakė, kad tokiame p a“g Į<as Eie*uv°j® dabar eina 
atsitikime ir musų komunistai ptlc.lval^’ .vmg*ala's’ 
ims visoms keturioms remti 
Hitlerį, šiandien matome, kad 
tai išsipildė iki zet.

Lietuvos komunistai nebesusivokia 
Maskvos politikoje

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto atsišauki- 
mas. ~ Įvykiai žyniiai greičiau vystosi, bėgu komti- 
nistai spėja juos aiškinti ir teisinti 
nei ką šakyti, ridi ką daryti 
kas tautų “vadavimas”. - 
duotojų”.

_ —» 1 1 *T" * " 1 Į

Nedarbo ir senatvės pašaipos

to svarbiausia ilgai netrukus 
į atstatyti Alytaus Varėnos gele
žinkelį if pastatyti tiltus per 
Nemunų ir Merkį. Iš pienių 
pirmoje eilėje bus baigtas Kau
no Vilniaus kelias, kurs siūlo
ma tiesti nebe per Vievį, bet 
nuo Žiežmarių į Trakus, iš kur 
į Vilnių eina senas plentas. Uk- 

. mergės ir Širvintų kelias bus 
paverstas plentu, o Širvintai 

|bus sujungti plentu su Giedrai
čiais. Taip pat keliamas suma
nymas Malėtus sujungti plentu 
su keliais, vedančiais į Vilnių. <

Lletukis yra 
paruošęs planą Vilniuje grei
čiausiai steigti savo sahdelius, 
iš kurių bus aprūpinami varto
jimo prekėmis miesto ir kraš
to kooperatyvai. “Maisto” b-vė 
taip pat žada Vilniuje tuojau 
įsteigti apie 15 krautuvių, iš 
kurių butų aprūpinami įvairus 
miesto rajonai mėsos produk
tais. Be to prie geležinkelių sto
čių ir kitose patogesnėse susi
siekimui vietose steigs gyvulių 
supirkimo punktus, kuriuose 
vilniečiai ūkininkai galės par
duoti savo gyvulių prieauglį 
tvirtomis kainomis.

Be- to tariama, kad ir priva
čios ..stambiosios firmos - rengia
si Vilniuj atidaryti savo sky
rius. Bendrai, verslininkai^ ir 
biznieriai Vilniaus prisijungi- 
hio proga turi pasiruošti įvai
rių planų. '

Numačius eilei valdininkų ir 
tarnautojų iškelti tarnybos rei- 
kalaiš į Vilnių, pradeda ir Kau
ne atpigti butai. Spėjama, kad 
heužilgo Kaune butų riiiohios 
mokestis atpigs 20 nuoš.

Lietuvoj plačiai pradedami 
hiošti vilnieliški vakarai su Vil- 
hiaus temoinis ir Vilniui ski
riamu tų vakarų pelnu.

metams, užsienių reikalų min. 
ekonominio departamento di- 

. . . . . . .rektorius J. Norkaitisvisi gerai suprantame ir gerai , <¥1 _ .. 7 . . . pareiškė, kad ligi šiolįsisąmoniname, kad tai ne visa . . x <. .. ... T . . j . toims sutartimis yravien tik nuo Lietuvos darbo L . .v , kraštą aprūpinti bentžmonių geros valios pareina! L „ . * 1 . ..T. . vi ji butmiausio vartojimoLietuva yra tikras darbo I . . . , x . ... ., v. . . . . v. . . . . ims, kaip druska, žibalu, gazo-kraštas, ir jei šiuo metu, jos uz- L. / u * . . • ,\ .i- u i <• i -ii linu, benzinu, cukrumi, tabaku,kampiuose kaip kas rūksta; • ;. . t . v _ . .
kaip kas svtiimu darbu laikinai angltaife,. trąšomis, žemes uk.o 
. . . .. . . . . . .; . mašinomis ir kt. Su eksportutunka, jUk tai visa laikina. L. ♦ i, , • • vK t » * • * • i - j • . ligi šiol neturima ypatingų sun-Datbo Lietuva atsipalaidojusi ; \ x.. . . . •.. ... kūmų ir tikimasi jų neturėti irsvetimų įtakos sukurs toki gy- t A1 .• r ■ s. 1 I ateityje. Atgavus Vilniaus kraš

tą, manoma, kad jo pramonė, 
kaip faneros, kartono, stiklo 
prisidės prie bendro Lietuvos 
ūkio pagyvėjimo. Iš kilos piV 

’Lsčs, t tai ■ yra " karo mialiųtąs 
kraštas, kurio atkutimui bus 

į" | reikalingą nemaža gerybių, ku
rias normaliu laiku butų gali
ma eksportuoti į užsienius. Da
rant paskutines sutartis, turėta 

u7| galvoje ir Vilniaus reikalai, tad 
___ _____ i produktų kiekiai 

.Jjau yra Vilniaus reikalams re
zervuoti. Naujoji prekybos su
tartis su SSSR, kaip pareiškė 
dir. Norkaitis, pagyvins ligšio
linius Lietuvos su ta valstybe 

ius saitus ir 
žymia dalimi prisidės prie mu
sų aprūpinimo reikalingomis 
įvežamosiomis prekėmis, iš ant
ros pusės praplės rinką

spaudai 
sudary- 
pavykę 
metams

Vetiimą, kuris jos žmonėms tiks Į 
ir pridėfės^ 

Tuomet, ir tik tuomet Lietu- 
Vos žmonės Užtrauks naujas dai
rias ir linksmai žiųrps,( į ąteitį, 
šdvo likimu Šventai pasitikės! 

Liurbiai, proto tinginiai, ne
ūžaugos, svetimų vergai gali tik 
laukti svetimų vienos ar kitos 
pagalbos! Tautos išdavikai ir

"“tiėiiivių tautos balso negir- !liekša? ga“ ,tik !rok^ Svetimb _______
dėti, dės jos. vardu kalba kiti, lnva,zlJOS,! ,v’sa-r kas yra ge.ra’ I atatinkami 
— tie, kurie vaduoja . ... , „i v. - ..-i i ki savo krašto žmonėmis irBet ddf tik pradžia! L . . x.j . . , T •i j • < šventai tiki, kad Lietuvos zmo-Galo dar nematyti! L_„ . i • * h ries yra verti savarankaus, sa- j.Bet mes busime optimistai, L .... . .t. ,
tikėsime, kad viskas užŠibaigsT m?° £>yvenimt\ —
ir mUš tos vadavimo kovosi ePn ausoma^ le U a >ra turetus prekybini 
Skaudžiai nepalies. Mes tikėsimekelkallnga visos zmomjos bend- , 
m t be tuvių komunistų gerų is- j Lietuva ' l«.
minti, kad ir jų tarpe atsiras . . . ... . ... k.. v..' . . . .. j . j . . . j . . ne vieną skaistų žiedą įpins i vi-tokių, kurie tų visų vadavimų . v — J ,k . .1^0tikrų prasmę supras ii-z nepasi-H tortuos kultūros vainikų!uki() gaminiams, 
duos kitų perdaug vadiibjami. Lu&1 ,W. ra prekių apyvarta su 

. . \ J. tikėkime, kadLietuvą laimingai did-s 50 nuošimčių. 
Mes esame tikri, kad ir tarp Išgyvens Eriropos sutemas, Ęu- _______

jų yra tikrų savo krašto įiatrid- ropos tąutų proto prieblandas!
tų, kurie teigiamai paybiks ki- Žmonijos prbgreso keliai ei- KAUNĄS. — Atsižvelgiant į 
tų, savo sėbri£ perdaug karštas ria vingių vingiais, ne visuomet tai, Kad paskutiniu laiku pa
ganas ir kritiškiau pažvelgs, tiesiąja! brango kaikurie reikalingiau-
kdš darosi aplinkui. Manykime, kad toji progreso Irieji maisto produktai, Vidaus

Spėliokime, kad tasai jų alsi- linija, dabar žemyn pasmukusi, Reikalų ministerija susirūpino, 
šaukimas yra tik karštagalvių Į skaudžiai Lietuvos nepažeis. Kad tas pabrangimas neatsi- 

—Jūsų Keistas Keptų į gaunančius mažesnius 
- ■ - .• ■■■.• ----- atlyginimus darbininkų būklę,

todėl kol bu$ sutvarkytas bend- Iš Lietuvos Iras maitinimo klausimas, nusi- 
'statyta pakelti atlyginimą 15, 
10 ir 5 nuošimčiais visįėms 
pramonės darbininkams, liurie 
gauna mažesnes kaip 7 litų im
tinai dienos atlyginimo nor
mas.

i. — Nebeišmano 
[ — Komunistiškai naciš- 
Mes apsieisime ir.be “va-

(Musų specialaus korėspodėntb Lietuvoje) 

(tęsinys)
Eštija paskubomis pasirašo 

sutartį tuo pačiu metu, kai jų 
padangėje jau skraido raudoni 
milžinai hidroplanai! Lenkija 
“išvaduojama” tada, kada jos 
teritorija paversta pelenais ir 
lavonais nusėta, kuomet jos šir
dis Varšuva dar plasnoja, dar 
ginasi ir pasiduoda “išvaduoja
ma” tada, kai jau nesuspėja žu
vusius laidoti^ kaip per dumiiš 
vienas kito nepažįsta, jau netu
ri ko valgyti, net netenka van
dens gerti!

Ir toje “išvadavimo” puotoje 
lenkų balso nebesigirdi, lenkų 
tauta tyli! LenkU tautą likusi 
be žtido šttiihka btili “IŠVtiduo- 
jtitha”! Ėštija įjdtyHįsi;
tėbiidHjbjė Btišįiį tiėk šVfetitiidš 
ai-rhijęiš; kifek ji pati ttifi; štiiiti- 
kU ąti didėliu “pašitettkihim” 
pdšitašyti garbingą šutdftį!...

ifehka iik*Utikli; kuomet įb-i 
kiti pat biidti ir tbkibtiiiš jtat 
bfiėihoriėmiš btiš dar ir kitos 
taiilds Hšvhdtiotbš”.

Štdi Stivalkijbš ddliš, įifegitiči- 
jdmai Lietu vbs iėfitbrijd, j du

1' “išvUdųdta”.
Viitiijds ki'dštaš tdip pat jdti 

turi natijUs šVėčitiš, bet lifetuvii; 
tauta tyli...

O kas jai daryti?
v *, • i—£----—

ddrbas, eilinis išsišokimas.
Manykime, kad tų kovų pa- 

čidirie įkarštyje daug kas gerą 
saiką praranda, daug kas ne sa- 
^o ^imis pažiūri pro.svetimųl Raflo nelė£ali0fe litera 
interesus i savo krastd žmonių Malus.' I tltr0S

Tikėkime, kad mes visi jsusi- 
prasimė ir vienas kitą arčiati 
pa^sifnė. Turėkime viltį, kad 
loji didžiulė audra skaudžiai 
mus nepaveiks ir musų kraštas, 
darbo Lietuva, musų tatitos brd-

musų 
Bend- 
SSSR

LONDONAS. — Londono lie
tuvių klube įvykusiame gau
siame lietuvių susirinkime, ap
tarus Lietuvos būklę ir Vilniaus 
grįžimą Lietuvai, nutarta svei
kinti Lietuvos vyriaušybe ir vi
są lietuvių tautą su sostine Vil
niumi. Be 12 dienų trukusios 
kelionės grįžo į Londoną iš 
Lietuvos dar 17 asmenų, jų 
tarpe ir 5 vaikai, kurie buvo 
Lietuvoje pasilikę iš londonie- 
čių ekskursijos ir karui prasi
dėjus ilgesnį laiką negalėjo 
grįžti. \

♦

Šiandien dviejų valstijų balsuotojai turės priimti ar
ba atmesti nepaprastus “socialinio saugumo” sumany
mus. Californijos piliečiams yra pateiktas plaiias, pagal 
kur; kiekvienas bedarbis virš 50 metų amžiaus privalo 

' gauti “kas ketvergas $30”; o Oliio valstijoje bus spren
džiama, ar įvesti senatvės pensijas, po $50 kas mėnesiš 
kiekvienam asmeniui 60 metų amžiaus arba senesniam, 
kuris nedirba arba yra pasitraukęs iš biznio, arba $80 
kas mėnesis vedusiai porai.

Abudu šitie planai yra neįvykinami. Nei Californi- 
ja, nei kuri kita valstija Amerikoje nėra tokia turtinga, 
kad galėtų mokėti po $120 per mėnesį visiems; . bedar-

Frankų bute policija padarė 
kratą, ieškodama nelegalios li
teratūros. Frankai turimus ne
legalius Spausdinius bandė pa
balinti iš buto per langą, tačiaii 
buvo laiku pastebėti. Sąryšy s(j 
šituo sudaryta kvota perduota 
pfokutatubai, kuri broliams 
Irakui ir Pfeišhditii Frailkams 
kfeiitt bylų.

biams virš 50 ihetų amžiaus. Antra vertus, kbtlėl pašal
pa turi būt mokama tiktai tiems bedarbiaihs, kurifemfe 
sukako 50 metų? \ ■

Ohio valstijos sumanymas yfa taip pat hepraktišltas.
Pagal jį siūloma mokėti senatvės pensijas ir bėttįrčidms, 
kurie neturi iš ko gyventi, ir pąsiturintieųis'žmonėms, 
kuriems jokios pašalpos iš visuomenės nereikia.

šitokie nepraktiški plahai gali tiktai pakenkti pa-. .. . . v
čiai socialinio saugumo (sočiai šeeurity) idėjai. Nes jeigu ^'"Ztoutuvę.1 Iš’aidaro"^ Ne
vienas arba antras jų butų priimtas ir paskui pasirodytų, čjau8 ;ieįaiit iškritusios 
kad gyvenime jisai yra neįvykinamas, tai žmonės prade- žarijos Uždegs grindis. Išsaukti 
tų šnairai žitirėti ir į sveikus nedarbo bei senatvės ■ap’-Įgaisriiiiiikhi gftisrį tuojau likvi-

KAUNAS, šiemet nuo metų 
prddžios išvežta į užsienius jau 
arti 100 milijonų kiaušinių, 
kas yra apie 100,000 kiaušini^ 
daugiau, kaip pernai.

draudos sumanymus.

Gaisras
Spdlių 3 d; 

“Singet” siuvamų maSliių at
stovybės patalpose kilo gaisras. 

uk.IIš fyto phkufenus krosnis Šei-

KĖDAINIAI

davo..

KAUNAS. — Spalių 21 d. po
sėdyje šeimas priėmė 4.5 nuo
šimčių Vilniaus paskolos įstaty
mą 50 milijonų litų sumai. Pa
skola bus sunaudota išimtinai 
Vilniaus krašto atstatymo rei
kalams ir bus privaloma vi- 
siėms valdininkams, namų sa
vininkams, pramonininkams, 
prekybininkams ir mokantiems 
darbo pajamų mokesčius. Tik 
iikihihkams ši paskola nebus 
privaloma.

--------
KAUNAS. — Spalių 22 dieną 

Šančiuose buvo atidaryti nau
jieji VI gimnazijos rūmai, ku
rie šį rudenį buvo baigti ir kai- 
havo sU visais įrengimais per 
viėną Hiilijdilą litų. Tai yra 
gražiausia gimnazija visoje 
Baltijoje; Rūmai yra erdvus, 
turi talpos 19,165 kub. mėtbų, 
Šviesus, viskas padaryta tvirtai 
ir dailiai, prisilaikant visų da
bartinių Statybos reikalaviiilų; 
naUjubsidoSe gįrilhazijos fil

 

muose yra modemai įrengti 

 

mokslo kabinetai diįšai, sporto 
salė, muziejus, yiridvė, valgyk
la ir kitos reikalingos patalpos. 
Gimnazijoje dirba 30 mokyto
jų ir 611 mokinių, kUrių 276 
berniukai ir 335 mergaitės, tau
tybės atžvilgiu 591 lietuviai, 17 
vokiečių, 2 žydai ir 1 rusas. lie- 
veik visi mokiniai — Šančių ir 
A. Panemunės gyventojų vai
kai.
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POPIEŽIUS POLIT1KAUJA

šviesos nauda.

EGG
NUT ...

LUMP 
t RŪN ... 
EENINGS

, $6.00
- $6.00
- $6.00
.... $5.75
.. $5.00

NAUJIENŲsACME’JTelephoto
Carl Bivenso žmona su sunumi. Bivensą, aviacijos 

instruktorių, nužudė Ernest Blėtcli.

c cm

NAUJIENOS, Chicago, III

Ką Žmonės Mano

Romos Katalikų Bažnyčios 
popiežiai sako, buk jie nepoli- 
tikauja; sako, buk jie tesirūpi
na sielų ganyriiU ib jų rengimu 
į dangaus karalystę. Bet taip 
nėra, štai tų patvirtina ir nau
jai išleistoji šio popiežiaus Pi
nus XII pirmoji enciklika.

šioje savo enciklikoje po
piežius Pius XII smerkia dik
tatorius. Tai ribblogai. Bet 
smerkia tik Hitlerį ir Staliną, 
o Mussolirtio ir Franko į smer
ktinų diktatorių skaičių neį
traukia ir apie juos tyli. Tas 
parodo, kad popiežius yra ša
liškas, kad jis pataikauja sa
viškiam Mussoliniui ir Ispani
jos Frankui; kad jis stoja an
glų ir frahtųžŲ pusėje, kad j iš 
Italiją traukia riud Berlyno 
ašies. Taigi, popiežius Pius XII 
politikauja.

Jei popiežius norėjo būti be
šališkas, tai turėjo lygiai pa
smerkti visus diktatorius, neiš
skiriant nei Musolinio, nei 
Franko. Kuo MUssolinis ir

miMnaiuiM
REMKITĖS MŪŠŲ ŽEMOMIS 

KAINOMIS.
Rock Woll Batts $ 4 ,29 

Labai specialus ....
Liuosas Rock Woll

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

durys. Skrynai ir $A-50 
Žiemines ... ...... Hr

Raliai Stogams Dengti QE^ 
Specialas .............
Pirk skolon. Imk 3 metus 

išmokėti.
Albert Lumber &

Supply Co.
3800 SO. VVESTERN AVĖ.- 

^afayette 2101

Franko geresni už Hitlerį ir 
Staliną? Visi diktatoriai kop
davai prie valstybės vairo ne
siskaitė su priemonėrnis. Visi 
vartojo kruviną valymą, kad 
galėtų pasilaikyti savo vietose. 
Toliau, ar Mųssolini žmoniš
kiau pasielgė su Abisinija, ne
gu Hitleris su Lenkija? Ar 
Mųssolini turėjo geresnę prie
žastį pulti Abisiniją, negu Hit
leris Lenkiją? Visai ne. Tai ko-, 
d^ėl popiežius išskyrė Mussoli- 
nį? Tik todėl, kad Mųssolini 
yra saviškis ir kad jis kitaip 
elgiasi su Romos bažnyčia. Iš
eina, kad jei diktatorius ar 
koks kitas valdovas nori turė
ti pojpiežiatis palanktihig, tai 
jain teteikia palikti hariiybėje 
Romos bdžHyčią, 6 kitais at
žvilgiais jie gali būti kiio tik 
nori ir elgtis kaip tik noH.

Kuomet Mųssolini pasmaugė 
Abisiniją, tai popiežius Pius 
XI nesakė, kad Abisinija pri
sikels. O kai Hitleris ir Stali
nas pasmaugė Lenkiją, tai po
piežius Pius XII paskelbė, kad 
Lenkija prisikelsianti.

Vėl • popiežius savo encikli
koje užsimena apie sutartis ir 
kaip dabar tautų vadai jų ne
paiso ir kaip jas laužo. Peikia 
didesniasias tautas už nesilai
kymą sutarčių, padarytų su 
mažomis tautomis.

Tds tiesa. Dabar tautos ne
silaiko nė sutarčių, nei duoto 
žodžio. Viena dieną sutartį pa
sirašo, o už poros dienų jų jau 
sulaužo.

Na, o kaip darosi popiežiaus 
Valdomoje viešpatijoje? Ar ten

i ir sveikatai

S___ -
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose. .
Tel. ARbMORE 6975

f

R
■

Nedėliomis iki 1 v. dieną

, Saukit calumet 6969
ŲNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY tt<=.
10 Wešt 18th Strė'et

J vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžiriiėritiš atvnžiūoš į jtlštĮ 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na-
nų šildymo rėikrtieįiiį hdujt} at se
nų (plant) garu arta karšta van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—3G mė
nesiai išmokė jithūi—žema palū
kanų kąina. Lietuvis salesmanaš 
'. , ’ » / r i I

Atdara Vdkąrais iki vai.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisomą d^ną u*

UŽTIKRINTOS . = M ~
PLEITOSjei nepatenkinti Po^ I 4^ W

•W» rfB A » S • » W« W W •••• 4 r • -M • V

PRAŠvk PARddYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ
Visas pleitąs daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iŠ impresijiį mušu 
pačių lūboratbrijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

AVL
Tel Lawhdale Tel. Monroė 5251

9 -VA±JL-JL111' .... ffiTilifnThd

visada ir visame laikomasi pa-, 
gal kanonus, pagal nustatytas 
taisykles? Ar popiežius ne
stoja didesniųjų tautų pusėje 
ir ar neprigelbsti didesnei tau
tai smaugti mažesnę? Į tą ga
li teisingai atsakyti kiekvienas 
lietuvis.

Lenkai Vilnių pagrobė į 
antrą dieną po pasirašymo su
tarties. Tada Vilniaus vyskupu 
buvo Jurgis Matulevičius. Vi
sais atžvilgiais vyskupas Matu
levičius būvi tinkamas savo 
vietoje: jis buvo mokytas, dor
as, mokėjo visas tai vietai rei
kalingai kalbas ir dvasiškuose 
reikaluose buvo pagatavas tar
nauti visoms tautoms ir kalbėti 
su jomis jų prigimtomis kal
bomis. Bet lenkams vyskupo 
reikėjo ne tikro ganytojo, o 
ikro lėnkomano, tikro lenkys

tės palaikytojo ir platintojo. 
<ą tada lenkai ėmė daryti? Jie 
šrfieižė ir niekino vyskupą Ma- 
rilevičių. Jie skundė jį popie
žiui Pini XI. Jie jį įžeidinėjo, 
o beklausė, su juo nesiskai-

Iš Lietuvos
Mažina “kulturinius” 

ukius

Ką tada popiežius padarė?į 
Ar jis subarė lenkus? Ar jis 
pareiškė, kad pagal kanonus 
vyskupas yra nepajudinamas 
nuo sosto iki gyvos galvos, jei 
;o tikros kaltės neįrodoma? 
Višdi ne. Popiežius Pilis XI 
nebarė lėnkų už bhuliganiškus 
darbus, ne įrodiriėjo, ką baž
nyčios kanonai rodo. Popiežius 
?ius XI parašė vyskupui Ma
culevičiui laišką, liepdamas sa
vo valia nulipti nuo Vilniaus 
Vyskupiško sdsto. Vyskupui 
Matulevičiui nieko kilo neliko 
daryti, kaip tik rezignuoti, ir 
jis rezignavo. Į jo vielą popie
žius paskyrė tą, ką lenkai no
rėjo. Paskyrė jiems lenkomaną 
Jalbžikowskį ir, be to, jį pakė
lė į arkivyskupus.

Tai ir matome, kaip neklai- 
diitgieji popiežiai klaidžioja 
politikoje: Matome, kad jų po
litika. nešvari; Matome, kad Nespėjus jam įeiti į restoraną, 
popiežiai, kaip ir kiti pasaulio'tuojau atsirado prie jo drau- 
galiunai; nesilaiko teisybės ii- gų, kurie rimtai prisidėjo prie 
tėisingumo ir eina su stiprės- tos “karo užmiršimo” idėjos, 
riėmis tautomis prieš mažąsias, Taip visi draugai gėrė iki ank- 
nbrs jos išpažįsta tą patį Rp-^staus ryto, tol minėtas rusas 
nios katalikų tikybą, kaip it 
didžiosios. —Agnostikdš

KAUNAS. — Iš ankstyvesnių 
laikų dar yra užsilikę 47 “kul
tūriniai” ūkiai. Tai išhuomoti 
buvusiems jų savininkams 
(dažniausia) žemės plotai vir
šiją žemės reformos numatytas 
normas. įj L

Kultūriniai ūkiai turėjo būt 
pavyzdžiu vietos ūkininkams, 
auginti geros veislės gyvulius, 
pavyzdingai dirbti žemę ir t. t. 
Bet iš tikrųjų kai kurie tie pa
vyzdiniai ūkiaispėjo atsilikti 
nito vietos Aikininkų, nusigy
venti, valštyįKhių mokesčių ne
mokėti ir t. t. Todėl Ženles 
ūkio mihisterija laiks nuo lai
ko yra priversta nuomos sutar
tis nutraukti ir kultūrinių ūkių 
žemes parceliuoti.

šiemet likviduojami 8 “kul
tūriniai” ūkiai 780 ha bendro 
ploto.

Antai, Ukmergės apskr. kul
tūrinio ūkio laikytojas kunig.

že-
su
ka

Radvila taip pat nemokėjo 
mės mokesčių, todėl su juo 
tartis nutraukiama ir 237 
bus išparceliuoti.

Dalis “kultūrinių” ūkių 
iries pardavinėjama, o dalis 
parceliuojama.

Ėe to, šiemet numatoma lik
viduoti visus pavyzdinius ri
kius, kurie buvo įsteigti iš Že
mės ūkio ministerijos išnuo
motose žemėse. Iš viso Lietu
voje buvo tik 9 pavyzdiniai 
ūkiai, bendro proto geros dir
bamos žemės 531 ha.

Lengvai prarado arklj 
ir vežimą

ZARASAI. — Spalių 3 d. 
vienas rusų pilietis, turgadienio 
proga, sumanė “užmiršti” vi
sas karo baisenybes Restorane.

SaVo nMrtildšė pasinaudokite saulės 
per visus metus

• {neškit sveikuosius saules šviesos .spindulius 
į vidų elektrinės šaulės lempos pagelba. Ji pa
deda jaūiiiittliains išaugti stipriais, sustiprinti 
kaulus ir dantis. Padeda suaugusiems palaikyti 
vasaros gyvumų. . .teikia patrauklią, sveikai at
rodančią spalvą. Padeda visai Šeimai išsidirbti 
atsparumą, kada yra stoka -saulėš šviesos vita
minu D.

DIDELIS PASIRINKIMAS
UŽ VOS

MAŽAS JMOKĖJIMAS—likusią, jHuš kiek palū
kanų, išmokėti mėnesinėmis sumomis savo elek

trinė bila.

Yra visose kaimyninėse ir vidmiesčio krautuvėse.

0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
Tel. RANdolph 1201)

, Sųsivifeąijimas Lietuvių Amerikoje y ta di
džiausia lieĮtuvių brganizajciją. TM lietuvių 
apdraudoš tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybė? fraternalė organizaciją. SLA- trokš-* 
tą dar Staugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon dįdelėn ir gražion šeimy- 
nbn. Dabar ėiHi SLA. Pažangos Vajus naii- 
jįemš nariams priimti.

Šųsivienijimas iš apdraudoš nedaro sau pel
no; todėl Susivienijime ąpdrauda yra pigesnė. 
Sėt Susivienijimas teikia lietuviams dangiąus, 

fegfii ūpdlaiidą. Susivienijimą? Veikia Kultū
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais. > . .. . .

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

sušiviENiiiMAS lietuvių 
AMERIKOJE

, , 307 ĮVest 30th Street, New .York, N. Y^.., ,

C0OK COUNTY
PASIŪLO

A T I M T V AUTOMOfcltlŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriųame, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų takiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. . Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dąiį. . ..................
GALIME 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 FINANCĖ

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis. i

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

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

DR. WALSII'
VLSpRIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DIŠTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farma? ir kitas miestus. 
Žema kaina. Mūsų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

> FOTOGRAFAS
C0NRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
kios rųšies rsu mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.
„ 429 W. 63rd St.
frėl. ENG. &83-5840

• \4fc-;
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“KULTŪRĄ” 
Menesiais Mttkslo, Visuomenės ir 

LiterdtUfbs Žurnalas
tįiiĮą kv metiįš. ftedkgubja garbės Prof. Antanas Purenąs 
beh^rądąrbiąUjū^ įžymiausi Lietuvos mbksjį ’ ’ —

. IbjUi, kritikai, visuomeniniuKaro žemėlapiai ♦ rūšy-

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama
(

i 
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Pelnai eina
LIETUVOS AERO KHI'KO

naUoai 
U H.iUibC

rJA'.■Ak*'5 * t į. >!■> 1

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos Žemėlapį su pa- 
žirmėjiihĄiš visų didesnių mie
štų; pagal kurį galėsite sekti 
Vistis karb veiksmus.

Ahtrojė žemėlapio pusėje 
yrą pasaulio krAštų ir salų są- 
HlSaš, SU' pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičiaus.
I Kąina 15c.

neatsiminė, kad yra turguje 
palikęs savo pakinkytą arldį. 
Bet atbėgęs į tą vietą; kur tu
rėjo jstoveti arklys, nei ąrklio, 
nei vežimo nerado. Nors tik 
stovėdamas ant kojų; ėmė ark
lio vi$ur ieškęti, bet jį Lįuvo 
ue taip lengva surasti. JBųvo 
pranešta, kad arklys su vežimu 
yra įbridęs ežere ir pąs>kęndęs. 
Vieni sako, kąd arklys buvo bb’ 
^kdridiiitbjs iš kerštb, o kili sa
ko, kad atklys pats idškbdkmas 
kelio į)ūklydo ilr riušiskandino.

I X , t »____________ ■__________ • . '

Hedikile Tiioš BIžriiėHhs, kįi 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE

Jžyrtiibjb rUfeų rašytojo Maksimo GąfMo.,
geraiisių įciinhtiį rinktine knyga. ; ’

, Gimimas
“KŪL^ŲRįfe” kaina: metams £ dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kainą metams 16 litų, pusnį. 8 litai.
Adreaąst ‘♦KULTŪROS” žurnalas, gĮąuliajų Tilžės g-vg 

M MTftUĄNjĄ

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE 
kaina ss centai
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uis parengimus, ir visi jie bu-[nustatytą kvotą, šiandien atro 
si___ _______e_________ _____________Izad <Tprian«in nrnon turi Ini.

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

r

Artinantis Kalėdoms pradedi 
aiškėti, kuris iš kontestantų tu
ri progos pirmutinis pasiekti

Pirmas skaičius parodo kontestanto kvotą iki Kalėdų, o 
antras — kiek jau turi įrašęs.

Kuris pirmas kontestantas baigs savo kvotą iki Kalėdų^ tas 
gaus pirmą dovaną $15; antras $10; trečias $5.

Žinias Apie Paren
gimus.

porą mėnesių atgal

Antradien., lapkričio 7, 19*39

-1 jytaranian
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Ganai 0117

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

NAUJIENOS, Chicago, III.
Yra miestų, kur darbai vis dar 
gana silpnai tekruta. Tep sunku 
ir veikimas išvystyti.

Platų pranešimą padaro p. 
St. Petrauskas apie Rockfordo 
kultūros draugijos veiklą. Pasi
rodo, kad toji draugija per per
eitus metus turėjo net aštuo-

vo sėkmingi. Sporto srityje 
draugijos komandos itin pasi
žymi. Moterų bolinimo koman
da buvo pasiųsta net į naciona- 
lį turnamentą, kuris įvyko Ok- 
iahoma City.

KONTESTANTŲ 
VEIKLA

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia

Adomas Markūnas, Chicago .................
Juozas Žukas, Chicago .............................
Benedict Vaitekūnas, Chicago ..............
Juozas Ascilla, Chicago .........................
John Petkus, Aurora, III..........................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III. ...
V. B. Ambrose, Chicago .........................
K. Yokubka, Cicero, III............ ...............
S. Yurchis, Chicago .............................
Petras Galskis, Chicago .........................
Frank Bulaw, Chicago ........................
Josep:h Laurinas, Aurora, III.................

• Petras Lapenis, Chicago ........................
Jonas Thomas, Chicago .........................
Marijona Ascilla, Cicero .......................
Dzūkas, Chicago .....................................
Ramusis Mikšys, Chicago .....................
Mike Senko, Chicago .............................
E. Norgailienė, Chicago ........................ .
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III................
Miss Josephine .Miller, Evanston, III. ...
Frank Klikna, Chicago ..........................
Thomas Šalkauskas, Chicago ...............
S. Mockus, Racine, Wis..........................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis..............
Chester Prakuratas, Gary, Ind...............
J. Cinikas, Cicero .............:....................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind. ..
Bruno Arlauskas, Chicago ...................
Joseph Augaitis, Cicero ........................
Constantin čepulevičius, Chicago .........
Anton Marshall, Maywood, III................
Pavieniai nariai įrašė ............................ .
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

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

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

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

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

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

Kvota Įrašė
... 20......41
.............. 38
... 22.....37
... 13. ;..32
.... 10.....27
.... 6........28
.... 19..........21 .
... 12...... 20
... 11...... 18
... 14...... 15
... 15........ 8
... 10........ 8
.... 9.......8
... 11.......9
... 12.......7
... 19....... 6
... 15.......4
... 13.......4
.... 15....... 3
.... 10....... 3
.... 10....... 2
.... 10.......... 2 .
... 15....... 2
.... 10.........1
.... 10....... 1
.... 10....... 1
..... 9......... 2
.... 10....... 1
.... 10
... 10

14.....:....1
.... 10
.... 10

104
metais, 
tikėtus 
visi tie

na

vai.

NAUJI NARIAI Kon. Joseph Ascilla įrašė:
Minnie Shimas

Čionai supažindinsiu Chica- KOn S. J. Petrauskas iš ,Rock- 
gos Lietuvių Draugijos narius fordo įrašė: 
su x sekamais naujais nariais, 
būtent, su Antanu Burba, Jo- i 
seph M. Burba ir Lucille Yu
rus. Lucille Yurus čia gimus, 
bet gerai lietuviškai kalba. P-s 
A. Burbienės brolienė, o Jo
seph M. Burba,—tai jos sūnūs,1 
šiuo laiku lankąs aukštesnę 
mokyklą. Jaunas, energingas 
vaikinas, mylįs sportą, ypatin
gai baseballą ir krepšinį, taip
gi gražiai groja akordiną.

Turiu priminti, kad pp. Bur
bai yra pavyzdinga šeima ir

Lester F. Carlson
Mrs. P. Peculis

Kon. Marion Ascilla įrašė:
Anna Petkus

Kon. S. Yurchis įrašė:
Lucija Budris
Joseph Paurazas

Kon. John Thomas įrašė:
Tony Burba '
Joseph Michael Burba 1
Lucille Yurus

' NAUJIENŲ-ACME Telephotc
Frank Deacon (po kairei) ir Abrakam F. Zlmmer- 

man, loterijos karalius.” Jie kaltinami $20,000,000 išvi- 
liojimu.

LIETUVIU KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Lapkričio 5 d. p. Walter Nef- aštuonis metus draugija turėjo 
fo svetainėje, 2435 S. Leavitt tik apie tūkstantį narių, o šian- 
St., įvyko Lietuvių kultūros dien narių skaičius jau baigia 
draugijų konferencija. Delega-Į pasiekti 6,000. Vidutinio am- 

“ jaunė
ja”. Pavyzdžiui, pernai narių 
amžiaus vidurklis buvo mažes
nis, negu užpernai.

Žmogaus amžius dėl visokių 
išradimų medicinoje ir geresnių 
sanitarinių sąlygų šiandien yra 
žymiai ilgesnis, negu prieš ke
lias dešimtis metų. Jeigu, ben-

hri~iš kolonijų pradėjo rink is žiaus atžvilgiu draugija 
gana anksti, — kai kurie atvy
ko net prieš dvyliktą valandą.

Konferenciją atidarė pirmi
ninkas K. Augustas apie 2 vai. 
po pietų. Pirmiausia buvo pa
skirtos komisijos, o po to skai
tytas protokolas iš pereitų metų 
konferencijos.TZ , . J. .. , . drai imant, dar visai neseniaiKol komisijos dirbo pavestą v ■ ’ . . .. . . . , i-i .žmogus galėjo tikėtis sulauktijoms darbą, tai buvo pakviestasI , v. x . v.1 n -*• r/ • • z-i • t • lik metu amžiaus, tai sian- kalbeti G. Kairis, Chicagos Lie-. ~ .. , r dien jo Vidutin s amžius yra a-hunu llnonrfiiAO nrn 71 don f o o I • C v . \

do, kad geriausią progą turi lai
mėti pirmą dosaną Stanley J. 
Petrauskas iš Rockford, III. Jam 
trūksta iki kvotos užbaigimo tik 
6 nariai. Jeigu draugas S. J. Pe
trauskas laimės pirmą dovaną, 
tai chicagiečiams kontestantams 
padarys gėdą, nes tuo parodys, 
kad pas kurį asmenį yra pasi
ryžimas, tai tas ir laimi. Reikia 
pridurti, kad draugas S. J. Pet
rauskas turi savo nuolatinį už
siėmimą ir dėl draugijos labo 
dirba tik atliekamu laiku, o kai 
kurie Chicagos kontestantai 
veik pašvenčia visą laiką 
riam'S\ įrašyti.

Antras iš kontestantų po 
skelbimo kvotos daugiausia

Eina visokių sumanymų ir 
pasiūlymų aptarimas. Vieni tų 
sumanymų priimami, kili at
metami (priimti sumanymai 
bus paskelbti protokole, kuris 
netrukus bus išspausdintas šio
je vietoje).

Pagaliau renkama centro di
rektoriai iš devynių asmenų. Iš
rinkti liko: C. Kairis, Dr. A. 
Montvidas, K. Augustas, K. De
veikis, A. Narbutas, Izbickas iš 
Ilarvey, J. Poteliunas iš Keno-| 
Suu, u>i. a vuaiioivuū io vi -,
ir J. Mačiulis i« jJuozas smarkiau pasidarbuotų
Tuoj direktoriai atlaike trumpą 
posėdį ir pasiskirstė pareigomis 
sekamai: K. Augusias pirminin
kas, K. Deveikis vice-pirm., 
Narbutas rast., C. Kairis iždi
ninkas ir Dr. A. Montvidas kul
tūrinių reikalų vedėjas.

Kai konferencija baigėsi apie 
6 vai., tai delegatai buvo pa
kviesti prie užkandžių. Delega
tai užkandžiavo, draugiškai kal
bėjosi ir linksminosi. Vieni jų 
išsiskirstė anksčiau, o kiti lik 
apie 9 vai. vakaro. Iš viso dele
gatų buvo apie 45. —K.

DOVANOS nTrIAMS

na-

Pa
na

\ -
pie 57 metai. Paskui p. Varka 
la papasakojo apie žmonijos pa
darytą pažangą per paskutinius 
į<elis tūkstančius metų.

tuvių Draugijos prezidentas. Jis 
pasveikino suvažiavusius dele
gatus ir trumpai ap. budino 
draugijos stovį. Ypačiai jis pa
brėžė tą faktą, kad narių am-i , ■ ...kiaus vidurklis (vidutiniškasI U1’ Montvidas,Įbumonstmeje 
amžius) mažėja. Vadinasi, iŠei- fo_™oje. 
tų. kad nariai einą ' “jaunyn”. 
Žinoma, taip nėra. Tačiau tas 
faktas, kad paskutiniais metais ( 
įrašoma vis daugiau ir daugiau 
jaunų narių prisideda prie na
rių amžiaus vidurklio sumaži
nimo. Pasidžiaugė jis taip pat? 
kolonijų veikėjų kooperavimu.;
To kooperavimo dėka organiza
cija turi progos stiprėti ir sėk
mingai gyvuoti.

P. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius, kalbėjo apie paskuti-, 
nius pasaulio įvykius. Kultūros; 
organizacijoms ypačiai svarbu, 
pareiškė jis, tinkamai suprasti 
ir įvertinti tai, kas dabar deda
si Europoje ir iš viso pasaulyje. 
Paskui jis plačiai apibudino tas 
priežastis, kurios privedė prie 
dabartinio karo. Karas, šiaip, ar 
taip, padarys pasaulyje didelių 
permainų. Yra tad būtinas rei
kalas kiekvienam tinkamai su
sivokti tame, kas dabar dedasi 
Europoje ir čia Amerikoje. Juo 
labiau svarbu tai lietuviams, ka
dangi pati Lietuva liko tiesio
giai paliesta, šiuo momentu jos 
likimas tebėra dar neiškus. Kas 
su ja gali atsitikti, niekas tik
rai (negali pasakyti, nes tai dau
giausia pareis nuo to, kas ka
rą ląjmės ir kieno taikos konfe
rencijoje bus svaresnis balsas.

Kultūros draugijos daug ga
lėtų pasitarnauti savo nariams

Apie
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas"

sha, St. Petrauskas iš Rockford Savo Juozas Ascilla. Jeigu 
iš Waukegano.|Juozas smarkiau pasidarbuotų 
nilniL? jis gali darbuotis, kada pas

jį atsiranda noras), lai draugui 
Petrauskui gali iškirsti šposą. 
Aš visgi geisčiau, kad garbės 
vainiką laimėtų kuris nors iš 
Chicagos kontestantų, bet šian
dien peržiurėjus kontestantų 
veiklą atrodo blogai Chicagos 
kontestantams. Chicagos kon
testantai! Jeigu jaučiatės, kad 
galima Chicagos garbę dar ap
ginti, tai per šią savaitę turite 
smarkiai pasidarbuoti, nes pra
leidus vieną kitą savaitę bus 
sunku pralenkti draugą Petraus
ką. Taigi, dėkite visas jėgas, 
kad per šią savaitę galėtumėte 
gauti kuo daugiausia narių.'

i 
Pereitą savaitę neblogai pasi

darbavo Jonas Thomas gauda
mas tris narius, S. Yurchis ga
vo du nariu, po vieną gavo M. 
Ascilla, Dzūkas, J. Cinikas, J. 
Augaitis ir J. Ascilla. Tikiuosiu, 
kad sekančią savaitę dar smar
kiau pasidarbuos ne tik t e, ku
rie pereitą savaitę pasidarbavo, 
Bet ir tie, kurie per kelias pa
skutines savaites visai mažai 
nuveikė draugijos labui.

Per pereitą savaitę kontestan
tai ir draugijos nariai įrašė 13 
liauju narių. Tokiu budu šiame 
Jubiliejiniame kontesle jau yra 
įrašyta 462 nariai.

U. S. A. metams kainuoja <
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

ii 99

I

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

$25.00
15.00 
10.00

5.00
3.00
2.00

įprastą pažangą medicinoje. J*s 
nurodė pavyzdžiais,- kaip ligos 
kurios praeityje buvo laikomos 
nepagydomos, šiandien liko nu
galėtos. Štai jau dabar baigia
mas nugalėti plaučių uždegimas. 
Kiekvienais metais ta liga nu
varydavo į kapus , nepaprastai 
daug žmonių, o ypačiai senes
nio amžiaus. Dabar jau liko iš
rasti vaistai, kurie mirtingumą 
nuo plaučių uždegimo žymiai 
sumažina. Didelis progresas pa
darytas ir vėžio ligos gydyme. 
Visai galintas daiktas, jog neto
limoje' ateityje ir toji liga bus 
nugalėta. Visa tai teikia žmo
nijai vilties, kad netolimoje at
eityje mokslas pajėgs sėkmin
gai kovoti' ir tas ligas, kurios 
šiandien dar nėra nugalėtos.

Po tų kalbų seka pranešimai. 
Apie centro valdybos veiklą 
bendrą pranešimą padaro pirmi
ninkas K. Augustas. Jis nurodo 
tas pareigas, kuriąs valdybai 
Uždėjo pereitų metų konferen
cija. O paskui paaiškina, kas 
buvo padaryta ir ko nepasise
kė padaryti. Svarbiausias dar
bas buvo bazaro surengimas 
Bazaras buvo surengtas ir da 
ve pelno per pustrečio šimto do 
lerių.r /

Perskaitė iždininko paruoštą 
finansinę apyskaitą, iš kurio: 
pasirodė, jog ižde yra 170 do 

rengdamos paskaitas einamais P^Ųų su viršum. Pernai buvo 
'suteikta stipendija Juozui Žu
kui, pasižymėjusiam tenisistm 
kuris yra draugijai daug pasi 
darbavęs. x

Daro pranešimus kolonijų ąt 
stovai. Iš tų pranešimų matyli, 
kad veikimas visur yra. Tiesa, 
vienur jis didesnis, kitur mažes
nis. Kai kurių kolonijų atsto
vai nusiskundžia, jog veikimą 
ir ir iš viso naujų narių gavimą 
vis dar tebetrukdo blogi laikai
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pasislėpę jį 
savo parapi- 
jį j rankas

Draugijos darbuotojams 
Kalėdų dovana už gavi

mų daugiausia narių 
iki Kalėdų

Pirma dovana
Antra
Trečia
Ketvirta
Penkta
šešta

<p.S. Kad galėtų pirmą dova
ną gauti, tai Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 5 naujus narius 
iki Kalėdų, o kad gautų antrą 
dovaną, tai narys turi prirašyti
nemažiau kaip 3 naujus narius 
iki Kalėdų.

> Pasiryžę laimėti.
1 Pereitą savaitę tik vienas na
rys prisiuntė vieną narį ir ma
no laimėti vieną dovaną iš aukš
čiau pažymėtų.

Juozas Osodcki įrašė Kari 
Winslov..

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

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
i Ar žinfti, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta , 
Ii skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivf’ žmones mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus Ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo. : '

. ' f t ' 1

Be to, jame rasi visokią pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

Garsinkites "N-nose”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

JUBILIEJINIO KONTESTO

DOVANOS
Šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams:

BUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN-. Iš—
MILDA AUTO SALES

806 WĘST 31st STREET

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS IŠ— 
PEOPLES FURNITURE CO., 

4183 ARCHER AVENUE

INSURANCE
(APDRAUDA)

klausiniais, pareiškė kalbėtojas. 
" Y ’■ ■ A " ■ ■ > i: '

Adv. K. Gugis kalbėjo apie ci
vilizaciją ir kultūrą. Kadangi 
čia yra kultūros draugijų kon
ferencija, pareiškė kalbėtojas, 
tai kiekvienam svarbu išsiaiš
kinti, koks yra skirtumas tarp 
civilizacijos ir kultūros. Juo la
biau, kad dažnai žmonės nesu
geba atskirti tų dviejų žodžių. 
Vadinasi, jie vartoja tuos žo
džius taip, lyg jų prasmė butų 
vienoda, atseit, lyg civilizacija 
ir kultūra butų tas j>at. Po to 
jis paaiškino pavyzdžiais skir- 

augančią didžiulę Chicagos Lie- kas gerai kalba lietuviškai ir tumą tarp tų dviejų žodžių.
tuvių Draugiją. —J. Thomas jeigu kam bus reikalingas pa- 
_________________________ minklas, tai nepamirškite pasi 

Garsinkitės “N-nose,,|73lst.,1Phone rep. 65’90.

Dell yla pa v j t t
nežairint, kad p. Burbienė Ang- Kon* J. Cinikas įrašė: 
lijoj gimus, bet labai gražiai 
lietuvių kalbą vartoja. Ir savo 
šunų ir dukrelę, kurie lanko [Kon. Dzūkas įrašė: 
pradinį mokyklą, išmokinus “ 
gan gerai lietuviškai kalbėti.
Ponai Burbai turi nuosavą na- Kon. Joseph Augaitis įrašė: 
mąn moderniškai įrengtus 42 ap- 
artmentus, 6328 So. Eggleston 
Avenue.

Malonu man buvo su tokia
draugiška šeima susitikti ir lai- klų Roselli-Kaval Co., Hillside, 
kau sau už garbę, ka4 gavau Illinois, Harriscm'ir Wolt Roail. 
progą juos prirašyti į smarkiai Jaunuolis J. P. Kaval-Kavaliaus-

BEDROOM SETAS, 3 ŠM. BOUT LAMP IR DRESERIO 
UŽTIESALAS, IŠ—

NEW CITY FURNITURE CO.,
1654-6 W. 47th STREET

DINING ROOM SETAS, Iš—
R00SEVELT FURNITURE CO., 

' ; 2310 WEST ROOSEVELT ROAD

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• /

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir aunu Mūri

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public LlaN- 
Uttes.

Steponą Petravičių

Mary Gedaunis

kutinius aštuonis metus. Prieš

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti j 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

RaMfnB atdara kas vakaras 
Iki 8 vaL Sekmadieniais — 
nuo 8 ryto iki 1 vaL popiet.

J. P. Kavai (I^avaliauskas) 
.' » \ s

Jaunuolis J. "P. Kaval-Kava- 
liauskas yra pardavėjas pamin-

Auditorius J. P. Varkala pa
tiekė įdomių statistiniu žinių 

99 kalbėti su J. P. Kavai, 1815 W. apie draugijos augimą per pas-

m

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A, RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St
VICTOR RADIO 1939 METŲ MODELIO, IŠ—

JOS. F. BUDRIKO, ■
3417 SOUTH HALSTED STREET ■

t KITCHINETTE SETAS, Iš^- 5
V. BAGDONAS, ■

3406 SOUTH HALSTED STREET________________  ■

CEDAR CHEST* Iš— ■
BARSKIS FURNITURE CO., i

1748 WEST 47th STREET
ir dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bus išdalintos Kontesto ■ 

koncerte, kuris įvyks kontesto pabaigoje.
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NAUJIENOS, CMcagd, III.
*

t

Diena Iš Dienos
Pasveiko Wm.
Mikalajūnas

BfclGHTON PARK. — P-nas 
Wm. Mikalajūnas Jau galutinai 
susveiko ir grįžo prie darbo. 
Kiek laiko atgal buvo slinkiai 
sužeistas automobilio nelaimėj. 
Pasėkoje to turėjo pasidūoti 
operacijai, kurių padarė Dr. T. 
Dundulis. Ji buvo pilnai sek- 
minga. Prašalinus komplikaci
jų pavojų, p-nas Mikalajūnas 
pilnutėliai sveikas ir sakosi jau
čiasi gerai. Rep. J.

Issięmč Leidimus 
VedVbdnis 
(Chicagoj)
■1 ' k ■ *

Thomas .Gaddis, 54, su Olive
Church, 49

Alexander Adams, 28
Emma Tunaitis, 21

Stalnley Butkus, 26, su Al- 
vina Gazda, 19

~ lleikalauja
f’er skiri)
; Vera Bartle nuo Arthur Bar- 
tle

SU

Bankietas
Dr. J. Poškai
Pagerbti

Gruodžio 2 d., didžiam Sherry 
viešbuty j visi Dr. J. Poškos 
draugai susirinks dalyvauti jo 
pagerbimo bankiete. Tų vakarų 
taipgi vietinis konsulas P. Dauž- 
vardis jam įteiks Lietuvos Ge
dimino ordenų. Mes džiaugia
mės, kad jis gauna pripažinimų 
už darbus lietuvių naudai.

Bilietus bankietui galima 
$auti pas ^pfrmininkų rengimo 
komiteto, Al Kumškį, arba nuo 
kitų komisijos’/ narių. Po , ban-

D. K

Sk-ltimui Naujienose 
rh •trljR- bandą dėlto, 
K'fiH o;»/ros Naujienos

'it/ CL'lUJkUD'JU Valiui l.’B

MONIKA . ĄDOMfiNIENĖ 
po tėvais šaltytė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 4 d., 10:55 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž.,
gimus Pandėlio parap., Bui
vydžių kaime, Rokiškio apskr.

Paliko, dideliame nuliudime 
vyrą Petrą, dvi dukteris Ge-; 
novaitę -Kernagis, Oną Cookj 
sūnų Alfonsą, du žentus _Sta<- 
nislovą “ 
Cook; 5 anukus;
Pauliną šapranskienę, Lietu? 
voj Oną Kaunigkiepęį Elzbie
tą Baltrukėnienę, brolį Juoza
pą šaltį ir, daug kitų giminių 
ir pažįstamų. ,..

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicziaus koplyčioj, 44 Eašt 
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
mierą kapines. . ...

Visi a. a. Monikos Adomė- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą .ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, Se
serys, Brolis ir Kitos Ginį,

Laid. Dir. Lachavvicz ir Su- 
žmav yel, -CANAL> 2515: - -

ŠHš 5 Metų 
Sukaktuves

Su Kalakutų Vakariene

sekmadienį, lapkričio 12
Žagį&riečių Draugiškasd . ... .

Kliubas rengia “Kalakutų” Va
karienę” savo 5-kių metų ju
biliejaus paminėjimui ir na
rių pagerbimui.

Kliubas yra turėjęs visokių 
parengimų 4įr pas'ijįin'ksmįuii- 
mų, bet vakarienę rengia tik 
pirmų kartų, tad nori šauniai 
pasirodyti, nežiūrint didelių 
.išlaidų.

Komiteto nariai stropiai 
rengiasi parengimui, kad visus 
svečius ir narius patenkinti. 
Kas nori dalyvauti su žaga- 
riečiais ir linksmai laikų pra
leisti—prašom atsilankyti. Ti- 
kietus prašom nusipirkti iš 
anksto, nes prie durų jie ne
bus parduodami. Juos galima 
gauti pas Kliubo narius arba 
pas p. Rudauskus, Hollowood 
Inn svet. savininkus.

Vakarienės svečius kliubas 
vaišins kalakutiena, grybais ir 
visokiais • prieskoniais. Taipgi 
bus ir šokiai prie geros jauno
jo Balako orkestro muzikos.

Vakarienė įvyks Hollywood 
salėj, 2417 W. 43rd st. Durys 
atsidaro 4 valandų popiet, pra
džia 5 vai. Įžanga tik 50 centų 
asmeniui.

Rengimo komitetas kviečia 
visus narius ir draugus atsi
lankyti.

—Af. Mieravičienė.

Naujas Lenkijos 
Konsulas Chicagoje

Aniėtičaii Legion Darius-Girėilžiš (Pūst 271) Namo 
Statymo Komitetai*

šilų legionierių pastangomis 
ir atsakomybe ‘Memorial Hali’ 
yra pastatoma, kuri lapkričio 
11 (Paliaubų dienų), bus ofi
cialiai atidaryta, šu įvairiu 
programų, gera muzika ir šo
kiais. Šitas istoriškas įvykis 
yra tikrai stebėtinas, nes ketu
ri mėnesiai atgal visi apie 
tai tik svajojo, debatavo ir rei
škė skirtingas mintis. Tikre
nybėje kasoj nebuvo nei cen
to tam tikslui, o čia kalbama 
apie namo statymų! Pasirod
žius gerai vienybei ir geram 
tipui pas visus, imtasi darbo. 
Pirmame komisijos susirinki
me buvo sudėta suvirs $300.00 
aukų. Ūpas pas visus buvo ge
riausias. Diena po dienos, 
savaite po savaitės komisijos 
nariai ir įžymesni biznieriai

pasirodė šu įdidesnėmis auko
mis. Darbas prasidėjo birže
lio 9 dienų. (Pradėjom žemę 
kasti ndmo pąmatiii. Pažymė
tina, kad hdbi pirmos dienos 
atsirado daugelis Įiųoshorių, 
žinoma, didžiuma narių, kurie 
savo liuosu laiku stojo į talkų 
ir iki šiai dienai energingai ir 
nenuilstančiai darbuojasi. To
dėl tas darbas taip pasekmin
gai ir vyksta. Ačiū Building 
komiteto pirmininko B. R. 
Pietkiewicz, kamand.anto Wm. 
B. Sebastian sumanumui ir 
Posto draugų paramai, šian
dien jau tos svajonės išaugo į 
tikrenybę,.' 'Visi lietuviui at
liktu darbu gali didžiuotis.

Šiandien visi esate kviečia
mi į atidsiryipų lapkričio 11, 
pamatyti ir persitikrinti, kad 

fc. V • • • » t ' • • I ' » ■ 't k • . v ».»•-• . • r >*•*. r >

— • V*** '•* -t U « ■» * » .» \ . • » .1 < . • , • .' * V , •

įvairus skelbimai per laikraš
čius arba ypatiškai, nebuvo 
apgavingi, ir kad aukavusiųjų 
pinigai nenuėjo veltui. (čia 
norime pažymėti, kad visų au
kavusiųjų vardai dabar yra 
skelbiami “Naujienose”— visi 
nuo mažiausio iki didžiausio 
aukotojo).

—Wm. J. Kareiva.

Programas Pašvęs 
tas Legionui

■ ( rf.. .. ‘V- 1 "

CLASSIFIED ADS
W!i.ura ■ ....ftfii___________________

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių įteikia AUTOS—TRUOKS FOR SALA 

Automobiliai ir Trokai Pardavimai
OPERATORIAI, patyrę prie vie

nos adatos mašinų. Plaunamos suk
nelės, 404 So. Racine, antras aukš
tas.

REIKALINGA MOTERIS, apyse- 
na. prie namų darbo—Gera virėja. 
3601 Š. Union, Yards 2414.

•PATYRUSI SKUDURŲ skirstyto
ja skrapų pardui. West End Paper 
Stock Co., 7336 W. Fullerton Avė.

. . .BUNNIN’S
GERESNI PIRKINIAI

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

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

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

235 
265

REIKALINGA stenografistė turin
ti Real Estate ir apdraudos rašti
nės patyrimą. Turi mokėti lietuviš
kai. Box 1104, 1739 So. Halsted St.

Šįvakar iš stoties W.S.B.G. 
(7 vai. vak.) transliuojamas 
New City Radio programas 
yra pašvęstas Dariauš-Girėno 
Legiono Kuopai.

Pasiklausykite! —VV. K.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininku Reikia

’36
’36
’36
’36
’36
’36 

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

šildytuvas, radio ............
Ford de luxe 2 durų sėd. .. 
Chevrolet 2 durų sedan .. 
Ford 2 durų sedan .......
Lincoln ....................
Hupmobile 4 durų sedan

345
345
365
295

235
125

95

9

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus ūkio darbui. Turi mokėti milžti 
karves. Netoli Chicagos. Geri na
mai, tinkamam žmogui $10 į mė
nesį. šaukti. Midway 9814.

*34
’34
’32
*32
*31 
’30 Pontiac ...........................  35
Atdara vakarais ir sekmadieniais.

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

85

OPERATORIŲ VIENA ADATA ir 
marrow mašinas varyti—patyrusių. 
STANDARD, 2115 So. Michigan.

FURNISHEŲ ROOMS—-TO RENT 
Gyvenimui Kambaiiai

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

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

CENTRAL AUTO SALES 
3453 '£o. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

RENDAI KAMBARYS, garu Šil
domas, šiltas vanduo. 1900 South 
Union.

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.

Am.

WHOLESALE FURNITURE 
Jgakandai ir Įtaisai Pardavimui 

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

* • r • ♦ . • r *. ’ *

BUSINESS CHANCES ’ 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS 3353 
Wcst 63rd St. nebrangiai, geras biz
nis, moderni fikčeriai—nebrangi 
renda.

PARSIDUODA TAVERNAS, kam
pas—5 kambariai gyvenimui arba 
priimsiu partnerį. 3538 So. Halsted.

Naujoji Lenkijos vyriausybė, 
kuri neseniai susiorganizavo 
Paryžiuj, paskyrė Dr. Karolį 
Ripą nauju generaliu konsulu 
Chicagoj. Dr. Waclaw Gawron- 
ski, dąbąrtinis..konsulas, atšali* 
kiamas Paryžiun. Ripa yra ar
timas Lenkijos prezidento Wla- 
dyslawo Rackiewic^iaus ben
dradarbis, buvęs generalis kon
sulas Pittsburghe ir Čekoslova
kijoje.

Kernagis ir Emis
; 3 seseris:

Jurgis valevičius
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 6 d., 6:00 yal. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž.,
gimęs Lietuvoj, Suvalkų ap
skrity.

Amerikoj išgyveno 30 m..
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Antaną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažystamų1.

Velionis gyveno adr. 10500 
So. Edbrooke Avė. Kūnas pa
šarvotas . Ląchawięz’iaus kop
lyčioj, 44 E. 108th St., Rose
lande. Laidotuvės įvyks ket- 
vįrtadienį, lapkričio 9 d.. 8:30 

, vai. ryto iš kopk į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.. (

Visi a. a. Jurgio Valevičiaus 
giminės, draugai ir pažystami. 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. .

Nuliūdę liekame,
Sūnūs ir kitos Giminės.
Laid, Dir. Lachavvicz ir Su- 

nai, Tel. CANAL 2515.

%

*.......................-....... . ■■ - j

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

< ■ : —■■ —  ---------------

Wolter Laitą 
Naujoje Vietoje

, Wolter ’ Laite,-' 6516 < S. Hal- 
sted St., atidarė gražiai įruoš
tų moderniškų užeigų. Jis pir- 
miaus tokį pat biznį turėjo 
Englewoodo ir Bridgeporto so
dybose. Dabar persikėlęs į nau
jų vietų, širdingai kviečia vi
sus atsilankyti į jo gražių, mo
derniškų užeigų, kurioje kiek
vienas bus mandagiai aptarnau
tas.

P. Laita atnaujino “Naujie
nas” ir prie progos jis patar
pininkaus mano talkai.

— Ona Dcvgin,
6108 S. State St.,
Tel. Englewood 6530.

■ ' . , * ♦ •** 

Užmušė Oak Fores- 
to Senelį

_ z

Prie 135-tos ir gatvės kryž- 
kelio, Blue Islande, Rock Island 
gelžkelio traukinys užmušė 
Oak Forest senelių prieglaudos 
įnamį. Jis buvo apie 70 metų 
amžiaus. Pavarde šiuo laiku 
dar nežinoma.

AUKOS; DARIAUS-GIRĖNO (AMERIKOS 
LEGIONO) KUOPOS NAMUI

!•> .

(Namas jau baigiamas sta-1 Victor J. Schiiltz, 83rd
Lyti ir bu$ Atidarytas publikai

. • >' • • • U h SI h į i■ 1 > i,-..... 1
' {(,T^nys) 

Lachawitž’(1 and Sons,
2314 W. 23rd’ st. ...... . $25.00

John Landsbėrg, 4522
Grošs avė. ...4..J......^...^.4. 25.00

Ah’thoriy Linkus, 2552
W. 63rd stJ............... L.

Lithūai'iikir Soldiers
Society, 1518 S. 48lh et.,
Cicero —J....44........ 25.00

Julian ijiileVich, 4348 S.
25.00

25.00

and Keah avė. ......... .....  25.00
Į)aų Sebastiųn, 4104 

Archer ave.or,.....25.00
Joe Shatkus, 4525,Gross 

avehue ........      25.00
John Shleters, 1616 So.

49th St., Čicero
Dr. V. E. Siedlinski, 

4143 |y . I.

25.00

25.00

TAVERNAS PARDAVIMUI ar 
rendai. Priežastis liga. Biznis seniai 
išdirbtas. Ant bizniavos . gatvės. 
Lafayette 0427. 3824 So. Kedzie.

FURNITŲRE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

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

HENRY M. GOODMAN 
Original “Čash & Carry Furniture 

Distributor
, 525 West 76th Street
£ blokai rytuos nuo- Halsted St. 

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

PARSIDUODA TAVERNAS 
South Sidėj. Geroj vietoj. Geras 

biznis. 959 West 71st St.

miegkambariui—baPH. >

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai_____

^DON TAVERNAS su visais 
įtaisymais, 4 kambariai . pagyveni- 

.00 į mėnesį. 6604 South 
Damen Avenue.
mui}

REAL ESTATE FOR SALE

NAUJI MURINTAI 
BUNGAL0W

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN HOMES.

3958 W. 111 St. Beverly 9005 
■inn. ■ į i i ■ i ?■ . ui 11 i .u i

4143 Archer avė..........—
S- M. Skudas, 718 W. 

18th st. ........... ........ ......
Victor Slepekas, 4140

Sd. Maplcwo6d avė.......
Paul M. Smith, 4177

Arclier avė. ..................
Alex Snorewicz, 6930

So. Campbell avė.............
J. J. Spaitis, Willow

Springs, III................ .....
John Spitlis, 4050

Archer avė.......... ....... ....
. Tony Umbras, 1515 S.
49th avė., Cicero............ .
, Steven J. Urba, 4180v
Archer avė......................

Mr. and Nirs. Paul Vcn- 
ckunas, 3127 S. Emerald 
avenue ............ ..... .

.Kazimcr Wasilauski, 
1332 Š. 49lh avė., Cicero

Adolph WaiskeliSjp4431
So. Artesian avė. .....*.....

Stanley and Sophie
Welicka, 4119 S. Ashland 
avenue ..............     25.00

Workers Publishing
Ass’n., 3116 S. Halsted si. 25.00 

Charles Yaksiboga,
4350 S. Rockwell st.........  25.00

Peter Young, Rt. 2,
Box 615, 83rd and Kean
avė., Willow Springs, .... 25.00

Josėpii J. Yurchas, 7401
S. Chicago aye. ...........

Žagariečių Kliubas, 
2417 W.' 43rd st. ...........
\ Anthony Zalatorius, 
32Ž W. 33M st. .r.............

I. J. Zolp, 1646 W.
46th st. ..... .

Mės; Helen Žūtis, 4459 
«Sb. Francisco avė....... .

Judge John T. Zuris, 
4459 S. Frahčisęp aVe.

l’homas Shamiš .
t Dr. S. Ėiežis..... ...

Josęph Lask 
Tony Mefcy . 

t Turrier Bros. /
.Conipany ....

CBtfe daugiau)

25.00

25.00

25.00California jiive. .................
Petėr Madonas, 6502 S.

WcntwortlJ
Števe Mjaizis,

Arizona
Josępb

Archer avė. ..L..........1-----
McAvoy Bros., 5941

Damen avt. ....................
James

5433 S j Raįine avė. .......
. Leo Norkus, Jr., 2423

W, 64th st.į -.4.... .. ........ -
Peter Novcr, 4148 į

■ ■ ■ , 1 ■

Archer avė. 4.... .
Oiil Castie, ‘ Ine

\V. Persliinė rd. .....—..... 25.00
John Z. Paunlionis,

2144 XV, 24tlr'st. ........... 25.00
Mr. and Mrš. A. Petkus,

1410 S. 49th st., Cicero ....
Anthony M. Phillips,

3307 S. Lituanica avė. ....
B. R. Pietkiėwicž, 2608

W. 47th st.- .....................  25.00
John Pocius, 3313 S.

Halsted st. j.............. .....^. 25.00
Mr. and Mtš. B. Popeli,

4756 S. \Vestern avė. .... 25.00
Al Precin, 4309 Archer

avenu e..................... ..... 25.00
Vincas Pūkas, 7138 S.

Talman ava, ——-............
Frank Raila, 6437 So.

Campbell avė. ...............
Anthony Ramon, 5517

So. Rišlioj) st. _______ _ __ _
Antoinėtte Rupsh, 6734

So. Artesian avė. •2S;W
Antoų and l^ary Rup-

sis, 4308 S. Wėstern avė. 25.00
Louis A. Sakais, 2437 . .

60th st. -4....... ........25;()0
Augusi Sahlukas, 4038

Archer' avė. 25.00

avė.- —.
, Tuscon

25.00

25.00
i Miksi s, 3990

25.00

McDėrmott
25.00

25.00

....... 25.00 
6005

25.00

25.00

25.0(5

25.00

25.00

25.60

25.00

25.00

25.00

Lietuviškos Teatrališkos Draugys
tės Rūtos No. 1 mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, lapkričio 8 d? 
7:30 vai. vak., Hollywood Svetainėj, 
2417 West 43 St. Visi nariai .kvie
čiame dalyvauti. ' T. Aušra, raŠt.

Svarbios prakalbos įvyks penkta
dienio vakare, lapkričio 10 d.,; Mil
dos svetainėj, 3142 S. Halsted Str. 
Kalbės. savaitraščio “Naujos Gady
nės” redaktorius J. V. Stilsonas iš 
New Yorko ir V. Poška “Naujienų” 
štabo nary?. Įžanga veltui, pradžia 
7:30 vai. vakare. Kam tik laikas lei
džia turėtų nepraleisti progos iš
klausyti šių prakalbų. Kviečia

Rengimo Kom.
SLA 139-TOS KUOPOS susirin

kimas įvyks šįvakar, . Darbininkų 
svetainėje, 10413 S. Michigan Avė., 
7:30 vai. vakaro. Visi nariai prašo
mi atsilankyti, naujų narių atsivesti 
ir duokles užsimokėti.

—J. Pučkorius, pirm.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

< DUODAM PASKOLAS , 
Perkam morgičius, parduodam ir 
išmainom namus, ukius, lotus ir 
biznius. - k '

NAMON &/COMPAHY.• .
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone—OAKLAND 6121.

I ..I Į IHĮ..B.I

coal—w6od—OlL 
Anglys—Malkos Aliejus • • •

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAdOJ

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

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

FELDMĄN, „ 
Tel. HARRIŠON ,3000.MAGDALENA BUDRIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 3 dieną, 8.00 vai. r., 
1939 m., sulaukus 52 m. amž., 
gimus Lietuvoj, Telšių apskr.,. 
Gintališkių parap., , Antsenių 
kaime. Amerikoj išgyveno 26 
metus. Paliko dideliame nu
liudime vyrą Antaną, sūnų 
Antaną, pusseserę Oną Tun- 
pienę, švogerį Antaną, Liętu- 
voj—brolį Antaną, 3 seseris: 
Petronėlę, Agniešką ir Moni
ką ir daug kitų giminių, drau
gų ir. pažystamų. ... .

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz’iaus koplyčioj, 2314 W. 
23rd place. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, lapkričio 8 d., 8 
vai, ryto iš kopi, į Aušros 
Vartų, parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iŠ ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapinės.

Visi a. a. Magdalenos Bud- 
• rienės, giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. ?

Nulįudę liekame, 
Vyras, Sūnūs ir kitos Gim.

Laid. Dir. Lachawičz ir Su- 
nai, Tel. CANAL 2515.

anica avė. .... 25.00 GERB. Naujienų įkaityto
jo* .ir įkaitytoJai praiomi 
pirkinių reikalai! eiti f 
tai krautuvei, kuriat 
ikelbiasi Naujienoie.

Kas diena . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz- 

I nio progų ir t t
IT

LG

25.00

25.00

25.00

-SKAITYK KASDIEN—25.00

25.00
-m TEMYK SKILT1Š-25.00

v

25.00

1118 Šutu ftltld SlreitCIICAGB. ILL

iNAUJIENAS 
l . IR TtMYK SKILTIS------------

W DlRiHUNKF
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

i ir progas sužino tiktai >er

NAUJIENAS

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu-

• . t.' • vėmsp Papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

B M f ■■ •»» l Siunčiam GėlesI R V k IKI Y Telegramų į 
LtUVEIIlld Visas <Pasaulio 

. Dalis- 
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 $o. Halsted
rTej. YARDS.7368 25:00

V.
25.00

tu JIESK8I 
DIRBO?

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti,, išnuomoti, 
samdytis Ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų je- 
rąjį kostumerį, bet Raminki
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

NAUJAUSI Ht GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS. IŠMOKĖJIMAIS

SARSK1S FURNITURE HOUSE, Ine.

01

K

& AtclieT avė; ..
Briind Saiinor, 4501 Scft

2W

... 25.00 
$22.00 

. $20.00 
. 20.00 

20.00
Clothing
.... . 20.00

jienų 7-me. puslapyje “Clasš- 
jjfied”, skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų barmenų.

ai * 9 1* S /VISUOSE ĖIZNIO. reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės class^fied ąkyrįaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANšl 8500
“NAUJIENOS” 

1738 S. HALSTĘD STIUeN 
Chicaro, III.



8 ■ NAUJIENOS, Chicago. Hl. L ’ Antradien., lapkričio 7, 1939
.     «... ■ ■■ —— *...............................................———

Automobilių 
Paroda

1910 metų automobilių pa
roda, kuri buvo atidaryta šeš
tadienį, Tarptautiniam Amfi
teatre, 43 ir Halsted, turi la
bai didelį pasisekimą. Pirmą 
dieną žmonių atsilankė 35,000, 
sekmadienį gal iki 50,000.

Šįmet ypatingai gražus yra 
parodos programas, kuris vai
dinamas du kartu dieną, 3:30 
popiet ir 9:00 vakare. Suside* 
da iš populiarių ir klasiškų 
dainų ir baleto šokių, taipgi 
“jitterbug” numerio, kuris, rei
kia pasakyti, ištikro yra savo

tiškas.
“Miss Lithuania”—p-lė Ona 

Davidoniute (Anne Davis) 
kas vakarą atidaro dalį pro
gramų, kuriame figūruoja į- 
vairių tautų “karalaitės”. Vi
so jų yra 19. Lietuvaitė gra
žuolė daro labai gerą įspūdį, 
turi gražią eiseną ir lietuvius 
pavyzdingai atstovauja.

O apie naujus automobilius 
nėra ką kalbėti. Visi gražus.

. —Buvę®.
/_______________

Protestuoja 
Prieš Aukštas 
Pieno Kainas/
Vieną Dieną Savaitėj Nevartos

Pieno

Padegė Mokyklą 
Waukegane

Užvakar Waukegane buvo 
padegta North pradinė mokyk
la, prie 410 Franklin Street. 
Policija spėja, kad gaisro kal
tininkas yra tas pats padegė
jas, kuris porą savaičių atgal 
padegė keturis namus ir dirb
tuves, padarydamas $20,000 
nuostolių.

Mokyklos gaisras sunaikino 
vieną kambarį.

Dainuos “Carmen”
•» < ' ' Šiuo Buriu Gerų 

Tautiečių Burnside 
Gali Pasidžiaugti

SLA 63 kuopos jubiliejaus 
baliui praėjus

Kabio-

BURNSIDE. — Spalių 
viršininėta kuopa turėj 
25 metų jubiliejaus pare

Parengimą galima į 
pilnai pasekmingu, kaip 
dai, taip ir materialiai.

Erdvi K of P. svetain 
pilnutėlė publikos. Proj 
buvo gana įvairus ir s 
iš perstatymo, dainų, k 
šokių’ ir kalbų. Roselanc

15 d.
> savo 

parengimą.
skaityti

kaip mora-

VISGI YRAGERIAU PRAREGĖTI VĖLIAU, 
NEGU NIEKAD

Chicagoj neseniai susiorga
nizavo komitetas kovai su auk
štomis maisto kainomis, “Upi- 
ted Conference on the High 
Costs of Living”. Sekmadienį 
Hull House rūmuose įvyko pir
mas komiteto sušauktas susi
rinkimas, kuriame susirinko 
139 delegatai, atstovaują 72 or
ganizacijas; moterų kliubus, 
unijas, Cfratemales draugijas, 
ętc.

Delegatai daugiausia atakavo 
pienines ir kaltino jas 
tyriavimu”. Jie priėmė protes
tą prieš pienines ir nutarė vie
ną dieną savaitėj visai nevar
toti pieno.

J. V. Stilsono 
Prakalbų Maršruto 
Datos
Lapkričio 10 Kalbės Mildos 

Svetainėje.

Saboniai dainuo’s, žavi 
muzika, patarimai, 
žinios, įdoinybės.

Peoples Baldų Krautuvė ruo
šia specialiai gražų ir įdomų 
programą, kuris bus transliuo
jamas reguliariu laiku šiandien, 
antradienį, 7tą valandą vakare, 
iš Stoties W.G.E.S. Tarpe ki
tų žymių dainininkų, bus visuo
menės pamylėta Sabonių muzi- 
kalė šeimyna, kurios nariai pa
dainuos keletą operetiškų kuri
nių ir gražių liaudies dainelių.

Prie to bus smagios muzi
kos, moterų “Grožio žodynas”, 
daktaro kalba, na, ir visokios 
žinios, pranešimai, patarimai, 
smagi muzika ir kitokie nau
dingi dalykai kiekvienam girdė
ti ir žinoti. Ypač iš Peoples 
Bendrovės Krautuvės girdėsite 
daug gerų žinių apie pirkimą 
visokių namams reikmenų. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rep. xxx

New City Furniture 
Mart iš Stoties WSBC

Šį vakarą, lygiai 8tą valan
dą, užsistatykite savo radio pri
imtuvus ant stoties WSBC, 1210J 
kilocycles ir išklausykite New 
Lity Furniture Mąrt krautuvės 
smagų lietuvišką programą. 
Per valandą laiko girdėsite vis
ką, kas tik lietuviška, apie vi
sus įdomius lietuviškus paren
gimus ir darbus. ,

Taipgi dabar įeina New City 
Furniture Mart krautuvėse di
džiulis išpardavimas alyvinių 
pečių, apie kuriuos galėsite dau
giau sužinoti per programą.

žinantis.

Vakar iš New Yorko Chica- 
gon atvyko savaitraščio “Nau
jos Gadynės” redaktorius J. V. 
Stilsonas, kuriam Chicagoje ir 
apylinkėse yra rengiama pra
kalbų maršrutas. Maršrutą 
rengia bendrai Lietuvių Dar
bininkų Draugija ir Liet. So
cialistų Sąjunga.

Apart Stilsono antruoju kal
bėtoju prisidės ebieagiečiai so
cialistai ir visur kalbės dvie
se. Pirmos .prakalbos įvyks 
AVaukegane, III., ketvirtadie
nio vakare, Liuosybės svetai
nėje, ten vyks Stilsonas. ir V. 
B. Ambrose.

Chicagoje prakalbos rengia
ma penkiadienio' vakare, lap
kričio 10 d., Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted st., pradžia 
7:30 vai. vakaro, įžanga vel
tui. Čia kalbės Stilsonas ir V. 
Poška, “Naujeinų” štabo na
rys.

Lapkričio 11 d., įvyksta
draugiškas parengimas buvu
sioj Meldažio svetainėje^ 2244 
W. 23rd pi., apatinėje svetai
nėje. Ten bus Stilsono kalba, 
vaišės, šokiai su maža įžanga.

Sekmadienj, lapkričio 12 d. 
kalbės Rockforde, III. Ten vyk
sta Stilsonas ir K. August, 
“Naujienų” redakcijos narys. 
Vėliau kalbės Cicero, Roselan- 
de ir tt. Datos bus paskelbtos 
vėliau.

Kalbėtojai pasirengę papa
sakoti daug įdomių dalykų iš 
vėliausių įvykių pasaulyje. 
Prakalbos turėtų būti gausiai 
lankomos. —Rengėjai,

Tai Jau ir 
Oficialiai 
“Apsivedė”
90 Naujų Vaikų’ ir $1,900 

’ “Pasago”. ’ .

BRIDGEPORT. Sekma-

uarsi uamimnKe, Eleanor Eaiviance, sopranas, Kuri - 
sekmadienį, lapkričio 12 d., dainuos operoj' “Carmen”, 
Chicagos Civic operos rūmuose Madison ir Wacker. Kiti 
sąstatų nariai bus dainininkai Vivian Della Ghiesa, Ar- 
mand Tokatyan ir George Szaplicki. Bilietai nuo $1.00 
iki $3.00.

VAKAR CHTCAGOJE 
• Trys chicagiečiai buvo su- ninės sutiko algas pakelti nau- 
žeisti Chicagos-Bastonc- ekspre- joj sutarty j su pieno išvežio
simo traukinio nelaimėj, kuri tojų ir darbininkų unija.

Du ginkluoti; banditai už
puolė Louis Bierfeld Co., raš
tinę, adresu 220 W. Siiperior 
avenue, ir pasivogė $2,000.
O Iš B’nai Zion sinagogos rū
mų,’ 1447 Pratt, vagilis pasi
vogė kelis brangius paltus, pri
klausančius moteriškėms, ku- 

lrios> buvo suėjusios susirinki
mui. /

įvyko vakar rytą prie West-| 
field, Mass.
nuo bėgių.
0 Federalio 
no patvarkymu, telefonų ben
drovė ir Western Union tele
gramų agentūra nenutrauks 
patarnavimo Moe Annenbergo 
“arkliukų” sindikatui iki. ket
virtadienio. Federalės prokura
tūros reikalavimu, tos bendro
vės buvo pasiryžusios nutrauk
ti ryšius su Anpenbergu kaip 
vakar. Bet dalykas buvo ati
dėtas, kai Annenbergo advoka
tai įteikė teismui prašymą iš; 
duoti draudimą, draudžiantį 
prokuratūrai kištis į jo bižpį. 
Jo sindikatas teikia žinias apie 
arklių lenktynes lažybų tiks
lams. . • ,

Vakar valstijos, prokuratū
ra pavedė apskričio grand džiu- 
rei ’ ištifti .kąltinimus, kad li
tam whrdeKBridgeporto apy
linkėj), bąlahdžio menesio rih; 
kimuose /įįUvę daW įvairių nę4 
tikslumų suktybių. 

' •• y; 'į ♦ ............................

e Nežinomi plėšikai jšigavo 
| Joseph Ancdl’o garažą, 1061 
N. Christiana ąvenue* ir pave
dė 75 pbrūs kelnių, 600 poras 
vyriškų ir 300 moteriškų koji
nių, ir 300 siutUkus berniu
kams. Ancell yra rūbų parda
vėjas. Tai buvo jtf “sempeliai”, 
apie $600 vertės.
0 Prie Chėstertori, Ind., vil
nys iš Michigąn ežero išmetė 
kūną 74 metų chicagietės, Jen- 
nie

Traukinys nušoko

teisėjo Wilkers<:

svetainė buvo 
Programas 

ir susidėjo 
klasiškų

Sce- 
gana vy- 
komediją 

. Kalbėtojai, 
generalis organizatorius Dr. A. 
L. Graičunasį šešto Apskričio 
pirm. Dr. A. Montvidas ir SLA 
iždo globėja E. Mikužiutė, pa
sakė atatinkamas kalbas.

Šokėjos ir solistės pavardžių 
neteko sužinoki, bet savo už*- 
duotis atliko gana gerai, ypa
tingai solistė, kuri buvo iššauk
ta porą kartų publikos aplodis
mentų. Galiau buvo perstaty
tas Roselando šakar Makar 
moterų choras, kuris- sudaina
vo keletą liaudies dainelių. Ma
tyt,- musų publikai tos dainelės 
daugiausia patinka, ką liudija 
faktas, kad šio vakaro publika 
nenorėjo choro paleisti nuo es
trados. Mat, gal ne vienam iš 
klausytojų tos dainelės prime
na tą seną praeitį, kai Lietuvoj 
šieno griebėjos arba linų rovė
jos dainuodavo tas pačias dai
nas.

Telegrama nuo Bagočlaus
Laike programo, vakaro ve

dėjas perskaitė telegramą nuo 
SLA prezidento, F. J. Bago- 
čiaus, kurioje gerbiamas prezi
dentas pasveikino kuopą su 25

Juozas Stalinas. — Moterų lygios teisės. —“Nog- 
la” mirtis. — Gražiai pasirodė.

WESTSIDE. — Keli metai manyta, kad komunistai at- 
atgal, kuomet dienraštyj “Nau- kvies iš Rusijos GPU “Naujie- 
jienose” tilpo, tarp kitų dikta- nų” vedėjus “likviduoti”, 
torių, kartu ir Rusijos Juozo Tačiau dabar, matydami to 
Stalino atvaizdas, tai musų lie- “draugo” Stalino bičiulystę su 
tuviški komunistai sukėlė eks- rudųjų barbarų vadu Vokieti- 
tra didelį triukšmą prieš “Nau- jos Hitleriu, tai pagiežos ūpas 
jienas”, sakydami, kad “drau- prieš “Naujienas” padoresnių 
gas Juozas Stalinas yra darbi-(komunistų tarpe laipsniškai at- 
ninkiškoš tėvynės galva ir, kai- slūgsta. Tai visgi geriau prare- 
po tokis, neturi būt lyginamas gėli vėliau, negu niekad, 
su anais diktatoriais”. Jau buvo Moterų-vyrų lygios teises

torijoj įvyko nepaprastos ves
tuvės. Svečių buvo tiek daug, 
kad reikėjo net “trijų stalų.” 
“Jaunoji” ir taip didelė šeimy
na susilaukė 90 “naujų vai
kų,” o “pasogo” jis gavo $1,- 
900. Tai nieko sau šeimyna ir 
nieko sau suma pinigų.

“Jaunasis” buvo Teisybei 
Mylėtojų Draugija, kuri priė
mė po savo sparnu “jaunąją”, 
Illinois-Pašalpos Kliubą. Sek
madienį abi organizacijos ofi
cialiai “apsivedė.”

“Vestuvių” vakarienės pro
gramą vedė pirmosios draugi
jos pirmininkas, J. Balchunas. 
o pačią vakarienę surengė jo 
pagelbininkė valdyboj, Vice
pirmininkė p. Kviekienė. Iš
kilmių “pamergėmis” buvo 
šurum-Burum choras, kurios 
linksmino publiką dainomis, 
Buvo ir keli “pajauniai”, ku
rie pasakė eilę kalbų, vaini
kuodami “vestuves” geriau
siais linkėjimais ir norais.”

Vienu žodžiu, vakaras buvo 
linksmas, įdomus ir grąžus. ’

VBA.

Remkite Tuos Biznierius, ku 
rie Garsinąs! “NAUJIENOSE”

Waukegan, III. 
J. V. Stilvono Prakalbos 
Ketvirtadienio Vakare

WAUKEGAN, ^LL. — šio
mis dienomis 'iš New Yorko 
atvyko J. V. Stilsonas, socia
listinio savaitraščio “Naujo
sios Gadynės”, redaktorius- su 
prakalbų maršrutu po vidu
rines valstijas. , .

Chicagoje ir apylinkėje pa
siliks apie. 2 .siayaiteš laiko ir 
su cliicągįęčųjŲįsociąlistiųį. pa
galba abląh^š? 
vių > pra
kalbas : ir 'aiškindamas vėliau
sius įvykius pasaulyje,, y r ' 

Ketvirtadienio Vakare, kaip 
7:30 vai. prakalbosąvyks Wau- 
kegad, Ilk, ‘Liuosybės, svetai
nėje, 8 ir Adams sts. Wauke- 
ganiečiai turėtų pasinaudoti 
proga ir skaitlingai atsilanky
ti prakalbose. Įžanga bus vel
tui. —Kvienhjs.

----- ■—-r--- :—- . , - , 
Rytoj Kelly High mokykloj, 

Brighton Parke,1 įvyks “Tėvų 
uną <4 me[ų ^caBteies, .en-,Diena„_,<0 ^ouSg”, kuria 

“ie L. Colman, 5339 Dorches-i . i ii j . . x . . r» v i i rengia mokyklos admmistraci-ter avenue. Policija spėja, kad . , nešikai ia anin’ėšė. irVužudė lja lr Mokytojų-TevU orgamza- 
plesikai ją. apip.ess. ir nužudė. |cija. 7:45 vai. vakare įvyks ir 
• Lake •pskriČio, Ind., pieni- programas, kuriame visi tėvai 
nes vakar ' pakėlė algas savo yra; prašomi dalyvauti, ir susi- 
darbininkams. Vieni gaus $3.00>; pažinti su mokytojais ir savo 
kiti. pc» $5 daugiau savaitėj. Pio- vaikų nuopelnais mokykloj. I choras linksmino visus su sa-

riausio pasisekimo j ir ■ toliau 
darbuotis SLA organizacijos la
bui.

Kuopos veteranas
Taįpgi buvo paprašytas estra

dom-pasakyti gėlėtą; žodžių 63 
kuopos tvėrėjas, pirmu t i uis jos 
pirmininkas ir dabartinis ižd. 
jįęnaš AlekandtaviČiuš; Tai yra 
vienintelis narys musų tarpe 
belikęs iš to būrelio, f kurie šią 
kuopą suorganizavo ir joje vei
kė per visus- tuos 25 metus, su 
mažomis* pertraukomis užimda
mas vienokį ar kitokį urėdą.

Taipgi galima pasidžiaugti, 
kad turėjome skaitlingą repre
zentaciją nuo kaimynų SLA 
kuopos, kaip tai nuo M t. Green- 
wood 178 kuopos, West Pulk 
man 55 kp. ir Roselando 139 
kuopos. Programui užsidarius, 
jaunimas šoko prie Alfonso 
Pivaruno orkestros, o senesnie
ji sugužėjo į , apačią, kur buvo 
gėrimų ir užkandžių. Ten pasi
darė tokis susigrūdimas, kad 
net penki patarnautojai nespė
jo leisti alif. O šakar Makar

vo dainelėmis.
Tai buvo vakaras, kokio 

Burnsidėj jau seniai nebuvo ir 
gal greitoj ateityj nebus. SLA 
63 kuopa sėkmingai apvaikš
čiojo savo 25 metų jubiliejų, o 
dabar rengiasi surengti bankie- 
tą įvesdinimui naujų narių, 
gautų per pirmą pažangos va
jų. Diena ir vieta, kur bankie- 
tas įvyks, bus paskelbta vėliau.

Ateitis graži
SLA 63 kuopos ateitis yra 

šviesi, nes kuopoj randasi ga
na geras būrys narių, kurie at
sidėję darbuojasi kuopos labui, 
kaip vyrų, taip ir moterų. Žino
mą, veikia anaiptol ne visi, yra 
tokių narių, kurie nelanko nei 
susirinkimų, nei parengimų, net 
ir mokesčių negali ateiti į su
sirinkimą užsimokėti, laukia, 
kad sekretorius ateitų iško’ek- 
tuoti. Bet tokių yra mažai.

Taigi 63 kuopa, pradėdama 
antrą bertainį šimtmečio ir sy
kiu antrą pažangos vajų, su 
pasiryžimu darbuojasi, kad pri
traukti visus Burnsidės lietu
vius į šią didžiulę lietuvių šei
myną — SLA.

P. J. Kučinskas.
/ *• —:---- Z
Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

Mr. k.T-h^ias ........... $1.00
Mr. & Mrs. 'feambro .... 2.00 
Mrs. Johana Tikutis .... 1.00 
Mr. & Mrs. D..Miller .... "2.00 
Mrs. E. Mičulis ........... 1.00
Roosevelt Furniture Co. 5.00 
Agnės Alexander ....... 1.00

>Emma Ascilla .............. 1.00

- < « S Ų-nUnii 'l'elephoto
SPRINGFIELD, MASS. — Caroiine-Havey Hibberd, kurią nužudė jos vyras 

Walter Robinson Hibberd. Jie apsivedė, tik prieš tris savaites.

14.00
Buvo paskelbta 264.50

. Viso ......................... $278.50
Julia August, 

Fondo Iždininkė.

Jei Norite 1940 Metų 
Buicką Dykai Gauti
—nueikite į Marks drabužių 

krautuvę ir paprašykite 
jų kataliogo.

Marks drabužių krautuvių 
savininkas paskelbė labai įdo
mų kontestą. Laimėjimu yra 
100, jus skaičiuje 1940 metų 
Buickas.

Norint įstoti į kontestą už
tenka nueiti į vieną iš Marks 
septynių krautuvių ir gauti jų 
kataliogą, kur rasite visas tai
sykles ir visas smulkias ži
nias kaip kontestą laimėti.

Nepraleiskite progos, kon- 
testas įdomus ir lengvas, bet 
dovanos puikios ir brangios. 
Reikės surasti tam katalioge 
24 klaidas ir pasiųsti krauki; 
vei atskiram popiery, o pas
kirti kontesto teisėjai nuspręs 
kas iš konfesinių gabesnis ir 
paskirs atsakanč:ą dovaną. 
Bendra dovanų Šurna yra $6,- 
000 vertės.

Marks krautuvės yra: 17 N. 
'Wabash, 6405 So. Halsted, 
4736 So. Ashland avė., 1654 W. 
Chicago avė., 3119 x Lincoln 
avė., 3356 W. 26th st? ir 6306 
W. Cermak road.

(Skelb.)

Kaip kituose gyvenimo rei
kaluose, taip ir prie svaiginan
čio gėrimo moteris prilygsta 
vyrui, štai aną dieną pastebė
jau prie 21-mos ir netoli Wes- 
tern gatvių, kaip pusamžė mo
teris, gerokai įsikaušus, nusiri
to į tuščią daržą, apie penkias 
pėdas žemiau šaligatvio. Susi
žeidė ar ne, nežinau. Iš žiopso- 
tojų pirmieji pribuvo vaikai, 
šaukdami “Mrs. you too much 
drunk”. Tą pat galima pasaky
ti ir apie vyrus, ypatingai šeš
tadieniais ir sekmadieniais stip
riai įsigėrusių nemaža. Bet ką 
darysi, kad daugybe įvairaus 
luomo žmonių tik prie stikliu
ko randa pasitenkinimą.

“Nogla” mirtis
Nugirdau, kaip tūli westsi- 

diečiai, besikalbėdami apie 
įvairias mirtis, pareiškė, kad 
dabar esą ir dvasiškos asabos 
miršta .“noę’a” mirtimi. Taip 
kalbančius man buvo įdomu 
nugirsti, kadangi aš dar vaiku 
būdamas Lietuvoj atsimenu, 
kaip musų kunigas Gilius mo
kino apie “noglą mirtį”. Jis sa
kydavo, “kurie žmonės atsito
lina nuo bažnyčios ir nuo Die
vo, netenka Dievo palaimos ir 
užbaigdami savo gyvenimą 
miršta nogla mirtimi, nesuspė- 
dami mirštančiam net šventos 
grabnyčios užžiebti.”

O tos “noglos” mirtys, kaip 
tas kunigas aiškino, štai ko
kios: Žmogų, nuėjusį gulti at- 

. randama lovoj amžinai susty- 
rusį nebegyvą; beeidamas vie
toj sukrinta ir miršta, mušty
nėse žūna, papildo saužudybę 
ir t. t.

Jeigu kunigas mus taip mo
kino, tai, žinoma,' tais laikais, 
ypač tarp dvasiškių, “nogla” 
mirtis nepasitaikydavo, o nepa
sitaikydavo gal dėlto, kad jie 
tuomet patys turėjo didesnį pri- 

’ sirišimą prie bažnyčios ir prie 
Dievo. Dabar kas kita, net 
aukštus bažnyčios kardinolus 
atranda lovose amžinai užmi
gusius.

Gražiai pasirodė
Pastebėjau laikraščiuose, kad 

ponia Petronėlė Balickienė ir 
Jos vienatinė dukružė, p-lė Ber- 
nice, net po lygiai keletą dole
rių aukavo j Marijos Jurgelio
nienės paminklo fondą. Jų šir
dingas prisidėjimas prie didžiai 
svarbaus tikslo yra mums gra
žus pavyzdis. Įrodo, kad west- 
sidiečiams malonu turėti savo 
tarpe pp. Balickus ir jų aukš
tai išmokslintą dukružę. Be to, 
jie visuomet įvertina prakilnius 
musų lietuvių visuomeninius 
reikalus ir mielai sutinka juos 
paremti. Ypač Petronėlė Balic
kienė daug yra pasidarbavusi 
įvairiose lietuvių moterų orga
nizacijose kaip gabi darbuoto- 
ja.

Pp. Balickai užlaiko įvairių 
drabužių siuvimo įstaigą adre
su 2305 So. Leavitt St. Norin
tiems turėti puikiai pritaikintus 
drabužius, patartina kreiptis į 
pp. Balickų siuvyklą be skirtu
mo — vyrai, moterys ar pane
les. —A. J. S.

BOHEMIAN GIRL
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