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Nepriima Belgų ir Holandu TarpininkavimoH

TAIKA ŠIUO LAIKU NEGALIMA - SAKO 
RIBBENTROP

Vokietijos atsakymą Belgija ir Holandija 
gaus trečiadienį

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
14. — Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris von Ribbentrop 
antradienį painformavo Belgi
jos ir Holandijos pasiuntinius, 
kad nacių vyriausybė nutarė 
atmesti Belgijos ' karaliaus ir 
Holandijos karalienės paragini
mą kariaujančioms šalims tai
kytis ir pasiūlymą tarpininkau
ti taikos interesuose.

Trečiadienį, ^pasakė Ribben-

trop, Vokietijos pasiuntiniai 
įteiks nacių atsakymą Holandi- 
jus ir Belgijos valdžioms.

Nacių nota businti trumpa. 
Ją parašęs pats Ribbentrop. 
Kalbėdamas apie notą von Rib
bentrop paaiškinęs, kad, atsi
žvelgiant į pirmiau duotus 
Francuzijos ir ^ritanijos tuo 
reikalu atsakymus, taika šiuo 
laiku atrodo neįvykdoma.

Paskandintas britų 
karo laivas naikin

tuvas

Rusai tikisi nuovar 
giu paklupdyti šuo 

mius ant kelių
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

14. — Britanijos admiralitetas 
paskelbė antradienį, kad pa
skendo britų karo laivas nai
kintuvas, užgavęs vokiečių mi
ną.' Vokiečių submarinas pa
skandino prekybinį britų laivą 
Cresswell. Taipjau dėl eksplo
zijos paskendo britų prekybi
nis laivas Matray- 8,003 --tonų 
talpos. 2 . z* * ’

Karo ląivo 'įgulos 7 nariai 
žuvo, o 70 išgelbėta.

10 metų programa 
Ispanijai atstatyti

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 14. — Suomių delegaci
ja apleido Maskvą. Tik vienas 
žemo rango sovietų valdinin
kas palydėjo suomius į stotį. 
Bet juos palydėjo Norvegijos, 
Švedijos ir Danijos pasiunti
niai.

Suomija yra mobilizavusi 
apie dešimtą dalį savo gyven
tojų. .a Tai sunki ./našta < šaliai. 
Rusai tikisi, kad'tokios naštos 
suomiai nestengs ilgai nešti ir 
galų gale sutiks išpildyti so
vietų reikalavimus.

jĮ.:

■

O

NAUilEfrŲ-AGMĖ Telephdto

Olandų kareiviai saugo savp sienas. Olandijoje kilo 
didelis susirūpinimas, kai pradėjo plisti; gandai, jog vo
kiečių armija yra pasiryžusi veržtis per olandų žemę 
prie juros.

Išplovė Jiącių laivo 
liekanas

ALSmitti Jr. laimėjo 
rinkimus

SUOMIAI ŠAUDĖ Į| RUSŲ KARIUOMENĖ LIETUVOJE 
RUSŲ; LĖKTUVUS

STOCKHOLM, Švedija, lapk. 
čia gautas pranešimas, 

kad Suomijos priešlėktuvinės 
patrankos šaudė į Rusijos lėk
tuvus, kurie skrido suomių te
ritorijoje. Sovietų lėktuvus ap
šaudė suomių kariuomenė sto
vinti Viborge.

14.

Vokiečių-švedų de
rybos nutruko

STOCKHOLM, Švedija, lapk. 
14. — Antradienį nutrauktos 
švedų-vokiečių prekybos dery
bos. Vokiečiai deda minas, ku
rios sudaro pavojų švedų lai 
vams. švedai dėl to protestuo
ja ir gali protestuoti, nes Vo
kietija gauna daug Švedijos ge
ležies reikalingos karui.

KAUNAS, lapkr. 14. — Lie
tuvos-Rusijos sutartimi Lietu
voje rusai laikys 20,000 karei
vių. Kaip antradienį, lapkr. 14, 
numatyta pirmosioms šitos ru
sų kariuomenės dalims įžygiuo
ti į Lietuvą.

Vėlesnis pranešimas sako, 
kad rusų kariuomenės pirmo
sios dalys jau įžygiavo Lietu
von.

Rusų artilerijos pulkas atvy
ko į Alytų, pietų Lietuvoje. Mo
torizuotos rusų kariuomenės

dalys laukė prie Gaižiūnų, ar
ti Kauno. Sovietų kavalerija 
pasiekė Prienus.

Stipriausias rusų kariuome
nės garnizonas Lietuvoje bvs 
laikomas Novovileikoje, arti 
Vilniaus.

Rusai Lietuvoje laikys 20,- 
000 savo kareivių, kuomet pa
ti Lietuva turi tik 22,500 vyrų 
armiją.

Lietuvos vyriausybė sutik* 
priglausti 1,500 žydų, kuriucj 
naciai išvijo iš Suvalkų apskri
ties. J

HITLERIS NEIŠLAIKYSIĄS METŲ 
FAŠISTAI MANO

Pasirašytas kontrak 
tas už $14,000,000 

miško pirkti
14. 
ry-

BOSTON, Mass., lapkr.
— Smarki audra siautusi 
tinėse rytų valstijose išvertė 
daug miško. Dabar susidaręs 
sindikatas nupirko išverstą mi- 
všką-'lentoms piauti. Tranzakci- 
jA^feW$T4,WO,000. Miško sa
vininkai gaus po $24 už 1,000 
pėdų.

ROMA, Italija, lapkr. 14. — 
Diplomatiniuose Romos sluok
sniuose manoma, kad Hitlerio 
padėtis esanti desperatiška, 
kad jis neišlaikys karo su 
kininkais nė metus laiko.

Pripažįstama, kad nacių 
mija yra galinga. Bet jie 
žiną ką daryti su ja. Naciai 
Ii pulti Maginot liniją,
sulaužyti ją. Tas žygis jiems 
kaštuosiąs apie 1,000,000 vyrų. 
O iš šonų juos tuomet užpuls 
stipri franeuzų armija. '
z, ‘ Naciai gali pulti Balkanų ša
lis. Bet čia jie susidurs pačių 
Balkanų šalių ir dar italų ir 
rusų 
pulti 
tinai 
arba

tai-

ar-
ne- 
ga- 

Gali

Holandi-
Didclio 

reikšmė 
nupuola,

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
14; — Joaųuin Benjumea, ci
vilinio karo nuteriotoms šalies 
dalims atstatyti direktorius, 
paskelbė atstatymo darbų pla
ną. Numatoma vykdyti dešim
ties metų programa. Kautynių 
sugriautų ir apdaužytų trobe
sių atstatymas kaštuosiąs apie 
$250,000,000. Plano įvykdymas 
suteikiąs būstinių milionui gy
ventojų.

500 žmonių žuvo 
gaisre

Antarktinė ekspedi
cija ruošiasi kelionėn

BOSTON, Mass., lapkr. 14. 
— Antradienį daryta paruoši- 
S užkelti ant laivo North 

didžiulį sunkvežimį Pen- 
guin I. Tas sunkvežimis bus 
gabenamas į Antarktiką — že
mės pietų ašigalį.

Kitas ekspedicijos į Antark
tiką laivas, Bear 
išplauks lapkričio 
d.

Jungt. Valstijų
planuoja išbūti kelionėje ir Ant- 
arktike porą metų. Ekspedici
ja oficialiai paskelbs 675,000 
kvadratinių mylių Antarktiko 
plotą priklausant Jungi. Val
stijoms.

Vėlesnis pranešimas sako, 
kad Penguin I jau užkeltas.

MARfACAIBO, Venesuela, lap
kričio 14. — Anksti antradie
nio rytą užsidegė miestelis Gu- 
nillas. Jis sudegė praktiškai vi
sas. Tarp 300 ir 500 žmonių 
žuvo.

Miestelis buvo pastatytas ant 
ežero, kuris yra padengiąs sto
ra aliejaus žieve.

Tarp miestelio ir sausumos 
buvo tik vienas tiltas. Apie 2,- 
000 miestelio gyventojų išliko 
gyvų. Valdžia pasiuntė nuken- 
tėjusiems dėl gaisro gyduolių 
ir maisto. Kiek tikrai žuvo gai
sre žmonių, dar nenustatyta.

DAYTONA BEACH, Fla., 
lapkr. 14. — Vanduo Floridos 
pakraščiuose išplauja liekanas 
vokiečių prekybinio laivo, kurį 
sudaužė arba .audra, arba tal
kininkų patrankos. Audra prieš 
trejetą savaičių, siautė Atlan
te, į rytus nuo Bahamas. Bet 
galimas daiktas, kad laivas žu
vo nuo. patrankų sviedinių.

Išplauta lenta su vokišku už
rašu. Pora dienų anksčiau iš
plauti du kubilai su aliejum. 
Kitoj vietoj vėl išmesta į kran
tą radijo seto dalis. Kitos iš
plautos liekanos buvo: laivo šal
dytuvas, tūlas kiėkis alkoholi
nių gėrimų, skrynios lentos, 
gelbėtis valtis, etc.

NEW YORK, N. Y./ lapkr. 
14. — Ali Smith Jr., žinomo 
demokratų <partijos politikierio 
ir buvusio New Yorko valsti
jos gubernatoriaus sūnūs, pe
reitos savaitės rinkimuose lai
mėjo miesto tarybos nario vie
tą New Yorke. Jaunasis Smith 
kandidatavo kaipo nepriklauso
mas. '

McAdoo remia prez 
Roosevelto trečią 

terminą

of Oakland, 
20 arba 21

ekspedicija

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

Giedra; 
teka 6:39 
vai. vak.

švelnus oras; saulė 
leidžiasi 4:30

Nubaudė žymų 
advokatą

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, lapkr.
- Admiralitetas pripažino,

Hitleris “valo” Ho 
henzollernų šeimą
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

14. — Anglijos darbo partijos 
dienraštis “The Daily Herald” 
praneša, kad Hitleris ima į na
gą buvusio kaizerio Hohenzol- 
lernų šeimą — įvairius princus 
ir jų gimines. BuVilkiam kron- 
princui įsakyta neišeiti iš na
mų. Slaptoji policija padariusi 
kratas visų Hohenzollernų na
muose. Po kratos kitą dieną 
staigiai miręs princas Joachim. 
Naciai nužiūri, kad Hohenzol- 
lernai daro sąmokslus prieš Hit
lerio režimą. r

Litvinov paskirtas 
informacijų biuro 

viršininku
MASKVA, Sovietų Rusija, 

lapkr. 14. — Maksim Litvinov, 
nuvęs sovietų Rusijos užsienių 
reikalų komisaras, tapo paskir
tas Rusijos užsienių reikalų in
formacijų biuro viršininku

lapkr.
Yorko

NEW YORK, N. Y„ 
14. — žinomam New 
advokatui Louis S. Levy' atim
ta teisė praktikuoti ryšium sti 
byla, kuri buvo iškelta rezig
navusiam federaliam tefSėj ui 
Mantonui.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
14. — Buvęs Jungt. Valstijų 
senatorius ir prez. Wilsono ad
ministracijoje kabineto narys, 
Wm. McAdoo, išleido pareiški
mų, kad žymus demokratų par
tijos nariai nori, jogei jprez. 
Rooseveltas kandidatuotų į pre
zidentus trečiam terminui. Mc 
Adoo sako, kad prez. Roosevel
tas bus išrinktas, jeigu kandi
datuos.

Suomiai kalti dėl po 
tvynio Rusijoj

$100,000,000 karui 
kasdien

WASHINGTON, D. C., lapk. 
14. — Apskaičiuojama, kad ka
riaujančioms Europos šalims 
karas kaštuoja kasdien apie 
$100,000,000.

Paneigė gandus apie 
kaizerio sūnaus 

nužudymą 
; BRUSSELS, Belgija, lapkr. 

Berlyno radijas pereiti)14.
pirmadienį paneigė jpasklydusią 
žinią, kad nacių vyriausybė nu
kirtusi galVą buvusio Vokieti
jos kaizerio jaunįausiąjam sū
nui, kronprincui Erederickdi 
Wilhelmui.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 14. — Sovietų radijas 
paskelbė, kad pat vyno Nevos 
upė, plakama šiaurės vėjų. Pa
sak- rusų radijo, pagal tarptau
tinę sutartį suomiai turėjo įspė
ti rusus apie vėjus, bet jie to 
nepadarę. Todėl, jei potvynis 
padarys > žalos, kalti bus • suo
miai.

Neleido Jungt! Val
stijų laivų užregis

truoti Panamoje
WASHINGTON, D. C., lapk. 

14. — Pacific Steamship Cor
poration norėjo užregistruoti 
keturis savo laivus* Panamoje. 
Prekybinio, laivyno komisija 
prašomo leidimo nedavė.

14. . Admiralitetas pripažino,
kad Britanijos karo laivas nai
kintuvas žuvo, užgavęs vokie
čių miną. Paskandintas britų 
prekybinis 8,003 tonų talpos 
laivas Matra.

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 14. — Nacių spauda kal
ba, kad vokiečių submarinai 
pradės skandinti talkininkų 
prekybinius ir pasažierinius lai
vus, neįspėdami apie gresiantį 
jiems pavojų.

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 14. —. Nacių vyriausy
bė. atsakys į Holandijos ir Bel
gijos paraginimą taikytis, kad 
ji paraginimo nepriimanti.

HELSINKIS, Suomija, lapk. 
14. -— Suomijoj vyrauja nuo
monė, kad sovietai nepradėsią 
karo su suomiais dėl teritori
jos, kuri rusams nėra būtinai 
reikalinga.

ROMA,1. Italija, lapkr. 14. — 
Komentuodami nacių-talkininkų 
karo įvykius karo ekspertai 
reiškia nuomonę, jogei Hitleris 
nestengs nei metus laiko ka
riauti prieš talkininkus.

BELGRADE, Jugoslavija, lap- 
kričio 14. M*. Jugoslavija nori 
pasilikti neutrali, bet bijo už
rūstinti načitis įstodama į Bal
kanų valstybių bloką.

H A AG A, Holandija, lapkr. 
14. Vokietijos armija tebė
ra sukoncentruota Holandijos 
psisiėny. Tačiau holandai šiek 
tiek nusiramino, gavę Hitlerio 
vyriausybės užtikrinimą, kad ji 
neketina užpulti Holandijos.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14; —' Paskelbta, kad' Britani
ja turi maisto reikmenų vie
niems metams. Anglija pirko 
maišto reikmenas per ištisus 
metus pirm negu karas prasb 
dėjo.

pasipriešinimą. Jie gali 
Belgiją ir Holandiją. Fak- 
jie planavę pulti Belgiją 
Holandiją. Bet' holandai

atidarė tvenkinius. Motorizuo
toms nacių armijos dalims ta
po uždarytas kelias, 
jos rubežius neilgas, 
nacių kareivių kiekio 
siauram ruože žymiai
jau neskaitant pasipiktinimo ki
tų šalių, jeigu vokiečiai užpul
tų Holandiją arba Belgiją.

O pulti reikia, nes Vokieti
jos gyventojų laikysena dėme- 
ralizuojasi dėl karo žygių užsi
kirtimo. Talkininkai jau daba? 
ore atrodo lygus naciams. Ma* 
noma, iki pavasario paaiškės, 
l$ąd jie, „o ne vokiečiai kontro 
liuoja orą. Blokada darosi vj 
kietesnė. Ir todėl Romos po’* 
tiniuose rateliuose reiškiasi nuc. 
monė, kad Hitleris nepajėgs lai
kytis ilgiau, kaip metus laiko, 
o gal neišlaikys nė metų.

KALTINA NACIUS DĖL BOMBOS 
EKSPLOZIJOS

PARYŽIUS, Francuzija, lap- Hitleris tyčia sutrumpino savo 
kričio 14. — Iš slaptų, nacių 
nekontroliuojamų Vokietijoj šal
tinių Paryžių pasiekė smulk
menos apie bombos eksploziją 
Miunchene pereitos savaites tre
čiadienio vakare. Tie praneši
mai meta stiprią nuožiūrą, kad 
bomba eksplodavo su Vokieti
jos slaptosios policijos ir pa
ties Hitlerio žinia.

Nuožiūra remiama sekamais 
daviniais: Miunchene, toj salėj 
kur bomba sprogo, turėjo įvyk
ti skaitlingesnis susirinkimas. 
Jis buvo atidėtas. Nacių poli
cija tą pačią dieną apžiurėjo 
nuodugniai visas patalpas. Pats

kalbą, praleidęs kai kurias jos 
dalis. Kalbos klausėsi 879 as
menys. Kai bomba keliolika mi
nučių Vėliau eksplodavo, tai sa
lėje tebuvo tik 204 žmonės; 
dauguma pasiskubino išeiti.

Ant rytojaus po eksplozijos 
paskelbta, kad naciai Atkeršys 
piktadariams ir kad jau areš
tai prasidėjo. . Faktas gi yra, 
kad įsakymas pradėti areštus 
buvo duotas prieš eksplozijai 
įvykus, būtent 8:30 vai. 
dienio vakare. Faktas 
yra, kad jau lapkričio 1 
kieti jos slaptoji policija
Sąrašus tarp 150,000 ir 200,000 
Vokietijos gyventojų, kuriuos 
buvo numatytą^areštuoti.

trečia- 
taipgi 

d. Vo- 
turėjo

Pradėsią konfiskuo 
ti neutralių šalių 

laivus
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

14. Britanijos valdžios sluok
sniuose kalbama, kad artimo
je ateity britai gal pradės kon
fiskuoti tuos neutralių šalių 
laivus, kurie nesiliauja gabenę 
reikmenas Vokietijai. Britai 
pagal tarptautinį įstatymą tu
ri tą teisę, bet iki šiol nesinau
dojo ja.

Skandins pasažieri- 
nius laivus neįspėję

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
14. — Nacių spauda duoda su
prasti, kad vokiečių submarinai 
pradės skandinti talkininkų pu- 
sažierinįns ir prekybinius lai* 
vus, nespėdami pirmiau laivų 

 

įgulas api^ ątaką.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaręs kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Aą Žmonės Mano
DĖL KUN. M. X. MOCKAUS NUOPELNŲ

15to Wardo LietuviųDievų bei į Jėzų Kristi), per ku-

&
IQUOR 
olesate

4707 alsted 8t.
Tel. ^oulevard 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 

s ir Akinius Pritaiko
9349 S. HALSTED ST.

Trečiai., lapkričio 15, 1939

“Naujienose” daug skaičiau 
apie kun. M. X. Mockų, kuris.,iį.žmogus.. .gali, tik surasti ra- 
pasimirė Oak Forest sene ių 
prieglaudoje. Laisvamaniai ap
gailestauja, k*d neteko dar vie
no savo apšvietus skleidėjo.

Noriu paklausti, kokių **a^- 
švietą” platino kun. Mockus? 
Ar galima gerbti tokią apšvie- 
tą, kuiios (Lka daugybė nemo
kytų lietuvių pameta religijų ir 
šalinasi nuo bažnyčios ir krikš-( 
čionių mokslo, ir šiandien veda 
nuodėmingą gyvenimą?

Kun. Mockus kritikavo Sv. 
Raštą, Bibliją ir kunigus. Tiesa, 
nevisi kunigai yra tobuli. B b- 
lija ir krikščioniškos relig jos 
mokslas tačiau nemokina taip 
nemorališkai elgtis, kaip tai da
ro kai kurie po krikščionybės 
skraiste pasislėpę asmenys. To
kius asmenis galėjo kritikuoti 
ir kun. Mockus, galėjo juos 
smerkti, kad jie r.emcrališkai 
elgiasi. Vienok juk nei viena 
bažnyčia ir nei viena krikščio
niška rel g ja Bemokina savo 
pasekėjų, kad jie nuodėniingai 
gyventų. Jos “mokina tikėti į

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spnlką,— 
gausi paskalų ant ilgi) 
metų. t

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

trr

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

21) Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

mybę ir džiaugsmą gyvenime, o 
tairties valandoje apturėti išga
nymu. |

Mockus niekino šv. Raštą. 
Bibliją Ir tikėjimų. Jis tiepripa* 
Žino antgamtiškos j^gos. Bibli
ja jam buvo tik balabaikos.

čia kiekvienas turėtų užsi- 
duoti klausimą: kodėl pasaulio 
civilizuotos tautos taiko pagar
boje Bibliją ? Kodėl nė viena ki
ta knyga nėra tiek prasiplatinu
si, kaip Biblija, kuri yra išvers
ta į 300 su viršum kalbų? Ko
dėl Biblija galima rasti pas mo
kytus žmones ir pas mažai mo
kytus vargšus? Kodėl įvairus 
universitetai yra įsteigę teologi
jos fakultetus, kur Biblija yra 
mokinama, o ne niekinama? 
Kodėl net pats Amerikos prezi
dentas laiko pagarboje Bibliją?

Nejaugi Mockus buvo išm n - 
tingesnis, už visus tuos, kurie 
gerbia Bilaliją ir semia iš jos 
sau įkvėpimo bei laikosi krikš
čionybės mokslo?

Mockus be niekur nieko at
metė krikščionybę ir jos skel
biamą dorą. Bet kokį mokslą 
jis siūlė vietoje krikščionybės, 
kokią dorą jis savo sekėjams 
skiepijo? Juk daugelis Mockaus 
sekėjų tiek ir teišmano, kad 
moka viską išniekinti bei gana 
negražiai bliužnyti, r— ir jie jau 
labai apsišvietę!

Bet juk tokios rųšies apšvie- 
tai aukšti mokslai nėra reika
lingi. Madison ir State gatvėse 
morališkai nupuolę valkatos ir
gi moka bliužnyti prieš tikėji
mą ir religiją. {

Labai apgailėtina, kad kai ku
rie inteligentai matė reikalą 
Mockų dargi per laikraštį pagir
ia Jei kun. M. X. Mockaus pri- 
ai'ėjai butų buvę apsišvietę, tai 
avo *‘apšvietos ir kultūros” mo

kytoją nebūtų pasiuntę į'prie
glaudą, lyg į kokį kalėjimą. Ji<? 
‘jutų jį laikę Chicagoje, nes to
kiam išlaikymui galėjo sukelti 
inkų. Juo labiau, kad jie di
džiuojasi tuo, jog atsipalaidojo 
nuo bažnyčios ir kunigams al
gų nebemoka. Rodosi, jie butų 
galėję nors šiek tiek Mockaus 
pragyvenimui paskirti. Bet jie 
užmiršo tai padaryti ir tuo įro
dė, kad jie mažai tėra “apsišvie-

i

tę”. prieglaudose jus nety^lte^ 
nei rabinų, nei kunigų, nei ^*1 
tokių dvasiškių, nes jų parapi- 
jonai juos gerbia jr tinkamai 
užlaiko. O laisvanįaniai buvo 
užmiršę savo “mokytoją\ i

Kasu.en laikra^riiuose mes 
daug skaitome apie Rusijos ko
munistų nedorą elgesį. Jie yrą h 
atviri bediev ai ir niek n.4 reli
giją. Maža to, Stalinas Jšžude 
šimttvs tUKs ančių krikščionių. 
Muckus Basijoje ,'butų galėjęs, 
Mumi ttiMštą vietų, ųes ten vųl 
4ž-U sepū ir gerbia bed evy^ės 
01at n?ojus. čia Amerikoje ipei 
turime žodž.o laisvę. Ir ta lais
ve gaji naudo is tiek krikšč p ' 
Uys, tiek kusvamaitiai. Toęič/ 
kiekvienas gali vertinti tą ar' 
kitą>. dalyką ta^p, kaip jis ttįnrft-' 
no. štai kodėl ir aš reiškiu skir
tingą nuomonę apie Mockaus 
paskleistą. “apšvietąf”, negu pa
reiškė kiti.

Noriu dar p{įminti, jog kur 
lik pasaulyje taisvamanybė pa- 
imą viršų (^vyzdžiui, Busje- 
je) teų susidaro pavojus t k n - 
tiems. Ęusijos bolševizmo vadai 
juk yra mokyti, bet mokslas 
žmogaus širdžiai nesuteikia 
aukštesnių ir kilnesnių jausmų.

Mockus Savo pasekėjams ne- 
pafašė nė vienos knygos, nors 
laiko daug turėjo. Dr. J. šliu
pas, lietuvių laisvamanių vadas, 
tiesa, yra parašęs keletą knygų. 
Tosex knygose jis nevartoja to
kių blevyzgų ir šlykščių išsireiš
kimų, kaip kad vartodavo Moc
kus. Todėl ir tas knygas gdli- 
ma skaityti ir jų turinį rimtai 
aptarti, 

z 

ir vis dėlto tūrių pasakyti, 
jog nei Dr. šliupas, nei Mockus 
nepanaikino lietuvių bažnyčių 
Amerikoje. Nepaliko ir krikščio
nys biednesni dėl to, kad jie ku
nigus ir bažnyčias palaiko. O 
doros atžvilgiu religiški žmonės 
stovi aukščiau, negu tie, kurie 

. tik tikėjimą niekina; w
. Jacob Cirulis

y'skyriuje > įrtfa špaiisdi-1 
diskusinio

Galvos Skaudėjimo Dz^l į f J Ir 
Vargintojai! j * Q**”*^*t

(.. i; > . . e • Į «• . '
Blogas <ąlyoB BkaudGjlmas Bueradhia uust- 
leihimą... padaro Visai sergant} I O visgi 
daugelis žmonių kenčia ntuy, galvos ^kattdfi- 
jlmo <nereftc0lngal, -dėlto, kad nežino tikros 
priežasties..
Kni r^itą : K»r4^ tau ' skaudos galva, patik- 
rlųk Pats save. Gal' tau reikal ngae tikrai 
geras paiengvinhnas ; n.etvarkiai veikiančių 
vidurių, ‘lt jeigu tftš ,vrk, tki maža Ex-Lax 
rDytol‘3 sutelks tau didelę pagalbą.
Ex-Lax yra labai patikimas liuosuotojas- Jis 
yra efektingas vdlk.me, bet taip ipift Hr 
švelnus, • Jis duoc.'a rezultatus be tiekių išsi- 
tempimų ir .nesmagumų. ‘
Be to, EX-LaX yra mal mis piHlmtl. Jis gar
dus kaip Skanus Šokoladas. Juk galite kauti 
dėžute kiokvjehoje ^aistiinfijė už 10 centų 
artyi už centus.
■Ėi iiisr^ii;iwyii.iiiwii iii. ui i ii imt i.......................... i .i

SAUGOKITftS , PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKI! JĮ PAKEIKIANČIU!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax!
j IkidCmfiklte raldeę (,‘E-X-L-A-X” ant 

^fižntas ir kiekvienas plyteles. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-liax.

ly II ■

Popiežius paskirs 
kardinolus Ame

rikai
VATIKANO MIESTAS, Itali 

ja, lapkr. 13. Pranešama/ 
popiežius Pijus ketinąs paskir
ti naujus kardinolus. Jis tai 
padarysiąs prieš Kalėdas. Ir: 
Jungt. Valstijoms busią paskir
ti kardinolai.

Dabar kardinolų esama 58. 
Popiežius Pijds ketina papildy
ti jų skaičių iki maksimumo, 
iki <

• i
i ... . . .. .... .... ..............,  ...... . .— r

(šiai
narni diskusinio pobūdžio 
straipsniai. Jame duodame pro- 
gos skaitytojams pareikšti ir lo-, 
kias nuomones, su kuriomis vi-< 
siškai nesutinkame. Taip daro-i 
me ir dabar. Laisvamaniai, ži
noma, galės tinkamai atsakyti 
į spausdinamame straipsnyje 
daromus jiems priekaištus._
Red.).
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15-to Wardo Dem 
Kliubo Darbuotė

1 kratų Kliubo Pirminink 
Doviai praneša nariams 
linkės lietuviams, kad 
tis susirinkimas įvyks 
čioj svetainėj, prie Washtenaw 
Avė. ir 68th St., tiktai ne penk
tadienio vakare, bet ketvirta
dienio vakare, Lapkr.-Nov, 16, 
7:30 vai. vakare.

Taigi prašau visų įsidėmėti, 
' kad susirinkimai daugiau ne- 
• bus laikomi kas trečią penkta
dienį, bet kas trečią ketvirta
dienį. Visi kliubiečiai malonė
kite būti susirinkime.

Rengia Vakąrą
Taip pat nepamirškite, kad 

kliubo rudeninis balius su dau
gybe dovanų yra rengiamas 
sekmadienio vakare, lapk. 19 
d,, Marųuette Hali, 6908 So. 
Wėstern Avė.

apy- 
sekan- 

toj pa

Remkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter
TU AL

GERB, Naujienų skaityto- 
jot ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

Dr. V. E. SIEDLLNSKI
DENTISTAS 

Pinn., Trečiadienį, šeštadieni 
4631 So, Ashland Ave» 

Tel. YARDS 6994
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYKTTE 365«

Mrs. A. K. JARUSZ
Physieal Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

6630 S. VVestern av. 
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlio, 
Central Avenue, 
Bcverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU“SPECJALISTA1

spal
vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

Antroje

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4U5 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 1980

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 3 vakaro.

S'eredoj pagal sutartį.

M. C.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti

visų didesnių mie- 
kurį galėsite sekti 
veiksmus.
žemėlapio pusėje 

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

Kaina 15c.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ ■; ;i <?■» ,■ ■. • ■ ■■..■ , ■ \ ... v ’ ' , . •

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTA1GA

i J. AMBŪLANCfc
. DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAVAYETTR Kn

koplyčios visose

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9922 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7«65
5 tonus ar daugiau .......................   ■
PETROLEUM CARBON COKE $7*40
Perkant 5 tonus ar daugisru Tonas ■ 

Sales Tax ekstra. 
..... ..........................................................................................................................m m a«ii

■1 - 1 ■ 'Į —--------------------tftu'i

Kabio -U

Klausykite musų radi® programų Antradienio ir leitadienio srt- 
metlals, 10:00 vaL ryto U W. H. X P. stotte (MM KJ

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAFTUSH, DPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ssti priežastimi galvos skaudėjimo 
;vaigimo, 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 19 ryto 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
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

Kiti Lietuviai Daktarai

Kreivos akys

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

DR. G. SERNER
lietuvis akių Gydytojas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1C r. iki 2 popiet 
ir nuo € iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus.
Phene YARDS 7299.

K

Tel. Office Wentworth 6330 ' ., 
Rer. Hyde Park 3395 *

Dr. Sušauna Slakis'1,1
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
69(i0 So. Halsted St

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1684 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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos^Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

ADVOKATAI

W.H.I.P st

a

S*

i;
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Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

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. Ttlephone PLAZA 3200

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Caiifornia Avenue Phone Lafayette 3572
.............................. ■ .................................................................................... ................ ...................................................... ............■

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

LACHAWICZ IR SŪNŪS
£314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pulhnan 1270

PROGRAMŲ

1646 West 46th Street
■ ................................................................... ... N , , ................- ................... .

S. P. MAŽEIKA
331-9 Lituanika Avenile

L J. ZOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

b .i*.—.................... -.i

Yards 1139
Yards 1138

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

K, P.fiUGIS 
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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY 
10 West 18th Street 

J vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na-i 
nų šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų jmekėti—36 mė
nesiai išmokfejimiri—žema palū
kanų kaina. Lietuvis saiesmanas

jūsų

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

KLAUSYKIME
SftlTIMIERO RYTMETINIŲ

- - - ■■ ■—

BUDRIKO RADIO 
VALANDA

Pereitą septintadienį Budri
ko oro teatras, kaip ir visuo
met, buvo geras, gražus ir įvai
rus. Muzika, dainos ir vaidini- 
mfcftr pavyko gerai visais atžvil
giais. Programų dalyviai buvo 
skaitlingi ir visi gerai atliko 
savo dalis. Radio stotin taipgi 
atsilankė ir svečias iš New 
Yorko, Makalų tėvas, dabarti
nis “Tėvynės” redaktorius, Kle- 
ofas Jurgelionis. Jis pasidžiau
gė, kad Makalai vėl atgijo, pa
laimino Makalų dukrelę Aldoną 
kaip savo įpėdinę, išreiškė viltį, 
kad Makalai gyvuos'ir toliam, 
ir palinkėjo jiems geriausio pa
sisekimo ir laimės.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vakare 
nuo 7 iki 8 vai. Chicagos laiku 
iš stoties WHFC, 1420 k. Bus 
gera akordejonų muzika, gra
žios musų liaudies dainos, svar
bus asmenų ir draugijų prane
šimai, juokai ir svarbesnes tos 
dienos pasaulio žinios. Nepa
mirškite , pasiklausyti.

Radio Mėgėjas.

iilitiiiiiiiiiliiiiKUiiiiiiiiiiiiiiiii

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

'tiiirtiiintlitiitiiiliiiifniitiiiiiit

Ambūlance 
' Patarnavi- 

į inas Dieną 
I ir naktį

F TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So/ Caiifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So., Western Avenue Phone Lafąyette 8024

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

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

'Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597
—        1,1,1 •' ■ ■" —    ■■r"

Office and Bes. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 m.

DR. ST. NAIKELIS
PHYSICIAN AND SURGEON

3261 So. Halsted Street

1824
3395

Garsinkitės “N-nose”

■Kl



PALYGINK ŠIAS VERTYBES 
musų 
kerta

Naujos

Trečiad., lapkričio 15, 1939

KORESPONDENCIJOS
lentos 3/8

Binghamton, N. Y
metus

diiiftMMiK

Ublended

Pasaulis Be Moterų

arcus

iš stoties

KasdienTAUPAI?
INSURANCE

(APDRAUDA)

LITHUANIAN BUILDINC, LOAN & SAVINOS ASS’N
Vardas.

Adresas

Mietini.

Valstija

prieš 
užgyrė

TIKRA 
KAINA

Hffirsit 
mušiką

LUSTER-FOAM GIV£S 
TEĖTH THE MOST 

MARVELOUS LUSTE R j 
AND SPARKLE. j

DABAR 
Dvigubas

10c 
>uz25c

Nebėkim Mes Nuo
Savo Darbštaus
Jaunimo

NAUJIENOS 
1739 S. HalstedSL, 
Chicago, I1L

KAINUOJA 

MAŽIAU

PORA

RYTINE RADIO 
VALANDA

buk tai savitarpinę apsigynimo 
sutartį, dėl kurios Lietuva jau 
dalinai netenka savo nepriklau
somybės. Matykite OLŲ GOLD’S Nau 

ją “ZIP-TOP” Pakeli!

K 'Pereitame Ekonominio Cent
ro suvažiavime New Yorke, rug
sėjo 11 d., dalyvavo tik keleto 
Lietuvių Vaizbos Butų delega-

Tokia proga yra

may not enter 
iellghtfully difforent 
lęarą of. When stdiva

keitimai Naujienose 
uodą naudą dėlto, 
id pačios Naujienos 
» naudingos.

Kiek Yra Lietuvišku c 

Vaizbos Butų?

Valdyba,
Chas. K. Pikiel, pirm, 

629 54th St., Pittsburgh, PaRaStfnB atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 8 ryto iki 1 vaL popiet.

Markūnas ir P. B. 
iš ’ A. L. Kongreso 

skyriaus pasi-

ky never even have reached. Člc^r.; 
lesareus xhere some experts say 
o of decay starta.

3M tube, or better štili, the 
tube containlng more than 
th pašte, At any drug codn- 
larmacal Oo.. St. Lotu*, Mo.

giau energijos ir toliau veikti. 
Tai jus galite padaryti atsilan
kydami į minimų pareng’mą. 
Todėl neužmirškite lapkričio 19 
dienos. Pradžiai vai. popiet. Po 
programo bus šokiai. Įžanga pi-

Tik mini ėskite t* raudoną 
ją juostelę viršuj nuo 

t pakelio...

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir narni

ninku, kurioje ran 
vernal nuo Public Liabl- 
Htiet.

4. Kurie \ negavote tokio laiš
ko, atsikreipkite į Ek. Centro 
valdybą.

Kur dar nėra Lietuvių Vaiz
bos Buto, biznieriai ir profe
sionalai privalo tuoj pasis'.engti 
suorganizuoti arba kreip.is ?. 
Ek. Centrą informacijų.

Visi Vaizbos Butai privalu 
išrinkti savo atstovą į Ekono 
minį Centrą, kuris skaitysis E k 
Centro narys ir talkininkas.

Trumpu laiku bus paruošta 
ir išsiuntinėta Vaizbos Butams 
Ek. Centro taisyklės ir Vaiz
bos Butų įstatų projektas.

Visi Vaizbos Butai ruoškite i 
1940 metais pilniausia susior 
ganizuoti: išrinkti savo veik
lias Valdybas darbavimuisi sa
vo kolonijoje ir taipgi jsanti- 
kiuose su Ekonominiu Centru.

Visais reikalais rašykit: \

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE t

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIOIŲ 
1739 S. Halsted St

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

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

kėjimais iš

Plastėr
storio

Sienoms lentos 4x6
iki 4x10 ...............

Naujos 1x6 lentos..

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loąns

Statau visokis rūšies naujus nardąs ant 
•engvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi- 
šok) taisymo darbą he jokio cash įmokė- 
ilmo ant lengvų mėnesinių išipokėjimų 
(Išgauna geriaų^f atlygį)imą-,,iš Fire In
surance Companijų dėl .taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie '

Pareiškimas Binghamtono 
lietuvių visuomenei

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
33 kuopa, kaip ir kitos vietos 
pažangios lietuvių organizaci
jos, sudarė Amerikos Lietuvių 
Kongreso Binghamtono skyrių, 
kuris turėjo sau už tikslą at- 
steigti demokratinę santvarką 
Lietuvoje.

Per du su pusė metų kaip A. 
L. Kongresas, taip ir Bingham
tono skyrius toje srityje veikė 
ir nemažai nuveikė.

Juostele nusipučia aplink 
viršų — nerniauna dvi 

eiles Cellophane...

Viršus nusiima, svarus, ua 
bar Amerikos šviežiausi ci^a 
retai ir lengviausi atidaryti.

Pirkite tose krautuvėje, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

Bet kadangi pastaruoju laiku 
Lietuvoje , tautininkų partijos 
diktatorine valdžia buvo pakeis
ta liberališkesne, daugmaž vi
suomenine valdžia ir, į tai at
sižvelgiant, Amerikos Lietuvių 
Kongreso Centro Komitetas nu
tarė likviddotis.

Antra, tai viena iš Kongresą 
sudaranti stambesnė srovė, t. y. 
komunistų srovė, išėj 
demokratijos principus, 
Vokietijos nacių (Hitlerio) dik
tatūrą, kuri jau suspėjo atplėš
ti visą Klaipėdos kraštą .nuo 
Lietuvos. Ir taipgi be jokių re
zervacijų užgyrė Rusijos <labar-

vėllausrtas žinias, 
ir kitus Įdomius 

pranešimus.

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 85^0

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v. .

Kadangi per keletą ilgų metų 
Ekonominio Centro suvažiavi
mo nebuvę laikyta, ir Vaizbos 
Butai neprisiuntė centro valdy
bai jokių pilnų žipių apie save, 
nėra tikrai žinoma kuriose ko
lonijose gyvuoja Lietuvių Vaiz
bos Būtai arba Biznierių ir Pro
fesionalų Sąjungos.

Vaizbos Butų prašoma sekan
čių informacijų:

1. Visi Vaizbos Butai prašo
mi atsiliepti į Ekonominį Cen
trą, prisiunciant pilnus savo 
1939 metų valdybų sąrašus.

2. Prisiųskit Ek. Centrui vi
sus antrašus savo narių.

3. Tik ką buvo išsiuntinėta 
Vaizbos Butams laiškai iš Ek. 
Centro. Pasistenkite atsakyti į 
visus punktus laiške pažymė-

“Amerikos Šviežiausi Cigaretei 
DABAR IR LENGVIAUSI ATIDARYTI!

Pasižymėkit lapkričio 26 dieną 
* Gal būt, kad jau daugeliui 
yra žinoma, bet vistiell tenka 
priminti, kad lapkričio 26 d., 
sekmadienio vakare, įvyksta 
vienas iš žymiausių ir gražiau
sių šio sezono perstatymų, tri
jų aktų opera “Bohemų Mer
gelė” (Bohemian Giri).

Šitą puikią operą perstatys 
Naujos Gadynės choras, kur 
yra susispietęs musų veiklus ir 
pažangus jaunimas.

Mes daug esame linkę kalbe 
ti, kad musų jaunimas ištautė- 
jęs, kad jis neina su mumis, ir 
kad jis nedirba tautini ir kultū
rinį darbą, čia į tą. klausimą 
yra duodamas aiškus kaip die
na atsakymas. Musų jaunimas 
veikia kaip taautinį, taip kul
tūrinį ir meno darbą, tik mes 
turime tatai išgirsti, 
ir pasidžiaugti.

Pasinaudokim šia

labai pigios kainos 
jūsų bLas pusiau. 
2x4 ................. O,Tad atsižvelgiant į esamą pa

dėtį LSS 33 kuopos atstovai į 
A. L. K. Binghamtono skyrių 
Juozas Morkūnas, skyriaus vi- 
ce-pirmininkas, ir P. B. Balči
konis įvykusiame A. L. K. 
Binghamtono skyriaus susirin
kime spalio 20 d. 1939 m. Lie
tuvių svetainėje, Binghamton, 
N. Y., pasiūlė, kad atsižvelgiant 
į susidėjusias aplinkybes sky
rių likviduoti, o esamus ižde 
pinigus ($24) paaukoti Vilniaus 
badaujantiems žmonėms.

Bet komunistines sroves 
žmonės tam pasipriešino ir nu
tarė, kad skyrių palaikyti ir ant 
toliau. Be to, dar nutarė išneš 
ti tam atatinkamą papeikimo 
rezoliuciją Centro Komitetui ii 
surengti kokį nors viešą paren-

Vargiai kam teko girdėti tokį 
pasaulį, kur nebūtų moterų. Bet 
sako toks pasaulis buvęs. Sako 
keli vyrai atsiskyrę nuo savo 
moterų ir bandę; b£ jų gyventi. 
Koks tas jų gyvenimas buvo, 
kaip jiems sekėsi ir kas iš to 
išėjo bus galima pamatyti sek- 
madienį, lapkrięįo 19 dieną, A- 
merikos LietuYiiį Piliečių Klit- 
bo svetainėje, 280 Union Avė’., 
Brooklyn, N. Y., kur bus suloš
ta komedija, vardu “Pasaulis 
Be Moterų”. , o
. Be to, mišrus > choras, vyrų 
grupė, merginų grupė ir solis
tai padainuos gražių dainų. Vi
sa tai rengia Operetės choras, 
kuris -susideda iš jaunimo. Ko
medija bus suvaidinta gražiai, 
nes ją vaidins prityrę scenos 
mėgėjai. O kaslink choro ir gru
pių dainavimo, tai jau nėra ne 
kalbos, nes Operetes chorą mo
kina gabi chorvedė p-lė Violetė 
Tainkiutė, kuri mpka parinkti 
gražias dainas ir jas tinkamai 
^mokina. Operetė^ choro gru
pės ir solistai dažnai brookly- 
niečius palinksmina per Jono 
Valaičio radio programus šeš
tadieniais. Mes galime išgirsti 
gražių dainelių. Bet savo paren
gime choras ir grupės kur kas 
daugiau ir gražesnių dainelių 
padainuos. Reiktų šį chorą pa
remti ir jaunimui priduoti dau-

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 j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

JOHNPAKEL
6816 S. Western Avė. Phonc Grovehill 0306

proga 
teikiama

Naujos Gadynės choro lapkri
čio 26 d., Sokolų svetainėje, 
2343 S. Kedzle Avė.

Ateikite visi ir pamatykite tą 
puikią operą “Bohemų Merge
lę”, kur musų jaunimas jus 
palinksmins su savo gražiais ta
lentingais balsais, vaidinimu ir 
muzika. Jei jus to nepadarysi
te, neatvyksite paklausyti to’ 
gražaus veikalo,' tad žinokite, 
kad ne jaunimas bėga nuo mu
sų, bet mc.. nao jaunimo bėga 
me ir nebematome jų tuomet, 
kuomet jie mus kviečia ir žada 
mus palinksminti kultūriniais 
neno darbais. —Kazys.

KfMftler’a Private Rlend—maldyta degtinė, 25% straight whl»key—75% neutral spiritas, 
rllstll. Iii grudų. 90 proof. Julius Kessler l)lstrll>uting Co., Ine., Latvrenceburg, Ind.

Tad LSS 33 kp. atstovai ma
tydami, kad A. L. Kongreso 
Binghamtono skyrius nukrypo 
nuo savo pagrindo, t. y. demo
kratijos principų ir pradeda 
užgyrimą Lietuvos ir jos žmo
nių pavergimą po Rusijos bol
ševikų staliniška diktatūra, pa
reiškė, kad jie yra kuopos įga
lioti ištraukti LSS 33 kuopą iš 
A. L. K. Binghamtono skyriaus. 
Ir su spalio 20 diena 1939 m. 
kaip LSS 33 kuopa, taip ir jos 
atstovai p 
Balčikonis 
Binghamtono 
traukia ir už tolimesnę tos įs
taigos darbuotę nei LSS 33 kuo
pa, nei jos atstovai atsakomy
bės neima. Ii’ lai Binghamtono 
visuomenė žino, kad nuo da
bar A. L. K. Binghamtono sky
rius yra pilnai dominuojamas 
komun-nacių.

Buvę LSS 33 kuopos atstovai 
A. L. Kongreso Binghamtono 
skyriaus: —P. B. Bąlčikpnis, ; *

J. Morkūnas.

NUDAŽYTI 
KURTENUS SU/^V^.

■ ,, ______________ > NAUJIENOS, Chicago, III
' t . ... f ........

tinį daliną Lietuvos okupavi- ; • 1

Reaches decay-ridden “Blind Spots1 
that ordinary pastas, powders . .

even water
It’s here! The mosi dėl 
tooth pašte you ever h<______ ______ ____  „
bnd bruSh touch the NE W formula Listerlne 
Tooth Pašte, supercharged with Luster- 
Foatn detergent, it instantly springs Into 
an amazing "bubble bath" that makos your 
mouth tingio wlth life. So fine lt surges Into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrices mąy never even have reached. Cleans 
and polishes r~ ’ 
up to 98% i *

Get the blg 2 
double-size 40^ 
W pound of tooi 
ter. LambertPh

THB NSW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Šupercharffed X*~s£j»

i with

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel LAFAYETTE 4557

P. KLUJKA. vedėjas
COLUMBIA 

ROOFING CO.,
NOT INC. - • '

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

ters -ir Blėkų specialistai.
3319 S. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

Pirk skolon. Imk 3 
išmokėti.

Albert Lumber &
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

LJ ADVIGUBINKITE savo rūkymo smagumus- tikrai 
-*■ šviežiais cigaretais—tikrai patogiam pakely. Old 
Gold ne vien kad duoda jums puikiausi tabaką kokį tik 
pinigai gali nupirkti, bet ir dvigubai užantspauduoja jų 
šviežų skonį ir kvapą su ,2 eilėm Cellophane vietoję vie
no. Ir dabar tas išimtinas dvigubas Cellophane atsidaro 
dvigubai greičiau! Pabandykite “Zip-Top” pakelį labiau 
sušvelnintu Old Golds šiandien—bet kurioj cigaretų 
krautuvėje. ' ■ Copyright, 193»,

by P. LorlUard Co<

Gypsį^
&CRU CURTAIN DYE
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tifc tlththtam baily ftUt
Pubiish Daily Escępt Šunday by
The Lithuanlto te Pub. Co.; Inė.

Jsted Street 
ai 8300.

1739

Chicagoje—paštu
Matams ..-—r. 
Plikei metų JL 
Trims mėnesį 
D^iėm mėnesi)

Subscription Rates:
$5:d0 pet fėiį IttCahsi&U
$5.00 per yėėr Oiitside of Chicdgb
$8.00 per year fn Chicdgo

Vienam mėnesiui, -_______
Chieagoj j>eį išsiuhtfnėiojtiš:

Menesiui____ _____ 2------- -

us
ne
5c

(A^piginta)

Ęptered as, .Šeęųnd jCla$L Mattel 
Marcė 7th 1914 at. the Post Office 
of Cbicagp,. J1L, under the act of 
March 3rd 1879.

iš.dO
2.7d

i&ti- 
fjant sekmadienius. geidžia Nau
jienų Bendrovėj 173^ S. Halsted SĮt., 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Mčtemš v
Pgąei mėtų
Trjųis menę:
Dyięm mėnesiams -------- X 1.00
Vienam mėnesiui -------------- «75
Lietuvoje ir kitur užsieriliiosę:
M s $8.00

3

___  2.50
1

LĮŪ >

Tr^rs mėnesiams -------
Pinigus reikia siųsti pdŠto Money

Ordėtiu kartu su

Karas jūrėse
Pereitame pasaulio kare vokiečiai padarė labai datig 

žaibš Ailglijdš btekyboš laivyniti. Vokiečių sūbmarinoš 
paškatldilidayb apie fhiliOiių tonį' laivų įtalpos kas mene- 
siš, ir vienu laiku Anglija bijojo, kad ji nebeturės pakan
kamai laivų maištui ir pramonės žaliavoms parsigabenti 
iš kitiį šalių.

f)abaftiniamė kare vokiečiams sekasi daug prasčiau. 
Nuo karo pradžios iki pereitos savaitės, t. pėr 10 sa
vaičių, vokiečiai paškandinb nepilnai 300,000 tohų Aftgli-1 
jos laivų, het per tą patį laiką Anglija pasistatė naujų 
laivų 600,000 tonų įtalpos. Todėl jos prėkybbš laivyiiaš 
šiandieh yra 300,000 tonų didesnis, nė^ii kad buvo pHėš 
prasidedant karui.

TiėŠd; kad AHglija turi nuostolį dėl frau jo Amerikos 
nėtilFalumo įstdtyhid, ktiris draudžia Jungtinių Valstijų 
laiyariiš plabkibti ukato' zonose”. Apskaičiuojama, kad 
kdkiė 345,(W6 tonų Iditiį įtalpos, kurie būtų prištatiheję 
AftiėFikos prekes Anglijai ir Franciizijai, dabar turi būt 
gabenami anglų laivais. Bet Amerikos jaivynaš pavaduos 
afigltį it frMfibiižį laivūš, kurie iki šiol plaukiodavo tarpe 
įvairi^ pObių tdlirhėšė Huo karo vietose; o jie galėą būt 
vartojainį piįekiy £abėrĮimui iš Amerikos į Europą.

žodžiu, Hitlerio šūbmarinos nieku budu negali Ang
liją “paklūpdyti”. Anglai ir franeuzdi kartu šu britų do
minijomis turi apie 10,000 prekybos laivų, ir kokius 5 ar 
6 tūkstančius turi neutralios šalys, kūrios yra draugin
gos demokratijoms. O kdlkas anglų laivų paskandinta 
tik apie 60, ir Anglija jau pasistatydino.115 naujų laivų!

Jurose Hitlerio “galybė” sąjungininkams visai ne 
baisi. »* , ’

/ • « < • i-

Sustojo komiihistų dienraštis

“Rtišijoš prblėtaridt&s yra 
vartojamas bandymui, už kii- | 
f į jišdi tMH blokšti savb kraii- 1 
jd Ir kyffb'ėinis ir, kds dar 
aršiau, skaudžiu nusivylimii 
iliik ŠS’ciBidtlfiid idealo.” 
iiikldldrlŪi fekid kritika, ži- 

noma, nepatiko. Bet pradžioje 
j'išhi nedfĮšo jos šloplriti. Rusi
joje prasidėjo pillėtinis karas. 
Leiiiiias ir jo bendradarbiai^bd- 
vb pfišersti toleruoti šiokią to
kią nuomonių laisvę, \ kad žmo
nės nebūtų Visiškai aUtumli 
nud ^didŽibš.

Diktatūros aparaids.
Leninas' višdip manievravo, 

kdd valdžia iiėiššprhstų iš jo 
Irahkų: Bet ‘vieno dalyko jisai

čia Buvo atlikta kokia tai didė- riaftijos kbntrolėje/Nfc- 
1Č geradarybė Lieiuvai, kurios L tebitiinkų klasės diktatūra 

brašfhiė dar paslėpta nuo publi- faktiliai. jpaMtti bolšėvikij pab 
. Įtijoš diktatūra.

tikrumoje čia yra skaudi 1921 m. jisai apie sočialisti- 
ski’iauda Lietuvai. Jeigu kaš nes partijas pareiškė: 
yrb šitame sovietų valdžios pa- v . .
sieigime nesupfantairid, tai tik- ,4 Mlmšeyikuš ir social-revo- 
tai klauširiidš: kbdėl. Ma^kvsl ii- Hrle-. .dtvirdi
kiną tokią žlibą politiką santy- Pris.1p.a^^, a’ kaipo tų partijų 
kiubse su Lietuva? Pridėjusi vi- ftfiridi, arba kurie apsimeta 
sas lietuviškas sritis prie tos mes ^a’kysi-
Vilniaus krašto! dalies, kuri yra me kalėjime.

I sugrąžinta Lietuvai, ji butą igi- O-metais, vėliaus,Leninas jau
jusi Lietuvos simpatiją: O da- pdšakč šitaip:

ftušivyliiiio -jausmą ii- nėpašiB- “Tdi dkrbris nidšiiiinenis 

liejimą. J ,
Tai diktdtoriško galvojimo | 

vaisius. Stalinui, kaip ir kitiems 
panašiems autokratams, nesvar
bu gera kaimynų valia. Jisai 
mano, kad, turėdamas milžiniš
ką armiją (kad ii* gpipŪvusią)', 
jisai gali neįtaišyti; kokią iiuo- 
taiką sužadina mdžiukeje Lietu
voje jo grobuoniška politika. 
Jam yra šUprantamaš tiktai 
kumščios argumentas.

Liėtiivoš dėlėgSfcijbš pirminin
kas, ministeris Urbšys. Tegu ji- 
šai, fclFdi; ifiil it p&Mkd:

B|t ji žldo Idt&t- gefdi, kad 
Urbšys n^ims ir nepasakys. Ma
žos Ulšt^ėš vdldžia nėgdli at
virai dad&kyįi sŪVd nubiiidnį a- 
pjė štipHds ir dgrŽsittgd kaimy
no politiką. Ar tas pats Urbšys 
drįšo pereitą pavasarį viešai 
pratiėšti,1 kodėl Lietuva atidavė 
Hitiėridi Klaipėdos ięfaštą? Nė. 
O ItŪi tą “mistefiją” mėgirip 
LielUvbš žmorfėins išaiškinti 
Kattoo radio, thi tuoj aus atėjo 
iš iŠėrlyno ultimatumas, kad 
tas fadio pradiėŠiiiŪiš butų ap
šauktas. % ' y;

Ttioš daiykiiš gali šūprasti if 
maži vaikai. Bėt riiUsiškiai Stil^l v J1OCM

klapčiukai apsimeta, J1, | laikėsi'kietąi: kad valdžia butų 
č*
le geradarybė Lietuvai, kurios lva darbininkų klasės diktatūra

Vietoje klases DIK
TATŪROS, KLIKOS 

diktatūra

Chicagojė komunistai turėjo dienraštį ‘^Midwest Dai
ly Record”. Tai buvo propagandos leidinys, kurio publi
ka nenorėjo skaityti. Jo palaikymui partija rengė vieną 
pp kito aukų kolėktdvimo “vajtlš”. BttVd škėlbiama; kad 
tie vajdi atbėsdavę kiekviėrią kartą po kėiiaš dfešitttiš 
tūkstančių dolerių- (ar judš šildėdavb aukotojai, ar kaš 
kitas, to niekas nežino). * • ;

Bet Maskvai susibičiuliavus su Vokietijos naciais, tas 
kbmiihišttj fibgaiiaš pasidarė dar mažiaus populiarūs, ir 
dabar jau pranešama/ kad, vietojo diėtlra^čib; ėisiąš šd- 
^dilihįš laikFaštiš. /

Komunistų spauda ne informuoja publiką; bėt sten
giami jai įskiepyti bolševikiškos diktatūros idėją, kuri A- 
merikdje, žinoma, niektiortlėt neprigis. Pirniiaūs dar bu
vb’ galima ddmti nėprdtaujantiems žmohėtns akis pasa
komis apie tai, kad Stalinas “kovoja prieš fašistus ir^rū- 
duosiūs Vokietijos barbarus”. O t šiafidleh? ;.. šiandien 
tomis pasakomis gali tikėti tiktdi tas, kas gaūna Užmo
kėti arba kaš netiifi smeįėnų.
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Jaii ii- Sidlltio davatkoms da- 

roši keku apgiriti lietuViŠkij 
Viitiidttš krašto šHČitį atplėšitnjj 

. ndč Llėliivbš. Bi’doklyhiškiš ko- 
niti-fiabill bi-git*^ rdšb:

“Muniš, įj'av. atrodo, kad 
toki Marcinkonys, kuriė yra 
į^rynai lietuviški; ttirėjb būti 
Lie’tUvbs piišČje patikti; bU- 
gi, einant pranėŠltnais, tdip 
nėra: jie palikti Sbviėtų Bal
tarusijos (kodėl rie Baltgudi- 
jos? — “N.” Red.) pūslėje. 
Kodėl? Kol kas Amerikoje 
niekas nežino.”

Bet yra faktas, kurį “Laisvė” 
bando nub savo skaitytojų pa
slėpti, kad Maskva pasilaikė ne 
tiktai Dzūkijos miestelį Marciil-

AHkti, bfcl-

m. spalio-lapkričio menesį, val- 
Tfeią, Leninas pradžioje bandė 
pridengti savo’ galią dembkrd- 
tiHe škraište ir paskelbė rinki
mus į Steigiamąjį Seimą. Bėt jb 
‘‘dėiriokratilliš” eksperimentas 
gfeitai pasibaigė, kai ilk pasiro
dė; kad milžiniška dauguma 
Rusijos žmonių jb valdžiai ne
pritarė. Steigiamąjį Seimą, kii- 
rihmb Lėniiio partija tiifėjo tik- 
tdi kėlvirtadalį Vietų, jisai lie
pė ginkliibtieriis matrosams iš
vaikyti.

Išvaikydamas žmonių išrink
tus atstovus, jišai žadėjo vėliau 
paškėlbti nadjus rinkinius į SI. 
Sėilną, bet p'aškui apsišvafšte —• 
šalvo prižadą siifaiiže ir, Vietoje 
demo’kfatines fešpublikoš, įšiėi- 
gė “sovieių valdžią”, kurią ji
sai apibitdihb, kaipb “prblėta- 
riitlb diktatūrą” (kad kutų pa
našu į “niarkšizilią”, neš K. 
Marksas tuos žodžius “proleta
riato diktatūra” pavartojo vie
name savo laiške!).

I Z U ‘ * T ♦ • • ... - * I
Bet proletariatas toje dikta

tūroje neturėjo jokio balso. Šit 
darbininkais Leninas elgėsi, 
khip su vergais. Net jo draugas 
Maksim Gorky laikraštyje “No
va ja Zižh” smerkė Lenino “pri
žadų tuštumą” ir vadino jo dik
tatūrą “laukinių autokratija”.' 
Gorkis rašė:

“Leninas nėra visagalis gy
dytojas, bet ėiftišk&s būrtiniii- 
kas, kuris hifeko nepaiso apie 
proletariato garbę arba gyve
nimą.”

Kai Lenirib šdliniiikdi baride 
jo diktatūrą apginti, tai Gorkis 

pasiglemžė? Brobklynb koiųu’ptsdkė:-

“ ‘Novaja žizn’ sakė įr, ne
siliaus sakiusi, kad reikalin
gų socializmo įvedimui sąly
gų mūšų šalyje nėra, ir kad 
Šniolno Instituto valdžia el
giasi sū Rusijos darbininkais, 
lyg kad jie butų pagaliai, ku* 
fiaiš norima užkurti Rusijos 
krbšnyjė Europos revoliuci
jos liepsną.”

Toliau Goi-kis įšpėjŪ 
nirikūs, kdd ;

1»WF

t

kohius, o taip pat ir Druski
ninkus, Ratnyčią, Rudnią ir k: 
Be to; į šiaurį nuo Dzūkijos jie 
pasilaikė grynai lietuviškas sri
tis: Švenčionių, Drūkšių, Apso; 
Pelekų, Daugėliškio, Tverečiaus; 
Vasiunų, Ceikinių, Melagėlių; 
Adutiškio ii* t;t.

Kodėl gi Stalinas šitaš sritis

naciai aiškina, kad “Sovietų Są- 
jungdš tyrihusybė liėttiviškij 
stičių betroško”; Netroško,, d 
betgi Lietuvai jų neatidavė!

IšėiM taip, kad tos liėtūviš- 
koš sritys tapo prijungtos prid 
SSRS prieš sovietų ^aidžios no
rą! /

Tai yra misterija, kurios ne 
šimtapfoėėritihiai Mdškvos pa
triotai neštengia “išvirožyti”. 
“Laisvė” duoda patarimą, kąd 
šitą misteriją išaiškiftiį buvę^

^Lietuvos gyvenimo posūkiai 
komiiftistšii biivo pfadėj^ triukšmauti. — Komunistų wuĮ- 

~ Kdi Opozicinių grupių žmonės atsi
sakę dlėmcmštfacijds rėrigifnų tižgirti; tai Ebmdhistdi 
griebėsi apgaulės. — ’ _
ri būti sudarytos palankios ^ąįygbs poiiiiriiam rung- j^^Į vkiėmš pjivaloriiį'iak- 
tyhUViinui. — Lietuvbs žmonėms tenka aukotis. — tą ii* išmibtį. Jei Sitai šUgėbėsi- 
MūšŲ vili^š; — Etirbpoš žemėlapis dar gali žymiai me atsiekti, tdi savaime susi- 

megs glaudesni bendradarbiavi
mo ryšiai ir visokie išsišokimai 
buš likvidilbti be pblicinių prie- 
moriių, kurios tokiais atsitiki
mais mažiausiai yta pageidau
jamos.

Taip pat tenka spėlioti; kad 
busimi nauji įnamiai nesikiš į 
mhšų Vidaus ginčus. Tai vis tos 
netolimos dleities problemos, 
kurios dabar visų galvas kvar
šina ir kartu neramiai veikia 
visą musų 

Tdigi;

Kdi Opozicinių grupių žmonės atsi

DėfnoŪštracija iiėpayyko. Tii- 
iankios šaly^os politiniam fiihg-

ttlių Šiaip taip išsisuko; tenka 
spėlioti, kad ir ateityje tas sun
kiai valandas išgyvens. Geras 
tąktas, sveika išmintis ir poli
tinė tolerancija visas tas kliū
tis nugalės. Spėjame; kad iš- 
ifiokširtie politinę toiėrahciją 
pas save įgyvendinti ir kartu

Mūšiį vili^š;
i&ftitSH.

* (Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

i

kahtibiėins sii tokiais žmonė
mis; kaip irtfehšėvikdi ir sO- 
ėial-rėvoliiičioniefiai.”

Opozicinėms partijoms jisai 
paskelbė kruviną terorą.

Pilietinio karo metais tapo 
sudarytas ir teroro aparatas —- 
“Nepaprastoji (Crezvyeainaja) 
Komisija” arba Čeką. Ją suor
ganizavo lenkas Dzęržynskis. 
Čėkbs skyrįų tihkiąs buvo iš
plėštas visame krašte.

šalia šitos,.teroro organizaci
jos buvo sudarytos kitos dvi į- 
staigos: Pojįtinis Biuras ir Re
voliucinė Kąyo Taryba.

Pblitiniš Ėiitraš (arba Polit- 
bitirdš) susidėjo iš keleto ašme
nų — pėdžioje iŠ 7 — kuriuos 
išrinkdavo partijos centro ko- 
briitetas. Politbiurb' priešakyje 
stovėjo Lęųinas. Revoliucinė 
Karo Taryba irgi buvo, sudary
ta iš kelių žmonių, kuriems va
dovavo Trockis.

Tos trys įstaigos, visai nenu
matytos sovietų konstitucijoje 
arba partijos įstatuose, pasida
rė tikroji “sovietų valdžia”, ib

Trockis ir Dzęržynskis — paė
mė į savo rankas visą galią. Pa
ti “Praycia” kartą pareiškė, kad 
šūkis “Visą galia sovietams” 
pasikeitė į “Visa galia čekoms”:

Šitas diktatūros ir teroro apa
ratas,, susidaręs pilietinio kard 
metais, nebuVo panaikintas ir 
po karo. Priešingai, atėjus tai
kos laikams, tas aparatas tapo' 
dar labiau sustiprintas:
L Įvedęs. Nepą (naują ekonomi
nę politiką), Leninas paskelbė 
mirtiną kovą visiems savo dik
tatūros priešams. Prieš valstie
čius, kurie nerimo ir kėlė riau
šes, netųrėdąnii duonos, jisai į- 
šstkė policijai ir kariuomenei 
Vartoti gtifežčiątišihš briethonėš;

“Muniš įeįkid ^blėžMėš rak-’ 
<os”; šilke jisai ltfel iii. Jisai 
iepė nesigailėti ir savo partijdš 

barių, komunistų, kurie nevy
kina kaip reikiant valdžios į- 
šakymų;

, ^Išvalykite 
rašė kiėftmas, 
dura, mirties 
apeliacijos.”

visa tai teroru”; 
“skubia procė- 
bausmėmis kė

•i

turėjo lenklU 
autoritetu. .
^rorištadto jU-

brieš Politbiuro
kai ifiSį m;

finiilRdi iŠfliikd
ji prašytų sovietų valdžių gra
žinti piliečiams teises ir atsteig-

darbi

^emokiįatiją”, kiĮM 
juvo žadėtą konstitucijoje, jie 
juvo apšaukti “maištiilitlkaiš”, 
HaFpiadhnio kapitalo agentaiš”, 
r Trockis pasiuntė prieš ju8s 

armiją, kuri tuos “riiaištinili- 
cus” Išžudė. O pitaiątis ( tolis 

paiŠtos tJKrqnŠtadtd. jurininktts 
Trockis vadindavo! “musų rdVo-

Jei ii- diėitą ir naktį jums ra
šyčiau, visviena visko nepajėg- 1 
čiau pranešti. Tiek naujo, tiek 
daug visokių įspūdžių mūšų šių 
dienų gyvenimas pilnas. Bėt jei 
ir viską praneščiau, spėju, ma
no laiškus gaunate su viso mė
nesio pavėlavimu, lai kai ku
rios tos žinios jau butų pusėti
nai nublukusios ir tuo pačiu ne
beįdomios; o be to, iš viso ne
žinau, ar mano visus laiškūs 
gaunate. Rašau kas svarbesnio 
ir jums įdomesnio.

Mūšų koibūhistai pajutę, kad 
tUrešinie iš mtfeų naujo kaimy- 
ho įndmius, staiga labdi išdi
džiai pakėlė gaivūs. Jiė net dvi 
diėilaš mėgino visai nevykusiai 
dembHštfuoli, tuo pačiu paro
dyti savd pajėgumą ir kartu 
iiau j am kdiinytiui pareikšti rie- 
paprastą prisirišimą ir dėkingu
mą už Vilniaus grąžinimą:

Iš ęšidės iiž Vildių nėra ko la
bai dėkoti; neš Liėtuva riėt He- 
atsiima tai, kas 1920 m. sutšir- 
timi šh 3ŠŠR bhvd numdtyta. 
Tuomet Lietuva kafą laimejtis 
išsiderėjo tdi, kas jdi ištoriiiiai, 
ėthbgrafihiai ir ūkiškais štime- 
timaiš priklauso.

Dabar tą teritoriją SSSR Veik 
be jokio šūvio- iŠ pakrikusios 
lenkų armijos pasiėmė ir ėiiiant 
anų metą susi tarimu privalėjo 
viską Lietuvai grąžinti. Tiėša; 
dalį gavome, bet kartu gauna
me ir įnamius, tai yra SSSR ar
mijos įgulos. Kokio dydžio ir 
kur jos bdš dabar dar tikrdi 
nieko nežinome. /

Tos suruoštos komunistų de
monstracijos padarė į plačius’ 
visuomenes sluogsnius labdi 
neigiamo įspūdžio. Dalykas tas, 
kad koniuhistai ultimatyviai pa
reikalavo, kad jų tose demons
tracijose privalo dalyvauti ir ki
tų opozicinių grupių žttidnėš. 
Tokie reikalavimai žodžiu buvo 
pareikšti liaudininkams, krikš- 
čioiiihis demokratams ir ki-• < z.
tiems. Žinoma, šio “iiltiniatu 
mo” Visi kiti nepaklaUse, hbrs 
ir buvo sakyta, kad jei kas ne- 
klaušysiąs, tai ateityje busią at 
siskdityta. Tai jau savo rųŠies 
avanšd grąsinimas!

Ir vis dėl to komunistai visur 
darbininkams skelbė, kad tai vi
sų politinių sfovių bendra de- 
morištfacija. Kai kas iš darbi
ninkų buvo pusėtinai suvilioti. 
Demonstracija nepavyko, nes 
policija ją stipriais argumentais 
išvaikė. Demoristrantai daugu
moj ė buvo žydai darbininkė; II- 
jų tdfpe žydų buržuazijos iŪ8k: 
slą kibanti jaūnuomene. YfŪ £ 
tariiho, kad tą demonstfĮtijt 
pusętiriai išnaudojo trocklšlė; 
kokią Lietuvoje taip pat ČšŪfiiti:

Yfa suimtų, jų dalis btiš ati
duoti teismui, b kiti a^miilišlffi- 
tyviai nubausti.

Komunistų paskutinių dikŪtį 
įžūlumas sudaro nkdb’ėjbHhai 
didelius, rūpesčius. JUk Ūtos gČ: 
rai žiriome, kds seka p8 šiokią 
demonstracijų. Antai Sudetijoje 
vokiečiai naciohttlšO’Cialištai taip 
pat provokaciniai elgėsi, paga
liau Vokietija pradėjo įrodinėti, 
kad Čekoslovakija nesugebanti, 
kdipo valstybė tvarkytis; o jaU 
tolihiėšričs pasėkoš vlšieriiš, ži- 
hdmos. Lkbkijos valstybė taip 
plt b’ii^b iŠdfdyta kaipo nesuge
banti šūšilvarkyti.

■ m X Ž > Z 1 i‘ •> - -■ • t:

liUcijbs pažiba” !
Tokiu budu visa, ką Leninas 

buvb žadėjęs Rusijos žmonėms 
1917 m., buvo iš ją atimta. Iš 
senosios Rusijos griuvėsių išdy
go despotizmas, aršesnis už bu
vusiąją caro valdžią.

Bėt tČnkd šįlėlioti, kad šitip 
ilšitikitoti kbniuhisttį būvb tik 
eilinis iŠšiŠbkinihs,' kol kas nie
ke) bėndto hbtbrįš šd rtalijo kal- 
myiib intorešaiš. Bet viėna tik 
aiškd, kad policines |jrieniones 
jų ddrbriias derilbrištračijas vai
kyti — tdi riėba to klaiisimo iš
rišimas. Turi būti sudarytos to- 
kib'š yidąiiš gyvėhihib šąiygb'š, 
kad idsdi politihiš fiįtigtyiiiivi- 
maš galely visų politinių šFdvių 
Idisyai įaširMkšti; NėdBėj8iina, 
kad tiibhiėi komunistai Hutų 
niiitbrikbruoti; iieš liętdvliį HdF- 
biiiinkų tdi-pb jie pdšišekitob hė- 
t8?l; o dabar tfttHb jau ir t a i ]i 
dl*tittiš(tittiė VdHdbtiyjb jie gali 
ddf. idkiaii Viską drtiihšti ii* ša- 
vė kdhkiiiių pddčlyjė paštetai. 
Taiį)’ išturėtų būti. /

MąHdmė, kad sulauksimi gė- 
rišhitį Vidaus pblitinių sąlygų ir 
tiibmet btiš žyniiai lengviau šb 
kbfrtttriištaiš konkuruoti, o jei 
riikdlaš bus — ir beridtadar- 
biaiiti, jei tik komuništfii. savo 
arbgaiibijos išsižadės ir šavo 
veikimo taktiką pakeis.

fiet tai jau ateities klausimai, 
kurių čia iš esmės neliesime. 
Kol kas tėnkh škditjdiš sii tuo, 
ką ddbdr ttiritob.

Ltotii^d jdii dadg yišokių kar- 
čiiį If stirių ylifiiidiĮ yfa turėju
si; bėt iš Višij ttj b'Čclų ir nelai-

gyyemmą.
ViitiiaHš & Įgalimas, 

kaip matote; nė tlėti tik džiaug- 
šfrio’ lydiitįas, bet kartti Sukelia 
daug stiprių rbp’ėšČiiį; O vis dėl 
ib itlbš visi kupiiii gbfiį norų, 
Ūiiošdkdiiš jjdšit-yžinib tistiš tuos 
buitis kldtišimtiš ramidi išrišti 
ir nieko neprarasti.

Viši Liėtiiyos žiridneš Subruz
do; kad apsaugojus. Lietuvės ne- 
įirikiatišbmybę ir kaHU nepa- 
žeidūš savo kdiin^rią jdkių in
teresų. Viši yra linkę ddtig kuo 
įpldsiaukbti, kad tik savo krašto 
laisvę apsaugojus.

O dabot visi kėliai ^eda į 
Vilnią. Rodos, visa Liėiti^a pa- 
šikėšiilus važiuoti į Vilnių; kaip 
tik bus galima lėnais hiįvykti.

Kadangi Vilniaus kraštas ka
ro labai yra nualintas, o be to, 
tikimasi, kad bus tenais bedar
be, tai jau dabar visoje Lietu
voje renkamos Vilniaus krašto 
gyventojams aukos. Jos plau
kia šimtais tūkstančių!

(Bus daugiau)

'yv@n imo dalkąš
:■ . v < ‘ iv. j

VUtyk; kdiįl Hė^ždįš, o dulkių 
nėapšigiriši. 0 kai ramu, tylu, 
tai jų ir nepastebėsi. Vos vėje
lis pūstels, žiūrėk, jos jau ir 
k^ld, lekid. O jei audra, tai tiek 
jų, kad akis graužia. Pyk, ne
pykęs, o jau gyvenimas toksai, 
— be dulkių neapseisi. Visur jų 
pilna.

Dulkės dulkėms nelygu, žmo
gus žmogui įie vienodas.

Vienas eina aukštai galvą pa
kėlęs, jokių audrų nebodamas, 
jisai eina tiesiu nubrėžtu keliu. 
Ritas eina galvą nulenkęs, aud
rų bengdamas. Yra ir tokių, kū- 
rie skuba visam prisitaikinti ir 
vis pavėluoja, už akių įvykiams 
užbėgti.

Žinoma, visų žmonių pa’inki- 
mų ir jų budo įvairumus čia 
neišpasakosi.* Vieną galima sa
kyti, Jėi žmūgtiš kaip
i« p«asšlu; tattj 
šeidšiąi fidbteda
jittttfš žttiittiių tas Įvairenybes 
hite žHfedig; kaip a^i ^jas 
yateiėjt dalte teiia.- šiai karas 

BFasidcjb; Hiaiis feiftft- 
aas iš ateiiftfe Kara pargffięs 
ffižii fete ffiiHiiš;

—Saitiaa ag if žaibti; kad » 
UetiKbž.iįlfekP riete! kite fei- 
kalas, jei Lįbitiva šu Lenkija 6f- 
tij išvien; Šiai cjabSi- jait if j 
RMitĮedl gaiętaffle pate tei- 
piišię žygiuoti. Žinok ir tikėk, 
kad Lenkiją išpers vokiečiams 
kailį, oi kaip jie jiems duos!

Lietuvai dabar tik viend iš- 
ėiiiš — dėtis su Lenkija, o ki
taip laukia jos liūdnas iikimdš! 
t Tylėjau, tylėdamas jo pareiš
kimą išklausiau. Ką gi galima 
žmogui sakyti, kuomet jis taip 
atvirai kalba.

Praslinkus kelioms karo die
noms, jau ttidniet, kuomet Len
kijos kariuomenė pradėjo byrė
ti, tasai mano kaimynas iš de
šinės vėl mane užkalbino.

•—Iš seno buvau įsitikinęs, 
kad Lenkija žus. Mums tik vie' 
na išeitis — tai dėtis su Vokie
tija, ir visai nieko nelaukus tuoj

dabar pražiopsosime, kito tokio 
gero momento nesulauksime!

Praėjo dar karo' kelios diė- 
nos, jau ir SSSR pasiuntė savo 
armiją į Lenkijos lygumas. 
Šiuokart mano kaimytiaš iš kai
rės tvorą peršokęs man šitaip 
drožia:

—Musų išganymas, tai SSSR, 
nieko nelaukus turime nies vi
sai geriioju jiems pasiduoti. Sta
linas žilio, ką jisai dato, o ką 
jisai daro, tas visa į gerą išei
na. Nesuprantu, dėl ko ddr taip 
ilgai delsiame, turime tiesiog 
skubėli, o tai dar vokiečiai mus 
pagrobs!

Ir šiuo metu tylėjau, nes gin
čytis su tais vyrais, khbie taff> 
kietai visam tinka butų bepgž- 
džias darbas.

O kaimynai iš dešines ryto
jaus metą mane pamalęs pasa
koja.

—Tiesa pasakius, juk SSSR 
šahtvarka jaui nėra bloga. Gy- 
^fe'hti galima. Dabar mums ten- 
kš tik tartis šu jais ir prašyli 
ti| globos, o tai ko gero dar vo- 

JfeSai ateis!
Tolėjau ir jam nieko neatsa- 

feiati.
Tėsižinie, manau sau, lai jie 

ŠįJFfendžia tas politikos proble- 
fiitis, o ko čia man galvą kv\ar- 
šihti. . .

Tpš pdčios dienos vakare ma- 
K6 kaiitiynas iš kairės teikėsi 
mane aplankyti.

—-ŽlrtblfiS, kalba jisai man, 
sssri musų nelies. Ką gi mes 
neutralus. O pagaliau, jei ir jų 
karidomenė ateis, bėra ko čia 
HaūkŠtytis. Turiu aš savo namiu
kus, bet jlė praskiltoti, kli Jfei 
ir atims, jokių riuoslblių netu
rėsiu. Didelio čia daikto!

Taip mudviem besišnekučiuo
jant atėjo ni&nb kaimynas Ir iš 
dešinės.

(Biis daugiau) 
___________  ____________ i.*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.



DRAMA DĖL

pavilioti jo žmoną Ele

ARBA
LIKIE

SENZ

B-ku gyven
jausmo ir ais

FOTOUkAFAS

1.95

esU

Ąuaranfc^

mio

KONVERTAIS

KIEKVIENA.

3406 STREET

Elena Lipinis ilgai gy- 

šusilaukė poros kūdikių, 
svetimas moteris nepa-

IflSMOTU
APRĖDAS

3.95
3.00

gražiai, leido j 
pats tarnavo.
metų šalia B- 
Bronius LipV

I ienoje 
usiness

B-nei grąsinti: girdi nudursiąs 
peiliu arba nušausiąs.

Kaip iš tikrųjų buvo, slinku 
yra žinoti, bet tobulesnį šahty-

TIKRAI
SEKA 

FERTYBft

in Chicago, coli bFFId&l $Io6 

Ltihbiš RtLt TELephoi

, išmokas! Tik 
ffice.

m£s nereiškia bėj
Ir ar turite pa

PRIE JŪSŲ 
MfeGlAiUO BAlth

Kortelės TINKA 
tiškiėm žįsmeiiim 
nieriams.

NAUJIENOS
1739 JSO; JiALSTED ŠT 

CHICAGO, IIX.

bukietai su lietuviškom 
ėilėm jr pąsyeikinimais.

prlva-

“TAI Yra jMš, MOTINA!”
Taupyk žingsnius, Taupyk Laiką Telefono Pratęsimu

iątogu pratęstimas 
itbą—ir tikj-į hp-

3MaWuaSy 
Yoū to Sati^fy A

B-nei. gfrąsinti. Sako, nušausiu 
ir viskas. Vienąsyk jis prie 
B-nės ir paleidęs iš pistoleto šū
vį j aukštą.

B-nė pradėjo Lipinio bijoti, 
nes jis ją pradėjo persekioti,

ĘGG _______________ $6.00
. NUT __ _______ $6.00

BIG LUMP .............  $6.00
MINE RUN _........ -..... $5.75
SCRĘENINGS .......... $5.00

PIRKIT .DABAR!.,.— . ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ Pristatymas 

Mieste. it Priemiesčiuose.
rel. ARDMORE 6975

šį ifieilužį paskatino neleistino- 
rtiiš priemonėmis tikslo siękti 
Ir ylskkš baigėsi tragiškai.

Rddvinausko •Fomąiiąš dąi 
žiadHšrilš ir phidesniš, liet apie 
jį kitą uietią, *' ;

T FURNITURE CO 
;» roosevelI road .........

linksta prie 
fiuse širdies 
šeimos, nuo
Ir dar ne

tų šdšiliiokč, Bbt būdamas ap 
t sdvd tfiėilės pasiseki 
savo žmona buvo fiėpa

NEW CITY I 
. ............. 1654-6 W,

pne
lino apylinkes

firankomlaždas.,. meš n 
tavernoms, namams ir

1803 WEST 47th STREET

BEDROOM SETAS, 3 ŠM. BOUT LAMP IR DRĖSĖRIO 
UžTlfesALAS, Iš—

JRNITURE CO;,
7th STREET ~............... .. ....-------

SkSlbihiAl 
haufla 

m bkčips 
yr& naudingos

veho; 
bet j 
libvė dairęsis.

Apsigyvenęs šalik B-kų jis 
pradėjo lįsti prie vienos kaimy
nės; suko jai galvą, žadėjo auk
so kalnus, tik, girdi, mesk vy
rą ir gyvenkt su juo. Bet šios 
“tvirtovės” Lipinis neįstengė 
paimti. Tada jis nusivylęs puo
lė į kitą pusę — į B-nę.

B-nei nepakako valios pagun
doms atsispirti ir apsisuko jos 
galva beklausant Lipinio gar
binimų.

Lipinis B-nę vadino Vilijam
polės karaliene, gražiausia ir 
meiliausia ponia, neverta su sa
vo teisėtu vyru 
ti; ji tinkanti į porą tik jam, 
galinti pasiekti laimę tik eida
ma kartu su juo.

B-nė ir pradėjo vaizduotis 
esanti gražuolė, kaimynėms sa
kyti, kad mesianti savo šeimą 
ir susidėsianti su Lipiniu.

Prasidėjo romanas įvairiais 
variantais. B-kas išeina į tar
nybą — Lipinis pas B-nę.

Iš pradžios B-kas netikėjo, 
kad pašalinės bangos pradėjo 
skalauti jo šeimos krantus, bet 
kai gavo anoniminį laišką, kū

mais, 
tenkintas, nesugyvenb ir pasi* 
metė.

Pasimetęs su žtnona, Lipinis 
mėgino savo lairhėjimus ir; 
tikrai, jam pavyko iš kaimyno 
O-ko

riamė buvo rašoma^ 
mynas ir dažnas svečias Lipi
nis yra pirmo numerio jo prie
šas, pradėjo nugąstauti, kad 
kas bloga neatsitiktų. Be to, 
B-kas nutarė gandus- patikrin
ti ir paaiškėjo, kad tuose pa
sakojimuose yra daug teisy-

kald tragiškoji va- 
, kad geruoju tas 
sibaigs, bet B-kai 
rankos nesugebėjo

■ ATYi)A
SKILVIŲ LIGONIAI! 

s-šgydpme. per du per keturius mė
nesius skilvio, duodenalį ulserį 
rūgščių, gė'sų, tulžies ligas. Ne ba- 
dng sodos “Mucin” uė indžekšinų 
'artojtifne.

2 ŠMOTŲ PAKLOK SETĄS Iš 
PEOPLES FURNITUŲE 

4183 ARCHER AVENUE

l6an AsšdcLfrtoHotcMčigo 
jŪSTIN MAČKIEWICH, Pres

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

Dabar Klotame Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Basko- 
las Ant Namų 1 iti 20 mt.

BARSKJS F1 
1748 WES

■ ir dar apie mažesnių dovi
■ koncerte, kuris iv

teisino baime: jis grąšinąs jai, 
ją persekiojąs, grąsinąš net už 
laiškų neparašymą, tai ji ne- 
Hbidmis', bet rašius jam aiša- 
kynltiš. Tokibš Vetšijoš laikėsi 
ir B-kaS.

rx’elephoto 
iš iškili 

savo riūniylėtiriį, šit turit tuoj ii* apsivedė. Ji: 
iia pastoriaus įiareigts;

B-kas pradėjo žmonai išme
tinėti, kviesti ją prie tvarkos.

B-nė prižadėjo su Lipiniu vi
sokius santykius nutraukti, bet 
tą pažadą ištesėti jai buvo ga
na sunku — slapta nuo vyro ji 
vis draugavo su Lipiniu.

Ne tik draugavo, bet rašiiiė- 
davo jam meilės laiškučius, jis 
rašydavo jai, o paštininkų pa
reigas ėjo B-nės dukrelės.

Nuo to momento atsirado ro
manuose aprašomas meilės 
kliūtys.

B-kas, jausdamas nerimą dėl 
Savo žmonos įtartinų santykių 
SU Lipiniu, atsisakė tarnybos, 
kad nereiktų vėlai vakarais ir 
anksti rytais palikti namų ir 
sumažintų progas Lipiniui pas 
juos lankytis. Be to, B-kas nu
traukė . Sti Lipiniu pažintį ir 
Uždraudė jo namuose lankytis.

Iš antros puses, Lipinio su
gyventinė O-nė verkdama pra
šė B-nę, kad ji su Lipiniu ne- 
SuSidėtų, kad pati neitų iš ke
lio it jos sugyventinio neves
tų. Sako, vardan savo šeimos, 
savo trijų vaikų laimės ir gar
bės, vardan mano su Lipiniu 
auginamų dviejų vaikų mesk 
kvailystes iš galvos, gyvenk 
kaip žmogus ..:

B-hei ir vėl kortos susimai- 
še: pusė širdies 
meilužio, bet kita 
negali skirtis nuo 
mažamečių vaikų.
viskas: B-riė gyvendama su vy
ru turi savo sodybą, savo na- 
rtiuš, medžiagiškai gerai apru- 
pihta, o Lipinis bedarbis, val
kata, reikalingas pašalpos.

Vyro griežčiau prižiūrima ir 
gerų žmoiiių įkalbama B-ne 
pradėjo nuo Lipinio šalti, veng
ti s'u jito susitikti, neiti į pasi-

NAUJIUIN
R&v. C. 1C Wiėncke Ji*., kiiris iŠ Vd 

geliavd 
gyvedd Nottliboro

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KOiltELĖS

4192 ARCHER AVENUE 
SaV&CIŠ ^bi^ALLY 

INSURED
* t T Ad n h et R. .n.L-<r : j.

CONRAD 
fotografas 

Stadija įrehgta pir
mos rųšies sii mo
derniškomis užlai
domis ir llbllywbod 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 ty. 63rd St. 
Tėl. fcNG. 58Š3-5940

JUBILIEJINIO KONTESTO

DOVANOS
Siame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontešto Dalyviams

BUICK AUTOMOBILIS 4 tiURŲ SEDAN- Iš—
MILDA AŲTČ „SALES

..................  806 WEST 31st STfcĖET

pašėlusį _ ___ __
pratęsimą savo energijai ir laikui sutaupyti?
, . taęgkąifcfcą.ty, pavyzdžiui, labai yr 
turėti ypač rėdantis ir dirbarit ruošos 
saugos atsargą naktk Virtuvėje; jlš ftitagpo Žingsnius’ ir iš
vengi nęęnalon aus sutrjigdymo verdant > Kur 1UMS f r
Tik keli pęnąi 
pašaukit rriusų

no paleisti antrą, trecią šūvį 
bet pistoletas užspringo.

Sužeista B-hė prašo Liį> 
“nežudyk, daugiau nešauk, aš 
šūžėišta tik į koją!” Lipinį įiuo- 
lė B-tėš, stūmė jį šalin nuo. 
motinos, subėgo aplinkiniai 
žrhbnėš.

Lipinis pabėgo iš B-kų kiemo 
ir norėjo pasislėpti, bet priešais 
sutiko pdlifciriinką, kuris jėga 
Lipinį ir suėmė.

B-rie tuojau . riuguBerilą j jį- 
goniiię, padaryta operacija, iš- 
iriiU kdfka, bet trečią dieną jiė- 
ritoditu (pilvo plėves uždėgi- 
riiU) iliirė. > (

Lipinis laiitda teismo.
IŠ Ib liūdno romano matyt, 

it&id fa-iiė ii pradžios per ieng- 
pdsidavė jiagundoms, žėiigė

Šios vasaros 
mejo. 
rhdniiš: iŠ pašalų nužudytas dr 
ębiachaš, priėi Zapyški 
Garliavos 
(eismo koridoriuje nuo niekšų 
rankos žuvo trys žmonės. Kerš
tingas meilužis Vilijampolėje 
nušovė B-nę, .gyvendamas su 
dviem meilužėmis padarė galą 
savo žmondi kaunietis Radvi- 
nauskas.

Šios dvi paskutiniosios bylos 
yra gana charakteringos musų 
laikams.

Pradėsime nuo B-nės nužu
dymo. Ji RMŠ autobusų kon; 
d liktoriaus žmona, ištekėjus už 
darbininko B-ko prieš keliolika 
metų,- sdsiiaukė dViėjį dukterų 
ir vieno sunaus;

Kadangi B-kdš buvo darbš
tus, taupus ir tvarkingas žmo
gus, tai Vilijampolėje įsigijo 
žemės sklypą ir pasistatė na
mukus. Gyveno 
mokslą vaikus, 

Prieš trejetą 
kų apsigyveno 
nis..

Lipinis buvo 
tros valdomas žmogus, nesiige- 
bąs kritiškai galvoti ir savo 
veiksmus kontroliuoti. Be to, 
jis turėjo neribotą silpnybę ir 
maniją pasisekimo prie mote
rų. Jis mėgdavo girtis, kad jei
gu jis užsispįriąs, tai jokia 
moteris heatsilaikanti.

'tos išdidžios pažidros vedi
mas Lipinis ir braidžioja per 
visdkias padbriiiiio ir šfeimų 
šdrityklų reguliavimo ribas.

Lipihis ‘prieš vienuolika me-

WįA&; • 
ir dar rABITAS 

viškAS kb nuo 
. AHRioib iki GEGUŽfcS

. IJLSĖinb ŠPEęfAŪŠTAŠ

1602 Ųplfiria Bivd.
Tėl. tmbSPECT 7474

ATDARA: 10 v. rytb iki 9 v. vak.
’• \

kad jų kai f ižstoti kelią ir t. t. Įsibauginus 
B-nė, kur eidama, pirma siųs
davo dukteris pažiūrėti, ar nėra ' • »i t
Lipinio.

Už grasinimus nužudyti B-as 
nusiskundė nuov. v ršininkui 
•r byla buvo perduota teismui; 
Lipinis buvo patrauktas ka’tL 
hamuoju už grasinimus, bet 
B-kat, nenorėdami užsitraukt 
dar didesnį Lipinio piktumą ir 
kerštą, tyčia į teismo posėdi 
nėjo ir byla buvo nutraukta.

Po to Lipinis sutikęs B-klls 
jiems dėkojo už bylos ’nutrdu- 
kiihį, bėt keršyti vis tiek nesi
liovė. Net B-ieiriš, nuriėšlišidhiš 
motinos laišką, jis sakydavo, 
kad jeigu jų mamytė neisianti 
su juo gyventi, tai jis ją hd- 
šadsiąš it pafodo pistoletą.

Šią vasarą’‘/Lipinio įžūlumas 
pasiekė tdkį Wėišto ir kvailiimb 
laipsnį, kad jfs B-tei įdavė vie
ną pistoleto l^djką, sakydami: 
“Jeigu moiina' nedarys taip, 
kaip aš sąkaįi, tai ji kris nuo 
tokios kulkos.,.”

Kai Lipinis' galutinai įsitiki
no, kad B-nė utį o jo nusigrįžo, 
tai jo kerštas nežinojo ribų. Jau 
buvo matyt, 
landa artėja 
romanas ne 
nuo Lipinio 
apsiginti.

Vieną dieną Lipinis paskyrė 
pasimatymą su B-ne Jonavos g: 

Trečiame take, o mergaitei, 
įduodamas laišką, pasakė, kad 
ryt jos motinos, B-nės, vardi
nės, tai jis pasveikins ąs kaip 
reikiant.

Tą dieną lijo Lėtus, tai Lipi
nio p'ašiihalymaš sįi B-ne natū
raliai negalėjo įvykti —B-iie 

' * t- iinėjo, ir 
dėl jis atėjo į B-kų kiemą, kie
me B-iie skynė avietės. !

Lipinis prisiartinęs ir taręs, 
“tai šitaip — tu mane apgau- 
dihėji, neateini į pasimaty- 
ihą?!” ir paleido į B-hę širvį. 
Kulka pataikė į vidurius ir B-nė

MASTER11NDOW SHADE C0
. S. J. Vondrak , Tfcl. LdfayUtė 4560

•Don’tpufferfrombum- 
irifc,. srnartin^ eyed. 
Murinę, .brin^s jrou 
ųuick, amazinį relief.

gredients comįSletely 
wash away eye ir r it a- 
rzoh-makeyourėyesfecl 
ęlcan,frc3^i,alive! Ūse Murinę twicedaily . 
*Eyė8trainduetbdu8t,driving,gIare,closework,  
jnpy}ęą,rea^įpg,Įąte hqup, Murine.willnot qor. 
reėteyedeficiencies.For treatmentof drįaniceye 

Moipetant^rnfeMįonaL at once.

VICTOft RADIO 1939 SIETŲ MdbĖLlb, Iš 
JOS. F. ŲUDĮdlto,, 

__________ 3417 80UTH HALSTED STREET . 

KITCHINETTE SETAS, Iš—

Jįs gausit visą šitą.

• fciiikų riibdz., „Muta 19.9?
• 2 rųden. sukneles
i ®
|4 P.akeKbukA
• pirštinaites .........

I papr. parsiduoda
I Jus siii^uįibt $46.85
I Punuuv^h!
1 .. . kailiniai. » . keli Ų būti-i MedžtajjlMlH drabužinei nu-

1 "X4.il .TryH, bl‘aket-

1 ;40.75! )

lisė ohfy one lavėl t<M-
1 fpoonfiil to a eup of sifiad J 

floiir for most rccipes> j

gTfBAKING n&powttit
Sjfflėįricetoday i 
as 48 years ago į

1 25 ouncesfdrJS^ 1A II■■ **b® mak« noihmi būt VIIi mu Mf 1|1 of «xp«rt chtmiiti or nailonai II

BOURBOH
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4736 
3356 
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DOWN1 
ųmifi 

■P'ftck'ail • • 
U A WEEK .

?.OTTLEC)

MIUJONS CF POUHD5HAVE BEI 
USED BYOUR GOVLRNMEN1

ULD GOLD DISTRIBUTORS iNC
C H KACO. III

|FI19 Lincbfn Avė. 6409 S. Halsfed St
OPEN TUES., THURS., SAT. EVENINGS UNTIL l(

'Vabcsh, 4+h Fl
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rest 26th Street

Cerinak Rood
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NAUJIENOS, Chieago, ffl. Trečiad., lapkričio

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS :
' J  •   ;■  *..Į, ■' ■ ’ \ ‘‘.j " f: . . ' -į,4 ' ~

15, 1939

IŠ TORONTO PADANGES DAR IŠ WINNIPEGO LIETUVIŲ KLUBO ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

Šiame

IŠ socialistų veiklos
Skelbtas mėnesinis narių su

sirinkimas spalių 29 d. dėl susi
dariusių priežasčių buvo atidė
tas lapkričio 5 dienai,
susirinkime svarbiausias dieno
tvarkės punktas buvo T. L. S. 
D. kuopos prisijungimo klausi
mas prie Kanadoje egzistuojan
čios federacijos C. C. F. Fak
tai rodo, kad centralizuotas 
darbininkų judėjimas gali būti 
sėkmingas. Pagerinimas esamo
je kapitalistinėje sistemoje dar
bo žmonių būvio yra galima tik 
centralizuotu veikimu, o ne iš
siskirsčius į grupes, dar dau
giau mažas grupeles, kurios 
veikdamos paskirai ir neturė
damos ryšio su kitomis tos 
rųšies organizacijomis neatlie
ka tarptautinio darbo žmonių 
uždavinių. Socialistinis darbo 
žmonių judėjimas yra ir turi 
būti tarptautinis, bet ne para
pijinis. Išeidami iš parapijinio 
į tarptautinį veikimą ir buvo 
šiame susirinkime svarstoma 
musų kuopos prijungimą prie 
masiniai apimančios darbinin
kų ir valstiečių Co-operative 
Gommonwealth Federation, kad 
tapti dalimi kūno didelio “žmo-

tu šalčiu”, bet jis buvo toks 
sunkus, kad grąsi išsivystymu j 
rimtesnę ligą. Gi E. Frenzelie- 
nei ir O. Indrelienei reikėjo gy
dytojo pagalbos., Tačiau viskas 
laimingai baigėsi ir su džiaugs
mu skubu pranešti, kad visos 
pasveiko, nors kai kurioms 
pirmykštis sveikatos stovis dar 
nevisai sugrįžo. Praėjus pavo-

VISUOTINO SUSIRINKIMO - - - - -
- ■ . - . ■.••i r -.i/ •/tv, . ■■ , va

& Bet ir tą mažą sumą svetim- 
lik mums choristams atrodo, kad 

musų choras paaugėjo vienu 
nariu ir todėl visi choristai su
kėlė ovacijas, išgirdę apie tokią 
dovaną. Linkiu jų šuneliui aug
ti dideliam, būti geram ir lai
mingam. —Frances.

Nepaprastai malonus . 
bankietas

taučiąi lietuviams aukojo 
tam; kad galėtų iš lietuvių pa- 

Pastebėsiu klubiečio klaidą. Ivo organizacijų parengimuose, sipelnyti, nes vos tik lietuviai /yonovrn Ont _  I ankri-
- " .''kad buk lietuvių kjiibaš esęs'praclėjo savo klubo svetainėje' .^ 12 (k ^niįOR

j “fašistinis” ir dėl to neberen- daryti parengimus su alumi, tai 
duoja svetinitauįiaiųs “darbi- 

.v . . . . . iri .u,, ninkams” savo klubo svetainės,iš Winnipego Lietuvių , Klubo Tokius be„gdiškas flandus e. 
visuotinio susirinkimo Klubietis! . .. S® L ® .

, .. ,. ,! , , .sąsgirdejęsFisherHąlejedrau-yra padaręs stambią klaidą, nei y . .J 1 v gas Marcinkonis.
Ponas Lepeška nubaus svetim

taučius — privers, kad 
" V 5 atsiprašytų.

Skaitydamas praeito trečia
dienio “Naujienas” iš lapkričio 
8 d. pastebėjau, kad rašydamas (

llVVloai X 1 d V i U3 17d. V w f t Y 1 ' • ličio

jui, apleidus lovas, daktarus ir J? J Para ? amas,
*kad AV. L. Klubo visuotinas su
sirinkimas įvyko “spalio 5 d.”, 
o turėjo parašyti lapkričio 5 d., 
nes ką Klubietis savo korespon
dencijoj kalba, tai visa iki “zet” 
buvo kalbama lapkričio 5 d. W. 
L. Klubo visuotinam susirinki
me.

Klaidą pastebiu tik dė’.to, kad, 
Klubietis pamatytų, jog “Nau
jienose” telpą raštai yra skaito 
mi, sekami ir įvertinami.

Ko Klubietis neparašė?

Nors Klubietis labai aiškiai, 
rimtai be įžeidimų aprašė kas 
tik minėtame susirinkime buvo 
kalAina, bei dar keii.j <LLkJ

vaistines visos stojo/prie orga
nizacinio ir visuomeninio dar
bo vėl su ta pačia energija ir 
pasišventimu. Priimkite mano 
užuojauta ir linkėjimus dirbti, 

ilgai gyventi ir niekad nesirgti. 
Visuomenės darbuose jus esate 
labai reikalingos. Jūsų darbą 
įvertiname.

SLA vakaruškos
SLA 236 kuopa surengė va

karuškas lapkričio 5 d. Ukrai
ną apatinėje salėje, 404 Bat
hurst St. Publikos^ atsilankė 
daug. Musų darbščios Susivie
nijimo ^kuopos moterys E. 
FrenzelifenŠ ir O. Kuniutienė 
(parengimp komisijos narės) ^ls nePai Ne
padedant M. Jokubynienei, Bie- Draugas Steponąvičius darbuo 
liauŠkienei, Dagilienei, Kavaliu- 
nienei, Užemeckienei ir kitoms 

„ ... 4. ... ... vaišino publiką lietuvišku ku-gaus , o ne hkti savistoviu ku- ■ v „ . . . . v - mn geliu ”, skaniomis dešrelėmis,
kopūstais, namų darbo sausai
niais ir kava. Griežiant lietu
viškus šokius, senesnieji ir mu-!a 
sų jaunimas gražios čia gimu
sios ir atvykusios lietuvaitės ir 
vaikinai linksmai trepseno pol
kutes ir
Iš šalies žiūrint atrodė visi pa- 

i tenkinti, jokių išmetinėjimų ne- 
jteko girdėti, no*rs vakarienė ne- 

. ’ j buvo jau tokia, kokią musų 
.” ri?.' ” komisijos narės norėjo padary- judejimo T * • x • • r visuūriiet' J°S atS,praŠ°’ ei <as yra ne"

vo ir minėta, kad bus ne ban-:1,av-č Pa6a‘^:; ‘Aš ir v s..s 
kietas, o proletariška vakarie-‘«,rtuokhus kvleslu eitl > klubi3 
nė. Į tą Susivienijimo

dikiu”. Šis susirinkimas tuo bu
vo svarbus, bet gaila, kad, be 
kuopos narių, socialistais save 
vadiną draugai nekreipia dėme
sio į savo organizacijos reika
lus. Vadintis sociąlistu ir neat
likti socialistinės pareigos, ne
žinau kuo tai reikėtų pateisin
ti. Priežasčių tam nėra, o parei
ga būtina. Tie, kurie nėra šiuo i 
laiku formaliai kuopos nariai,' 
bet skaitosi socialistais ir socia
listinio darbininkų 
simpatikai buvo ir 
yra kviečiami dalyvauti. Jųjų 
patariamas balsas visuomet bua 
priimtas domėn ir vertinamas. \ •

Jungimosi reikalu principinių šiuo kartu matėsi daug mažai

valcukus iki vėlumai.

A .

, čio 12 d. lietuvių parapijos sve- 
. .v . . 1 tainėje įvyko Aušros choro ine-kiekvlertą savaitę iš kebų sve-^ sukakluvi pamill5jimas 

tnntaučnį organizacijų atvykda- _ šcim iškas bankietas> kuris 
vo delegatai, kad lietuviai jiems j iškai buvo geras. Kas 
svetamę ■ parenduotų. žinoma, 'maioniausia ;min(i _ lai 
hetuviai rendavo, bet pamatė, visi eh()ristai d-jo didelcs 
kad is dide ių svetimtaučių or- as kad inSjinlas
gamzacijų (kurios net d.delės |)Ut kuo geriausiai atšvęstas. 
savo svetaines turi), ateina tik Abejoju, ar Toronto lietuvių 
apie penki komiteto nariai pa- ( kada nors , s (oks
------- -  -------------- ------------------- ......... 1 

. _ i-. ■ .. . v.----------------.....-------------- ................ - suaiįvitiu?kc ne tik girdėjęs svetimtaučius svetainėje, lietuviams alų par- (jj(iejjaine uurv 
kalbant prieš lietuvių klubą,' davinėti ir kas sykį po jk>ra de-' cjloras SU(|aro 
kad būk lietuviai esą pasielgę sėtkų dolerių pelno iš lietuviu < 
“fašistiškai” atsisakydami jiems'klubo išsinešti, o savo publikos * Prieš keletą savaičių, kuomet 
(svetimtaučiams) svetainę ren-'į lietuvių klubą neatveda. O kai ūuvo tariamo bankieto ruoši- 
duoli, bet ir lai, kad svetimtau- pagaliau ir muštynes išprovoka- mas> la\ ri^oro valdybos pirm.

Winnipeg, Man

. privers, kad

Draugas Marcinkonis pareiš- rengimo tvarkai vesti lietuvių

Atitaisau klaidą
“Naujienų” Nr. 263 parašiau, 

kad W. L. Klubo visuotinas su- 
, . I sirinkimas įvyko spalio 5 d. Tik- grazus susiklausymas tokiame ... . x .. ,, . . A v renybeje turėjau parašyti lap-, koki Austos , ... „ , T.\ : . ...kncio o d. Uz padarytą klaidą 

^atsiprašau.. —Klubietis

Toronto, Ontduoti, bet ir lai, kad svetimtau- pagaliau ir muštynes išprovoka- mas’ riK)ro valdybos pirm, 
čiai savo susirinkimuose raginą vo, tai lietuviai ir pamalė, kad Motiejūnas paskyrė keturis 

svetimtaučiai tik tyčiojasi iš lie- asmenis, būtent: St. Balčiūną, 
tuvių. Todėl lietuviai ir nuirau- Mickevičaitę, Augutį ir M. 
kė ryšius su svetimtaučiais. Ta-^- Y°kubynienę į to surengimo 

1------------ Nė vienas komisijos
į nė nebandė atsisakyti 

j nuo paskyrimo, o kuomet ko- 
kaip nl*sBa pakvietė kitus choro na

šiu svetinitaučius ateiti į musų draugas Kastantas Ginkus, drg. r*us i Pa8albą, lai irgi visi sto- 
klubą ir a įsiprašyti

publiką Lietuvių Klubą boiko
tuoti. Tąsyk ponas Lepeška ap- 
šumijo svetimtaučius sakyda
mas, kad svetimtaučiai neturė
ję teisės taip kalbėti.

“Kad iii ūsų klubas nefašisti-
nis, tai visi ž.nę, ir aš priver-•■kalbėjo net tokie asmenys

tai ir lapkričio 5 d. W. L. Klube Emisiją, 
buvo apkalbėta. Pažymėtina, |narl4 1 
Lad tuo klausimu gana rimtai

, —- ponai;
s.s W. L. Klubo labui.

Kai pirmininko drg. Vidurko 
pareiškimą, visas susirinkimas 

! vienbalsiai užgyr.ė, pasižadėda
mas darbuotis s klubo labui, 
stengdamiesi kuojaukesnlus pa- 

Irengunus klube daryti, kad sa
vo lietuvius patenkinus įvairiais 
parengimais, tai draugas btepa 
navičius iš St. Boni.ace’o, su.i-1 
rinkime pasižarėjo klubo labui .. b . 
darbuotis išoriniai, t. y. kalbiu-, 3 ’

Lietuviai susiprato.
Jau apie 30 metų laiko atgal, 

kaip pinnuLnė Winn’pege L.e- 
tuvių Pašalpinė Draugija susi
kūrė. Iš pat pirmųjų dienų 
draugijos siekiai buvo kilnus ir 
platus visuomeniniame veikime.

Vidurkas ir keli kiti, kurie l.g i° vien’ngai ir dirbo kito ir sa- 
š.ol nuoširdžiai svetimtaučius1 vo mal°numui; užtat ir buvo

Draugo Jono Dudėno žodžiai 
išsipildė.

|
Kaip teko girdėti, tai drg. Jo

nas Dudėnas jau esąs Winnipc- 
gą apleidęs, — orlaiviu išlėkęs 
į Red Lake .mainas. Bet kol jis

“Avansai”
Tai veikalas dviejų veiksmų, 

labai juokinga komedija, vaiz
duojanti palaidą kai kurių Lie
tuvos valdininkų gyvenimą. 
“Avansas” vienintelis jų t ks- 
las. Kiek dėl jų žiulikysčių pri
daroma, melagysčių pripasako- 
jama, kiek džiaugsmo, rūpes
čio, muštynių, ašarų ir skanaus

| viskas gražu, malonu ir links- juoko galima tik suprasti pa- 
ma. Buvo pakviesta keletas mačius vaidinant tą juokingą

X--------- -C- ------------ r--------------- — -- -r---------------------------- |4 .ava j...

i Buvo stengtasi net su Amerikos Į buvo Winnipege, tai uoLai dar- 
Lietuvių(USus ^Ajjmu susirie bavosf \Vinnipego Lietuvių klu-

iįLrių aplinky
bių negalėta. Sudėtinėmis sve- 

.... . , , . „T. timtaučių oigmi&icijomis san-suseksiąs, kad dėtųsj pne Wm- tykiiji buvo geri^llo pat Ii£tu. 
mpego Lieluvig klubo pakuky- vių pašelpineš Ąugnos 1Siku- 
mo. Pagaliau SavaJwlbą sypše . ry,

ii. jus uisipiusu, jei nas yru ne- . .. _<• . 1 limo.
patenkintas. Iš antros'pusės bu-'“ užta^dąmks <lrg. fct.po- dj(lesn

pobūvį all^8erli, o ne kur kitur...’ 
Nors loks drg. Steponavi- 

nuomonių skirtumo nebuvo, ta- matytų svečių. Malonu, kad &aus pasakymas prajuokino vi* 
čiau atsirado šioks toks ir nuo- musų tautiečiai pradeda domu- sus susirinkusius lietuvius, bet 
monių skirtumas. Apkalbėjus tis musų parengimais. Butų ūehts draugo SteppnąvL 
visus nuomonių skirtumus bal- džiugu, kad daugiau lietuviai j &au» žodžiams pritarė ir gar- 
suota prisijungimo klausimas ir pamėgtų ir organizacijų susi- ąuplojo rankomis.
jame pasisakyta nedidele dau- rinkimus skaitlingiau lankyti. Rėigia pasakyti, kad kaip 
guma iiž prisijungimą. Musų' Kartą ant visados pasakyki-,draugas Steponavičius, taip ir 
kuopa prisidėjus prie C. C. F. me: galas visoms nešautai- žmona <lraugė steponavičie-
turi pilną autonomiją tvarkytis koms, o tai padarę pamatysime, a^u. Yra nuoširdus lietuviai
organizacijoje taip, kaip matys kad musų parengimai bus dar ^a^u^ . .
reikalo, nenustodama privilegi-1 (|aUgiall malonesni, daugiau ne ' Aš nuomavęs linkiu draugui 
........................................ ’ ‘ ’ šą naudos ir kairiems ir (lęši-.Steponavičiui kuo geriausių pa

sekmių visus “lietuviškus gir-.i 
tuoklius” sučiupti ir į klubą at
vesti, kad klube alų gertų ir 
lietuviams, o ne kokiems 
timtaučiams pelną darytų.
Svetimtaučiai bomai sako, 

Lietuvių Klubas esąs 
“fašistinis”.

Winnipego lietuviai tarp 
timtaučių organizacijų (tarp 
ukrainiečių, rusinu ir lenkų) 
buvo pagarsėję kaipo duosniau- 
si žmonės. Winnipego lietuvių 
organizacijos net po kelias de
šimtis dolerių J kiekvieną sve
timtaučių organizacijų atsišau
kimą aukodavo, o iš svetim-.aū-

Rėigia pasakyti, kad kaip

jų nei teisių būti socialistais ir 
veikti Kanados lietuvių išeivL 
joje. Būdami dalimi C. G. F. 
turėsime joje sprendžiamą bal
są ir turėsime dalį jos pareigų 
atlikti, bet tuo pačiu turėsime 
teisę ir gauti, ką G. G. F. galės 
duoti. Buvo išduotas organiza
toriaus raportas apie kuopos 
reng amo vakaro eigą. Vakaras 
su vaidinimu ir šokiais įvyki 
18 lapkričio. Kuopos iždin nkas 
raportayo kuopos iždo stovį — 
pajamas ir išlaidas.

Sekretorius paaiškino api? 
j/r sijungimo sąlygas ir svar
besniuosius programos punk
tus. Taipjau nutarta surengti 
“Naujosios Gadynės” ledakto- 
riui drg. Juozui Stilsonui pra
kalbas Toronte, jei laikas ir są
lygoj leis. Tuo reikalu jau yra 
pasiųstas la.škas dėl susitari
mo. Jei pasirodytų galimas drg. 
J. Stilsono atvykimas, bus pra
nešta vėliau apie prakalbas ir 
laiką. Tuo susirinkimas ir užsi
baigė.

Daug susirgimų
Spalio mėnuo 

buvo turtingas 
sirgimais. Be p. 
nes, kuriai teko 
žeisti ir turėti lovoje “atosto
gas”, apysunkiai sirgo šios 
darbščios veikėjos: E. Frenze- 
lienė, O Kuniutienė, O. Indre- _ ____
lienė, Dagilienė, Margelienė, vakarą su.vyresniaisiais. Į mas- Kazlauskaitės ir Kondrotas, 
Kovaliunienė ir St.
Tegul kai kurios sirgo “pagau- džiusiems 3 asmenims buvo ski- liks šiek tiek pelno.

niems. Tad artinkimės, o ne ša- 
linkimės nuo viens kito. Ir šis 
susirinkimas į tą SLA vakarėlį, 
nenusiskriausdami patys save, 
padarėme apie kelioliką dolerių 
pelno, kuriuos kuopa sunaudos 
visuomenės kilniems reikalams. 
Ar nekultūringa?

“AiTros” choro maskaradas
Lapkričio 4 d. buvo minėto 

choro maskaradas ir šokiai. 
Publikos buvo nemažai, bet ga
lėjo būti daug daugiau, š uo 
kartu pastebėjau ir čia džiugi
nantį reiškinį — tai tą, kad į 
tą pasilinksmin mą pri iri ko 
įvairių pažiūrų lietuviai: komu
nistai, socialisjai, katalikai, tau-( 
tininkai ir bepartyviai. Nesą-, ...
kau, kad mes lietuviai turime'. L,ie?UVlal ^‘eraturamkar dar 
turėti vienų idėją. Ne. Mes ga-"r dabar svetimtaučiams suko- 
lime turėti skirtingas idėjas ir 
jas propaguoti kultūringai, bet

rimo. Fo ll>2b/n|ętų, -pradejus
liam- lietuvių skaičiui j 

Kanadą imigruoti, W. L. Pašei- 
piriė dr-ja pradėjo nariais aug
ti ir tuo pačiu l^ftrtp pad dėjo 
artimesnis b^Mtfeidarbiavimas 
su svetimtaučių organizacijo- 
rpis.' ■ ■ ■■. '

■f ' : ■ . į

Kadangi lietuviai neturėjo sa-’ 
vo' svetainės, tai turėjo kreip
tis į svetinitaučius ir dėl to no
romis nenoromis lietuviai bu-' 
yo Aplinkybių verčiami su sve* 
timtaučiais draugauti. Tada sve
timtaučiai naudojosi proga ir 
lietuvius išnaudodavo visokiems 
‘MarbininkiŠkiems reikalams” 
aukų iš lietuvių-'kaulydamr.

Gi musų lietuviai buvo duos- 
nųs ir ne tik penkinėmis, bet 
po dešimtinę ir net po kelias 
dešini tinęs dažnai paaukodavo. 
Nuo 1926 metų lietuviai yra 

kad Paaukoję svetimtaučiams nebe- 
dešimtįs, bet šimtus dolerių. Bet

svc-

bo palaikymui. Jis dažnai su
sirinkimuose sakydavo, kad ne
įeik svetimtaučiams svetainės 
randuoti, nes jis numatė, kad 
svetimtaučiai tik 'Stengiasi lietu
vius išnaudoti. Dabar jau vi
siems paaiškėjo ir draugo Jono 
DmLno žodžiai išsipildė.
Ir moterys bus klubo narės.
Nors faktiškai moterys ne tik 

lygiai, bet dažnai ir dar dau
giau nei vyrai dėl klubo dar- 
buojąsi, bet kol klubas dar ne
turi savo konstitucijos, tai kai 
kur jos. moterys dar nesiskaito 
Klubo narėmis.. Pavyzdžiui, klu
bo nariais rėmėjais skaitosi kol 
kas tik tie, kas yra klubui au
koję. Kai kurios šeimynos au
kodamos tiki vyrų vardus tepri- 
davė į sąrašus, tokiu budu mo
terys jaučiasi, kad jos dar ne
siskaito klubo narėmis. Todėl 
visuotinam susirinkime buvo 
apkalbėta, kad kol kas nors lai
kiną sąrašą padaryti ir visas 
veikiančias moteris į klubo na- 
rių sąrašą įtraukti. Kol toks są
rašas bus padarytas, tai be jo
kio atšidėliojimo liko priimtadabar, kaip įsigijo savo svetai-

nę ir kai iš svetimtaučių t k pa- rezoliucija, parašyti pastabos 
ijuoką tesusilaukė, tai jau ir Le* 
tuviai pradėjo susiprasti ir ne- 
bėsiduoti išnaudojami.

Kaip jie atsilygino.

Kai Winnipego lietuviai nusi; 
pirko nuosavą svetainę, tai ati
darymo dienoje pasikvieste 
sas svetimtaučių organizacijas,' 

čių niekados nė cento neprašy-ą<urtoins lietuviai yra daug su
aukoję. Pasitikėdami didele pa
ramą iš svetimtaučių susi.’aukij. 
Lietuviai buvo pasikvietę aiet

sve- vietoje, kad visų aukojusių klu
bui vyrų moterys butų skaito
mos lygiomis klubo narėmis

ja ir aukas jų organizacijoms aidermaną Pennerį, komunai
renka. Bet kai lietuvių klubas

■ syetimtau-
partijos atstovą, kad pastarasis 
papasakotų, kaip lietuviai buvo

žadėjo sustreikuoti ir dėl klubo 
.nebesidarbuoti. Toks ■ moterų 
reikalavimas liko užgirtas ir 
nutarta imtis darbo, kad mote- 

Irys formaliai knygose butų “ap
krikštytos” kaipo klubo narės. 
Malonu girdėti, kad moterys 
stengiasi likti pastoviomis klu
bo narėmis.
Musų biznierius drg, K. Benių-' 

šis uŽgyrė klubo valdybą ir 
Visą koiųitetą. ’

Pas mumis yra madoje dis
kusijomis svarstyti kiekvieną

garbės Svečių, iš kurių atsilan
kė Lietuvos gen. konsulas Ka
nadai ponas Grand-Suttie; kun. 
McGivney ir ponia Maria Pocie
nė. Buvo ta’pgi nemažai cho-

gražią kalbą, kurioj tarp gra
žių komplimentų chorui pake
te ir šių dienų pasaulinę situa
ciją karo atžvilgiu, pasikeiti
mus Lietuvoje ir lietuvių išei
vių Kanadoje, užsilaikymą šiuo 
melu. Patarė būti lojaliais Ka
nadai, kurie yra piliečiais ir 
laikytis kiek’tik galima neulra- 
.iai tiems, kurie nėra šios šalies 
piliečiai. Pabaigoje pridūrė, jog 
jeigu kada nors choras butų 
reikalingas pagalbos, lai jam 
bus malonu kuo nors prisidėti.

Kun. McGivney irgi pasakė 
gražią kalbą. Komisijos narė 
p-Iė Mickevičiūtė skaitė viene- 
rių metų choro darbuotės san
trauką ir padėką visiems cho
ro. prieleliams už jų moralią 
paramą ir choristams už jų to
kį stropų pamokų lankymą. Vė
liau choras sudainavo ' keletą 
gražių dainų ir po to sekė 
smagus šokiai. Skirstėsi namo 
visi pakilusiu upu, linksmi ir 
smagus.

Apdovanojo
Šį rudenį garniai išlėkdami iš 

Toronto apdovanojo žymius to- 
rontiečius lietuvius sunais. Pra
eitą savaitę jau buvo minėta, 
kad Dr. R. Weinsteinas susilau
kė įpėdinio, kurio ateičiai ir aš 
linkiu tikros laimės. Kiek vė
liau pp. L. Pociai susilaukė 
brangios dovanos, irgi įpėdinio, 
kuris net pasisavino abu tėvo 
vardus. Kadangi p. L. Pocius 
yra Aušros choro instruktorius, 
o ponia Pocienė choristė, tai

iki ašarų veikalą “Avansai”. 
Kas myli juoką, tas negali ne
pamatyti tos komedijos.

Pamačius gailėtis neteks. Bet 
tai dar ne viskas. Pirma nei 
mes skaniai juoksimės, pama
tysime scenoje “Aušros” cho
rą, p. Motiejūno vedamą,* kuris 
dainuos meliodingai keletą liau
dies dainų. Pasiklausyti choro 
nereikės eiti toli, tik ant Bat- 
hursl gatvės, bet besiklausyda
mi jo męs jausiines .taip toli.}., 
ten, kur dar kiekvienas nert i 
i >

sugrįžti.
Smuikininkė ir dainininkė 

panelė M. Pociūtė pagrieš solo 
(gal ir padainuos) keletą muzi
kos kurinių, akompanuojant 
gabiam pianistui p. L. Pociui. 
Čia turėsime progos gėrėtis 
klasinės muzikos kūrinėliais, 
kurie mums Toronto lietu
viams taip retai prieinami. Dai
nuos ir kitos 
solistės.

Po koncerto 
kiai griežiant
lietuviškus ir angliškus šokius.

Šį įspūdingą vakarą rengia 
T. L. S. D. kuopa Marijos Jur- 
gelionienės atminčiai ir garbei. 
Ji buvo visiems taip artima, 
užjautė seną ir jauną, beturtį, 
nuskriaustą vyrą ir moterį. My
lėjo kas yra gera, teisinga, do
ra ir gražu.

Nekentė sukčių, veidmainių 
ir išnaudotojų žmogaus žmogu
mi. Įvertindami jos kilnius troš
kimus ir gerus darbus, atsilan
kykime visi į lapkričio 18 die
nos rengiamą vakarą, kuris 
įvyks Ukrąinų viršutinėje salė
je, 404 Bathurst st.

Įžanga tik 25c asmeniui. Pra
džia 7 vai. 30 m. vakaro. Pra
šome visus nesivėluoti.

Kvieslys.

Aušros” choro'

ir vaidinimo šo- 
gerain orkestrui

tetų, pasitikint, kad klubo val
dyba su komitetu pasitarę, svar
stytą ir vykinimui susirinkime 
priimtą dalyką užbaigs tvarkin
gai.

“Neužtenka visuotinam susi
rinkimui tik nutarti, kad tas ir 
tas turi ar gali būti klubui da
roma bei vykinama, o darbo 
bei pageidaujamos tvarkos pri- 

sumanymą. Be abejonės, tai t rengimui, tai mus sumani val- 
sveikas reiškinys, bet kartais 
diskusijos išsivysto net iki gin-

ja o pi ivvii i vii įlipai 9

tas neturėtų kliudyti retkarčiais ^.usto^° •.įdavęs , - - - - >
sueiti ir pasilinksminti. Įciams svetainę vien dėl to, kad duosnųs svetimtaučių organiza-;

Ir šis “Aušros” choro maska- svetiintaūčim išprovokavo muš- cijoms, kad tuo sukeltų svetim- 
radas buvo jaukus. Gal dėl to,|t3rnes ’r ^ad muštynių taūčiairis upa paremti lietuvius
kad buvo visų užmiršta neapy-! va^^^a leidimą alui laikyti Bet lietuviai, apsiriko, nes apie 
kauta vieni kitiems tam vaka- atėmusi, tai dabar svetim jtai komunistų lyderis alderma- 
rui. Tuo budu “Aušros” choris-' taw^a*' P?k8ta ant lietuvių jr nas Fenneris nekalbėjo, bet dar nei — i

Kanados ėų ir pasidaro net nuobodu to- ir jie tam prityrę’
himno ‘ nemokėjimą giedoti, kių >>“diskusijų” klausytis, dėl'

I Mat, tada komunistai buvo pra- J ,z r .... , ,
įdėję į patrijotizmo dūdą pusti, gaišinamas. Dėl viso, to musų pareiškimui susirinkimas prita-

leido žios ir malonios sesutės pahelės dieną susirinkę apie iš de
argenene, vaKarą su.vyresniaisiais. | mas- Kazlauskaitės ir Kondrotas. šimties svetimtaučių organizaci-j —> -----  — —------ *“”7.--------- . .T"”*7—\
Batkienė. karadą prašmatniausiai apsirė^ Finansiniu atžvilgiu chorui j M. delegatai ^vos tik $22.00, lie-Įlyko svarstymą aptarus turėtų žodžiu, susirinkimas buvo sėk-

torontlečiams 
ligomis ir su- 
L. Užemeckie- 

sunkiai susi-
kad ir Platina melagingus gandus sa- išbarė lietuviustai turėtų neužmiršti,

jiems yra pareiga lankytis kitų 
parengimuose.

Jaunimas, kurio šiuo kartu si Susivienijimo 236 kuopos nu
buvo nemažai, pasirodė links- riai. Būtent, dvi grakščios, gra
mas ir be “fanaberijos” .]

riamos dovanos. Jas laimėjo vi

uz

kurių tik bereikalingai laikas

todėl ir Penheris to laikėsi. Gi

šatra, tuviams tepaaukojo. Ir dar du

dyba ir darbštus komitetas te
gul užbaigia, — tai jų pąreiga

— pareiškė
Beniušis.

Tokiam draugo K. Beniušic

^raugas K. Beniušis ' susirinki- i re ir daug svarstomų dalykų su- 
|ne pareiškė, kad susirinkimas sirinkimas priėmė, galiau ir pa
tik didžjuma vieno ar kito da- vedė klubo valdybai vykinti

pavesti klubo valdybai su komi- mingas. —-Winnipegietis
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Pirmieji Dariaus 
Girėno Salės 
Nuomotojai.

Žymus ChicagieČiai Lanko 
M e m oriai Namą.

SLA. 322-trai kuopai tenka 
ypatinga, sakykim, •‘garbė”.’ 
Ta organizacija yra pirma 
naujai pastatytos Dariaus-Gi
rėno Memorial Nanto salės 
nuomuotoja. Lapkr. 25-tą die
ną salėj rengiamas paties Da
riaus-Girėno legiono (moterų, 
skyriaus) vakaras, bet lapkr. 
26-tą įvyks pirmas pašalinės, 
organizacijos parengimas. Tai 
bus minėtos SLA 322-tros kuo
pos šokiai.

Antras salės nuomininkas, 
yra studentų kliubas, Lithua- 
nian University Club, kuris 
gruodžio 10 d., naujoj salėj 
rengs irgi šokius. Trečias nuo
mininkas bus bene Brighton 
Parko Moterų Kliubas. Salę 
žada nuomuoti savo vaka
rams ir kelios kitos organiza
cijos. Nuomininkų, kaip gali
ma spėti, Dariaus-Girėno Me- 
morial Namo salei netruks.

Dariaus-Girėno Postas 
nr. 271, kuris namą pastatydi
no, nuo pereito šeštadienio 
atidarymo iškilmių gauna vien 
pagyrimą. Ir nuo “mažų” ir 
niro “didelių” žmonių. Visiems 
namas daro labai gerą įspudĮ 
ir nebuvo tokio lietuvio, kuris 
kartu su legionieriais jų darbo 
rezultatu nesidžiaugtų. Kai kas 
rūpinosi, kad gal sale perže- 
ma, bet legionieriai į tai atsa
ko, kad salė ir kiti namo kam
bariai yra aprūpinti oro regu
liavimu, tokiu budu žemu
mas nesudarys kliūčių publi
kos patogumui.

* AGOTA KURGAN ; 
(po pirmu vyru Zimnverman)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 14 U , 9:20 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Suvalkų rėd., Sudargu 
parap., Reągalų kaime.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Antaną, dukterį Agotą, 
žentą James Oželis, sūnų : 
George ir marčią Bertha Zim- 
merman, anūkę Joyee, brolį 
Pius Paznokas Roselande ir , 
jo šeimą, brolį Klemencas 
Paznokas, Lafayette, Colora- i 
do, brolį Frank Paznokas, 
Germany, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažystamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3705 West 61st Place. telefo
nas Hemlock 1701.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkričio 18 dieną, 2:00 vai. 
popiet. IŠ namų bus nulydėtas 
J Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Agotos Kurgans 
giminės, draugai ir pažįstami ; 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ! 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Duktė, Sūnūs ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. 3. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

11 n H A Gėles Mylintiems n K A Vestuvėms, Ban- 
JMkietams, Laidotu- v ■ * vn ■ papuoši-

GELININKAS taaa* 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Svečiai.

Nemažas skaičius žymių cbi- 
cagiečių namų aplankė. Perei
tų sekmadienį atidarymo iš
kilmių antra dienų laukėsi A- 
merikos Legiono ketvirto dis- 
trikto vadas, kom. W. Klus- 
kens, buvo žymus legiono dar
buotojas, M. Ticmey; al-der- 
manai Bryant Hartnett ir Ho- 
gan; p. Lipsky, Cicero Vete
raną of Foreign Wars organi
zacijos lyderis, graikų veikė
jas iš Graikų (Hellenic) Pos
to, p. Taęiopoulos. “Peoples” 
baldų bendrovė atsiuntė dele
gacijų su $75 auka, o biznie
rius Wm. Lewis atsilankė įtei
kti savo antrą stambią auką 
Postui, $65.00.

Po triukšmingų šeštadienio 
ir sekmadienio iškilmių musų 
legionieriai ir jų vadai; ko- 
mandantas Wm. Sebastian, B. 
R. Pietkiewicz, Wm. Kareiva, 
ShoTtemanas, taipgi jų talki- 
ninkai-talkininkės ilsis. Jų po
ilsis yra pelnytas. ..—Ks.

Iškilmingai Šventė 
Penkių Metų 
Sukaktuves

NAUJIENOS, Chicago, UI

įUįįįjįĮjMtįa

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Naujas Buiekas—Taxi Modelis. Skiriamas sunkioms pareigoms. Todėl daro
mas tvirtai ir turi valve-rin-head inžinę.

žagariečiai turėjo daug svečių 
iš kitų miestų

CLASSIFIED ADS

PAIEŠKAU PRANO SUDEIKIO. 
Paeina iš Lietuvos, Vizbarų kaimo, 
Žvingių valsč., 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. Rašy
kite ant šio antrašo: A. S., 2851 
Lyndale Avė., Chicago, III.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo_____

lEŠK^j) DARBO UŽ PORTERĮ, 
rytmečiais — galiu gelbėti už bąro, 
nesu girtuoklis, esu pusamžis. Joe 
Isdonas, Yards 0183, arba laišku— 
4625 So. Paulina. Prašau atsišaukti 
kam reikalingas toks darbininkas.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai Ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas eash už rakandus, wu- 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Bešaukite ar rašy
kite dei daugiau informacijų. Vien- 
tik nacio na Ii ai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

Praeitą sekmadienį, lapkričio 
12 d., Hollywood svetainėj Ža- 

1 Mariečių Klubas pažymėjo savo 
darbuotės 5-tas sukaktuves ir 
tam tikslui surengė šaunų ban- 
kietą su laisva įžanga pagerbi
mui klubo narių ir taip pat su
kvietė ir pašalinę publiką ma- 
lionioj nuotaikoj su žagarie- 
čiais praleisti vakarą.

Mano neseniai Lietuvoj įgy
ti įspūdžiai, kur jaunimas savo 
pasilinksminimo vakarėliuose 
žaisdamas ratelius dainuoja, 
“Pučia vėjas, neša laivą, nuneš 

.mane į Lietuvą” čia vėl atgijo. 
Žagariečių laivo rimtas ir nuo-
širdus kapitonas drg. P. Ariana 
kas jau penki metai kaip tą lai

i

ninkai, krfp ir visi keliauninkai 
puikiai plaukia gyvenimo ban
gomis.

Rengėjai vakarienės, M. Mie- 
ravicienė, A. Ramašauskienė ir 
F. Arlauskienė kažin ar sapna
vo tiek svečių viešnių susilauk
ti. šeštą valandą smarkioji 
Rudytė ir jos didelis būrys 
darbščių gaspadinių ir jaunų 
panelių žemutinės sales stalus

15 Metų Mirties Sukaktuvės.

jau nukrovė paukštiena-kala - 
kutiena, tortais su/žvakutėmis, 
ir ( tarp raudonų - rožių vazų 
graži žagariečių emblema įspu-i 
dingai figūravo. O širdingosios) 
žagarietes prašė: valgykite,, 
mieli sveteliai, ne ko nor'te, be i 
ką matote. Tikrai maistoKbuvo! 
gausiai ir buvo skaniai paga
mintas, tik truputį vargelio bu
vo. Iš trijų atvejų reikėjo kiek
vieną sykį po šimtą žmonių su-l 
talpinti. Vakarienė užsitęsė virš 
trijų valandų laiko. Buvo tokių, 
kurie negalėjo sulaukti.

Sveikino kliubą
Linkėjo žagariečių Klubui il

giausių metų ir laiiįiingo gyve
nimo oficialėse prakalbose F. 
Bųlaw, N. Klimas, jaunuolis S t. 
Drigotas, Joniškiečių L. K. Klu
bo pirmininkas J. Yonkus, Že
maičių Kultūros Klubo pirmi
ninkas S. Narkis, Veteranė Jor 
kubaitienė, J. Adomaitis, Joniš- 
kielė N. Mickevičienė, brigh- 
tonparkietė A. Miller, M. Kar- 
čauskas, M. Shillis, J. Plikins- 
kas ir kili. Visų mėgiami dai
nininkai V. Deveikaitė ir V. 
Ascila, taip pat ir,moterys ža 
garielės programo u met u visus 
linksminou gu gražiom ' daine
lėm. Buvo atvykę iŠ Gt-and Ra- 
pids, Micbigan, žagarielis p. p 
Urbonas su dviem sunais ir 
p. Stročkienė. Jie labai apsi
džiaugė žagariečių publika ir 
jaunimu. Sako, tikrai malonu 
tokioj draugijoj dalyvauti.

Taip pat teko' susitikti iš 
Wisconsino gruzdietę p. Urbie
nę, kuri vieši pas gimines Dab- 
ševičius. Nežiūrint, kad publi
kos buvo sauskimša, ūpas pas 
visus buvo labai geras ir prie; 
baro ir checkroom ir kitur visi 
dirbo sušilę. Jaunuolio Balako 
orkestras šauniai grojo. Šoko 
jauni ir seni latviškas ii^ lietu
viškas polkas. Buvo tai penk- 
metiniai žagariečių atlaidai.

R. š.

**

i

...............   z.

*

• ' \ NAUJlENŲ-ACME Telephoto
Šauniai įrengtas rūsyje kambarys, kuriame gyven

davo Edward J. O’Hare, kai jam pasidarydavo karšta. 
Kaip žinia, O’Hare buvo gengsterių nužudytas Chicagos

Garsinkitės “N-nose”

STEPONAS STUPURAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

16*d., lapkričio mėn. 1924 m., 
sulaukęs 47 metų amž., gimęs 
Rakščių kaime, Kuršėnų vals
čiuj, Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Pustaitytę, 4 sūnūs: Steponą, 
Joną, Leoną ir Franciškų, 
brolį Juozapą ir giminęs.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios Šv. ilPetro, 
Clark ir Polk sts., bažnyčioj 
16 d. lapkričio 1939 m., 5-0 ir 
7 vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas. 
Mes tave musų brangusis vy
re ir tėveli niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau ne
besugrįš!, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

I

Nubudę liekame.
Moteris, Sunai, Brolis ir 

Giminės. 
812 West 38rd St.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
parbininkų-Darbininkių įteikia
REIKALINGI patyrę KIŠENIŲ 

SIUVĖJAI, Ist ir 2nd b^steriai, 
finišeriai ir rankų felleriai prie 
vyrų kautų, National Garment Co. 
Factory, 100 Milvvaukee St. Elgin, 
Illinois,—Chicago ofisas. 325 West 
Jackson Blvd., Ro6m 222.

PATYRUSIŲ ŠILKINIŲ ŠEIDŲ 
dirbėjų, savaitinis darbas, nuolati
nis. 3442 Lavvndale Avė., Keystone 
3011.

HELP VVANTED—MALfe.
Darbininkų Reikia

REIKALINGA DARBININKO į 
mišką malkas kirsti. 1823 South 
Union Avė., antras aukštas.

FURNISHED ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

GERAI IŠSIMOKANTĮ moderną 
taverną prie 434 West 31st gat. 
galima įsigyti už $1,000. Priežastis 
—kitas biznis.

PARDAVIMUI TAVERNAS, gera 
vieta, geras biznis. 959 West Ylst 
Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

NAJJJJ-MURINIAI 
BUNGAL0W

4 nauji mūriniai bungalow, po 4 ir 
6 kambarius. Moderniški, karštu 
vandeniu ir garu šildomi. Yra su
ros, elektra, gasas, gatvekarių bo
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 KOMES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005
' RENDAI ŠEIMYNIŠKI KAMBA
RIAI 437 East 60th St. prieš Wash- 
ington parką, geras elevatorium ir 
gatvekarių susisiekimas, su virtu
vėms už vos $4.00 savaitėj, mokant 
už 2 savaites, gauni vieną dykai. 
Miegkambariai vos $3.00 savaitėj, 
švarus, gerai užlaikomas namas. 
Agentas vietoj.

2 FLATŲ MURO NAMAS, Mar- 
quette Parke, mainysiu į senesnį 
namą arba farmą. 6912 So. Western 
Avė. Prospect 1156.

• KAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Rankinis laikrodukas, kurį dėvėjo 

Edward J. O’Hare, nužudytas arklių lenktynių promo- 
teris.

z Mirė Skurde, 
Bet Paliko
Milioną Dolerių

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trobai Pardavimo

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

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

PĄRDAVIMUI PIGIAI 1939 DO- 
DGE 4 dųrų. sėdau,, su šildytuvu, 
defrosteriu, visai kaip naujas, 

3453 So, Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

SAVININKAI PASIŪLO moder
ną 6 kambarių plytinį bungalow, 
karštu vandeniu Šildomą, garažas. 
Tiktai $5,200. Terminai.
6115 So. Damen Avė. SHALON, 
Hemlock 8300.

DVEJŲ PAGYVENIMŲ, medinis 
namas, 4—5 kambariai. Yra maudy
nės, pečiu šildoma. Parsiduoda pi
giai. Savininkas randasi 3364 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai dėlto, kad turim kelti savo na- 

vieta labai gražį. 7 kamba
riai viršuj ir vieta šokti. 4414 So. 
Rockwell St.

Petras ir Mary Zemliai 
Atidarė Užeigą

Petras ir Mary Zemliai ati-: 
darė puošnų taverną, 3965 Ar
cher Avė., ir sėkmingai varo 
biznį.

Jie pirmiaus “N-nas” pirk
davo ant kampo, bet dabar ufe- 
fiįprenumeravo metams.

Petras Zemlis yra varniškis 
ir priklauso prie Teisybės My
lėtojų Dr-tės. Pasižadėjo tapti 
Žemaičių Kultūros Kliubo na- 
riu.v Steponas.

Julia

Fran-

Elvira

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chięagoj)

William Jost, 29, su
Wadzita, 23

Charles Marsh, 28, su
ces Urbut, 26

Robert Miller, 22, su
Ziebell, 20

Louis Juravičius, 21, su Ava- 
neila Sutton, 16

Joseph Gudjonis, 23, su He- 
len Elsfelder, 20

Francis Regh, 26, su Estelle
Baldauskas, 23

Charles Verstraete, 24,
Evelyn Sprindis, 25

John Rainis, 24, su Mary
chuk, 17

Carl Hernnann, 43, su
bina Gurskis, 37

Afithony Yanzanitis, 25, su
Helen O’Brien, 24

Hardd Fischęr, 21, su Ber- 
nice Schaltes, 17

Steve Pistonas, 39, su Leoną 
Argustas, 35
(Javo
Pęrskiras

Hazel Mitchell nuo Andrew
Mitchedi .

Peter Samoška nuo Helen Sa- 
moška

su

Ur

Sa

Gruodžio 28, 1938 metais, 
Chicagos Harrison viešbutyj 
mirė 75 metų senelis, Frederick 
D. Michael. Jis nusiskųsdavo, 
kad nięko neturi ir gyvena di
džiausiam skurde.

Palikimų administratoriaus 
Cook apskrityj investigatorius, 
Jack Rubens, vakar paskelbė, 
kad surado, jog Michael paliko 
apie milioną dolerių turto. Jį 
laikė išdalintą įvairiuose Ame
rikos bankuose.

Naudokitės “Nau

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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, miegkžimbari/n—baldus to
kia kaina, kokia yra tikrai pagrįs
ta piniginiu pamatu. Kainos aiškiai 
parodytos. Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkinti.

• HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

<arti Michigarr ežero) 
Phone—OAKLAND 6121.

PASKOLOS ANT NAMŲ pirki
mų, pataisymų ir atmokėjimų senų 
morgičių nuo 1 iki 15’ metų leng
vais mėnesiniais atmokėjimais. 
GEDIMINAS BUILDING & LOAN 

ASS’N. Chas Zekas, Sec. 
4425 So. Fairfietd Avė.

Lafayette 8248.

INSURANCE-CLUBS-SOOIETIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

APDRAUDA
Apdraudžiamo namus, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro ir tor
nadų.
Ben. J. Kazanauskas

2202 W. CERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos AliejusHUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ! 

PALITIKOS KLIUBO susirinkimas1 
įvyks lapkr. 16 d. 8 vai. vakaro, 
svetainėj 3600 W.‘ North Avė., Chi
cago. KliubieČiai nepamirškite būti. 
Turėsim rinkti darbininkus baliui, 
kur įvyks lapkr. 25 d., svet., 3945 
W. North Avė. —Vaidyba.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
nepaprastas susirinkimas chorui or- 

: ganizuoti įvyks ketvirtadienį, lapkr. 
16 d. 7:30 vai. vakaro Hollywood 

; svetainėj, 2417 W. 43rd st. Kviečia 
mėgstančius dainuoti atsilankyti.

' —Komitetas.

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

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

3 Oil—614c.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN,
’ Tel. HARRISON 3000.

No.

jienų” Informacijų 
Biuru

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

Mirti
Teikia Žinias. Apie Paren

gimus.

duoti, mainyti, išnuomoti, • 
samdytis ir t. L, nelaukite,! 
kad kitas pavilios jūsų gpe- 
rąjĮ fcostumerl, bet garsinki- 
tte ŠIANDIEN NAUJIENŲ

65 metų chicagietis, John 
Szekeres, 4949 Altgeld Street, 
dailidė, yra laimingas žmogus. 
Ties 5752 Stony Isiand avenue 
pirmiausia j j parmušė automo
bilis, paskui pakliuvo ir po gat- 
vekariu.

Kitas žmogus šiandien jau 
butų grabe, bet ne SzekeresJ 
Buvo tuojau nugabentas ligo
ninėn, bet ten pasirodė, kad 
jam jokios pagalbos nereikia. 
Szekeres buvo šiek-tiek sutren
ktas, bet išliko sveikutėlis ir 
už valandos laiko pats Išėjo 
namo.

' 30 Years Succesd Doctor’sr 
Amazing Liq uid f or I tching of 

ECZEMA 
Dany yra atalUkimu. 4nir kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, ftvelninan 
tie, antiseptinis skiediny* Žemo davė yreitaf 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudonių 
dcsramos. žvynuotos, ūminės Sozema.

U pirmo sykio Žemo neėa nuostabių pa-: 
relb«. Po tp Jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtinrų itaklnrų dalių) padeda Gamtai 
trroitesni gydyta)*. Mum* dėkimri Vartotojai 
ražo ii visur, sarbindaml rautas pasėkas 
itai kaip ražo p. F. M. i* Jersey City: *4 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Ecmbib, kuri mane varvino per 8a 
mintas.’’ n

vsvėrimas. nedėmėtas — palik Žemo per 
diena ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines Ir kitokiu* odoa įdegimus. Tik 86e.' 
TIKRO l ATAKTJAVTMT) atitikimais gal pri
reiks $1.26 Extra Jėgos. Yra pas vtras žy
mesniu* vaistininku*

porą mėnesių atgal\ Apie
“Nau j ienos” ’ įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

NauSKAITYKITE kas die 
iienų 7-me puslapyje 
ified” skyrių, kur statoma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified 
tarnavimu

•>

4

t
arbaaV*

CANal 3500
nuo

1138 S. KALSTĖ© STREET

Dobbš

MNAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA-CASH ARBA

UDiOTAU UMOKUDUIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, lic.
-THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1M4 . r

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Purškini ' ' ■
Edward 

Fausta Cheripauckas 
bbs nuo Liiliąn F.
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STILSONO
PRAKALBOS

KOMUNISTŲ VĖLIAUSI ZIG ZAGAI - VĖL 
IŠSIŽADA SAVO VARDO

VAKAR CHICAGOJEį. JFK "Tik ||Hf 
© Vakar federaliam teisme © Užvakar pasimirė 7 metų L|I | I g BI i Į S %

Šiandien—Roselande 
Rytoj—Ciceroj

ROSELANDE: šįvakar. J, 
Stančiko svetainėj, 205 East 
115th St. Pradžia 7:30 P. M. 
Įžanga laisva. Kalbės “Naujos 
Gadynės” redaktorius, J. V. 
Stilsonas, taipgi kalbės Dr. P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius.

CICEROJ: Rytoj, ketvirta
dienį, Liuosybes svetainėje, 
llth ir 49th gatvių. Pradžia 
7:30 P. M. Kalbės J. V. Stilso
nas, tapgi drg. V. B. Ambrose. 
Įžanga laisva.

Abi prakalbas rengia LDA. 
4-ta kuopa ir L. S. S. Centrali- 
nė kuopa. s

Roselando ir Cicero lietu
viai yra raginami prakalbose 
atsilankyti. Drg. Stilsonas yra 
nepaprastai geras kalbėtojas 
ir papasakos žinių apie sovie
tų Rusiją, kurios yra labai 
įdomios visiems lietuviams. 
Jis gerai tuos dalykus žino, 
nes pats juos pergyveno.

Drg. Stilsonas taipgi kalbės 
ir apie dabartinį karą, taipgi 
apie garsųjį Hitlerio ir Stali
no susitarimą.

Kas galit—dalyvauki t, nesi
gailėsiu RENGĖJAI.

Vizitas Roselande ir Bridgėporte

Pasimirė Sena 
Chicagietė 
Agota Kurgan

Aną vakarą nuvažiavau j 
Roselandą pasiteirauti, pasi
matyti, pasikalbėti su senais, 
dą gyvais (kiti jau mirę) 
draugais, apie musų garbingą 
praeitį ir ateitį. Užėjau į vie
tą, kur sueina visa “progresy
vių” “smetona”. Besikalbant 
paaiškėjo, kad komunistai 
rengia savo 21 ar 22 inetų gy
vavimo sukaktuves. Bet jie 
rengia ne komunistų vardu, 
bet “progresyvių”. Atsiklau
siau kodėl ne komunistų var
du? Vienas drąsus vyras pa
reiškė, jog komunistai gavę 
įsakymą, komunistų vardą eli
minuoti, o paimti bile vardą, 
kuris tiktų laikui, aplinkybei, 
tipui, nuožiūrai nusistatymui.
, Šalia manęs stovinčio vyro 

atsiklausiau ką reiškia žodis 
“eliminuoti.” Jisai patraukė 
pečius, pasikrapštė pakaušį ir., 
nu... perkūnas žino ką reiškia 
—nežinau.

Kitas vyras sako, tu, Stalnio- 
ni, daugiausia dirbi “progresy
vių” 22 pietų paminėjimui, ga
li žinoti ką tas “lenientuoti” 
žodis reiškia. Stalnionis apsi
dairė, į grindis pažiurėjo, nugi 
velniai žino... man taip sakė 
“Vilnies” redaktorius...

prasidėjo 39 , metų “koubojo” 
Jack Russell byla. Jis yjra kal
tinamas žmogaus pagrobimu ir 
nužudymu. Teismui pirminin
kaus teisėjas Charles E. Wog<1- 
ward. f:' ,

e Prokuratūra pašaukė mie- • »
sto teisėją, Eugene J. Holland 
kamantinėjimui ryšy su jo biz
nio tranzakcijomis su gengste- 
rių nužudymu milidnierium Ed- 
ward J. O’Hare. O’Hare buvo 
nušautas pereitą trečiadienį 
prie Rockwell ir Ogden gatvių.

paminėjimui keturių komunis
tų sušaudymo Lietuvoje. Atsi
klausiau, kaip jus komunistai 
galite kviesti kun. Krušą į sa
vo rengiamas prakalbas, iuk 
tasai kunigas kada tai saky
damas prakalbą pareiškė, Lie
tuvoje turėjo būt sušaudyta 
400, vietoj keturiu ‘komunis- 
tų... /

.T----------y"’'- ~ ----------- X-
Vienas iš jų, matyti, jau pu- Policija nužudymu kaltina gen- 

’ y sako, matai gaterius, kurie norėjo paverž- 
drauge, turbūt neseki marksiz- ti Sportsmen’s arklių lenktynių 
mo Unijos kurią pravedė ^Le
ninas, o Stalinas užbaigė... Ma
tai, mes turim rengti tų ketu
rių sušaudytų paminėjimą. O 
kad kvietčm kun. Krušą, tai 
musų eiliniai nariai nieko nę- 

Paniškėjo, kad kun. 
nedavęs nei atsaky-

sėtinai įkaitęs, sako,

sako, matai, drauge

pasi- 
gerai 
Kur- 

p. Agatha

Taigi, vyrai komunistai, 
daugiau komunistų vardu ne
norite vadintis, atsiklausiau 
Stalnionio. Jisai pamisl’jęs sa
ko, kad taip yra įsakyta nuo 
musų vyriausybės, tai mes tu
rime ir klausyti...
Bridge porto Komunistai. Ko
munistų Laiškas Kun. Krušni.

iš lovos

Lietuvių 
ateinantį

Amerikoj Išgyveno Apie 
40 Metų Laiko

Vakar 9 valandą ryto 
mirė sena ir lietuviams 
žinoma chicagietė, Agota 
gan, dainininkės, 
Oželienės, motina.

Chicagoj ji išgyveno apię 40 
metų laiko, atvykusi čia iš gim
tinės—Sudargu parapijos, Su
valkų apskrityj. Velionė po pir
muoju vyru buvo Zimmerma- 
nienė, ir gyveno adresu 443 
West 63rd street. Savo laiku 
veikė kai kuriose lietuvių or
ganizacijose. Neseniai velionė 
pradėjo sirguliuoti, ir 
jai nebeteko atsikelti.

Ji bus palaidota 
Tautiškose kapinėse,
šeštadienį, lapk. 18 d., 2 valan
dą po pietų. Kūnas yra pašar
votas dukters, p. A. Oželienės 
namuose, 3705 W. 61st' Place. 
Laidotuves tvarkys direkt. J. F. 
Eudeikis.

Velionė 
tą, žentą 
George ir 
Pijų Paznoką 
gi kitus gimines, gyvenančius 
Lafayette, Coloradoj, Lietuvoj 
ir Vokietijoj.

Jos duktė, p. Oželienė daž
nai dalyvauja įvairiuose lietu
vių parengimuose ir lietuviams 
yra gerai žinoma. Jai ir ki
tiems giminėms reiškiame už
uojautą dėl motinos mirties.

Drgs.

Ago- 
sunų

paliko dukterį
James Oželį, 

marčią, anūkę, brolį
,, Ęoselande, taį)-

užrašyta “Lietuvių Už- 
O pirmiau, rodosi, keli 
atgal rašydavo, “Letu- 
kprczma.”

sakys... 
Krušas 
mo...

Kitas
pas mus yra disciplina. Ve, vie
nas musų redaktorius H. Jag
minas atsisakė eiti iŠpėžinties, 
tai mes į jo vietą padėsim iš
tikimą draugą Mažeiką iš Cle- 
velando....

Atsiklausiau, man visgi 
neaišku tas kvietimas kun. 
Krušo į minėtą keturių komu
nistų sušaudymo paminėjimą. 
Juk kun. Krušas pareiškė, rei
kėjo sušaudyti 400, vietoj ke
turių komunistų.
“Netižkari avo La i s va m a n i ii. ’ ’

Vienas pusėtinai riebus žmo
gus sako, matai, drauge, mes 
turime rengti paminėjimą tų 
keturiu sušaudytų. O tokiose 
prakalbose kas kalbės, musų 
pasekėjams neapeina. Bile 
lik kalbės. Pavyzdžiui, jeigu 
kun. Krušas nešvęstų Kalėdų 
tai parapijonys jį išvytų. Už
pultų bažnyčią ir kleboniją. 
Taigi ir mes tų keturių sušau
dymą paminėjimą turime ren
gti. Musų nauja linija reika
lauja, kad visi nariai turi būti 
katalikai ar pritarianti. Jeigu 
kuris neklauso, metam iš par
tijos, ar iš vadovybės vietos. 
Ve, H. Jagminas^ neklausė. Tai 
musų centro biuras Chicagoje 
nutarė jį atleisti iš “V/lnieš” 
už neatlikimą išpažinties; o 
antra, būdamas laisvamanių 
prezidentu jis neužkariavo tos 
organizacijos, ir nepaėmė po 
komunistų vadovybe. Beje, vi
sai pakrigdė ir jisai pats pa
siliko ant juoko. Taigi, Jagmi
nas neproduktingas, todėl ir 
netikęs dirbti tokį svarbų dar
bą redakcijoje...

Tai matote kokios tokelės 
jūsų krašte dedasi, o jus vyrai 
tylite. Atvažiuosiu tankiau į 
jūsų koloniją, čia man patin
ka; o jeigu kas bus naujo ir 
įdomaus, tai pranešiu savo ge
riems draugams. Kadangi į 
nortsaidę toli parvažiuoti, tai 

turėjau

parko kontrolę nuo O’Hare. Jo 
palikimuose policija rado laiš
ką, kuriame Capone grąsino 
O’Hare nušauti ir pridūrė, kad 
jo draugai tai padarys^ jeigu 
jam pačiam bus nepatogu. Iš 
Los Angeles, Gal., vakar atėjo 
žinia, kad ten kas tai bandė 
nudurti artimą nužudyto O’Hare 
bendradarbį, Russell Stoddard. 
Jo nuosavybėj buvo rastas ki
tas grąsinantis laiškas, rašytas 
iš Cicero, III.

© Dienraštis “Daily News” 
vakar paskelbė, kad rytoj Chi- 
cagon bus atvežta nauja “Pan
da” rųšies meškaitė, kuri ne
seniai buvo pagauta Kinijoj. 
Ji bus atiduota Chicagos Brook- 
field žvėrynui, kur jau yra v*3- 
na “panda”, vadinama “Mei 
Mei”.

mergaitė, Barbora Jankauskai
tė, 6218 Vaveland avenue. Pe
reitą šeštadienį (žiūrėk vakar 
“N.”) ji skaudžiai apdegė be- 
žaizdama prie degančio laužo 
tuščiam Jote. Ji buvo paguldyta 
Chicago State ligoninėje. Kai 
mergaitė numirė, jos tėvai ir 
kiti ėmė kaltinti ligoninę apsi
leidimu ir ligonės neprižiūrėsi
mu. Koronerio dž.ure vakar 
padarė tyrinėjimą ir surado, 
kad ligon'nė yra nekalta ir kad 
apdeginto žaizdos buvo tokios 
pavojingos, kad mergaitės ne
buvo galima išgelbėti.

• Chicagos ang ių sandėlių 
savininkai vakar paskelbė, kad 
pradedant šiandieną jie kolek- 
tuos “sales taksus” už anglis 
nuo pirkėjų. Ikišiol tuos tak
sus valstijai mokėjo patys sa
vininkai.

šį Skyrių Veda MIKAS ŠILEIKIS

Meno Darbų Paroda, Kurių Vertė 
Siekia $150,000,000

NETRUKUS CHICAGIEčIAI PAMATYS ITALIJOS MENO 
DIDŽIUOSIUS KURINIUS

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

r

"Vilnies.”
Iš Roselando važiuodamas 

sustojau Bridgeportė, Pąsidai- 
ryti po vietas, kur keli metai 
atgal sykiu su Hertmanavičia 
gaudėva žuvis. Dabar toje vie
toje nėra nei upės, nei van
dens, nei žuvų dūko.

Kaip senai buvęs, žygiuoju 
Halsted gatve ir žiuri ar nepa
matysiu lietuvišką. užeigą. Ar 
nerasiu draugų. Pamačiau ant 
lango 
eiga.” 
metai 
eiszka

Įėjęs • į saliuną atsisėdau 
prie stalo ir laukiu. Saliunin- 
kas, matyti, akylus ir gudrus 
biznierius. Tuoj priėjęs ir 
klausė, ką gersi ponas.”? Sakau 
duokjšnapsą ir alų. Ką-gi dau
giau gersi saliune.

Prie kito, stalelio keli gerai 
įkaitę vyrai drąsiai diskųsavo 
komunizmą. Aš irgi būdamas 
neblogas jųjų patriotas, įsi
maišiau į jų kalbą. 1$ kalbos 
paaiškėjo, kad, rodosi, vienas 
ar du iš jų yra “Vilnies” re
daktoriai. Besikalbant išėjo, kad ir nenorėdamas 
kad “V.” redaktorius rašė lai- apleisti tokią gerą kompaniją 
šką kun. Krušni ir jį kvietė susirinkusių prie alaus... 
kalbėti komunistų prakalbose —Komunistas No. 2.

© Ginkluotas vagilis užva
kar naktį užpuolė chicagietį 
Samuel Eichner ir jo žmoną 
prie 6127 Mozart street, ir at
ėmė $4,725 kailiais ir brange
nybėmis, taipgi,;, $$9 pinigais. 
Eichneris vežė garažan automo
bilį, su kuriuo ką tik buvo par
važiavęs namo iš operos.

© Gubernatorius , Horner va
kar paskyrė chicagietį William 
L. McFetridge., lįlinois Emer- 
gency Relief Čęjmmision (šel
pimo administracijos) direkto
rium. Jisai yra jhnitorių unijos 
prezidentas. ,'’1

.<.'•> Ver si-x'-
q Neseniai apskričio teisėjas 

Jarecki patraukė tęįsmąp} kelis 
vienuolikto wardo (Bridgepor- 
to apylinkės) 52-tro precinklo 
balsavimų1 stoties tarnautojus.' 
Jie buvo kaltinami baliotų klas- 
tavimu. Bet pasirodo> kad jie 
buvo “labai demokratiški”. 
Nors baliotus klaštavo, bet 
stengėsi' nenuskriausti nei vie
nos, nei kitos pusės. Pusę ka
botų stiklas tavo 'vienų kandida
tų naudai, kitą pusę — jų prie
šininkams. “Paslaptingas” poli 
linis bosas davęs jiems tokias

Užmušė Moteriškę prie 57th ir 
Haslted

© Prie 57th ir Haistea gat
vių trokas užmušė Gi metų mo
teriškę, Helen Lynch, nuo 822 
W. 55th st., taipgi sužeidė jos 
2’ metų anūką, George Lynch.

O 30 metų chicagietis, Char
les L. Nichols, 4013 N. Keeler 
avenue užsimušė įvažiavęs į ge
ležies štangą, kyšančią iš tre
ko. Nelaime įvyko prie Lock- 
port, III.

Iškilmingai
Palaidojo
Antana Jokantą

• 56 metų Mrs. Anna Badi- 
gnal, 1309 Ancona Street, skau
džiai apdegė bepildama kerosi- 
ną į degantį pečių. Guli apskri
čio ligoninėje.

• Du maskuoti piktadariai 
atėmė $20 nuo Mrs. Helęn Stei- 
nert, užklupę ją valgomų daik
tų krautuvėj ties 2550 W. 55th 
St. K

Keli Šimtai žmonių Dalyvavo 
Laidotuvėse

BRIGHTON PARK. — Pir
madienį keli šimtai lietuvių pa
lydėjo velionį, Antaną Jokantą 
į amžino poilsio vietą — Lie
tuvių t Tautiškas Kapines. Jis 
pasimirė lapkričio 9 d., trum
pai pasirgęs plaučių uždegi
mu. ■ <

Laidotuvių procesijoj daly
vavo apie 200 automobilių. Ve
lionį lydėjo skaitlinga giminė, 
didžiulis būrys draugų ir pažį
stamų. Palydovų tarpe matėsi 
daug Chicagos biznierių.

Atsisveikinimo kalbas koply
čioj ir kapiųėse pasakė drg. 
V. B. Ambrose.

Velionis išgyveno Amerikoje 
apie 33 metus. Veikė organiza
cijose, buvo artimas “Naujie
nų” draugas ir turėjo plačią 
pažintį Brighton Parke, kur 
išgyveno gana daug metų.

Paliko žmoną Antaniną, du 
brolius, Juozą ir <Įpną, pusbro
lį Kazimierą čepuką, jo šeimy
ną ir daug kitų giminių.

Laidotuves tvarkė dir. J. Liu- 
levičius. ' Buvęs.

Meno Institutas Chicagoje kitaip suorganizuota. Vietoje 
praneša, kad ateinantį penkta-vėlesnių eksponatų, bus paimti 
dienį, lapkričio 17 d., Chicagos (tik tokie eksponatai, kurie jau 
meno muziejuje atsidarys vie-I 
na didžiausių meno parodų, po 1 
Chicagos Pasaulinės Parodos. < 
Prieš kiek laiko Meno Institu
tas pasirašė kontraktą su Ita
lijos vyriausybe po to, kai ita- : 
lų kuriniai reikėjo grąžinti at- < 
gal iš San Franci sco Pasauli
nės Parodos.

Paroda susidės iš geriausių 
Italijos menininkų kurinių, kai 
kurie jų renesanso laikų — ta
pyba ir skulptūra — paskolin
ta Karališkų Pitti ir Uffizi Ga
lerijų Florencijoj ir iš penkio
likos kilų didžiųjų meno gale
rijų: Venecijos, Milano, Neapo
lio, Bergamo ir privatiškų ko
lektorių, atseit: Florencijos, Tu
rino, Romos, Udino, Vicenza ir 
Palermo.

Šitie kuriniai, parodos prižiū
rėtojo Eugenio Ventura apskai
čiavimu, yra verti 150 milijo
nų dolerių.

Šitai didingai parodai bus 
paskirtos penkios didelės gale
rijos su specialia iluminacija.

Meno Institutas, sako, esąs 
laimingas, kad po didelių pa
stangų pasisekę išgauti leidimą 
iš Italijos vyriausybės suruoš
ti čia parodą. Dėka Italijos am
basadoriui, Scott W. Lucas ir 
merui Kelly, tas buvę padary
ta.

Bagažus atlydi į Chicagą ita
lų meistrų ir specialistų štabas: 
prez. Ventura, profesorius Giu- 
lio Carlo Argan (ministerijos 
delegatas), specialus pakuoto- 
jai, kurie stropiai prižiūri šias 
brangenybes. Jie patys ir Meno 
Instituto galerijose ves tvarką 
ir prižiūrės, kad eksponatai tin
kamai butų paruošti parodai.

Paroda truks iki sausio 
.1940.

buvo Institute parodoje laiko- 
tarpyj, kuomet prieš penkias 
dešimt metų buvo įkurtos šios 
‘organizacijos” metinės meno 
parodos. Vadinasi, visa paroda 
susidės iš “konservatyviškos” 
dailės. Vienas-kitas pateks ir 
“moderniškas” eksponatas, ši
tuos eksponatus buvo sunku vi
sus surinkti, nes daugelis dai
lininkų yra jau mirę.

Tai bus bent paroda, nes į 
daiktą susideda trys svarbios 
parodos: Tarpt, grafikos paro
da, aukščiau sakyta, ir Italijos 
meno kurinių skyrius.

18 d., Ste- 
aukšto ga
bus atida-

Stevens Viešbųtyj 
Stambi Dailės 
Paroda

šeštadienį, lapkr. 
vens viešbučio 3-čio 
lerijose iškilmingai
ryta The All-Illinois Society of 
the Fine Arts, Ine. suruošta 
rudenio sezono metinė dailės 
paroda. Bus išstatyta keletas 
šimtų aliejines tapybos ekspo
natų ir skulptūros. Tarp kitų 
draugijos narių-dailininkų pa
rodai atstovauju ir aš pats su 
dviem kuriniais: abu Indianos 
Sand dunų peizažai.

Įžanga ir Kataliogas nemo
kamai.

ketvirtadienį Meno 
Fullerton Hali salėj 
publikai nemokamos 
apie meną įvairiais V"

ivauJlenų-Acme Telephoto

BOSTON. — Vadinamasis “sniego kreiseris” stovi prie laivo “North Star”. Tuo laivu bus gabenamas 
kreiseris drauge su ekspedicijos nariais į antartiką.
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Trys Svarbios Dailės 
Parodos
Meno Institute

Paskaitos
Meno Institute

Praeitą 
Instituto 
prasidėjo 
paskaitos
klausimais. Skaito p-lė Helen 
Parker, šio ketvirtadienio (6:30 
vai. vakaro) paskaitos tema 
bus: “Amerikos Skulptūra”. 
(Padėkos dienoje paskaitos ne
bus).

Pusės šimtmečio sukakties 
tapybos paroda ir tarptau
tinė grafikos paroda.

Praeitą savaitę Meno Insti
tute atsidarė tarptautinė gra
fikos dailės paroda. Kita svar
bi paroda, kurios visi meno mė
gėjai laukia, atsidaro šį ketvir
tadienį popiet. Ši paroda va
dinsis “Half a Century of Ame
rican Art”. Tik šįmet ji bus

Takai
Katharine Kuh

540 N. Michigan Avė. visą 
šį mėnesį bus modernisto Takai 
kurinių paroda. Įžanga nemo
kama.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir įkaitytojo! prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į 
tas krautuves^ kurios 
skelbiasi Naujienose,

. .. . _ . _ , NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Arlington kapinėse prezidentas Rooseveltas po uždėjimo vainiko ant nežinomo kareivio kapo.




