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askendo Li
UŽGAVO MINA ŠIAURĖS JUROJE

Rolandų pasažierinio laivo nelaimėje 
žuvo 140 žmonių

KAUNAS, lapkr. 19. — Lie- 
tuvos prekybinis laivas Kau
nas, 1,521 tono, paskendo Šiau
rės juroje, arti Rotterdamo.
Laivas užgavo miną, 

t ‘ ‘
Vienas Kauno 

žuvo. Dvidešimt 
ta.

Lietuvos laivas 
gliją.

Prieš keletą dienų pranešta, 
kad Baltijos juroje, Estijos pa
kraščiuose, paskandinti du Lie
tuvos laivai — Panevėžys ir 
Nida. Kaunas yra trečias Lie
tuvos laivas žuvęs dėl karo.

Vėlesni sekmadienio praneši
mai sako, kad Belgijos žvejų 
laivas sugrįžo į Zeebrugge. Jis 
atgabeno 16 jūreivių, kaip ma
noma, Lietuvos laivo Kauno 
įgulos narių.

Kauno ekspložijoj keturi jū
reiviai buvo sužeista.

Į Kauną atvyko sovietų Ru
sijos komisija. Komisija išga
bensianti iš Lietuvos baltgud-
žius ir ukrainus, kurie, pabėgo ■ negalėję minų padėti.

Įgulos narys 
kitų išgelbė-

plauke į An-

j Lietuvą kai rusai ir vokiečiai 
dalinęsi Lenkiją.

---- X—X—X----
Per paskutines dvi dienas

žuvo du neutralių šalių laivai. 
Vienas jų Kaunas — Lietuvos, 
o kitas Simon Bolivar — Ho- 
landijos pasažierinis laivas. Jis 
paskendo 
miną 16 
Harwich,

Simon
pasažierių. 140 jo pasažierių ne
laimėje žuvo. 63 iš išgelbėtų 
pasažierių buvo taip sunkiai 
sužeisti ir taip nuvarginti, kad 
nugabentus į Angliją juos te
ko patalpinti ligoninėse.

Simon Bolivar pasažierių 
dauguma buvo žydai Vokieti
jos tremtiniai. Jie vyko iš Am
sterdamo į New Yorką.

Dėl abiejų, taip Lietuvos, 
kaip ir Holandijos, laivų ' pa
skandinimo Anglija kaltina ,vo- 
kiečius. Tai dėl vokiečių minų 
laivai žuvo. Vokietijos atstovas 
pareiškė, kad toj vietoje, kur 
žuvo Simon Bolivar, vokiečiai

Pailgintas darbo lai
kas Vokietijoje

, 'BERLYNAS,• Vokietija, lapk. 
19. — šeštadienį Vokietijai pa
skelbtas patvarkymas, pailginąs 
darbo laiką svarbiose šaliai pra
monės šakose. Iki šiol norma
lus darbo laikas Vokietijoje bu
vo 8 valandos per dieną. Ateity 
darbo laikas tęsis dešimt va
landų. f

Be to, paskelbtas privolės 
darbas lenkams vokiečių oku- 
puotoj Lenkijos daly.

77

Filmų darbininkai 
technikai ruošiasi 

streikui
HOLI?YWOOD, Cal., lapk. 19. 

— Amerikos Darbo Federaci
jos filmų unijų nariai — 35,000 
technikų — veda derybas su 
kompanijomis dėl darbo sąly
gų.

Derybos užsikirto. Darbinin
kai ruošiasi paskelbti streiką 
pirmadienį, jeigu iki to laiko 
nepavyks susitaikyti.

Belgija protestuoja
BRUSSELS, Belgija, lapk. 19. 

— Belgija pereitą šeštadienį 
paskelbė pareiškusi protestą 
dėl to, kad virš jos teritorijos 
skraido ir laužo jos neutralu
mą svetimos šalies lėktuvai. 
Belgijos valdžia nepaskelbė, ko
kiai valstybei protestas įteik
tas, bet spėjama, kad Vokie
tijai.

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

Debesuota; temperatūra ma
žai tepasikeis; saulė teka 6:45 
v. r., leidžiasi 4:26 v. v.
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šeštadienį, užgavęs 
mylių atstumo j e nuo 
Anglijoj.
Bolivar gabeno 400

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
WASHINGTON, D. C’»— Aukščiausiojo teismo nario Picrce Butlcr laidotuvės.

zos Laivas Kaunas
TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

SOVIETŲ KARIUOMENĖS 
DA VOJE.

KAUNAS, lapkričio 16 d. — 
Sovietų kariuoirtenės padaliniai, 
einant Maskvosrspalių 10 d. su
tartim ų Šiandien atvyko j Aly
tų, Prienus i/ Gaižiūnus. At
vykdami rusai, einant tarptau
tiniais papročiais, pagerbė Lie
tuvą patrankų^ saliutais ir su- 
grieždami Lietuvos ir Sovietų 
himnus. Lietuvoje jie lygiai 
draugingai sutikti.

NEW YORK. — Lietuvos Ge
neralinis Konsulatas lapkričio 
14 d. išsiuntė į Lietuvą 1,275,50 
dol. aukų, iš jų 1,000 dol. ka
beliu.

i

Mussolinis veikiąs 
taikos interesuose
AMSTERDAM, Holandija, lap

kričio 19. 
paskelbti pranešimas, kad Mus
solinis ir Ispanijos diktatorius, 
gen. Franco, užsistojo Belgiją 
ir Holandiją, kai prieš savaitę 
laiko Hitleris ruošė invaziją į 
tas šalis.

Haagą, Holandijoje, ir Brus- 
selsą, Belgijoje, šiomis dieno
mis atlankė Raffaelė Guarig- 
lia, Italijos ambasadorius Fran- 
euzijai. Ryšium su jo vizitu 
kalbama, kad Mussolinis ir 
Franco veikia tikslu taiką Eu
ropoje atsteigti.

Oficialiai leista

Pranašauja gerą 
bizni

WASHINGTON, D. C., lapk. 
19. — Pastaruoju laiku Ame
rikos pramonė ir biznis sukru
to. Valdžios ekonomistai pain
formavo prez. Rooseveltą, kad 
biznio gaivumo galima tikėtis 
per žiemą, pavasarį ir vasarą, 
bent iki liepos mėnesio.

Prezidentas šitas informaci
jas pasiuntė kongreso vadams 
demokratams. Manoma, biznio 
sukrutimas loš į ranką demo
kratų partijai 1940 metų rin
kimuose.

Airiai teroristai 
veikia Londone

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
19. — Prieš Europos karui pra- 
sidėsiant iš Anglijos buvo de
portuota į Airiją keletas Šim
tų asmenų. Tai nužiūrėti Airi
jos teroristši arba jų simpa
tizuoto jai.

Kurį laiką Anglijoje smurto 
žygiai buvo kaip ir išnykę. Tą- 
čiau pereito šeštadienio vakare 
Londone 
bombos.

vėl sprogo 
Reiškiama 
išsprogdino

keturios 
nuomone, 
airiaiW

Reikalauja unijos 
sutarties plieno 
darbininkams

PITTSBURGH, Pa., lapk. 19. 
-— Steel Workers Organižing 
Committee, plieno darbininkų 
unija, yra padariusi kontrak
tus su šimtais įmonių. Takiau 
esama dar tulo^ skaičiaus kom
panijų, kurtbs ^unijos nepripa
žįsta. Ir yięua tokių kompani
jų yra Bethlehem Steel Com- 
pany. Dabar Plieno Darbinin
kams Organizuoti Komitetas 
reikalauja, kad ir ši kompani
ja pasirašytų su darbininkais 
kontraktą ir pripažintų uniją.

Normandie grįš 
Į Francuziją

190TTAWA, Kanada, lapk.
— Djdysis ir puošnusis fran- 
euzų pasažierinis laivas Nor
mandie, kuris dabar yra New 
Yorke, artimoj ateity išplauks 
į Europą. Jis išgabens $8,000,- 
000 vertės katro reikmenų. Bri
tanijos kariniai laivai Hood, 
Repulse ir Renown, tarpe kitų 
karo laivų, palydės Norman
die.

Prieš kurį laiką buvo prane
šimų, kad sakyti Britanijos 
drednautai atplaukė į Amerikos 
vandenis vokiečių karo laivų 
Adm. Scheer ir Deutschland 
medžioti.

Numatoma ar t i m a 
taika Chrysler kor

poracijosĮmonėse
DETROIT, Mich., lapkr. 19. 

-— Chrysler korporacijos ir au
tomobilių darbininkų unijos de
rybose federalinės valdžios tar
pininkas Jąmes F. Dewey še
štadienį paskęlbč, kad derybos 
eina A prie galo. BęĮieka ,4ik al
gų. klausimąsapsvarstyti.

Dewey < painformavo, jogei 
derybos bus atnaujintos sek
madienį. Numatoma korporaci
jos ir darbininkų taika.i

Richard Frankensteen, uni
jos atstovas, paaiškino, kad vi
sais klausimais derybose pada
ryta žymaus progreso, išėmus 
algų klausimą.

DAR TRYS ČEKAI NUŽUDYTI
NACIAI PASKELBĖ KARO STOVĮ ČEKIJOJ

PRAHA, Čekija, lapkr. 19. | 1,290 čekų studentų areštuo- 
— Pereitą penktadienį naciai ta. Prahos universitetai ir aka- 
nušovė devynis čekus studen-; demijos uždaryti trims metams 
tus. Jie buvo kaltinami kaipo 
riaušių prieš vokiečių protek
toratą kėlėjai ir kaipo Dr. Be- 
nešo, sekėjai/.'

šeštadieni naciai nužudė dar 
tris čekus. Du policininkai če
kai nužudyti todėl, kad atsisa
kė šauti į čekus studentus. Tre
čio nušauto čeko asmenybė ne
paskelbta.

Naciai ketina uždaryti mokyk
las ir kitose Čekijos dalyse.

♦
Čekijoj — Bohemijoj ir Mo

ravijoj — paskelbtas karo sto- 
vis. čekų prezidentas, Hitlerio 
priimtas Emil Hacha, atsišau
kė į čekus per radiją, kviesda
mas juos nekelti riaušių ir klau
syti vokiečių.

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
SIUVĖJŲ UNIJOS SUSIPYKO

820,000 svarų kala
kutų armijai ir CCC 

stovykloms-
NEW YORK, lapkr. 19. — 

Jungt. Valstijos supirko 820,- 
000 svarų kalakutų armijos ir 
laivyno jėgoms ir CCC stovyk
loms ryšium su Padėkos die
nos minėjimu. 295,000 ,svarų 
skiriama kariuomenei, o 525,- 
OOŲ^svarai CCC stovykloms.

Vokiečiai -paskandi
no savo laivą

Paskyrė Jungt. Val
stijų atstovus kon

ferencijai
I d

WASHINGTON, D. C., lapk. 
19. — Tarptautinio Darbo Biu
ro šaukiamą, ateinantį antra
dienį susirenka Havanoje Ame
rikos respublikų atstovų konfe
rencija.

Jungt. Valstijų unijt/ dele
gatu rprez. RooseVeltas pasky
rė James B4 Carey, C.LO. sek
retorių. Kitas Juhgt. Valstijų 
darbininkų atstovas konferen
cijoj bus George M. Harrison. 
Jis reprežėntuos AimD.Federa- 
ciją.

Tačiau šitoje konferencijoje 
viena šalis turi vieną balsą. 
Taigi, nors paskirti du delega

te-Į tai, jie abu turės tik vieną bal
są konf esencijoj-

Rusai stiprinsią 
oro laivyną

A ' _________ _____ *w A
MASKVA, Sovietų Rusija, 

lapkr. 19. — Sovietų Rusijos 
atstovai pereitą trečiadienį pa
skelbė, kad komunistai stiprins 
savo lėktuvų laivyną. To jYei- 
kalaująs Rusijos saugumas, nes 
“Francuzijos ir Britanijos im
perialistai pradėjo antrą impe
rialistinį karą ir stengiasi įtrau
kti karo verpetan sovietų Ru
siją.”

Rusų generolas Jakov šmuš- 
ketic pareiškė. “Tegul tie po
nai (britai ir franeuzai) atme
na raudonosios armijos didumą 
ir narsumą, kuris buvo demon
struotas Mongolijoje ir vakarų 
Ukrainoje (rusams tekusioj 
Lenkijos daly), pirm negu jie 
išprovokuos Rusiją į karą.”

Kiek Rusija turi karo lėk
tuvų šiandie, tikrai nežinia.

CCC jaunuoliai gau
na darbo privačioje 

tarnyboje
WASHINGTON, D. C., lapk. 

19. — Civilian Conservation 
Corps direktorius Robert Fech- 
ner praneša, kad nup rugsėjo 
iki lapkričio mėnesio CCC st<h 
vykių jaunuoliai^ pradėjo atsi
rasti vietų privačioje samdoje. 
Vien rugsėjo mėnesį paleisti iš

WASHINGTON, D. C., lapk..jant pramonės šakas, kurios 
19. — Dvidešimt penkis metus priklauso moteriškų rūbų siu- 
International Ladies Garment vejų jurisdikcijai. Rezoliucija 
Workers uniją (moteriškų ru- pataria savo unijos lokalams ir 
bų siuvėjai ir siuvėjos) ir Amai-'miestų taryboms kovoti uzur- 
gamated Clothing Workers of 
America (vyriškų drabužių siu
vėjai) sugyveno taikiai ir vie
ni su kitais 'kooperavo.

Bet šiomis dienomis moteriš
kų rūbų siuvėjų unijos vykdo
moji taryba priėmė, rezoliuciją, 
kuri kaltina kitą uniją briau- 
jantis į svetimą dirvą, uzurpuo-

panašus įsakymai 
tai reiškia, kad 
pyktis nuėjo to-

pavimą.
Kai viešai 

paskelbiami, 
dviejų unijų
Ii. Paprastai, kuomet unijų ne
sutikimai būva menki, jų ne
skelbiama, juos mėginama išly
ginti pasitarimais ir derybo
mis.

JUNGT. VALSTIJOS PASIUNTĖ DAR 6 
SUBMARINUS Į RYTUS

WASHINGTON, D. C., lapk. j paskutinėmis dienomis pareiš- 
19. — Į Jungt. Valstijų karo kė, jogei japonabnesi’iauja var
iai vų bazę Maniloje , pasiųsti 
dar šeši submarinai. Viso da
bar toje bazėje bus 41 Jungt. 
Valstijų karo laivas.

Be to, artimoj ateity Mani-,Japonijos griežtesnė ekonominė 
joje įvyks trijų augštų Jungt.'kova. Tačiau tvirtinama, kad 
Valstijų valdininkų konferenci- Jungt. Valstijų karo laivų kon- 
ja. Joje dalyvaus Jungt. Vai- eentraviinas tolimuose rytuose 

nėra kreipiamas prieš Japoni
ją žygis. i

žę Jungt. Valstijų teises Ki
nijoj.

Gal būt, kad sutarčiai išbai
gus, prasidės Jungt. Valstijų ir

stijų generalus konsulas Shang- 
hajuje Clauss, adm. Hart ir 
augštasis komisionierius Fran
cis B. Syre.

Tarp kitų dalykų jie disku- 
suos Jungt. Valstijų — Japo
nijos santykius.

Pereitą vakarą Jungt. Valsti-

Laivų darbininkų 
streikas pasibaigė

Pereitą vakarą Jungt. Valsti- SAN FRANCISCO, Cal., lap- 
jos paskelbė, kad jos nutrau- kričio 19. Pereitą Šeštadienį 
kia prekybos santykius su Ja- pasibaigė 400 laivų darbininkų, 
ponija, bet Senoji sutartis pa- pečkurių unijos narių, streikas, 
siliko veikti dar 6 mėnesius, kuris buvo sulaikęs kursavimą 
Sausio 26 d, 1940 metų sutar- 60 laivų .Pacifiko pakraščiuose.

stovyklų 4,268 vyrai, kurie ga- lis paliauja veikusi. Kol kas Darbininkai užgyrė unijos ir 
vo darbą pas privačius samdy- nauja sutartis nepadaryta. Fak- samdytojų atstovų pasirašytu

tinai Washingtono atstovai ir sutartį.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
19. — Britų karo laivai paste
bėjo vokiečių prekybinį laivą. 
Vokiečių laivo įgula, matydama 
nepabėgsianti nuo britų, atida
rė laivo vožtuvus, o pati susė
do į gelbėjimosi valtis ir nusi
leido į jurą. Vokiečių laivas pa
skendo, o jo įgulą suėmė bri
tai? Suimtieji internuoti Ško
tijoje.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
19. — Generalinis Vokietijos 
gubernatorius Lenkijoje įsake 
pastatyti Varšuvoje barikadas, 
kurios atskirtų žydų gyvena
mas miesto dalis nuo kitų Var
šuvos sekcijų.

NEW YORK, N. Y., lapkr. .
19. — New Yorko uosto sri
ty, Panamos laive Mowinckel, 
sekmadienį įvyko smarki eks- '' 
plozija.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
| LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir j Vilniaus kraštą tele
grama.

s NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras -kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet
roristai.
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DĖL KUN. M. I MOCKAUS VEIKLOS
"T-----------

Kadangi ‘Naujienose” pasi
rodė gerb. piliečio Jacob Girų* 
lio diskusinis straipsn’s, liečian
tis velionio M. X. Mockaus bib
lijos aiškinimo metodus, tai ga
lėsime po biskutį arba, taip sa
kant, poptijlkčiui nrigrirtlfti 
getb. J. Ciililio Mdčkriilš irftėto- 
dų kritiką. Pirmučiausia J. Gi- 
rulis užpuola ant nemokytų lie
tuvių, kad jie pametė religiją 
ir šalinasi nUo bažnyčios;

Mockalis, kaibo tokio, Ir bu
vo tas tikslas, kad ndrs tiek 
padarius gero, t. y. apšviesti 
sutahisiritUs lietuvius, kad jie 
nustotą lankę rtitilkinilvo Įstai
gas ir vietoje to imtųsi* skaityti 
geras knygas ir pradėtų žiūrėti 
hiskį kritiškiau; Į savo taip va
dinamus ‘ heklystančius “Dalay

ie

Llamas*’, arba kaip jie paty 
save vadina, -Dievo ambasadų 
riais kunigais. Jei kunigai pri
pažįsta Šriii teisę platinti relig - 
nį biznį visomis priemonėmis 
ial lilio kada laisvamaniai riu- 
Mbjd teisės skelbti laisvrimany- 
bę? Ktj gerb. vadina middč- 
mingu gyvenimu, tąi man čia 
visai Hėt'a suprantama, kų jisai 
nori pasdkyti. Jei p. Clrtllis tu
ri mintyj teisihgmiią, tai aš ga
liu tiek pA$akytij kad nuo hia- 
ro, baddį k&ėo it katalikiško 
teisingumo apsaugok irttišj 
Viešpatie! 0 jęi gfftrivimriS; 
blevyzgos Ir kiti dalykėliai, — 
tai gerb. luti dab mintis pasa
kyti, ktfr jų hėta.

Toliau. F4frii|)smo adtotius 
aiškina, jog biblija ir kHkŠėio- 
niška religija nemoklna taip 
nemoraliŠUrii elgtis. O kiek toj 
biblijoj yt’ri aprašyta nemora
lumų, paties Jehovoj įkvėptų

Huberto In-

ii-p i A i

py *1 < *^1. ja
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AKIU SPECIALISTAI

Subatoj ir Nedalioj
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

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

\ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Vokiečių kareiviai žygiuoja į kaimą, kurį prancūzai buvo užėmę, bet paskui 

apleido

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and MidWife
Kiekvieną dieną 

6630 S. Wesiern av. 
Tel. Hemlock 9252

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkimų reikalais eiti, i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.
m s......  ■ i .i h. ...i iii —

Pirmad., lapkričio 20, 1939

arens
RYTINE RADIO 

VALANDA

— .iš stoties —

W.G.E.S.
,ę 
i

Kasdien
Iki

nho 8:30 ▼. ryto 
9:15 vakaro.

Bfflndt ▼iriausias žinias, 
į ir kitos Įdomini 
pranešim uju

blevyzgų; itilį Unot 
gelsoll’o, š^aUdSi yfa užginta 
spausdinti tlloš žodžius, kokius 
vartojo Dievo (kvėpti rašyto
jai.

Yra prisakyta, jog he visi ku
nigai yrd blogi (kun. Dagilė’is 
buvo geras ir dar keli), bet pa
prastai atbulo krilnieriaus ne 
šioj imas yfri ženklus atbulo 
mokinimo.

Dabar pakalbėsime apie bib
lijos populiarumą. Autoriui 
skelbia kaipo faktą biblijos 
šventumą ir neklaidingumą 
vien tik dėl to, kad tiek mi
lijonų žmonių įvairiuose kraš
tuose ir net prezidentas ją la
bui gerbia. ■

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

Dabar Mokame U£* W- d
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

.O,

i t

LOAN ASSOClATIONofChičago 
JUSTIN MACKIĖWIUH, Pires.

*

4192 ARChER AVĖNUE
SAVINOS federalLy 

INSŪRĖD

—

111 I I.I Iltį' į IIIH! UWII 6 m mi i I ■*! —Hilu...................... I

CRANE coal COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TetefottM PORTSMOUTH 9022 
POcAHONTAS Mihe Rųn iš geriausių mainų, 
daug dtilkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau............................ ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tortus ar daugiau Tonas ■

SAUKIT CĄLUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY .COMPANY R 
10 West 18th Street

I vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na- 
nų šildymo reikmenų naujų ar se-

L--—-----—«... —r.. i r. \—zj—..m---mm .—1.— ——— ------ ----------------------------1‘. ----- ----- J

.........................  1 >.14,1^,11 „ ... .........        r

nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų įniOkėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis šalėsmanas

Atdara vdkarąis iki vdl. 
Nedaliomis iki 1 v. dieną

KLAUSYKIME
SM.TIMIERO RYTMETINIŲ

.......... i i I (i

LIETUVIŠKŲ RADIO |ll H I f|

PROGRAMŲ‘““T W.n.l.r.i

i9«r*<w> «muM>a

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedalioj pagal susitarimą 
Ofiso iel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

hemikhtis vieh lik tilo, gali
ma butų pripažinti, kad ir alko 
hdiižitias yra labrii geras itfaly- 
kris, hes tiek daug žinomų jrim 
tfesldg vergauja.

Ėet dr gali kas nors prirody 
ii, kad bibliją vertina iritelfek 
tuališki žihdnės? Dažnai didžiu 
iirii veidmainiauja atlduddami 
tokią pagarbą biblijai ir tėligi 
jai Žmonių akyse, nes jie tam 
sakyte sako: žiūrėk, durniau 
prasčiokėli, aš esu toks galiū
nas ir išmintingas ir tai gerbiu 
religiją, o tu, mtllki skurdžiau 
drįsti netikėti Dievo žodžiu.

Žinoma, tuo pačiu budu nori 
tave nugąsdinti ir palaikyti ver
giją. Tokiu budu Mockus ne
buvo išmintingesnis už tuos 
mokytus, bet doringesnis, 
Bliužnytojų nereikia ieškoti ant 
Madison gatvės, bet jų daugiau 
yra bažnyčiose: davatkos nuė
ję į bažnyčią su liežuviais flo- 
rus mazgoja, o parėję namo 
savo artimą kanda su piiotkais;

Visokių re’igijų kunigams 
pirmiausia rupi savo ,sekėjus 
Sufanatizuoti, Jeį^jię. .tą..juępą- 
darytų, tai jiems, .visiems* reikė
tų eiti į stok jardus žarnų plau
ti. O kai jie žmones sufana
tizuoja, tai dažnai parapijom! 
bobos nuskriaudžia savo vyrus 
ir vaikus, ir neša kunigams 
apierąs ir padaro juos turtin
gais.

Tas tiesa, kad lietuviai (ne
bažnytiniai) apleido Mockui 
uiažai jį palaikė, bet tas dar 
iierėiškia tamsumą, tik papras
tą apsileidimą. Ar daug mes 
matome lietuviškų klebonų au
kojant net Lietuvai gelbėti? Ne
daug.

Be to dar, kitos kultūringos 
tautos savo mokytojams skiri:! 
sumas, reikalingas jų pragyve
nimui, kad tik butų laisvi nuo 
rupėsčių dėl duonos kąsnio.

Toliau. Jei gerbiamas auto
rius sako, kad galima skelbti 
viešai bet kokį mokslą, lai ko
kiems paibeliams Mockus turė
jo dumti į Meksiką? Tas Moc
kui ir sveikatą pakirto.

Mockus neturėjo reikalingo 
išsilavinimo rašyti knygas, be
je, to ir nereikia, hes yra tiek 
it tiek parašytų knygų, tik jas 
reikia skaityti. Tą jis žmones 
ir rūgino daryli ir giliai pamąs
tyti. Ir, taip salint, mokino 
žmones. Jis kirto iš peties, vot 
ko paprastiems lietuviams jf 
reikėjo, ir tuo pasiekė tikslą. 
Amžina j hm garbė už tai. Pa
galiau norėčiau priminti gerb. 
autoriui, jėi norėtum bibliją 
piliioj šviesoj pažinti, pasiskai
tyk veikalus Hobert Ingersollo 
ir Thomas Paine.

Užbaigdami pamokslus arba 
laikraštines polemikas per daug 
apie Mykolą nesirūpinkime. Ji
sai yra danguj, ir gavo darbą 
prie “vogų” — labiausiai kuni
gų griekus ir blogus darbus 
vožyti. ^-Kipšas No. 1«

Užpiiblitnas šitos 
valsčiuje

Per naktį du įšilau-
1 v • •zimai

■<Kt'ir,lrnai Nau.liėnoge 
hioda -laufla dėlto.

'■*ad pačios Naujienos 
yt-s naudingos..

DR. G Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So, Ashland Aye.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 *iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

ŠĖTA. — Spalių 7 d. Tau
jėnų km., Šėtos vai., pil. St. 
FitkeVičius ėjo pas kaimyną į 
pirtį. Beeinantį Fitkevičių kaž
kas užpuolė' ir paleido į jį iš 
pistoleto tris štiVius. Fitkevi- 
čius sužeistas į krutinę ir ki
tur. Jis nugabentas į' Panevė
žio ligoninę^ o piktadarys ieš
komas.

KAIŠIADORYS. — šio mė
nesio iš 3 į 4 dieną nežinomi 
piktadariai pro langą įsilaužė 
į gimnazijos direktoriaus kabi
netą. Pagrobė aukoms rinkti 
dėžutę su nežinoma suma' pini
gų. Tą pačią, naktį išvogė iš 
“žvaigždės” knygyno kiosko 
apie 2,000 Lt.

j
i

■KM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

U (rf ■ ....... 'i r.': C ■

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4^05-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų radio programų Antradienio Ir Aečtadlenie 
mečlata, 19:00 vai. ryto ii W. H. L P. stoties (!«• 

SU POVILU fiALTIMIERU.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVfeBt 63rd Street

Ofiso valandos; nuo 1—4 ir hųo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

i

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7Ž99.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 
; Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WĖST 35th STREET 

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

, ' Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Te!. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų jr^.yaikų ligų gydytoja,
6900, Ši)..Halsted. St n 

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

KITATAUČIAI
M

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

a linini m imu iiiiiiiiiii u nuliu

ALBERT V. PETKUS 
4704 So. Western Avėiiue Phone Lafayette 8024

iiiiiąiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiųiiiii

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 1 
Asociacijos

I

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

Ariįjbulaiice 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

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.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ANTANAS M. PHILLIPS
3307^ Lituaniėa Avenue Phone Yards 4908

1

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Phone Cicero 2109
6834 Šo. Wešteth Avė.
1410 Solith 49th Couft, Cicero

j. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572
____________________ i ' • ________________ J______

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

| I. J. ŽOLP Phorie Yards 0781 
1646 Wfest 46th Street Yards 0782 |

'/■k

S. P. MAŽEIKA Yards 1109
3319 Lituaniea Avehue Yards 1138

L-
j
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LACHAWICZ IR SŲNUŠ
2314 West 23fd Plaėe
SKYRIUS: 42-44 Kast 1081h Street

Phohe Canal 2515 
fel. Pūliniai! 1270'

'y

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

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.

Nuo
4 vai. popięt ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. , , k.

Phone MIDWAY 2880 • 1

Dr. F. Plilsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Garfield BlvcL
Cor. Damen. - Hemlock 6699

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

2409 WĖST MADISON STREET
Vai. 1z iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY ^330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKEL1S
PHYSlblAN AND 8URGEON

3261 So. Halsted Street« • -

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 

hez. Telephone PLAZA 3200

st

ADVOKATAI
K. P. GILGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose
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NAUJIENOS, Chicago, m

PITTSBURGH NAU -IENOS
PITTSBURGHO ĮVAIRENYBĖS

Demokratai atlaikė savo pozicijas ir laimėjo naujų

organizatorius

vicc-prezidenias J. K. Mažukna 
101 kp 
maitis,

Su Chesterfield’s Tikra Kombinacija pasaulio 
geriausiu amerikonišku ir turkiškų tabakų

Pirmad., lapkričio 20, 1939

NEW YORK
ir Billy Rose, promoteris įr agpntas, po'vedybų .ceremo 
nijų. , ,

PITTSBURGHO IR APSKRIČIO VALDININ 
KĮJ RINKIMU PASEKMES

SLA Pittsburgho Kuopos 
Balsuoja už Pittsburghų.
Einant Pildomosios Tarybos 

patvarkymu, lapkričio menesi

Kalbant apie lietuvius 
pasakyti, jog pas mus jų 
jau labai daug. Tačiau jie sten
giasi veikti kiek galėdami, štai 
SLA ir LDS kuopos tUrčjo nei 
du parengimus, ir dėl pasekmių 

1 nusiskųsti nęgali.
| SLA 128 kuopa lapkričio 12 
d. laike savo susirinkimų, ku
riame buvo aptariamas centro 
kūlimo reikalas. Visi nariai kaip 
vienu balsu pasisakė, kad cent
ras butų keliamas į Pittsburghų,

engvumas
Geresnis Skonis

NAUJINA Ų-ACMiG Tuiepiiutu
Eleanore Hohn Jarrett, kino aktorė,

Užsidekite Ghesterfield ir tada 
esate prisirengę gėrėtis Tikru

. I C ■■■'' 1 >

Rūkymo Malonumu su geriau- 
siu cigaretu kokį pinigai gali 
nupirkti ... JIE PATENKINA.

tenka
nėra

klauso darbininkų unijoms, nes 
ir Amerikos Darbo Federacija 
ir C.I.O. rėmė demokratus. O 
jei ne darbininkų unijos, tai 
tiek Pittsburgho mieste, tiek 
kauntėj butų laimėję republiko- 
nai. —S. Bakanas

Padarykite jūsy 
sekantį pakelį

didesnis, 
tai, kad 
pašalin

tas, vargu tenka. Bus jau gerai 
ir tai, jei jų skaičius sumažės. 
Pagaliau juk yra ir tokių pilie
čių, kurie apie darbų ^visiškai 
negalvoja: jie apsileido ir nie
ko nebepaiso.

heny kalinis. Vairavimas pasida
ro labai sunkus, kadangi beveiįc 
njeko nesimato, išėmus tik au
tomobilio spyksančlas šJe as.

Epie smarkiai lyti. Dėl lietaus 
ir didel o vėjo teko langus užsi-

SLA 104 Kp. Naujų Narių kuopos turės nubalsuoti SLA 
Įvesdinimo Bankietas.

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Lapkričio 8 d. SLA 104 kp., bu
vo surengus Lietuvių Piliečių 
svetainėje naujų narių įvesdini
mo bankietą, kuriame dalyva
vo kuopos nariai ii’ narių drau
gai. Įvesdino 16 naujų narių, 
kurie buvo prirašyti laike pir
mojo pažangos\\ajaus. Naujus 
narius

si taikė, kad iš Dickson City 
(Pa.) buvo atvykusi mano se
suo Mare Bala.kienė, kuri Cųr- 
negie praleido porų menesių. 
Tiksliau sakant, ji praleido tų 

Pittsburgho įdomesnes

Žymi kombinacija W
BETTE DAVIS ir feRROL FLYNN 
. rodomi viršui kostiume ir informaliai, 

teikia milijonams daug malonumo 
Warner Bros.dabartiniame veikale, r

ThePrivateLives ofElizabeth&Essex 
Žymi kombinacija tabaku į Chester- 
field teikia milijonams tikro rūkymo

• malonumo todėl, kad jie yra vSsesni, 
feresnio-skonio ir aiškiai lengvesni.

Ofiso telefonas ^ARDS 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.

SLA 40 Kp,, Organizatorius 
Įėjo j Pizn;.

SLA 40 ,kp
Juozas Viktoraviciiis, kuris per 
pažangos vajų prirašė daug na
rių ir laimėjo dovanų, iš už J 
ėmimo yra siuvėjas ir labai 
draugiškas žmogus.

Šiomis dienomis musų Juozą *, 
nusitarė eiti į nuosavų biznį ir 
dirbti pats sau, ir pasirinko res
torano ir gėrimų biznį, Victors 
Cafe, 100 Anderson St., N. S. 
Pittsburgh, Pa., prie pat 9th S*, 
tilto.

Lapkričio 8 ir 9 d. Viktorą- 
vičiai turėjo oficialį atidarymų 
savo užeigos. Buvo atsilankę 
daug svečių ir draugų. Viktora- 
vičių užeiga gana gražiai rįeng- 
ta ir turi mandagų patarnavi-

gj nusitarė tuo\ pačiu metu1 ato
stogauti, kad galėtų važiuoti' i 
rytus ir aplankyti gimines. Pa- žiuojame į išgarsėjusius Alleg

vai. ryto nusileidome nuo 
žiniškų kalnų. Pasidarė lyg len
gviau ir smagiau. Oras paleng
vėjo.

Visiškai jau buvo šviesu, kai 
ipes su savo Študebakeriu šo
vėme vieškeliu pro didžiules for
mas. Kelias tuščias, automobi- 

važiuok 
sau taip greit, kaip nori.

Vienuoliktų valandų ryto mes 
jau buvome Harrisburge, Penn- 
sylvanijos valstijos sostinėje. 
Pasisukinėjome Gatvėmis ir ap
žiūrėjome įdomesnes vietas., 
Miestas švarus ir patogus. Ša
lia teka upė, kurios pakrantė
mis pastatyta pusėtinai daug va
sarnamių. Matyti, labiau pasi
turį žmonės ten vasaroja.

(Bus daugiau)
—E. K. šiurmaitienė Penn., valstijoj esančios SLA

Centro kėlimo reikalu.
Kiek jau teko girdėti, pitts- 

burghinės SLA kuopos vienbal
siai balsuoja «už Pįttsburghų, o 
Pildomosios Tarybos nominaci
jas atideda iki gruodžio mėne
sio susiriitkiųiy, nes kaipo me 
tiniuose susirinkimuose, dau
giau narių dalyvauja.

•
Sekamos Pittsburgho kuopos 

SLA ženkleliais apdova- jau vienbalsiui pasisakė uz'Pitt- 
nojo S. Bąkapas, kaipo Pilis- sburghą: 40 kp., laikytame sa- 
burgho distrikto generąlis orga-.vo susirinkime, lapkričio 5 d., 
nizatorius. .ir 104 kp., ąuširinkime laikyta

me lapkričio 8 d. ,
Dauguma Pittsburgho ir apy

linkės SLA kuopų 
susirinkimus antrų 
t.y. lapkričio 12 d.

Atostogų keliones įspūdžiai.
Sūnus Edvvardas spalio gale 
lapkričio pradžioje gavo 8

šiemet švęsim Padėkos Die
nų Lapkričio 23 d.

Šiomis dienomis gubernato
rius Jam£s paskelbė, kad Padė
kos diena bus švenčiama lapkri
čio 23 d., vietoj paskutinio ket
virtadienio lapkričio mėnesio, 
kaip kad būdavo iki šiol.

Prezidentas Rooseveltas reko
mendavo Padėkos dienų švęsti 
lapkričio 23 d., tad Penn. gu
bernatorius James ir skeliba, 
kad toji diena bus Padėkos die
na valstijos ribose.

—Koresp.

Lietuvių Vaizbos Lutes ren
gia Bankietų Geresniam 
Tarpsaviui Susip. ž nimui.
Lietuvių Vaizbos Butas ruo

šiasi prie bankieto, lapkričio 20 
d., 5th Avenue Cafe, 6690 
Frankslown Avė. Pittsburgh, 
Pa. Norima kad lietuviai biz
nieriai iš visų Pittsburgho da
lių ir1 apylinkės miestelių suda
rytų artimesnę trapusavę pažin
tį ir užitiegstų draugiškus ry
šius.

PUIKUS BALDAI
50% SUTAUPOS! 

Nes HENRY M. GOODMAN, Baldų 
distr. pardavinėja tik už pinigus. 

Jūsų dol. vertas 100c, kada čia 
perki, čia rasit Amerikos puikiau
sios kokybės, žinomus baldus, kau
rus, miegkambarių, front. Dinette 
sets, lempas. Kokius baldus tik pir
ksi, nemokėsi iki nebus atvežti į 
namus, kol nebusi patenkintas. 
PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS! 
Kainos aiškios. Pinigus grąžins, ne

patenkintam. Pristatymas..
Goodmano taksai 

Henry M. Goodman 
525 W. 76th Street

3 blokai rytuos nuo Halsted St.

į savo Studebakerį: 
sūnūs Edvardas ir duktė Juze į 
priešakį, kadangi abu jie vai
ruoja, o aš ir sesuo Balaikiėnė 
bei kurna MineviČiutė atsisėdo
me užpakalyje. Atsisveikinę su 
namiškiais, pradėjome važiuoti. 
Oras tų rytų pasitaikė itin šal
tas, ypač vėjas buvo žvarbus, liai nesimaišo 
Pradėjo lakstyti ir snaigulės. 
Mano silpnai sveikatai tai buvo 
visai nemalonus dalykas. Bet 
sėdžiu susitraukusi, ir tiek. Tik, 
vieno trokštu, kad kartais dėl 
manęs neįvyktų nemalonumų.

Pasukome keliu Nr. 30 į Har- 
risburg. Automobilis lekia ūž
damas kalnais ir pakalnėmis. 
Darosi vis tamsyn ir taiųsyn. 
Štai pradeda-ir lytį. < Aš jaučiuo
si visai silpna. Apie 6 vai. jva-

Kuomet jūs reikalaujate Chester- 
fields jūs perkate tą, ką iiei vienas 
kitas cigaretas negali jums teikti, ne- 
paisiant prekes... vešesnį, geresnio- 
skonio ir aiškiai lengvesnį užsirūky- 
mą. Padarykite jūsų sekantį pakelį 
Ghesterfield. Jūs negalite nupirkti 
geresnį cigaretą.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408

Stanislovaitis. Vadinasi, reko
menduojami yra visi senieji vir
šininkai su viena išimtimi: bū
tent, į iždo globėjus vietoje 
Mockaus yra siūlomas Povilas 
Dargis.

Ponas Dargis yra plačiai ži- 
noipas Pittsburgho veikėjas. Tai susėdome 
apsišvietęs ir sumanus žmogus.
Be to, jis yra gana energingas. 
O tokių asmenų Susivleaij mui 
kaip tik ir reikia.

Del nominavimo viršininkų 
tokio nusistatymo laikosi ne tik 
musu kuopos nariai, ir kaimy
ninės kuopos.

SLA 128 kuopa nutarė su
rengti vakarienę sausio 28 d. 
Lietuvių svetainėje, 313 Center 
S t. Be vakarienės, bus dar ir 
šokiai.

organizajornis A. Že- 
. Bakanas, P. Pivaro- 

nas, .1. Virbickas, P. Dargis, V. 
J. Količienė, Albina Brazatiskie- 
nė ir keletas kitų. Visi kaibėjo 
apie SLA ir linkėjo 104 kuopai 
geriausio pasisekimo šioje di
džiulėje lietuviškoje kolonijoje.

Po bankieto buvo šokiai ir 
visi gražiai pasilinksmino. Ban

ką Ibc tojus 
Rodžeris. \

jas atidėjo iki gruodžio 10 d.

Pas dd. šiurmaičius (738 
Doolite Si.) lapkričio 12 d. po 
kuopos susirinkimo įvyko narių 
pasitarimas dėl kandidatų tin
kamumo. Nariai plačiai tų klau
simų aplare ir priėjo išvadų, jog 
tinkamiausi kandidatai yra adv. 
F. J. Bagočlus, J. K. Mažukna, 
M. J. Vinikas, adv. K, Gug.’s, E. 
Mikužiutė, Povilas Dargis ir Dr. laikų 

apylinkes belankydama. Iš viso daryti. Viduje pasidarė tvanku, 
los apylinkes jai labiau patiko, Teko kokį pusvalandį sus.oli, 
negu New Yorko, kur susignr kadangi važiavimas pasidarė i- 
dimas yra labai didelis. jtįn pavojingas.

Spalio 28 d, mes atsikėlėme Pagaliau oras kiek pasitaisė ir 
dar prieš 4 vai. ryto ir prade- mes drauge su kitais automobi- 
jome ruoštis kelionei. Netrukus histaįs pradėjome judėti. Apie 8 kieto tvarkų ved

iriip. perstatinėje F

IENŲ Skai- 
irldnių Bel- 

KrautaTM, 
Naujienos*.

Visokios žinios iš musų 
tarpk ainio.

Visų pirma apie musų ekono
miškų gyvenimų. Rodosi, darbai 
jau šiek tiek pagerėjo, bet \is 
dėlto dar gana toli iki to, kad 
žmonės galėtų normališkai gy
venti. Kitaip sakant, daugelis a- 
pie darbų tik svajoti tegali. 
Kiekvienoje gahėje ir beveik 
kiekviename name galima už
tikti žmonių, kurie neturi dar
bo. Dažnai pasitaiko, jog žmo
gus su gana didele šeima pri
verstas yra gyventi iš visai ne
didelės pašalpos. Tie žmonės vis 
dar tebelaukia, kada jie bus pa
šaukti atgal į dirbtuvę p ia to 
pat darbo, iš kurio jie buvo pa
keisti prieš dvejus ar kelerius 
melus. Kiek galima numatyti 
jiems dar teks ilgai, ilgai lauk
ti... Prisibijau, kad kai kurie vi
sai nesulauks to laiko, kada jie 
bus atgal pašaukti.

Bet vis dėlto reikia pažymė
li, jog pastaruoju laiku darbai 
pradeda geriau eiti. Ilgainiui gal 
pagerėjimas bus dar 
Žinoma, svajoti apie 
nedarbas visiškai bus

Lap
kričio 8 d. rinkimuose Pitts
burgho miesto ir Allegheny 
County demokratai ne tik at
laikė savas pozicijas, bet turėjo 
ir naujų laimėjimų, paveržda- 
mi'iš republikonų: Pittsburgho 
Miesto Taryboj (City Council) 
dvi paskutines vietas, miesto 
kontrolieriaus (City Control- 
ler) vietų ir teismo raštininko 
(Clerk of Courts) vietų. Dabar 
Pittsburgho miestas bus abso- 
liutėje deniokratų kontrolėje, 
nes iki šiolei republikonai buvo 
miesto taryboj ir turėjo svar
bų miesto kontrolieriaus ofisų. 
Bet su šiais rinkimais prarado 
ir tas vietas.

Allegheny Kauntės Komislo- 
nieriai iki šiolei buvo 2 demo
kratai, John J. Kane ir George 
Rankin ir 1 republikonas, John 
S. Herron, kaipo mažumos at
stovas. Po šių nnkimų tie patys 
ir vcl pasiliko. Reiškia, Kauntę 
ir vėl demokratai valdys. Kaun
tės Kasier.um ir vėl buvo iš 
rinktas demokratas, Dr. John 
J. McLean.

Regisler of Wills (Našlių Tei
smo Raštininkas), John M. Hus- 
lon, demokratas, pasiliko vietoj, 
nors prieš pat rinkimus repu- 
blikoniški poJtikleriai buvo pa
darę politiškų suokalbį prieš 
Hustonų, tikėdamies paveržti 
šių vietų. Bet nepavyko, Husto- 
nas vistiek laimėjo.'

Republikonų Laimėjimai.
Valstijos Senato vietų laimė

jo republikonas, James G. Ful- 
ton, taipgi į Valstijos aukščiau
sių teismų, Superior Teismų' ir 
Našlių (Orphansy Teismų pate
ko republikonai.

Allegheny County Distriet At- 
torney, Andrevv T. Park, repu
blikonas vėl buvo išrinktas, 
nors jo oponentas demokratas, 
James L. O’Toole > labai daug 
balsų surinko. Pittsburgho Mie
sto Tarybai (City Council) bu
vo renkami 4 nauji nariai, 2 
nauji: Edward J. Leonard, Uni
jų atstovas ir John T. Duff Jr., 
o du senieji: George E. Evans 
ir P. J. McArdle. Per daugelį 
metų tarnavęs Miesto Taryboje 
vienatinis republikonas, Robert 
Garland, šiuose rinkimuose pra
laimėjo.

Daugumas nustebo, kad Mies
to Kontrolierius, Dr. James P. 
Kerr, republikonas, per daugelį 
metų šioje vietoje tarnavęs, pra
laimėjo. Jisai mažai tesimaišy- 
davo politikoj ir pergyveno tas 
didžiąsias demokratų “land- 
slaids”, kada prezidentas Roose 
veltas buvo renkamas. Daugu 
mas žmonių buvo tos nuomo
nės kad ir šį kartų Dr. Kerr lai 
mūs, bet apsiriko.

Vartojo Mašinas.
Laike rinkiminės kampanijos 

republikonai vartojo visokias 
gudrybes, bandydami iškelti į- 
vairių kaltinimų demokratų 
partijos vadams. Politiškos plat
formos mažai buvo diskusuoja- 
mos, bet daugiausia buvo kal
bama apie ypatas. Vietiniai laik
raščiai irgi daugiausia agitavo 
balsuotojus balsuoti ne už par 
tijas, bet už ypatas.

Bet patys balsavimai parodė, 
kad daugiausia buvo balsuoja
ma už partijas tur būt dėl tos 
priežasties, kad mieste buvo 
vartojamos balsavimo mašinos 
ir daugumas piliečių bijojo skal
dyti tikietus, kad nesugadinus 
tavo balso. Mažiukuose 
tukuose ir valsčiuose, kur buvo 
vartojami balotai, suskaldytų 
tikietų buvo daugiau. . /

Už demokratų partijos laimė
jimą didžiausias kreditas pri-

y

' n. ''

‘F. .
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Sąjungininkų karo tikslai
H.i a. . ,

Prasidėjus karui, Anglija ir Francuzija skelbė bend
rais žodžiais, kad jų tikslas yra “sutriuškinti hitlerizmą” 
ir atsteigti" Europoje pastovių taikų. Bet pastaruoju lai* 
ku tos valdžios išdėstė savo karo tikslus smulkiau.

Ypaė aiškiai pasisakė šituo klausimu Fįrancuzijos 
prezidentas Lebrun, atsakydamas į Belgijos karaliaus ir 
Holandijos karalienės pasisiūlymų tarpininkauti taikos 
derybose* Savo laiške, iš lapkričio 11 d., jisai pareiškė:

^Pastovi taika negali būti įsteigta, kol nebus ati
taisyta skriauda, kuri buvo padaryta smurtu Austri
jai, Čeko-Slovakijai ir Lenkijai. Ir ji negali būti 
įsteigtų tol, kol efektingos politinės ir ekonominės 
garantijos neužtikrins pagarbos visų tautų laisvei at
eityje.” T ' Y
Čia pirmų kartų' dabartinio karo metu buvo oficia

liai pareikšta, kad sąjungininkai siekia atstatyti ne tik
tai nepriklausomų Lenkiją, bet ir Čekoslovakiją ir Aus-

Taigi “bendram frontui” šit 
spcialistąis Stalino Kominternas 
Uždėjo ki-yžių. Kaip italai sako* 
“Finita la comedial” (kdmedb 
Ja pasibaigė). Dabar Maskva 
.bandys daryti “darbininkų vie
nybę iš apačios”, kitaip sakant* 
kurstys “eilinius” < darbininkų 
organizacijų narius prieš jų vai
dus ir viršininkus ir neorgani
zuotus darbininkus prieš orga
nizuotus. Dimitrovas rašų:

“Tačiau šiuo metu darbi
ninkų klasės vienybės ir ben
dro liaudies fronto sudary
mo klausimas yra keliamas 
naujoj formoj* Prieš karų ko- 
muntotai bandė sudaryti ben
drų suvienytos darbininkų 
klases veiklą susitarimu tarp 
Jcomunfetų ir social-demokra- 
tinių partijų. Dabar tokia su
tartis neįmanoma; Dabartinėj 
situacijoj darbininkų klases 
vienybė gali ir . turi būti pa
siekta iš apačių, pasiremiant 
pačių darbininkų masių ju
dėjimo plėtimusi ir kova 
prieš socialdemokratinių par
tijų lyderius.”

\ A" ■ A

Žodžiu, kova prieš socialde
mokratus ir susitarimas su na
ciais. Taip nutarė Maskva ir 
taip darys jos agentūros visose 
šalyse, nes Stalinas padavė ran
ką draugui Hitleriui.

Skersvėjai Lietuvoje^visai normaliai. Dar daugiau, 
pašaukti atsarginiai į kariuome
nę jaU visi paleisti! Šitas fak
tas labai raminančiai nuteikė- ------------- -------------------------------1------ -------------

Lietuvos gyvenimo bangavimas.—Neoimperialistinė vate* visą Lietuvą!
tybė* ~~ Kaip keičiamos “visiems amžiams” nustaty-Į Tiesioginio karo baimė dingo. 

. tos sienos* Derybomis buvo susidomėjusį Vokie- BeĮ tų klaidinga manyti, kad
iija. Nors esame ir pusėtinai susirūpinę* bet jokios J*“ šmėkla mus ne-

tybė, 
tos sienos.

panikos nejaučiame. — Jau liko likviduotos astuo
nios bajorą guštos. — Naują namą statymo projek
tas. — Savivaldybių rinkimo klausimas.

(Musy specialaus korespondento Lietuvoje)
- . — - - -*■' • ■

NEW YORKO DARBO 
PARTIJA

Prezidentas Lebrun, be to, sako, kad po karo turės 
būt duotos “politinės ir ekonominės garantijos”, užtikri
nančios visų tautų laisvę*

Kokiose ribose bus atsteigtos tos valstybės, kurias 
pavergė Hitleris* apie tai dar per anksti kalbėti. Bet 
reikšminga yra tai, kad sąjungininkai stoja ir už Austri
jos paliuosavimą nuo nacių jungo. Kai pereitų metų ko
vo mėnesį Hitleris pagrobė Austriją, tai nei Anglija, nei 
Francuzija neprotestavo. Daugelis todėl galėjo manyti* 
kad sąjungininkai Austrijos klausimo daugiaus nebekels, 
net ir laimėję karą. ;

Bet dabar yra aišku, kad Trečiasis.Reichas bus pri
verstas atsisakyti'įidb vifeų teritorijų, kuriąs jisai pagro
bė jėga. Jisai turės grąžinti ir Klaipėdos1 kraštą Lietuvai, 
jeigu Lietuva parodys, kad jisai buvo atskirtas nuo jos 
prievarta.

Čekų-Austrijos federacija
Kuomet Franciui j a nutarė viešai pripažinti Austri

jos atstatymų, kaipo vieną sąjungininkų karo tikslų, Aus
trijos ir Čekoslovakijos vadai Paryžiuje ėmė tartis apie 
Čekoslovakijos-Austrijos federacijos sudarymą. Praneša
ma, kad pagrindiniais punktais jie jau yra beveik susi
tarę.

Po pasaulio karo Austrija labai apkarpyta. Joje pali
ko tiktai apie 7 nrilionai gyventoją. Daugiau kaip treč- 
dalys jų gyveno didmiestyje Vienoje, kuri seniau buvo 
didelės austrą-vengrų imperijos sostinė. Taip apkarpyta, 
Austrija visą laiką skurdo, ir daugelis jos gyventoją s.vaj 
jojo apie susijungimą su Vokietija. Visą laiką Austrija 
buvo palaikoma tarptautinėmis paskolomis.

Bet kuomet Austrija susivienys su Čekoslovakija, 
kuri turėjaapie 15 miilonų gyventojų, tai pasidarys pu- 

, sėtinai didelė valstybė, kuri galės tinkamai tvarkytis eko
nominiai ir finansiniai.

Jeigu Austrija susijungs su Čekoslovakija/ tai prie 
jų gal prisidės dar ir Vengrija.

■ II I*. ■ ■ .... r Ii ■ ■■ ' ■■ ■* '

Netrukus prieš miesto rinki
mus New Yorko Am. Darbo 
Partija pašalino iš savo tarpo 
komunistus* Suprantama, kad 
tai negalėjo nepakenkti rinki
mams, — ypač, kad komunistai 
kaip įmanydami keršijo Darbo 
Partijai, ne tiktai statydaiAi 
prieš ją savo kandidatus, bet ir 
agituodami už demokratus arba 
republikonus, kad tik Darbo 
Partija gautų mažiau balsų.

Koks buvo tos kovos rezulta
tas? z

Viena, New Yorko miesto ta
ryboje laimėjo dviejų trečdalių 
daugumą, 14.vietų, jš 21.

AnU^ A^VPąrbo partija pra
kišo keIetą.3ftCfų miesto tarybo
je ir pravedė tiktai 2 atstovu.

Trečia, komunistai nepravedė 
nė vieno atstovo, nors jie išlei
do daugybę pinigų rinkimų 
kampanijai ir darė sutartis su 
visokiais gaivalais.

Tačiau įdomiausia . yra tai, 
kad, nežiūrint atkakliausių ko-' 
munistų atakų prieš A. Darbo 
Partijos kandidatus, jie surinko 
New Yorke netoli ketvirtadalio 
miliono balsų. Palyginti su pir- 
mesniais rinkimais ji pražudė 
vteo tiktai vieną nuošimtį bal“

Apsivaliusi nuo , konilmistų, 
Am. Darbo Partija dabar galės 
daug sėkmingiau Veikti.

*
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ATGAL J “TREČIĄJĮ 
PERIODĄ”

1 t ....

Komiu temas grįžta atgal į 
“trečiąjį periodą”, kurio metu 
komunistai keikė socialistus* 
draskė darbininkų Unijas ir ėjo 
ranka už rankos su naciais Ir 
fašistais*

Jurgis Dimitrovas, Kominter* 
no sekretorius, parašė straipsnį* 
kuriame jisai plusta Europos 
socialistinių partijų darbininkų 
unijų vadusi ir seko:

“Iš to seka išvada* kad ko* 
niunistai negali daryti befttyo 

•y ' fronto su uis, kurie yra ben-

dram fronte su imperialistais 
(“imperialistais”' Diipitrovas 
vadina anglus , ir francius, 
bet ne Hitlerį! — *N?* Rėd.)

karą prieš liaudį (“liaudim” 
Dimitrovas Vadina Vokietijds 
nacius. “N.” Red.:X; Darbinin
kų klasė ir visi darbo žmo
nės neturi nieko bendro su

. M

social-ttomokrąlų ‘demokrati
niais’ ifr ‘radi
kieriaiS, kurie {parduoda svar* 
biausiųs žmonių intei^suA 
Tarpe Žmonių ftiasių ir tiLim* 
perialižhiO lekajų ' Štovi Kru
vino karo

M A J. ATTLEE VĖL Iš* 
RINKTAS DARB1EČIŲ 

' VADU ■■■

Britanijos Darbo partijos at
stovai parlamente yęl išrinko 
savo lyderiu majorą Atllee. Bu
vo nominuoti į lyderius taip pat 
Arlhur Greenwoodj Herbert 
Morrison ir Jlugh Dąlton, bet 
jie atsisakė kandidatuoti, ir Gle- 
ment R. Altlfee buvo išrinktas 
vienbalsiai.

Ilgoką-laiką Darbo partijos 
vado pareigas ėjo Greenw'ood, 
kadangi Atllee Sunkiai sirgo. 
Dabar Attlee vėl ' sugrįžo prįe 
aktingo darbo parlamente.

Britanijos darbiečiai remto 
karą prieš Hitlerį, bet jie laiko* 
si opozicijoje ir kritikuoja val
džia/ kada ji daro klaidas. Ypa*

uoliai darbieji gina žo* 
dživ ir spaudos, laisvę kuro me* 
tu.,, . . . -a -----.,><,,,^„^1

“Sodybos” b-veKAUNAS.
jau eksportavo 52 vagonus lie- 

į ir tariasi su už-
ii i'

a(Ui demokratę Jau eKsporiavo
itoaliais’ p*liti| tuviškų obuolių

stepių temomis dėl didesnių
kontinge»tų. ^Sodyba” įsteigė

Sunku jums dabar rašyti! Iki i 
mano laiškai jus pasiekia, tai 
šmotą laiko prabėga. Kad ma
no laiškai vis dėlto neprarastų 
savo aktualijos, rašau tiktai kas 
svarbesnio, kas ryškiau atvaiz
duoja musų pergyvenimus. Ra
šau dar ir todėl, kad spėlioju 
jums visiems svarbu ir įdomu 
patirti ir žinoti Lietuvos gyve
nimo bangavimą, jo visokius 
vėjų vėjus ir skersvėjus. Juk 
Lietuvos gyvenimas pats per sa
ve turi būti jums visiems įdo
mus, o šiuo metu Lietuva per
gyvena karo metą ir kartu Eu
ropos rytų politikoje tam tik
rą persilaužimą. Į Europos po
litikos sceną aktingai išeina to
kia galybė kaip SSSR. Šios neo- 
imperialistinęs valstybes užsie
nių politika gyvai liečia Lietuvą.

Taigi, apie tuos Lietuvos 
skersvėjus keletas žodžių.

Lietuvos derybos su SSSR ei
na sunkiai, bet draugiškoje at
mosferoje. šios derybos visoje 
Europoje sukėlė tam tikrą susi
domėjimą. Tai nenuostabu. Vi
si suprato, kad Vokietija visai 
liovėsi domėjusis Estijos, Lat
vijos likimu, kitaip tariant, Vo
kietija be didelio širdies skaus
mo Čia savo įtaką užleido SSSR.

Lietuvoje Vokietijos ir SSSR 
politikos interesai susikryžiuo
ja. Vokietija Lietuvos gyvenime 
nenorėtų galutinai prarasti sa
vo interesų.; Ji čia jau ne vien 
tik rami stebėtoja, bet norėtų 
aktihgiau įtošireikšti.

Vokietijai rupi kokius kafo 
strateginius- punktus norės SS
SR užimti; jr kiek čia Lietuva 
bus nuolaidi, jei šiuo metu iš 
viso tenka įkalbėti apie mažų 
valstybių nuolaidumą.

Be to, cPaiig kam rupi, kaip 
Lietuvos Su SSSR bus suregu
liuotos Sienos. Juk SSSR 1920 
m. liepos menesio 12 dieną su
daryta Sutartimi aiškiai su Lie
tuva nustatė sienas. Ir kaip to
je sutartyje pasakyta, tos sie
nos buvo nustatytos ' visiems 
amžiam^. Bet gi SSSR tas teri
torijas, kurias seniau buvo per- 
leidus Lietuvai, dabar vėl nau
jai užėmė* Net daugiau, —- Lie
tuvos dalį, kurią seniau valdė 
Lenkija, būtent* Suvalkijos dalį, 
perleido Vokietijai.

Tai visai nenuostabu* kad to
mis derybomis ne tik Vokietija 
įdomaujasi, bet visa Europa. 
Dabar Europos spaudoje Lietu
vos vardas mirgėte mirga. Juk 
Visi nujaučia, kad čia* tai yra 
tomis derybomis , yra labai už- 
interesuota ir pati Vokietija.

Ką jau čia bekalbėti, kad 
Lietuvoje tomis derybomis be
galiniai didelis susidotdėjimasv 
Bet apie derybų pačią eigą mes 
žinių neturime. Jų neturi ir už- 
sienių spauda. Jos eina slaptai, 
todėl tik užsienių spauda apie 
jas spėlioja.

Visiems smalsu žinoti, kaip 
SSSR vykdys seną savo padary
tą su Lietuva sutartį* Niekas 
neabejoja* kad SSSR dabar no* 
ri naujai su Lietuva tą sutartį 
peržiūrėti ir kitas sienas nusta^ 
iiyti. Taip pat visi suprantame 
kad SSSR norės gauti iš Lie
tuvos tam tikrų patikinimų ir 
laidų. A

Viena aišku* kad SSSR Lie- 
luws užsienių politikoje ilgės* 
niam laikui panorės įsigyti tvir- 
tą savo įtaką. Neabejotinai, kad 
šfojF įtaką ilgainiui Sielas ir vi-

suomenę ir, Žinoma, įneša tam 
tikrų rūpesčių ir Visokių spė
liojimų. Bet bendrai suglaudus* 
netenka kalbėti apie bet kokį di
džiulį nusivylimą. Visi tiki, kad 
ištversime ir skaudžiai nebusi
me paliesti*

Svarbiausia gimsta naujos 
viltys, kad musų kampelis gal 
išvengs visų karo baisenybių, 
bent tiesioginiai jos nepalies 
Lietuvos, o tai svarbiausia. Vi
sa kita jau dera nuo musų pa
čių pajėgų ir organizuotumo.

Nors ir visi pusėtinai susiru- 
prie, bet jokios panikos! Gyve
nimas kaip ėjo, taip ir tebeina

veikia. Juk karas eina, kaip tik 
tarp tų valstybių, su kuriomis 
Lietuva turėjo daugybę visokių 
prekybos santykių. Visi tie nor
malus ryšiai pakriko. Tenka 
dairytis, naujus kelius ir kitus 
ryšius ieškoti. Juk visa tai tie
sioginiai veikia visą musų ūkiš
ką gyvenimą. Atsiranda spragų, 
kurias kaip nors reikia užkištų 
uždailinti. Tiesa, turime naują 
kaimyną pavidale SSSR, bet to 
kaimyno ūkiškas gyvenimas 
taip sutvarkytas, kad jisai ne 
visus mUsų pareikalavimus ga
li tenkinti. O kai kuriais atsiti
kimais tasai kaimynas net duo
ti mums tiek negali, kiek esa
me reikalingi. Ne todėl, kac 
SSSR visa tai neturėtų, bet vie
na, kad ir jiems dabar daug ko 
daugiau reikia, o svarbiausia, 
tai transporto sunkumai.

(Bus daugiau)

>
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Apie Įvairius Dalykus ;

nejaukioj padėty praleidęs ke
letą dienų. Jis, prikaltas prie 
grindų, atidžiai sekęs kongre
so darbus ir pats gulėdamas 
aktyviai dalyvavęs ^debatuose. 
Paleidus, po valandos jis jau 
visai sveikas pasirodęs tarp sa
vo mokinių.

Bet, deja, kongresas visai ne
paaiškinęs, kaip šie stebuklai 
buvo padaryti. Kalbėtojai kaip 
tik reikalavo, kad fakirų me
no paslaptys jokiu budu nebū
tų išduodamos europiečiams. 
Vienas iš žinomiausių Indijos 
jogų buvo aštriai kongreso pa
smerktas, kad jis nesenai vie
nam anglų mokslininkui leido 
save nufotografuoti. Tai buvęs 
vienintelis iki šiol fakirų pa
siektas triumfas, kai šis jogas 
keletą minučių pajėgęs ore iš
silaikyti. Ir anglas galėjęs ne 
tik jį nufotografuoti, bet ir sa
vo lazda po jo kabančiu kunu 
pamosikuoti.

Dėl to fakirų kongresas nu- 
i tarė paskelbti draudimą, kad 
, jų kastos nariai nesileistų tir

ti anglų ar amerikonų moks
lininkų komisijoms. Ir mokslas 
negalėsiąs niekuomet fakirų 
sugebėjimų ištirti, nešėjam rū
pinti tik šio pasaulio išorėSbu- 

. vo paskelbia kongrese.

NUOSTABIAUSIAS PASAULIO KONGRESAS Iš Lietuvos

stebuklų

užkirstas kelias. Be to, tikrie
ji-f akirai ten viešai parodė vi
są eilę triukų, kuriais tie pseu- 
dofakirai mulkino publikai akis 
ir nuo kurių kiekvienas tikras 
fakiras atsisako. Buvęs atiden
gtas nemažas skaičius tokių 
“stebuklų”, kuriuos daro tie 
pseudofakirai ir kuriuos sve
timtaučiai pamatę, tuojau bū
davo linkę tikėti, kad tikrai 
fakirai turi nežemiškų jėgų.

Daugelis europiečių, keliavu
sių po Indiją dažnai stebėda
miesi mini vieną nuostabų triu
ką, taip vadinamą “mango triu
ką”, kuris buvęs taip padaro
mas. Burtininkas įkiša į žemę 
mango' medelio sėklą. Virš tos 
vietos jis laiko skarą, sumur
ma keletą žodžių iš Vedos, pa
skui staiga tą skarą pakelia ir 
— žiūrovai pamato mažą žalią 
diegą, kurte per penkias sekun
des yra išdygęs. Dar kelis kar
tus jis pakartoja tą pačią ce
remoniją, kol pagaliau prieš 
nustebusius žiūrovus stovi ma
žas mango medelis, šiam kon
grese vienas fakiras viešai iš
aiškino, kad šis stebuklas esąs 
tik paprasta “šariatam j a”. Da
rydamas Šį stebuklą, apgavi
kas savo skaroj turįs visą ei
lę įvairaus dydžio tokių mede
lių, kuriuos vieną po kito la
bai mikliomis savo rankomis 
nepastebimai įkišąs į minkštą 
žemę.,.

Prieš tokią “šariatamją” vie
nas kongreso dalyvis, Sadhu iš 
Radjputanos parodęs “tikrą 
stebuklą”. Jis ištiesęs savo nuo
gą rankų ir be jokios kitos pa
galbos ant jo delno padėti ry
žių grudai staiga išleidę dide
lius diegus. Šio triuko paslap
ties niekas be fakirų negalė
jęs suprasti* Kongrese buvę eu
ropiečiai aiškinę, kad tai esanti 
tik sugestija. Tikrieji meiste
riai protestavo prieš kai kurių 
apgavikų mėginimus gyviems 
pasilaidoti* nes jau daug norė
dami Šioj srity pasiekti tikrų
jų fakirų sugebėjimus, yra ne
tekę savo gyvybės.

Toliau fakirai paaiškinę, kaip 
pseudofakirai daro savo garsų 
triuką kakton įvarydami vinį, 
kurtos kitas galas išlenda pa- 
kaušyjev Pasirodo, kad jie tu
rį sfcVfc plaukuose paslėpę kitą 
panašią vinį. Prieš šią apgavy- 
$tą tikrieji faksai parodę sa-

Nubaudė bu v. pasienio 
policininką

‘M. D.” pla- 
kurioje nu-

KLAIPĖDA. —
Čiai aprašo bylą, ne
baustas 4 metais s. d. galėji
mo buv. Lietuvos
licininkas klaipėdietis Bentkus 
Jurgis. Jisai prisipažino, kad 
1934 m. neumanininkų bylos 
tardymą pravedant blogai elgią- 
sis su suimtaisiais Henrichu > 
Vanagaičiu, Kurtu Gotšalku, 
Valtriu Lange, Evaldu Bolių ir 
Emiliu Liepa. To rezultate at
siradę neteisingi protokolai ir 
prievartos parašai. Kaltino pro
kuroras Rhodc.

pasienio po-

.'t Sužalojo žmogų

Prieš kiek laiko Indijoj įvy
ko vienas nuostabiausių pasau
lio kongresų. J Mahoro miestą 
buvo suvažiavę apie 400 Indi
jos fakirų ir sadhusų, kurie 
yra patys žymiausi Indijos bur
tininkai ir “stebukladariai”. 
Ten jie kongresavo keletą die
nų. Svarbiausias kongreso tik
slas vbuvo pasitarti dėl kovos 
prieš nešvarią konkurenciją ir 
surasti priemonių apsaugoti sa
vo profesines paslaptis, kad jos 
neiškiltų viešumon, ypač kad 
jų nesužinotų europiečiai.

Ir šiais moderniškais laikais 
Indijoj^ ,tame stebuklų krašte, 
tebėra daug tūkstančių burti- 
niiikų ir “stebukladarių”, ku
rie, iš tikrųjų, padaro nepa
prastų triukų ir
kurių daugelio dar ir europie
čiai negali suprasti. Tačiau da
bar ši sena fakirų kasta yt*a 
suskilusi lyg į dvi šakas. Vie
ni yra tikrieji fakirai* o kiti* 
pagal tikrųjų fakirų pavadini
mą, “fakirai — Šarlatanai”, šin 
kongresan ir buvo susirinkę pa
tys tikrieji — gabieji fakirai, 
kurie daug kuo skiriasi nuo 
“fakirų šarlatanų”. Tikrieji fa
kirai yra maldingieji indai, ku
rie sekdami jogų mokslą, nuo
latinėmis meditacijomis* planin
gu savo kūno varginimu ir dre
sūra siekia amžinos tiesos ir 
nori pakilti iki bramos. Tom 
priemonėm jie pasiekia tokių 
sugebėjimų, kurie* pagal indų 
mokslą, priklauso tik dievams. 
Šie Šventieji vyrai keliauja, 
kaip mokytojai ir giliausios tie
sos skelbėjai, po visą kraštą 
ir jie indljoj yra gerbiami kaip 
patys dievai. Bet jie nesutin
ka savo “stebuklų” viešai ro
dyti. O į tuos fakirus* kurie 
panašiom priemonėm yra pasie
kę savo burlininkiškų sugebė
jimų* jie Žiuri, kaip į nusidė
jėlius* nes jie viešai demon
struodami shvo triukus* pikt- 
naudoją dievų dovaną.

0 tokių “fakirų šarlatanų”, 
kurie gyvena vien tik iš savo 
fakiriškos specialybės yra daug. 
Ypač ten kur daugiau yra sve
timtaučių, jie dažnai rengia ap
mokamus savo seansus. Ir daž
nai sunku esą atskirti* kurte 
jų triukai yra paprasta “šar- 
iatamto”, kur jie tikrai rodo 
nepaprastus savo * kūno dresū
ros ir Valios stebuklus.

1 • t. \ I ' ' '■▼I - ~ I •

šiame kongrese susirinkę fa* vo triuką, kūris buvo visiems 
kirai kaip’ tik griežiat pąstea kongtee© dnlyviam& matant vie* 

daus Lietuvos gyvenimo*: kė, kad jų senos garbingos kai šai padarytas. Vienas fakiras
stos visokį valkataujantieji leido save durklu prikalti prieSSSR turi savo agentus* kurtei; 

sįva veikimą panųltės sustiprlif- i 
tt.* jVišKįie klausiai klausime- Į
Itol ’savaip' Veikia Lietuvos vi*’kiems, ' pseudofakirams butų

šeriai” nediskredituot^ų. Jie nfr 
tarė griebtis priemonių, kad to-

grindų* Nė vieną jo veido iš- 
raiškelė nerodžiusi, kad jis ken
čia skausmą, nors jis tokioj

PRIENAI. — Birželio 9 & 
Juozas Daraškevičius ir Vincas 
Žukauskas, gavę savaitinį atly
ginimą lentpiuvūj už darbą, už
ėjo į Tkačo restoraną išsiger
ti. Restorane rado pažįstamų 
Juozą Gatavėną, su kuriuo išsi- 
gėrę susiginčijo ir susimušė. 
Besigindamas Gatavėnas lenk
tiniu peiliu smogė J. Dara.šl^- 
vičiui į vidurius, padarydamas 
sunkų kūno sužalojimą. Teis
inas Juozą Gatavėną pripažino 
kaltu ir nubaudė 3 mėn. pa
prasto kalėjimo, iškaitydamas 
3 mėn., iškalėtus iki teismo.

Už aliumininį samtį
2 sav. kalėjimo

žiežma-KAIŠIADORYS.
rių valse, šeimininkė S. Trakų 
ž. u. kooperatyvo krautuvčn 2 
Nr. užėjo apsipirkti. Jai labai 
patiko aliumininis samtis, gi 
pinigų tam reikalui neturėjo, 
todėl paklausiusi “kipšo pagun
dos”, kaip ji pati teisme tvir
tino, samtį paslėpė užanty. Par
davėjas tai pastebėjo ir byla 
atsidūrė teisme, kur moteriškė 
gavo 2 sav. kalėjimo.

Siaučia šernai
KAIŠIADORYS. — Kaišiado

rių miškų urėdija gauna dau
gybę nusiskundimų iš vietos 
ūkininkų, kad šernai išknisa iš
tisus bulvių laukus.

Miškų urėdijos sekr. žyda- 
vičius šiais metais sumedžiojo 
net 8 šernus.

Tvarkomos gatvės
RASEINIAI.

mieste pergrindžiama dalis Vil
niaus gatvės ir pratęsiamas An- 
šakių gatvės grindinys. Be to, 
pravedama nauja gatvė, kuri 
Įsijungia j Šimkaičių vieškelį.

Šiuo metu

krašte.praraja
*7
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Komitetas Vilniaus 
Kraštui Šelpti 
Ruošia Prakalbas

Iš Komiteto Valdybos 
Posėdžio

Komiteto Vilniaus Kraštui 
Šelpti valdyba laikė posėdį lap
kričio 17 dienų. Apsvarsčius bė
gamus reikalus valdyba nutarė 
surengti prakalbas su geru pro-

INO. NUA or EGG ........ $6.80
4” CARBON __ ______  8.00

Kroviniai—Plūs Taksai 
50 certifikatų kokybės kuro
VIRGIN! fi COAL C0

ftankti BOULEVARD 6612 
35th & NORMAL

Šaukit dabar, klauskit p-lės Wask.

—

NAUJIENOS, Chicago, III.

i

NAOJIENV-ACME Telephoto
Russelį Sloddard, kuris Los Angeles ligoninėje pri

sipažino, jog jis pąts persidūrė peiliu.

gramu. Jos įvyks lapkričio 29 
dienų, Lietuvių Auditorijoj. 
Apie programų ir kalbėtojus pa
tirsi! iš Naujienų vėliaus.

Veiklos Komitetas padarė
planų rengimui prakalbų ir ki
tose kolonijose, kad butų gali
ma plačiau paaiškinti Vilniaus 
Krašto padėtį. Taipgi Komiteto 
valdyba nutarė pagaminti atsi
šaukimus į draugijas ir pavie
nius asmenis, kad draugijos ar 
pavieni asmenys aukautų į šį 
fondų šelpimui Vilniaus Krašto 
gyventojų’.

Atsišaukimai 'bus pasiųsti 
draugijoms, kad jos darytų pa
rengimus ir visų ar dalį pelno 
prisiųstų Komitetui Vilniaus 
Kraštui šelpti.

Dėl Aukų Rinkimo
Aukas siunčiant laišku, rei

kia išpirkti money orderį Paul 
Miller vardu, ir pasiųsti Komi
tetui Vilniaus Kraštui Šelpti,

) s ■V £’?■»

Marks Drabužių
Krautuvė

Marks drabužių krautuvė, 
4736 So. Ashland Avė. ir 6409 
So. Halsted St. ir kiti skyriai 
bus atdari iki 10 valandos va
karo šiandien, antradienį ir tre
čiadienį—Padėkos Dienos šven
tės proga. Kviečia visus atsi
lankyti ir apsižiūrėti nupigini- 
mų.

Marks krautuvės pardavinė
ja vyrų ir moterų drabužius! 
o taip pat, ir avalynę. Nežiui 
rint prekių neaukštų kainų, 
prieš šias , šventes kai kurių 
kainas dar ir numažino. Jų 
skelbimai telpa Naujienose, 
tad, kviečiama pasižiūrėti, kų 
už kiek galima nusipirkti.

(Skelb.)

i .
• ChicagieČiai yra dideli dailės 
mėgėjai, 7,123 žmonės aplanke 
specialę Italijos paveikslų paro-l 
dų, kuri atsidarė Ghicagos dai
lės institute pereitų šeštadienį. 
Įžanga 25c.

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių ir 
radijatorių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 

'IKI 50% SUTAUPYSI 
Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti.

C. Miller Supply Co 
■ 1247 W. Lake St. 

Tel. MONROE 3387

COAL

H) UI 
$6.00 
$6.00 
$5.75 

. $5.00 
ŠAUKITE

£GG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste • ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

BUDNIKO 28 METU JUBILIEJAUS

Išpardavimas
Dykai kalakutas ar gražus elektrikinis laik
rodis su kiekvienu Console Radio, pečiu, par- 

lor setu, dining room setu, bedroom setu.

arba finansų sekretoriui, Alex 
Ambrose, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Aukautojų vardai 
bus skelbiami “Naujienose”.

Komitetas Vilniaus Kraštui 
Šelpti yra pagaminęs blankas 
auku rinkimui. Kurie turit tru* 
pūtį laiko ir norit pasidarbuo
ti Vilniaus Krašto žmonių ge
rovei, ypatingai merginos ir 
moterys, malonėkite kreiptis į 
“Naujienų” ofisų įsigyti blan
kas. A. A.

AFL Protesto Mitin 
gas Prieš CIO ;

THE TWO BEST 
BUYS IN TOWN!

Lietuvai Gelb. Fondo 
Bridgeporto Skyrius 
Surinko Jau $54

KAINUOJA

NUDAŽYTI
KURTENUS SU

Gypsv^
&CRU C U R TA! N DYE

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO 

ARBA 
LIKIE-

RŲ 
ŠTORE

k

y TIKRAI 
GERA 

VERTYBfi

4 
METŲ 
SENA

10c 
Suz25c

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Ffl DOWN
£M</r/u ųoua

<1 A WEEK

rKvvi

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

Herald-American dienraščio 
darbininkai šiandien susirinks 
į Musicians Hali, 175 W. Wash- 
ington St., 6 vai. vakare, pro
testui prieš CIO laikraštininkų 
gildą, kuri turi paskelbusi strei
kų prieš Herald-American.

Stasys Pieža, kuris yra šio 
dienraščio reporteris ir direk
torius Chicago Editorial Asso- 
ciation, AFL unijos, sako, kad 
tiktai apie šimtas tėra strei
kuojančių CIO darbininkų, o 'vi
so dirba apie 2,000.

Kalbėtojais protesto mitinge 
bus R. G. Soderstrom, prezi
dentas, 
Labor;
dentas, 
Labor,

r (bi-OneBiVydto ttniitfieh. 
pręšsingIS Important 
To Thanksgiving

f ■

I Old .
Rock^ę

SIRM6HT 
bour&on L 
WH!5KtV

ISIGYKIT
ŠVENTEI 
“AFBEDUS 
kimštus 
SANTAUPOMIS!

, 10 ŠMOTU 
apredas

Sutaupo $34.60 
VISA ŠITĄ...

ir dar KREDITAS!

Laike įvykusių prakalbų Lie 
tuvių Auditorijoj, penktadienį, 
lapkričio 10 dienų, Vilniaus su- 
šelpimui aukavo sekančios ypa- 
tos; Justinas Kulis — $5, Me
čislovas Šveikauskas — $4, A. 
Bukas — $2, Dr. A. Žinion tas 
— $2, A. Katela — $175. Po 
$1: p-ia Rakštienė, O. Aleliu- 
nienė, J. Kulis, O. Biežienė, A. 
Pukštienė, P.. Stasiukcl s, M. 
Skrideikis, Pr. Bi tau tas, D. Ku- 
raitis, Dr. K. Draugelis, P. Abe- 
kas, A. Kukuraitis, F. Ridlaus- 
kas, M. Palakus, adv. Bradchu
lis, J. Balchunas, J. M. Kamin
skas, J. Arešiunas, J. Varnys, 
Dr, S. Biežis, J. Rakš is, A. 
Bradchulienė. Po 50 centų: J. 
Kimšas, A. Jonikienė, P. Dau
jotas, Mrs. Abekas. Viso su
rinkta $54.

Komitetas širdingai dėkoja 
visiems aukautojams, ši suma 
bus tuojaus pasiųsta Lietuvon 
per konsulų p. P. Daužvardį. 
Ateity komitetas daugiau pasi
darbuos teikdamas pašalpų nu
alintam Vilniui.

Taip pat dėkojame kalbėto
jams p-ui konsului P. Dauž- 
vardžiui, Dr. K. Draugeliui, p. 
P. Abekui, Dr. S. Biežiui ir po
niai Jonikienei; laikraščiams ir 
radio valandoms, kurios garsi
no šių sueigų.

Lietuvai Gelbėti Fondo Brid-I 
geporto skyrių sudafo šios ypa- 
tos: A. Bradchulienė, O. Ale- 
liunienė, A. Jonikienė, J. An
driulienė, B. Bąldvinienė, D. 
Kuraitienė, St. Petrauskaitė ir 
J. Kulis. Vilniaus lietuviams šis 
skyrius pasiuntė pasveikinimų. 
Sąrašai aukavusių Vaizbos Bu
to susirinkime Sandaros svet.

OLD GOID N

LlD GOLD DlSTrfiBUTORS .NO 
CHICAGO.ILl

Illinois Federation of 
John Fitzpatrįck, prezi- 
Chicago Federation of

Stasys Pieža ir kiti.
(Sp.)

f

SUPER-SIZE

j

*

i y*<«-

' Ko 
OutJHft Aerial

Nee<!eti...Oe$tgned 
for ūse r. ith

NewLuxuryFeaturesNever 
Bef ore Available at these 
Spectacular Low Prices

1. You don’t.have to Inetai! them..,
these radžos [have a new built-pn 
aerial .
-i:. - » • ’if! . ; -J di.,'- .ii

2. Ycnfll be ready when television 
comes... they are designed for ūse 
with television attachment
X Youdon’t have to tune them...just 
push a button, there’s yoūr station

Suėmė Afis Už 
Komunistų 
Literatūrų

K-60 
TIKTAI

Įdirbta antena, nėrei- 
ki 
Pagerintas Push-But- 
ton tunymas (8 sto
tys) • Naujas 3Band 
Superhight Strea^H- 
ned Dial • RCA Vic
tor Tūbos • Didel. 12” 
elektrodinaminis gar
siakalbis • Metai. Tū
bos • Televizijai prie
taiso plagas • Viktrolai prie
taiso plagas.

[
Oelstde Aenzl 
•teeded... Designed 

for ūse with

Policija suėmė keturis jau
nuolius, dalinančius komunis
tiškų literatūrų prie Belmont 
ir Lincoln gatvių kampo. Ji 
buvo revojįgeinio pobūdžio.

Suimtieji ypų, 15 metų James 
Elias, Peter Mantzos, 18, Alex 
Pantos, irgi 18, ir Stephen Kor- 
sarelis, 19 metų amžiaus. Visi 
keturi gyvena adresu 430 N. 
Clark st.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ĮSIGY
KITE

VISKĄ

$29.05 I
29 95 1 

4.00 1 
5.00 
1.05

1.00
. 1.00 1 

.50 

.50
.. .50

$74.35

e Tnp ar Overkautls
• Rudenine felt »kryb«le 
v ar ru<ii batai --
• “Shirt-Craft” marškiniai -
• Renku darbo Silkiniu

kaklaraifitia ... - -...................
• Diržas ar petnefina ------
O <‘l,ftHtingwear” pančiakou
9 A*W’n?s kelnaiteH ........... -
• Atletiniai apatiniai —

. ReRuliarial parsiduoda už
1 JUS SUTAUPO! $34.60

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

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

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

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

• FOTOGRAFAS

Esame pateikę daug gerų pir
kinių ... bet šie du RCA Victor 
Consoies setai viršija viską! Da
bar laikas jums nauju radiju 
pasirodyti, kurs bus jusu gyve
nimo džiaugsmu ir pasididžia
vimu. Užmirškit ir apie tel°vi- 
zijos rūpesčius... Šie setai išri
ša problemą. Kai tik pasirodys 
televizija, jums tereiks sujung
ti prietaisą. Taip, tad, jūsų in- 
vestamentas apsaugotas. Ateik 
ir pasižiūrėk.
Geresniam Radijo perstatymui 
... RCA Victor Radijo Tūbos.

Dar niekad nebuvo tokios pa
siūlos kaip Modelis K-50 

už tiktai 
Nauja įdirbta sete 
antena • Pagerintas**vw 
automątinis tunijimas • RCA 
Victor 
plagas 
kalbis 
Pajėgi 
taka.

Tūbos • Televizijai
• 12” dinaminis gars-
• z Metalinės Tūbos • 
Superheterodyne apy-

Turime daug lietuviškų naujų rekordų po 50c, 35c ir 75c.

KRAUTUVĖ ATIDARA IR NEKĖLIOMIS IKI 4 VAL. PO 
PIETŲ DĖL PATOGUMO IR KITŲ MIESTŲ 

KOSTUMERIAMS

Jos. F. Sudrik
FURNITURE HOUSE

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

Spalių 31 dienų buvo laiky
tas Vaizbos Buto susirinkimas 
Sandaros svetainėj. Čia irgi ge
ros širdies lietuviai sumėto au- 
kų:

Po $5 aukojo šie asmenys: 
adv. F. Bradchulis, M. Šveikau
skas, A. A. Tulys, Mrs. F. Tu- 
lys, A. Markauskas, J. Zalato
rius, E. Micevičius, D. P. Var- 
kala; po $2: Kuraitis ir J. Kru- 
kasi Po $2: J. P. Varkala ir 
Mrs. V. Byanskas; L. Pruseika 
$1. Viso surinkta $48.50.

Jei butų koki klaida vardų 
paminėjime ar aukų surašyme, 
tai prašome pranešti sekreto
rei O. Aleliunienei, Victory 
5635 ir viskas bus pataisyta.

Komitetas.

Sėkmingas 
Biznierius

CHICAGO LAWN. — Jau 4 
metai kai siuvėjas (kraučius) 
Kastas Ūrnežis savo siuvykloj 
adresu 3755 W. £3rd St., nuo 
ankstyvo ryto iki vėlyvo 'vaka
ro siuva' naujas ir taiso senas 
vyrų ir moterų visokias drapa
nas. Kostumeriai jo darbu bū
na patenkinti, už tai, kad jis 
turi ilgų metų patyrimų ir tei
kia visiems gerų patarnavimų.

Kuomet Kastas Urnežis da
lyvavo per 7 metus “Naujienų” 
kontestuose, irgi turėjo didį pa
sisekimų.

1933 metais jam teko atlan
kyti Lietuvą, kurios jau buvo 
nematęs per eilę metų.

Frentas.

i VIMAI DYKA! Tik vyrams! I 
I Pirkti nereikia. AUincsti 64 | 

kuponą 1

H jih 17 N’ ' Wobo.4.b« fi.

■ įPl ilC lrlk‘5 t S i;:
" 3119 Lincoln Avė. 6409 S. Halsted Št. 3356 West v26th Street

OPEN. TUfcS.. JHUKS.. SAT. .EVENINGS UNTIL JO 6306 W. Cermak Rdad

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS

VIENYBE

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Ryžtasi Eiti
I Biznį

MARQUETTE PARK. — Ex- 
biznierius Louis Antanavičius 
ir jo žmona Suzanna, 2646 W. 
71st St., jau kuris laikas kaip 
pardavė tavernos biznį, kuriam 
išbuvo veik per 25 metus, 18- 
tos kolonijos apylinkėj. Juodu 
čia buvo žinomi kaipo žymus 
biznieriai.

Dabar po ilgų atostogų p-nai 
Antanavičiai ir vėl ryžtasi kib
ti į biznį.

Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio

IR LIETUVOS.
VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klų, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslų ir kultūrų, kovoja su lietuvių nutautimu, '
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentura ir patarnavimų biuras. Pi 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

UTHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. YW. C. F. L. 970 X leidžiamas žymus programas ir Makalai 

pedėličs vakare 5:30 iki 0:30 P. M.
Kaimynas. <

m

a naudingo?
. > J . .
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WASHINGTON LETTER
IN NAZI GERMANY

By ELISABETH KNAUST 
A former employee of German 

Propaganda Ministry.
German woman. I be- 
those 
after 

were 
of a
again the respect of 
Štili more, we were 
a cultural rebirth of

Germans who, in 
the lašt war of 
longing for the 

Germany which

econofnic crisis smash-

This was štili at the time when 
Mussolini was the protector of Au- 
stria’s independence and the Ger
inai} Tyrolese south of the Brenner 
were a maltreated German minori- 
ty outside the Reich. Minister Goeb- 
bęls ordered me to have ready eve
ry article favorable to Mussolini 
which 
press. 
when 
room. 
sired
will have enough tomorrow,” Goeb- 
bels answefed, and really, next day 
a whole package of newspaper 
clippings were handed to me, all 
praising Mussolini. They had been 
printed ovemight in different ty- 
pes on the printing presses of the 
Ministry! Alfieri 
genuine. He was 
sėd by the sheaf 
had been earlier
trait of Mussolini which hung on 
the wall of the reception room as 
if it had always 
which disappeared

had appeared in the German 
They were to be produced 

Alfieri came with him to my 
I had very little of the de- 
material and said so. “You

I am a 
longed to 
the period 
1914-1918, 
restoration
commanded 
the world. 
waiting for 
our nation.

The world
ed all our hopes. Growing unem- 
ployment broke all bounds of life. 
The fight between the workers pa- 
ralyzed any regeneration which 
might have come from thesę quart- 
ers. The bourgeols class was divi- 
ded into hundreds of pressure 
groups which directed the political 
parties.

Many sincere patriots who put 
idedls above material gains joined 
the Nazi party at that time. So 
did I. Discipline, personai sacrifice, 
hard work, honesty and truth were 
our program. The Nazi party fought 
for all that with vigor, so at least 
we and millions thought. We be- 
lieved in the words of its leader. 
Many ūgly signs, which in retros- 
pect are easily interpreted as indi- 
cations of its real intentions, were 
dismissed as the unavoidable ac- 
companiment of politics. Anti-poli- 
ticians, we entered politics, being 
already the victims of Nazi propa
ganda.

Studied from Inside.

accepted them as 
as much impres- 
of clippings as he 
by the large por-

been there—būt 
again next day.
can, the repiti-Imagine, if you 

tion of such tricks on a gigantic 
scale in all fields and by all means 
of communication—press, radio, mo- 
vies, theater, meetings, schools, 
whispering campaigns, in statė pa
pers, in the speeches of the Fueh- 
rer himself—and you may realize 
that propaganda in the Nazi sense 
penetrates the daily life of every 
ojtizen every minute.

The Baltic American Society of Mr. Everett B. Ansley, who heads 
Washington, D. C. held its annual'the American Section, is a former 
meeting on October. 15, 1939 at the]American Commercial 
International Student House, 1708 
N. H. Avė., N.- W. at which annual 
reports were presented and read 
and a new slate of officers was 
elected. Miss Alexandra Meyen- 
dorff, who was to give a talk be
fore the body, was not able tq at- 
tend. Instead, she sent in an in- 
teresting letter giving reminiscen- 
ces of her travels through her na- 
tive ląnd, Estonia. She comes of 
one of the well 
ron families of 
baroness in her 
longer uses the 
teresting to note her experiences 
and impressions abroad this past 
summer.

Attache at 
Vladivostok, 

at present an 
Aeuronautic

founder and
Society, con-

known Baltic Ba- 
Estonia and is a 
own right būt no 
title. It was in-

“Naujos Gadynės” Chorus is preparing a treat for Chicagoans next Sunday at Sokol Hali, 2343 South 
Ketdzie Avenue, the group will stage Balfe’s famous opera “Bohemian Giri”. Leading members of the cast 
irę Aldona Grigonis, Jack Sarsevičius, Anthony Butka and Lillian Stupar.

The show will be well done, can boast of some fine singing, and is more than worth the small admis- 
sion price of 75c (65c in advance). Dancing will follow tpe performance, with music by G. Stephens* or
chestra. Curtain, 3:30 P. M. Sounds good, does it not? It is good. —L. S.

- JUM
has būt recently returned after a 
five year stay in JLithuania, is 
coaching the group in language 
difficulties.

—o—
All in all the Little Theatre is 

quite capable and effective group 
of individuals.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

—S. B.

Propaganda Abroad

a witness 
rule Germany 
terror and pro-

Whoever would have the time to 
ąuestion every thing he reads and 
hears, even if he were inclined to 
do so, and even if he had a way of 
checking the truth? Very few would 
have the alertness necessary, even 
if they had the time and access to 
reliable sources. You cannot Ii ve 
with the realization that everything 
around you is untrue. Such a reali- 
zątion contradicts the instinct of 
self-preservation. So it is with ma
ny people in Germany, and only 
when reality becomes stronger than 
propaganda will its ma^ic spell 
dispelled.

(To be continued)

This year Miss Julie Rachens has 
’vritten one of the finest plays the 
?lub has ever presented. Although 
t begins in the present, 1939, the 
wheels of time are turned back as 
the hero reminisces over the past 
few years of his life. From thfe 
contemporary modern setting one 
is taken to a lovely, colorful count- 
ryside in Lithuania where the 
youth are dancing and singing after 
the day’s work is done. The scene 
following this is sėt,, in.. an Amer
ican night club where the hero is 
entertaining his visitor^ from Lith
uania.

A Visit to Chicago’s 
“Greece”

TOURS FOR THIS WEEK

On Sunday, December lOth at 8 
P. M. o’clock, the Pirmyn Chorus 
will present its first concert of the v
season at Kimball Hali, located at 
Tackson and Wabash. Kimball Hali 
;s very well noted for the good ac- 
ioųstics, and seating arrangements 
in its concert and recital halls.

—o—

Dr. Ellis Haworth was re-elected 
president of the Society. He is head 
of the Science Department of the 
Wilson Teachers College in Wash- 
ington and is the past president of 
the Washington Philatelic Society 
of which President Roosevelt is a 
member. As a 
Ellis Haworth 
lanian stamps, 
considered one 
kind 
among the items Dr. Haworth 
would likę to add to his ever grow- 
ing collection of Lithuanian 
are some plainly post 
stamped covers of different 
of Lithuania while that 
was štili a province of Russia be 
fore the war.

Riga, Latvia, and at 
Siberia, Russia. He is 
advisor in the Civil 
Authority.

Mr. L. J. Esunas, 
first president of the
tinues for another two years. Other 
officers elected for one year are: 
Miss Vera J. Gaudei, treasurer; 
Mrs. Alice Thornton, sočiai secret- 
ary; Miss Vila Niemi, recording 
secretary; Mr. David Knox sergeant 
at arms; Mr. August Nikula, first 
vice president and chairman of 
Finnish Šection; Col. Charles Bach- 
man, second vice president and 
chairman of Estoniėn Section; Mr. 
Frederick Schoning, third vice pre-> 
sident and chairman of JĘatvian 
Section; Miss Adele Dirvelis, fourth 
vice president and chairman of 
Lithuanian Section; Mr. Everett 
B. Ansley, fifth vice president and 
chairman of American Section.

be production of 
in charge of 

group known

first two prin-

If was my fortune to experience 
and study this most dangetous 
weapon of the so-called Third Reich 
from the inside. I had for years the 
opportunity to work in the devil’s 
kitchen of the Propaganda Ministry 
where shortly after Hitler came 
into power I got a job. I held it 
until I could escape to this country. 
From a victim who believed the 
big lies, which after one of Hit- 
ler’s few true words are more 
easily believed than small lies, I 
became once more a person in my 
own right, I could see the truth 
again and judge for myself. There- 
fore I stand here as 
agaihst those who 
today by means of 
paganda. ~ /

I want to stress
ciples of the new art of Hitler and 
Goebbels which is štili underesti- 
mated. The basic principle is that 
the illusion of truth can be creat- 
ed by an intensive repetition of a 
lie. If one repeats often enough, for 
example, and in a thousand varia- 
tions which seem not to come from 
the šame source, that the German 
air fleet is invincible, then people 
will become afraid, will not darė 
to fight it, and in this way make 
it appear so powerful that it beco
mes the victor without going into 
action. We all know how this trick 
succeeded a year ago.

Another principle is that every
thing is right that serves Nazi 
power, right and therefore true, as 
the saying goes, “in a higher 
sense.” I have often been askęd 
vvhether the Nazi leaders themsel- 
ves believe 
not. Even 
know that, 
tocols of

The Grand Rapids
Chorus News

Were here we are again 
būt before we get down to 
tacks, we want to tell you 
are two of us writing now — 
Jųdeika and Mary Biuraitis.

The Lithuanian Art 
gradually waking up — 
the lašt meeting, four 
were selected. They are

stamp collector, Dr. 
specializes in Lith- 
whose 
of the

collection is 
best of its 

in this country. Incidently, 
the

the first
Coutinhode S.

Malikoff were
Office on the

bal- 
and 
tied 
first

stamps, 
marked 
sections 
country

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

folks, 
brass 
there 
Stella

is 
at

Chorus 
anyway 
committees 
as follows:

Music Committee
Violet Matulaitis, Florence Debi- 
aick, Ruth Gilbert, Mr. Kijauckas.

BUSINESS — Stella Judeika, 
z illie Zuraitis, Joe Staskas, Alex 
Jasaitis.

CONCERT COM.— Ruth Gilbert, 
Alex Jasaitis, Mr. Kijauckas, Flo
rence Delinick, Violet Matulaitis, 
Emily Jakims.

uea Jrro- CHRISTMAS COM. — Violet Ma- 
forgeriesJ an<* Florence Delinick.

Būt the legend of this document is 
useful as a means in the račiai

■ campaign. Usefulness of alleged 
usefulness alone decides what is 
“true.” If the opposite of what 
was useful yesterday should be
come useful today, then ovemight 
the “truth” is changed accordingly, 
and the very fact of the rapidity r know Mr. Plaugin. 
of the change becomes or is made good singer, also director. 
into an argument for the new 
“truth”—people in general ^are too „ ,
honeat to suspect that the truth of °«en invited out to sing in pubhc.

' yesterday and the truth of today The membership includes ages 14 
are incompatible; they rather think t0 around So come one, come 
that they do not ąuite undersand alL New m*“*®" »re cordiaMy in- 
the deeper connection between v*te<^-
them. Or they are told that the <
discarded truth of yesterday waS 
never meant quite seriously būt invited
was fighting with trickery and lies Heights. We sang Lithuanian and 
against the German people and English songs and had solos by 
had to be fought with the šame different members of the chorus. 
weapons. Whenever you throw a From Muskegon they had some tap 
cat, it lands on Its feet dancers and from our >horus.

their lies. Of course 
Hitler and Streicher 
say, the so-called Pro-

Zion are : * v •
The Chorus is again meeting for 

the fall practicing on Sunday morn- 
ings at 10:30.

* ♦
We sing all types, 

cluding 
Our director is as

, __ of songs, in-
Lithuanian, English, etc. 

you already 
He is a very

We have many parties and are

to around 50. So come one, come

On Saturday, Oct. 21, we were 
to sing at Muskegon

A Typical Eplsode

dancers and from our>horus.
We have two girls do an acro- 

batic dance—They gavę a dance in
I remember a typical eplsode, the our honor after we had sung 

preparations for the visit of the.later we had a lovely chicken 
Italian propaganda official, Alfieri. Į nėr.

this year’s 
a newly or
as the L. U. 

Although the

A visit to Chicago’s oldest Greek 
community to learn of the role of 
the Greek Makers of Chicago and 
a chance to visit the oldest Greek 
Orthodox Church, ^coffee houses 
and shops is featured by the W. 
P. A. 
week 
ing to 
office 
W. P.

Free Chicago Tours for the 
of - November 19-25, accord- 
the announdement from the 

Chicagoof H. K., Sįltzer, 
A. director.

“Water 
munici-

The 
show is 
ganized 
C. Little Theatre.
personel of this group may change 
from year to 
purpose of the organization will re- 
main the
charge of the production of the 
club’s annual concert.

year, the original

šame: they will take

Tuesday, November 21.,
Purification.*” Inspect the 
pal filtration plant and a pūmp- 
ing station. Meet at 2:30 p. m. at 
the } South Side Purification Plant, 
6843 So. Oglesby avė. (67th s.t sur- 
face car to 2350 east ;walk south).

A' / r enjoying a very successful 
season the past year ^giving con- 
certs all over the coimtry, Pirmyn 
has settled down to > work to en- 
large its . repertoireV with new 
songs, some of which have been 
brought from Lithuania. The pro
gram is to be varied from typical 
Lithuainan folk tunes to the semi- 
classical waltzes of Johan Strauss 
and operatic areas of famous com- 
posers. The ęvening is assured to 
be the best as far as musical enter- 
•:ainment can be arranged.

CATHOLIC CHICKENS...,

Spain, Catholic chickens are 
comipg home to roost, 
that are extremely dis-

There were five candidates for 
he two officers a t large of the 
Uxecutive Committee. Dr. William 
Perau was elected on 
’.ot while Dr. J. 
Mrs. Gabrielle 
for the second
ind second bajlots. This necessitat- 
sd carrying their election to the 
next regular meeting of the Society.

Mr. Nikula and Mr. Esunas were 
chosen by the president as co- 
chairmen of a committee for the 
Thanksgiving banquet and musicale 
of the Society which is to be held 
on November 26. On this occasion 
the Society will commemorate the 
Independence Days of Finland and 
Latvia and will have as its guest 
speakers the Ministers from these 
two countries. The musical program 
will be headed by Mr. Reino Luo
mą, a talented young Finnish pian- 
ist. Reservation to the affair can be 
made with the Secretary General 
of The Baltic American Society of 
Washington, D. C., 1661 Wisconsin 
Avė., N. —Correspondent.

Individuals of the present group 
headed by Anthony Stelmok as 
director have written the play, 
composed suitable music, originated 
clever dances and are now direct- 
ing the rehearsals. for the present- 
ation. Mr. Stelmok’s wholehearted 
enthusiasm both encourages and 
inspires the cast to work likę tro- 
jans. Being 
and training 
suggestions 
invaluable to

VVednesday. November 22. “Cent
ral Police Building.” Rersevations 
necessary: Call Monroe 9674 any 
week day between 9 a. m. and 3:30 
p. m. Meet at 10 a. m., 1121 So. 
State Street.

Thosę interested in buying 
tickets may obtain them from any 
chorus member. The price for the 
main floor tickets are seventy five 
cents 
cents.

and the balcony only fifty

based on experience 
the director’s ready 
for improvement are 
the cast.

the headquart- 
phases of the 
Meet at 2:30 p. 
Arthington sts.

—o—
Warning to Members.
chorus is having two rehear- 

Tuesday and 
’o- 
on

The 
sals a week now, 
Friday. Rehearsals starts at 8 
clock sharp. Members, please be 
time!

—O—
This’n That—

and expenses, is likely to turn 
worse for Mother Church than 
republic’s separation of church 
statė, with no financial aid to 

He who pays the 
— that axi-

BOOKS
._________________________ b

Wenetta Grybas, who is a dancer 
of considerable ability has patient- 
ly teaching the men their dances 
for the ballet numbers. The com- 
bination of a good teacher and 
very willing if not altogether grace- 
ful pupils, has led to the produc
tion of a routine so unique» it will 
hold the audience spell-bound.

—O►—
A melodious love song and a 

lorous harvest song written 
Miss Josephine Stanaitis are
outstanding musical numbers of 
the show, Mis^ Stanaitis, who is a 
graduate of the school of music o^ 
the Unive^sity of Illinois, is the 
musical director and composer of 
the show.

plače in 
9th floor 
Brothers,

“Greek

vi- 
by 

thę

Wednesday, November 22. “Mail 
Order Houše.” Tour 
ers to see various 
mail order business. 
m. at Homan and
(Reresvations necessary). Call Mon
roe 9674 any week day btween 9 
and 3:30)/

Friday, November 24. “Miniature 
Etchings.” Inspect a special collect
ion of miniature etchings and learn 
of their development and 
art. Meet at 2‘30 p. m., 
of Club Bureau, Mandel 
State and Madison sts.

Friday, November 24.
Makers of Chicago”. Holy Trinity 
Greek Orthodox Church, shops and 
coffee houses. Hear the story of 
Chicago’s Greeks. Meet at 8 p. m., 
1101 So. Peoria st. (Listeh to ad
vance broadcast on WAAF, Tues- 
day, November 21.

Saturday, November 25. “Art and 
Literature.” The famous Newberry 
Library and the Palette and Chisel 
Club. Meet at 2:30 p. m., Newberry 
library, 60 W. Walton PI.

For further information concem- 
:ng tours call Monroe 9674. t

—o—
Rich color and original design in 

sets and costumes are dominant 
throughout the three acts. Simple 
pėasant costumes such as the young 
people wore in the early 1900’$, 
when they went out to 
called for ’ in the second 
ever, it is in the third 
the “chorus girls” hold 
the costume designers 
Emo*rene Greicus can 
imaginative powers full expręssion.

—o—
_ Inexperienced as some of the. 
and are in speakiiig Lithuanian, 
din- thpv arė nevertheless doing quiie , , ... >

well. Miss Josephine Petras, who ty dvylikos kėlių.

work, are 
act. How- 
act where 
sway, that 

headed by 
give their

BUDAS

— Tai tamsta sakaisi esąs 
rašytojas. Ką tamsta esi para-

Knygą “Tuzinas būdų 
kaip lengvai turto isi^yti”.

-— Kaipgis! Ir tada dar tam
sta ateini pas mane elgetaus 
ti?

- Taip. Tai jau vienas iš

was 
and 

par-

Lašt Sunday a grand time 
by those who attended Mr. 
Mrs. Stephens house warying 
ty. There is no doubt about it, our
maestro and his spouse are incom- 
parable as host and hosetess—Their 
new address is 5042 S. Kenneth 
avė. The best of luck in your new 
home,—let’s hope the neighbors
aren’t the kind that will borrow 
your music. Out famed accordionist 
Andy Norbut has taken that finai 
or is it the' fatal step to the alter 
with one Helen Kanchauskas, also 
a member. Loads of lucki to you 
wo who have now -become one.

— Kazys.

BUANIMS
THE? IDE 900,000

Are They Eating Food, Wearing 
Clothes, or Ha t s or Shoes 

Made or Sold by YOU?
r———MOlffllMIifflnE------------

NAUJIENOS
——® UIHfflll OttT -------

The WorW’» GreatMt Lithuanian Dafly 
Tbe 10lwn*l»n “W«n» Ad” naw*oaotr

nuo soutb įima sjbui. usciea ill

MOST POPULAR IN CHICAGO 
(As reported by leading Chicago 

bookstores)
FICTION

po- 
de- 
and 
the 
the

1. “Grapes of Wrath”—John Stein- 
beck; Wicking Press   $2.75

2. “Escape”—Ethel Vance; Little,
Brown and Co.................... $2.50

3. “Children of God”—Vardis Fish-
er; Harper and Bros.......... $3.00

4. “The Nazarene”—Sholem Asch;
G. P. Putnam’s Sons.......... $2.75

5. “Captain Horatio Hornblower”
—C. S. Forester; Little Brown 
and Company .................... $2.75

. 6. “Christmas Holiday”—Somerset 
Maugham; Doubleday, DqfanVK

the republic, and by 
of the Falangists. Būt, 
knowledge, of current 
especially with their 

those Catholic
should have realized that

.....'........................................ .. $2(50
7. “Shanghai ’37”—Vicki \Baum;
Doubleday, Doran ............. $2.75

8. “Watch for the Dawn”—Stuart
Cloete; Houghton Miffen Co.,

........... ................................ $2.50
9. “Christ in Concerte”—Pietro Di
Donato; Bobb Merrill ...... $2.50

10. “Next to Valour”— John Jen- 
nings; MacMillan Co....... $2.75

NON FICTION

In 
already 
chickens 
tasteful to every ardent and liberal
Catholic. For the totalitarianism of 
Dictator Franco, the providing .60 
million pesetas to pay church sala- 
ries 
out 
the 
apd

•’Catholicism. 
fiddler calls the tune 
on is usually as true in ecclesiasti- 
cal matters as in political and eco- 
nomic ones.

Under the union of church and 
statė during the Spanish monarchy, 
the king exercised the power to 
appoint bishops. Now Franco, 
ssessing the šame power, is 
termined to expel one Cardinal 
Severai bishops from Spain on 
ground that they are hostile to
Falangists — the fascist party of 
Spain — and refused to back him 
during the civil war. Vidalay Bar- 
raquer is the Cardinal, and , the 
Archbishop of Victoria, in the 
strongly republican Basque terri- 
tory, is one .of the bishops slated 
to lose their official heads.

During the Spanish civil war, 
the Pope and certain influential 
American Catholics supported Fran
co against the legal Loyalist go- 
vernment. Evidently, those Cath
olics expected to profit by the de- 
Ttuction of 
the success 
with their 
history and
ėustomary realism, 
leaders 
a strong fascist government in 
Spain will try to make the church 
oompletely subordinate to the statė, 
may even handle the church as 
roughly as has Mussolini in Italy 
or Hitler in Germany.

Unfortunately, those church lead- 
bfs, blinded by their hątred of Bol- 
shevism, “fell” for Franco’s pro
paganda that he was fighting to 
save Spain from the communists. 
Those leaders forgot what a well- 
»*ead high school boy knpws — 
that any church flourishes best 
where the government is weak and 
tolerant, not where it is strong and 
intolerant as' under totalitarianism.

Down through the centuries blind 
leaders of the blind have merely 
fallen into the ditch with their 
followers, Already in fascist Spain 
the Catholic 
tribulations 
roost.

chickens of trials and 
are coming home to

1. “Not Peace Būt a Sword”—Vin-
cent Sheaean; Doubleday Do-<^t 
ran ...........  $2.75

2. “Revolution of Nihilism”—Her
manu Rauschning; AUiance
Book Corp. ........................ $3.00

3. “Country Lawyer” —Bellamy 
Partridge; Whittlesey House $2.75

4. “Inside Asia” —Jofin Gunther;
Harper and Bros................. $3.50

5. “Days of Our Years” —Pierre 
van Paassen; Hillman-Curl $3.50

6. “A Treasury of Art Masterpie-
ces.—-ed. Thomas Cracen: Simon 
and Schuster ....................  $10.00

7. “The Young Meibourne”—Lord 
David Cecil; Bobb-Merrill $3.00

8. “Mein Kampf” (“My Struggle”)
—Adolf Hitler; Reynal and 
Hitchock ........................../. $3.00

9. “Stalin” — Boris Šou varine;
AUiance Book Corp. Longman’s 
Green and Co....................  $3.75

10. “Wind, Sand apd Stars”— An- 
toine de Saipt. Exupery;
Reynal and Hitchcock ......  $2.75
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Diena Iš Dienos
Pamainė Pavardę

14-TA ir UNION AVĖ. — 
Biznierė Morta Navickienė, 666 
W. 14th Stų susituokė su ge
rai žihomu muzikantu, Antanu 
Milleriu. Tai tuo budu nuo da
bar jos visi draugai ir pažįsta
mi vadins jų Mileriene.

žymėtina dar ir tas, kad biz- 
nierės Millerienės gimtadienis 
(birthday) išpuola lapkričio 
(Nov.) 20-tą dieną.

Draugai turės progą jų pa
sveikinti ir palinkėti ilgiausių 
metų. Juos Žinąs.

Minėjo Gimimo
Dienų

MARQUETTE PARK. — Va- 
kar, lapkričio (Nov.) 19-tą, biz- 
nieres Josephine Pilkis duktė 
Kristina, 6601 S. Westem Avė., 
minėjo savo gimimo dieną. Ka
dangi p-lė Bilkiutė yra popu
liari, o ypač jaunimo rateliuo
se, tai susilaukė nuo 
pažįstamų nemažai 
sveikinimų.

draugų ir 
širdingų

Jos Drauge.

Marijona

Minėjo Gimiino
Dienų

NORTH SIDE. - 
Rolinskienė, 1626 N. Rockvvell
St., minėjo savo gimimo dieną.

Bičiuliai ir pažįstami nepa
miršo ją pasveikinti...

P-nia Rolinskienė praeity yra 
turėjusi valgomų daiktų (bu- 
černčs) krautuvę. Bet vyrui mi
rus ją paidavė. O dabar gy
vena su Ben Trakšelio šeimy
na North Sidės kolionijoj.

Vietinis.

i akifiii i Siunčiam Gėles nVFlk Telegramų įLU V L*l H 10 Visas Pasąulio 
. Dalis , J 

KVIETRININKAS
.Gėlės Vestuvėms . Bankietams 

ir Pagrabams J 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 1*1 n M Gelės Mylintiems M K fa Vestuvėms, Ban- 
JMkietams, Laidotu- vnifi i v6ms Papil0Ši_ 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

NAUJIENOS, Chicago, DI.

Viešnia Iš 
Pana, 111.

Mrs. Adomaitienė, kuri lan
kėsi pas savo dukterį, gyvenan
čią North Sidės koliOnijoj, taip
gi užsuko pas savo gerus pažį- 
stahius rosėlandiečius, Buraus- 
kus, kurie gyvena adresu 10221 
Wentworth Avė., Roselande. 
Mat, pirmiaus Burauskai taip
gi ilgą laiką gyveno Pana, III. 
Paklausus Mrs. 
ikaip 
labai 
sykla 
stovi 
gę išvažinėja į didmiesčius, tik
tai senesnieji vargsta palikę 
vieni. Pr.

Adomaitienės 
šu darbais, atsakė, kad 
blogai. Viena anglių ka- 
dirba po truputį, kita

uždaryta. Jaunieji paau-

Išvyko Į 
Sheboyganą. .

Kelioms dienoms išvažiavo į 
Sheboyganą, Wis., Mį’s. O. Ta- 
iHčkienė, SE. Bružienė ir kelios 
kitos moterys.

Mat, Mrs. O. Talačkienė ka
daise gyveno tenais, tai turi 
giminių ir daug pažįstamų, ku
riuos nori aplankyti, taipgi sur- 
prizą padaryti vienai porai, ku
ri yra vedusi 10 metų. Mrs. 
Talačkiene gyvena adresu 147 
E. 107th St., Roselande.

Kr.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Sam Guyon, 23, su 
Sidorovich, 22

Reikalauja 
Perskirti

Julia Ruzahski nuo 
Ruzanski

Victoria

William

Piktadaris Nušovė
Tėvą, Sūnūs Pašovė
Piktadarį

51-mos ir State apylinkėj po
licija ieško slinkiai pašauto ne-

vakare bandė apiplėšti maisto 
krautuvę adresu 369 Ė. 54th st. 
Kai savininkas, Vito /Vddante 
pasipriešino, užpuolikas jį nu
šovė.

Įvykį matė savininko 13 me
tų sūnūs Patsy. Pasigriebęs nu
šauto tėvo revolverį jisaiN palei
do į piktadarį tris taikius šū
vius. Nors piktadaris btivo sun
kini sužeistas, jam pasisekė pa-

KAZIMIERAS TAMOŠIŪNAS
Gyveno adresu 8205 So. Ada Street. Tel. Triange 8853.

Persiskyrė §u šiuo pasauliu lapkričio 17 d., 6:00 valnadą ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Panevėžio apskrity, 
Krekenavos mieste. Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame niilkidime moterį Barborą, po tėvais Su
kaitę, paėjusi iš Panevėžio parap., Plukių kaimo, sūnų Richard, 
seserį Veroniką Briedis ir švogerį Juozą ir jų šeimyną, švdgerį 
Jurgį Buką, pusseseres: Ceciliją slekienę, Katariną Gąspariinas, 
ir Bemice Karinzevičius ir jų šeimynas, 6 pusbrolius: Mažeikius 
ir jų šeimas. Waukegane, pusbrolį Joną Škruzdą ir kitas gimi
nes. Lietuvoj—brolį Leoną ir šeimyną.

Kūnas pašarvotas randasi Mažeikos koplyčioj, 3319 South 
Lituanica avenue.

Laidotuves įvyks antradienį, lapkričio 21 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į švento Jurgio parap. bažnčyią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. KAZIMIERO TAMOŠIAUS giminės, draugai 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvsėė 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, ir Visos Kitos Giminės.

Laid. Direktorius. S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138-39.

ir 
ir

NAUJIENŲ-ACME Telepnoto
NĖW YORK. — Eileen Ilerriek (po dešinei) eina 

į teismą. George Lovvther iškėlė jos tėvams bylą už tai, 
kad jie draudžia jam susitikti su Eileen.

į$porta$| Deviishoof Rolėj
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SILVERSTEIN PRIEŠ 
DUSSETTE

Šiandien White City areno
je susirems Ruffy Silvcrstein 
su George Dussette. Tiek vie
nas, tiek kitas chicagiečiams 
yrar geraį žipomąs., Silverstein 
išgarsėjo peri.paskutinius kelis 
Rietus, kai jis laimėjo Illinois 
valstijos čempionatą, o Dussette 
prieš kokius ketverius metus, 
kai jis pirmą, kartą atvyko iš 
Bostono.

Jeigu Silverstein yra laiko
mas vienu iš geriausių ristikų 
todėl, kad jis moka, visus im
tynių triksus, tai Dussette tuos 
triksus atsveria savo nepapra
sta jėga. Štai kodėl jųdviejų 
imtynės bus labai įdomios.

BRONKO NAGURSKI
prieš kelis

daug girdėdavo

kaipo vienas ge-

Sporto mėgėjai 
metus labai 
apie Bronko Nagurskį, kuris 
pasižymėjo
riaušių futbolininkų. Futbolą 
jis lošė ne tik studentaudamas, 
bet ir profesionalų komando
se. •

Pagaliau jis nutarė likti im- 
tyniriku. Turėdamas visus rei
kalingus privalumus (greitumą, 
sumanumą ir nepaprastą jėgą), 
Nagurski per visai trumpą lai
ką pasiekė pačių viršūnių. Va
dinasi, liko vienas geriausių 
ristikų Amerikoje. Maža to: jis 
savo laiku buvo laikomas pa
saulio čempionu.

Ir š|ai kitą trečiadienį, lap
kričio 22 d., Coliscume, Nagur
ski risis su Danno O’Mahoney. 
Pastarasis irgi yra vienas ge
riausių pasaulio ristikų pasau
lyje.

TAI BENT MILŽINAS

:.V
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Chicagos Draugijų.
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas

Šimkus, 312D Sp. Lituanica, Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe. Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 Šo. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Ąve.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So; Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudanš- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
KaSperas, 3534 Sb. Lbtoe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespondentas; 
Aresunas, 3623 Vz S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—^Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas- pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Ąye.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—p ir iru pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rast., 3534 So. Lovve Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rast.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St*; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

■ ■

ate

Allėn “Pūkas” Downs
Allen “Pūkas” Downs gerai 

žinomas tarp lietuvių kaipo lo- 
šėjas-dainininkas.’ Publika gal 
atsimena, jo' “smarkią” vaidy
bą “Piratai Penzanco” ir “Mi
kado”. Šį sekmadienį, lapkričio 
2'6 d., Sokol svetainėj jis vai
dins rolę čigonų vado, operoj 
“Bohemian Giri”, kurią Naujos 
Gadynės choras prisirengęs per
statyti. Lošimas prasidės lygiai 
3:30 vai. popiet. G.

Svarbesni šeštadie
nio Footballo 
Rezultatai

Kolegijos
Notre Dame 
Northwestern
Iowa
Minnesota
Ohio State 
Illinois
Chibago 
Oberlin
Michigan 
Penn

CLASSIFIED AUS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
HELP VVANTED—MALK 

Darbininku Reikia
MERGINA BENDRAM NAMŲ 

darbui. Maža šeima. Būti. $8.00 
Buckingham 9244.

ŠVARI MERGINA BENDRAM 
ruošos darbui, trys šeimoj—kamba
rys, Vana, geri namai. Sayre, Šhel- 
drake 5051.

HELP WANTED-MALĖ-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
KLUBŲ GRUPĖS UŽDIRBS ex- 

tra pinigų už susiorganizavimą 
šiam tarpe iki Kalėdų. Galima 
liuoslaikiais. Miss Lee, 126 North 
Wells.

nut. rast.

SEILSMONAS SU KARU. Par
davinėti tairus urmu mieste. Už- 
darbys $75.00 iki $100.00 savaitėj. 
Žemos kainos—gal irha lengvai par
duoti. Kreiptis šiandien tarpe 9 
vai. ryto ir 3 vai. popiet. 2427 So. 
Michigan.

REIKALINGAS VIRĖJAS, kuris 
galėtų patš dirbti tam biznyje. Ra
šykite 1739 S. Halsted St. Box 1106

NORINTYS MAINYTI darbais 
flat janitors. Wm.z Gillis, 1101 Co- 
lumbia Avė., Chicago, III. Tel. 
Briargate 0307.

REIKALINGAS PORTERIS dir- 
bti nuo 7:00 iki 12:00 ryto—kad 
mokėtų ir prie baro dirbti. Vincen- 
nes 1318. 66 E. 71st St.
■ ■■■ I Į—Į .lipi'..! ..........iii A

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, lapkričio 21 d., 7:30 vai. 
vakaro, Chicagos Lietuvių Audito
rijos svetainėje, 3133 So. Halsted 
St. Kiekvienas narys privalo būti
nai atsilankyti, turime svarbių 
klausimų aptarti. —P. K. sekr.

NORTH WEST LIETUVIŲ MO
TERŲ KLIUBO susirinkimas įvyks 
antradienį, lapkričio 21 d., 7:30 v. 
vakaro p. šliauterienės bute, 3132 
Luna St., Chicago, III. Malonėkite 
būtinai atsilankyti.

—Benekaitienė, sekr.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
/ Gyvenimui Kambaitat
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. r

FOR RENT—IN GENERAL

RENDAI 3 KAMBARIAI, pigi 
renda, elektriką dykai. 3820 South 
Lowe Avė Yards 5479.

L. ŽAGARIEC1Ų KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 

“rašt., 1218 So. Independence Bvd.
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf MieraviČe, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So.

"La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Salakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, Iii

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
ueckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Ąve.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

MORNING STAR KLIUBO VAL- 
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitagė Avė.

RENDAI 6 KAMBARIŲ NAMAS, 
1 akras žemės, 2 gaso\ pumpos, 2 
karų garažas, prie Archer ir 147 
gat. Kaina tiktai $18.00 mėnesy. 
Route 4 A, Lone Star Inn. Kreip
tis vietoje.

AUTOS—TRUŲKS FOR SALfc, 
Automobiliai ik1 Trokai Pardavinitti

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

3207-9 So. Halsted Št.
Phone ViCtory 1717.

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

3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm 
Paplauskas; Finansų rašt.— 
sytaitė\ Prot. rašt.—B 
bulytė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

GARPlELD PkRKO V YRU IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: George 

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bručhas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi viršuj 
Napoleon Restaurant, 3956 West 
5th Avenue.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte
sian Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 

•2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietūvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Aye.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka—J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16) ligi 45 metų amžiaus.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapąs—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 

z N. Clark St., tel. Central 5566;
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W. Pershing rd.; Wm. F. Buishas 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
menesi ,kas pirmą sekmadienį 12 
Vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43fd Št, Chicago, I1L

A.
■E. ža-

M. Bur-

Anton

\V H O LESALE FURNITURE

Mokėdamas cašh už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nus, 6343 S. W<eStem Avė., Chicago, 
nl! Phone Republic 6051.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
RakandaiirJĮtalsai Pardaviniui 
JŪSŲ PROGA SUTAUPYTI ga

na pinigų pas Shoppers. įsivaizduo
kit! Perkant. $100 frontinį setą už 
tik $46.50, ar $125 miegkambario 
setą už $55.00. Sutaupyk daugiau 
nei pusę ir gauk geriausią iš sti
liaus ir konstrukcijos. Duodame 
terminais. Mr. Roskell sutiko duoti 
specialę nuolaidą Naujienų skaity
tojams. Shoppers Furniture and 
Rug Co., 2944 W. Madison, arti Sac- 
ramento Blvd. Atdara antri, ketvirt. 
šeštadienį vakarais.

BUSINESS CHANCES 
Biznio ProgosJONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 

KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 
„kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—-B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Micke-
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, 111.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
KauniŽkienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czėsnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pinųi- 

ninkas-—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonąs, 2520 W. 70th St.; Prot 
sekretorium — Balys Armpška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus >— Alek
sas Mileris, 4258 S. Westem Ąv.J 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietus Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kohtrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

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

4
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RE AL ESTATE FORSALfc 
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGALOW

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

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN KOMES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005

' 0

0
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SAVININKAI PASIŪLO moder
ną 6 kambarių plytinį bungalow, 
karštu vandeniu šildomą, garažas. 
Tiktai $5,200. Terminai.
6115 So. Damen Avė. SHALON, 
Hemlock 8300. ,n

FARMS FOR SALK

Purdue 
Wisconsin

Pfomoteris Tom Rolevricz ne
trukus Lietuvių auditorijoj ren
giasi sudaryti ristynes. Jis jau 
veda derybas su Wladisaus Ta- 
lun, lenkų milžinu, kuris sve
ria apie tris šiihtus svarų ir 
yra 6 pėdų ir aštuonių colių 
ūgio. >

Toms imtyneihs jis stengia.- 
si gauti Stanley Paceluną,. vis 
labiau ir labiau pasižymintį lie-' 
tuvių ristiką. (

Pacelunas yra 6^jiėdų ir 2
' o sveria Ž12colių Ūgio, svaĮcy.

li’..W.AZ.V .

APDRAUDA
Apd/audžiame namus, krautuvių 
langus, rakandus nUo gaisro ir tor
nadų.
Ben. J. Kazanauskas

2202 W. CERMAK RD 
Tel. Canal 8887.

FiN^ldiki^2 
FĮnansai-Paskolos

TURI PARDAVIMUI $50, 
tės morgičių nuo $950 iki $ 
momis, palūkanos nuo 5%

Tel. HEMLOCK 5522
NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS '

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE MM .

1748-50 West 47th St Phone Yards 5009

Indiana, 
Mich. S
Cornell 
Dartmouth

Fenger 
Tilden

35
6 INSURANCE-CLU 

Apdrauda—Klubai

Vidurinės Mokyklos
18 
0

Sčhurz 
'Austin .

27
13

'.y



NAUJIENOS, Chicago, Tll

Kai Įvyksta Nelaimė

važiavo

nueiti į 
skundo

ant šaligatvio
atvažiavo, o

NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto
— Įvykusioje Grand Avenue Temple ekspliozijoje liko

• American Medical Associa- 
lion šeštadienį priėmė rekomen
daciją federalei valdžiai įsteigti 
sveikatos departamentą taipgi

te'

ii i utį i m i Z

1

DAR APIE AUTOMOBILISTU APSI 
SAUGOJIMA

Pirmad., lapkričio 20, 1939

Vakar ir Užvakar Chicago j e

Insurance kompanija man sąmonės gulėjo 
pranešė, kad vienas mano kos- kol ambulansas 
tumeris J. K. papuolė į didielį paveikslas parodė, kad susidu- 
nemalonumą ir prašė 
teismą pasiklausyti 
prieš jį.

Pasirodo, kad jis 
vėlai vakare ant Western avė., 
ir matė atvažiuojančią prie- 
šiais kitą mašiną. Ji svyravo į 
visas puses ir po to pačia gat
vės puse, kuria jis važiavo. 
Ta mašina kirto į J. K. maši
ną taip smarkiai, kad apsiver
tė. Pribuvus keletai žmonių, 
jie atvertė mašiną, ir iš jos iš
lindo jaunas, girtas juodvei- 
dis su savo mergina. Nors 
mačiusieji tą įvykį patarė J. 
K. kaltininką

:te

areštuoti, bet

jus apmokėti padarytą nuosto
lį, J. K. jį paleido.

Už 2 savaičių laiko gauna 
nuo advokato laišką, kad yra 
skundžiamas už sužeidimą 9 
žmonių-—negrų, kurie liudijo, 
kad jie buvo toje mašinoje ir 
visi buvo sužeisti. Taipgi jie 
liudijo, kad J. K. važiavo ne 
savo puse. Kadangi J.* K. liudi
ninkų neturi, tai gali išeiti vi
sai blogai. Teismas dar atidė
tas.

Jeigu J. K. po nelaimes jvy-

ir policija butų paliudijus ku
rioje pusėje gatvės nelaimė į- 
vyko, šitokios bylos nebūtų

rimui įvykus, tas jo klijentas 
“be sąmonės” publikoje argu
mentuodamas skerečiojosi. Ta 
byla buvo išmesta.

Liudininkai
Svarbiausia, tai reikia gauti 

liudininkus, kurie ir vėliaus 
atėjo į nelaimės vietą. Svarbu 
paliudyti padėtį sudaužytų au
tomobilių ir kokioje pozicijp- 
je automobiliai stovėjo po ne
laimės įvykio ir, kas dėjosi po 
įvykio. Žinoma, tokiame atsi
tikime sunku gauti liudinin
kus, nes niekas nenori gaišti 
laiko. Tokiame atsitikime ne
klausk liudininko vardo, bet 
klausk kaip jis mano? Katras 
automobilistas vra kaltas? Ar 
jis nemano, kad girtas arba 
neatsargus automobilio vairuo
tojas turėtų būti nubaustas. Ga
vęs prielankų atsakymą, pa
klausk ir jo vardo. Liudininkų 
vardus niekam neišduok, nes 
skundėjai gali juos perkalbėti.

Vienas žmogus pagrąsino by
la tik dėl to, kad moteriškė po 
nelaimės įvykio išlipus iš au
tomobilio į savo vyrą tarė: 

) sakiau, kad 
taisyti” Liudi

jai paliudijo ir 
nekaltas buvo 
toks jo žmonos

HANSAS CITY, MO. 
sužeisti šeši žmonės.

Kas Reikia Daryti.
Nors ir mažiausiam susidū

rimui įvykus, tuojaus paimk 
vardą kas valdė automobilį, 
nes būna atsitikimų, kad girtą 
vairuotoją pamaino blaivas 
užpakalinėje sėdynėje sėdėjęs. 
Po didesnės nelaimės labai ge
rai ant vietos nutraukti pavei
kslas. Jeigu neturi savo ka
meros, tai pasiskolink ir nu
trauk paveikslą.

Vienas advokatas 
kad jo klientas buvo 
kalinės automobilio
išmestas į priekinę “dash 
board” ir liko sunkiai sužeis
tas. Nuimtas paveikslas pa
rodė, kad mašina buvo užgau
ta šonu ir skundėjas negalėjo 
būt išmestas iš užpakalinės sė
dynės į “dash board”. Arba 
kitame atsitikime advokatas 
aiškino, kad jo klijentas buvo
taip sunkiai sužeistas, kad be arba pasisakyti prieš abi unijas.

reikia brekius 
įlinkai teisme 
žmogus visai 
rastas kaltu ir
pasakymas jam kainavo $750.

Kai ateina Insurance kom
panijos tyrinėtojas surašyti 
faktus, reikalauk prirodymo, 
kad jis yra tavo 
žmogus. Tankiai
advokatas atsiunčia savo žmo
gų, kad sužinoti, kokius turi 
liudininkus ir kitas smulkme
nas, j ir jas panaudoti savo 
naudai. —T. Rypkevičia.

bendrovės
“šaisteris”

aiškino, 
iš užpa- 
sėdynės

Rytoj Armour 
Balsavimai

Ryloj apie 7,500 Armour and 
Company darbininkų eis bal
suoti unijos reikalu. Teisės juos 
atstovauti koleklyvėse derybose 
ieško C. I. O. Pa'ckinghouse 
Workers Organizing Committee 
ir A.F.L. AmalgaAiate'd Meat 
Cutters. Darbininkai galės pasi
rinkti arba vienų arba antrų,

• Keturi maskuoti užpuolikai mais prieš motoristus. Miestelio 
atėmė $80 nuo laikraščių par-1 saugumo tarybos pirmininkas, 
davėjo William Tito, kuris už* Richards Kaplan sumanė teisė- 
laiko standą prie Van Buren ir jui parodyti, kad instrumentas 
LaSalle gatvių. Gyvena adresu negalima skeptiškai vertinti, ir 
1137 S. Monitor SL
• Federalčs valdžios Civilės A- 
viacijos administracija autori-( 
zavo Chicagos Universitetą mo
kinti savo studentus aviacijos.
• Gaisras šeštadienį popiet su
naikino Rau departamentinę 
krautuvę Chicago Heights prie- vietos abejonėms. Parodė, kad 
miestyj. Nuostoliai siekia apie Kaplan yra “girtas kaip šiau- 
$500,000. Krautuvė priklausė Čius.” Pamatęs Kaplano, liūdną 
Marshall Field bendrovei.

I “mokslo dėlei” pasidavė štai ko- 
^Jkia bandymui. Užvakar rytą, 
. 'prieš pusryčius ir nieko neval

gęs išgėrė keturis stiklelius deg
tinės. Už kelių minučių jisai jau 
buvo girtas. “Drunk-o-meter” 
buvo tuojau paleistas darban, šį 
kartą instrumentas nepaliko

stovį, instrumento
patikėjo ir teisėjas.

> - I

• Kai chicagietis
Vries nuomininkai
savaites laiko su nuoma, ji nu
tarė juos “iškraustyti”. Name

rezultatams

Mayne De 
užsiliko dvi

Grjzo Namo
Septyni Mėnesiai žaizdų 

Neužgydė.
CICERO. — Leo Shvegždą 

dar nesveikas, bet jau grižo iš 
ligoninės. Labai išsiilgo namų. 
Tai ne juokai — 7 mėnesiai. 
Kaip žinia, Shvegždą ištiko ne-j 
laimė, prie 16 gatvės ir 49th Ct. 
Neatsargus automobilistas buvo 
kaltininkas. Trijose vietose su 
laužė kojos kaulą. Cook County 
ligoninėj specialistai .taisė, bet 
nepavyko. Jau 7 mėnesiai, vie
nok žaizdos negyja. Pats ligonis 
ir namiškiai labai susirūpinę.

Shegžda senas vietos gyvento
jas, daug metų buvo Real Es- 
tate biznyje ir veiklus draugijo
se, ypač Raudonos Rožės Klube.

Shvegždą nelemta depresija su
naikino, o dabartinė nelaimė vi
sai pabaigė. Senieji draugai, o 
jų yra didelis būrys,. neturite 
užmiršti Shvegždos. Nors atlan
kykite. Jo gyvenimo vieta/1631 
S. 49lh Ct. 1 aukštas.

Medžiotojų Sezonas...
Visi nori parodyti savo gabu

mus ir “pravėdinti” blizgančius 
šautuvus, štai pereitą šeštadie
nį, N. Janukaitis su draugais iš
važiavo fazanų šaudyti. Janu
kaitis vienam palikė, kiti nieko 
negavo.

P. Palulis nepriklauso prie 
medžiotojų klubo, bet medžiok
lių neapleidžia. Bet nekaip se-

Nubaudė Lietuvi

Aplikaciją

gauti pinigų sveikatas ir gydy
mo reikalams.

oaUJIEN Ų-ACME Telephoto
ST. LOtJIS, MO. —, Doro- 

ftliy Kylami, kuri sako, jog' 
Edvvard O’Hare iš jos pasi
skolinęs $205,000. Dabar ji 
teismo pagalba bando tuos

Penkios Dienos Kalėjime.
Lietuviui

kios vertės pirmenybė.
64 metų rose’andletis, Petcr 

Yucis, 29 W. 104th Street, bu
vo nuteistas kalėti penkias die
nas kalėjime už išpildymą mela
gingos automobilių draiverio, 
laisnių aplikacijos.

Jis aplikacijoj liudijo, kad 
yra visai sveikas, tuo tarpu pa
sirodė, kad jau keli metai kaip 
kojų mažai tevaldo. Bausmę pa
skyrė miesto teisėjas Hermes.

Yucis yra pirmas chicagietis 
nubaustas už neteisingą draive
rio laisnių aplikaciją.

užvakar teko neko-

kar ji ir sunūs, Robert, atsidū
rė policijos kalėjime, o nuomi
ninkai tebegyvena jos name, ties 
911 Gordon Place.

OTIare palaikų;p.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖSI! 'i

ją nuoiati- 
netiko kad 
lošia, kad 
kad namą

O Miesto valdyba skelbia, kad 
prieš metų pabaigą žada patai
syti apie 50 mylių stambesnių 
Chicagos gatvių. Tam tikslui 
užsakė 100,000 tonų asfalto ir 
gavo 6,000 darbininkų iš WPA.
q Užvakar United State Marine 
ligoninėj mirė 74 metų chica- 
gietis, Frank Dagget. Pildydami 
velionio norų, jo draugai vakar

nuvažiavę porų mylių nuo kran-

Gražus Briedžių 
Šeimynos Pavyzdys 
Kitiems

• Harris banko vice-preziden- 
ias Harold Eckhart užvedė di- 
vorso bylą prieš žmoną Ruby J. 
Eckhardt ir kaltina 
niu “neginimu”. Jai 
jis ruko, kad golfą 
automobilius mėgo,
p rko, kad draugus kartais par- 
sivesdavo namo pietums, etc.
• Negino” už viską.
O Du studentai iš Wheaton ko
legijos žuvo, kai netoli Shabbo- 
na Grove, DeKalb apskrityj, nu
krito mažas pasažierinis, lėktu
vas. Užmuštieji buvo, 24 metų

sJohn Drywz iš Dullulh, Min., to, išbarstė pelenus ant Michi- 
ir Robert McKissick. 19, iš Den- 
ver, Colorado. Lėk tuvo savi
ninkas, Russell AVrighl, kuris 
taipgi buvo lėktuve, iš.iko gy
vas, bet buvo sunkiai sužeistas. 
Valdžios inspektoriai daro ne
laimės tyrinėjimą. Lėktuvas ne
turi laisnių pasažieriams vėžio-' 
tin.

gan ežero.
q Keletą metų atgal chicagie- 

įčiai Abner F. Sacksteder ir jo 
žmona Elizabeth paėmė divor- 
są. Bet žmona vyrą labai mylė
jo. Pereitos savaitės pabaigoj ji 
.atėjo į jo butą, ties 5550 Arling- 
ton Place. Užtiko ten 31 metų 
moteriškę, Helen Hacker. Kilo 

• Garry, Ind., policija turi in- scena, ir po karšto ginčo, buvu- 
strumentą, vadinamą “drunk-o-Įsi Mrs. Sacksteder paklausė vy- 
meter”, su kurio pagalba nusta-|r«, “Pasakyk, ką ištikro myli: 
to ar nusikaltę motoristai yra ją ar mane?” Sacksteder atsa- 
girti ar ne. Vietos teisėjas, Will-’kė, kad “ją”. Tada Mrs. Sackfe- 
iain Fletchet, nelabai' tikėjo in-’teder puolė prie lango ir iššoko, 
strumento radinių tikrumu ir (Užsimušė nukritusi aštuonis 
jų nenorėjo pripažinti įrody- aukštus ant gatvės cemento.

Se^a JJėvb Rėdomi^.
Joniškįečių Labdarybės 

Kultūros klubas sekmadienį, 
lapkričio 8 d. turėjo reguliari 
mėnęsihį susirinkimą.

Atidaręs susirinkimų pirmi
ninkas Jonas Joniais paprašė 
narius vienos minutės als stoji
mu pagerbti mirusį spalių 8 d. 
narį, Vincentą Briedį.

Klubai) įsirašė velionio Brie
džio sūnūs, Algirdas, ir duktė, 
Aldona, taipgi Leonas Mačuls- 
kis; Malonu butų, kad visų Jo
niškiečių klubo narių šeimos — 
vaikai pasektų jaunuolių Brie-

ir

Ne Kokie'Draugai. ' I
0 Prie Madįson’ ir'Albany kam- 

, po nežinomas automobilistas 
užmušė du žjnohes, 23 metų 
Laura Rusensią, nuo 212 N. 
Hampin avenue, ir 29 metų 
Francis Ryan, 2246 Superior 
slreet. Iš nelaimės vietos pabė
go ne vien kaltas vairuotojas, 
bet pabėgo ir keli užmuštųjų 
draugai, kurie kalbėjosi su jais 
prieš pat įvykp
@ 22- žmonės buvo sunkokai 
sužeisti,, kai gatvekaris ir aulo 
busas susidūrė prie 63-čios ir 
South Parkway.
O Automobilių nelaimėse taip
gi žuvo sekami žmones:

James P. Cox, 48, Vi la Park 
gyventojas, valstijos valdiniu 
kas;

Louis Knauf, 2015 Lawrence 
avenue;

Anton Sitek, 55, 2928 W. 25th 
Place, ir

Mrs. Clara Scfimitt, 65, 7532 
N. Damen avenue.

WISCONSIN RAPIDS, WIS. — Robert Noel (po 
kairei) ir Neison Pasha, kurie yra kaltinami policijos 
viršininko Pavne užmušimu.

negu paukščių ir zuikių. Laiko 
pagavęs p. Palulis trauks į Mi- 
chigan ar Wisconsin miškus ir 
yra tikras, kad parsiveš stirnų 
ar kitų kokį didelį gyvūną, taip 
kaip p. Shametas iš Kanados 
kad parsivežė didelį “Moose”. 
Jo mėsa jau suvalgyta, o galva 
su ragais bus pakabinta už ba
ro.

P-as Palulis sako, jeigu aš tu
rėčiau laiko kaip p. Shametas, 
tai daugiaus tokių didelių gyvū
nų pargabenčiau. Tiesa, Palulis 
ienas patyręs šovikas, bet.Sha
metas irgi nelepšė, o ir medžio- 
mjų klubo* prezidentas. Tad pa
prasti nariai prieš prezidentų 
negali šokti. Bet gera taiki 
r kulka nieko nepaiso.

biu-

nelaimėj " .4
t

-r

69c

akis
D.

Illinois Valstijos Samdos 
ras šeštadienį paskelbė, kad per 
spalių mėnesį gavo darbus 13 - 
361-am bedarbiui. Iš to skai
čiaus 5,993 yra chicagiečiai.

Bravo, Jaunuoliai!
Rengimo komisija, būtent p 

lė Steką Mickev.čiulė ir Ray* 
inond Kaniušas, pateikė klubui 
atskaitų, nuo Indian Summer 
Farm Session vakaro įvykusio 
spalių 29 d.', ' Hallywood Inu 
2417 W. 43 rd St. Klubui davė 
virš pusę šimto gryno pelno. 
Bravo, jaunuoliai.

Po Kalėdų nutaria surengti 
vakarą su perstatymu.

Dėdė B. Vaitekūnas

i H.UJ1EN V-ACME Telephov
CHICAGO. — Alita Gaile Harimann, kuri laimėjo 

Amerikoj gražuolės titulą.

13,661 Gavo 
Darbus

BOHEMIAN GIRI
' “ČIGONAITfi” 
| Nov. 26,1939 
NAUJO* GADYNES CHORAS

SOKOL HALE
llikietai iš ankšto ......

Išvažiavo, Bet 
Sugrįš

šeštadienį Chicago apleido 
Martin Dies, kuris staiga sura
do. kad C.I.O. skerdyklų unija 
yra komunistiška ir pradėjo ją 
“tyrinėti” pereitą penktadienį. 
Išvyko Detroitan ten pradėjo 
,kokį tai tyrinėjimą, bet Chica 
gon vėl grįš rytoj arba užporyt

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite' gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
Visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje

žuvo Maiųuetteparkietis.
• 23 metų inarąuetteparkietis 
\Valler P. Lucas, buvo užmuš
tas kai su .automobiliu įvažia
vo į šoną skerskanalio prie 79- 
los, netoli Harlem avenue. Du 
kiti automobilio keleiviai buvo 
sužeisti: 19 metų Miss Jenny 
Borowicz, nuo 2048 N. Halsted 
Street, ir 23 metų Jonas; Norkus, 
6842 S. Tahnan avėtiue. Lueai 
gyveno adresu 7137. S. Washte
na w avenue.

Sužeistieji gulį, Little Compa- 
ny of Mary ligoninėje. Jie pasa
kojo, kad prieš kelias savaites 
visi kartą yos nežuvo panašioj

yra pasaulio kraštų ir salų są 
v- w u v;. > , - |ražas,-l su pažymėjimais jų di

Pirkite tose krautuvėse, ku- durno ir gyventojų skaičiaus.
rios garsinasi t'NAUJij&NOSE” Kaina 15c

NAUJIEM ŲNACME tt'elephotu
CHICAGO. — Jack Russell, kuris yra teisiamas už 

Billy S. Hamiltono kidnapinimą ir nužudymą.




