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Rusu-Suomių Derybos Nutrauktos
SUOMIU DELEGACIJA SUGRĮŠ Į HELSINKĮ

- TREČIADIENĮ
• I į —, I , , ■»

Komunistų spauda grūmoja suomiams
HELSINKIS, Suomija, lapk. 

13. — Pirmadienį, 2 vai. po 
piet, Suomijos Užsienių reikalų 
ministeris EI jas Erkko prane
šė, kad suomių delegacija ap
leis Maskvą tą pačią dieną va
kare. Delegacija sugrįž į Hel
sinkį trečiadienį.

Jau pirmiau suomių delega
cija Maskvoje buvo įgaliota 
grįžti į Helsinkį, jeigu nebe
bus vilties susitarti 
Anksti pirmadienį delegacijo; 
narys painformavo Helsinkio 
valdžią, kad delegacija 
si. vykti namo.

Rusijos - Suomijos 
prasidėjo spalių m. 7 
Rusija gavo koncesijų 
tijos, Latvijos ir Lietuvos.

su rusais.
'S

nutaru

derybos
d., kai

Rusų reikalavimai* derybose 
su suomiais pasirodė dideli. Ko
munistai nori gauti Suomijos 
žemės šiaurėje. Ta žemė esan
ti jiems reikalinga Munnanskui 
apsaugoti* Jie reikalauja uosto 
Hango, prie įplaukimo į Suo
mių įlanką. Jis esąs reikalin
gas Leningradui apsaugoti. Ru
sai taipgi reikalauja suomių sa
lų Stirbuden, Suursari, Seyska- 
ri, Lavansari ir Tutarsaari. Vi
sos šitos salos reikalingos so
vietų Rusijos saugumui.

Suomiai, suprantama, žiuri 
savo saugumo ir nori savo ne
priklausomybę išlaikyti. Sovie
tų spauda grūmoja Suomijai: 
esą, ji lošianti pavojingą ’rolę 
ir galinti susilaukti liūdnų pa
sėkų.

si

S®

Holandija pasiliks 
neutrali — sako 

premjeras

Įsakė svetimšaliams 
apleisti Latvijos 

miestus

. NAUJIENŲ-ACME Tplephoto
Prancūzų laivas BRETAGNE skęsta. Laiv^niskandino vokiečių submarinas.

Britai paskandino du KARO ŽINIŲ\
Socialistai ir unijis 
tai pasmerkė Hitle 

rio-Stalino paktą

o

Kokią Ameriką įsi 
vaizduoja Earl 

Browder
NEW -YORK, N. Y., lapkr. 

13. — Sekmadienį Carnegie 
Hali salėje įvyko^socialistų ir 
įvairių darbininkų organizacijų 
mitingas.’Susirinko d Augiau nei 
4,000 žmonių.

Mitingui pirmininkavo Louis 
Waldman, žinomas New Yorko 
darbininkų advokatas. Jisai pa
reiškė, kad yra rimtų kaltini
mų, jogei dabartinis sovietų 
Rusijos ambasadorius Washing- 
tone, Umansky, praeity ėjo 
Amerikoje* rusų žvalgybos tar
nautojo pareigas.

Washingtono valdžia, pareiš
kė Waldman, turėtų ištirti kal
tinimą, ir jeigu rastų jį pa
grįstą, turėtų pareikalauti, kad 
Rusija atšauktų savo ambasa
dorių.

Tarpe kitų kalbėjo Aleksandr 
Kerensky. Jisai nurodė, kad 
Hitlerio ir Stalino susidrauga
vimas ir kooperavimas yra vi
sai natūralūs ir logiškas.

NEW YORK, N. Y.,-lapkr. 
13. — Pereitą savaitę kalbėda
mas Bostone komunistų parti
jos sekretorius Earl Browder 
pareiškė, kad Amerikos komu
nistai ateity darbuosis mintimi 
įvykdyti Jungt. Valstijose taip
jau greitą perėjimą į socializ
mą, ’ kaip kad įvykdė bolševikai 
Rusijoje. Kitaip tariant, Brow- 
der pasakė, kad komunistai 
darbuosis bolševikiškai revoliu
cijai įvykdyti Jungt. Valstijose. 
Kokią gi sątvarką Brovvder no
rėtų paruošti šiai šaliai ? <•* •

Spaudos atstovams tuo klau
simu Browder aiškino:. .

Opozicinės partijos (partijos 
priešingos komunistams) (vei
kiausia butų likviduotos. Ir Ru
sijoj jos tapo likviduotos.

švietimo sistema butų sutvar
kyta pagal komunistų 
vimus.

Komunistai pašalintų 
mą dabartinių tikybos

Spauda esanti didelė
nės šaka, todėl komunistai ne
leistų jai pasilikti tokiai, kokia 
ji šiandie yra.

Browderio žodžiais, Rusijos 
vyriausybė šiandie esanti iš
mintingiausia ir tobuliausia pa
sauly. *

reikalą-

daugu- 
vadų.
pramo-

Pataria amerikie
čiams Belgijoje 

prisiruošti
BRUSSEL&-\ Belgija, lapkr. 

j Amerikos at
stovai Belgijoje dar kartą pa
tarė gyvenantiems Belgijoje 
amerikiečiams prisirupšti — 
sutvarkyti savo reikalus, turė
ti palankiai pinigų — kad ga
lėtų apleisti Belgiją arba pasi
traukti į saugesnes vietas pa- 
čioje^Belgijoje, jeigu susidary
tų pavojaus padėtis. Amerikos 
atstovai paaiškiik), kad įspėji
mas padarytas ne dėl to, jo
ge! Belgijai gresia neišvengia
mas karo pavojus, bet bendrais 
saugumo sumetimais.

35 britų lakūnai žu 
vo į savaites laiką
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

13. — Britanijos oro ministe
rija paskelbė sąrašą žuvusiųjų 
ir sužeistųjų kare pereitą sa
vaitę lakūnų. Pranešimas sako, 
kad tą savaitę užmušti 35 bri
tų lakūnai arba jų pasigenda
ma.

X

43 užmušti Vokieti 
jos traukinių ne

laimėje

S.yTRAVKA
LONDONAS, Angliją, lapkr.

Britų laivas eksplodavo 
ir paskendo Singapore uoste. 11 
žmonių žuvo. Dauguma jų bu
vo vaikai.

HELSINKIS, Suomija, lapkr. 
pos. Po to kai vokiečių įgulos 13. -- Suoipijos-Rusijos dery- 
įplęido; savą ...laivus, /‘britai tuos bos užsibąi^Č. nepriėjus susita- 
aivūs paskandino.

Taipgi pranešta, kad britų 
lėktuvas pastebėjo vokiečių 
submariną ir numetė į jį kele- • BRUSSELS, Belgija, lapkr. 
tą bombų. Manoma, viena bom- 13. —* Jungt. Valstijų atstovai 
ba pataikiusi į submariną il
gai būt paskandinusi jį.

Keturi vokiečių lėktuvai bu
vo atskridę pirmadienį -į Ško
tijos pakraščius. Vienas vokie
čių lėktuvas buvęs nušautas.

vokiečių laivus
Nuvijo vokiečių 

lėktuvus
LONDONAS, Anglija, lapk. 

13. — Gautas pranešimas, kad . 
Britanijos karo laivai sugavo 
du vokiečių prekybinius laivus 
— Mecklenburg 8,000 'tonų tal
pos ir Parana 6,000 tonų tal-

Vokiečių submarinas 
paskandino palydi

mą laivą
BOSTON, Mass., lapkr. 13. 

— Prekybinis laivas Nova Sco- 
tia atplaukė į Bostoną pirma
dienį. Įgula sako, kad 16 laivų 
grupę palydėjo britų karo lai
vai.

Nežiūrint palydovų, vokiečių 
submarinas Atlanto vidury už
puolė prekybinius laivus. Vie
ną laivų paskandino torpeda.

Britų karo laivai tuomet ėmė 
medžioti submariną, mėtydami 
gilumos bombas. Bet ar jie pa
skandino ' submariną, tai neži
nia..

Adolf Hitler šaukia 
si pagalbos

BERGEN, Norvegija, lapkr. 
13. — čia gautas Adolf Hitler 
atsišaukimas pagalbos. Bet ši
tas Hitler yra ne vokiečių fiu
reris, o Vokietijos prekybinis 
laivas. Jis užplaukė ant seklu
mos Norvegijos pakraščiuose* 
Pagalba jam pasiųsta.

rimo. Suomių > delegacija sugrįš 
namo, pareiškė užsienių reikalų 
ministeris Erkko. .

BERLYNAS, Vokietija, lapk.
Chicagai ir apielinkei fede- ^* Pirmadienį paskelbta, 

ra’io* oro biuras šiai dienai pra- J«d ,du. traukimą* susidaužė 
v . Prūsijoj sekmadieny tarp mies-

- telių Langlieren ir Rosengrund,
Giedra; šil&au; saulė teka 43 žpaonės nelaimėje užmušti, 

6:38 v. r., leidžiasi 4:81 v. v. 60 sužeistų.

Mussolinis stiprina 
Italijos armiją

. w I

ROMA, Italija, lapkr, 13. —- 
Mussolihis Sekmadienį įsakė pa
imti į Italijos kariuomenę dar*

dar kartą įspėjo amerikiečius, 
gyvenančius n Belgijoj, kad jie! 
prisiruoštų išvažiuoti arba pa
sišalinti į mažiau pavojingas 
vietas, jeigu susidarytų opi pa
dėtis Belgijoj.

PARYŽIUS, Francužija, lapk. 
13. — Priešlėktuvinės patran
kos nuvijo dvi vokiečių lėktu
vų grupes, kurios buvo pasie
kusios Paryžiaus apylinkę.

HAAGA, Holandija, lapkr. 
13. — Holandijos premjeras 
pirmadienį pareiškė, kad šalies 
kariuomenė mobilizuota ir sto
vi kaipo užtikrinimas, jogei Ho
landija yra pasiryžusi ginti sa
vo neutralumą.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
13. Britanijos karių skai
čius šiandien esąs dvigubai di
desnis nei prieš keletą savai
čių. Britai laukia vakarų fron
te vokiečių ofensyvo dar Šią 
savaitę.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
13. Vokietijos slaptoji poli
cija nustatė dvi firmas, kurios 
padirbusios dalis bombos skir
tos Hitleriui nužudyti Miunche
ne pereitą trečiadienį.

ROMA, Italija, lapkr. 13. — 
Italija pašaukė kariuomenėn 
23,000 vyrų — jų tąrpe 5,000 
puskarininkų ir 18,000 specia
listų.

Sudegė Hitlerio sar
gybos barakai

KREŪZLINGEN, Šveicarija, 
lapkr. 13. — Naktį i pirmadie
nį sudegė didelės Hitlerio pa
rinktos sargybos kareivinės 
Konstanzoj, netoli Šveicarijos 
rubežiaus. Susisiekimas tėiefo-

PARYŽIUS, Francužija, lapk. 
13. — Pirmadienio rytą, 4:2Q 
valandą, Paryžiuje pasigirdo 
priešlėktuvinis alarmas. Prieš
lėktuvines patrankos ėmė šau
dyti. Vokiečių lėktuvų eskadra 
pasiekė Padžiaus apylinkę, 
įfc ' ‘ ' •' ’ * ■>' '• "S. '■ A1 .<

v TačįaiFfrancuzų ugnis sudra
skė vokiečių formaciją ir lėk
tuvai pavieniai, kai kurie per 
Belgiją, kiti per šiaurės jurą, 
sugrįžo į Vokietiją. Pora kitu 
priešlėktuvinių aląrmų duota 
Paryžiuje pirmadįenį, tačiau 
nepranešta, ar iš tikrųjų vokie
čių lėktuvai buvo pasiekę Pa
ryžiaus apylinkę šiais atve
jais.

Pirmadienį visame vakarų 
fronte — nuo Luxembourgo iki 
Šveicarijos sienos — vokiečių 
lėktuvai lekiojo fronto apžiū
rėjimo tikslu. Lekiojo vokiečių 
teritorijoje ir talkininkų lėktu
vai apžiūrėjimo sumetimais.

HAAGA, Holandija, lapkr. 
13/ — Pirmadienį Holandijos 
premjeras Dirk Jan De Geer 
kalbėjo per radiją. Jo kalba 
transliuota ir Holandijos kolo
nijoms.

De Geer pereiškė, kad nėra 
pagrindo gandams, jogei Vo
kietija ruošiasi' užpulti Holan- 
diją. Šalis gavo nacių užtikri
nimą, kad jie respektuos jos 
neutralumą. Nėra pagrindo abe
joti prižadais, pasakė premje
ras. Holandijos neutralumas 
pasilieka taip respektuojamas 
šiandie, kaip jis buvo respek
tuojamas pirmose karo dieno
se.

De Geer pasakė šitą kalbą 
po konferencijos Holandijos už
sienių reikalų ministerio Klef- 
fenso su Belgijos užsienių rei
kalų m misteriu Spaaku sekma
dienio vakare. Kalbama, šitie 
du ministeriai diskusa’vę galįr 
mumus bendros belgų ir Rolan
dų akcijos, jeigu joms grasin
tų nacių invazija.

RIGA, Latvija, lapkr. 13. 
— Latvijos vyriausybė pir
madienį paskelbė patvarky
mą visiems svetimšaliams iš
sikraustyti iš didžiųjų Lat
vijos miestų ir uostų'iki 15 
dienos gruodžio š. m. Išim
tis daroma tiems asmenims, 
kurie gaus specialius leidi
mus pasilikti

Svetimšaliams įsakyta ap
leisti Rigą, Liepoją ir Vent- 
spilę (Vindavą). Be to, jiems 
Įsakyta apleisti pasienį 15 
kilometrų (daug maž 9 su 
puse mylių) platumo 
prie Rusijos, o taipgi 
arti sovietų Rusijos 
Latvijoj.

ruožc 
sritis 
bazių

Tiltas sugriuvo; 1 žu 
vo, 6 sužeisti '

McALLEN, Tex., lapkr. 13. 
— Sekmadienio vakare sugriu
vo tiltas per Rio Grande upę, 
kuri yra siena tarp Jungt. Val
stijų ir Meksikos. Tiltas jun
gė Amerikos miestelį Hidalgo, 
Tex., ir Meksikos miestelį Rey- 
nosa.

Vieno žmogaus pasigendama. 
Manoma, jis žuvęs nelaimėje, 
šeši kiti asmens sunkiai su
žeisti.

Naciai žino kur skir 
ta Hitleriui bomba 

buvo padirbta

5,000 puskarininkų ir 18,000 nu tarp Kopstanzos ir šveica- 
savanorių specialistų armijai Į rijos, kareivinėms užsidegus,' 
sustiprinti. 1 nutrauktas. ■L

Ištraukia britų ir 
francuzų kariuo
menę iš Kinijos

TOKIO, Japonija, lapkr. 13 
— Britanijos ir Francuzijos at
stovai . painformavo Japonijos 
užsienių reikalų ministerį Ki- 
chisaburo Nomura, kad ji£ ša- 

' . * o

lys ištraukia Jįš šiaurės Kinijos 
savo kariuomenę. Paaiškino, jo
gei kariuomenė, ryšium su ka
ru Etiropoj e, reikalinga kitose 
srityse.

Britų . pranešimais, jie iš
trauks apie 800 kareivių, o pa
liks 200 Kinijoj.

. f; .■?■■■/■■ ■ . " . .

’.l ' .. ..................... . ........ .. , , .
• ’ ’ • *• < . • / ■

Amerikos neutralu
mo aktas užgaunąs

Airiją
DUBLIN, / Airija, lapkr. 13. 

— šiomis dienomis prez. Roo- 
se vėl tas paskelbė karo zoną, 
kurioj Jungt Valstijų ;laivams 
uždrausta plaukti; šiton zonon 
įeina ir Airija. Airijos prem
jeras de Valerą Užprotestavo 
dėl to. Jiš sako, kad Airija 
yra neutrali šalis ir todėl ne
galima skaityti ją karo zona. 
Be to; drausmė Užgauna Airi
jos prekybą. Airija nori, kad 
Amerikos laivai plauktų į jos 
miestus.

Turkija ir Italija pa
sirašys sutartį

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
13. — Čia kalbama, kad arti
moj ateity Turkija ir Italija 
pasirašys sutartį. Ryšium su 
ta sutartimi Britanija pati ti
kisi* glaudesnio kooperavimo 
su Italija. -

Hitleris turėjo kon 
ferenciją su pa

tarėjais
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

13. — Pirmadienį Hitleris tu
rėjo konferenciją su patarėjais 
— Goeringu, von Ribbentropu, 
armijos augštaisiais karinin
kais.

• Hitlerio traukinys, kuriuo 
jis važinėjo po Lenkiją, pa
ruoštas kelionei.

Gal būt Hitleris nutars ap
lankyti vakarų frontą.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
13. — Heinrich Himmler, Vo
kietijos slaptosios policijos vir
šininkas, sekmadienį išleido pa
reiškimą, kad iš surinktų spro
gusios Miunchene bombos šu
kių pavyko nustatyti dvi Vo
kietijos firmas, kurių įmonėse 
tapo padirbtos bent dalys bom
bos skirtos Hitleriui nužudy
ti.

Paskendo britų pa 
sažierinis laivas

Įsakyta nekliudyti 
City of Flint

SINGAPORE, lapkr. 13.
Britų pasažierinis laivas Sird- 
hana pirmadienį Singapore uo
ste užgavo miną. Mina eksplo- 
davo ir sudraskė laivą. Jis pa
skendo į 15 minučių po eks
plozijos. Laivas buvo 7,"745 to
nų talpos.

Vienuoliką Sirdhana pasažie- 
rių, daugiausia vaikų, žuvo.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
13. >■— Vokietijos vyriausybė 
painformavo Jungt. Valstijų 
atstovą Berlyne, kad ji davė 
i sakymą savo submarinams ir 
kitokiems karo laivams nekliu
dyti laivui City of Flint grįžti 
namo, nes laivas iškrovęs ir 
palikęs savo prekes Norvegijos 
uoste.

Vienas švarkas per 
metus Vokietijoj

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
13 
riausybė išleido patvarkymą, 
kuris leidžia vyrams Vokietijoj 
tik po vieną naują drabužių 
eilę pirktis per metus, po vie
nus marškinius ir po 5 poras 
pančiakų.

Pirmadienį nacių vy-

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
| LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUŠI VILNIAUS KRAŠTĄ

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon (įskaitant Vilniaus kraštą) 
telegrama.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 -ryto iki 8 vakaro. ' 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet
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Lletiiybjė yra. apie

Kur dedami vagių atimti

Kry-
(Tęsinys)

Skubąs 
nuolat

gauna 
visos DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ii* Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

C O. — VVholesale
4707 S. Halsted St
Tel. Boulėvard 0014

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical. Therąpy 

and Midwife
Kiekviehą dieną 

6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ii Nedėlioj
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

NAUJIENOS, Chičago, III,________ _ _________ .
KAUNAS, t- Ratid. Kryžiaus 

žiniomisLietuvos Padangėje 
i į į i. ,a.i i.am i     • ’ . i

HA KAUNIŠKIAI PAMETA AUTOBUSUOSE

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994
Antraa., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So, Archer Avė.

Tei. Lafayette 3650

Apie žmones, kurie mfigsta važiuoti nemokomai ir ku
rte išeidami iš autobusų “galvas pameta”. — Koks 
rastų daiktų likimas* — 

x daiktai.

Daug nuotykių pasitaiko, kai 
keleiviai išeidami iš autobusų 
“galvas pameta“, žmogus va
žiuoja į geležinkelio stotį. Li
gi traukiniui išeisiant kas kėt 
lios minutės. Sustojimo vietose 
autobusas stoviniuoja, įleidžia 
ir išleidžia keleivius, 
keleivis jaudinasi. Jis
žiuri į laikrodį ir privažiavus 
stoties aikštę šoka iŠ autobuso. 
Stotyje nusipirkęs keliohei bi
lietą atsikvoši, kad jis neturi 
kelionės bagažo, nes skubėda
mas jį' užmiršo autobuse. Auto
buso, kuriuo važiavo, numerio 
nežino.

Dvi poniutės bičiuliškai ple
pėjo. Kad žodžius butų galima 
palydėti rankų mostais, pirki
nius pasidėjo po suolu (mat, 
ant suolo bagažą dėti dratidžid-

Pagelbaitč
Nuo

Raumenų
Skausmo

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit • Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 

pasauly chirurginių dalykų iidirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE,

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

' gaLi gauti 
Naujienose 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUDO 

NAUDAI.

rtlfl). fcjhduktotius paskelbė, 
kad čia Mairoriid gatve. Vierial 
pifrkiftių shvinbikei reikia Čia 
išlipti. Ji skuba. Skubėdama 
dar pasikeičia keliais žodžiais 
su tfrietelka ir pirkiniai pasi
lieka po stibiu.

Sinulkus kratitiivihinkas se
namiesčio urmO sandėliuose pri
sipirko įvairių prfekių. Tačiau 
jei joms parvežti samdys veži
ką, tai beveik visas pelnas, ku
rį turės tas prekes pardavęs, 
bus išleistas. Jis viską nešasi 
j autobusą. Siiičaišo po suolu, 
laiko ant kelių. Bet pamiršo 
kiek tų pokų turėjo. O vienas 
pokų autobusui važiuojant nu
sikratė toliau ir skubėdamas 
išlipti tą “pabėgėlį“ pamiršta.

Vaikams einantiems į mo
kyklas mamytės įdeda maiše
liuose priešpiečių. Rytą sočiai 
pavalgę, autobuse sutįkę moky
klos draugus, jie maisto mai
šelį pamiršta, 
dažnai

Išėjuš iš namų lyja. Pasiima 
panaitė gražia galvutė lietsar
gį. Autobusu kiek pavažiavus 
liettiš praeina. SuiijusĮ lietsar
gį panaitė buvo prie suolo pa
sistačiusi, o išeidami jį ir pa
liko “džiūti“.

Pirkti bilietą f rantavo tas 
rūkas išsitraukia piniginę iš 
užpakalinėš kelnių kišenes. Pa
skui ją vėl ten įgrūda. Bet pa
miršta užsegti giizikelj, o sėdė
ti tenka susispaudus, autobu
sas kiek krato. Piniginė iš ne
laisvės išsivadavusi pasislepia 
už suolo plyšio’ ir atsisveikina 

, su skubiu savininku, kuris 
stengiasi mandagiai patarnauti 
’ipahčiai iš autobuso poniutei.

Ir tt. Ir tt. Taip žmonės pa
meta galvas išeidami iš autobu
sų. žmonės turi daug rūpesčių. 
Jie neturi laiko galvoti apie tai, 
ką tdip saugiai laikė ligi įsė
do į autobusą. Konduktoriai 
pavasarį ir rudenį daugiausia 
randa paliktų lietsargių, lazdų, 
vasarą viršutinių apsiaustų, ke
purių, skrybėlių, žiemą, piršti
nių, net kaliošų. Kelis kartus 
rado pamestas šū pinigais pi

Tokių ipaišelių 
ieka ant suolo.

vy
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URANE COAL COMPANY- 
5332 So. Long Avenue 

Telcfdnis PORTSMfflrfH 9022
ŪOCAHONTAŠ Minė Run iš getiaušių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7«65
5 tonus ar dAiigidu.............. .T.............  ■
PETROLEUM CARBON COKĖ $7.40
Perkant 5 tčntis af daugiau Tonas ■ 

Šalęs Tax ekstra.
♦ — * • ' 4--,-zr r* * r f t j t

u.

/ŠAUKIT CALŲMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc 
10 Wėst \18th Street

I vakarusl nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir sutelks DYKAI apskaičiavimą dėl na
mų šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildom^.
Neteikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

NAUJItNŲ-ACME ( Telepbntb
ALTON, ILL.—'Mai’yAVat- 

son, 17 metų amžiaus, kuH 
prisipažino dalyvavusi tri
juose apiplėšįthubse.

. -  —■ - - - ■    —-

Ar ViduRį Užkiėtei, _ aDie
•• • f žiniomis, Lietuvoje yra. apie

minias Kliudo Jūsų 14,b00 internuoti) iehkų karių
* DMtbW ir apie 2,00b pabėgėlių cl^Txll

Jiems išlaikyti reikia nemaža 
Ar^s alsJUekaLD brvo darbe^ nepąj^At į^ų jį^ J§ UŽSienių gauta 
atl htl savo uždUotfOB gerai, dClto. kad jau« # t ....
MaOs praėjai', nonornialiai. osat pavargę? tam. reikalui 73,000 litų pini- 
Tad patikrink pats save. Gal d61 viduriu 
užkiotSjimo jus taip jaučiatės. Gal jums 
•eikaling^g ’įiupsuptojas. Jeigu tai jums yra 
—paniSginkit fex-Lax I .
Paimk plytelę ar čvi prieS einant gulti šią
nakt . . . Ex.Lax gardus': kaip skatins Šoko
ladas. O ryte pamatyjSj, i kaip daug geriau 
Jausies pp gero visiS’to Viduriu išvalymo. 
Ex-įax'-peikia perai ■— bet švelniai, be iš- 
sltcmpidio ar'nesmagumo;
EX-Lax yra patikitnaaĮ fieihiyhiiiis litiosuo- 
tojns — seras visiems, nito,1,ponelio iki mažo 
vaiko. 10c. ir 25c, d&ždtfle visose Vaistinėse.

gaiš ir Ženeva ir Švedija yra 
pažadėję atsiųsti dfūbtižių. Taip 
pat yra pažadėję padėti Skan
dinavijos, Belgijos, Olandijos, 
Estijos, Jugoslavijos ir Jungti
nių Valstybių Raudonojo 
židus draiigijdš.

SAUGOKITE.
ATSISAKYKI! JI PAKKICIANCIV t 

i.' ■/-/■ (■ //
Gaminama tik vienas .tikras Ex-Lax t
Įsidėmėkite raides ‘‘H-2C-L-A-X" ant 
dėžutės ir kldkvięho&/jplytelB«. Kad 
gautumėt geras , ^asepines, reikalau
kite originalio Ėx-La«.,/ 

' tos

nigines. Bet Katino -attiobtišų 
konduktoriai atsimena du ypa 
tingus radinius, kurie buvo ra
sti prieš porą — trejetą mėtų. 
Prie šoferio ant suolelio rado 
paliktą portfelį. Jį tikrindami 
ar suras savininko adresą, port
felyje rado keliolika tūkstan
čių litų. Vos ■ spėjo radinį ap
žiūrėti, kai automobiliu auto
busą -pasivijo portfelio savinin
kas. Tai buvo V. įstaigos kur
jeris. Jis prieš pat 13 vai. sku
bėjo tuos įstaigos pinigus nu< 
nešti į batiką. Beskubėdamas, 
svarbiausią daiktą, dėl ko sku
bėjo, paluko autobuse. Kadangi 
pametė jas buvo neturtingas 
žmogelis, o pamestieji pinigai 
de jo, autobuso tarnautojai ne 
juokais nekėlė klausimo apie 
radybas. Jiems . pakako pa
žvelgti į žmogaus, pusiau . gy
vo—pusiau mirusio, veidą. Ki
tas retas radinys konduktoriui 
teko, kai autobuse buvo dide
le spųstis. žmonėms praretėjus 
kampe rado ryšulėlį, o jį ati
darius rado naujagimį. Pamo
tėj a šiuo kart neatsišaukė. Ra
dinys teko atiduoti į kųdikių 
našlaičių auginimo įstaigą.

Dabar, kada beveik nuolat 
autobusai perpildyti, kada žmo
nėms įeiti ir išeiti galima tik 
gerokai suprakaitavus, radinių 
skaičius pagausėjo. Dar ir dėl 
to pagausėjo, kad, dėl karo 
žmonės tyri įvairių rūpesčių ir 
susitikę, kad ir autobuse pažį
stami turi daugiau apie ką kal
bėti.

KAUNAS. — Lietuvos vokie
čių laikraštis “Deutsche Nach- 
riciiteii fuer Litauėn’’ įdėjo vb- 
kiečių Kuitutvėrbarido atšlŠali- 
kimų j Lietuvos vokiečius, kii- 
bidthb sakoma, karf 3S>,bD0 Lie
tuvos vbkiėčiįį ėvhkiidcijdš 
kiąiisiinhs dar nesąs Įiaaiškejęs, 
dėlto prašoma vokiečių riėši- 
jaudihti ir palaukti autentiško 
KUlturvėriidiido pi’anėš ilio, ku
ris, reikalui paąiškėjus? tuojau 
busiąs paskelbtas. Dabar Lie
tuvos vokiečiai laukia to pa
skelbimo. i

tiAUNAS. — VfliiIatlS 
vimo proga vyriausybė 
daugybes s veikiu mų iš 

* Lietuvos ir užsieniiį lietuvių ir 
^Lietuvos draugų.

I kAUNAS.— Žiriioiiiiš iš Ber
lyno, Vokietijos vyrihiisyLė ren
giasi pertvarkyti šdvo ekono- 
iilinius reikalas sii Baltijos val
stybėmis, iš ktirių tikisi impor- 
ttiotis daugiau Žemės tikio pro
duktų.

Britų žeriluosiubse riimuose į 
paklausimą dėl : Anglijos pre
kybos santykių šu Estija, Lat
vi jd ir Lietuva, prekybos mi- 
nisteris Stanley atsake, kad 
brltlį vyriausybė yra SUsirupi- 
UUši sii mihėtohiis šalimis pa
laikyti prėkybiiiitis santykius, 
kiek aplinkybes leis.

GERB. Naujienų tkaityto
jai ir t kaityto jai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tai krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

-—1-4---- ■

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

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

SENI

« T, rj..

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
i Ii i I ’ • . . ( ...

LS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

.''„Ambulance;;:;:...
DIENĄ IK NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
460S-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

■ TelOtoiUia LAFAYRTTR Mtt 
m .'im

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj nuo 10 ryto 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma. 1
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J. /
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

ji

koplyčios visose

Klausykite ipiisų radie proftataii Antradienio ir ieitadienio tri
mečiais, 10:00 vaL ryto ii W. H. t P. stotim (1480 KJ 

< so FOVILU BALTIMIERU.
' I- .-D k SS.I '.’. ' ,v z-.i

Kreivos akys 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. ^ 

Valandos: nuo 1C r. iki 2 popiey 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Į 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
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. 1

*TęI. Office Wentwortli' 6330 
. Rez. Hyde Park 3395

Dt; Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St. t 

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

KITATAUČIAI

Atdara vakaraiš iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. diėną

KLAUSYKIME 
ŠALTHIEBO RYTMETINIU 

LIETUVIŠKŲ RADIO 1|| || I f) 
programųw.H.Lr.

i —-r -r,.,

Visus rastus daiktus autobu
sų tarnautojai atiduoda auto
busu įnibnei (Geležinkelių g-ve 
Nr. 6). Ten jie laikomi kelias 
dienas ir jei savininkas neatsi-^ 
randa, atiduoti viešąjai polici
jai. Pastaroji rastus daiktus 
laiko apie pusę metų, apie tai 
viešai paskelbia (skaitome kar
tais spaudoje policijos pranešk 
mus apie rastus daiktus). Jei 
savininkas neatsiranda, tam 
tikra komisija juos įvertina ir 
parduoda iš varžytynių, o gau
tus pinigus įneša į valstybės 
iždo sąskaitą.

*
Suminėsime, nors ir ne pria 

temos, apie daiktus, kuriuos 
krįminalinė policija randa pas 
vagis. Tie daikthi, žiūrint jų 
vertes ir kitų ąplihkybitį, kar
tais laikomi krihl. policijos san
dėlyje ir gana ilghi; pvz., me
tus, dvejus if ddUgiau.
dąžniausiai pusmetį. Dėl kiėk- 
vieno daikto teisinas turi per
daryti hutarimį. Kai savinin
kas nežinomas, tai it tėisriiaš 
nutaria juos parduoti iš var
žytynių, 
taip pat

Bet

1’

TT

Už j uos-t gauti pinigai 
eina valstybes iždui!

J. K. Bteleckas.

r ■
/y,

LMdbttiViiį Direktoriai

YARDS 1419

6834 So. Western Avė.
JL410 South 49th Court, Cicero

• • s f .i 1

Nariai
Chicagos; 
Cicero 
Lietuvių
Ditektoriiį
Asociacijos
uiiiiiailiiiiiHtiitiiiiiiithiiiiiKi

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį 
tu^me . 

KOPLYČIAS 
VISOSE, MIESTO 
i DALYSE 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiųiiimtiiiiui

J. L1ULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

' P. UtiblKAS
3354 Šo. halsted Street

I. j. ZOLP PKotiė Yards 0781
i Yards 0782

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanicę Aveniiė Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Gfovehill 0142

Photie Cicero 2109

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 p.adkl sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BtVD.

Tel. Kenvvood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikos prietaisus.
,, Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

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

Phone CANAL 6122

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS /)

4729 So. Ashland AVe^/z
2-ros lubos ' '

1646 West 46th Street
/. - ■. -

■ 1 « 1   11 * < ■■ ■  ......................1 — IWWI

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

. LACHAWICZ nf SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canąl 2515
ŠKrtduS: 42-44 East lOSth Street tel. Pullman 1270

: ALBERT V. PETKUS
4704 Šd. tvenki Avettue Phone Lafayette Š024

' ' , ■ - ■ n
\

______________________________________ ' _________________________________________________________________________ __________________________________________________

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.

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

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
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 j

Du. F, PUlsiicki Le Vah
Gydytojas ir chirurgas

Valandos kasdien 2-4 ir 6 n vak.

1957 W. Garfield BlVd.
Cor. Damah. Hemlock 6699

r _______ i - - <___________  _ . -

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

2400 WESt MAD1SON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELĘY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

4 > .’ 1 i

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

DR. SI NAIKELiS
PHYSICIAN AND SCRGEON

3261 So. Halsted Street

e.

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 1230 

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

Garsinkitės “N-nose”

■/y<./jf./: t' » - -
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lentos 3/8

t metus

labai pigios kainos 
jūsų bi.as pusiau.

2x4

PALYGINK SIAS VERTYBES 
musų 
kertaNaujos

Plaster^ 
. storio. 
Sienoms lentos 4x6 

iki 4x10 .............
Naujas 1x6 lentos ....

Pirk skolon. Imk 3 
išmokėti.

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Latayette 2101

St. M’ščikas-žiemys

Labai dažnai tenka išgirsti dargi iš rimtų filosofų bei mokslininkų lupų, jog mašinos pavergė žmogų, šiandien, girdi, ne mes mašinas valdome, bet mašinos mus, nes ne kas kitas kaip mašinos ir vis nauji išradimai kelia pas mus tikrą betvarkę, ekonominį chaosą. Nebūtų šiandien mašinų, negirdėtame žodžio socializmas, komunizmas, kapitalizmas ir panašius išsireiškimus, nereiklų spręsti sudėtingo socialės santvarkos klausimo, viskas eitų kaip reikia, butų vos ne dangus žemėje.Ir ne noromis prisimena prancūzų filosofo Rousseau įrodinėjimai, jog žmogus nėra laimingesnis šiandien, kaip anksčiau, kultuvą, civilizacija jį pra-Aišku, šiuo klausimu butų galima daug kalbėti bei ginčytis, ir mes, naujo pasaulio kūrėjai, kur neto ir negali būti vergų ir pavergėjų, sakome, kad reikia viską tik kitoniškai sutvarkyti ir pasaulis bus laimingas, nes visa musų epochos tragedija ne tame, kad mes žengiame moksle, išradimuose ir visose kitose srityse pirmyn, bet, kad mes nesuskubame savo visuomenės santvarką taip greitai patobulinti, kiek reikalauja visi musų pasiekimai kitose srityse. Ir tik tame musų nelaimė.Tą patį galime pasakyti apie . o
------------------- 1------------------------------------------------

Taisykite Savo 
Namas Pakol 
Viskas Atpigę - *

NAUJIENOJ ’Chicago, UI.
—   i ii ~~turime ir kuris be abejo bus ne tik ilgiausias karas, bet ir baisiausias, nes liesą pasakius ka-, ras tikrai dar neprasidėjo ir nežinome kokių siurpryzų jis mums suteiks, bet žinome tikrai, kad jame bus pavartota visos ginklų rųšys apie kurias mes šiandien dargi neturime bent kiek aiškesnio supratimo, šiandien mes galime tik spėti ir spėliojimais prieiti prie fantas- tingiausių išvadų, bet nereikia perdaug nusistebėti, jog daug kas mums šiandien išrodo fan tazija — gali virsti realybe.

II.Ir kai kas, matydamas tokią nepaprastą pirmynžangą ginklavimosi srityje, šaukia, kad vi są mokslą reikia sunaikinti, visus mokslininkus iškarstyti ir tuo bus baigta visos karo lenktynės, nes nebus kas išranda naujas žudymo mašinas.Bet nejaugi mokslas ir mokslininkai kalti, kad pasaulio parazitai panaudoja jo išradimu^ kaip karts priešingiems ; tikslams, negu jie buvo skirti? Nejaugi rasite daug mokslo žino nių, kurie vien rūpintųsi ginklų išradimais? Labai maža. Mokslas nesiekia š'ų biaurių tik- Islų, jis/nori savo išradimais tik palengvinti žmogaus kovą už būvį ir jei vėliau daugelį jo iš radimų, pasiekimų kiti panaudoja kaip karts to pačio žmogaus žudymui, jau ne mokslas ir mokslininkai kalti. >Juk jei taip galvotume, ture? tume grįžti į barberizmą, virsti tikrais laukiniais žmonėmis, ne$ nėra šiandien nei vieno žmogaus išradimo, kurį negalima butų panaudoti prieš tą- patį žmogų. /Paimkime orlaivį, žmogus nepaprastai išdidus buvo, kuomet pirmą kartą palėkė į orą ir jo fantazija tais laikais negalėjo pasiekti dargi tų rezultatų, kuriuos pasiekė šiandien.Maža to, kuomet mdaivinin- kystė buvo jau šiek t i ek/.Išsivysčius ir buvo galima tikėtis, jog ji progresuos, tik fantastinių romanų autoriai juos pavertė karo įrankiais ir nei vienas rimtas karo strategas negalvojo jų

2c 
2c 
2cginklus, apie karą ir kitas sritis gyvenimo.Juk ginklų istorija tiek pat sena, kiek žmogaus istorija, bet ir čia šis tas mus pralenkė ir apgavo.Pirmapradžio žmogaus ginklai buvo labai menki, nesudėtingi, juos galėjo pats vienas pasigaminti ir jie tiko ne tik kasdieniniam gyvenimui, bet ir karui, jei toks kildavo tarp vienos ir kitos žmonių giminės dėl medžioklės ploto ar kitoniško grębio. Juk ta pati ietis, su kuria žemaitis kovojo ir medžiojo meškas ar šernus ar kitus žvėris, tiko ir kryžeivio ar kala- vininko nudurymui.Bet gyvenimas nestovėjo vietoje, žmonės negalėjo verstis vien medžiokle, pradėjo dirbti žemę ir čia viskas staiga pasikeitė. Jei dalge ar pjautuvas liko ūkio darbui ir žmogaus nužudymui, lai žagrė ir dar inedi- riė negalėjo būti panaudota karui. Maža to, nuolatiniai karai ’abai kenkė žemės ūkini, nes dažnai likdavo laukai nenuvalyti arba dargi neapsėti ir noroms nenorom^ vargšams valstiečiams teko ieškoti išeities iš susidėjusių nepatogių aplinkybių.Teko ieškoti kitų globos, reikėjo sukurti kariškių luomą, kuris pagaliau valstiečius savo ginklais ir praturtėjimu galutinai pavergė.Ir nuo tų laikų ginklai mus pradeda vis daugiau ir daugiau vergti ir po truputį virstamo karo mašinų vergais ir gyvename dėl jų, dirbame dėl jų, žūvame dėl jų. Pažvelkime į paskutinių dvidešimties metų valstybių biudžetus ir pamatysime, jog dauguma valstybės išlaidų buvo skirta ne kam kitam kaip ginklams, busimam karui. Tiesa, tai daroma iš dalies paslėptai, bet niekas šiandien neabejoja, kad paskutinio dešimtmečio gyvenimas visame pasaulyje buvo skirtas ruošimuisi busimam karui, kurį šiandien jau panaudoti kare.

Yra Lengvu Būti Gera Šeimininke 
Kada Turi Moderną

GESO VANDENS ŠILDYTUVĄ
■ '■ '■ .• I

' 1 . .. * ■- '

Tgikia gana karšto, vandens tik kraną pasukus. 
Visuomet gatavas, dieną ir naktį.

• Teikia karšto vandens plovimams, maudyklei, maz-
• Y ’ 

giniams, skalbimams ir t. t.
e' Veįkia automatiniai. Nieko nereikia saugoti.
• Sutaupo daug valandų laiko ir darbą.

ii
Sekite geriausių šeimininkių pavyzdį ir vartokite mo- 

• f ’derną automatinį gesinį vandens šildytuvą. švarinimo- si lengvėja ... sutaupo daug laiko ir darbą. Jus ir šeima džiaugsitės, turėdami gana karšto tik panorėsite.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDŠ 3408

vandens, kada

ŽIŪRĖKIT/.. SPECIALI APRIBOTAM LAIKUI PASIŪLA!
' - • / J

Mes pastatysime naująjį Automatinį Gesinį vandens šildytuvą jųsų 
namuose už tiktai $1.50 (iki 48 mėnesių balansą išsimokant) ir duo
sime nuolaidos $5 už senąjį šildytuvą, furnace—coil ar coal pot, 
plūs $10 nuolaidos Už pastatymą. Jus tikrinkite jį—vartokite jį—per 
90 dienų—tada nusistatykite. Apriboto laiko pasiūla ... Veikit Dabar!

SPECIALIAI ŽEMI

MOKESČIAI Už 

AUTOMATINĮ 

. VANDENS
ŠILDYTUVĄ

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel. LAFAYETTE 4557

Py KLUJKA. vedėjas 
COLUMBIA 

ROOFING CO., 
NOT INC.

Žvyvinis dengimas ir ant gontų 
parengtas dengimas Smala ir Pi
kiu Dengimo Dyleriai, Felt Cut- 

ters ir Bičkų speciaiistai.
3319 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Master Plumberiai irgi skiria svarbią vie ą Gesiniams Vandens šildytuvams Dabar!
Public Service Company

• / •. • ‘ \ • - • • • .'A ‘ V

OF NORTHERN ILLINOIS

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI 
KURTENUS SU/

Gypsij
;E£RU CURTĄIN DYE

10c 
3uz25c

NAUJjENV-ACME 'A’elephotoEdward J. O’Hare, Sport- smąh’s parko ■ savininkas, kuris liko nužudytas Chi- cagoje. •

Kuomet 1903 metais broliai Wright pirmą kri’Hą tinkamai palakiojo ore, kitais metais (1904 m.) anglų 'Admiralitetus su pašaipa atsiliepė apie gandus, kurie tvirtino, jog anglų kariuomenes sluogsniai yra už interesuoti šiuo išradimu. Maža to, dargi 1908 iri. bangių vyriau-/ 'sidš kariųomenies štabas atsisakė svarstyti galimybę panaudoti orlaivius kaip ginklą.. Gi už keturių metų, per pirmą pasaulio karą, tie tnereikšmingi orlaiviai buvo panaudoti < ir karui- baigiantis buvo /pradėta dargi .svarstyti ar tik jie nekris vienaty iŠ gaiingiadsių .^njcliįv karę, 'o- šiandien jau drąšiiii ' 'kalbama,; jog karo orlaįviąį : visiškai pakeičia raitelius kate.Paskutiniame kare- Kiekviena kariaujanti. yąlstybė turėjo keletą šimtų i orlaivių, šiandien skaičiuoja dešimtimis tūkstančių. Per paskutinį karą orlaiviu ninkas buvo kažkdkia retenybė, ir kiekvienas karo orlaivininkas išdidžiai žiurėjo į kitų ginklų rųšių draugiis, gi šiandien Kur neisi, visur sutiksi orlaivininką. Jie skaičiuojami dešimtimis tūkstančių ir greitu laiku pakeis raitelius, nors ir nemažiau jų žus frontuose, kaip raitelių.Eikime toliau. ‘ >;

laiku, ta pati spauda mums kalba apie mechaniškus karius, kurie gali kovoti, šaudyti, žvalgytis prie priešo apkasų ir pan.Štai, sakoma yra išrastas keliaujantis kulkosvaidis, kurį ga- i valdyti tam tikro radijo aparatu žmonės ir pasiųsti jį prie priešo apkasų ir šaudyti.Ir prašau, dar mes neturime tobulo žmogaus mechaniko darbininko, o jau turime mechanišką žmogų kulkosvaidininką.Paimkime tą patį radijų, kurio pagalba malonios muzikos galima klausytis namie iš visų pasaulio kraštų ir dargi šiandien matyti operą neišėjus iš namų dėka televizijos aparato. Ir tai panaudojama žmogaus žudymui, nes visi taip vadinami mirties spinduliai, kurie sakoma išrasti, yra ne kas kitas kaip tam tikros radijo bangos.Ir kur bepažvelgtume — visur sutiktume tą patį ir iš to aišku, jog nereikia kaltinti mokslą ir mokslininkus, kurie vien nori mums gero, bet esamą tvarką, kuri priveda pasaulį prie karų ir per kuriuos panaudojami visi mokslo pasiekimai kaip karts prieš patį žmogų- ,Tai kaip karts turi mus paskatinti tik dar su didesniu pasiryžimu kovoti už kapitalistinės tvarkos pakeitimą socialistine, bet tikra socialistinė tvarka. O tikrą socializmą mes į- slengsimc įsteigti, sukurti ne dėka kažkokių genialių vadų, bet visi kartu.Kokiu keliu nueina tie genialus vadai mums parodė Rusijos pavyzdys. Tie genialus vadai panašus į tuos mokslininkus, kurie panaudoja mokslo išradimus karo reikalams, o šie žmonių pavergimui, kad ilgiau galėtų išbūti šiltose valdžios vietose ir naudotis žmonių darbo vaisiais.Visi sukūrėme visas gerybes ir tik visi kartu galime sukurti geresnį gyvenimą. Tenekalba kiti už mus, nes niekas taip gerai nežino musų reikalų, kaip mes pątys. šito reiktų šiandien ypač nepamiršti, nes pamiršus šį principą pasibaigus šiam karui, vėl už dvidešimties metų busime priversti kariauti, kaip po paskutinio pasaulio karo.
Buenos Aires.

1KA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE
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TAUPAI?
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LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
—-

nuo 8:30 ▼. ryt# 
9:15 vakaro.

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

• PILNĄ '• APDRAUDĄ
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU 
. UGNIES.

• APDBAUDĄ RAKANDŲ.

• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TA'

vėliausias žinias, 
ir kitus. įdomius 

pranešimus.

chaniškas žmogus.
šioje srityje, nors spauda la

bai mažai terašo, pasiekta gan 
nemažų rezultatų, bet tuo pat

v Ir aamu savi- 
kurioje randasi ta
nus Rublio Idabl-

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, IU.

Vardas.

RaBttaB atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais •— 
nuo 9 ryto iki T vML popiet.

&

Jeigu ; neturi piplgų»^$jp- 
kis į Naujienų ' spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted SL
CHICAGO.ILL.

S opine
arcus

» ,

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

AR TAMSTA

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

kėjimais iš

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8509

Atdara kasdien nuo 8 v. iki tį v.

Kasdien
iki

INSURANCE
(APDRAUDA)

mit*

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIV 

1739 S. Halsted SL

Laivas, kuris mums atidengė Ameriką, tiek puikių kraštų, paslaptingų salų, šiandien virto tokiu pat ginklu, kaip ir daugelis kitų. Šiandien povandeninis laivas virto pasaulio pabaisa ir (Jar šiandien nenorima jį pripažinti legaliu ginklu, bet vien todėl, kad jis baisesnis už kilus, ket ne. lodei, kad jo suteiktos žaizdos skaudesnės.Žmoguty stengiasi visą laiką išrasti tobulesnias mašinas, kad nereiktų tiek daug žmogaus jėgų yarto|i. Statistika rodo, jog jei šiandien pas mus pasaulyje butų tinkama santvarka, visi dirbtų jr visi vienodai naudo tusi , darbo vaisiais, žmogui tektų dirbti tik keturias valandas į dieną ir tų butų perdaug, kad būtume viskuo patenkinti ir gyventume, kaip šiandien gyvena turtingiausi; kapitalistai.,.Bet žmogų tai nepatenkina, nežiūrint, kad santvarka netinkama, Žmogus siekia pasiekti tų laikų? ? Kuomet už jį dirbs dirb- tipį, . mechaniški žmonės, taip vadinami robotai, o pats žmogus/tik paspaus ■ tam tikrus gu- zikėliUs.Laimingiausi butų laikai, iš karto virstume visi buržujais ir išsivilktume iš mėlynųjų darbi- niiįko rūbų ir miis pakeistų me-

Garsinkitės “N-nose

Adresas

Miestai.

Valstija
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Naujienos eina kasdien, išski
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Užsakymo kaina:
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Imperijos saugumas
Sovietų valdžia reikalauja, kad Suomija atiduotų jai 

keturias salas Suomių įlankoje ir vieną uostą šiaurinia
me tos įlankos krante, o taip pat sklypą žemės šiaurėje 
netoli nuo Marmansko. Kadangi Suomija atsisakė tuos 
reikalavimus išpildyti, tai derybos Maskvoje nutruko. 
Sudmių delegacija išvažiavo namo.

Dabar Maskvos laikraščiai piktai atakuoja suomius 
ir .net jiems grasina “rimtomis pasėkomis”. Atėjus pato- 
giam^mbmentui, Stalinas gali prieš tą mažiukę šiaurės

Sovietų spauda sako, kad Rusija nenori suomių 
skriausti, ji tik nori apsaugoti save nuo priešų. Sovietų 
Sąjungos 183 milionų gyventojų saugumas esąs toks svar
bus dalykas, kurio suomiai neprivalą ignoruoti.
y Bet Suomijai savo krašto saugumas turi rūpėti ne 
mažiau, kaip Rusijai savo. O pavojus, kad Suomija gali 
būti užpulta, yra daug didesnis, negu pavojus, kad bus 
užpulta Rusija, kadangi Suomija maža. Rusai jau buvo 
Suomiją pavergę daugiais, kaip per 100 metų.

Suomija jokių imperialistinių tikslų neturi. Ne vie
nas jos kaimynas nebijo, kad ji jį užpuls. Ji tiktai nori 
būti laisva. Jos saugumas reiškia apsaugojimą nepriklau
somo gyvenimo tautai.

Rusams šitoks saugumas yra užtikrintas, nes negali* 
ma nė įsivaizduoti, kad kuri nors svetima valstybė kėsin
tųsi Rusiją užkariauti. Taigi tas “saugumas”, apie kurį 
kalba Maskvos laikraščiai, yra visai kitokios rųšies, negu 
Suomijos. Maskva reikalauja saugumo ne tautai, bet im
perijai. >

Rusai yra užkariavę daug, kraštų, kuriuose - gyvena 
įvairios tautos. Jų imperija apima šeštą dalį žemės pa
viršiaus. Bet jiems dar ir to negana. Jie įsiskverbė į Oru- 
tinę Mongoliją ir Kinų Turkestaną. Jie neseniai pagrobė 
pusę buv. Lenkijos teritorijos. Jie lenda į Estiją, Latviją 
ir Lietuvą. Kur yra galas šitai ekspansijai?

Imperializmo apetitams galo nėra. Tais apetitai^ vado
vaudamasi, sovietų valdžia stato savo reikalavimus Suo
mijai. Kad sovietų imperija butų “saugi”, ji nori atimti 
saugumą suomių tautai. Suomija yra raginama “pasiau
koti”, kad sovietų imperija butų stipresnė — ir galėtų 
pavergti dar daugiau tautų! .

kritikuoti. Dėl to jisai buvo iš
mestas iš partijos:

Savo knygoje Boris Souvari- 
ne parodo, kad bolševizmas po 
Lenino mirties galutinai išsigi
mė į žiaurų despotizmą, kuris 
neturi nieko bendro su socializ
mu. Dabartinis Rusijos diktato
rius Stalinas yra toks pat au
tokratas, kaip kad buvo caras 

kalendorių, o lapkričio 7 d. Jonas Baisusis. Autorius tyrinė- 
pagal Europos kalendorių). Per- ja, kokiu budu tas nuožmus, 
versmo sumanytojai ir vadai mažo mokslo ir negilaus proto 
buvo Leninas ir Trockis. Apie’žmogus sugebėjo pasigrobti į 
tai, kaip jisai buvo padarytas, savo rankas tokią milžinišką 
ir kokios buvo jo pasėkos, pa
raše įdomią knygą franeuzas 
Boris Souvarine.

Jo knyga vadinasi “Stąlin”, 
Tai storąs veikalas, susidedąs iš 
690 puslapių, Knygos autoriuj 
yra fra neūpas rusų kilmės. Jisai 
buvo vienas Komunistų Parti
jos steigėjų Francuzijoje ir jos 
teoretikas. Mokėdamas rusų kal
bą, jisai galėjo daug geriau iš
studijuoti Rusijos revoliucinę 
literatūrą ir susipažinti su to 
krašto sąlygomis, negu kiti ko
munistai Europoje arba Ameri
koje. Souvarine’as buvo aklai 
įtikėjęs į Leniną ir į bolševiz
mą. Bet laikui bėgant jam da
rėsi vis aiškiau, kad bolševiz
mas veda ne į darbininkų išlais
vinimą, o į jų pavergimą, ir ji- 
<>ai ėmė Maskvos diktatorius1 Leninas.

REVOLIUCIJA IR 
KONTR-REVOLIU- 

CIJA RUSIJOJE
Lapkričiu 7 d. sovietų Rusija 

iškilmingai minėjo 22 metų bol
ševikiškos revoliucijos sukaktu-’ 
ves. Ta revoliucija buvo įvykiu? 
ta perversmo keliu 1917 m. spa
lių 25 d. (pagal senąjį Rusijos

galią, kokią jisai dabar turi. Ar 
Stalinas vadovavo spalių-lapkrL 
eio 1917 m. (8ukilime? Ne. Ar 
jisai buvo “sovietų valdžios” 
steigėjas? Ne. Ar jisai buvo au
toritetas tarptautiniame revoliu
cijos judėjime ir Komunistų In
ternacionale? Ne.

Bolševikų sukilime ir pirmai
siais bolševikų viešpatavimo 
metais jo vaidmuo buvo labai 
nežymus. Nė vienas sovietų is
torikas nėra paminėjęs Stalino, 
kaip stambaus vado; dauguma 
istorikų nepaduoda jokio dides
nio darbo, kurį jisai buvo atli
kęs. Tik*dabar, kai Stalinas pa
sidarė neribotas valdovas, tai jo 
pakalikai rašo “istorijas“, ku
riose jisai yra piešiamas kuo
ne didesniu “didvyriu”, negu

Lenino-Trockio *pučąs”.
Stalinas iškilo palengva, ilgų 

metų intrigavimų, klastomis ir 
žiaurumu. Bet jisai galėjo iš
kilti tiktai dėlto, kad Leninas 
po savo mirties paliko diktatū
ros sistemą, kurioje visą val
džią savo rankose turi maža 
saujelė žmonių, c liaudis yra 
be jokių teisių.
. Lenino-Trockio suorganizuo

tas ir pravestas 1917 m. sukili
mas buvo atkreiptas ne prieš 
carizmą, bpt prieš Laikinąją Re
voliucinę Vyriausybę, kuri susi
darė vasario mėnesį, kai buvo 
nuverstas caras Nikalojus Ant
rasis. Ta revoliucija prieš cariz
mą buvo įvykusi tuomet, kai 
Leninas gyveiM^Ciuriche (šyei- 
carijoje), oU|PJb»ockis — New 
Yorke. Revoliucijoje vadovavo 
ne bolševikai, bet menševikai 
(social-demokratai) ir socjal- 
revoliuciopieriąi (liaudininkai). 
Parvažiavę į Rusiją, tuodu am- 
bitiški asmens rado “šaukštus 
po piet”. Juodu norėjo palieti 
savo vardus istorijos lapuose; 
todėl reikėjo daryti naują revo
liuciją.
. Leninas sugalvojo padaryti 
“socialistinę” revoliuciją Rusijo
je. Jisai žinojo, kad Rusija tam 
nėra pribrendusi. Per daugelį 
metų jisai pats įrodinėjo, pasi
remdamas Markso teoriją, kad 
Rusija, kaiįio ekonominiai atsi
likusi šalis, turės pereiti “bur? 
žuazinio” išsivystymo laikotar
pį, pirma negu prieis prie so
cializmo. Bet čia jam padėjo 
Trockis su savo teorija apie 
permanentinę revoliuciją”, pa
gal kurią revoliucija prieš Ru
sijos carizmą gali iššaukti dar
bininkų sukilimus prieš kapita
lizmą Vakarų Europoje;* šitie 
sukilimai atves Vakarų Europą 
prie socializmo, o tuomet socia
listinės revoliucijos banga per
simes į Rusiją ~ ir čia taip pat 
pasidarys socializmas.

Seniaus Leninas iš tps Troc
kio “permanentinės revoliuci
jos” juokdavosi, kaip iš “gim
nazistų fantazijos”.. Bet dabar 
jisai ją priėmė, kaip gilų moks
lo išradimą, kuriuo galima “pa
pildyti” marksizmą.

Ir taip spalių-lapkričio pučas 
buvo padarytas. Net paties Le
nino artimiausieji bendradar
biai — Kamenevas, Zinovjevas, 
Bucharinąs, Riazanovas ir k. 
buvo priešingi “pučui”, Bet Le
ninas nepaisė, ir aplinkybės su
sidėjo taip, kad jam pasisekė. 
Iš vakaro prieš Visos Rusijos 
Darbininkų Atstovų Tarybų su
važiavimą jisai pasigrobė galią 
į savo rankas. Dabar “turėjo1' 
kilti revoliucija Europoje. Lėni? 
nas pareiškė:

“Galutina socializmo per* 
gale nėra galima vienoje ša
lyje... Rusiją pradėjo, vokie* 
čiai, franeuzai ir anglai dar
bą pabaigs, ir socializmas 
pergalės.”

Bet praėjo keletas mėnesių, o 
apie revoliuciją Vokietijoje, 
Francuzijoje ir Anglijoje nebu
vo nieko girdėti. Sukilėliai, ku
rie buvo paklausę’ Lenino ir 
Trockio pranašavimų, ėmė ne
rimti. Netrukus ir pats Leninas 
buvo priverstas prisipažinti, kad 
jisai yra blogas pranašas. Jisai 
pasakė:

“Musų saugumas visuose 
musų keblumuose priklauso 
nuo visos Europos revoliuci
jos.”

Tačiau —

“Revoliucija ateis ne taip 
greitai, kaip mes tikimės. Ta 
įrodo istorija. Męs turime 
faktą pripažinti.” ✓
Dabar Leninas pradėjo, skelb

ti, kąd reiki# kantriai laukti, iki 
ateis išganymas iš Vakarų Eu
ropos, p tuo tarpu reikia taiky
tis įsikabinus į Saldžią. , • - * .

Laikykimės, kad nepra
žūtume!

•*>

19J 8 m, bąjandžio mėnesį, t. 
y. už pusės nfeių po perversmo, 
Leninas. pasakė Maskvos sovie
to sųsirįnkijnę;

/ “Tas faktas, kad musų ša-

Mes mokame laukti
_ - : - -j ■ - .......................... .. ............ ..

Lenkų ultimatumas. — Demonstracijos ir grūmojimai. — 
Vos spėjome atsipeikėti ir vėl susilaukėme skaudaus 
smūgio iš Vokietijos pusės. — Mes geidžiame tik vie
no, būtent, norime, kad mus paliktų ramybėje. — So
vietų neprašyta ir jėga užkartą “globą”. — Lietuvai 
teko tų glpbų priimti, nes prieš vėjų nepapūsi. — Mes 
laukiame, kų mums atneš rytojus, įr nerimaujame.

. ......... 1 '-T

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Bet štai neramus rytai su j u-j 
do! Tašai tūnojęs sfinksas, toji 
neatspėta piiųtis sujudo! SSSR, 
toji nerami dvasia, pasuko į va
karus! SSSR kariuomenė per
žengė Lenkijos sieną! Aidų ai
dais tasai gandas nuaidėjo po 
visą Lietuvą! Nuaidėjo ir mu
sų žmonių tarpe didžiulį neri
mą pasėjo!

r ; .
SSSR kariuomenė užėmė ir 

musų tautos * apgyventus žemės 
plotus, kuriuos seniau valdė len
kai ir dėl kurių tarp Lietuvos ir 
SSSR jokių ginčų ir jokių var
žybų nebuvo.

Ir SSSR pasipiršo mums su 
savo globa!

Nauja staigmena, nors mums 
iš seno žinoma ir iš musų pra
eities gerai pažįstama. Kartoja
si rusų imperatoriaus Petro Di
džiojo ir Katrynos II žygiai.

Ir vėl naujas nerimas, kiti lū
kesčiai !

Atsidėję sekame spaudą, gau
dome žinias, kurias skelbia pa
saulio radijo stotys!'

Nejaukios žinios!
Iš Vilniaus skrenda tik rusų 

kalba! Tasai miestas vadinamas 
tik vakarų Gudijos miestu. Jau 
tehais šalia gimtos kalbos viso
se mokyklose privalomai įvesta 
rusų kalba. Mes deramės su 
SSSR ne kaipo lygus su lygiais, 
kaipo tauta su tauta, bet kaipo 
jėga su jėga.

Kurioje pusėje persvara, vi
siems yra žinoma.

Kas diktuoją sąlygas, jau

vietų neprašyta ir jėga užkartą “globą”.

-TT—r-' -T— |
’ lis yra atsilikusi, davė mums 

galimumo būti priešakyje, ir 
mes galime pražūti, jeigu mes 
neišsilaikysime iki to mo
mento, kada musų revoliuci
ja gaus reikalingą pagalbą iš 
revoliučljį1 kitose šalyse.” - • . ' .J
Bolševikų perversmas iššau

kė baisią suirutę krąšte. Pramo- 
nė beveik sustojo, sodžiuje ėjo 
anarchija. Prasidėjo pilietinis 
karas. Leninas su savo komisą* 
rais nežinojo ką daryti. Dabar 
jisąi ėmė už tas visas nelaimes 
kaltinti darbininkų atęilįkimą. 
Jjsai sakė:

“Mes esame revoliucinis 
• darbininkų klasės įurys, pie

stas į ataką dėlto, kad inep 
esame geresni už kitus darbi
ninkus, ne dėlto, kad Rusijos 
proletariatas yra aukštesnis 
už darbiiiinkų klasę kitose 
šalyse, bet tiktaj. dėlto, kad 
męs buvome viena iš labiau
sia atsilikusių šalių pasauly
je.” t

(čia berit pasakyta tiesa. Bet 
ar Lempas pęžipojo pirmiaus, 
kad Rusija yta viena iš labiau
sia atsilikusių šalių pasaulyje? 
Įr kas jį vertė daryti perversmą 
su tikslu pralenkti visą pasaulį? 
Niekas nevertė. Jisai pats jį pa
darė, nelaukdamas net, iki susi* 
rinks Sovjetų Kongresas.

Ret vąldžios iš sąyę rauku ji
sai paleisti nenorėjo. Kai Ste(* 
giaipmn §einie dauguma pasirp? 
dė priešingą jisąi
Steigiamą Seimą išvaikę- Ras* 
Kui buvo įvestas kruvinas tero
ras pjfięš visus kitaip pianam 
Čius žmones,

To rezultate Rusijbje susidį* 
iė valdžia, paremta smurtu, o 
jie darbo žmonių pritarimu. Bet 
Seninas, kaip drąsus šarlatanas, 
ą .ąųiųrto sistkirią pavadino 

“proletariato diktatūra”, ir kpl 
įuvo gyvas mulkino pasaulį, sa
kydamas, kad Ruąįjoję darbj- 
pijįkų klase jau “ląfeya^.;

Lenino įpėdinis Stalinas tą 
diktatūrą pavertė savo įj-anlęiti.

muips visai neabejotina. ] 
Kokias sąlygas mes turėsime

1.1 priimti, jaU mes žinome. Ko- : 
kius priedus męs turėsime dėl 
šito, neabejojame. Nejaukios 
dienos, (tamsios mintys! Ryto
jus nėra žinomas!

Mes priimame visas tas padik
tuotas sąlygas, kaipo neišven
giamą būtinybę! Nusilenkiame 
jėgai, bet moraliai ryžtamės ra
miai likimą sutikti ir dar la
biau sukaupę savo pajėgas ko
voti, kovoti ne ginklu, bet viso
mis kitomis kultūros priemonė
mis, kad gyvais kaipo tauta iš
likus ir savo krašto laisvę ap
gynus.

Per tą trumpą laiką, per tą 
pora metų jau daug esame kar
čių kąsnių prariję, bet gi savo 
dvasios atsparumo neprarado
me.

Ir štai dabar, tų naujų gyve
nimo raidos faktų akivaizdoje 
pasitikime savimi! Daug skau
džių valandų gyvenime esame 
pakėlę, bet jas palyginamai be 
didelių nuostolių išgyvenome.

Mes esame kupini geros vil
ties, kad ir šiose naujose gyve
nimo apystovose išliksime gy
vi!

Mes tikime žmonijos sveikai 
išminčiai! Mes esame pasiryžė
liai. Mes esame darbo žmonės, 
mes nenorime, kad mus kas iš
naudotų. /

Pasaulio visi nenaudėliai, sa
vanaudžiai kada nors bus nuga
lėti ir musų darbo tauta tuomet 
sulaks skaistaus rytojaus.

Vardan šio rytojaus mes pasi
ryžę gyventi jt kovoti/Jei reiks, 
kovosipie ne tik visomis kultū
ros priemonėmis, bet reikalui 
esant pavartosime ginklą.

Mes laukiame, lukerįuojame 
nerimo pilni, bet vilties nepra
randame! Ne tas pasaulyje yra 
didis, kas vien tik plieno gink
lą išmokęs gerai vartoti! Jei nū
dieniniame, nelaiko metu įsiga
lėjo vien tik brutali fizinė pajė
ga, tai dar iš to neseka, kad to
ji brutali jėga amžiais pasauk

Viena yra neabejotina, kad 
naujai sudaryta su SSSR sutar
tis su jos vigais priedais musų ’ 
kraštui suteikia savotišką ap
saugą nuo visokių galimų karo 
baisenybių. Aišku tąip pat, kad 
Šioji apsauga taip ilgai tvers, įki 
pati SSSR į karą neįsivels. Juk 
ir pati toji apsauga yra padik
tuota ne vien tik Lietuvos inte
resus saugoti, kiek ji savo es
mėje1 liečia SSSR valstybės ap
saugą.

Tai nėra mums suteikta kaž
kokią ypatinga malonė, o ji iš
plaukia iš SSSR valstybės inte
resų.

Mes ją tokią priimame ir ją 
tąip įvertiname.

Konstatuojame ir tą_ faktą, 
kąd SSSR yra pasiryžusi nesi
kišti į musų vidaus gyvenimo 
santvarką, beį kartu neužmer
kiame akių, kacį SSSR netiesio
giniai mėgins veikti ir visą mu
sų tautos gyvenimą, bet čia jau 
toji tyli kova pareis nuo musų 
pačių atsparumo ir mokėjimo 
savo teises ginti.

Mes nenuginčijame, kad SSS- 
R socialinio gyveninio santvar
koje yra daug teigiamo nuveik
ta, bet iš čia neseka, kad mes 
visa tai privalome ir turime ak
lai kopijuoti, o ypač kopijuoti 
musų nepriklausomo gyvenimo 
sąskaitom

Mes norime ir turirpe pasilik
ti nepriklausoma valstybė, nors 
ir aplinkybių verčiami turėsi
me'labai ir labai artimai su 
SSSR valstybe bendradarbiauti, liuosis. 
Štai ir šiuo atsitikimu mes esa
me nepalaužiami optimistai.

Istorija žino, kad tiė, kurie 
pasišovė vien tik fizine jėga pa
saulį tvarkyti, jie išsigimė ir il
gainiui žuvo, žuvo visiems am
žiams. Romos imperija jau nie
kuomet neatsikels. Gunų inva
zijas Europa niekuomet daugiau 
nesulauks.

Tegu toji fizinė dvasia karts 
nuo karto gyvenimo paviršiuje 
pasirodo, tegu ji laikinai su- 
drumščia žmonijos ramų gyve
nimą, bet tai tik laikinai

Yrą viena gyvenime pastovu, 
— tai žmonijos sukurtos kultų? 
ros vertybės. Tos tautos, kurios 
tų kultūros vertybių daugiausia 
pasigamina, jos ilgiausiai išsilai
ko ir ilgiausius amžius gyvena, 

Visas lietuvių tautos gyveni
mas dabar ypatingai turi ta 
kryptimi pasukti. Kuriamos kul
tūros-vertybės kartu nąikina ir 
tarp žmonių socialinę ųpjygybę. 
O socialinė nelygybė šiame am
žiuje viena yra iš svarbiausių 
priežasčių, kuri krikdo valsty
bių gyvenimą.

Lietuvoje kaip lik šiuo metu 
jau bręstą tos pajėgos, kurios 
pąęiryžusios daugiausia kurti 
kultūriniu vertybių ir kartu 
jąąlįinti socialinę nelygybę, štai 
dėl jko lųęs palyginamai esame 
rąmąs dėl savo ateities, štai dėl 
ko mbs pasitikime, Lad visokios 
globoj kurios dabar sųsidėju- 
sios Ęuropoje toms nelemtoms 
apliįi^ybėms mums yra papirš
tos, bus tik laikinos. Mes jas 
priimame kaipo neišvengiamą 
būtinybę ir į jas žiūrime kaipo 
į laikiną globą.

Suprantame ir tai gerai įver
tiname, kad pas save vidaus gy
venime mes turėsime visą eilę 
įaujų rūpesčių ir neramių dier 
nų. Tie, kurie be jokių sąlygų 
yįsai be jokios kritikos, be jo
kios atodairos iš viso idealizuo
ja SSSR gyvenimą dabar mė
gins jį mums piršti net iki sa
vos valstybės savarankumo pra
radimo, ir teks su jais kai kur 
riais atsitikimais visai rimtai 
skaitytis, bet mes pasitikime sa
vos tautos sūnų išmintimi ir 
manome, kad ir tie, kurie SSSR 
gyvenimo yra didžiausi šalinin
kai sąvo veikimo taktiką turės 
pakeisti ir nebus vien tik mums 
svetimos valstybės akli agentai.

Jei jie savo taktiką pakeis ir 
atkistos Lietuvos valstybės ne
priklausomo gyvenimo „aravbo- 
je, šų jais bendradarbiavimas 
bus visai galimas.

Juk galutini musų tikslai vi
sų vienodi; jei mus kas skiria, 
tai skiria tik darbo metodai, tik 
skiriamės pačioje darbų vykdy
mo taktikoje.

Sunku dabar spėlioti, kaip at
eityje musų santykiai klostysis, 
bet spėliojame, kad susiprasime 
ir surasime nuoširdžią kalbą, 
jei tik bus tikro noro ir pasi- 
ryžimoį šito nuoširdaus noro iki 

i šiol mes nesame patyrę, bet ti 
kimės, kad jisai kaip pas vie
nus, taip ir pas kitus atsiras.

O dabar laukiame, nekantriai 
laukiame, kaip musų gyvenimas 
visai netolimoje ateityje ritu-

Laukiame ir nerimaujame.

AKLŲJŲ ŪKININKU KAIMAS
Maždaug 100 kilometrų į 

šiaurę nuo Belgrado, Jugosla
vijoj, gražioj apylinkėj yra vie
nas keisčiausių kaimų, kokių 
tik pasauly galime rasti. Iš pir
mo žvilgsnio kaimas mums pa
sirodytų paprastas, kaip ir 
kiekvienas kitas: skirtųsi, gal 
būt, tiktai savo švarumu, ir 
gražia tvarka. Bet vėliau iries'’ 
pamatytupiėm, kad kaimo gy
ventojai lėtai kalba ir labai lė
tai vaikščioja, kad jie dažniau
sią tamsius akinius nešioja, 
kad jie atidžiau klausosi kaip 
kiti žmonės ir t. t. Ir pagaliau 
mes sužinotumėm, kad mes 
esame Veternik’e, aklųjų ūki
ninkų kaime.

Veterniko kaimą įsteigė Ju
goslavijos karalius Aleksandras 
1 1923 metais. Kaimas įsteig
tas Jugoslavijos kareiviams ve
teranams, kurie per sunkias ko
vas Makedonijos fronte buvo 
sužeisti ir neteko regėjimo. Vie
name Jugoslavijos miestely, 
Žemune, yra didelis Aklųjų In
stitutas,’ kuriame yra apgyven
dinta daug aklųjų. Šitame insti
tute buvo pastebėta, kad šešias
dešimt aklųjų ypatingai mėgsta 
žeipės darbą. Ir štai karalius 
Aleksandras I tą 60 aklųjų nu
tapė apgyvendinti kaime, kad 
jie, nors jr akli būdami, galė
tų dftbtl savo mėgiamąjį dar
bą — galėtų ūkininkauti. Kiek
vienam tų šešiasdešimt aklųjų 
buvo pastatyti nameliai, įreng
ti ūkiai, padovanota po karvę, 
po ožkų, padovanota naminiųpo ožką, padovanota naminių 
paukščių, ivairių įrankių, rei
kalingų 'žemei dirbti ir t. t. 
Vienų žodžių, buvo padovanota 
visa, kas tiktai ukįui įrengti ir 
žemei dirbti yra ręikalinga. Vi
si aklieji buvo apgyvendinti 
vienoje apylinkėje, vienoje vie
toje. .Taip atsirado aklųjų kai
mas — Veternikas.

Kartu su aklaisiais į kaimą 
atvažiavo ir trys aklųjų moky
tojai — vadovai. Bet greitai 
jie pasirodė nereikalingi, nes 
aklieji su vieta greitai apsipa- 
žino ir sugebėjo ir patys vieni 
viską susirasti ir puikiausiai 
dirbti. ' x

Bet greitai iškilo vėl naujas 
klausimas: aklieji nori mote
rų — žmonų. Karalius su Že- 
muno Aklųjų Instituto direkto
rium sudarė planą, pagal kurį 
visame krašte turėjo būti pa
ieškomos mergaitės, norinčios

ir galinčios būti aklųjų žmono
mis. Mergaičių paieškojimas 
buvo paskelbtas - visuose Jugo
slavijos laikraščiuose. Ir nuo
stabus dalykas: vietoje reika
lingų šešiasdešimts .mergaičių, 
užsirašė norinčių tapti aklųjų 
veteranų žmonomis net... aš- 
tųpųi šimtaj,,Tuomet išj tų aš- 
tučnių šimtų buvo išrinktos 
sveikiausios ir savo charakte
riu, budu labiausiai tinkančios 
būti aklųjų žmonomis. Kadan
gi tinkamo vienas aniro asme
ninio pažinimo butų sunku pa
siekti, o “meilė iš pirmojo 
žvilgsnio” čia taip pat sunkiai 
teįmanoma, tai nęi jaunosios, 
nei jaunojo sutikimo nebuvo 
klausiama. Instituto tarnauto
jai pagal savo nuožiūrą pasky
rė akliesiems žmonas ir kiek
vienam jų pasakė: “mes sura
dome tamstai gerą žmoną; mo
kėkite ją mylėti ir gerbti!“

Ir šitie linkėjimai tikrai išsi
pildė. šiuo laikį! Veternike nė
ra nė vienos aklosios šeimos, 
kuri nebūtų palaimintą bent 
keturiais vaikais. Bet esama 
daug ir tokių šeimų, kurios tu
ri po 8—9 vaikus. Ir taip šian
dien Veternikas yra iš tiesų, 
pats vaikingiausias kaimas vi
suose Balkanuose ir, gal būt, 
net visoje Europoje. Nė vienas 
vaidas Veternike negimė ak
las.

Materialiai aklųjų kaimas 
taip pat yra labai turtingas: 
kiekvienas aklasis veteranas 
gauna po 1400 dinarų mėnesi
nės pensijos'; kiekvienam vai
kui yra skiriama po 140 dina
rą priędp. Pridėkime dar, kad 
aklieji pkininkai yra labai 
darbštus, kad jie neturi jokių 
skęlų, kad jų pagaminti žemės 
ūkio produktai visų yra labai 
mielai perkami, kad jie nege
ria alkoholio ir nckoriuoja, tai 
mes galime suprasti, kad per 
tų 14 metų, kaip yra įsteigiąs 
aklųjų kaimas, aklieji ūkinin
kai yra tapę tikrai turtingais 
žmonėmis. Iš tiesų, esama ak
lųjų ūkininkų, kurių ' turtas 
šiandien įvertinamas 100—150 
tukst. dinarų, o Jugoslavijoj 
tai jau yra visai padori sume
lė. Aklųjų žmonių kaimo stei
gėjų norus galime laikyti tikrai 
įvykusius: aklieji ūkininkai yra 
turtingi ir gyveiia labai laimin
gai. [“L. U.”J
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ma valdžią vis daugiau ir dau
giau kjšąąi | bfcųį. Tpkie šios 
šalies į^niąi, kaip geleftpk^- 
liai, tpądtvąjkb ląlvį 
kasyklos, fąj

Socialistai yra prafctįšfci 
kovotojai

Musų gyvenimas yra įvairus 
ir komplikuotas. Žmonių išsila
vinimai, patyrimai ir jų pažval- 
gos labai skinasi. Turėdami 
tuos ir daugelį kitiį skirtumų 
galvoje, ka| kurie žjnonės reiš
kia abejonę, ar socializmo tvar
ka iš viso yra galima. Tuo tar
pu spcializmo santvarkos stei- 
giino darbas yra tiek pat prak
tiškas darbas, kaip pavyzdin
gai sutvarkyti ūkį arba gyvena
mąjį namą. Kaip vienu, taip ir 
kitu atveju tenka remtis ne 
svajonėmis bei fantazijomis, bet 
tvarkyti butjniąusius žmonių 
reikalavimus.

Praeitą kartą šiame skyriuje 
tilpo kapitalizmo santvarkos 
kritikai-skirtas straipsnis, Te
nai buvo nuri 
kapitalizmo ydo\. Suprasdami 
kapitalizmo ydas ir numatyda
mi jo kenksmingumą valstybei 
ir jos piliečiams, neišvengiamai 
prieiname išvados, kad socialis
tinę valstybę steigiant teks pįr- 
miausia imtis sutvarkyti tuos 
netikslumu^, nuo kurių daugu
ma žmoniųJabiausia kenčia.

Ką dar^kapitalistinės
- valstybės?

Atsistojęs Jungtinių Valsty
bių priekyje, prezidentas Roose- 
veltas rado didelį nedarbą, nu- 
bankrotavusius bankus, nusmu
kusį biznį ir pakrikusią pra
monę. Jisai pirmiausia ir ėmėsi

tos stambiosios

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 

I NETURĖTŲ BUTL

butiniausius dienos reikalavi
mus sutvarkyti. Tapo pasiūlyti 
projektai įvesti bedarbių pašal
pą, sutrumpinti darbo laiką, 
nustatyti algas, sutvarkyti ban
kus, įvesti senatvės pensijas, 
nedarbo apdraudą ir t. t. Ne 
visi prezidento siūlomieji pro
jektai pavyko, bet šis tas pa
daryta,

Netenka laukti, kad socializ
mą steigiant visas gyvenimas 
butų apverstas aukštyn kojo
mis. Visuomenei teks nusavinti 
socialio pobūdžio pramones: 
kai kurias žemes, kasyklas, ge
ležinkelius, laivus, telegrafo ir 
telefono linijas, stambiuosius 
fabrikus, bankus ir kt. Suminė
tų pramonių socializavimo dar
bas nebus atliktas viena diena. 
Musų gyvenime nieko nėra to
bulo, nebus iš sykio tobula ir 
socialė gamyba. Teks visuome
nei ilgai ir sunkiai padirbėti li
gi netikslumai bus išlyginti.

Darbininkai sąmoneja
Visi žinome kiek Ajperikos 

kapitalistaį riksmo darė prezi
dentui Rooseveltui vykdant sa
vo projektus. Ypatingai daug 
rįksjno kelta prezidentui Roose
veltui kandidatuojant antram 
terminui. Kapitalistų argumerę- 
tai buvo ir tebėra, kad valdžia 
neprivalo kištis į biznį. Laisvęj 
Šaly, jie sako, kiekvienas žmo
gus turi teisę varyti savo biznį 
taip, kaip jam patinka.

Tie ir tam panašus kapitalis
tų argumentai yra sena pasaką. 
Studijuodami darbininkų judė
jimą Europoje, mes atrandame, 
jog visai panašią giesmę gie
dojo Francuzijos, Ąnglijos ir 
kilų valstybių kapitalistai, ka
me darbininkų kovos už apsau
gą pramonėse prasidėjo anks-

įčiau, negu pas mus. Nežiūrint I to reikalą.
i—----- I Socialistų laikraščiai be pasi

gailėjimo kritikuoja Ottawos 
valdžią, bet iki šiol nė vienas 
jų necenzūruojamas. . I Šituose rinkimuose socialis-

Australijoj premjeras Men- taį laimėjo taįpgi mokyklų ta
ries pakvietė darbiečius į minis- J 
terių kabinetą. Darbiečiai atsi-| tarybą 
sakė pakvietimą priimti, 
ateinančiuose rinkimuose 
tikisi patys paimti valdžią.

Indijoj Mahatma Ghandi 
l^alauja šaliai daugiau teisių. 
Jei toks reikalavimas butų bu
vęs pastatytas Stalinui arba 
Hitleriui, tai galima numatyti 
koks butų buvęs atsakymas: 
sušaudymas! Tuo tarpu Angli
jos vice-karalius veda su 
di derybas. O Anglijos 
mente Darbo Pąrtijos

“ kovoja už laisvę Indijai.
Pačiame Londone komunis-1 kad meras Stump rinkimuose

■ tai ir Moseley šalininkai na- gavo 13,409, o demokratas
■ ciai teberengia demonstracijas | Menges 14,354 balsus.
■ ir tebeskleidžia propagandą už J tajką — kaip Stalinas ir Hitle-
■ ris reikalauja. .

Demokratinė šalis leidžia de-
■ mokratinėpiis teisėmis pilie- 
H čiams naudotis ir karo metu.2 O štai kita demokratinė ša-. Tr . , . T ,r , ..
■ lis - Luxeml>ourg. Mažas že- KalP kUu(’sįe J- m*s-
■ mes sklipas, kampe'tarp Vokie- tuose> ‘«P/ew Yorke pereitą
■ tijos ir Francuzijos. Tik 300,- iv?ko lokallal r‘nkl“al-
5 000 gyventojų tepriskaito. lr įdomią rolę juose vaidino ko-
J ve šiomis dienomis Luxem-Įmunistai‘ n bourgo darbo partijos ir unijų

kasyklos, fąbrjkal, mėsmy&ps, 
duonkępyklos, pieninas jr kt. 
nėra viąĮįįąį Jąisvi. Valdžią yra 
uždėjusi ąht jų tam tikrą prie
žiūrą. Tą priežiūra, tiesa, nėra 
tobula. Kyšių ir papirkimų bū
na daug. Ęet sveikątbs, švąros 
ir darbininkų apsaugos srityse 
daug kas pasiektą.

Kad visuomene sąmpnėja i ’ 
kapitaljstų rįkšrpo pradė4a pę- 
bepaisyti, mes turėjome progą 
patirti bįJsąvjmųbse preziden
tui Ropsęyeltpi kandidatuojant 
antram terminui. Važiuodamas 
po Amerikos didžiuosius mies
tus su prakalbomis, preziden
tas Rooseveitas kartojo, jpgej 
jis savo nusistatymo laikysis ir 
toliau, savo\ projektus vykdins. 
Žmonės tokiam jo pasimojimui 
pritarė ir jį vėl išrinko antram 
terminui. —J. L-įLis.

NAUJIENOS, Chicago, ĮĮ1.

Ir samdytojai nori 5 
dienų darbo savaites

Męrcbantfi Ąsšociatjon statis- 
tikos biuras New Yorke, kaip 
praneša žurnalas “The Garment 
Worker”, informuoja,, jogei 
trys ketvirčiai New Yorkp sam- 
dytpj|i turi pąrnošę pląnus, kad 
darbas hutų dirbamas tik pen
kias dienas savaitėje. Daugelis 
sapidytojų nori, kad penkių sa
vaitės dienų darbas butų įves
tas visoj šaly.

VIRK1T GESU
<*

Ir Sutaupyki! Skirtumą

Karas ir laisvė

“Sočiai 
lapeliąi,

Socialdemokratų pavąitrašty 
“The New Leader” (lapkr. 11 
d. laidoje) Diek Reynąrd rašo 
apie dapbįpinkų teises kariau
jančiose šalyse.

Kanada, sako jis, sulaikė įga- 
benimą iš J. Valstijų kunigo 
Coughlino laikraščio 
Justice”. Trockistų
siunčiami iš J. Valstijų ir rei
kalaują taikos, sulaikomi taip
gi prie rubežiaųs. Bet Kanado
je galite kritikuoti valdžią, ga
lite vesti propagandą. Net žino
mo Hitlerio šalininko Adrien 
Arcand’o vadovaujamą organi
zacija “National Unity Pąrty” 
tebeveikia kaip veikusi.

Kitoje pusėje Cooperative 
Commonwealth Federation va
ro vajų už savo sofcialistinę 
programą. Sako, kad ji yra 
priešinga konskripcijai ir aiški
na kodėl. Informuoja, kad ji 
priešinga siuntimui Kanados 
kareivių į Europą ir nesiliauja 
kritikavusi valdžios kai tik ma-

Reikalauja pelna- 
gaudas sulaikyti

Vos karas Europoje prasidė
jo, |r Amerika jį pajuto. Stai
ga pakilo reikmenų kainos. Pa
sigirdo žmonių protestai. Pra
bilo dėl kainų valdžios atstovai. 
Kainos kiek nukrito.

Bet yra pagrįsta nuožiūra, 
kad pelnagaudos mėgins ir vėl 
kainas kelti. Taigi Amerikos 
unijų spauda ir unijų h (stovai 
reikalauja, kad valdžia budriai 
stebėtų pelnagaudų veiksmus ir 
juos sulaikytų. Jeigu valdžia 
nestengs pelnagaudų suvaldyti 
arba nenorės, tai, sako unijų 
atstovai, darbininkams teks 
reikalauti augštesnių algų. O 
tai reiškia streikus, lokautus, 
bendrai suintensyvintą kovą 
pramonėje.

Socialistai laimėjo
J I 1

Bridgeporte, pra
laimėjo Readinge

MĘS NUSTATOME 
KONTROLĘ . . . ISEI- 
piVtus randam 0 
GATAVUS—SUGRĮŽĘ!

• Naujojo stiliaus gesiniai pečiąi taip skiriasi nuo senojo kaip 
šiandieniniai automobiliai nuo pernykščių. Modernasis auto
matinis gesinis pečius tai paskutipis žodis virime, patogume, 
švarume ir taupoje. Chicagos šeimos daugiau nei po 1300 sa
vaitėj keičia į modernus gesiniųs pečius.

Tiktai Modernieji Geso Pečiai Turi šias Geresnio Virimo Priemones
• TOP BURNĘRS kurie užsi- 
žiębia autonominiai. Nė degtu
kų brėžti-^ir kokį tik nori 
karščio laipsnį gausi iškarto!
• GIĄNT BURNERS greičiau
si top-stove virimo pečiai.
• PEČIAUS KARŠČIO KON
TROLĖ—Baigia “spėjamąjį” 
virimo būdą—išlaiko karštį iki 
5 laipsnių . ribos reikiamos 
temperatūros.
Liberalė nuolaida už senąjį 
priimsime kaipo {mokesnį—Lengvus mėnesiniai išmokėjimai.

/BL MODERN COOKERY. . CONŠTaNt 'hOT WATER . . SILENT REFRIGERATION . . GAS HEAT1NG W
Ar-ytv*-. - - j_____________ _________________ •. .________ t,______________ ______________________ i___________ .___ _________________ ._____________________________

• NERŪKSTĄ BROILERIAI 
pašalina durnus, kepa dvigu
bai greičiau.
• ĄUTOMAT. LAIKRODŽIO 
KONTRQJLĖ (pasirinktinas)— 
užsuka ir atsuka pečiaus karš
tį, išėjus.
• TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ 
KARŠČIŲ! Gali gauti koki tik 
nori karštį tuojau. Be laukimo!

jūsų pečių—Jūsų senąjį pečių

TįHE^EdPLE^^GAS’LIGHT AND COKE COMPANY
P ■ H O N 6 W A B A S II 6 O O O “ -

EGG .
NUT

16.00 
$6.00 
$6.00 
$5.75

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

Mieste ir Prįemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PB
MEGI

. —L

BARO 
ARBA 

LIKIE- 
RŲ 

STORE

TIKRAI 
tiERA 

VERTYB

S y
ULD GOLD DISTRIBUTORS. INC. ■ 

CHiCAGO. ILl

METŲ 
SENA

Echo” didelį apmokamą skelbi
mų, piršdamasis skaitytojams 
kaipo jų kandidatas. Reikia tu
rėti omeneje, kad “Irish Echo” 
pamėgdžioja paskilbusį J. Val
stijų fašistinį kunigą Cough-

700,000 darbininkų 
gavo darbo

Darbo departamento sekreto
rius, p "i a Perkins, paskelbė sta
tistikos duomenis, kurios rpdo, 
kad spalių mėn. 15 d. šių metų 
samdyta J. Valstijose 700 000 
darbininkų daugiau, negu |5 d. 
liepos mėn. tų pačių metą

Tuo tarpu šaly tebėra apie 
10,000 bedarbių. Ir štai dar vie
nas įspėjimas: taip autoritetin
gi valdžios, kaip ir unijų atsto
vai sako, kad negalima tikėtis, 
jogei 
bent 
nors 
duos
užsakymus. Pripažįstama, kad 
tenka laukti dėl karo užsaky
mų šiek tiek darbų sukrutimp 
J. Va’stijose. Bet, numatoma, 
jedarbių karo užsakymai nesu
ims darban.

Tikrų skaitlinių neturima, 
jet apytikriai apskaičiuojama, 
<ad vien jaunuomenės, užbai
gusios mokslus mokyklose, no
rinčios dirbti ir beturinčio* 
darbo, šiandien J. f Valstijose 
vra apie 4,000,000. ,

Pereitą savaitę Bridgeporte 
įvyko miesto mero ir miesto ta
rybos narių rinkimai! Socialis
tų kandidatas McLevy, kandy
davęs mėro vieton ketvirtam 
terminui, surinko 23,103 bal
sus. Jo priešininkai, demokra
tas Boucher ir republikonas 
Johnson, surįųko vienas 10,639, 
6 kitas 5,868 balsus. Taigi už 
socialistų' kandidatą paduota 
6,160 balsų daugiau, negu už 
demokratų ir* rępublikonų kan
didatus bendrai.

ATYDA
ŠklLVIU LIGONIAI!

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

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

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

~ • 1 kiek kapitalistai rėkia ir spar-
Garsinkites N-nose dosi, tačiau visuomenės verčia-

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

Dabar Mokame 3^% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
las Ant Nąmų 1 iki 20 mt. ,

—~and~ ... .
LOAN ASSOClATIONoFCblcago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 4192 ARCHĘR ĄVĘNŲE 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

rybos kontrplę, išrinkdami į 
i valstijos senatorių 

c i James Tait ir legislaturos narį 
jie William S. Neil. Dabar mokyk

lų taryboje bus keturi socialis- 
re- tai nariai ir trys demokratai.

Readinge, Pa., socialistai pra- 
laimėjo. Vietoj socialisto mėro 
Henry Stump, kuris kandidata
vo naujam terminui, meru tapo 

‘ išrinktas demokratas llarry F. 
Menges. Ankstyvesniais neofi- 

Ghan pranešimais, visa Read-
. ingo socialistine administracija 

Par.a, pašalinta iš ofiso.nariai
Neoficialios skaitlinės rpdo,

fašistas.
Manha- 

komunistai

Tai ve komunistų kandidato 
dorovė: žydų tarpe kalbėsiu 
kaip žydams patinka, o perėjęs 
į antisemitų' kunigo Coughlino 
abazą garsinsius kaipo krikš
čionis

Tai betgi, ne viskas, 
ttan apygardoje 
balsavimų stebėtojai įkalbinėjo 
balsuotojus: Nebalsuokit' už 
Langdon Postą, Darbo Partijos 
kandidatą, geriau balsuokite už 
Strausą (buržuazinių partijų 
kandidatą). Rinkimų dieną 
“Daily Worker” išėjo su Stipria 
ataka, prieš Darbo Partiją. Ko
munistų organas nesmerkė

Ir vis gi, nežiūrint atakų 
prieš Dąrbo Partiją, ji surinko 
pereituose balsavimuose apie 
250,000 balsų.

bedarbių armija, arba 
idžioji jos dalis išnyks, 
kariaujančios šalys ir 
Amerikoje reikmenoms

: NAUJIENŲ
; JUBILIEJINIO KONTESTO

Ė DOVANOS
šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams:

■ BUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN- IŠ—
MILDA AUTO SALES

■ ___________________ 806 WEST $lst STREET __________________

■ 2 ŠMOTŲ PĄRLOR SETAS Iš—
■ PEOPLES FUĘNITURE CO.,
JĮ___________________ 4183 ARCHER AVENUE___________________

£ BEDROOM SETAS, 3 ŠM. BOUT LAMP IR DĘESERIO
x UŽTIESALAS, IŠ—

! NEW CITY FŲRNITURE CO.,
[ _____________ ,1654-6 W. 47fh STREET ’ "_______________

■ DINING ROOM SETAS, IŠ—
■ ROOSEVELT FURNITURE CO.,
“ _________  2310 WEST ROOSEVELT ROAD_______________

Algos pakeltos, dar
bo laikas sutrum

pintas

« FOTOGRAFAS

New Yorke Darbo 
Partija surinko 

250,000 balsų

Spąlįų m. 24 dieną 
ėjo galjon algųrdarbo 
statymas. Jis nusakė

į /Vienas komunistų kandidatų 
komitetas pasmerkė sovietų buvo Mike Quill. Jis oficialiai 
Rusijos ir nacių Vokietijos pakr užsigina esąs komunistas. Neo- 
tą ir bendrai visokias diktatu- ficiąliai pučia komunistų dūdą, 
ras. Pažangioji Amerikos spauda

Frau elizijoj e esama apie šitokiems komunistų prit.arė-
3,500,000 tremtinių ir pabėgę- jaips yra davusi vardą “pake
lių iš įvairių Šalių. Čia žmonės |leivių” — fellow travellers.

Šitas Mike Quill, kalbėdamas 
žydų apgyventuose distriktuose, 
argumentavo, kad teikia tureli 
rasinę pakantą. O jaAą kalbant

cmlnHnii nn roic-1 „ *
rinktų Qųill tokį IcMJkSči^Į, 
kaip jie patys.

■ įr dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bus išdalintos Koatesto S Į nuo karo jų namuose ir ten pati Tuo 
! Saudą 'įdėjo

VICTOR RADIO 1939 METŲ MODELIO, IŠ
JOS. F. ĘUDRIKO,

_________ 8417 SOUTH HĄLSTED STREET_________  

KITCHINETTE SETAS, Iš— 
V. BAGDONAS,

__________3406 SOUTH HĄLSTED STREET_________  

CEDAR CflEST’ Iš-r- 
BARSKIS FUĘNITURE CO., 

1748 WEST 47th STREET

lių iš įvairių Šalių. Čia žmonės 
rąnda prįeglaudą, kai savo ša
lyse pergali Įgyventi.

Kas lytą Vęjdetijoje. Kuomet 
Anglijoje karo priešininkai ar- 
gųųientųoja, jęgei jų sąžinė ne-

ro priešininkai šaudomi bė teis
mo. Vokietijos slaptoji policiją 
gaudo mėginančius išsisukti

■ koncerte, kuris įvyks kontesto pabaigoje. 5 <
QųilĮ nepatenkino. Jis 
airių laikrašty "Irish

1938 m. 
valandų 
mokėti 

minimum algą 25 centus valan
dai, ilgiausią laiką — 44 valan
das savaitėje. Ilgesnis darbo lai
kas skaitosi viršlaikiu.

Apskaičiuojama, kad pirmus 
metus įstatymas suteikė gero 
ne daugiau, kaip. 300,000 J. Val
stijų darbininkų, nes kitų dar
bininkų darbo standartai jau 
buvo pasiekę tokį ir augštesnį 
lygį.

Spalių mėn. 24 d. 1939 m. 
pagal šitą įstatymą algos pakel
tos iki 30 centų valandai, o dar
bo laikas sutrumpintas iki 42 
valandų savaitėje. Apskaičiuo
jama, kad šį kartą įstatymas 
pakėlė algas 690,000 šalies dar
bininkų, o darbo ląįką sutrum
pino 2,383,500 darbininkų.

Šitąs algų ir darbo laiko ly
gis tęsis šešįs metus.

Vieną svarbiausių algų-dąrbo 
laiko įstatymo ydų yra ta, kad 
darpiųa perdaug išimčių.

ifąįito, kad 30 centų 
yra labai jnaža alga.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Čekai turi ginklų
Pereitą pavasarį Vokietija 

okupavo Čeko-Slovakiją. Oku
pavę šalį naciai rado ir pasiė
mė visus sunkiuosius čekų ka
ro^ pabūklus. Bet lengvieji ir 
smulkieji čekų ginklai dingo.

Suprantama, čekai juos turi. 
Čekai taipgi yra gerai susiorga
nizavę. Ir numatoma, kai ateis1 
valanda sukilti prieš Hitlerį na
cių užkariautose teritorijose, 
tai čekai sukils pirmieji.

Kalbant apie nacius, tenka 
pastebėti, kad taip Čekijoje, 
kaip ir pačioje Vokietijoje, ne
žiūrint slaptosios policijos bud
rumo, /-sabotažo aktai plačiai 
praktikuojami. Praktiškai de
šimtys/ tūkstančių naujų gele
žinkelių vagonų, automobilių ir 
sunkvežimių sulužo. Ir dar lūž
ta. Juos reikia taisyti ir taisyti.

Na, ir gabenk reikmenas Vo
kietijai, sakysim, iš Stalino Ru
sijos/ O tenka atminti, kad pa- 
šerįi, apginkluoti ir išlaikyti 
2,000,000 kariuomenę fronte, 
užfrontėje ir kitose Vokietijos

Tftr reikia taipgi nemažai sii- 
negąliiųa užmiršti nė to sįsiekimę priemonių, štai kodėl 

valandai i Vokietijos susisiekimo linijos 
ima braškėti.

LIETUVIŠKOS 

Kalėdų 
KORTELES 

su 
KONVERTAIS 

. po 

10c 
KIEKVIENA.

Žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai su lietuvis om 
eilėm ir pasveikinimais. 
Korteles TINKA priva- 
t’ški*>m asmenim ir biz
nieriams.

NAUJIENOS
1739 SO. HĄLSTED ST.

Skelbimą! Nąų,įien< 
dupdą nąudą dėlto, 
kad pačios Naujiena 
yra naudingos



10V1. to Jisai buvo iš- 
s iš partijos.
o knygoje Boris Souvari- 
rodo, kad bolševizmas po 
□ mirties galutinai išsigi- 
žiaurų despotizmą, kuris

socializmo per-' 
uaiė nėra galima vieno ją ša
lyje... Rusija pradėjo, vokie
čiai, francuzai ir anglai dar
bą pabaigs, ir socializmas 
pergalės.”

Bet praėjo keletas mėnesių, o 
apie revoliuciją Vokietijoje,

nieko bendro su socializ- 
tabartinis Rusijos diktato- 
>(alinas yra toks pat an
as, kaip kad buvo caras 
Baisusis. Autorius tyrinė
siu bildu tas nuožmus, 
mokslo ir negilaus proto 

is sugebėjo pasigrobti į 
rankas tokią milžinišką 
kokią jisai dabar turi. Ar 
as vadovavo spalių-lapkri- 
)17 m. sukilime? Ne. Ar 
juvo “sovietų valdžios” 
jas? Ne. Ar jisai buvo an
as tarptautiniame revoliu- 
judėjime ir Komunistų In- 
Jonale? Ne.
sevikų sukilime ir pirmai- 

bolševikų viešpatavimo 
s jo vaidmuo *buvo labai 
ius. Nė vienas sovietų is- 
s nėra paminėjęs Stalino, 
stambaus vado; dauguma 
tų nepaduoda jokio dides- 
arbo, kurį jisai buvo atil
ok* dabar, kai Stalinas pa- 

neribotas valdovas, tai jo 
ikai rašo '‘istorijas”, ku- 
jisai yra piešiamas kuo- 
iesniu ‘'didvyriu”, negu 
as.

Franeuzijoje ir Anglijoje nebu
vo nieko girdėti. Sukilėliai, ku
rie buvo paklausę' Lenino ir 
Trockio pranašavimų, ėmė ne
rimti. Netrukus ir pats Leninas 
buvo priverstas prisipažinti, kad 
jisai yra blogas pranašas. Jisai 
pUsakė:

“Musų saugumas 5 visuose 
musų keblumuose priklauso 
nuo visos Europos revoliuci
jos.”

Tačiau —

“Revoliucija ateis ne taip 
greitai, kaip mes tikimės. Tai 
įrodo istorija. Mes turime 
faktą pripažinti.” /
Dabar Leninas-pradėjo. skelb

ti, kąd reikia kantriai laukti, iki 
ąteis išganymas liš Vakarų Eu
ropos, o tuo tarpu reikia laiky-' 
tis įsikabinus į valdžią. * .

Laikykimės, kad nepra
žūtume!

1918 m. balandžio mėnesį, t. 
y. už pusės metų po perversmo, 
Leninas. pasakė, Maskvos sovie
to susirinkime:

z “Tas faktas, kad musų ša-

3isa\ sakė*. A
i ‘.‘Mes esame revoliucinis 
I darbininkų klasės būrys, me

stas į ataką ne dėlto, kad mejj 
esame geresni už kitus darbi
ninkus, ne dėlto, kad Busi jos 
proletariatas yra aukštesnis 
už darbininkų klasę kitose 
šalyse, bet tiktai dėlto, kad 
mes buvome viena iš labiau-
sia atsilikusių šalių pasauly
je.” .... 4

(čia bent pasakyta tiesa. Bet 
ar Leninas nežinojo pirmiaus, 
kad Rusija yra viena iš labiau
sia atsilikusių šalių pasaulyje? 
Ir kas jį vertė daryti perversmą 
SU tikslu pralenkti visą pasaulį? 
Niekas nevertė. Jisai pats jį pa
darė, nelaukdamas net, iki susi
rinks Sovietų Kongresas.

Bet vąjdžįos iš savo rankų ji-* 
$ai paleisti nenorėjo. Kai Steį-r 
giainąni §eiiųe dauguma pasiro-, 
dė priešingą bo^pvikams, jisąį 
Steigiamą Seimą išvaikė. Ras? 
kui buvo įvestas kruvinas terp-? 
ras pfięš Visus kitaip pianam 
čius žmones, '

To rizultate Rusijoje susidri
bę valdžią, pąrpmta smurtu, p 
jie darbo žmonių pritarimu. Bet 
Leninas, kaip drąsus šarlatanas; 
ją sjnųrto sistemą pavądiiįjO 
“proteUriatč) diktatūra”; ’ir kpl 
įmvo gyvas mulkino pasaulį, są- 
kydainas, kad Rusijoje 'darbi- 
ninku klasė jau “laisva”.

Lenino ' įpėdinis Stalihas fą 
diktatūrą pavertė SftV.O įranlęiu.

11 JICIVKO 

name Jugoslavi 
Žemune, yra didi 
stitutas, kuriam 
din ta daug aklų ji 
tute buvo pastebi 
dešimt aklųjų yp 
žemės darbą. Ii 
Aleksandras I tą 
tapė apgyvendini 
jie, nors įr akli 
tų dfrbtį savo ii 
bą — galėtų ūki: 
vienam tų šešia: 
buvo pastatyti n 
Ii ūkiai,; padovaj 
po ožką, padov 
paukščių* įvairių 
kalingų žemei 
Vienu žodžiu, bų 
visa, kas tiktai i 
žemei dirbti yra 
si aklieji buvo 
vienoje apylinkėj 
toje. Taip atsira< 
mas — Veternik;

Kartu su akli

. . . “ ' j . . Ygarniui žuvo, žuvo visiems am
žiams. Romos imperija jau nie
kuomet neatsikels. Gunų inva
zijos Europa niekuomet daugiau 
nesulauks.

Tegu toji fizinė dvasia karts 
nuo karto gyvenimo paviršiuje 
pasirodo, tegu ji laikinai su- 
drumščia žmonijos ramų gyve
nimą, bet tai tik laikinai

Yrą viena gyvenime pastovu, 
— tai žmonijos sukurtos kultū
ros vertybės. Tos tautos, kurios 
tų kultūros vertybių daugiausia 
pasigamina, jos ilgiausiai išsilai
ko ir ilgiausius amžius gyvena.

Visas lietuvių tautos gyveni
mas dabar ypatingai turį ta 
kryptimi pasukti. Kuriamos kul
tūros-vertybės kartu naikina ir 
tarp žmonių socialinę nelygybę. 
O socialinė nelygybė šiame am
žiuje viena yra iš svarbiausių 
priežasčių, kuri krikdo valsty
bių gyvenimą.

Lietuvoje kaip tik šiuo metu
atvažiavo ir trysjau bręsta tos pajėgos, kurios atvažiavo ir trys 

pąsiryžusios daugiausia kurti’lojai — vadovai,
kultūrinių vertybių ir kartu 
naikinti soęįdlinę nelygybę, štai 
dėl ko iųęs palyginamai esame 
rąmųs dėl savo ateities, štai dėl 
kb mes pasitikime, kad visokios 
globps, kurios dabar sųsidėju- 
sios . Europoje toms nelemtoms
aplinkybėms mums yra papirš; 
tos, bus tik laikinos. Mes jas 
priimame kaipo neišvengiamą

jie pasirodė ne 
aklieji su vieta 
žino ir sugebėjo 
viską susirasti 
dirbti.

Bet greitai išk 
klausimas: akli*
rų — Žmonų. K 
muno Aklųjų Im 
rium sudarė plan

būtinybę ir į jas žiūrime kaipo visame krašte t 
į laikiną globą. ieškomos mergai
<t. ■'•v... v , 1 v. • į i-,. c■1 a'""'• ■
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DARBININKŲ LAIMĖJIMAI
Socialistai yrą praktiški 

kovotojai
Musų gyvenimas yra įvairus 

ir komplikuotas. Žmonių išsila
vinimai, patyrimai ir jų pažval- 
gos labai skiriasi. Turėdami 
tuos ir daugelį* kitų skirtumų 
galvoje, ka| kurie žmonės reiš- 

/ kia abejonę, ar socializmo tvar
ka iš viso yra galima. Tuo tar
pu spcializmo santvarkos stei- 

\ ginto darbas yra tiek pat prak
tiškas darbas, kaip pavyzdin
gai sutvarkyti ūkį arba gyvena
mąjį namą. Kaip vienu, taip ir 
kitu atveju tenka remtis ne 
svajonėmis bei fantazijomis, bet 
tvarkyti butjniąusius Žmonių 
reikalavimus.

Prąeitą kartą šiame skyriuje 
tilpo kapitalizmo santvarkos 
kritikai-skirtas straipsnis, Te
nai buvo nurodytos stambiosios 
kapitalizmo ydos. Suprasdami

bu taniausius dienos reikalavi
mus sutvarkyti. Tapo pasiūlyti 
projektai įvesti bedarbių pašal
pą, sutrumpinti darbo laiką, 
nustatyti algas, sutvarkyti ban
kus, įvesti senatvės pensijas, 
nedarbo apdraudą ir t. t. Ijte 
visi prezidento siūlomieji pro-* 
jektąi pavyko, bet šis tas pa
daryta,

Netenka laukti, kad socializ
mą* steigiant visas gyvenimas 
butų apverstas aukštyn kojo
mis. Visuomenei teks nusavinti 
socialio pobūdžio pramones: 
kai kurias žemes, kasyklas, ge
ležinkelius, laivus, telegrafo ir 
telefono linijas, stambiuosius 
fabrikus, bankus ir kt. Suminė
tų pramonių socializavimo dar
bas nebus atliktas viena diena. 
Musų gyvenime nieko nėra to
bulo, nebus iš sykio tobula ir 
socialė gamyba. Teks visuome-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
ma valdžia vis dąugiąu lp dau
giau kišaąi į bi?nį. Tpįie šįos 
šalies Ųįznląl, kaip ge’ež|pke- 
liai, tramvajau laivų lįnijds, 
kasykloj fąprikai, mėsinyčios, 
duonkepyl$lqs, pieninės ir kt. 
nėra visišką! laisvi. Vą|džią yra 
uždėjusi ąnt jų tam tikrą prie
žiūrą. Ta priežiūra, tiesa, nėi’ą 
tobula. Hysių ir papirkimų bū
na daug. Bet sveikatos, šyąros 
ir darbininkų apsaugos srityse 
daug kąs pasiektą.

Kad visuomenė sąmonėja i ’ 
kapitalistų rjksm^ pradeda na- 
bepaisyti, meš turėjome progą 
patirti pąlsąvįmųbse preziden
tui Roosęyeltni kandidatuojant 
antram terminui. Važinėdamas 
po Amerikos didžiuosius mies
tus su prakalbomis, preziden
tas Roosevejtas kartojo, jpgej 
jis savo nusistatymo laikysis ir 
toliau, savo\ projektus vykdins. 
žmonės tokiam jo pasimojimui 
pritarė ir jį vėl išrinko antram 
terminui. —J. L-fis.

Ir samdytojai nori 5 
dieną darbo savaites

Mercfrants Ąssociation statis- 
įihos bintas New Yorke, kaip 
praneša žurnalas “The Garment 
WorUer”, informuoja, > jogei 
trys ketvirčiai New Yorkp sam
dytojų turi paruošę planus, kad 
darbas butų dirbamas tįk pen- 
kias dipnąs savaitėje. Daugelis 
samdytojų nori, kad penkių sa
vaitės djehij darbas butų įves
tas visoj šaly.

*
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PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO 

ARBA 
LIKIE- 

RŲ 
STORE

• Naujojo stiliaus gesiniai pečiąi taip skiriasi nuo senojo kaip šiandieniniai automobiliai nuo pernykščių. Modernusis automatinis gesinis pečius tai paskutinių žodis virime, patogume, švarume ir taupoje. Chicagos šeimos daugiau nei po 1300 savaitėj keičia į modernus gesiniys pečius.
Tiktai Modernieji Geso Pečiai Turi

• TOP BURNERS kurie užsi- žiębia automatiniai. Nė degtukų brėžti—ir kokį tik nori karščio laipsnį gausi iškarto!
• GIANT BURNERS greičiausi top-stove virimo pečiai.
• PEČIAUS KARŠČIO KON
TROLĖ—Baigia “spėjamąjį” virimo būdą—išlaiko karštį iki 5 laipsnių . ribos reikiamos temperatūros.
Liberalė nuolaida už senąjį v 
priimsime kaipo įmokesnį—Lengvus mėnesiniai išmokėjimai.

"IsiLENT REFRIGERATION .. OAS HEATING

VIRK1T GESU
Ir Sutaupyki! Skirtumą

EGG ________________ $6.00
NUT ________________ $6.00
BIG LUMP ________ $6.00
MINE RUN __________  $5.75
SCREENINGS _______ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir PrįemiesČiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Reikalauja pelna- 
gaudas sulaikyti

r----------- •
Vos karas, Europoje prasidė

jo, fa Amerika jį pajuto. Stai
ga pakilo reikmenų kąipos. Pa
sigirdo žmonių protestai. Pra
bilo dėl kainų valdžios atstovai. 
Kainos kiek nukrito.

Bet yra pagrįsta nuožiūra, 
kad pelnagaudos mėgins ir vėl 
kainas kelti. Taigi Amerikos 
unijų spauda . ir unijų atstovai 
reikalauja, kad valdžia budriai 
stebėtų pelnagaudų veiksmus ir 
juos sulaikytų. Jeigu valdžia 
nestengs pelnagaudų suvaldyti 
arba nenorės, tai, sako unijų 
atstovai, darbininkams teks 
reikalauti augštesnių algų. O 
tai reiškia streikus, lokautus, 
bendrai suintensyvintą kovą 
pramonėje.

METU
SENA

šias Geresnio Virimo Priemones
• NERŪKSTĄ BROILERIAI pašalina durnus, kepa dvigubai greičiau.
• ĄUTOMAT. LAIKRODŽIO 
KONTROLĖ (pasirinktinas)— užsuka ir atsuka pečiaus karštį, išėjus.
• TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ 
KARŠČIŲ! Gali gauti koki tik nori karštį tuojau. Be laukimo!

jūsų pečių—Jūsų senąjį pečių

gi netikslumai bus išlyginti.
Darbininkai sąmoheja

Visi žinome kiek Amerikos 
kapitalistai riksmo darą prezi
dentui Rooseveltui vykdant sa
vo projektus. Ypatingai daug 
riksmo kelta prezidentui Roose
veltui kandidątuojant antpąm 
terminui. Kapitalistų argumen
tai buvo ir tebėra, kad valdžią 
neprivalo kištis į biznį. Laisvęj 
Šaly, jie sako, kiekvienas žmo
gus turi teisę varyti savo biznį 
taip, kaip jam patinka.

Tie ir tam panašus kapitalis
tų argumentai yra sena pasaką. 
Studijuodami darbininkų judė
jimą Europoje, mes atrandame, 
jog visai panašią giesmę gie
dojo Francuzijos, Ąnglijos ir 
kilų valstybių kapitalistai, ka
me darbininkų kovos už apsau
gą pramonėse prasidėjo anks
čiau, negu pas mus. Nežiūrint 

~ ~ " kiek kapitalistai rėkia ir spar-
Garsmkitės N-nose dosi, tačiau visuomenės verčia-

- m i jo kenksmingumą valstybei 
ir jos piliečiams, neišvengiamai 
prieiname išvados, kad socialis
tinę valstybę steigiant teks pįr- 
miausia imtis sutvarkyti tuos 
netikslumus, nuo kurių daugu
ma žmonių labiausia kenčia.

Ką daro kapitalistinės
( valstybės?

Atsistojęs Jungtinių Valsty
bių priekyje, prezidentas Roose- 
veltas rado didelį nedarbą, nu- 
bankrotavusius bankus, nusmu
kusį bižnį ir pakrikusią pra
monę. Jisai pirmiausia ir ėipėsi
' — . ■ ■■■ - ---------- :------------—

“Sočiai 
lapeliąi,

.» f

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETI 
BE “NAUJIE 
NETURĖTŲ BUTL

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

Dabar Mokame 3%^ Pa
dėtys Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Nąmų 1 iki 20 mt.

$3,500,000.00
$250,000.00

LOAN ASSOCIATIONofChicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Eres.

and
AVINGS

4192 ARCHER ĄVĘNŲE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

Socialistai laimėjo 
Bridgeporte, pra
laimėjo Readinge

=TT iiįnLiu.i,

N A U JIEN V 
JUBILIEJINIO KONTESTO 

DOVANOS
Siame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams

BUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN’ IŠ— 
MILDA AUTO SALES 

____________________ 806 WEST 31st STREET________

2 ŠMOTŲ PARLjOR SETAS IŠ— 
PEOPLES FUĮINITURE CO 

_____________________4183 ARCHER AyĘ^UE ________

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

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

DINING ROOM SETAS, Iš—
ROOSEVELT FURNITURE CO.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

•T

T-

VICTOR RADIO 1939 METŲ MODELIO, 
JOS. F. BUDRIKO, 

__________ 3417 SOUTH HĄLSTED STREET 

K1TCHINETTE SETAS, IŠ— 
V. BAGDONAS, 

__________ 3408 SOUTH HĄLSTED STREET 

CEDAR CHEST' IŠ—
BARSKIS FURNITURE CO

1748 WEST 47tb STREET

nes 
xjie

rei-

Ghan-r 
parla- 
nariai

Socialdemokratų ^avąitrašty 
“The New Leader” (lapkr. 11 
d. laidoje) Diek Reynąrd rašo 
apie darbįpinkų teises kariau
jančiose šalyse.

Kanada, sako jis, sulaikė įga- 
benimą iš J. Valstijų kunigo 
Coughlino laikraščio 
Justice”. Trockistų
siunčiami iš J. Valstijų ir rei
kalaują taikos, sulaikomi taip
gi prie rubežiaus. Bet Kanado
je galite kritikuoti valdžią, ga
lite vesti propagandą. Net žino
mo Hitlerio šalininko Adrien 
Arcand’o vadovaujamą organi
zacija “National Unity Pąrty” 
tebeveikia kaip veikusi.

Kitoje pusėje Cooperative 
Commonwealth Federation va
ro vajų už savo sotialistinę 
programą. Sako, kad ji yra 
priešinga konskripcijai ir aiški
na kodėl. Informuoja, kad ji 
priešinga siuntimui Kanados 
kareivių į Europą ir nesiliauja 
kritikavusi valdžios kai tik ma
to reikalą.

Socialistų laikraščiai be pasi
gailėjimo kritikuoja Ottawos 
valdžią, bet iki šiol nė vienas 
jų necenzūruojamas.

Australijoj premjeras Men- 
zįes pakvietė darbiečius į minis- 
terių kabinetą. Darbiečiai atsi
sakė pakvietimą priimti, 
ateinančiuose rinkimuose 
tikisi patys paimti valdžią.

Indijoj Mahatma Ghąndi
l^alauja šaliai daugiau teisių. 
Jei toks reikalavimas butų bu
vęs pastatytas Stalinui arija 
Hitleriui, tai galima numatyti 
koks butų buvęs atsakymas: 
sušaudymas! Tuo tarpu Angli
jos vice-karalius veda su 
di derybas. O Anglijos 
njente Darbo Partijos 
kovoja už laisvę Indijai.

Pačiame Londone komunis
tai ir Moseley šalininkai na
ciai teberengia demonstracijas 
ir tebeskleidžia propagandą už 
taiką — kaip Stalinas ir Hitle
ris reikalauja.

Demokratinė šalis leidžia de-
/ 

mokratinėpiis teisėmis pilie
čiams naudotis ir karo metu.

O štai kita demokratinė ša
lis — Luxembourg. Mažas že
mės sklipas, kampe tarp Vokie- 
įįjos ir Francuzijos. Tik 300,- 
000 gyventojų tepriskaito. Ir 
ve šiomis dienomis Luxem- 
bourgo darbo partijos ir unijų 
komitetas pasmerkė. sovietų 
Rusijos ir nącįų Vokietijos palo
tą ir bepdrai visokias diktatū
ras.

Prancūzijoje esama apie 
3,500,000 tremtinių ir pabėgė
lių iš įvairių Šalių. Čia žmonės 
rąnda prįęglaudą, kai savo ša
lyse nebegali gyventi.

Kas įitą Vokietijoje. Kuomet 
Anglijoje karo priešininkai ar- 
gųipentųoją, jęgei jų sąžinė ne
leidžia kariauti, Vokietijoje ka
ro priešininkai šaudomi be teis
mo. Vokietijos slaptoji policiją 
gaudo mėgihančius išsisukti

■

Pereitą' savaitę Bridgeporte 
įvyko miesto mero ir miesto ta
rybos narių rinkimai7. Socialis
tų kandidatas McLevy, kandy
davęs mero vieton ketvirtam 
terminui, surinko 23,103 bal
sus. Jo priešininkai, demokra
tas Boucher ir republikonas 
Johnson, surinko vienas 10,639, 
6 kitas 5,868 balsus. Taigi už 
socialistų'.' kandidatą paduota 
6,160 balsų daugiau, negu už 
demokratų ir republikonų kan
didatus bendrai.

Šituose rinkimuose socialis
tai laimėjo tąįpgi mokyklų ta
rybos kontrplę, išrinkdami į 
tarybą valstijos senatorių 
James Tait ir legislatiiros narį 
Williani S. Neil. Dabar mokyk
lų taryboje bus keturi socialis
tai nariai ir trys demokratai.

Readinge, Pa., socialistai pra
laimėjo. Vietoj socialisto mero 
Henry Stump, kuris kandidata
vo naujam terminui, meru tapo 
išrinktas demokratas Harry F. 
Mengęs. Ankstyvesniais neofi
cialiais pranešimais, visa Read- 
ingo socialistinė administracija 
pašalinta iš ofiso.

Neoficialios skaitlinės rpdo, 
kad meras Stump rinkimuose 
gavo 13,409, o demokratas 
Menges 14,354 bąjsus.

Echo” <lidelį\pinokainą skelbi- 
mą, piršdamasis skaitytojams 
kaipo jų kandidatas. Reikia tu
rėti omenėje, kad “Irish Echo” 
pamėgdžioja paskilbusį J. Val
stijų fašistinį kunigą Cough-

Tai ve komunistų kandidato 
dorovė: žydų tarpe kalbėsiu 
kaip žydams patinka, o perėjęs 
į antisemitų' kunigo Coughlino 
abazą garsinsius kaipo krikš
čionis fašistas.

Tai betgi ne viskas. Manha
ttan apygardoje komunistai 
balsavimų stebėtojai įkalbinėjo 
balsuotojus: Nebalsuokit* už
Langdpn Postą, Darbo Partijos 
kandidatą, geriau balsuokite už 
Strausą (buržuazinių partijų 
kandidatą). Rinkimų dieną 
“Daily Worker” išėjo su Stipria 
ataka, prieš Darbo Partiją. Ko
munijų organas nesmerkė

Ir vis gi, nežiūrint atakų 
prįeš Darbo Partiją, ji surinko 
pereituose balsavimuose apie 
250,000 balsų.

Algos pakeltos, dar
bo laikas sutrum

pintas

700,000 darbininkų 
gavo darbo

Darbo departamento sekreto
rius, p-ia Perkins, paskelbė sta
tistikos duomenis, kurios rodo, 
kad spalių mėn. 15 d. šių metų 
samdyta J. Valstijose 700 000 
darbininkų daugiau, negu Į5 d. 
liepos mėn. tų pačių metų 7

Tuo tarpu šaly tebėra apie 
10,000 bedarbių, ir štai dar vie
nas įspėjimas: taip autoritetin
gi valdžios, kaip ir unijų atsto
vai sako, kad negalima tikėtis, 
jogei bedarbių armija, arba 
bent didžioji ' jos dalis išnyks, 
nors kariaujančios šalys ir 
duos Amerikoje reikmenoms 
užsakymus. Pripažįstama, kad 
tenka laukti dėl karo užsaky
mų šiek tiek darbų sukrutinu) 
J. Valstijose. Bet, numatoma, 
bedarbių karo užsakymai nesu
ims darban.

Tikrų skaitlinių neturima, 
bet apytikriai apskaičiuojama, 
kad vien jaunuomenės, užbai
gusios mokslus mokyklose, no
rinčios dirbti ir neturinčios 
darbo, šiandien J. Valstijose 
vra apie 4,000,000.

IM 
no* OLD GOLD

S y
ULD GOLD DISTRI6UT0RS. INC/; J 

CriiCAGO. ILL

ATYDA
Skilvių ligoniai!Išgydome per du per keturius mėnesius skilvio, duodenalį ulserį. rūgščių, gasų, tulžies ligas. Nė ba- king sodos “Mucin” nė indžekšinų vartojame.

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474ATDARA: 10 v. ryto iki 9 v. vak.
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■ |r dar apie 20 mąžesnių dovanų, kurips bus išdalintos Kontesto E huo karo iii namuose ir ten pat
■ koncerte/kUris įvyks kontesto pabaigoje. E ’ , ' ■koncerte,zkUriB Įvyks kontesto pabaigoje.

New Yorke Darbo 
Partija surinko 

250,000 balsų
Kaip kituose J. Valstijų mies

tuose, taip New Yorke pereitą 
savaitę įvyko lokaliai rinkiniai. 
Įdomią rolę juose vaidino ko
munistai.

/Vienas komunistų kandidatų 
buvo Mike Quill. Jis oficialiai 
užsiginą esąs komunistas. Neo
ficialiai pučia komunistų dūdą. 
Pažangioji Amerikos spąuda 
šitokiems komunistų priląrė- 
janis yra davusi vardą “pake
leivių” —- fellow travellers. \_

Šitas Mike Quill, kalbėdamas 
žydų apgyventuose distriktuose, 
afrgurtiehtavo, kad teikia turėti 
rasinę pakantą. O* jah( kalbant 
aitiU apgyventose apylinkėse jo 
menedžeris apeliavo, kad airiai 
rinktų Qmlt — tokį krijęščįųnį, 
kaip jie patys.

Tuo QųįlĮ mępątepkinP* Jis 
įdėjo airių laikrašty ‘Trish

Čekai turi ginklų
Pereitą pavasarį Vokietija 

okupavo Čeko-Slovakiją. Oku
pavę šalį naciai rado ir pasiė
mė visus sunkiuosius čekų ka
ro pabūklus. Bet lengvieji ir 
smulkieji čekų ginklai dingo.

Suprantama, čekai juos turi. 
Čekai taipgi yra gerai susiorga
nizavę. Ir numatoma, kai ateis 
valanda sukil+r*prieš Hitlerį na
cių užkariautose teritorijose, 
tai čekai sukils pirmieji.

Kalbant apie nacius, tenka 
pastebėti, kad taip Čekijoje, 
kaip ir pačioje Vokietijoje, ne
žiūrint slaptosios policijos bud
rumo, sabotažo aktai plačiai 
praktikuojami. Praktiškai de
šimtys tūkstančių naujų gel&? 
žinkelių vagonų, automobilių ir 
sunkvežimių sulužo. Ir dar lūž
ta, Juoę reįkią taisyti ir taisyti.

Na, ir gabenk reikmenas Vo? 
kietijai, sakysim, iš Stalino Ru
sijos/ O tenka atminti, kad pa- 
ŠerĮi, apginkluoti ir išląikyli 
2,000,000 kariuomenę fronte, 

v .... , <v, užfrontėje ir kitose' Vokietijos 
daroma įieriįąųg i&imčių. Tą- įąlyse reikia tąipgi nemažai sn- 
gląp negąjįiųa u^mii^ti nė to sįsiekimę priemonių, štai kodėl 
fąktp, kad 30 centų valandai i Vokietijos susisiekimo linijos 

ima braškėti.

1938 m. 
valandų 
mokėti

Spąlįų in. 24 dieną 
įėjo galįon algųrdarbo 
įstatymas. Jis nusakė 
minimum algą 25 centus valan
dai, ilgiausią laiką — 44 valan
das savaitėje. Ilgesnis darbo lai
kas skaitosi viršlaikiu.

Apskaičiuojama, kad pirmus 
melus įstatymas suteikė gero 
jie daugiau, kaip, 300,000 J. Val
stijų darbininkų, nes kitų dar
bininkų darbo standartai jau 
buvo pasiekę tokį ir augštesnį 
lygi-

Spalių mėn. 24 d. 1939 m. 
pagal šitą įstatymą algos pakel
tos iki 30 centų valandai, o dar
bo laikas sutrumpintas iki 42 
valandų savaitėje. Apskaičiuo
jama, kad šį kartą įstatymas 
pakėlė algas 690,000 šalies dar
bininkų, o darbo ląįką sutrum
pino 2,383,500 ęląrbininkų.

šitas algų ir darbo laiko ly? 
gis tęsis šęšįs metus.

Vieną svarbiausių ąlgų-dąrbo 
ląlko įstatymo ydų yra ta, kąd

CONRAD
FOTOGRAFASStudija įrengta pirmos rųšies su mo- derniŠkorfris užlaidomis ar Hollywood šviesomis. Darbas garantuotas.

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

LIETUVIŠKOS 

Kalėdų 
KORTELES 

su 
KONVERTAIS 

po 
10c 

KIEKVIENA, žiemos vaizdeliai, gėlių bukietai su lietuviš om eilėm ir pasveikinimais. Korteles TINKA priva- t’škiom asmenim ir biznieriams. '■ 
NAUJIENOS 

1739 SO. HĄLSTED ST.

Skelbįmąi Naujiem. 
dupdą nąudą dėlto, 
kad pačios Naujiena 
yra naudingos .yrą labai piaža algą,
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULlS, 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

KORESPONDENCIJA
PAREIŠKIMAS

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

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

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

Kvota Įrašė
20 ........41
.........  38
21 ........38
13 ........32
6........28

10 ....... 27
9........23

19........21
11 ........18
14 ........15
11..........9
15 ..........8
10..........8
9..........8

12..........7
18..........7
15 ......... 4
13 ..........4
15..........3
10..........3
9..........3

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

9..........2
10..........1
10..........1
10..........1
10..........1
10
10
14 ..... y..l
10^
10’

......... 106

icago,

Adomas Markūnas, Chicago .........L...
Juozas Žukas, Chicago ........................
Benedict Vaitekūnas, Chicago ............
Juozas Ascilla, Chicago ........ .............
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.

Z' John Petkus, Aurora, III.................. ....
K. Yokubka, Cicero, I1L .....................
V. B. Ambrose, Chicago .....................
S. Yurchis, Chicago ............................
Petras Galskis, Chicago ...................
Jonas Thomas, Chicago ......................
Fra n k Bulaw, Chicago ........................
Josep:h Laurinas, Aurora, III.............
Petras Lapenis, Chicago ......................
Marijoną Ascilla, Cicero ...................
Dzūkas
Ramusis Mikšys, Chicago .......................
Mike Senko, Chicago ...............................
E. Norgailienė, Chicago ..........................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.................
Frank Klikna, Chicago ...........................
Miss Josephine Miller, Evanston, III. ...
Thomas Šalkauskas, Chicago ....... .........
J. Cinikas, Cicero .....................................
S. Mockus, Racine, Wis............................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis...............
Chester Prakuratas, Gary, Ind................
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 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio įontesto būvyje gaus tikėtus 

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

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors viena 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, ptr 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.

na

vai.

KONTESTANTU VEIKLA

/.*.*.*•* .*.*.*.*.*.'.*.*.yy5XXį*XKOQ|

yra įkūrėjas 
metais ir nuo 
iki šio laiko

. NAUJIENŲ-ACME Telepholo
Adolf Ilitler Miunicho Buergerhrau rūsyje prieš pat ckspliozijos įvykimą.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SUSI

RINKIMAS
šiandien, lapkričio 14 d., Ma- 

jonic Temple svetainėje (1547 
N. Leavitt St.) įvyks Chicagos 
Lietuvių Draugijos susirinki
mas. Pradžia 8 vai. vakaro.

NAUJI NARIAI
Kon . K. Yokubka įrašė: 

Bernice Bartežis 
Stanlev Klonsos Jr.

seni

— SAVAITRAŠTIS -1

“Argentinos 
LietuviųBalsas”

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai.

adresuojant:

“ A. L. B a 1 s a s ”
• CasilĮa de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

kuopos susirinkime š. m. spalių 
8 d. Liet. Paš Dr-jos svetainėje 
|McKees Roeks, Pa. vienbalsiai 
nutarė nominuoti šios kuopos 
narį ir pirmininką Povilą Dar
gi į S.L.A. P. Tarybą, Iždo Glo
bėjo uredhn.

j Povilas Dargis 
353 kuopos 192J 

1 kuopos įkūrimo
yra kuopos pirmininku. Povilas 

: Dalgis yra 34 metų amžiaus 
’ gimęs 1905 m. Lietuvoje Viekš
niuose, Mažeikių apskrityje. P. 
i Dargis 1921 metais baigė Viekš
nių progimnaziją, 1924/25 mok- 

, slo metais baigė Šiaulių Valsty
binę gimnaziją; 1925 metais į- 
s toj o į Lietuvos Universitetą tei
sių fakultetą; 1926' metais rude-

paskirtas dovanas. Iki šiam lai
kui atsirado mažai tokių pasi
ryžėlių, kurie mėgina laimėti. 
Kalėdų dovanas. Po keletą na

Ųu. Turinis didesnę-seimą pri-dėjo ruoštis rudens ir žiemos ^chool of Law. 
rašius juos prie draugijos, na, sezonui.
dar keletą savo draugų ar pa- Taip sakant, pirmas suvis bus 
žįstanių prirašius ir galima lai- padarytas gruodžio 9 d. Būtent, 
meti pirmą dovaną $25 00. Ar bus surengta “bunco party”. Jau 
tai ne puiki butų Kalėdų dova- surinkta labai vertingų ir gra
ną? Draugijos nariai! Pas dar- *ių dovanų. Turime vilties, kad 
Duokit ir laimėki t Kalėdų dova- tame šauniame parengime daly- 
nas. va’us chicaglečiai

Kurie neturit aplikacijų pa- kaimynai.
šaukit telefonu arba parašykite

CICERO KULTŪROS 
DRAUGIJA

Cicero Lietuvių Kultūros
nariai smarkiai pra-įvo leisC puąuernc University 

P. Dargis yra

ir kiti musų

cijų, o mes tuoj prisiųsim.
Nelaukite rytojaus, bet šau

kite ar pareikalaukite šiandien.

Amerikos 
pilietis.

Pas’rašo
Vice-pirm.,
sekr. (parašai)

kuopos sekretorius:
prot. sekr., ir fin.

Kon. B. yįaitekunas įrašė: 
Julijona Stonis

Kori. Frank Klikna įrašė: 
Kari Kazlauskas

Kon. Dzūkas įrašė:
Emnia Chalmers.

Ponai Chalmerai yra
Bridgėporto biznierjai, turį ta 
veriią, 3600 So. Union Avė Po
nas Chalmers ir jų dukrelė jau 
seniai priklauso prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos, todėl drau- 

progai pasitaikius 
atlankyti savo na- 
labiau susipažinsi t 
draugijos narius

Rockfordo Lietuviu
• •

Kultūros Draugija

Draugija taip pat rengiasi di
deliam metiniam vakarui. Ji ap
sirūpino ir daržu piknikui.

Musų draugijos jaunuoliai ir
gi nespaudžia. Kaip atrodo, ne
trukus jie susiorganizuos ir i- 
steigs savo komandą. K. Y.

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

gijos nariai 
nepamirškit 
rius ir nuo 
ir paremsi t 
biznierius.

NAUJAS NARYS '
Kontestantas Mike Senko įra

šė į draugiją Charley Pasesky, 
3956 So. Rockwell St. Ponas 
Ch. Pasesky užsiima taisymu 
čeverykų, todėl draugijoj na 
riams patartina paremti naują 
narį suteikiant jam daugiau 
darbo.

Kulturiečiai kitą sekmadie
nį, lapkričio ;19 d., turės 
nepaprastai dūmų paren
gimą.
Artinasi lapkričio 19 d. Rock- 

fordiečiams tai bus reikšminga 
diena, prie kurios jie rengiasi 
su didžiausiu a t. idėjiniu. Visi 
yra susidomėję tuo, kas tą die
ną įvyks. Ir tai visai natūralu: 
kiekvienas juk mėgsta pamaty
ti, kas yra gražadš, įdomaus ir 
įspūdingo, Nori pasigerėti tuo, 
kas musų širdžiai teikia malo
numo ir pasitenkinimo.

Vienas filosofas yra pareiš
kęs, kad-pasitenkinimas žmo
gaus gyvenime yra brangesnis

S
 Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di

džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
O apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių

brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdraųda yra pigesnė. 

a Bet Susivienijimas teikia lietuviams (langiaus, 
negu andraudą. Susivienijimas veikia Kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 1

307 West 30th Street, New York, N. Y. I

. - - - - - - - —-
AR ŽINOTE KĄ 

RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni ij gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti ?

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

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
( ♦to, kad jis niekam nepataikau

ja ir hesibijo teisybę skelbti.
Žmonių mulkintojus ir apga

vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS. t 
----------- ?

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje. .—•B* '
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chica’goje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

1 CHICAGO, ILLINOIS
t Susi pažint mm kopiją pasiųsime veltui.

nfiVANfK 1UADIAMC tas žmogus, kuris randa pasi- 
VVTililVkJ i tenkinimą gyvenime. Na, o kur

daugiau ir malonesnio pasiten
kinimo žmogus gali susirasti, 
kaip muzikoje ir gražioje dai
noje?

Sunku juk butų surasti žmo
gų, kuris nesižavėtij muzika bei 
melodingomis dainomis. O tai 
todėl, kad muzika ir dainos kal
ba į musų jausmus.

Lapkričio 19 d. Rockfordo 
Lietuvių Kultūros Draugija ren
gia šaunų pramogos vakarą, ku
ris įvyks Aragoria svetainėje, 
320 Kent St, Programą pildys 
Naujosios Gadynės choras iš 
Chicagos. Scenoje bus pastaty
ta trijų aktų opera The Bohe*- 
mian Giri (‘ čigoną te”).

Operos turinys labai įdomus. 
Jaunas ir gražus . Tadas įš myli 
gubernatoriaus dukterį Arlene. 
Pastaroji irgi myli šaunų jauni
kaitį.

Bet pakaks: kaip tas roma
nas vystosi, — patirsite sekma
dienį, kai ateisite į Aragona 
svetainę.

Operos “čigonaįte” muzka 
labai graži, melodinga ir lanks* 
ti. Dainos pagrįstas liaudies mo
tyvais. ' s

Be to, tenka pridurti, jog o- 
peros pastatymu rūpinasi p. 
Jurgis Steponavičius, kuris yra 
gabus dirigentas ir muzikas. Tri- 
čiau apie taį( nėra reikalo daug 
Kalbėti, kadangi tiek jis, tiek jo 
Vadovaujamas Naujosios Gady
nes choras rockfordiečiams yra

Volungis

Draugijos darbuotojams 
Kalėdų dovana už gavi

mų daugiausia narių 
iki Kalėdų 

$25.00 
15.00 
10.00 
5.00 
3.00 < 
2.00

Į Chicagos Lietuvių Draugi- sai mažai naujų narių įrašė į 
ją laike Jubiliejinio Kontesto draugiją. Kiek smarkiau pradė
jau įrašyta iki šiai dienai 480 jo darbuotis S. J. Petrauskas iš 
nauji nariai. Sulyginus su kito- Rockfordo, S. Yurchis iš Bose- 
mis lietuviškomis didesnėmis lando, K. Yokubka ir Mar joną 
organ zacijomis, musų kontes- Ascilla iš Cicero, J. Thomas, 
taniai ir nariai pasižymi veik- Juozas Ascilla ir kiti, ti?k mū
kimu, įrašydami tiek narių į sų pirmaeiliniai kontestantai, 
draugiją. Nežiūrint, kad kontes- būtent, Adomas Markūnas ir 
tuntai ir nariai pusėtinai prira- dėdė B. Vaitekūnas sulėtėjo, tai 
še į draugiją naujų narių (ir jų yra mažiau gauna narių. Rodos, 
didelis skaičius jaunuolių), aš kaipo patyrusioms seniems vii 
manau, kad dar galima 'buvo kams šiuo laiku geriausia pro 
daug daugiau prirašyti, jeigu ga gauti daugiau narių, negu 
kontestantai ir nariai butų įde- buvo vasaros laiku. Gal musų 
ję daugiau darbo ir noro gauti smarkieji kontestantai turi pri- 
daugiau narių. Kaipo pavyzdį sirinkę prospektų ir laukia pro- 
galima duoti Rockford, III, ir gos, kad sykiu priduoti daug 
Aurora, III. Ten lietuvių gyve- naujų narių ir tuo nustebinti 
narna nedaugiausia, bet per šį kitus kontestantus. Lauksime 
kontestą jau įrašyta abiejuose sekančios savaitės, kurie iš kon- 
miestuose po 28 naujus narius, testantų pasižymės!
Taigi, jeigu visi kontestantai Kadangi kontestantams yra 
butų taip smarkiai dirbę, tai paskirtos trys dovanos, būtent, 
mes turėtume apie 800 naujų $15.00, $10.00 ir $5.00, kuris 
narių. Kaip ten nebūtų, kontes- pirmutinis išpildys nustatytas 
tantai ir nariai stengiasi gauti kvotas iki Kalėdų, tai reikia Ji- 
narių kiek jų aplinkybės leidžia,’kėtis, kad kontestantai deda vi- 
ir jeigu mes neatleidžiai dar- sas ^pastangas, kad laimėjus pa- 
buosimės, tai iki užbaigos Jubi-Į skirtas dovanas ir tuo pat pa4 
liejinio kontesto dar gausime rodžius savo gabumus mokeji- 
nenrtžiau 1,000 naujų narių.

Iš 4contestantų paskutinių sa- kėtis, kad ateinančią savaitę jau 
vaiČių veiklos pasirodo, kad kai kurie kontestantai mėgins Lietuvių Draugiją. Skirdami 
musų smarkiausiai dirbą ir dau- ne tik pabaigti nustatytą kvo- dovanas mes manėm, 
giausia gavfc naujų narių kon- tų? bet ją ir perviršyti, kad už- draugijos ftarių tarpo

aptingo J ri tikrinus laimėti pirmą dovu-^daug tokių narių, kurie mėgins
prirašyti narius, kad laimėjus gerai pažįstamas.

|me gauti naujų narių. Reikia ti-

testantai pavargo ar 
nes per paskutines savaites- vi- nų.

MACARONI-^ 
AND-CHEESE

SEADY IN 9 MINUTES

Pirma dovana
Antra
Trečia
Ketvirta
Penkta
šešta

P.§. Kad galėtų pirmą dova
ną gauti, tai Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys tiiri 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.
Pasiryžę laimėti aukščiau mi

nėtas dovanas sekanti nariai:
Juozas Mačiulis iš Waukegan, 

111., įrašė Agnės Delkus.
Kastas Vaizonis įrašė Bene

diktą Kasaitį.

DRAUGIJOS NARIAI!
Mes paskyreme kelioliką gerų 

dovanų dėl draugijos narių kaip 
Kalėdų dovaną tiems nariams, 
kurie parodys gabumo ir mokė
jimo įrašyti parių į Chicagos

kad iš 
atsiras

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
{žymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vS 

Nr. 153. LITHUANIA.

H0W'S 
YOUR 

BREATH
TODAY

You may be guilty of halitosis (bad 
breath) this very minute, and yet be 
vnaware of it. That’s the insidious thing 
about this offensive condition, so fre- 
auently due to food fermentation in 
the mouth.

You yourself may not recognize it 
. . . būt everyone you come in contact 
with does.

Listerine Antisepdc halts such fer
mentation, said by some authorities to 
be a major cause of mouth odors, and 
o vercomes the odors themsel ves. So why 
risk annoying and offending others? Why 
hurt yourself sodally ana in business?

It iš so easy to guard against oflfend- 
ing by gargling with Listerine, the 
sate antiseptic. Your breath becofnes 
sweeter and more agreeable. If you 
value your job and your friends, ūse 
Listerine Antiseptic regularly. Lambert 
Pharmącal Company, St. Louis, Mo.

LISTEBINE
'-HfiUTŪSIS

<BAD BRBATK)
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Antrad., lapkričio 14, 1&39

CLASSIFIED ADS
AUTOS—TRUCK8 FOR SALA 

Automobiliai ir Trokaf Pardavimui
PERSONAL 

Asmenų Ieško

GERAI IŠSIMOKANTĮ modemą 
averną prie 434 West 31st gat. 

galima įsigyti už $1,000. Priežastis 
—kitas biznis.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras biznis, reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Savininkas nori pailsėti. 
M- V. Hayes, 6801 So. Racine. Tel. 
Wentworth 3557.

PAIEŠKAU PRANO SUDEIKIO. 
Paeina iš Lietuvos. Vizbarų kaimo, 
Žvingių valse., Tauragės apskr. 
Amerikoj gyveno apie 33 metus. 
Girdėjau dirba mainose. Paskuti
niu laiku gyveno So. Boston, Mass. 
Kas pirmiau praneš laišku apie 
Praną Sudeiką, gaus dovaną, 
kitę ant šio antrašo: A. S. 
Lyndale Avė.,' Chicago, III.

Lašy- 
2851

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

3207-9 So. Halsted St.
Phone Victory 1717.

—w»———

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

šeštadienio popietį, lapkričio mos linksmos gytehihjd d*enb3 
4 dienį 1^39 metais, sūširin-j bego viena po Įeitai. Vlettl ir 
kęs būrelis nuoširdžių žmonių kiti mėtai praėjo ir jie jokių

HELP WANTED-MALĖ-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkią Reikia
REIKALINGI patyrę KIŠENIŲ 

SIUVĖJAI, Ist ir 2pd basteriai, 
finišeriai ir rankų felleriai prie 
vyrų kautų, National Garmeni Co. 
Factory, 100 Mikvaukee St. Elgin, 
Illinois,—Chicago ęfisas, 325 West 
Jackson Blvd., Room 222.

HELP OTANTED—MALĖ 
Darbininku Reikia___

REIKALINGAS BARTENDERIS. 
Patyręs. 1843 oS. Halsted St. Tel. 
MONROE 5533.

BAJORŪNŲ ŠEIMOS SKAUDUS ŪKIMAS
Ueiliviu Gyvenime! Tragedijai

tuvių kalbomis drg. V. B. Aln- 
brose kalbą* paskutinį sykį at- 

- sisveikino su jaunuoliu Edvar
du Beninu (BajdruilU) ir išly
dėjo amžiiidi ilsėtis Tautiškose 
kapidėse.

Keli žodžiai'apib Šio jaunuo
lio tėvelius. Mirlisio jhūiitidlid 
tėvelis Johhs Bajorūnas dar 
prieš didjjį khrą buvd grįžęs 
Lietuvon sutvarkyti savo puikų 
vienkiemį. Jath tas viskas lai
mingai pasisekė atlikti ir jis 
palikęs savo Ūkį artimiėhis gi
minėms prižiūrėti* sugrįžo at
gal į šią šalį. Sugrįžęs jis apsi
gyveno Clinton, Indiana, anglių 
kasyklų apylinkėje. Ir čia Jonas 
Bajorūnas susipažinęs su tik 
iš Lietuvos atvykusia Amilija 
Rasimavičiute apsivedė.

Pažangus ir darbštus Jonas 
Bajorūnas vedė pavyzdingą gy
venimą. Jis. ne vien tik savais 
apatiškais reikalais rūpinosi, 
bet rado laiko ir lietuvių pa
žangiame judėjime aktyviškai 
veikti. O toks jo nenuilstantis 
veikimas apylinkės lietuvių tar
pe buvo plačiai žinomas ir ger
biamas.

Šiame Clinton, Indiana prie
miestyje Centenery Bajorūnų 
šeima pradėjo sukti savo gUštą 
ir žiurėjo į ateities gyvenimo 
dienas. Čia jiems ir sunūs Ed
vardas 1915 metais gimė; čia 
jiems ir Lucille pirihą kart iš
vydo saulės šviesą. Be to, šita
me pačiame anglių kasyklų 
miestelyje jie ir nuosavą namu
ką įsigijo.

Šios pavyzdingos lietuvių šei-

Gėles 
iu l

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

LOV EIKIS Visas Pasaulio 
. »?. Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARfiS 7$08.

11 H H 1 MylintiemsI U M fl Vestuvėms, Ban- 
[IMkietams, . Laidotu- 

. 7 . vėins. Pipiioši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Ar che): Avfehuė 

Phone LAFAYETTE 5800 .

į P. J. Ridiko koplyčią išklau- atmainų Bajorūnų šeimoje nė 
sė jautringą ir gailesčiū širdį pakeitė, 'tik tiek daug buvo 
veriančią,* kaip anglų taip ir lie-įmatyti skirtumo, kad šalę Ba- 
tuvių kalbomis drg. V. B. Ain- joruno visuomet ranka įsikibęs 

mažiukas £dwardas ėjo. Jis bu
vo taip tampriai prie savo te 
vellb prisirišęs, kad tėvelis pci 
iš vietos negalėjo be EdVvdrdo 
pasijudinti, žinoma, tėvelis sa
vo sūnelį irgi hėįkainuojahiai 
vėrtiild.

Nelaimės Prasideda.
EUropos padangė nusiblaivė, 

Lietuva likb hepriklausdrha 
valstybe, susisiekimas ir susira
šinėjimas laiškais vėl atsinadji- 
no. Jonas Bajorūnas vėl užmez 
ga ryšius su savo giminėmis 
Lietuvoje, kurie be paliovos 
kviečia jį grįžti- į savb gimtąją 
tėviškę ir tvarkyti ūkį.

Mintis, svajonė ir nusistaty
mas grįžti atgal Į sūvo tėviškę 
Bajorūno sieloj buvo giliai įsi 
gyvenę. Prie to dar prisidėjo 
nepalankus ir įkyrus anglių ka
syklų dalbas. Jis pradėjo rim
tai svajoti ir rengtis iŠsiparduo- 
ti visą sukurtą turtą ir sykiu 
su savo taip pamylėta šeima 
apleisti Šią šalį.

Bet čia Jonas Bajorūnas su
sidūrė su kliučia: jis negalėjo 
griežtai nūsistačiušios savo my
limos gyvenimo draugės sutiki- 
nią gauti, kad ji važiuotų į 
Lietuvą. Ir nuo šios vietos Ba
jorūnų šelmininis gyvenimas 
pradeda krikti, pradeda eiti į 
blogas vėžes.

Jonas Bajorūnas pradeda įsi
vaizduoti visokių nebūtų daly
kų. Šioj šaly jam pasidaro vis
kas nemalonu. Jo vaizduotėj 
lik gimtasis ūkis ir Lietuva 
stovi. Jis pradeda perdaug apie 
tai kalbėti ir svajoti iki, galų 
gale, rfuštoja- prtote ( lysvaYos. 
Vėliaus visai rimtai 
protd liga.

Kad susidūrus su geresniais 
gydytojais, Bajorūnų šeima 
persikelia gyventi Chicagoj. Pas 
vienus ir kitus plačiai išsigar- 
sinusius nervų specialistus 
kreiptasi, bet jau Bajorūnui ne
buvo vilties suirusius nervus 
normales vėžes atsteigti. Jis po 
kiek laiko buvo išvežtas į Peo- 
ria, III., ligoninę ir ten per še- 
šioliką metų be pažįstamų, be 
giminių ir be savo mylimos

suserga

VERONIKA BAKUTIENE 
po tėvais Janušauskas

Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 11 dieną, 5:05 vai. 
S to, 1939 m., sulaukus puses amžiaus, gimus Raseinių Pavieto  j, 

mkaičių va|sčitfj, Kniečių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime Vyrą Pranciškų, brolį ir brolie

nę Kazimierą ir Kastanciją debatus ir šeimyną, pusbrolį Kazi
mierą žuraitį ir jo moterį, Marijoną ir šeimyną, pusseserę Ag
niešką Soklenę jos vyrą Juozapą ir Šeimyną, pusseserę Anelę 
Stonienę ir šeimyną ir daug kitų giminių. Lietuvoj Seserį Ma
rijoną Janušauskas, brolį Juozapą Janušauską, brolienę ir šei
myną ir daug kitų giminių.

'Kūnas pašarvotas 2603 West 69th St. ......
Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Lapkričio 15 dieną, 8:00 vai. 

ryto iš namų į Gimimo Panelės Šv. pąrap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiera kapines.

Visi a. A. VERONIKOS BAKŲTlE^fcS gimines, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

, Nuliūdę liekame,
VyKAs, brolis, broliene, pusbrolis, pusseseres 

x IR GIMINĖS.

TraujienU-Acme Telephoto
Hitleris dalyvauja laidotuvėse nacių, kurie žuvo Būergerbrau alaus rūsyje 

Miunchene, kur ekspliodhvo pekliška mašina.

moters ir vaikučių Jonas Bajot 
runas tęsė savo nelemtą gyve
nimo siūlą iki 1936 metų. Tais 
metais vienų vienas, nežinoda
mas kas atsitiko su jo šeima, 
kas atsitiko su jo numylėtu 
šuneliu Ędwardu, Jonas Bajo'- 
runas užmerkė savo akis ant 
visados.

Bajorunienė, atidavus savo 
gyvenimo draugą į beprotnamį, 
grumiasi audringame gyvenime 
ir visomis pastangomis auklėja 
du vaikučiu, Edwardą ir Lu- 
cillę. Ji diena iš dienos dirba ir 
likusius centus taupo, kad rei
kalui prisiėjus jos vaikučiai 
nebūtų alkani, nebūtų nuogi.

Ir taip Bajorunienei begy
venant per kelis metus, pasitai
ko proga susipažinti su Fekx 
Sabučiu (dabartiniu taverhb sa
vininku tarpe trisdešimt pirmos 
ir trisdešimt antros gatvės ir 
Halsted Street) ir jiedu prade
da vesti šeimynini gyvenimą.
-j.Kaip vienas, ta4><kitas dirba 

ir detla dolerį prie dolerio, kad 
vėl išnaūjo kokį nors gyvenimo 
lizdą susikūrus. Ir po kelių me
tų rimto gyveninio, Bajorunie- 
nė ir Sabutis bendrai įsigyja 
dviejų aukštų muro namą ir 
tuojau persikelia į savo nuosa
vą namą gyventi.

Miršta Bajorunienė.
Neilgai džiaugėsi Bajorunie

nė savo nameliu, neilgai jai te
ko jame gyventi. Vieną 
tą dieną, tai buvo kovo 
na 1936 m., pargrįžusi 
runienė iš darbo jautė,
šaltis purto ir kad jos visas kū
nas lyg sudaužytas skauda. Ir 
nuo tos dienos Bajorunienė jąu 
nematė šviesos. Jos paskutiniai 
Sabučiui ištarti žodžiai bitvo: 
“Feliksai, kaip Dievą myli, ne
apleisk mano vaikučių.”

Gyveninius ėjo savo keliu. 
Nežinia dėl kokių priežasčių 
pasižadėjęs patėvis Sabutis ne
apleisti našlaičių Edwardb 11 
metų ir Lucille 6 metų, atidavė 
juos auklėti St. Mary’s prie
glaudai.

Išauklėti prieglaudos namuo
se šie du našlaičiai atsidūrė gy
venimo sukuryj tik vieni du. 
Jiems tolimesni giminės ir pats 
tikrasis tėvelis Jonas Bajorū
nas, kuris trys metai atgalios 
užbaigė savo gyvenimo kanki
nimosi dienas, nebuvo žinomi. 
Rusti šių dviejų jaunuolių bu
vo pradžia gyvenimo, o dar 
rūstesnė ji buvo Edwardui. Nes 
šis nepaprastai gabus jaunuolis 
išėjo iŠ prieglaudos namų pa
žeistas, nesveikas. Ir jam jau 
nebuvd lemta heiŠtirtus gabu
mus plačiau išmėginti, nebuvo 
lemta nė svajbti apie tai. Jam 
reikėjo grumtis su sunkiomis 
gyveniino audromis.

Miršta Siintis.

Ir gdbus jaunuolis per aštuo
nis metits Žiauriomis gyvenimo 
audromis gfuihČsi. Per aštuo
nis metus tą ganitos duotą gy
vybės kibirkštį jis iš paskutinių 
spėkų stengėsi kuoilgiau* palai-

ACME'NAUJIENŲ Telephoto 
STAR,;IDAHO. — Leoną 

McNicholas/ kurią kidnapi- 
no ex-kalinys, bet vėliau pa
leido.

šiandien Iškilmes
Garsiam Cicero
Miestelyj
Dedikuoja Naują Miestelio 

Rotušę.

CICERO. — Prie 25-tbs ir 50 
Avenue Ciceroj neseniai išdy
go naujas, baltas ir gražus 
dviejų aukštų triobesys. Bukit 
painformuoti, kad tai naujoji 
Cicero rotušė—“town 
ir visų šiandienos

hall”— 
iškilmių c

valdyba 
įstaigos, 

buvo

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, gera 
vieta, geras biznis. 959 West 71st 
Street.

nelem-
31 die-

Bajo-
kad jį

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaiir Įtaisai Pard^

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų ver
tybę. Į MUSŲ kainas neįeina palū
kanos, aukšta nuoma, bloga rizika. 
Čia ir tik čia jus kaipo piniginis 
pirkėjas gausit viską kas gražiau
sia frontiniam kambariui, valgo
majam, miegkambariui—baldus to
kia kaina, kokia yra tikrai pagrįs
ta piniginiu pamatu. Kainos aiškiai 
parodytos, Pinigai grąžinami, 
nepatenkinti.

RĖAL EStATE FOR SALĖ 
Namai-žemfe Pardavimui

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGAL0W 

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

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN HOMES

3958 W. 111 St. Beverly 0005

jei BIZNIAVA PROGA GREITAI 
kįlančioj sekcijoj. Didelė krautuvė, 
pietvakarinis kampas Keeler ir 63 
gatvės (4205 West 63 St.), žema 
kaina $3800.00. Central 0227.Šiandien miestelio 

ir federalės valdžios 
kurių pinigais namas 
statomas, rotušę atidarys pub
likai.

Senoji rotušė, iš kurios val
diškos įstaigos jau yra iškrau
stytos,. buvo labai maža. Ji 
nebeatitiko * 'ūiiestęlio padidė
jusio ir pagynėjusio gyvenimo 
reikalavimams—ir todėl val
dininkai sumanė pastatydinti 
naujus rūmus. Jie kreipėsi į 
federalę valdžią ir tam tiks
lui gavo gana didelę sumą pi
nigų.,

Senosios rotušės “laikais,” 
kai kurios Cicero valdžios įs
taigos turėjo samdytis' raštines 
ir kitas patalpas privatiš- 
kuose rūmuose ir tam tikslui 
tekdavo išmokėti gana dideles 
siuitas nuomomis. Dabar, sa
ko valdininkai, nuomų nebe
reikės mokėti, pirmiau tam 
leidžiami pinigai bus sutaupy
ti ir kelių metų bėgyje jie 
daugiau negu 
naujo trobesio 
Išlaidas.

šįvakar, apie
viršininkai ir federaliai atsto
vai namą oficialiai 
ir atliks 
nijas, su kalbomis, muzika ir 
agitacija apie Cicero šaunias 
ypatybes; Bet nuo 1-mos na
mas bus atidarytas publikai ir 
kas norės galės jį aplankyti. •

Lankytojai bus leidžiami ro- 
tūŠėn ir per ateinančias tbis 
dienas—trečiadienį, ketvirta
dienį ir penktadienį. Valan
dos yra nuo 1-mos iki 5-kių ir 
nuo 7-tos iki 9-nių.

Prie pamo statymo neihažai 
prisidėjo du lietuviams gerai 
žinomi valdininkai, Henry R. 
Schwartzel, Cicero asesorius, ii’ 
Jerry L. Viterna, miestelio ko
lektorius. Jie rupiiiasi, kad 
statyba butų vedaiūa jiasek- 
mihgiausiai prie užbaigos, 
šiandien, kartu sU kitais vir
šininkais, jie kviečia lietuvius 
namą aplankyti ir dalyvauti 
dedikacijos apeigose. 4-4. R.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor 
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.
2 FLATŲ MURO NAMAS, Mar- 

ąuette Parke, mainysiu į senesnį 
namą arba farmą. 6912 So. Western 
Avė. Prospect 1156.

- SAVININKAI PASIŪLO moder
ną -6 kambarių plytinį bungalow, 
karštu vandeniu šildomą, garažas. 
Tiktai $5,200. Terminai.
6115 So. Damen Avė. SHALON, 
Hemlock • 8300.AMERIKOS LIETUVIŲ LAISVA

MANIŲ ETINES KULT. DR-JOS 
No. 1 kuopos mėn. susirinkimas 
įvyks antradienį, lapkričio 14 d., 
Darbininkų svet., 10413 So. Michi- 
gan avė. Visi nariai malonėkite su
sirinkti laiku. Po susirinkimo A. 
Jocius laikys paskaitą tema: ‘ 
Dievas buvo, kol dar nebuvo 
dangaus, nei žemės, nei 
Pageidaujama, kad ir pašaliniai at
silankytų paklausyti

N&ujlonų-Ąeme Telephoto
HtJRDLAND, MO. —Fred 

Pėblėy, 24 metų, dietos pa
galba “nusir'ediusiho” nuo 
594 iki 529 svarų.

PARDUODA PIGIAI 5 kamba
rių namą, furrjaso šiluma, puikioj 
apylinkėj, arti mokyklų. 5704 South 
Artesian Avė.

Kur 
nei 

peklos.”

paskaitos. 
—Sekretorius.
DRAUGIJOS 
susirinkimas

FINANCIAL' nr
Finansų-Paskolos

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

NAMON & COMPANY
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone—OAKLAND 6121.

LIET. MOTERŲ 
“APŠVIETA” mėn. 
įvyks antradienį, lapkričio 14 d.— 
Sandaros svet., 814 W. 33 st. 7:30 
vai. vak. Kadangi reguliarls susi
rinkimas šį mėnesį neįvyko, tai vi
sos narės prašomos atsilankyti į šį 
špecialį susirinkimą........ —Valdyba. INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES 

Apdrauda—Klubai ii* Draugijos

padengs dėl 
susidariusias

8-tą, Cicero

PRANEŠIMAS
APDRAUDA

Apdraudžiame - namus, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro ir tor- z 
nadų.
Ben. J. Kazanauskas

2202 W. CERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

Cicero Lietuvių Namų Savi
ninkų Politikos Kliubo .susi
rinkimas šįvakar, Liudsybės 
svetainėje 8 vai. vak. Visi na
mų savininkai būtinai atsilan- 
kykit ir sutvarkykite visus 
trukumus musų kolonijoje. 
Susirinkimas labai svarbus. 
Netingėkime praleisti keletą 
valandų apsvarstymui savo 
reikalų. —Žvalgas.

dedikuos
atatinkamas ceremo- COAL—WOOD—OIL 

Anglys—Malkos Aliejus

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ .

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

3 Oil—674 c.—perkant' po 400 , 
galonų.

FELDMAN,
Tel. RARRISON 3000.

No.

------------------- -—------------------
kyli. Tačiau laikas ir nemiela- 
širdingos gyvenimo sąlygos at
sparaus Edwafdo troškimų gy
venti apgalėjo it užspaudė jam 
paskutines gyvybes kibirkštis.

Gamtos pašauktas Edwardas 
Bajorūnas tapo paguldytas ten, 
kur jo motina guli; ten, kur jo 
tėvelis rado sau ramybę. Dabar 
tik viena sesutė Lucille (Bajo
rūnaitė) Gruzanski liko grum
tis su suhkldmiš ir nepalankio
mis gyvenimo audroihiš.

Al. Rastnor.

Naudokitės “Nau
jienų” ^formacijų
Biuru
Teikia. Žinias Apie Paren

gimus.

porą menesių atgal

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną,Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO^ reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybe classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
vedami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET* 
Chicago, DL

Apie
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

i
1*111

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi, 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves^ kurios 
Skelbiasi Naujienose.

K

■

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LBNGVAIS UMOKCJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ibc. 
-THE HOME OP FINE FURNITURE" SINOĖ 1904 

1748-50 West 47th St Phorie Yards 5069

v.... —.
■ niy, .1 ■ <4*
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MENO ŽINIOSRoselande

Ryt į)r. Grigaitis ir 
Stilsonas Kalbės

Trumpai Svečiavosi,

Nuveikė

Prakalbose Stančiko Salėj

— Rytoj Rose- 
svarbios

ROSELAN 
landė įvyksta labai 
prakalbos apie Europos karą 
ir ^Vilniaus atgavimą.

Prakalbas rengia Lietuvių 
Darbininkų Draugija ir L. S. 
S., J. Stančiko svetainėje, 205 
East 115th St. Pradžia 7:30 v. * • .
vakaro. Kalbės svečias iš New 
Yorko, J. V. Stilsonas, savait
raščio “Naujos Gadynės” re
daktorius, ir Dr. Pijus Grigai
tis, “Naujienų” redaktorius. 
Abudu kalbėtojai yra laik- 
rašči 
betojįki, suteiks daug žinių 
apie paskutiniuosius Europos 
įvykius.
Kulbes apie Slalino-Hjtlerio 

Susitarimą.
Jei kas butų sakęs metai at

gal, kad Hitleris susidraugaus 
su Stalinu ir pasidalins Lenki
ją, tai vargiai kas butų tam ti
kėjęs. Bet dabar tai jau yra 
įvykęs faktas.

Šiuo klausimu plačiai kalbės 
J. V. Stilsonas, suteikdamas 
daug dokumentališkų faktų 
apie tą netikėtiną įvykį. Ro- 
selandieči^d, mes jau seniai 
beturejom/ surengę prakalbas, 
kuriose 
kalbėtojus, kaip J-V. Stilsonas 
ir Dr. <P. Grigaitis. Todėl kvie
čiame visus Rosclando lietu
vius jose dalyvauti ir išgirsti 
kalbas apie labai svarbius 
Europos įvykius.

Naujienų 
i kalbėtojai yra 
redaktoriai ir geri kai-.

utum turėję tokius

Stilson
Komitetas.

Cicero j Ketvirtainį

Adv. K. Jurgelionis Šiandien 
Apleidžia Chicago; Lankėsi 

SLA Reikalais.
Atlikęs daug svarbių darbų 

SLA 2-ro narių vajaus labui, 
“Tėvynės” redaktorius, adv. 
K. Jurgelionis; šiandien aplei
džia Chicago ir grįžta atgal 
New Yorkan. Jis yra generalis 
vajaus vedėjas. Atvyko Chica- 
gon pereito penktadienio va
kare kartu su, žmona, p. Vik
torija Jurgelioniene.,

Trijų dienų bėgyje adv. Jur
gelionis atlaikė konferenciją 
su SLA vajaus organizatoriais, 
dalyvavo keliuose narių “įves
dinimo” benkietuose, organi
zatoriams ir naujiems nariams 
įteikė dovanas, ir organizato
riams taipgi įteikė antro va
jaus instrukcijas. z

Parengimas Northsidėj.
Sekmadienio vakare svečias 

dalyvavo SLA 226 ir 313 kuo
pų bendram bankiete, kuris 
vyko J. Grigaičio salėje. Vi

siems garbės | svečiams—tai 
yra naujiems' nariams, adv. 
Jurgelionis padovanojo gra
žius SLA ženklelius ir pasakė 
įdomią kalbą, apibudindamas 
gražią fraternalizmo idėjos 
reikšmę žmonijai.

Bankiete buvo apie 100 sve
čių. Po vakarienės, įvesdinimo 
ceremonijų ir kalbų, kurias 
pasakė kuopos darbštus orga
nizatoriai, drg. čepulevičius ir 
Kaulinas, taipgi kiti kuopos 
veikėjai, svečiai užbaigė vaka
rą šokdami ir kortuodami.

Salės šeimininkas drg. Gri
gaitis paruošė svečiams gerą 
vakarienę, taipgi “atritino” 
jiems statinę alaus.

Vakaras buvo pasekmingas. 
Tvarką vedė p-lė E. Miku-

J. V. Stilsono prakalbos Ci
cero kolonijoj įvyks ketvirta-

bes svetainėje, prie 14-tos ir 
49th gatvių. Taipgi dalyvaus 
antras kalbėtojas, drg. V. B. 
Ambrose.

Visi ciceriečiai raginami 
prakalbose būti; nes drg. Stil
sonas, ^Naujos ■ Gadynės” re
daktorius, kalba nepaprastai 
įdomiai ir pasakys daug svar
bių faktų apie dabartinius į- 
vykius ir Vakarų Europoj.

Pradžia 7:30 valandą vaka
ro. Įžanga nemokama.

—Kvieslys.

=Matiio=
Dainuos Mrs. Abekienė, 
Mrs. Dočkienė ir 
Moterų Duetas

šiandien 7 vai. vakare iš sto
ties WGES įvyksta reguliaris 
antradienio radio programas, 
leidžiamas lėšomis ir pastango- 
gis Peoples Baldų Bendrovės, 
šios dienos programo išpildy
me, tarpe įvairių artistų daly
vaus žymios dainininkės, Mrs. 
Abekienė ir Mrs. Dočkienė. Jų 
harmoningi balsai sudaro gerą 
moterų duetą ir jų dainavimas 
pilnai sužavi radio klausytojus.

Priedo, programas bus labai 
įvairus, įdomus visiems pasi
klausyti. Taigi, kaip patys, taip 
ir savo draugams priminkite 
pasiklausyti. Rep. xxx.

*
Kur Al Capone? 
Kalėjime Jo Jau 
Nebėra —

NAUJIENOS,. Chicago, III.

DAR APIE NEPAPRASTAI JDOMIĄ 
STILSONO PRAKALBI

■ n .... lt--;

Įdomus prisiminimai iš praeities
- ■ ' ■

Lapkričio 10 d., Mildos sve- kaipo darbininkų, klasos pik- 
tainėj Įvyko LSS, ęentralinės čiausių parazitų. Dabar matąs, 
kuopos ir Lietuvių Darbininkų kad1 revoliucijos' paįal užsaky- 
Draugijos 4-tos kuopos prakal- mą negali būt. Revoliucija ky
bos. Kalbėtojai buvo draugas la tik susidėjus tam tikroms- 

gyvenimo aplinkumoms ir tik 
su nuoširdžiu, gerai apgalvotu, 
vieningu organizuotu darbu, 
revoliucija gali būt nukreipta 
darbininkų klasos naudai.

“Klaida”
Baigdamas savo kalbą, 

Stilsonas prisipažino, kad 
kaip ir daugelis kitiį; padarė 
stambią klaidą.*' Bet dabar, sa
kė kalbėtojas, reikia tą klaidą 
atitaisyti. Reikia Užmiršti ko 
munistiškas revoliucijas daro
mas “pagal užsakymą”. Re^da 
stoti į socialistų partiją, reikia 
dirbti apšvietos ‘ir kultūros dar
bas, be kurio darbo žmonių būk
lė niekuomet negali būti tiks
liai pagerinta. /J

Tai tokia daug-maž draugo 
Juozo Stilsono kalbos tema.

• ' l ' Į '■ J' -

Gaila, kad publikos buvo ne- 
perdaugiausiai. Tai buvo kal
ba, iš kurios buvo galima daug 
ko pasimokinti. Tai buvo pra
lėkei j a sutrauktų, sugrupuotų 
faktų iš praeities ir rimtų nuo
monių,' apie ateitį. -

Baigus prakalbą, publika su
tiko kalbėtoją šiltais draugiš
kais aplodismentais, reikšdama 
padėką už taip nuoširdžią ir 
turtingą prakalbą.

Klausimai
į Po prakalbų rbuvo statomi 
klausimai. Vienas svečias iš 
Lietuvos, (kurio pavardę pa
miršau) kėlė kąlbėtojui daug 
įvairių klausimų, liečiančių da
bartinę Lietuvos 'Smetonos dik
tatorišką valdžią ir Amerikos 

" i visuomenės nusi-

V. Poška, “Naujienų” redakci
jos narys/ ir draugas Juozas 
Stilsonas,' iŠ Brooklyn, N. Y., 
“Naujos Gadynės” redaktorius.

Draugas V. Poška kalbejb 
trumpai apie darbininkų klases 
užduotis, solidariškumą ir ben
drą kovą už savo teiąes, palik
damas daugiau laiko svečiui- 
kalbėtojui.

Draugas Juozas Stilsonas sa
vo kalbos pradžioj pabrėžė, kad 
jis kalbėsiąs apie praeitus lai
kus ir įrodysiąs faktus, kurie 
duos publikai supratimą apie 
dabartinį Stalino, Hitlerio ir vi
sų komunistų persivertimą auk
štyn kojoms, kuris užkure Eu
ropoj karą, sutriuškino Lenki
ją ir beveik užgniaužė balti jos 
valstybių, kartu ir Lietuvos, 
nepriklausomybę. Kad ryškiaus 
įrodžius Stalino ir. Hitlerio ve
damą žalingą politiką, kalbėto
jas perskaitė iš jų pačių raštų 
tam tikrus klausimus, pateik
damas savo komentarus vienu 
ar kitu klausimu. Bet vaizdin
giausi buvo kalbėtojo aiškini
mai apie tuos laikus (20 metų 
atgal), kuomet jis buvo nuvy
kęs Lietuvon, kuomet rusų bol
ševikai buvo užėmę Vilnių ir 
kuomet Zigmas Angarietis- 
Aleksa dirigavo pučą prieš Lie
tuvą. Pasirodo, kad suokalbis 
buvo silpnai organizuotas ir ly
deriai turėjo tik keletą šimtų 
rusų armijos atsargoj. Bet vi
sas sumanymas sugriuvo, kai 
beimant rusams Varšavą, jie 
ten liko supliekti. Ir Angarie- 
čio su Kapsuku visos spėkos progresyvės 
žuvo ir jie visi įbildėjo, kartu teikimą dėl tos valdžios, 
ir Stilsonas, į Maskvą.

Maskvoj
. Maskvoj Juozui ..tekę daug ____ __ _ x ___ _
kas patirti ir .jis čia savo rim-' socialistiškaį nusiteikus visuo- 
(tais pasakojimais atkreipė pu-j menė, niekuomet nepritarė, ne- 
blikos didelį dėmesį ir kas kar-’pritars ir niekuomet nepaliaus 

tarp narių, tai susirinko tik tėmis iššaukei 'daug skanaus kovoj us .prieš diktatūrą, bet yi- 
juoko, kalbėdamas apie komu- suomet ir visomis priembnėmis

žiu t S.
Bridge porte.

šeštadienio vakare Bridge- 
porto 36-ta kuopa surengė pa
našų naujų narių vakarėlį 
Sandaros svetainėje. Kadangi 
dalykas nebuvo plačiai rek- 
liamuotas nei spaudoj, nei

mažas būrelis žmonių.
Įteikęs SLA ženklelį vienin

teliam atsilankiusiam naujam 
nariui, adv. Jurgelionis drau
giškai barė kuopą už neveik
lumą. Jis pastebėjo, kad va
žiuodamas Chicagon, ir pir
miau, dalyvavo keliuose nau
jų narių parengimuose, bet 
36-tos kuopos buvo bene men
kiausias. O tuo tarpu ta kuo
pa yra viena iš didžiausių 
Amerikoje.

Konferencija.
Sekmadienį po pietų Fellow- 

ship House rūmuose, Bridge- 
portė, įvyko visų SLA Chica
gos distrikto organizatorių 
konferencija. Čia adv. Jurge
lionis, kaipo vajaus vedėjas, 
supažindino organizatorius su 
naujų narių verbavimo “sek
retais”. Jis taipgi aiškino nau
jas SLA apdraudos polises, įr 
nurodė, kad “geresnių polisių 
negalima gauti” Amerikoj,

Konferencija plojimu pa
gerbė organizatorius, kurie pe
reitam vajuj pasižymėjo savo 
veiklumu. Visiems organizato
riams be skirtumo adv. Jurge
lionis ten pat suteikė dovanas 
ir palinkėjo pasekmingai- dar
buotas 2-tram SLA vajuj, kuris 
jau yra prasidėjęs.

Klaidos 
Atitaisymas

Žinioje apie Dariaus-Girėno 
namo atidarymą vakar įsibro
vė nemaloni klaida. ‘Trečios 
špaltos, ketvirto paragrafo an
tras sakinys turi skambėti se
kamai: “Salę skaisčiai nušvie
čia ne paprasti paauksuoti 
maži ir dideli kandeliabrai... 
etc.

Sekmadienį. Atgaus Laisvę, Šj bkyr.ų Veda MIKAS sIcEIKlS

drg. 
jis,

Antano Skupo Kurinių Paroda 
Parnassus Galerijoj

PATARTINA PARODĄ APLANKYTI.

ve
ži-

įpė-
pa-

Talentingam lietuviui daili
ninkui Antanui Skupui Parna- 
ssus Galerija, adresu 817 North 
Rush št. (žiemių vakarų kam
pas prie Chicago ir Michigan 
avės.), Chicagoje suruošė solo 
parodą. Paroda buvo atidary
ta praeitą šešladienį su “recep
cija” dalyvaujant pačiam auto
riui su žmona. Ji truks iki 
gruodžio 7 d. Įžanga nemoka
ma. •

Nedideliam, bet kukliam me
no salionėly tesiranda arti dvi
dešimt jo kurinių paruoštų pa
rodai. Pačių didžiųjų čia nėra 
dėl vietos stokos, kuriuos te
ko anksčiau kitose parodose ma-. 
tyti atseit: “Juodveidžio Skulp
toriaus”, kuris savo laiku bu
vo parodytas Meno Institute ir 
“šv. Sebastijono”, kurį teito 
matyti praeitą vasarą Chicagos 
Navy Pier bendrinėje parodoje. 
O šioj parodoj 
išimtinai naujus 
gumoj peizažus.

Asmeniai man
patinka vienas nedidelio masto 
jo kūrinėlis, pavadintas: “Hang- 
ing in Effigy”. Kūrinys yra ne
paprastas tuo, kad jis vaizduo
ja linčą, ir kad pati kompozi
cija bei spalvos nepaprastos. 
Pažvelgus į šį paveikslą, iš kart 
jis patraukia žiūrėtojo akį ne 
savo turiniu, kas ten vaizduo
jama, bet perlinių ir sidabri
nių spalvų melancholišku pil
kumu bei dramatiška ekspre
sija, primindamas EI Greco 
tapybą.

Toliau" seka eilė gerų peiza
žų. štai keletas jų stovi prieš 
jūsų akis visu drąsumu ir iš
didumu. Sąrašo Nr. 8—“Spring

matome kone 
kurinius, dau-

Kalbėtojas į visus pakeltus 
klausimus davė gana ryškius, 

. bešališkus atsakymus, pabrėž
damas, kad progresyvė, ypač

nistiškuš skymus ir smurtą.
Reikia pasakyti, kad drau- (leiųokratijos Lietuvoj. 

gap J. Stilsonas turi gerą orien
taciją savo kalboj ir i: 
vartoti faktus tvarkingai, taip 
kad klausytojams yra lengva 
jis suprasti. Gęra atmintis, lo
gika ir iškalba duoda ■ klausy
tojui aiškų jo minčių vaizdą.

Kalbėtojas įrodė kaip komu
nistai kėlė ^isur revoliucijas 
pagal užsakymus iš NĮaskvos, 
ir kaip tos visos “uzordenuo- .v. _ \. . .... .r . .... .... v, i . I reiškė apie musų kalbėtoją, taitos revoliucijos žlugo, kartu x . .. .... ... . ■ , , aš noriu atkreipti ir musu be-suskirstydamps darbininkų Ma-|tuvjškij lietuvi dome.
sę ir sunaikindamos jų sukut- . . L 7- i . .. k. m • j si, kad j iec nepraleistų progos tas organizacijas. Tas jam da- • ’ , .5, . . . x, . . j i i neisklatisę jo įdomios ir rimtosresi nepakenčiamu dalyku m; k Į, v pj.kalbo8 jam vra 
JIS pradėjo galvoti, kad lai yra ren iamos keli6se kolonijo8e 
absurdas, 'ir< darbininkijos iš-' 
davystė. Metęs Rusiją ir grį
žęs atgal į Suvienytas Valst., 
jis jau šaltai žiurėjo į komu
nistų veiklą, nes galvoj stovė
jo visos matytos nedorybės pa
čiam komunistų “smegenyne” 
— Maskvoj. Kentėjo tūlą lai- i ' .. • j

kovos už ątsteigimą laisvės ir

Vakaras baigėsi gražia, rim- 
moka *r draugiška nuotaika. Visi

klausytojai, regis, buvo paten
kinti draugo Juozo V. Stilsono 
nuoširdžia ir rimta prakalba. 
Net svečias iš Lietuvos spau
dė kalbėtojui ranką, reikšda
mas žodžius, / kad drg.1 Stilso
nas esąs rimtas, nuosaikus ir 
geras kalbėtojas. Tad jei sve
čias tokią gražią nuomonę pa-

Buvęs Chicagos “gengsterių 
karalius” ateinantį sekmadienį 
nusivilks kalinio rubus, ku
riuos dėvėjo nuo spalių 14, 
1931 metų, ir vėl išeis į pasau
lį laisvas, bausmę visuomenei 
užmokėjęs pilietis.

Sekmadienį pasibaigia jo 
keliolikos metų terminas už 
tariamą “income” taksų ne
mokėjimą. Negalėdama įrody
ti Capone’s ryšių su butlege- 
rių bizniu Chicagoje, ir gengs
terių žudynėmis, kurios vyko 
prohibicijos laikais, federalė 
valdžia sučiupo jį už “income” 
taksus ir pasiuntė kalėjiman.

Capone’i dingus iš Chicagos 
padugnių,-jo gengsterių gauja 
persiorganizavo ir gavo nau
jus lyderius. Prohibiciją pa
naikinus, gauja nepakriko, bet 
paėmė savo kontrolei! “bukių” 
pinigų lošimo ir arklių lenk
tynių biznius. Naujieji “vadai” 
gaujos reikalus pelningai 
dė, ir tame yra visas šitos 

’nios branduolys.
Capone’s Nebenori.

Pasirodo, kad Capone’s 
diniai Chicagoje nelabai
tenkinti faktu, kad jų buve^s 
vadas vėl grįžta laisvėn. Eina 
gandai, kad. jie ruošiasi pa
vartoti savo priimtas gengste- 
riškas metodas ir kulkosvaid
žiais Caponę nužudyti kaip tik 
jis pasirodys šitoj grotų pusėj.

Federalės valdžios agentai 
tai suuodė, ir dabar Caponę 
nuslėpę kokioj tai nežinomoj, 
vietoj. Capone sėdėjo Alkat- 
raz tvirtovėj, vėliau Terminai 
Island kalėjime, Los Angeles 
mieste, bet jo ten jau nebėra. 
Agentai iš kalėjimo Caponę iš
vežė aukščiau minėton “neži
nomon” vieton, ir kai ateis 
laikas, jį paliuosuos. Jie tikisi, 
kad Capone’s konkurentai, ne
žinodami paliuosavimo vietos, 
negalės suorganizuoti kulko
svaidžiais apginkluotos “suti
kimo delegacijos”. O kaip vė
liau bus—-tai jau paties Capo- 
nė’s rūpestis.
. ' O’Hare Nužudymas.
'* *• * 3-‘‘

Pereitos savaites pabaigoj 
minimi Chicagos gengsteriai, 
buvusios Capone organizaci
jos nariai sušaudė (prie Rock- 
well ir Ogden gatvių) turtuolį 
Edward J. O’Hare, Sportsmens 
arklių lenktynių parko virši-

už vis labiau
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Landscape”, nr. 6—“Along the 
Seine” (pieštas Paryžiuje), nr. 
I—“A Walk in the Suburb”, 
nr. 4—“Christ To-day”, nr. 17 
—“Paul in Stroller”, etc. Pa
starasis yra dailininko sunaus 
atvaizdas (portretas). Parodoj 
randasi ir kitas jo sunaus at
vaizdas su rogutėmis, kuris 
prieš metus laiko buvo Meno 
Institute išstatytas parodai.

Antaną Skupą šiandien ma
tome kaipo subrendusį dailinin
ką. Jis pasireiškia kūrybine 
siela, bando išreikšti įkvėpi
mą drobėje ir stengiasi suvirš
kinti pasiimtą subjektą taip, 
kad iš jo išeitų reikšmingas ar
ba nors mistiškas kūrinys. Vie
nas jo peizažas, kurį nupiešė 
dar būdamas “saulėtoj” Ispa
nijoj kaipo stipdendijatas-stu- 
dentas, berods, 1930 m., yra 
įdomus, tačiau paveiksle sau
lės nei ki^k nepastebėjau. Bet 
mane sužavėjo “markatnas” 
dangus, kuris laiko prislėgęs 
kalnuotą ispanų žemę ir, take
liai, kurie vingiuojąs! per pli
kus kalnelius. Saulėtos Ispani
jos dangų mokėjo piešti apsi
niaukusiu Gauguin’as, Cezanne, 
Van Gogh ir kiti prancūzų im- 
presijonistai. Mokėjo ir p. Sku- 
pas... Bet aš esu linkęs ma
nyti, kad p. Skupas pavyzdžių 
pas Van Gogh niekuomet ne
ieškojo. Dabar, berods, jis ne
beturi sau adoratorių, kurie Jį 
klaidintų. Tiesa kai kuriuose jo 
kuriniuose, kuriuos sukurė bū
damas Europoje, tenka užuo
sti truputį Vlamink’o dvasios. 
Vėlesniuose savo kuriniuose, 
kuriuos padarė Chicagoje, — 
atspindi tik pats SKUPAS. A. 
Skupo dailė priklauso moder
no jo meno raidai, bet jau vė
lesnių laikų raidai, kuri jame 
užsimezgė dar ankstyvose die
nose Meno Institute. Klajoda
mas po Europą, jis neužsikrė
tė prancūzų impresijonistų ten
dencijomis. Net garsiojoj Ju- 
liano Akademijoj Paryžiuje jis 
nerado to, ko tikėjosi. Tą mo

Chicagoj ir apylinkėj

■ E

i »•’■■■■■ ■ *■'— —

Skelbi 11tai Naujienose 
duoda bauda dėlto,
® •ači'is .Naujienos

ninką.
Vėliausios informacijos yra 

štai kokios. Gengsterių sindi
katas norėjęs priversti O’Hare 
atiduoti jiems lenktynių parko 
4r lažybų Įiiznio kontrolę taip
gi sumokėti valdžiai $20,000 
piniginę bausmę, kad Capone 
galėtų išeiti laisvėn. Mat, ACa- 
pbrie gavo nevien sėdėti kalė
jime, bet ir užsimokėti $50,000 
pabaųdbš. Dvi dalys bausmės 
buvusioms sumokėtos pirmiau, 
bet buvo likęs $20,000 balan
sas.

O’Hare gengsterių norams 
pasipriešino—ir už tai užmo
kėjo, gyvybe.

Taip bent skamba vėliausios 
policijos žinios. Gal teisingos, 
o gal ne.

ką, o vėliaus, pasitaikius pro-1 
£ai, nusigręžė nuo komunistų, H

B

SULEIVAN, TENN. —
ną galvą pašalino ir dabar kūdikis atrodo Visai normalus.

•; • . ’ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
- Kūdikis, kuris gimė su dviem galvoms. Daktaras vie-
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• Swift and Co., darbininkai 
vakar paaukavo $52,910 Chica
gos Community Fondui, kuris 
renka aukas finansavimui pri- kykla buvo jau užsikrėtusi ru- 
vatiškų labdarybės įstaigų. Chi
cagoj per ateinančius metus. 
Fondas žada sukelti apie tris 
milionus dolerių.
• 43 metų chicagietė, Kathe- 
rine L. Cochran, 1547 Fargo 
avenue, buvo nuteista kalėti 30 
dienų už “girtą” važiavimą. Pa-' 
liko raštelį, kad “negali pakel
ti tokios dėmės ant savo gero 
vardo”, ir nusižudė.
e Fort Dearbcrn viešbučio ka
vinėj, 115 W. Van Buren st., 
36 metų chicagietis, Enart 
Schmidt, pašovė savo buvusią 
žmoną, Grace. Po to parėjo na
mo, 4729 N. Troy ir užsiraki
no. Bet už kiek laiko pasirodė 
policija. Schmidt iš to padarė 
išvadą, kad jis žmoną užmušė, 
nusigando kad jam gręsia elek
tros kėdė, ir durų policijai ne
atidaręs nusišovė. Policija at
ėjo ne 
midtą 
Žmona 
dabar 
nėj.
• Vakar Chicagos pieninės 
pradėjo pristatinėti atpigintą 
pieną bedarbių šeimynoms. Už 
pieną užmoka Chicagos šelpimo 
administracija.
• “Bučerių” unija vakar pa
sirašė naują kontraktą su mė
sos krautuvių savininkų Sąjun
ga. Kontraktas paliečia apie 5,- 
000 darbininkų. Naujos valan
dos bus nuo 8:30 iki 6-tos še
štadieniais. Valandos kitomis 
dienomis tos pačios, taipgi alga 
palieka ta pati — $42.50 savai- 
tėji

areštą daryti, bet Sch- 
išklausinėti apie įvykį, 
buvo lengvai sužeista ir 
guli Št. Liike’s ligoni-

sų-vokiečių modernizmu.
Tatai šia proga tenka dai

lininką pasveikinti ne vien už 
parodos suruošimą, bet kartu 
ir už pats savęs '“suradimą”.

Tačiau negalima prikišti jam 
ir EI Greco “šmėklos” dėl jo 

‘pažibos parodoje—“Hanging in 
Effigy”. Šis jo kūrinys trupu
tį nors ir “ciniškas”, tačiau jis 
vaizduoja tokius dalykus, ko
kie dedasi musų panosėje, kul
tūringoje ir turtingoje Ameri
koje. Kažkur Washingtone 
juodveidį pakaria, štai kitas 
pavyzdys: peizažas vardu
“Christ To-day” vaizduoja biz
nį labai paprastu budu. Iš biz
nio gatvės,-kurioje pilna taver
nų, krautuvių ir kitokių masy
vių rūmų sienų, kyšo rausvas 
bažnyčios bokštas su kryžium. 
Viskas yra biznis!

A. Skupas turi ir kitą gerą 
ypatybę, būtent gerai apdirba 
kiekvieną savo darbą nei kiek 
neapsunkindamas technikinėmis 
komplikacijomis. Juo daugiau 
jis bus apdirbamas, juo dides
niu paprastumu bus užbaigtas, 
ko padaryti retas dailininkas 
tegali.

Reikia pasakyti, kad p. Sku
po aliejinės tapybos kurinių 
kainos nepaprastai žemos. Nė
ra nei vieno paveikslo virš šim
to dolerių! Kas nori įsigyti tik
rai menišką darbą, tas turi la
bai gerą progą.

Paroda atidara kasdien nuo 
10:30 vai. ryto iki 9 vai. va
karo. Sekmadieniais uždaryta.




