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200 žmonių žuvo laivų nelaimėse
Į TRIS DIENAS DĖL MINU PASKENDO 11 

PREKYBINIU LAIVU
Submarinų atakoms nepavykus naciai pra

dėjo minas mėtyti — sako britai
LONDONAS, Anglija, lapkr. nežiūrėdami, kad pavojun sta- 

20. — Paskutines tris dienas tomi net 
— šeštadienį, sekmadienį ir pir- vai. 
madienį — vienuolika preky
binių laivų paskendo Anglijos 
apylinkėje. Jie žuvo dėl minų 
eksplozijų. Žuvusiųjų laivų tar- 
je buvo ir Lietuvos laivas 
Kaunas.

Britanijos valdžia sako, kad 
atsakomybė dėl tų nelaimių gu
la ant vokiečių. Britanijos at
stovas pareiškė: Nacių subma
rinų kova prieš talkininkus pa
sirodė nesėkminga. Talkininkai 
skandino po du ir kartais po 
keturis vokiečių submarinus 
per savaitę. Mažiausia pusė na
cių submarinų, pasiųstų į ju
ras, nesugrįžo j 
Submarinų karas 
vo perbrangus.

Taigi vokiečiai r___ ____
tyti minas, kurJtik jos gali bu-Į

neutralių šalių lai-

esąs tas “naujas 5r 
ginklas”, apie kurį

savo bazes, 
naciams bu-

pradėjo mė-

Tai ir 
galingas 
Hitleris vienoj savo kalboj įspė
jo talkininkus. Ir tas faktas, 
kad vokiečiai griebiasi šitokių 
kūro priemonių rodo, jogei jie 
yra desperacijos pagauti.

Pasak to Britanijos atstovo, 
tenka manyti, kad vokiečiai ir 
daugiau minų mėtys pavojin
gose prekybos laivams vietose. 
Naktys darosi ilgesnės, minoms 
mėtyti vokiečiai turi daugiau 
laiko.

O kai dėl nuostolių, tai kar
tu su nuskendusiais laivais žu
vo daugiau nei 200 žmonių. 
Vien Holandijos pasažierinio 
laivo Simon Bolivar nelaimėje 
žuvo 147 žmonės.

[Vėliausiu pranešimu,

t. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Danų laivas, kuris liko paskandintas, prie Anglijos krantų. Kiek žinoma, žuvo 

apie 140 žmonių. i
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NACIAI IŠPROVOKAVO ČEKŲ STU 
DENTŲ RIAUŠES

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
20. — Darbo partijos dienraš
tis “The^Loridon Daily Herald” 
paduoda smulkmenų apie čekų 
studentų riaušes Prahoje. Riau
šės prasidėjo čekų nepriklau
somybės minėjimo dieną Pra
hos universitete.

Neseniai atsiųstas į univer
sitetą nacis profesorius įžeidė 
čekus. Studentai ėmė mėtyti į 
jį knygas. Profesorius pabėgo.

Atvyko nacių slaptoji polici
ja. Studentai užsibarikadavo

universitete. andas ėmė
naciams įsiveržti Į pastatą. Kai 
jie įsiveržė, kova nepasibaigė.

30 studentų kautynėse buvo 
užmušta ir sužeista. Naciai dar 
nušovė 18 studentų. Jų lavonai 
palikti prie universiteto sienos 
iki kitos dienos.

Austrų kariuomenės regi- 
mentas atsiųstas į Prahą riau
šėms malšinti.

Stebėtojų aiškinimu, nacia 
tyčia phovokuoja čekų riaušes. 
Tai duoda progos žudyti akty
vesnius čekus.

Simon 
ti pavojingesnį laivams, visai Bolivar pasažierių žuvo 83.]

Vartos Zeppelinus 
, reikmenomsi 

gabėnti

Pranašauja revoliu
ciją Vokietijoje 

pavasarį

Indijos vadai laiko 
svarbią konferenciją

KARO ŽINIŲ 
; SUTRAUKA''.

Prokuroras įspėja 
unijas

Komunistai ir naciai 
pavogė Jungt. Val

stijų paslaptis

Iš Lietuvos

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
20. — Dr. Hugo Eckener, Zep- 
pelino komanduotojas, painfor
mavo, kad Vokietijos vyriausy
bė svarsto planus prekėms ga
benti iŠ Vokietijos į Rusiją ir 
iŠ Rusijos j Vokietiją Zeppeli- 
nais. Kelionės Zeppelinais bu- 
sinčios tolimos — net iki Bai
kalo ežero. Zeppelinai gabensią 
tik brangias prekes.

Lenkijos ir Čekijos 
vadai tariasi

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
20. — Paskutines dvi dienas 
čia eina čekų nacionalinio ko
miteto pirmininko Dr. Reneso 
ir Lenkijos laikinosios valdžios 
premjero Sikorskio pasitarimai, 
čekai ir lenkai nutarė koope
ruoti kai karas tęsiasi ir ben
dras pastangas dėti, kad jų tau
tos atgautų nepriklausomybę. 
Anglijoj ir Francuzijoj daromi 
lenkų ir čekų pratimai abiejų 
šalių legionams, kurie kariaus 
greta francuzų ir britų prieš 
vokiečius.

PARYŽIUS, Francuzija, lap- 
kričio 20. — Otto Strasser pa
dėjo sukurti ir auginti Vokie
tijos nacių partiją. Vėliau jis 
užsitraukė Hitlerio nemalonę ir 
dabar gyvena užsieny.

Strasser numato Vokietijoj 
revoliuciją prieš' Hitlerį atei
nantį pavasarį. Sėkmingai prieš 
Hitlerį revoliucijai Vokietijoje 
įvykti, Strasser mano, reika
lingos trys pagrindinės sąlygos: 
viena, vokiečiai turi pajausti 
karo baisumus skaudžiau, negu 
jaučia dabar; antra, Vokietija 
turi aplaikyti vieną-kitą smūgį 
karo veiksmuose; trečia, vokie-I 
čiai turi pajausti karo sunkumų 
naštą skaudžiai. Tai atsitiksią 
iki pavasario.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
20. — Allahabade, Indijoj, pra
sidėjo Visos Indijos Kongreso 
veikiančiojo komiteto konferen
cija. Konferencija' svarstys 
priemones priversti Britanijos 
valdžią paskelbti karo tikslus 
ir prižadėti Indijai nepriklau
somybę (self-government).

Indusų vadai reikalauja, kad 
Britanija suteiktų ^Indijai ne- 
priklausopiybę. Kadangi , Brita
nijos vaklžųtį. rikį^įęl nesutiko 
išpildyti indusų reikalavimų, 
tai. indusai pradėjo Britanijos 
darbą Indijoj trukdyti. Rezig
navo jau kai kurių provincijų 
valdžios. Indusai grasina var
tosią kitas skaudesnes Britani
jai priemones, jeigu britai ne
sutiks išpildyti jų reikalavi
mų. ,■

LONDONAS* Anglija, lapkr. 
20.

paskendo dešimt

Per paskutinei tris die
nas —- nuo Šeštadienio iki pir
madienio 
prekybinių laivų. Vienas pa
skendęs laivas buvo Lietuvos 
—- Kaunas, 1,521 tono.

—x;— X—X--
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

20. — BHtaiiijos valdžia sako, 
kad vokiečiai nežiūrėdami net 
ir neutralinių šalių laivų sau
gumo, mėto? minas . jurose. To
dėl per paskutines tris dienas 
ir paskendo dėl minų dešimt 
prekybinių laivų.

• Z --X—X—X--
BRUSSELS;v Belgija, lapkr. 

Pranešama, paskutinės

Britai gaudys minas

Rusai parūpinsią vo
kiečiams 800,000 to

nų aliejaus
MASKVA 

lapkr. 20. -
Sovietų Rusija, 

Vokietijos preky
bos delegacija, pranešimai sa
ko, gavusi prižadą Maskvoje, 
kad sovietų Rusija parūpins na
ciams 800,000 tonų aliejaus rei
kalingo karui vesti.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
20. — Paskandinimas llz laivų 
Šiaurės juroje ir Anglijos apy
linkėje sujaudino Britanijos val
džią. Minų pavojus pasirodė di
desnis nei submarinų. Britani
jos karo laivai ruošiasi gaudy
ti minas. .

švedų laivo kapitonas C. A. 
Knudsen šiomis dienomis laivy
no komisijai aiškino, kad jo 
laivą paskandinusi magnetinė 
mina. Reiškiama nuomonė, kad 
magnetinės minos ir esąs tas 
ginklas, kuriuo naciai grūmojo 
talkininkams. Tačiau anglai ne
priduoda svarbos šitiems spė
jimams ir kalboms.

Rusijos spauda ata
kuoją Suomiją

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 20. — Rusijos spauda 
nesiliauja atakavusi Suomiją. 
Naujas kaltinamas daromas 
suomiams, kad jie siunčia į 
Rusijos pasienį daugiau kariuo
menės, kuomet rusai pasieny 
naujos savo kariuomenės ne
koncentruoją.

Kitas dalykas. Sovietų spau
da išsižeidusi suomių agitacija, 
kuri skelbianti, kad vienas suo
mis yra vertas tiek, kiek de
šimt maskviečių.

20.
Vokietijos kariuomenės dalys, 
kurios , buvo sukoncęntruotos 
Belgijos ir Holandijos pasieny, 
tapo ištrauktos iš šitos apylin
kės ir pasiųstos į Reino upės 
sritis.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
20. — Generahis prokuroras 
padėjėjas, Thurman Arnold, 
pasiuntė Indianapoliso Centrą- 
linei Darbo unijai laišką. Ar
nold sako, kad valdžia trauks 
teisman ir unijas ir kaltins jas 
nusižengus prieštrustiniam įsta
tymui, jeigu jos laikysis nede
ramos praktikos.

Kokia yra ta nederama uni
jų praktika? Arnold aiškina: 
kai unijos neleidžia vartoti dar
bui pigesnę medžiagą ir našes
nes darbo metodas; kai unijos 
verčia samdyti darbui nereika
lingus darbininkus; kai unijos 
padeda samdytojams iškelti ne 
pateisinamai augštai reikmenų 
kainas; kai unijų atstovai ima 
tiesiogį graftą; kai vienos uni
jos paskelbia streikus tikslu 
sunaikinti kitas unijas, ir tp.

DETROIT, Mich., lapkr. 20. 
— Martin Dies, Jungt. Valsti
jų kongreso ne-amerikoniškai 
veiklai tyrinėti komiteto pirmi
ninkas, pirmadienį pareiškė, jo- 
gei naciai ir komunistai yra 
pavogę svarbių Jungt. 
karinių paslapčių iš 
Tmonių. Tos paslaptys 
gabentos į Vokietiją.

Be to, komunistai ir naciai 
dabartiniu laiku planuoja vyk
dyti sabotažą Jungt. Valstijo
se.

Dies paaiškino, kad apie ko
munistų ir nacių veiklą papa
sakojo buvę komunistai, pasi
traukę iš stalincų tarpo kai 
Hitleris ir Stalinas susibičiulia
vo.

Autobusai konkuruoją 
su geležinkeliais

KAUNAS. — Per šių metų 
pirmus septynis mėnesius mu
sų plat. geležinkeliai pervežė 1 
mil. 714 tukst. 500 
siaurieji 200 tukst.

Autobusai per tą patį laiką 
šiemet pervežę 1 mil. 807 tukst. 
500 keleivių.

keleivių ir 
keleivių.

Valstijų 
Detroito 
jau iš-

Rusai agituoja jau
nuomenę nusiteikti 

prieš karą

Batistos šalininkai 
pralaimėjo rinki

mus Kuboje 
' ui-Ki—fjr į ,r ___

HAVANA, Kuba, lapkr. 20. 
— Kubos diktatorius yra pulk. 
Fulgencio Batistą. Kaip dikta
torius, jis tikėjosi laimėti* rin
kimus į Kubos seimą. Rinki
mai įvyko pereitą savaitę.

Tačiau pasirodė, kad priešin
gos jam partijos išrinko į sei
mą 41 delegatą, kuomet jo ša
lininkai teišrinko tik 35. Rai
šai dęr galutinai nesuskaityti, 
bet likučių skaitymas nebepa
keis pirmųjų davinių.

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

šalta; saulė teka B:46 v. r., 
leidžiasi 4:25 v. v.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 20. — Rusų armijos laik
raštis “Krasnaja Zvezda” atsi
šaukia j pasaulio jaunuomenę, 
ragindamas ją kovoti prieš to
lesnį karo tęsimą — kovoti 
Maskvos internacionalo vadovy
bėje. > •

4,000,000 jaunuome 
nes neturi darbo

Apie 200 lenkų turės 
Lietuvą apleisti

KAUNAS.- žydų spauda 
rašo, kad su kitais pabėgėliais 
į Lietuvą atvykę ir apie 200 
tokių lenkų, kurie savo laiku 
šaukė “marš na Kovno” ir šiaip 
agresingai Lietuvos atžvilgiu 
buvę nusiteikę. Tiems pabėgė
liams vidaus reikalų ministeri
ja pasiūliusi per 14 dienų ap
leisti Lietuvą.

PRAHA, Čekija, lapkr. 20. 
— Pirmesnieji pranešimai sa
kė, kad' pereitą penktadienį ir 
šeštadienį vokiečiai sušaudė 12 
čekų. Vėlesnieji pranešimai tei
gia, kad kur kas daugiau čekų 
nukentėjo nei buvo 
karto. Vokiečiai net 
tileriją riaušėms 
Artilerija apšaudė 
kvartalą Prahoje.

--X--X—X--
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

20. Pasiekią Angliją prane
šimai apie riaušes Čekijoje duo
da pagrindą manyti, jogei riau
šes išprovokavo vokiečiai na
ciai. Laike riaušių buvo kėsin
tas! nužudyti čekų prezidentą 
Hacha. 

. h

Rusų-japonų dery
bos progresuoja

pranešta iš 
vartojo ar- 
nuslcpinti. 
darbininkų

MASKVA,* Sovietų Rusija, 
lapkr. 20. — Sovietų Rusijos 
premjeras Molotov turėjo kon
ferenciją su Japonijos ambasa
dorium Shigenori To:o. Po pa
sikalbsimos Molotov pareiškė, 
kad pagrinde rusų ir japonų pa
žiūros į abiejų šalių prekybos 
sutartį yra artimos. Kitas pra
nešimas sako, kad rusai ir ja
ponai susitarę dėl komisijos 
Mongolijos - Mandžiuko sienai 
nustatyti. Bendrai rusų-japonų 
pasitarimai daro progresą.

Etna ugniakalnis 
veikia

—X—X—X--
Sovietų Rusija,

- Pranešta, rusų-
MASKVA 

lapkr. 20. - 
japonų prekybos* derybos daran
čios progresą. Rusų spauda ne
siliauja atakavusi Angliją ir 
Francuziją. Hitleris nekritikuo
jamas.

CATANIA, Sicilija, lapk. 20. 
— Naktį į pirmadienį smarkiai 
pradėjo veikti ugniakalnis Et
na. Meta oran liepsnas ir ver
čia lavą. Italai pastatė sargy
bą. Ji įspės apylinkės gyvento
jus, jeigu didesnis pavojus gra
sins.

Nacių lakūnas užsi
mušė Holandijoj

10 žuvo riaušėse 
Indijoje

KARACHI, Indija, lapkr. 20. 
— Riaušėse, kurias sukėlė in-; 
dusai reikalaudami nepriklau
somybės, įvyko minios šusirė-r 
mimas su policija. Dešimt žmo
nių užmušta. ;

t
V

Naujas vandentiekis 
Kalifornijoje

1UVERSIDE, Cal., lapkr. 20. 
-— Atidarytas didelis Vanden
tiekis, kuris iš Colorado upes 
varo pb 27b,000 galionų van-

ROERMOND, Holandija, lap
kričio 20. — Nežiūrėdami Ho- 
landijos neutralumo ir protes
tų, nacių lakūnai skraido virš 
Holandijos teritorijos. Pirma- dehs kas minutė į Cajalco re-
dienį vieną nacių lakūną išti- zervuarą. Iš to rezervuaro vari
no nelaimė. Lėktuvas nukrito-duo parūpinamas Los Angeles 
įtolandijoj ir pats aviatorius ir kitiems Kalifornijos mies* 
žuvo. / - Itams ir miesteliams.Itams ir miesteliams.

-akV k-i J. fa

VVASHINGTON, D. C., lapk. 
20. — Amerikos jaunuomenės 
problemoms studijuoti prieš ke
letą metų buvo sudaryta spe
ciali komisija. Ji tapo sudary- B 
ta ne iš valdžios atstovų, bet 
iš privačių piliečių.

Komisijon įeina Owen D. 
Young, General Electric korpo
racijos galva; Robert E. Wood, 
Sears, Roebuck & Co. pirminin
kas; Ralph Bud, Chicago, Bur
lington & Quincy geležinkelio 
prezidentas, Clarence Dykstra, 
Wisconsin universiteto prezi
dentas, ir kiti. Vis tai stambus 
pramonės ir švietimo įstaigų 
atstovai.

Šiomis dienomis jie paskelbė 
raportą keturių metų jaunuo
menės problemų studijavimo 
pasėkoje. Raportas sako, kad 
šaly yra 4,000,000 jaunuolių be
darbių. Jie sudaro trečdaly vi
sų šalies bedarbių.

Raportas akcentuoja, kad pa
sitikimas pramonės ir biznio 
sukrutimas ryšium su karu ga- 
i duoti darbo tik 2,000,000 ar

ba 3,000,000 žmonių. Didelė be
darbių dauguma pasiliks, kaip 
buvusi, be darbo.

Todėl Jaunuomenės Proble
moms Studijuoti Komisija re
komenduoja, kad valdžia išvy
stytų plačią viešųjų darbų si
stemą, kurioj samdos galėtų 
rasti ypač jaunieji bedarbiai.

RASEINIAI. — Plačioje apy
linkėje ūkininkai neseniai pa
sėjo žiemkenčius. Dabar, pra
sidėjus šalnoms, žiemkenčiai la
bai silpnai dygsta, todėl ūki
ninkams kelia nemažo rūpes
čio. x

KAUNAS—Suvargintiems vil
niečiams teikti medicinos pagal
bą ir gydymą Karo Sanitarijos 
Valdyba suorganizavo tris skra
jojamus sanitarinius bučius, ku
rie ten, išsivežę daug medika
mentų ir skiepų prieš epidemi
jas, žada pasilikti, kol susitvar
kys vietinė civilinė sveikatos 
tarnyba.

KLAIPĖDA. — šių metų sta
tistikos duomenimis, Tilžės mie
stas turi 58,000 gyventojų, Klai
pėda ir Alenšteinas po 50,000, 
Karaliaučius 358,000, Gumbinė 
25,000, visa Rytprūsių provin
cija 2,496,000 gyventojų, su 36,- 
992 ketvirtainiais kilometrais 
teritorijos.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.

M
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KUN. M. X. MOCKAUS KRITIKUI
Ačiū už drąsą

“Naujienų” nr. 269 tilpo J. 
Cirulio kun. M. X. Mockaus 
kritikai pašvęstas straipsnis. 
Straipsnio autorius yra girtinas 
už savo drąsą laisvos minties 
dienraštyje ginti krikščionių re
ligiją. Kun. Mockus, kaip ir 
kiekvienas kitas žmogus, turėjo 
ydų. Bet ne visi J. Cirulio ve
lioniui Mockui ir laisvama
niams daromi priekaištai tinka. 
Todėl kai kuriuos jo išmetinė
jimus čionai panagrinėsime.

Ne religija nustato žmogaus 
dorybę

Jisai sako:
“Noriu paklausti, kokią ‘ap

švietę’ platino kun. Mockus? 
Ar galima girti tokią apšvietę, 
kurios dėka daugybė nemokytų 
lietuvių pameta religijų ir ša
linasi nuo bažnyčios ir krikš
čionių mokslo, ir šiandien ve
da nuodėmingų gyvenimą?”

Pagal šį išsireiškimą išeina, 
kad nemokytiems žmonėms ne
tinka nusikratyti religijos ir ša-

Bandyk Jį

Raumenų
Skausmo

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson ii Johnson didžiausiu 
pasauly chirurginių dalykų iidirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

lintis bažnyčios, bet tinka būti 
krikščionių mokslo sekėjais! 
Ne koks komplimentas bažny 
čiai. Mes nesupraiitame, kodėl 
tas kritikas laisvamanių gyve
nimą vadina “nuodėmingu gy
venimu”. Laisvamaniai, kaip 
ir religinti žmonės, dirba, rėdo
si, valgo, geria, auklėja šeimas 
ir tenkina kitus savo norus. Ar 
tatai daryti yra nuodėminga? 
Nedora yra meluoti, vogti, be 
reikalo neapkęsti kitų žmonių, 
muštis ir daryti kitokias skriau
das. Bet ar tokius darbus prak
tikuojančių žmonių tarpe nėra 
religingų žmonių? Yra. Todėl 
nei religijos, nei laisvamanybės 
matas doriems ir nedoriems 
darbams matuoti netinka. Ne
dorybės šaknų tenka ieškoti 
kur nors kitur. Bet šis klausi
mas neįeina į musų temą.

Graibstosi nakties tamsoje
Kitoje savo straipsnio vietoje 

minimas kritikas pripažįsta, jo
gei “kai kurie po krikščionybės 
skraiste pasislėpę asmenys” ne- 
morališkai elgiasi.

“Vienok”, sako jis, “juk nei 
viena bažnyčia ir nei viena 
krikščioniška religija nenioki- 
na savo pasekėjų, kad jie nuo
dėmingai gyventų. Jos mokinu 
tikėti į Dievą bei į Jėzų Krislų, 
per kurį žmogus gali tik suras
ti ramybę ir džiaugsmą gyve
nime. o mirties valandoje aptu
rėti išganymą.”

Pripažinsime, kad religija 
nuodėmingai gyventi nemoki
na.. Bet ar mokina nuodėm il
gai gyventi laisvamaniai, ku
riems p. Cirulis primeta “nuo
dėmingą gyvenimą”? Norin
čiam dorybės mokinti nepritin-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ............................ ■*
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

KLAUSYKIME 
SALTIHIERO RYTMETINI!)

LIETUVIŠKU RADIO
PROGRAMŲ “StsT

COPR 1919. NEEDLSCRAFT SERVICE, INC.

NURSERY MOTIFS PATTERN 1996
No. 1996—Vaikučių lovutės užklodui iėsiuvinčjilnas.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
| 1739 So. Halsted St, Chicago, UL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.
I /
• Vardas ii* pavardė.....................

No. 1996

ka be įrodymų žarstytis nuodė
mėmis į kitus žmones. Kodėl 
straipsnio autorius nepaaiškhiu, 
ką jis skaito nuodėmingu gy
venimu ?

P-as Cirulis nori mus įtikin
ti, jog tikėjimas į Dievą bei Jė
zų Kristų žmogui “gali tik ,su- 
ra’Sti rUlhybę it džiaUgšiną gy
venime.”. Jeigu taip butų, tai 
pasauly nebūtų nė vieno bedie
vio. Kas nenori ramybės ir 
džiaugtis gyvenimu? . Lietuvoje 
dauguma gyventojų tiki į Die
vą. Bet ar visi jie džiailg'asi 
gyvenimu? Ar tenai nėra girta
vimo, šeimyninių barnių, muš
tynių, keršto, pavydo, plėšimų 
ir žmogžudybių? Ar visi tinka
mai pavalgę ir apsirengę?

Kodėl musų kritikas pep'a- 
aiškino, ką reiškia “mirties va
landoje apturėti išganymą”? 
Kokius turi p. Cirulis to išga
nymo įrodymus? Jeigu jis savo 
svajonėms paremti įrodymų ne
turi, tai galima pasakyti, jogei 
jis ieško ko nepametęs ir graib
stosi nakties tamsoje.

Kodėl gerbiama Biblija?
J. Cirulis norėtų žinoti, “ko

dėl pasaulio civilizuotos tautos 
laiko pagarboje Bibliją”? Bet 
to paties straipsnio kitoje vie
loje jisai nurodo į Rusiją, kad 
tenai Biblija nėra gerbiama. 
Kodėl taip yra? Atsakymas į 
tai gali būti toks: Bibliją ger
bia tos tautos, kuriose yrh de- 

, mokratija. Biblijos, rodos, ne- 
, gerbia nė hitleriška Vokietija, 

bet tenai nėra nė demokratijos. 
Demokratija pripažįsta religijų, 

. spaudos, susirinkimų ir sąžinės 
, laisvę. Ar kovoja už demokra

tiją p. Cirulis? Ar jisai reika
lauja, kad demokratinė tvarka 
butų atsteigta Lietuvoje. Musų 
tėvynėje bažnyčia neatskirta 
nuo valstybės, mokykla neat
skirta nuo bažnyčios, nėra ei- 
vilės metrikacijos, šliubų ir 
perskirų. Jeigu negerai daro 
tos valstybės, kurios netoleruo
ja religijų, tai kaip galima gir
ti tas valstybes, kurios netole
ruoja laisvamanių įsitikinimų?

. < * ■< • • •' *
Biblijos platus paplitimas 

nieko nepasako. Ji plačiai pa
plitus, bet tas nereiškia, kad ji 
yra neklaidinga. Buvo laikas, 
kuomet žmonija buvo įsitiki
nus, jog musų žemė yra plokš
ti. Bet mes dabar žinome, kad 
anais laikais vyravusis apie že
mę supratimas buvo klaidin
gas.

Jungtinių Valstybių preziden
tas gerbia Bibliją todėl, kad ji
sai yra demokratinės valstybės 
vyriausybės galva, šios šalies 
konstitucija pripažįsta religijų 
laisvę. Kitaip elgtis jam nepri
tiktų.

Ar Biblija neklaidinga?

Priimti Bibliją kaipo neklai
dingą knygą gali tiktai igno- 
rantas. Nurodyti jos ydas čio
nai užimtų perdaug vietos. 
Prisiminkime tik tokius daly
kus, kaip sutvėrimas pasaulio 
iš nieko, atskyrimas šviesos 
nuo tamsos, o saulė, mėnulis ir 
žvaigždės sutverti vėliau. Kas 
nežino pasakos apie pasaulinį 
tvaną, kurio metu Nojus į sa
vo laivelį (arką), sutalpino visų 
rūšių paukščius, žvėris ir kitus 
gyvūnus? Be to, visi girdėjo
me apie nekaltą prasidėjimą. 
Keista yra apie Kristų pasaka, 
kurioje pasakojama, kaip vel
nias sutikęs Dievo sūnų aukš
tam kalne siūle jam dovanų, 
idant Kristus prieš jį nusilenk
tų. Dievas sutvėrė piktas dva
sias^ pasiuntė jas j žemę, kad 
jos monytų ne tik žmones, bet 
ir patį Dievo sūnų!

Tie ir panašus Biblijos pasa
kojimai gali išrodyti neklaidin
gi p. GiruliUi,* bet jie neišrodo 
teisingi ir logiški mokslą raga
vusiam žmogui. Į musų kritiko 
paklausimą, “nejaugi Mockus 
buvo išmintingesnis už visus 
tuos, kurie gerbia Bibliją ir 
semia iš jos sau įkvėpimo bei

NAUJIENOS, Chicago, UI.
— -  — - - -^-r-rt -į-m

Kam Versti Vaikus 
i Imti Neskanų 

Liuosubtoją
Kai kurte tėvai daro klaidą, ■derėdami tavo 
vaikus imti neskanų, sarginantį valetų rei
kiant jiems liuoauotojo. Vaikas Įvyksta dėl 
tokios pabalnjoB, Ir tas viskas yra visai ne
reikalinga.
Kada jūsų vaikams reikalingas liuosuotojai, 
daryk, kaip milijonai modernių motinų da
ro—duok jiems Ex-Lax! Jums nereikės ra
ginti jaunuolius imti Ex-Lax, dėlto, kad jis 
gardus, kaip skanus šokoladas. Kas dar 
svarbiau, Ex-Lax yjta švelnus liuosuotojas, 
tinkąs jautriems, mažiems viduCSHams. Jis 
veikia vidurius fivejtrtai, Idngvai, be prie
vartos ir išsitempimb.
EX-LaX yra geras suaugusiems ir vaikams 
taip pat. Visose vaistinėse po 10c. ir 26c.

SAUOOKlTfeS • PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYKI! PAKEIČIANČIŲ! ' 

Gaminama tik viena* tikras Ex-Lax! 
įsidėmėkite raides “JC-K-L-A-Z" ant 
dSžutds ir kiekvienoj plyteles. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax.

--------------------------------------------------

Karo Žemėlapiai

Adresas..----------------

Miestas ir valstija...

mės galime'pasakyti: taip, Moc 
kus buvo išmintingesnis.

J.L-tis.

————————y—   —

ĮVAIRIOS žinios
Charlie Chaplin lai 

mejo bylą
LOS ANGELES, Cal„ lapkr, 

19. — Daugelis ir lietuvių yra 
mačiusių Charlie Chaplino fil
mą pavadintą “The Modern 
Times”. Dėl šitos filmos Chap- 
linui buvo iškėlęs bylą teismuo
se rusas Michael I. Kustov. Jis 
aiškino, kad Chaplin pasiėmęs 
idėjas savo filmai “The Modern 
Times” iš jo knygos 
Gray Walls”, ir reikalavo pa
sidalinimo filmos pelnais su 
juo, Kustovu. f

Teismas Kustovo reikalą vi 
mą atmetė. Chaplin bylą lai 
mėjo.

Sulaikė 4$ Jungt 
Valstijų laivus

Antrad., lapkričio 21, 1939

Remkite Lietuvišką
Žyduką’ 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

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

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalai* eiti’ į 
ta* krautuves, kurio* 
skelbiasi Naujienose,

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa- 

visų didesnių mie- 
kurį galėsite sekti 
veiksmus, 
žemėlapio pusėje

WASHINGTON, D. C., lapk 
19. — Valdžios pranešimu ka 
riaujančios šalys buvo sulaikiu 
sios (nuo karo pradžios) 45 
Jungt. Valstijų prekybinius lai 
vus. 33 tų laivų sulaikė Brita
nija, 10 sulaikė Francuzija ii 
keturis Vokietija. Visi laiva 
dabar paleisti ir išplaukė arbž 
ruošiasi plaukti savo kelionėm: 
ir bizniui.

žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

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

Kaina 15c.

Garsinkitės “N-nose”

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

• r>

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
’ ‘ 1 • • z ' \ y j • Į • < ,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
.. ;DIENĄ IR NAKTĮ2;:J''

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
, 4605-07 So. Hermitage 'Avė.

4447 South Fairfield Avenue
r /

,jT Telefonui LAFAYETTE 0727

1—__ • koplyčios visose 
J—Chicagos dalyse

Klausykite musų radis programų Antradienio ir •eitadienle ijrt- 
mečiais, 10:00 vaL ryto U W. H. L P. stoties (100 M4 

su POVILU IALT1MIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
•ttllllllltlllll.ltllltlt.lllllltltltll

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So* Westėrn Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109 
■ ..■■I I ■ —1 ■■ ll Įj    Į I. ■ ............... ..— I.. ■ ,1. .

J. LIULEVICIUS
4348 S. Califdrnia Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419
„ , .. J ------------- --- ---------------------------- ----------- -------------- --------------- . I I

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782
'' į’ ’’ ■ ' • • ' • ( ■ . ■ f ,

"■■y***1" 1,11 i w|tv""»s?'' ■■■■■

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

......................n

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44East 108th Street Tel. Pullman 1270

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.

K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT

Dr. V. E. SIEDLINSR1
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994
Ketvirtad. PenktadienįAntrad.

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. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 _ l
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Te!. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

8 KITATAUČIAI

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-£: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. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Pitone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Reptiblic 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.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKEUS
PHYSICIAN AND 8URGEON

3261 So. Halsted Street

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”
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-> tai prašome siųsti iždi-
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo sušaukta konferen
cija aptarimui statymo 
Dariaus-Girėno paminklo

Konferencija prasidėjo lygiai 
11 vai. ryto. Konferenciją ati
darė ir ją vedė Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo paminklo 
statymo komiteto pirmininkas 
Jonas Šaltis.

Visų pirma pirm. J. šaltis 
paprašė visus narius, dalyvau
jančius konferencijoje, kad pri
duotų mandatus arba įgalioji
mus nuo savo organizacijų. 
Mandatų pridavimas ir jų sura
šymas* užsitęsė apie 20 minu
čių. Mandatus tikrino ir juos 
tvarkė pirmininko paskirti na
riai: J. Glaveckas, A. Augimas 

F. Milišauskas. 
tikrinimo laiką

Šaltis paprašė keletą asmenų 
didesnių organizacijų, kad 

savo mintis dėl sta- 
Dariaus-Girėno pamink-

ir 
ty

Per manda- 
pinnininkas

79 asmenis. Liko 
organizacijų bei

• Y IŠ 
išreikštų 
tvino •f

lo.
Visi kalbėtojai išsireiškė, kad 

yra būtinas dalykas statyti pa
minklą. Po to paaiškėjo, kad 
jau mandatai sutvarkyti ir pir
mininkas pranešė, kad šioje 
konferencijoje dalyvauja 38 or
ganizacijų bei klubų atstovai, 
kurie sudarė 
perskaityta
klubų vardai ir delegatų var
dai, kurie dalyvauja konferen
cijoje.

Po perskaitymo organizacijų 
ir delegatų vardų pirmininkas 
J. Šaltis iškėlė klausimą ir pa
klausė visus dalyvaujančius de
legatus, ar visi sutinka, kad bu
tų statomas paminklas Dariui ir 
Girėnui. Visi vienbalsiai prita
rė, kad yra būtinas reikalas sta
tyti Dariui ir?GirėriUi’pahimk^ 
lą. Po visų sutikimo statyti pa
minklą pirmininkas J. šaltis iš-, 
kėlė klausimą, kad nutarti pa
minklo statymo vietą. Prie to 
paaiškino, kad Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubas yra gavęs 
per savo sunkų darbą (dėka 
adv. S. Briedžio) priešakyje sa
vo namo aikštę, kurią miestas 
pavadino “Lituanica Sųuare”. 
Taipgi pasakė, kad klubas turi 
leidimą dėl statymo paminklo 
Lituanica Sųuare.

Diskusijos užsitęsė apie 35 Uni^n Avė., Brooklyn, N. Y.

min. Po diskusijų priduota se
kantys įnešildai:

1. Originalis įnešimas statyli 
paminklą Lituanica SųUare, 
Brooklyne.

2. . Pataisymas ieškoti kųi 
nors kitur tinkamesnės vietos.

3. Pataisymas prie pataisymo 
palikti tą klausimą atidaru iki 
kitai konferencijai.

Šie visi įnešimai buvo spren
džiami balsaviino keliu. Balsa
vimas buvo toks: pirmas įne
šimas gavo 46 balsus; antras — 
8 balsus; trečias -<—< 6 bal.

Pagal balsavimą nutarta sta
tyti paminklą Dariui ir Girėnui 
Brooklyne, Lituanica Sųuare.

Po nubalsavimo adv. S. Brie
dis parodė paminklo planą. Pa
minklas visiems patiko, bet ne
nutarta, kad šį parodytą pa
minklą statyti; palikta valdy
bai tą darbą tvarkyti ir gauti 
daugiau paminklo planų iki 
sekančiai konferencijai.

Užbaigus svarbius klaus’mus 
kas dėl paminklo statymo 
įvyko rinkimas galutinos valdy
bos, kuri turės visą paminklo 
statymo darbą tvarkyti. Valdy
ba balsavimo keliu išrinkta se
kamai: v.

Pirmininkas — Jonas šaltis, 
vice-pirm. Walter šabunas, 
sekretorius Antanas Gudonis, 
iždininkas Jonas Spurga, 
iždo glob. Jurgis Karpus 
Juozas Kairys, 
fin. sekr. adv. S. Briedis.
Po valdybos rinkinių per

skaityta visų dalyvavusių orga
nizacijų bei klubų vardai ir 
delegatų vardai; taipgi palikta 
po vieną delegatą iš kiekvienos 
organizacijos. Jie turės susi
siekti su vietine valdyba ir kar
tu padėti valdybai darbuotis. 
Po to sekė konferencijos užda
rymas. Konferenciją uždare 
pirmininkas Jonas Šaltis. Pro
tokolą rašė sekretorius Anta
nas Gudonis. Konferencija už
sidarė 3:30 vai. p. p.

Pirmininkas J. šaltis, 
Sekretorius Antanas Gudonis.
P. S. Organizacijos ir pavie

niai asmenys, norėdami kuo 
nors prisidėti prie šio kilnaus 
darbo, arba plačiai ką apie šį 
pradėtą darbą patirti, rašykite 
laiškus sekamai: Dariaus-Girė
no Paminklo Statymo komite
tas, sekr. A. Gudonis, 280

Norėdami su aukomis prisi
dėti 
ninkui čekius arba pinigų per
laidas (money orderiusjp iždi
ninko John Spurga vardu, ad
resas: John Spurga, Port Jef- 
ferson Sta., Long Island, N. Y.

Visos gautos aukos bus skel
biamos sapudoj. Tikimės, kad 
geraširdžiai lietuviai tą darbą 
atjaus ir parems, nes tai yra 
visų lietuvių pareiga 
savo tautos didvyrius 
Girėną, c

Sekretorius Antanas

pagerbti
Darių ir

Gudonis

Ekonominis Centras 
ir musų spauda

Remkime spaudą, jeigu norime 
jos paramos savo darbams

ir

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

_____ and
LOAN ASSOClATlONofChicago 
JUSTIN MACKJEVVICH, Prcs.

AVINGS

Dabar Mokame 3%% Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų i iki 20 mt.

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

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. 7«th Street 

3 blokai rytuos nuo Halsted St.

kokią padare paskiausia, pa
vyzdžiui, Lietuvių Dienos ren
gėjai New Vorkė,.•kiltie spaudą 
per virš pusę metų laiko buvo, 
užvertę, savo atsišaukimais, 
pranešimais, o už tai nei ačių 
nepasąke Lietuvių Dienoje, ųČ 
tos dienos, programe nepaminė
jo musų spaudos vienu žode
liu.

Spauda buvo ir 'bus musų 
viešo lietuviško gyvenimo ke- 
liarodis Amerikoje, taigi reika
linga mums visiems sudaryti 
tampresnius ryšius su savo 
laikraščiais. V

Ekonominio Centro•, valdyba, 
prašydama 1 savos 1 lietuviškos 
spaudos bendradarbiauti su 
Centru, ras atitinkamus budus 
spaudai ątsilyginti.

Viskas, kas iki šiol Amerikos 
lietuvių atlikta, pasiekta dėka 
musų spaudos, kuri tai ijėmė, 
daug kartų net pasiaukojo. Be 
spaudos mūsų kultūrinis veki- 
nias, ekonominiai reikalai butų 
“akli”: jei kas ką ir veiktume/ 
apie tai visuomenė nežinotų.

' i t ',

Amerikos Lietuvių 
Ekonominis Centras,

Chas. K. Pikiėl,, pirm.
Dr. M. J. Colney, v. pirm.
F. Petrulis, v. pirm. /

S. Karpius, sekr.
S. Trečiokas, iždininkas.

Šią žiemą. ..v ar tekit
M’ Saulės Lempą

grožiui ir sveikatai

jarcus

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. teį. LAFAYETTE 4557

P. KLUJKA, vedėjas
COLUMBIA

ROOFING CO., x
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.
Amerikos Lietuvių Ekonomi

nis Centras, įkurtas arti 10 me
tų atgal, 1940 metais minės sa
vo dešimtmečio sukaktį. Kok.os 
iškilmės bus, sunku dar iš ank
sto pasakyti, tačiau visuomene 
apie lai patirs per musų lietu
višką spaudą.

Jau visuomenė privalėtų ži
noti, kad Ekonominis Centras 
yra tai organizacija suimanti 
į save Amerikos Lietuvius biz
nierius ir profesionalus, susiru- 
pinusius išeivių lietuvių gyve
nimo stiprumu ekonomiškai, 
prekiavimui su Lietuva ir t. t.

Ekonominis Centras yra tąi 
tiesioginis centras Amerikos 
Lietuvių Vaizbos Butų, kurie 
pradėjo organizuotis prieš de
šimts metų. Tiktai Lietuvių 
Vaizbos Butų įgalioti delegatai 
sudaro Ekonominio Centro vai- 
dybą.

Ekonominio Centro pareiga 
yra, be kita ko, organizuoti į 
Vaizbos Butus tų kolonijų biz
nierius ir profesionalus kur 
dar tokios organizacijos nėra, 
ir visiems išvien stoti paimti į 
savo rankas visus ekonominius 
reikalus, kiek tai galinčia atsiek
ti, Amerikos lietuvių gyvenime 
ir santykiuose su Lietuva.

Planai ir darbai nebuvo vi
sai nustatyta tvarka vedami, ta
čiau bandoma eiti prie tikslo 
planingiau.

Naujai išrinkta • Ekonominio 
Centro valdyba pradėjo įtemp
tą vajų suartinti Amerikos lie
tuvius biznierius ir profesiona
lus vienus su kitais, ir juos 
abu su lietuviška visuomene. 
Iki šiol ir biznieriai-profesiona- 
lai ir visuomenė vieni kitais 
nusiskundžia, nors ir vieni ir 
kiti iš kitų daug reikalauja.

Profesionalai ir biznieriai 
privalo artintis su musų visuo
mene, susidraugauti su ja, tada 
gaus visuomenės prijautimą 
sau.

Bet ir tai dar Ekonominio 
Centru susiartinimo pastangos 
nėra pilnos.

Dar reikalinga ir pačiam A. 
Liet. Ekonominiam Centrui su
siartinti su savo lietuviška 
spauda, suartinti ją su Vaizbos 
Butais ir pagaliau visuomenę 
labiau suartinti-suriški su savo 
spauda.

Amerikoje nėra įvesta val
diškas- patarnavimas (per paš
to tarpininkavimą) užsirašyti 
laikraštį. Tą pareigą privalo 
pasiimti ant savęs musų eko
nominės organizacijps.

Ta pareiga butų ir musų kul
tūrinių bei pašalpinių organiza^ 
ei jų, nes Visi labai daug iš mu
sų spaudos reikalauja, bet jąi 
atsilygina beveik niekuo. Musų 
spauda turi tenkintis tik indivi
dualinių' asmenų užsirašymu 
laikraščio, niekas jai 'nestoja į 
talką, bet iš jos visada- visko 
tikisi.

Vdizbos Rūtų parengimuose, 
kur raginama ir prašoma vi
suomenę remti savus biznieriui 
ir profesionalus, kartu privali) 
būti primenama, raginama liiį’ 
tuviai užsirašyti laikraščius, 
nes dar didelė dalis musų žmo
nių ir po šiai dienai gyvena be 
jokio laikraščio.

Ekonominio Centro valdybą 
nenori padaryti tokios klaidos,

K.

Kart, Mich
Visokios žinutės

Spalių mėnesį pasimirė Rų- 
dulio tėvelis. Paliko sūnų Juo
zą ir jo šeimyną, dukterį Np- 
vardauskienę ir jos šeimyną 
Westvillėje. Senelis Rudulis pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis.

O o o
Taipgi mirė Ignacas, Lipckie- 

nės darbininkas, .^kuris praeitą 
vasarą nukrito nuo šieno plau
namos mašinos ir sunkiai su
sižeidė.

Savo namuose pasinaudokite saulės 
šviesos nauda... per visus metus

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.

Saukit Tel. YARDS M08

aras uropoj
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
engą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00 
Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.-

•’t. 
» » o

J. Budrevičius, ^kuriam auto
mobilio nelaimėje buvo nulauž
ta koja žemiau kelio, jau ant4 
ras mėnuo guli loVoj. Koja dąr 
vis sudėta į gipsą.

» B *»
Kelioms dienoD^i vėliau apsi- 

anke iš Chicągos Jurgis Stepo
navičius, “Naujosios Gadynės” 
choro mokytojas ir orkestro d|" 
rigentas su savo žmonele. KąrJ. 
:u su Steponavičiais atvažiavo 

; Svanstono golfininko J. Č. Mi- 
ilerio žmona, p-ia Millerienė su 
dukrele Juzyte. Atvežė M. D. 
abai sveiko valgymo, t; y. kė- 
nuoto “egg plaut”. Tai tikrąi 
apetitą priduodantis užkandis.

Dar pora viešnių apsilankė 
iš Hamtrbmck, Mich., t. y. įžy
maus ir pasiturinčio vaistinin
ko pono Smailio žmonelė su 
savo drauge M. Graiviene.. Jos 
aplankiusios šią vasarą keletą 
Amerikos svarbesnių kolonijų: 
Floridą, Californiją, Smoky 
Mountains ir daug kitų vietų. 
Nors jau buvo pavargusios iš 
taip ilgos kelionės, bet nepa
miršo aplankyti ir M. Dundu 
lienės. Jos ją kožną vasarą ne
pamiršta aplankyti. P-ia Smai
lis, savininkė didžiulio Stude- 
Iiaker automobilio, o p-ia Grai- 
vis yra patyrusi vairuotoja, to
dėl, šios dvi poniutės , aplanko 
daugelį įžymių vietų.

o s »
Harte jau daugėja lietuvių 

biznieriai. Juozas Karpavičius 
užlaiko taverną, Jonas Radžik- 
vičius-Roger, .laikrodininkas, a- 
tidarė gražią krautuvę vįsokių 
auksinių reikmenų pačiame 
vidurmiestyje Hari miestelio, 
ant kampo U. S. 31 ir Wash- 
ington Št.

O Č »
Ūkininkai, baigę lauko dayt 

bus susitarė parengti pasilinks
minimą trečiadienį (seredoj), 
lapkričio 22 d» vakare prieš Pą- 

t dėkavonės Dieną pas Bepuką, 
• R. 1, Ilart, Mich.

M. Dundulienė.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

S

•’ • Įneškit -sveikuosius saulės šviesos spindulius 
į vidų elektrinės saulės lempos pagelba. Ji pa
deda jaunuoliams išaugti stipriais, sustiprinti 
kaulus ir dantis. Padeda suaugusiems palaikyti 
vasaros gyvumą .. .teikia patrauklią, sveikai at
rodančią spalvą. Padeda visai šeimai išsidirbti 
atsparumą, kada yra stoka saulės Šviesos vita
minų D.

DIDELIS PASIRINKIMAS
UŽ VOS

C MAŽAS ĮMOKĖJIMAS—likusią, plūs kiek palū
kanų, išmokėti mėnesinėmis sumomis savo elek- 

' ; - * : ; 1 . trine bila.

i-Y^a (Vjš0e; 'kąįriiyriinėse ir vidmiesčio krautuvėse.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
: U Tel. RANdolph 1200

4...

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 ryte 

iki 9:15 vakaro.

■girtit vėliausias žinias, 
mušiką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Taisykite Savo 
Namus Pakol

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

MADŲ
Atdara vakarais . iki vai. 
Nedėjlomis iki 1 v. dieną

nų šildymo reikmenų naujų ar se
mi (pląnt) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žemą palu? 
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

SAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.
10 West 18th Street

Į vakarus nuo • štate Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na-

2*

naujienos 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.

Vardas.

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

Adresas

a

PITTSBURGHO ĮVAIRENYBES
Miestas.

Valstija
’’ ■' /

&
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$8.00
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Subscriptiojj Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
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copy,
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Milionierius, kuris rėmė Hitlerį

NUSIVYLĖ

Lietuvos Naujienos -
Khip keičiamos “visiems amžiams” nustaty-

Iš Vokietijos pabėgo į Šveicariją vienas stambiausią
ją Vokietijos kapitalistą, Fritz Thyssen. Jisai kontrolia
vo Vokietijos geležies ir plieno pramonę.

Hitleris jo nepersekiojo. Priešingai, Hitleris pasky
rė jį ekonominės tarybos pirmininku ir tuę budu iškėlė 
jį aukščiaus už visus Vokietijos kapitalistus, duodamas 
jam progą ne tiktai daryti pelningą biznį, bet ir pasta
tydamas po jo priežiūra visas krašto pramones.

Šitokios Hitlerio malonės Fritz Thyssen susilaukė 
dėlto, kad Thyssen buvo karštas nacią rėmėjas. Jisai fi
nansavo rudmarškinią partiją dar tais laikais, kuomet ji 
buvo,silpna ir nedaug žmonią tikėjo, kad kada nors į jos 
“fiurerio” rankas pateks valdžia.

Šitas kapitalistinės Vokietijos šulas neapkentė orga
nizuoto darbininką judėjimo ir norėjo jį su Hitlerio gau
ją pagalba sudaužyti, pasitikėdamas, kad vėliau, kai so
cialdemokratai ir ją vadovaujamos darbininką sąjungos 
bus sutriuškintos ir demokratinė respublikos konstituci
ja bus panaikinta, valdžią paims į savo rankas konservą- 
tyvąs elementai.

/Tokį pat klaidingą įsivaizdavimą turėjo Vokietijos 
junkeriai-dvarininkai ir armijos vadai. Jie stojo už mo
narchijos atsteigimą, ir jie manė, kad šitam tikslui jie 
galės pavartoti Hitlerį. 1932 m. nacionalistą (monarchu 
tą) partijos vadas Hugenberg padarė sutartį su nacio
nalsocialistais (naciais). Vyriausias piršlys derybose 
tarp šitą dvieją partiją buvo Von Pappęn’as. Sausio 30 
d. 1933 m. prezidentas Hindenburgas buvo prikalbintas 
pavesti Hitleriui sudaryti kabinetą.

Nacionalistai ture ja* tame kabinete ^daugumą vietą, 
ir jie neabejojo galėsią Hitlerį suvaldyti. Bet “reichstago' 
gaisras” viską apvertė aukštyn kojomis. Hitleris patapo 
diktatorium.

Buvusieji nacią rėmėjai greitai pamatė, kad ne Hit
leris yra ją įrankis, bet jie patys turi šokti taip, kaip Hit
leris jiems griežia. Dvarininką vadai bandė jo diktatū
rai priešintis, bet jie buvo suimti ir nubausti ilgą metu 
kalėjimu (grafas Westapas gavo 15 metą!). Reięhswehro 
(armijos) generolai, kurie nepritarė Hitlerio politikai, ta
po pašalinti iš savo vietą. Kapitalistams Hitleris pasky
rė “bosu” gen. Goeringą.

Tuomet ir Fritz Thyssen, kurio milionai padėjo iš
auginti nacią partiją, pamatė, kad Trečiajam Reiche jo 
klasę laukia liūdnas likimas, ir jisai pabėgo į Šveicariją. 
Padėjęs sugriauti demokratiją savo krašte, jisai surado 
prieglaudą kitoje demokratinėje šalyje.

Bolševikai sako, kad fašizmas tai “paskutinis kapi
talizmo ramstis”. Taip manė ir Thyssenas. Dabar jisai 
žino, kad jisai buvo glušas.

LSS. metiniame fcankiete, 
Brooklyne, dalyvavo tarp kitų 
r newarkietis Druseika, kuris 

buvo komunistas ir ilgą laiką 
nenorėjo su jais skirtis. Jisai 
pareiškė:

“Pirm eilės metų buvau so
cialistas; pereitasis imperia
listinis karas, kuriame ir man 
teko dalyvauti, buvo ne ma
no ir ne darbininkų klasės 
karas. Kaip ir daugelis kitų 
darbininkų, aš pasukau į kai
rę. Šiandien galiu pasakyti 
tiek: bolševizmo jau nėra, iš 
jo išsivystė komunacizmas, 
su kuriuo darbininkų klasė 
nieko bendro negali turėti.”'

MIUNCHENO DVASIA

Kam šelpti “bepročius” ir “kriminalistus”?

Jau liko likviduotos aš tuo

Skersvėjai Lietuvoje
—*" .    'i , ,i,i į

Lietuvos gyvenimo bangavimas,-—Neoimperialistinę vals
tybe
tos sienos. — Derybomis buvo susidomėjusi Vokie
tija. Nors esame ir pusėtinai susirūpinę, bet jokios 
panikos nejaučiame
nios bajorą gūžtos,— Naują namą statymo projek
tas. — Savivaldybią rinkimo klausimas.

y m u * u 11 'i 11 j r 11 į i,

(Musą specialaus korespondento Lietuvoje)

' (Tęsinys)
Juk daug, kas Lietuvai reika

linga, galima tik Kaukaze pirk
ti. Traukiniais iŠ tenais visai 
neįmanoma reikalingas prekes 
parsigabenti, nes tolima kelio
nė, o be to, SSSR dar neturi tin
kamo gelžkelių tinklo. Juromis 
tenka gabentis aplinkiniais ke
liais. O tie keliai kaip tik eina 
kur daugiausia tyko povandeni
niai laivai. .Taigi, SSSR negali 
pavaduoti buvusių Lietuvos rin
kų. O tų buvusių rinkų teritori
jose dabar karas einą.

Besirūpindami savo užsienių 
politika ir prekyba, nepamiršta
me ir vidaus gyvenimo reikalų. 
Viename iš laiškų buvau užsi-

,| minęs, kad yra būtinas reikalas 
Lietuvoje pagilinti žemės refor
mą. Šitai jau daroma. Štai jau 
per visai trumpą laiką aštuo- 

bajorų guštos likviduotos, 
sudaro iš viso 780 ha 
Vadinasi, tame plote 
nąuji naujakuriai.

Anuomet kalbėjau, kad 
f | kuriems buvusiems dvarinin

kams prie jų paliktos žemės 
normos buvo palikti taip vadi
nami kultūriniai ūkiai. Bet ši
tie ponai tais ūkiais visai nesi
rūpino, o tik politikavo, ir tie

Savaitraštis “American Guar
dian”, kurį leidžia Amjeringer, 
rašo:

.. we believe that the worst 
peace is preferable to the best 
war,” (Mes manome, kad 
blogiausia taika yra geriau, 
negu geriausias karas.)

* Į

Tai miuncheniška dvasia, šįj 
tokiu nusistatymu vadovavosi 
pernai Ghamberlainas, kuomet 
jisai leido Hitleriui sudraskyti 
Čekoslovakiją.

Jeigu taikiose šalyse žmonės 
galvotų taip, kaip galvoja Ame- 
ringerio “American Guardian”, 
tai neilgai trukus išnyktų visos 
laisvos tautos. Nes pakaktų Hit* 
leriui ar kokiam kitam agreso
riui pagrasinti toms tautoms 
karu, ir. jos viena po kitos jam IkuiturinfaFukiai'Uek 
pasiduotų. Šveicariją, Belgiją, nllsigyvenOi kad net žemės mo- 
Holandiją, Daniją, Švediją ir t.t. ke&či nepįj6gg sulnokėti. 
Hitleris prarytų, kaip šuo mui- . TT1 > _ , .1 štai Ukmergės apskrityje ku

nigaikščiui Badvilai kultūriniam 
ūkini buvo' palikta 237 ha že
mės. Tasai flu'nigaikštis tiek nu
sigyveno, Tdld jau kelinti metai, 
kaip žemės mokesčių nemokėjo, 
dabar jo dvaras jau parceliuo
jamas. i

Tai vis džiugu ir malonu pa
tirti! . 'Vji?.

Viso Lietuvoje taip vadina
mų kultūrinių ūkių buvo palik
ta 47, tiesa, tai nelabai daug, 
bet jei turėsime galvoje, kad 
tai buvusieji bajorai, tai visus 
tuos suskius tektų visiems lai- 

Ikamš galutinai likviduoti, ir 
taip bus padaryta!

Vadinasi, Lietuvoje galutinai 
dings bajorų guštos! Juo grei
čiau, juo geriau!

Bet toji savotiška žemės re
forma umiausiu laiku turėtų pa
liesti ir miestus. Čia daug kas 
tvarkytina. Pirmoje eilėje tai 
reikia kietai pakirsti spekulia
ciją miestuose žeme. Reikia 
tuoj sudaryti tolpas sąlygas,

nios 
Kas 
mes. 
kurs

Prarytų ne tiktai mažas, bet 
ir dideles tautas. Laikantis to 
“American Guardian” principo, 
kad net ir blogiausia taika yra 
geresnis dalykas, negu karas, 
turėtų Hitleriui pasiduoti ir Į. 
Francuzija, ir Anglija, o galų 
gale ir Amerika.

Aišku, kad to “radikališko” 
savaitraščio redaktorius arba 
negalvoja, arba po pacifizmo 
priedanga veda hitlerišką pro
pagandą.

DEMOKRATINĖ 
SUOMIJA

kad darbo žmonės galėtų pa- 
lęngvįntpmis sąlygomis įsigyti 
žemės sklypus, ir padėti jiems 
pasistatyti namus. Juk visuose 
Jetuvos miestuose tikras butų 
jadas. •

Prekyboje ir pramonėje tek
tų panaikinti visokius monopo
lius ir sindikatus, kurie suteik
ti privatiems asmenims, šita 
privilegija turi būti iš jų atim
ta ir atiduota visuomeninėms 
organizacijoms, tai yra koope
ratyvams.

Visi turime geras viltis, kac 
ir šioje srityje mes daug ką nau- 
jo padarysime ir sukursime gra
žią darbo Lietuvą!

KAUNAS. — Visuomenė jau 
aukavo per Lietuvos Moterų 
Tarybos lietuviškoms knygoms 
rinkti komisiją apie 2650 ekzpj. 
vairių vertingų lietuviškų kny* 
jų ir daug gražių komplektų 
žurnalu Vilniaus krašto lietu
viams.

Spaudos Fondas rengiasi iš
leisti naują, prieinamą visuo
menei, Vilniaus albumą, 1923 
m, išleistasis kad ir brangus 
buvo, bet jau išparduotas, Be 
to, Spaudos Fondas išleido 10,- 
000 Lietuvos valstybinių ženk
lelių—Vyčių ir keletą t ūks ta n- 
čių gražių sveikinimų vilnie
čiams su Vyties ženklu, Res
publikos Prezidento atvaizdu ir 
Vilniaus herbu (keturių spal- 
vų).

KAUNAS. — Lietuvos Valst. 
Opera ir Drama rengiasi pra
dėti Vilniui vaidinti reguliariais 
laikotarpiais. Opera tuojau sta
tys Otelo, o drama šaruną.

KAUNAS. — Nuo spalių 29 
d, įvestas reguliarus traukinių ‘ 
susisiekimas tarp Kauno 
niaus, Kasdien ten ir 
vaikščioja po keturis 
nius.

ir Vii- 
atgal 

trauki-

15 d.

M

ze- 
įsi-

kai

Vienas stalincą laikraštis prašo skubios pagalbos 
“Lincoln Brigadai”. Sako:

“Abraomo Lincolno Brigados Draugai atsišau
kia į visus geros valios žmones (prašydami) skubios 
pagalbos Amerikos liuosnoriams, gynusiems demo
kratiją Ispanijoj,” ,
Kaip jie gynė? Ginklu.
Vadinamoji “Abraomo Lincolno Brigada” buvo su

daryta iš Amerikos jaunuolių, kurie savo noru važiavo į 
Ispaniją kariauti prieš fašistus, sukilusius prieš respu
bliką ir pasikvietusius j talką Italijos ir Vokietijos fašis
tus. Amerikos komunistai tuos savanorius organizavo ir 
jais labai didžiavosi.

Bet tai buvo prieš tai, kai sovietų valdžia susidrau
gavo su Vokietijos naciais. Dabar koinunistai sako, kad 
kovoti su ginklu rankose prieš fašizmą tai didžiausia ne
sąmonė ir net nusidėjimas. Štai ką neseniai pareiškė 
Maskvoje sovietų premjeras ir užsienio reikalų komisa
ras Molotovas: ,

t . T/,

“Hitlerizmo ideologijai galima pritarti ar nepri
tarti. Bet ideologijos negalima sunaikinti jėga; jos 
negalima sunaikinti karu. Todėl vesti tokį karą, pri
dengtą demokratijos ksmuflažu, yra ne tiktai bepfro- 
tiška, bet stačiai kriminališka

Mažiukė šiaur-vakarinės Eu
ropos respublika, kurių pasta
ruoju laiku bando terorizuoti 
Stalinas, yra viena pažangiau
siųjų valstybių pasaulyje. Jos 
vyriausybe susideda iš trijų par
tijų; socialdemokratų, valstie
čių ir progresistų.

Vienu laiku Suomijoje smar
kiai triukšmavo fašistai, pagar
sėję po vardu “Lappo”. Jie ban
dė 1932 m. “inaršuoti” į Elsin- 
kį ir smurtu pagrobti valdžią, 
bet tas jų maištas nepavyko 
Nuo to laiko Suomijoje ėmė 
sparčiai augti darbininkų judė« 
j imas, kuri, pasaulio karo pa
baigoje buvo labai suardęs bol
ševizmas.

Seimo rinkimuose 1936 m- 
socialdemokratai gavo 452,751 
b. ir pravedė 83 atstovus (iš 20C 
visų seimo narių).

šiemet įvyko nauji rinkimai, 
ir socialdemokratai gavo 51$,- 
799 b. Socialdemokratų atsto
vų praėjo 85. Kadangi Suomi
joje veikia proporcingoji rinki
mų sistema, tai šitie rinkimų re
zultatai aiškiai parodo, ant Įdek . vr
padidėjo socialdemokratų jėgos, (fašistų, kurie užėmė vietą Lap-

Kitps dvi pažangios demokra-|P° partijos), turinčios 8-atsto- 
tines partijos yra: valstiečių vns, 'ir smulkiųjų ūkininkų — 
partija ir progresistai. Pirmoji 2 atstovu.
SEZSB

Po šitokio Molotovo pareiškimo kiekvienam Ameri
kos komunistui turi būti aišku, -kad ‘'Abraomo Dincoluo 
Brigada” darė Ispanijoje beprotišką ir kriminališk;} dar- 
by. nes ji tenai mėgino karu sunaikinti fašizmą ir den
gėsi “demokratijos kamuflažu”. Tai kaip gi galima to
kius žmones šelpti?

gavo šių metų rinkimuose 296,- 
393 b. ir pravedė 56 atstovus; 
antroji — 62,377 b. ir išrinko 6 
atstovus.

Tos trys partijos turi kartu 
147 atstovus, iš 200 visų seimo 
narių, reiškia — daugiau negu 
dviejų trečdalių daugumą.

Bet Maskva ir jos komunis
tiški melagiai pasakoja, kad da
bartinė Suomijos valdžia netu
rinti pritarimo liaudyje.

Opozicija dabartinei Suomi
jos valdžiai susideda iš koųser- 
vatyvės “vienybes partijos” (ku
rį buvo susijungusi su fašis
tais), turinčios 25 atstovus; šve
dų par|ijoš, įurin&ięs 18 atsto
vų; tautiškos liaudies partijos

KAUNAS. — Spalių 
duomenimis, Lietuvoje yra 789 
draugijos, neskantant jų /sky
rių: 186 kultūrinės, 123 labda
rinės, 109 ugniagesių, 107 savi- 
š&pinės, 60 ekonominių, 59 
profesinės, 39 kulturinės-ideo- 
loginės, 28 medžiaklinės, 24 
pramoginės, 21 sportinė, 14 or
todoksinių, po 6 bažnytines ir 
kraštotyrines, 4 blaivybės ir 3 
sveikatos. Pagal tautybes drau
gijos skirstosi: lietuvių 338, žy
dų 220, latvių 18, rusų 16, vo
kiečių 14, lenkų 11, gudų 3, es
tų, ukrainų ir karaimų po 1 ir 
166 įvairių draugijų, kuriose 
dalyvauja įvairių tautybių žmo
nės.

AKAUNAS. — Vyr. Komiteto 
Vilniaus kraštui remti paragin
ti Lietuvos žmonės pradėjo 
gausiai aukauti šventam reika
lui — vilniečiams šelpti. Tam 
reikalui prie Vyr. Komiteto su
sidariusios įvairių profesijų:

Ir tai įvykdysime be staigių Iženas ūkio, prekybos, pramo- 
persilaužimų, be bereikalingų nes ir amatų, namų savininkų, 
aukų. O kai šitą padarysime, tai miestelėnų, laisvųjų profesijų, 
jokie skersvėjai Lietuvai bus valdininkų ir darbininkų sekei- 
nebaisus! Jokios neoimperialis- jos nustatė, kaip ir kokiomis 
tinęs valstybės negalės tuomet normomis turėtų aukoti alatin- 
paveikli musų tautos gyvenimo! karnų užsiėmimų žmonės. Tie, 
Štai Maisto, Lietūkio organiza- kurie uždirba iki 300 litų per 
cijos, kurios visuomeniniais pa- mėnesį, aukoja vienkartinę au- 
grindais sudarytos visiems savo ką 3 nuošimčių nuo mėnesinio 
darbininkams jau stato namus, uždarbio; kurie uždirba dau- 
Kiti namai jau baigti statyti! |giau kaip 300 litų per menesį, 
Juk tai sveikintinas reiškinys.

Pienocentras taip pat sekan
čiais metais 
dės statyti, 
tokios, kad 
tuos namus 
lygomis, jei 
vybėn įsigyti!

Štai ką daro darni visuome-|r~ 
ninč inįciatyva! t Tai ne priva
taus kąpįlalp darbai. Bet kad 
visuomenės iniciatyva plačia va
ga galėtų arti musų dirvonus, 
tenka pirmoje eilėje panaikinti 
visus tuos stabdžius, kurie truk
do tai iniciatyvai pasireikšti. 
Pirmoje eilėje būtina sąlyga, 
tai atgaivinti savivaldybių veik
lą. Visai nedelsiant turi būti pa
daryti demokratiniai rinkimai įį 

i tas savivaldybes. Rodos, buvo 
: žadėta dar šiemet tuos rinkimus 

padaryti, bet kažkodėl dabar 
delsiama! Tai tikrai neleistina, 
o ypač šiuo metu!

Tenka nugirsti, kad’ tuo rei
kalu ir kitais opiais klausimais 
vyriausybei net įteikti tam tik
ri reikalavimai, Tenka spėlioti, 
kad bus padarytos iš čia ir tam 
tikros išvados.

Taį kaip matote, nors mes vi
si begaliniai esame susirūpinę 
užsienių politika ir visokiomis 
derybomis, bet kartu nepamirš
tame ir musų kasdieninių 
kalų reikaliukų.

Tikimės, kad visas kliūtis 
galėsime ir platesniu baru 
vepimą pastūmėsime. Nors ir 
išoriniai visokių skersvėjų vei
kiami, bet rankų nenuleidžiame 
ir kaip galime ir mokame vis 
iriamės pirmyn!,

Pamažu, bet tvirtai!
Tyliai, bet ryžtingai!
Tai tiek jums iš musų nera

mios padangės. Nors ir netie
sioginiai karo veikiami, bet ne
dejuojame! Nors ir daug rūpes
čių turime dėl visokių naujų 
derybų ir dėl musų sienų, bet 
galvos neprarandame!

Pasitikime viską nugalėsią, 
jei nelaimėsime,, tai bent ką 
turime neprarasime! Tokie 
musų visų troškimai!

Spėju, kad jus visi mums pri
tariate? Jūsų Keistas

(GALAS)

aukoja 5 nuoš. nuo vieno mė
nesio uždarbio pajamų; darbi- 

. . F x x ' ininkai aukoja vienos dienos už- tokius namus pra- , .. . . _ . ...„ . . 1 darbį; tose įmonėse, kur dirba-Sąlygos sudaromos! . ...., ma po 4 dienas savaitėje, nu-
. . sistatyta leisti dirbti viena

visaip engvomis SQ penktą dieną, kurios uždarbi 
norės, savo nuosa- , , . . . . . . .darbininkai ir tarnautojai nori 

I paaukoti Vilniui.
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VILNIUS. — Perimant Vil
nių įvyko tarp sufanatizuoto 
Vilniaus lenkų jaunimo ir žy
dų peštynių, kurias policija 
tuojau likvidavo ir triukšmada
riai perduoti teismui. Dabar vi
same mieste ir krašte prasidė
jo normalus gyvenimas ir dar
bas.

KLAIP&DA. — Paskutinėmis 
dienomis !į Klaipėdos uostą at
plaukė keli laivai iš Sovietų Są
jungos ir Suomijos su miško 
medžiaga, kuri dėl nusekusio 
Kuršių marėse ir Nemune van
dens, gabenama į Tilžę vago
nais. "

. KAUNAS. — Vilniaus pasko
lai realizuoti imamas pagirndu 
dėsnys, kad kas daugiau uždir
ba, tas daugiau turės ir pasko
los lakštų pirkti. Valstybės tar
nautojai bus paraginti įsigyti 
lakštų už sumą, kuri sudaro 
nuo 14 iki 150 nuošimčių mė
nesinės brutto algos. Panašiu 
principu bus paragintos ir lais
vosios profesijos, bei kiti dar
bo pajamų mokesčių mokėto
jai, nejudamų turtų miestuose 
savininkai, prekybininkai ir 
pramonininkai. Paskola galima 
įsigyti nuo lapkričio mčn. pra
džios, a

KAUNAS. — Tikimasi, kad 
neliks nė vieno lietuvio ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsieniuose bei 
užjūriuose, kurs tuo ar kitu bu- 
du neprisidėtų prie pareigos 
Vilniui. Tikrasis kelias lietuvių 
tautiniam susipratimui ir Vil
niaus meilei parodyti yra vy
riausybės išleistoji Vilniaus pa
skola, kurios lakštus jau gali
ma užsisakytu “Lietuvos Ai
das” rašo, kad butų visai na
tūralu ir teisinga per atstovy
bes ir konsulatus, ar užsieniuo
se veikiančias Lietuvos piliečių 
organizacijas paraginti ten gy
venančius Lietuvos piliečius 
pagal savo išgales prisidėti prie 
sėkmingo “Vilniaus paskolos” 
realizavimo. Nes “kiekvienas 
Lietuvos pilietis, kur jis begy
ventų, turi jaustis, kad nepa
kanka naudotis vien teisėmis, 
bet reikia savo valstybei atlikti 
ir pareigų, ypatingai tais mo
mentais, kada valstybei visų jos 
piliečių parama yra reikalin-

r

KAUNAS, — Patiriama, kad 
organizuojamos kelios naujos 
akcinės bendrovės, kurios turės 
tikslą atgaivinti sunaikintą Vil
niaus pramonę. Į Vilniaus sritį 
norima įtraukti ir užsienių ka
pitalus, ypatingai iš Skandina
vijos. Kaip ^girdėti, Amerikos 
lietuviai taip pat rengiasi prisi
dėti prie Vilniaus kėlinio.

KAUNAS. — Lietuvos visuo
menės vardu išleistas į vilnie
čius atsišaukimas, kuriame be 
kitko sakoma: “Mes ateiname, 
broliai, ne varžyti, bet mylėti, 
ne griauti, bet statyti. Mes at
einame, nešdami tvarką ir dar
bą. Mes atnešame teisę ir tei
sybę. Neteisinga buvo, kad dar
bininkas neturėjo darbo, kad 
daug sričių buvo neapdirbta; 
kad žemdirbys neturėjo duonos 
ir žemės, tuo tarpu kai dideli 
plotai žemės buvo perdaug ne
lygiai paskirstyti. Bus stengia
masi tas neteisybes išlyginti. 
Lietuva yra musų visų tėvynė 
ir visi jos sūnus ir dukterys tu
ri lygias teises į vienodą jos 
mielę ir pagarbą. Nėra Lietu
voje papročio persekioti tikybą, 
kalbą ar atskirų žmonių įsitiki
nimus. Mes visi jaučiame esą 
Lietuvos kūrėjai, todėl, kiek tik 
musų jėgos leidžia, dirbame 
jos ir jos gyventojų gerovei.”

KAUNAS.— Spalių 28 d. Lie
tuvos kariuomenės Vilniun 
įžengimo dieną Kaune, Valst. 
Teatro sodelyje buvo atideng
tas pirmosios lietuviškos ope
ros autoriaus, muziko ir kom
pozitoriaus Miko Petrausko 
biustas, Biustas (paminklas) 
yra pastatytas ant granitinio 
piedestalo, kur iškalta JMiko 
Petrausko vardas, pavardė ir 
gaidos. 'Atidaryme dalyvavo di
delis artistų, muzikų, rašytojų 
ir žurnalistų būrys jr Miko 
brolis Kipras Petrauskas. Įam
žinant velionjes atminimą, prie 
jo biusto prakalbas pasakė pa
minklui statyti komiteto pir
mininkas Liudas Gira ir Kauno 
burmistras Merkys^

TT

Nauja įmonė
11 .."n ■■■■

RASEINIAI. — Nuo rugsė
jo mėnesio ątidaryta elektros 
armatūrų dirbtuvė, kuri darbą 

pradėjo.

• KAUNAS. — Lietuvių knygų 
leidyklos aukoja didelius kie
kius lietuviškų knygų Vilniui. 
“Dirvos” b-vė aukojo knygų už 
10,000 litų, šv. Kazimiero Dr- 
ja 5,000 ekzempliorių, kai ku
rios mokyklos ir privatų asme
nys aukoja šimtais tomų. Au- 
kos knygomis ir daiktais gausė
ja kiekvieną dieną.
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ŠALČIO IR ŠILIMOS RIBOS
Šis klausimas ar šaltis ir šili

ma turi ribas nėra jau toks pa
prastas. Jeigu manyti, kad 
mums matomas dangaus 
žvaigždžių pasaulis neturi ribų 
be galo ir krašto, jei tolis ir 
laikas yra nepabaigiami, tuo
met ir šaltis su šilima turi būti 
nepabaigiami, be ribų.

Kitaip sakant, bus kur nors 
labai dideli šalčiai ir karščiai, 
prie kurių mes jokiomis prie
monėmis neprieisime ir negalė
sime nustatyti jų didumą,

XIX amž, moksliškai ma- 
nė, kad pasaulis yra tikrai ne
pabaigiamas — be galo ir kraš
to. Buvo net apskaičiuoti milži
niški tarp žvaigždžių atstumai, 
kurių jau negali apimti žmo
gaus protas, buvo taip pat ar-

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatišką Skausmų

Neketinkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerlo. Reikalaukite Pafn- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Įdomi Knyga Apie Du
suli — DYKAI

Dykai knygelę, kuri paduoda įdo
mių žinių apie dusulį ir bronchialį 
kosulį dusulio aukoms. Rašykit 
šiandien, prašydami tos knygelės, 
jei jus dusulis puola, trugda miegą 
ir silpnina—jei troškina—jei kosit 
ir šniokščiat. Nors ir seniai vargi
nami ir butumet be vilties, įsigykit 
šią knygelę. Ji atidarė kelią į palai
mos pagelbą tūkstančiams, ji gal taį 
padarys ir jums. Nesiųskit pinigų, 
Be prievolių. Ta įdomi knyga bus 
jūsų DYKAI, nežiūrint kur butumet. 
Rašykit šiandien NACOR 8319—X 

;^tate Lite Bldg., Indiapapolis, Ind,

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių 
radijatorių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 
IKI 50% SUTAUPYSI 

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti.
C. Miller Supply Co. 

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE 3387

ir

NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

Gypsų
EJtRU CURTAtN DYE

10c;
3už25c

čįąu iŠtjrti atomai ir elektronai. 
Atrodė tuomet, kad tiek į didu
mą, tiek ir į mažumą pasaulis 
yra nepabaigiamas, be ribų.

Tačiau XX amž. pradžioje 
piokslininkų pažiūros šiuo 
klausimu pasikeitė. Buvo įsiti
kinta, kad pasaulis arba tikriau 
pasaulių visuma, visata yra ne- 
apsokomai didelis, tačiau, erd
vės atžvilgiu yra pabaigiamas, 
apribotas. Visata yra apskrita 
kaip ir žemės ir todėl'tik ji taip 
nepabaigiamai atrodo. Be to, 
buvo prieita išvadų, kad me
džiaga taip pat nėra amžina, ji 
laikui bėgant keičiasi ir virsta, 
taip sakant, į nieką, Nors šis 
medžiagos kitimas trunka labai 
ilgą laiką, bet vis tik nėra am
žinas. Pavyzdžiui, radijus per 
tam tikrą laiką virsta į nieką, 
rodos, jo visai nebūtų buvę.

Toliau, kiekvienas judėjimas 
virsta šilima, bet šilimos jude
siu paversti beveik visiškai ne
galima. ši šilima dingsta kaž
kur. Kadangi kiekviena energi
ja sukelia judėjimą, judėjimas 
— šilimą, o šilima pati savai
me išnyksta, tai pasirodo, kad 
energijos pastovumo dėsnis pa
saulyje nėra teisingas.

Be to, gilesni šviesos spindu
lių tyrinėjimai parodė, kad 
šviesa neina visai tiesia linija, 
bet laužyta, nes spindulys po 
daugelio miliardų metų grįžta 
į tą pat visatos vietą, iš kurios 
jis buvo išėjęs. Tas įrodo, kad 
visata yra apskrita, reiškia, ap
ribota. Buvo apskaičiuota, kad 
šviesos spindulio greitumas yra 
300,000 km. per sekundę ir kad 
šis greitumas yra pats didžiau
sias visatoj, — didesnio greitu
mo jau negali būti. Taigi šis 
rezultatas galėjo būti gautas 
tik priimant visatos ribotumą, 
baigtumą.

Taigi, kaip matome, viskas 
turi savo galą, aišku, ir pra
džią, todėl ir šaltis su karščiu 
turi būti apriboti, pabaigiami.

Kalbant apie šaltį ir šilimą, 
tenka pabrėžti, kad “šalčio” 
pasaulyj nėra, o yra tik šilima. 
Tenka prisiminti, kad šilimą su
kelia judėjimas daikto moleku
lių, 
da,
v • čia

ma šilimą, žengiau

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Juo molekulės greičiau j u* 
juo to daikto temperatūra 

yra aukštesnė ir atvirkščiai. Iš 
kūno šilima turi pasibaigti 

tada, kuomet nustos judėję to
kūno molekulės. Už pagrindinę 
temperatūrą “šalčiui” ir “šili* 
mai” matuoti yra, kaip žino* 
me, paimta tirpstančio ledo 
temperatūra, kuri žymima 0°, 
Kas yra aukščiau nulio vadina*

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIO KONTEŠTO

DOVANOS
šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontešto Dalyviams:

BUIGK AUTOMOBJLIS 4 DURŲ SEDAN
MILDA AUTO SALES

____________________ 806 ĮVEST 3Įst jSTREĘT .

2 ŠMOTŲ PABLOR SĘTAS Iš—
PEOPLES FURNITURE CO., 
_____________________ 4183 ARCHER AVENUE_____________________  

BEDROOM SETAS, 3 ŠM, BOUT LAMP IR DRESERIO
UŽTIESALAS, Iš— 

NEW CITY FURNITURE CO., 
1664-6 W, 47th STREET

DINING ROOM SETAS, Iš— 
ROOSEVELT FURNITURE CO., 

2310 WEST RpOSEVELT ROAD

VICTOT BADIO 1939 METŲ MODELIO, Iš 
JOS. F. BUDRIKO, 

3417 SOUTH HALSTED STREET

KITCHINETTE SETAS, Iš—
V. BAGDONAS,

3406 SOUTH HALSTED STREET

ma šilimą, žemiau *— šalčiu. 
Tačiau esant temperatūrai ir 
žemesnei už nulį, daiktų mole
kulės vis dar juda. Tad čįa ky* 
la klausimas, prie kiek laipsnių 
žemiau nubaus molekulių ju
dėjimas sustoja, t, y. kūnas ne
tenką temperatūros? Buvo iš
skaičiuota, kad molekulių ju
dėjimas visiškai sustoja prie 
273 laipsnių žemiau nūl aus. 
Kitaip tariant, pati žemiau
sia pasaulyj temperatūra yra 
—2739C, kuri vadinama abso
liutiniu nuliu, žemesnės tempe
ratūros, didesnio šalčio būti ne
gali./ Įdomu tai, kad žmogui 
gana greitai pavyko dirbtiniu 
budu pagaminti gana didelį šal
tį. Musų laikais butų gana sun
ku apsieiti be šio dirbtinio 
aukšto šalčio. Ledo fabrikai ir 

 

šaldytuvai, kuriuos^ laikoma 
mėsa ir kiti produktai, užima 
labai svarbią vietą mogaus 
ekonominiame gyveninie. šian
dien laboratorijose pagamina
mas šaltis, kuris jau visai arti 
absoliutinio nubaus. Taip an
tai, olandų fizikas Samerlingas 
Onnes pasiekė —272.3° C šal
čio, t. y, pasiekta temperatūra, 
kuri mažiau kaip vienu laipsniu 
skiriasi dilio absoliutinio 
liaus. Tačiau peršokti 
šuolį ir pasiekti lygiai 
ligšiol dar nepavyko.

Dabar eisime prie, 
Kasdieninė, kiek didesnė tem
peratūra, su kuria tenka daž
nai susitikti, yra verdančio 
vandens temperatūra, kuri pa
prastai žymima -]-100°C. Bet 
tai yra, palyginti, visai menka 
šilima, nes, sakysim, metalai 
ima tirpti arba skystėti tik 
daug aukštesnėje temperatūro
je. Kaip antai, alavas tirpsta 
prie 240°, švinas — 322^, cin
kas — 419°, sidabras — 955°, 
auksas — 1064°, varis — 1065°, 
geležis — priė 1300°—1500°, 
plienas — prie 1700°—1900°, 
platina — 1770°.

Visos šios temperatūros yra 
gana lengvai pasiekiamos ir 
plačiai kartojamos įvairiuose 
metalų fabrikuose. Laboratori
jose gaunama daug aukštesnės 
temperatūros. Pav. moksl. prof. 
Lumenas ir Madisepas panau
dodami voltos lanką tam tik
rai įtaisytoj lempoj, kurios vi
duj buvo 22 atmosferų spaudi
mas, pasiekė 7,327° C. Tai bene 
didžiausias iki šiol pasiektas 
karštis. Lempa tokiam karščiui 
esant, švietė 280,000 žvakių 
stiprumu. Tokiam karštyj visi 
[metalai ir mineralai iš karto 
virsta dujomis.

Tačiau visatoj yra daug 
aukštesnių temperatūrų. Saulės 
paviršiaus temperatūra maž
daug 6000°C. Tačiau yra žvaig
ždžių, kurių paviršius yra žy
miai karštesnis už saulės. Pav. 

pirijuso paviršiaus temperatū
ra siekia 15 tukst. laipsnių, kai 
kurių šienpibvių žvaigždyno 
žvaigždžių paviršiaus tempera
tūra siekia 50 tukst. laipsnių 
karščio.

Vokiečių astronomas Rozen
bergas rado Pegaso žvaigždyne 
žvaigždę, pažymėtą dangaus 
kataloguose “Gamina” vardu, 
kurios paviršiaus temperatūra 
siekia net 400. tukst. laipsnių 
karščio. Toki dideli karščiai 
yra žvaigždžių paviršiuje, o ją 
viduj, žinoma, dar daug dides
ni. Manoma, kad saulės vidury 
temperatūra siekia bent 50 mi
lijonų laipsnių, o kitose žvaigžr 
dėse dar daugiau. Tad kaip di
delis gali būti karštis visatoj 

i mokslui lig šiol susekti dar ne
lipa vyko. Tačiau, nežiūrint, kad 
i karštį tenka matuoti milijonais 
j laipsnių^, vis dėlto ir karštis 
Į turi turėti savo ribą, mąksi- 
i mumą, kurio peržengti jau ne
ilgai!. Gilius.

t-;".ij i, i m » * ***■ 11 r

---

mi
tą mažą
—273° C

šilimos.

Nepaprastas Prekių 
^pardavimas

šiandien Midwest Stores skel
bia keturių dienų prekių išpar
davimą. Į šį išpardavimą įeina 
puikiausios kokybės šviežių ir 
maistingų valgių sąrašas — tų 
valgių, kurie skiriame švenčių 
— Dėkos dienos valgių stalui.

Reikia nepamiršti, kad Mid? 
west Stores yra didžiulė ko
operatyve krautuvininku orga
nizacija. Jos narių skaičius vir
šija 450. Prekes perka tiesio
giai iš. gamintojų ir didžiųjų 
dirbtuvių be tarpininkų pagel- 
bos. Toks pirkimo būdas leid
žia išvengti bereikalingų išlai
dų ir, kartu, pirkti prekes pi
giau, ir daug susitaupyti.

Taip tad, ši organizacija ir 
prieina prie tos nevisieins ži
nomos paslapties, kodėl ji ga
li parduoti pigiau geresnes pre
kes. Pirmiausia, pirkdama 
stambmenomis ir turėdama to
kias modernas priemones pre
kes prižiūrėti ir nariams išsiun
tinėti, ji gali daug sutaupyti 
ir visuomet šviežias prekes tu
rėti. Pigiau pirkdama, gali pi
giau ir parduoti,

šiandien telpa jos Skelbimas 
Naujienose, tad, pirkėjų , pato
gumui, siūlome persiskaityti ir 
susižymėti reikalingąsias pre
kes. Su sąrašu nueiti į Mid- 
west Stores ir nusipirkti kas 
reikalinga. Tuo budu išvengsi 
po krautuves vaikštinėjimo, 
nes čia galima gauti kokių tik 
reikalinga prekių pigesnėm kai
nom. - (Skelb.)

Vėliausios Žinios
— Keturi laivai paskandinti 

sekmadienį. Visi keturi neutra
lių šalių, n .

— Didelė audra siautė pasku
tinėmis dienomis Europos; van
denyse. Audra nutraukė minas 
nuo įkąru ir išnešiojo jas į ke
lius, kuriais plaukioja prekybos 
laivai. Keletą^ minų išplauta į 
krantą. } \

— Pasklido gandas, kad Ru
sija ketina nupirkti vokiečių 
laivą Bremena Rusai užmokėsią 
vokiečiams savo submarinais. <

AR TAMSTA
TAUPAI?

T

IHVI

1 ■'

Štai šeima, kuri sutaupė $1,000 
r dabar tą sutaupytą tūkstanti 

įmokėjo kaipo pirma mokesti už 
narna, o kitus reikalingus namui 
išmokėti pinigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais iš

LITHUANIAN BUILOING, LOAN & SAV1NGS ASS’N
I NAUJIENŲSPULKA I ’

1739 So, Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 Ud 8 v.

Kt i v, ,'Į z>- • - - '

iu.- Jjyl

—
H" »■"■■■ M

**

EGG$6.00 
WT ..........-..... W
BIG LUMP ......  $6.00
MINE RUN ................ $5.75
SCREENINGS ......... $5.00

PIRKIT DABAR! - ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO

s y
ULD 60LD DISTRIBUTORS INC.

CH1CACO.ILL LįM

ATYD A
SKILVIŲ LIGONIAI!
Išgydome per du per keturius mė
nesius skilvio, duodenalį ulserį, 
rūgščių, gasų, tulžies ligas. Nė ba- 
king sodos “Mfctcin” nė indžekšinų 
vartojame.

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

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

• FOTOGRAFAS
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

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELES

su
po

CEDĄR CIJĘST' IS—
g BARSKIS FURNITURE CO

> |7« W«ST 470) STRĘĘT

Sir dar apje 20 mažesnių dęvąnų, kurios b«S 
koncerte, kuris įvyks kontešto pa 

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ajintoą Ištepto v
PI* ■!■■■■■■■■■■

Ml

■W I" .i į i „hi.įi

10c
KIEKVIENA.

. i.'.to vaizdel ai.
1:r SU lietuviu o. 

eilėm ir pasveikinimą 
ivorieies TINKA priva 

asmenim ir biz
nieriams.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

CHICAGO, ILL.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, ' 
kad pačios Naujienos
yra naudingos
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

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

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

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

vęs daug narių, tai jam buvo 
uždėta didelė kvota, todėl drau
gui Vaitekūnui yra sunku laimė-, 
ti dovaną, nes dar daug trūks
ta. Paskyrus kvotą dėdė turėjo 
ambiciją savo kvotą padaryti į 
trumpą laiką, bet dabar jau pra
deda abejoti, nes, mat, senatvė, 
todėl sunku jam daug apvaikš
čioti, kad suradus narių.

Neblogai pasirodė kontestan- 
tai John Petkus iš Auroros, S. 
Yurchis iš Roselarido, Marijona 
Ascilla iš Cicero ir Jonas Tho
mas. šie visi gavo po 4 naujus 
narius. Kadangi šių visų kvotos 
yra nedideles, tai jie turi pro
gos laimėti dovanas. Kuris lai
mės, tai ateitis parodys: Laimė
jimas priklausys nuo to, kuris 
turės daugiau pasiryžimo ir įdės 
daugiau darbo, tas turės gėrės-

SIS TAS APIE NAU-
I. JUS NARIUS

Klemensas Kairis.

Paulina Kaulas.
| P-ia Pauliną Kaulas yra vie
na iš gabiausių moterų biznio 
srityje. Savo laiku ji Brighton 
Park kolonijoje laike šaunią 
valgyklą. Paskui persikėlė į i

didelį šuolį pirmyn ir jam, kad 
laimėjus pirmą Kalėdų dovanų, 
reikia tik šešių naujų narių. 
Nors Auroroj lietuvių nedau- 
giausia, bet jeigu pas kurį kon- 
testantą atsiranda pasiryžimas, 
tas suranda budę kaip ir mažojKlemensas Kairis yra gerai Bridgeportą ir čia turėjo ręsto- 

patyręs biznierius: lailęp valgo- raną bei “čapsui” įstaigą. Paga- ie UV,V o omjoj gau i nanų.
mų daiktų krautuvę adresu 37(58 liau suorganizavo Good Will 
S. Emerald Avė. šiai šiurpis die- Sheet Metai Works įmonę, kur 
nomis jis įsirašė į Chicagos Lie- yra gaminamos ventiliacijai, pe- 
tuvių Draugiją. Kadangi jis yra čiams ir t.t. reikmenės.
musų draugijos prezidento vien-! Naujame biznyje p-ia Paulina 
yardis, tai gal kokiu nors budu Kaulas turi visai gerą pasiseki-i 
ir gimiriiuojasi. 1Uąt q tai liudija, kad ji yra tik-’ >

Bet tai tiek to. šia proga ge- raį patyrusi biznio srityje mote
riai! pakalbėsiu apie jį kaipo rjs>
biznierių. Tekę pas jį keliais p.ia Kaulag (7328 S. Emerald 
atvejais užsukti ir prisižiūrėti, Ąve j įsirašė į Chicagos Lietu- 

vių Draugiją. Uz jos įrašymą 
kreditas priklauso kontestantui 
Morkūnui.

. . /

Aš manau, kad draugas Pet- 
p kus ir pats nemanė, kad yra 

I gabus salesmonas ir gali turėti 
gerą pasisekimą narių užrašy
me. Dabar draugas Petkus gali 
pasididžiuoti savo nuveiktu dar-.

i, o dar truputį daugiau pasi
darbavus yra proga laimėti pir
mą dovaną.

Ką manai, draugas Petkus?

vo atsilankiusių giminių iš Mus- 
kegan, Mich., ir Milwaukee, 
Wis., ir nemažai chicagiečių.

Palydovų buvo apie 50 maši
nų. Paprastoje darbo dienoje 
tai buvo pirmos tokios didelės 
laidotuvės Kenosha mieste.

Be Kultūros draugijos, velio
nis dar priklausė prie keturių 
vietinių draugijų. Vietos konsel- 
monas p. John Martin daug pa
sidarbavo prie laidotuvių. Lai
dotuvių direktorius buvo p. 
Mischler.

Chicagos Lietuvių Draugija 
reiškia gilią užuojautą velionius 
Poteliuno šeimai.

*

Adomas Markūnas, Chicago ...................
Benedict Vaitekūnas, Chicago .... ...........
Juozas Žukas, Chicago .............................
Juozas Ascilla, Chicago ..........................
John Petkus, Aurora, III............................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III. ... 
K. Yokubka, Cicero, III............................
V. B. Ambrose, Chicago ........ .......
S. Yurchis, Chicago ................................
Petras Galskis, Chicago ..X..... ...............
Jonas Thomas, Chicago .........................
Frank Bulaw, Chicago ...........................
Josep:h Taurinas, Aurora, III............ ....
Petras Lapenis, Chicago .........................
Marijona Ascilla, Cicero .........................
Dzūkas, Chicago....... ................................
Ramusis Mikšys, Chicago ......................
Mike Senko, Chicago .............................
E. Norgailienė, Chicago .........................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III. ...,.........
Frank Klikna, Chicago .........................
Miss Josephine Miller, Evanston, III. ... 
Thomas Šalkauskas, Chięago ...............
J. Cinikas, Cicero ...................................
S. Mockus, Racine, Wis..........................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis..............
Chester Prakuratas, Gary, Ind...............
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III. 
John į. Lidžius, Indiana Harbor, Ind. .. 
Bruno Arlauskas, Chicago .................
Joseph Augaitis, Cicero ........................
Constantin čepulevičius, Chicago .........
Anton Marshall, Maywood, UI................
Pavieniai nariai įrašė ..T...........................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

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

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

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

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą. '

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

107

20.... ...39
.. 38

13... :...32
6.... ....31

. 6.... ....28
9.... ....23

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

11.......... 8
16......... 7
15.......... 4
13..........4
15... ...r...3
10... .......3

9... ...... 3
10... ...... 2
15... ...... 2

. 9... ...... 2
10... ...... 1
10... .......1
10... .......1
10... .......1

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

štai dar keliolika kontestantų, 
kurie gavo mažai narių, bet vis
gi pasirodo, kad jie darbuojasi, 
būtent, V. B. Ambrose, Petras 
Galskis, Petras Lapenis, Mike 
Senko, Frank Klikiuų J. Cinikas 
ir Joseph Augaitis. TikiuosiU, 
kad šią savaitę daugiau pasidar
buos ir savo kvotą iki Kalėdų

Į Chicagos Lietuvių Draugija 
laike Jubiliejinio Kontesto jau 
įrašyta iki šiai- dienai 494 na
riai.

Cicero Lietuvių Kul 
turos Draugija

metais, 
tikėtus 
visi tie

KONTESTANTŲ VEIKLA

kaip jis dešras gaminą. Dešroms 
jis naudoja, kaip sakcipa,1 
“nomberon” mėsą, o ne atlie
kamus ir iš visur sugraibytus 
gabalus. Aš pats kelis “aršinus” 
jo pagamintų dešrų sudorojau 
ir turiu pasakyti, jog jos visais 
atžvilgiais buvo geros.

Draugijos nariai 'turi' nepa
miršti, kad p. Klemensas. Kai
ris jau priklauso tai pačiai šei
mai, kaip ir jie. Tad ir biznio 
reikalais nepamirškite jo.

Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugija turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą pereitą penktadie-

Svetainėje. Kaip dpi nemažo 
skaičiaus narių, tai atsilanko 
nedaugiausia. Susirinkimas, 
kaip ir paprastai, buvo trumpas 
ir gyvas. Kai kuriems ligoninis 
buvo įteikti pašalpos čekiai; 
tuo tarpu sergančių nedaug. 
Komisija rengimo “bunco” 
gruodžio 9 d. davė pranešimą 
apie savo veiką./Koįriisiją su
daro trys moterys ir du vyrai, 
bet vyrai toli atsilikę nuo mo
terų. Jos trys, kaip tos darbš
čios bitutės, pasiekė visus kam
pus. Iš visko atrodo, jog “bun- 

bus sėkmingas. Kiekvienas
atsilankęs gaus dovaną, tad vi
si susirinkite gruodžio 9,

co

Kont.

Harvey, III — SAVAITRAŠTIS —

Nauji nariai
Adomas Markūnas įrašė:

Karolis Pangonis
C’emens Kairis
Peler Paul Krivickas
PauL na Kaulas

!
Kultūros Draugijos Veikla.
Harvey Lietuvių Kultūros 

Draugijos draugiškas vakarėlis 
-— bankielas įvyko lapkričio 11 
dieną, Beinor svetainėj, 564 E. 
155 St. šio vakaro tikslas buvo 
paminėti trijų metų sukaktį Kul
tūros Draugijos gyvavimo. Ir. 
kad nariai turėtų daugiau pro
gos sueiti į krūvą ir draugiškai 
praleisti vakarą kaipo vienos 
šeimos nariai.

Žmonių atsilankė mažai, bet 
kurie atsilankė, visi pilnai buvo 
patenkinti ir linksmai laiką 

I praleido iki vėlumos. Valgio ir 
gėrimo netruko. Kreditas už 
valgių pagaminimą priklauso 
pp. Helen Beinor ir O. Jakaitie
nei. Parengimo komitetui ir vi
siems dalyviams tariam širdin
gą ačiū. Aš manau, kad neatsi
lankiusieji labai gailisi, kad pra
leido progą tarp draugijos da
rių smagiai laiką praleisti.

A. L. Skirmont.

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:
Kont. John Petkus iš Aurora

Oli

William S. Dioritt
Paul Petkus
Elizabeth Marion Mažeika
,Ada Kumpik

Kont. Marion Ascilla įrašė: 
Kazimiera Mikasauskienė

Kont. Dzūkas įrašė:
Kazimieras Stukonis
John Bazaitis

Kont. B. Vaitekūnas įrašė:
Auna Žilinskas

DOVANOS NARIAMS

a i

Casilla d*1 Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

Karolis Pangonis.
Karolis Pangonis yra gerai ži

nomas Brighton Parko biznie-1 
rius. Adresu 4354*'Sl Maplewood 
Avė. valgomų daiktų ir šiaip vi- 

smulkmėnų krautuvę 
varo per 
Kada tik 

surandi 
ir šiaip

' Draugijos darbuotojams 
Kalėdų dovana už gavi

mų daugiausia narių 
iki Kalėdų

$25.00 
15.00 
10.00

5.00 
3.00 
2.00

pasislėpę jį 
savo parapi- 
jį į rankas

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti ?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.'

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”

i--------------j—

Pirma dovana
Antra
Trečia
Ketvirta
Penkta ” 
šešta ”

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

šokių 
Biznį ten sėkmingai 
paskutinius 10 metų, 
pas jį užeini, visada 
žmonių, kurie dažnai
sau pas jį mėgsta Užsukti ir vi
sokiais reikalais •' pasitart*, ka
dangi jis yra labai draugiškas 
žmogus. Pas jį' nemažai susi
renka ir “smulkiojo narpdo*-, 
atseiti, mokinių, kurie perkasi 
mokyklai reikalingų dalykų. Žh 
noma, nusiperka jie sau ir sol
idžių daiktų.

P-as Pangonis dabar jaulChi- 
kubka vėliausiai stojo dirbti, Draugijos^ narys,
bet visus pralenkė. Jam yra 
proga išlyginti kvotą. P-ia M. 
Ascijla taipgi yra pasiryžusi sa
vo kvotą išpildyti su kaupu. Na, 
o ką Augaitis ir Cinikas pada
rys, sunku pasakyti. Jie varosi 
silpnai, bet nežinia ką jie turi 
kišenėje. Kontesto užbaiga dar 
toli, tai gali būti visko.

Mano prašymas visų narių: 
“Rcmkite savo , kontestantus. 
Jeigu jaučiate kokį prospektą, 
praneškite jiems. Jie yra pasi' 
rengę naujus narius įrašyti”..

Draugijon yra priimami vy-1 
rai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų, bet nesenesni. Kontestan-

šešta-
Ljug-

sybės svetainę.
Kaip visiems žinoma, 

draugijos kontestas naujiems 
nariams gauti. Musų skyriaus 
kontestantai "yra nusistatę vie
nas kitam nepasiduoti:' K. Jo*

eina

Chicagos Lietuvių Draugijos rauskas gali išlaimčti ir chica- 
Jubiliejiniame Konteste daly- giečiams kontestantams padary- 
vauja 33 kontestantai. Paskyrus* ti didelę kiaulystę. 
Kalėdų dovanas kontestantams Kontestantui Dzūkui buvo nu- 
iš visų kontestantų naujų narių statyta kvota 25 nariai, gavo 9, 
gavo tik 17 kontestantų, o kiti trūksta 16 narių, kad laimėjus 
16 neprisirengė pradėti darbuo- dovaną. Palyginus su kitais 
tis dėl draugijos labo, kad lai- kentestantais, tai Dzukui pirmą 
mojus dovanas. j dovaną pasiekiama taip, kaip

Veiklieji Kontestantai. tai lapei
• ■ Į Kontestantui Juozui Ascillai
Kontestantui Adomui Marku- paskirta kvota 20 narių, gavo 

nui yra nustatyta kvota 25 na- /, dar trūksta 13 narių, kad lai- 
riai iki Kalėdą, kad galėtų lai- mojus dovaną. Kadangi Juozas 
mėti Kalėdų paskirtas dovanas, turi laiko ir yra gabus agentas, 
Kadangi Adomas daugiausia tai jeigu truputį prisispirtų dau-, 
narių gavę šiame konteste, tai giau dirbti, tai turi progos jei ta^ žiūrėkite nepapildykite tos 
jam buvo nustatyta ir didžiau- ne pirmą, tai antrą ar .trečią 
šia kvota, būtent, 25 nariai, o dovaną laimėti. Juozai, nenue
iki šiam laikui jau gavo 10 na- gok, nes kiti kontestantai dova- 
rių. Kadangi A. Markūnas yra 
gabus agentas, tai aš manau, 
kad jeigu turės didesnį pasiry
žimą laimėti Kalėdų dovanąs, 
tai jam dar yra proga laimėti,

Tiek jį, tiek p. Kairį įrašė kon
testantas Adomas Morkūnas.

nuodėmės.
Kaip paprastai per žiemos se

zoną po susirinkimo turime pro
gramą. Su spalio mėnesiu pra
dėjome gana šauniai,: broliai 
Venckai pagrojo, V. Ascilla ir 
V. Deveikaitė padainavo. K. Au
gustas, draugijos iždininkas, ir

nas laimės.
Kontestantui K. Yokubkai yra 

nustatyta kvota 15 naujų narių, 
gavo šešis — dar trūksta 9 na- 

.. lių, kad kvotą galėtų išpildyti ; ;
nors dar Teikia gauti 15 naujų ir laimėti dovaną. Kadangi drau- ^r* Montvidas, daktaras kvotė- 
narių. Adomai! Parodyk savo gas K. Yokubka yra misteriškasajas» Pasakė daug gero apie drau- 
gabumus ir atlaikyk garbę chi- asmuo, — mažai kalba, o dau- 
cagiečių kontestantų, ries iš ki- giau dirba, tai jis gali irgi iš- 
tų veiklos pamatysi, kad kitų kirsti šposą chicagleČiams. Aš 
miestų kontestantai mėgina chi- mąnau, kad draugas Yokubka 
cagiečiams kontestantams pada- per šiuos vakarus nemiegos, bet 
ryti didelę kiaulystę. |neatlaidžiai padirbės ir dovaną

Vj>Kontestantui S. J. Petrauskui laimės. Ką manai, Kazy? 
iš Rockfordo buvo paskirta kvo-' Kontestantui dėdei 
ta 15 narių ir jis jau gavo 9 nui yra nustatyta kvota 25 na- 
narius, todėl trūksta tik 6 narių, riaif

Ar: '■-< J-

M

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Stanley J. Petrauskas.
Kontestantas Stanley J. Pet

rauskas iš Rockford, Ilk, jau į- 
raŠė 28 naujus narius ir trūks
ta dar šešių narių, kad galėtų 
laimėti paskirtą pirmą Kalėdų 
dovaną. Iš kontestantų veiklos 
atrodo, kad pirmą dovaną kon- 
testantai chicagiečiai pralaimės. 
Šiandien atrodo, kad už pirmą 
dovaną eina rungtynės tarp 
Rockfordo ii* Auroros, nes a- 
biem kontestantams trūksta po 

į šešis narius, kad galėtų gauti 
pirmą dovaną. Draugas Petraus
kas, laikykis, kad tavo draugas 
iš Auroros Petkus nepaveržtų 
visą garbę.

Lauksime ateinančio antradie
nio gal jau turėsime progos pa
matyti, kuris iš konteštantų bus 
laimingas laimėti Kalėdų dova
ną.

Pasiryžę laimėti.
Pasiryžęs laimėti aukščiau 

minėtas dovanas sekantis narys:
Petronėlė Vacys įrašė Cąrl

Pranaitį.

IŠKILMINGAI PALAIDO
TAS KENOSHA KULTU- 

ROS DRAUGIJOS PIR
MININKAS JONAS 

POTELIUNAS

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyj'a naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

INSURANCEMirė lapkričio 16 d.
KENOSHA, Wį^. — Pereitą 

ketvirtadienį, lapkričio 16 d. po 
trumpos ligos pasimirė plačiai 
žinomas biznierius Jonas Pote- 
liunas. Jis buvo pirmininkas Ke
nosha Lietuvių Kultūros Drau
gijos. Velionis buvo daug pasi
darbavęs los draugijos sutvėri
mo ir išauginimo.

Iš Lietuvos velionis buvo ki
lęs iš Suvalkijos krašto. Amen 
koje išgyveno apie 34 metus. 
Paliko nuliudime žmoną Katie, 
sūnų Antaną ir anūką. Taipgi 
tris brolius: Antaną, Petrą ir 
Mykolą.

Vakar velionis liko iškilmin
gai palaidotas naujose Hillcrest 
kapinėse. Ruvo labai įspūdingos 
apeigos koplyčioje ir kapinėse. 
Koplyčioje pritaikytas dainas 
sudainavo Genovaitė Giedraitie
nė, chicagietė, vargonais paly
dint Mrs. Dr. Kaddy. Taipgi pa
sakė gedulo kalbas Dr. Kaddy 
ir V. R. Ambrose iš Chicagos, 
kurį atsiuntė Chicagos Draugi
jos Centras. Padydovų tarpe bu-

(APDRAUDA)
V

f

Peter P. Krivickas
Peter P. Krivickas yra ponų 

Juozo ir Palicijonos Krivickų 
vienatinis sūnūs. Gimė jis Ame
rikoje prieš devyniojika metų, 

i Vos prieš kelis mėnesius įsirašė 
jo sesutė į Chicagos Lietuvių 

.. T . ... * . . Draugiją. Įsirašė taip pat ir jogiją. Lapkričio meiiesio susirm-' . ?_ . . . . ..i . ii,-.. . -• i /motute, o dabar jau ir jis yrakime kalbėtojo neturėjom, bet narys T&.gt beveik šei- gražiai palinksmino du broliu- ma iklaus0 draugijai.
kai sumakanąi su pianu ir, 
smuiku. Bėda tik> kad pianas * Jaunasis Krivickas yra rimtas 
nedirba, sugriuvęs; turėjo vie- ir simpatingas jaunuolis, o jo 
nas smuikuoti. Vėliau abudu tėvai laiko biznį, būtent, valgom 

Vaiteku- Sražiai padainavo. Kitas susiriri- mų daiktų krautuvę. Jie ne tik 
kimas bus priešmetinis. Progra- laiko pirmos rųšies prekes, bet

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų ravi-

Uties.

narius, iouei iruKsu. uK v nanų, gavo 5, todėl trūksta dar ™ bus gera; visi atsilankykite,ir Šauniai patarnauja savo kos- 
kad laimėjus pirm, Kalėdų do- 20 narių, kad laimėjus dovanų.|ir nepamirškite apie naujus na- tumenaųis. Jų biznio vieta -
vaną. Atrodo, kad draugas Pet- Kadangi dėdė pirmiau buvo ga- rius* K. P. Deveikis 3300 S. Union Avė.

John Petkus.
Kontestantas Petkus iš Auro

ros, Ilk, padarė pereitą savaite

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

RaltinB atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —

-

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
fantas Skelbiasi Naujienose.
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KODĖL SUSTOJO ĖJĘS KOMUNISTŲ DIEN
RAŠTIS “THE DAILY RECORD?”

Jeigu Komunistai Butų Pasilikę Komunistais

Kai pasirodė žinia, jog su? 
stojo ėjęs komunistų dienraš
tis “Daily Record”, nusprend
žiau aplankyti Madison gatvę, 
kur mano draugas gyvena ir 
pardavinėja tų laikraštukų. 
Pribuvus prie Halsted ir Ma
dison gatvių, neilgai trukus 
susiradau ir savo draugų.

—Ko taip cimpini nuleidęs 
galvų, paklausiau jo. Gal ne
valgęs... eiva į valgyklų, užfun- 
dysiu vakarienę.

—Su valgiu, tai pavalgęs, su 
tuo kol kas bėdos dar netu
riu... Ot, kad duotum ką už 
lupos užmesti,* tai butų kas 
kita. ;

—Gerai. Eiva...
—Na, o kaip drauge eina ta

vo biznis su “Daily Record?“ 
Girdėjau, kad sustojo eiti. 
Kuomet tų laikraštį pardavi- 
nėjai, be abejonės galėjai šį-tų 
dažinoti kodėl sustojo.

—Ot, kaip7 čia pasakius iš 
teisybės, tas laikraštis butų 
galėjęs gyvuoti, jeigu komuni
stai butų pasilikę* komunistais.

—Kaip tai?
—Nugi, kaip greit Stalinas 

padarė bendrų frontų su Hit
leriu, tai tuoj labai daug skai
tytojų metė skaitę. Vot, ir aš 
pats, parduodavau daugiau 
po šimtų kopijų į dienų. O da
bar, nė dešimts kopijų nega
lėdavau parduoti. Daugelyj 
vietų mane išvijo. Išsykio, kai 
Stalinas su Hitleriu susidrau
gavo, kai parduodavau tų laik-

raštį, tai tuoj po mano akių 
sudraskydavo jį... Paskui visai 
nustojo pirkę.

Aukų Mažai Gaudavo.
Tankiai nueidavau į paily 

Record ofisų, matydavau viso
kių atsitikimų...

—Kų tuomi nori pasakyti?
—Kelis kartus buvo gana 

smarkių susikirtimų dėlei Sta- 
lino-Iįitlerio vestuvių.

—Juk daug aukų sukeldavo 
palaikymui Daily Record, Ar 
tų pinigų neužtekdavo?

—Aukų mažai gaudavo. Ty
čia leido burbulų pasirodymui 
buk žmonės remia komunis
tus.

—Ar tiktai tu vienas nete
kai tiek daug skaitytojų... Juk 
ne vienas pardavinėjai.

—Kiti visai neteko skaityto
jų. Girdėjau, jog apie 80 nuoš. 
metė skaitę tų laikraštį. Jie 
nebuvo komunistai. Jie tik rė
mė neva kaipo darbininkiškų 
laikraštį. Dabar visi metė skai
tę-

—O kaip manai, ar savaiti
nis galės gyvuoti?

—Labai abejoju.
—Kodėl?
—O t, jeigu gaus, nuo 

kratų pagelbų.
—Nuo demokratų pagelbų? 

Kaip tai? Kokių pagelbų 
munistai gali gauti nuo 
mokratų?

—Nežinojai?
—Ne.
—Na, tai tau! Manau, 

visi žino!
Matai buvo taip: Kai 

metais buvo rinkimai, tai
kcionierius Lucas dėjo pastan
gas patekti į senatorius. Atme-

demo-

ko- 
de-

kad

re a'

už jį. Demokratai davė kelis 
tuksiančius dolerių komunistų 
laikraščiams, kad agituotų

kad prie Halsted gatvės tarpe 
32-ros ir 33-čios gatvės komu
nistai buvo atsidarę ofisų, 
kur jie varė agitaciją už Lucą 
ir kitus, kas tik gerai užmo
kėjo? *

“Vilnis“ gavo riuo demokra
tų riebiai apmokėti, tokiu ba
du išsimokėjo skolas už po- 
pierą. Dar vieną dalyką rei
kia priminti. Aiškiai negaliu 
pasakyti kaip ten buvo* Laike 
rinkimų agitacijos (1933) , 
“Vilnis“ atspaude vienu kartu 
daugiau kopijų, negu “Daily 
Record“. Tokiu budu “Vilnis“ 
gavo daugiau mokėti negu 
Daily Record. Net buvo įvykęs 
skandalas tarp “Vilnies“ ir 
Daily Record dėl tų pinigų. 
“Daily Record“ sakė, “Vilnis“ 
negalėjo atspausti daugiau 
kaipo lietuviškas laikraštis, už 
“Daily Record“, kuris yra an
glų kalbos. Juk anglų kalba 
skaitytojų yra daugiau negu 
lietuvių kalba.

—Tai pasakei naujieną;..
—Dar vienų dalykų noriu 

pasakyti...
—Nu, tai kų jau taip?
—Kai komunistai pradėjo 

varyti agitacijų vienytis su ka
talikais, tai komunistų vadai 
norėjo gauti garsinimus visų 
katalikų bažnyčių apeigų... 
Chicagoje. Jie net buvo nuėję 
pas vyskupų, kad jisai priver
stų katalikų bažnyčias garsin- 
tis jų laikraščiuose. Bet vys
kupas neprisileido jų.

Ir dar vienų dalykų noriu 
pasakyti. Buvau nuėjęs į “Vil
nies” spaustuvę laike praeitų 
metų linkimų agitacijos. Pa
matęs Andrulį atsiklausiau, 
kodėl “Vilnis“ taip labai agi
tuoja už demokratus, kuriuos 
pirmiau taip labai juodino. 
Andrulis piktai atsakė, “Tu, 
Madison bome, kų 
apie marksizmų...“

Kadangi buvo jau 
kas, baigiau kalbų, 
si namo važiuoti, nes> v z •

Diena Iš Dienos Kas Yra Toji 
“Bohemian Giri”
— “Čigonaitė”

CLASSIFIED ADS.

uz

—Ar ir “Vilnis“ gavo?
—Ar tai tu nežinojai?
—<Pirnių sykį išgirdau.
Record ir Vilnis Susibarė..

tu žinai

ir
ir

F.

mIEIjEN 
O VERDINGAUSKAITĖ .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 d., 1039 .m., su
laukus 26 m. am£, gimus Chi- 
cagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
motinėlę Eleną, po tėvais Ba
rauskaitę, patėvį Juozą Zele- 
nis, brolį Stanislovą, dėdę An-* 
taną Žutautas, ir jo šeimą, 
tris pusseseres: Petronėlę, A- 
delą, ir Prancišką; pusbrolį 
Juozapą Žutautą, krikšto tėvą 
Jurgį Bulawas, krikšto moti
nėlę Agnešjcą Litvinienę, 
daug kitų giminių draugų 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John
Eudeikio kopi., 4605 So. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, lapkričio 22 d., 
8:00 vai. ryto iš koplyčios į 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Helen Verdingau- 
skaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikiniąm.

Nuliūdę liekame,
Motinėlė, Patėvis, Brolis, Pus

seserės ir viso Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

—Gerai. Buvo taip, žinai,

1

i nvFiki^s^®^m“e,^s LUlLliilv Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKIN1NKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir pagrabams
3316 So. Halsted Street 

TeL YARDS 7308

IB n n B Gėlės Mylintiems
! M |< A Vestuvėms, Ban- 

IlMkietams, Laidotu- v ■ > va • včms Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

ELENA RUSS, 
po tėvais Puidokaitė

Persiskyrė su. šiuo pasaulių 
lapkričio 19 d.. 6:10 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 25 m. amž., 
gimus Port Washington, Wis.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozą, sūnų Juozą, mo
tiną Teklę Bajorinienę, patėvį 
Joną Bajoriną, senuką Joną 
Mockų, brolį Kazimierą, seserį 
Oną Venslovą, brolienę 
Rosalią Puidoką ir šeimyną, 
ciocę ir dėdę Daukšus ir jų 
šeimyną, dėdę Walter Mockų, 
dėdę Jeronimą Puidoką ir dė
dienę ir jų šeimyną, dėdę A- 
domą Nagrockis ir jo šeimy
ną ir pusbrolį Walter Mockų 
ir kitas gimines. Lietuvoj— 
3 cioces ir dėdę.

Kūnas pašarvotas 3310 So. 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, lapkričio 24 d. 
8:00 vai. ryto .iš namų į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos t 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į St. Mary’s kapines.

Visi a. a. Elenos Russ gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly vau
ti laidotuvėse ir sueikti jai 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Vyras, Sūnūs, Motina, Patė

vis ir visos kitos giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-39.

M

.'Ai AL.

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKfiJIMAIS

BARSKIS FURfllTURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FŪRNITURE- SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Išvažiavo Briedžių 
Šaudyti .

Bill Popeli, 4756 S. Westerii 
avė, ir Mike Dzimidas, alaus 
distributeris, šiomis dienomis 
išvažiavo į Michiganų briedžių 
ir stirnų šaudyti. Kadangi šie 
vyrai yra patyrę medžiotojai, 
numatoma, kad jie turės gerų 
giliukį. ' ,

Jei Bill Popeli išvažiuoja me
džioti, jis niekada tuščiomis 
neparvažiuoja. O kad parva
žiuoja, tai susikviečia savo 
draugus ir pažįstamus ir tin
kamai juos pavaišina. Jis pada 
rys tai ir dabar. Lauksim.

Steponas.

vėlus lai- 
skilbinau- 

__ __ „ i Rožių
žęin^ yra tolokai -■ .nuo 
Halsted ir Madison gatvių.

—Dagilis.

Northsidiečiai
Neužmiršta Gero
Savo Draugo
Surengė Bankietą drg. žilliui

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

FURNISHED ROOMS —TO BENT

Briedis Su Astuoniais 
Ragais ir Keturi 
Pokiliai

Zigmas Tarvidas ir Petras 
S. Sipavičius, 242 — 5th St., 
Aurora, III., buvo išvykę į 
North Carolipa medžioti ir ten 
jiems pasisekė nušauti (lidelį 
briedį su 8 ragais. Jį parsivežė 
namo ir kol “sušveitė“ turėjo 
keturis pokilius ir visuose sve
čiai sotinosi skania briediena. 
Briedžio prikimšta galva ir ra
gais Petras pagražino savo bu
tų.

P-ai Sipavičiai yra geri šei
mininkai ir “Naujienų“ skaity
tojai. Jie augina gražių šeimy
nų, sūnūs Zigmų ir Oswaldų ir 
dvi dukteris: , Efimijų in dar 
yra kita vedusi, kurios •:«-Wi; d o 
neteko sužinoti. —Jūsų Ona.

NORTH SIDE. — Pastaruo
ju laiku Northsidejt įvyksta 
daug skaitlingų parengimų, štai, 
sekmadienį, lapkričio 12 dienų, 
įvyko labai skaitlingas ir bro
liškas bankietas, kurį surengė 
269 kp. ir Jaunuolių kp. SLĄ. 
Bankieto tikslas buvo įvesdinti 
ir pagerbti narius, kurie įstojo 
į SLA. per praeitų pažangos 
vajų sekantis bankietas įvyko 
nedėlioj, lapkričio 19 dienų, 
taipgi Grigaičio svetainėj.

žilliaus Parengimas
šis bankietas buvo rengiamas 

draugui žilliui, kuris dabar yra 
kritiškame padėjime.

Draugas žillius yra draugiš
kas ir kultūringas žmogus, bet, 
ve, dar rodosi nėra dviejų me
tų kaip beširdė mirtis išplėšė 
iš jo tarpo jo mylimų žmona 
ir sūnų Vytautų, o dabar drau
gas Žillius perkentėjo sunkią 
operaciją ir dar kenčia, sunkios 
ligos varginamas.

“Politišinaj” ,
Dar vienas rengiamas šau

nus parengimas, tai Humboldt 
Park “politišinų” klubo, kuris 
jvyks bene, lapkričio 25 dieną. 
Aš manau nėra reikalo rekla
muoti, nes faktai už save kal
ba. Tai Northsidėj Viena iš 
linksmiausių orgahizacijį ir nei 
vienas nesigaili pas juos atsi
lankę. X. š.

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

1 -;t- —- .......................\ ‘
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geidimus

Veikalas Gimė 1839 Metais

REIKALINGA MERGINA dirbti 
už veiterką taverne, 3149 South 
Halsted St.

REIKALINGA MERGINA 20-25 
metų, 2 šeimoj, nėra skalbimo — 
sekmadieniai liuosi. Tel. Unger, 
Haymarket 8464.

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

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

(Chicagoj) {
Peter BąnuŲs, 49, siu 

Kasparowich, 52
John Pashe,| 32, su Josephine

Dunne, 27 j.ii-.'» 5
Antom Kubus, 47, su Prišcilla

Evasoff, 42; t i
Frank Yocis, 21, su Frances

Sperando, 211
Vera Chestnutt, 37, su Helen 

Bartnick, 22 i M:
Jbhn Gotowt, 26, su Helen

Vinckas, 24 t
La Verne Wunderlick, 3Q, su

Adeline Braze, 27 '
John Baltes, Š5, su Margaret

Brown^ 22
John Kaczmar, 23, su Lillian

Žak, 20
Elias Sternfeld, 22, su Jean- 

ette Shames, 19.

Anne

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Šaunus Gimtadienio 
Pokilis

Sofija Pocius savo Vyrui Alek
sandrui gimtadienio proga bu
vo suruošusi šaunų pokilį, 1009 
Sard^St., Aurora, III., kuriame 
dalyvavo skaitlinga grupė sve
čių, ir prie puošnaus stalo vi
si Sotinosi skaniu maistu, gar
džiais perimais ir sąskoniais. 
Šiame pokily buvo keletas ir Či- 
kagiečių svečių: Ona Dovgin; 
F. Medalinskas; Pranas ir Kot- 
rina Pociai; Kazys ir Veronė 
Kasilauskai; Pranaš ir Ona Za- 
lagenas su šeima; p-nia Jaku
bauskas su šeima; vietiniai1 bu
vo : p. SutkajTskas; Juozas, Lau
ras ir Volteris Stankus; Petras 
ir Eiimija Sipavičius su šeima; 
Jonas Petkus su šeima ir kt.

P-nia Pocius yra gabi šeimi
ninkė, tat ir jos pietus buvo 
labai skaniai paruošti, čia dar 
pažinosiu ir jos pagėlbininkes: 
Maria Mamėnas ir Eya Mažei
ka. Jos abidvi vikriai ir man
dagiai aptarnavo svečius, šo
kius /grojo Juozas ‘Grušas ir 
Jurgis' Stašaitis. Po vAiŠių,‘ p. 
iPocius širdingai dėkojo sve
čiams už prjelarjkųmą, o taip 
pat ir savo myliamai -žmonelei

■ r._. .- . •

fe

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Maža šeima. Būti. $8.00 

Buckingham 9244.

Jurgis Steponavičius
Apie šią operą, “Bohemian 

Giri“, jau daug kas yra girdė
ję. Ją, ruošiasi scenoje statyti 
“Naujos Gadynės“ Choras, ve
damas mokytojo Jurgio Stepo
navičiaus. Taipgi, manau, kad 
butų žingeidu žinoti 
netik veiksmo eigą, 
riniai jos bruožai.

“The Bohemian 
trijų aktų Grand Opera.

Libretą sutaisė — Alfred 
Bunn.

Muzikų parašė — Michael W. 
Balfe.

Sulietuvino J. Steponaitis.
Bus statoma pirmą kartų lie

tuvių kalboje.
Viskas Įvyksta Vengrijoj
Opera “The Bohemian Giri“ 

parašyta einant francuzų ba
letu, “La Gipsy“, kuris pasi
rodė Paryžiuje 1839 m., sutai
sytas Marąuis de Saint-Georges. 
To paties autoriaus buvo para
šyta ir opera. Vertimą darė ir 
savotiškai libretą parašė tų lai
kų garsus1'Miglų ;,libretistas Al
fred Bunrt. Muziką parašė Mi
chael W. Balfe.

“The Bohemian Giri“ arba 
“La Bohėmienne“ arba “La Gi- 
tanilla“, lietuviškai reiškia “či- 
gonaitė”, todėl tas veikalas ne
turi nieko bendro su Bohemi
ja (Čekija), o viskas dedasi 
Vengrijoj (Hungarijoj).

Istoriniai bruožai operos 
gonaitės” maž-daug yra 
kaip čia padavėm.

čigonai
Dar noris šiuo kartu 

minti čigonų tautą. Mat, 
nai yra panašus dar ir dabar 
laisvų žmonių tauta. Jie nepri
pažino valdžių, valdžia jų nega
lėjo kontroliuoti. Taigi čigonų 
ir dainos laisvos, malonios, dau
giausia surištos su gamta, tik 
retkarčiai susiduria su valdan
čia kliasa, į miestus pakliuvę.

čia viena tik maža ištrauka 
iš “Čigvmaitės” operos, kuri taip 
švelniai ir atvirai čigonų veiks
mus atpasakoja:

“Toks čigonas jau yra, 
Graži gamta jam atvira“.
Nesigailėsite atvykę į Sokolų 

svetainę, lapkričio-Nov. 26 d., 
kaip jauni, taip ir suaugę.

Choro Rėmėjas.

tos operos, 
bet ir isto-

Giri“ yra

Rodys Varsa vos
Užėmimo Filmui

k

HELP WANTED—MALĖ 
parbininkų Reikia____

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

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 v 
už 2 savaites, gauni vieną dykai. 
Miegkambariai vos $3.00 savaitėj, 
švarus, gerai užlaikomas namas. 
Agentas vietoj.

FOR RENT—IN GENERAL 
 Renddai—Bendrai

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.

REAL ESTATE TO EXCHANOE 
Namai Zemė Mainais

MAINYSIU MODERNIŠKĄ, mū
rinį bizniavą namą. 3 krautuvės, 
daktaro ofisas, 2 flatai ir 3 karų 
garažas —Geroje vietoje—priimsiu 
gerą pilnai įrengtą išmokėtą far- 
mą. M. Francell, 5044 Archer Avė. 
Chicago, Lafayette 7546.

AUTOS—TRUCK8 FOR SALB 
Automobiliai Jįr Trokai Pardavimai

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

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

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 
vakaro p. Šliauterienės 
Luna St., Chicago, III. 
būtinai atsilankyti.

—Benekaitienė, sekr.
AMREIKOS LIETUVIŲ LAISVA

MANIŲ ETINĖS KULTŪROS DR- 
JOS No. 1 kuopos nepaprastas su
sirinkimas įvyks trečiadienį, lap
kričio 22 d. Darbininkų svet., 10413 
So. Michigan Avė., 7:30 v. vakaro. 
Nariai privalo dalyvauti, nes bus 
kuopos valdybos 1940 m. ir centro 
komiteto' narių rinkimai.

—P. J. Kučinskas, sekr.

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

3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

či- 
tokie,

prisi- 
čigo-

Garsus fotografas Julien 
Bryan. šiomis dienomis atvyko 
Chicagon ir, šiandien Sherman 
viešbuty^ rodys necenzuruotus 
Varšavos užėmimo paveikslus. 
Jam teko mieste būti, kai vo
kiečiai jį turėjo apsupę ir bom
bardavo iš patrankų ir bombo
mis iš lėktuvų. Sako, scenos 
buvo tiesiog pasibaisėtinos.

d., 7:30 v. 
bute, 3132 
Malonėkite

WHULESALE FUKNITUiCE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

Nuoširdžios Aukos 
Vilniečių Šelpimui
mui aukos plaukia iš organiza
cijų ir pavienių asmenų. Lie
tuvoje ūkininkai ir ūkio orga
nizacijos aukoja maistų, fabri
kantai reikalingus gaminius, 
knygynai — knygas, profesio
nalai, valdininkai ir darbinin
kai pinigus. Visas šelpimas ei
na organizuotai ir plačiu mas
tu — žmonės apsideda tam tik
ru mokesčiu, bent vienos die
nos uždarbio didumo. Ameri-

pradeda įsisiūbuoti. Žemiau pa
duodamos keturių dienų aukos:

Chicago, III. Lietuvai Gelbėti 
Fondas, per ižd. J. P. Rakštį

$50.00
Adv. Paul M. Adomaitis 5.00
Vilniui Remti Draugija per 

sekr. O. Aleliunienę ....... 40.80
Šių sumų sudarė $36.80 paren
gimo pelnas, $4 narių mokės- 
v • •ciai.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kl. iš savo iždo paaukojo 50.00 
ir nutarė ruošti įvairius paren
gimus vilniečių naudai**

Kons. P. Daužvardis .... 17.00
L. Labanauskas ...........  4.00
Springvalley, II. J. Moskai- 

čiai ...................   2.00
Lietuvos Piliečių Klubas 3.00 
Šias dvi aukas pristatė dien

raštis “Vilnis“.
Viso .........    $171.80

Visos Konsulate gaunamos 
aukos skubiai Lietuvon siunčia
mos ir vilniečių šelpimo komi
tetui bei Raudonų jam Kryžiui 
perduodamos.

Už visas aukas Konsulatas 
nuoširdžiai dėkoja išvargusių 
ir skubios pagalbos reikalingų 
vilniečių vardu.

Vilniečiai yra musų broliai 
lietuviai — kiekvienas lietuvis 
turi skaityti sau gyva pareiga 
juos brdliškai paremti.

Kas alkanam duoda šiandien, 
tas duoda šimteriopai.

LIETUVOŠ KONSULATAS, 
100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 
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 antr., ketvirt. • 
šeštadienį vakarais.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instnnnentei 

ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.00 Nauja Klarnėta su makš
tim $50.00; $50.00 Naujas Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.00 
Drum outfit—$45.00; Hi-Boy—<$8.00 
Crash-Cimbolai ir after Beat Cym- 
bol—$4.50 ir aukščiau. Pakeičiame 
senus Drum-Heads naujais, klamė- 
tų priedus visiems moderniems 
drumeriams. Perkame ir mainome 
visokius instrumentus.

GOLDSTEIN MUSIC STORE 
914 Maxwell St., Atdara kasdien ir 
sekmadieniais iki 8 v. v. 3 blokai 
nuo Halsted.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

TURI PARDAVIMUI $50,000 ver
tės morgičių nuo $950 iki $5,000 su
momis, palūkanos nuo 5% iki 6%. 

Tel. HEMLOCK 5322.

INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

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

2202 W. CERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ

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

CANal 8500

1739 8. HALSTED STREET 
Chicago, UI.

Sofijai už pokilį ir triūsą, šir
dingai dėkoja Radio garšinto- 
jai Sophijai Barčus už telegra
mų pasiųstus linkėjimus.

-Jūsų Ona,



NAUJIENOS, CMėago. Ht. Antrad., lapkričio 21, li>;$

SUNKIAI SUŽEIDĖ LIETUVAITĘ, UŽMUŠEIKaip Galima Išvengti
JOS, DRAUGU

Automobilių Nelaimės Chicagoje
Automobilių 
Nelaimių?

VAKAK
ČIŪŪAGOJ

-

Jauna lietuvaitė buvo sun
kiai sužeista, o jos draugę bu
vo užmušta automobilio ne
laimėje prie Erie ir Damen 
gatvių. Jos buvo išvažiavusios 
“deitui” su dviem jaunuoliais.

Nelaimė įvyko vakar anksti 
rytą. Prie minėto kryžkelio jų 
automobilis susidūrė šu tru
ku, susvyravo ir atsimušė į 
šviesos stulpą.

žuvo 26 metų Helen Verdi- 
ne. Sužeistoji lietuvaitė,. Mari
ja Jonikaitė ir abu jaunuoliai 
buvo paguldyti St. Mary’s li
goninėje. Jie yra 24 metų Bru
no Mark, 1239 N. Ashland av. 
ir 2-1 metų Joseph Kohnrn, 
1242 N. Damen avenue.

M. Johikaitė gyveno kartu 
su užmuštąja, adresu 2110 W. 
North avenue. Ji yra 25juelų 
amžinus.

Prie troko vairo buvo Luth- 
cr Knees, Frankfort, III., gy
ventojas. Jisai išliko sveikas.

Kitos Nelaimės.
Automobilių nelaimėse va

kar ir užvakar vakare žuvo ir, 
sekami žmonės:

Ben Pinkos, 25, 1932 West 
21st Place, (jo sužieduotinė, 
Miss Brzoza, 1803 W. 21st PI., 
buvo sunkiai sužeista. Jie 
šeši netrukus apsivesti.)

Ann Clore Hutchins, 
Lake Shore Drive;

Amie Rengies, 50, Napervil- 
le;

Bernard Scjuvarlz, 27, Na- 
perville;

Erliie Riedy, 30, Lislc, III. 
(Visi trys žuvo vienoj nelai
mėj, prie Naperville-Wheaton 
vieškelio, Ogdene, kur ssuidu- 
rė du keleiviniai 
ir trakas).

Emil Badtke, 
Mansfield avė., 
(Žuvo prie 79th ir State Rd., 
Willow Springs policija kal
tina nelaime ir suėmė Lėroy 
Sontąg, 24, nuo 6419 So. West- 
ern aveneu).

10 Prisakymų Automobilistams

ruo-

automobiliai

38, 79th ir 
O ak Lawn;

Hamlin avenue.
Charles Milton, 40, 4510 Ca- 

lumet avenue.
Fritz Kreamer, 72, nuo 4351

i No. Hennitage avenue.

Moterų Skyrius 
RYTOJ

Kadangi ketvirtadienį pripuo
la šventė, Padėkos Diena, tai 
Moterų Skyrius šią sąvaitę iš
eis trečiadienio laidoje.

— Moterų Skyrius.

Teisėjas Holland 
Aiškinsis
Apie Transakcijas su O’Hare

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
Apie porą mėnesių atgal 

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informącijų Biurą.

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

Vakar miesto teisėjas Euge
ne J. Holland pareiškė, kad 
šiandien jisai įteiks prokura
tūrai visus faktus apie savo 
tranzakcijas su E. O’Hare, 
Sportsmen’s Parko savininku, 
kurį gengsteriai nušovė už- 
pereitą savaitę.

Buvo pasklidę gandai, kad 
jie turėjo sudarę sindikatą ir 
darę real-estate Užpirkimus iš 
Bain’o bankų, kurie buvo ne
labai “švarus”.

Teisėjas Holland prižadėjo, 
kad visas tranzakcijas išaiš
kins ir atsakys visus prokura
tūros klausimus.

1) Apžiūrėk ar padangos 
(tajerai) yra sveiki ir užtekti
nai pripusti oro.

2) Ar geri stabdžiai (bre-
kiai). 7 .

3) Prispauk khičą prade
dant karą, kad nešoktų, jeigu 
butų greičiuose (gyrėse).

4) Žiūrėk į užpakalį ir į šo
nus, ^išvažiuojant iš parkinimo 
vietos.

5) Duok signalą norėdamas 
pasisukti arba stodamas. Iški
limas kaires rankos tiesiai reiš
kia, kad suksi į kairę. Iškėli
mas kairės rankos augštyn reiš
kia, kad suksi po z dešinei. Nu
leidimas kairės rankosžemyn, 
reiškia, kad stosite.

6) Lenk kitą automobilį 
tiktai tada, kada tikrai matai 
tuščią kelią prieš save.

7) Nelenktyniuok su kitu 
automobilistu. Geriaus pasitrauk 
į šalį. Taipgi ne’enktyniuok 
traukinį prie skerskelio.

8) Visą atydą kreipk į ke
lią ir nesiduok pasikalbėjimuo
se ar gražiuose vaizduose už
miršti, kad valdai automobili.

| 9) Sumažink mašinos grei
tumą prie skersgatvių, nakties 
laiku, važiuojant ant slidaus ar 
taisomo kelio.

10) Neimk jokių šansų, ge
riaus tegul kitas automobilistas 
būna už tave smarkesnis ir va
žiuojant visada turėk omenyje 
kad kiekvieną minutę gali būt 
pavojus.' T. R.

Paskyrė Cenzo 
Viršininkus 
Chicagai

Federalė valdžią vakar pasky
rė G. W. Screech 1940 metų 
cenzo žinių rinkimo viršininku 
Chičagos distrikte. Jo asisten
tais paskirti J. E. Carmody, 
H. Marison, ir W. R. Jeffrey, 
visi chicagiečiai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

LU.C. Vakaras
Atidėtas Iki
Gruodžio 17

> A tJJIENŲ-ACME Telephoto
GARY, IND. — Adv. Richard Kaplan, Gary saugu

mo tarybos pirmininkas, geria degtinę tam, kad butų 
galima patirti, po kelių “šotų” žmogus nebegali tinka
mai automobilį vairuoti.

Musų jaunimas susitaiko

Studentų Kliubo (Lithuanian 
Jniversity Club) dramos ir 
nuzikos vakaras įvyks ne gruo
džio 10. d., kaip buvo anksčiau 
pranešta, bet sekantį sekmadie
nį, gruodžio 17 d.

Tankiai tenka girdėti musų 
jaunimo nusiskundimus, biik 
senimas nemoka susitaikyti, ne- 

viens kitą skriaudę 
jaunimas, be tų nu- 

nieko nepadarė 
kad ir jis neis tais

paliauja
Iki šiol 
siskundimų, 
įrodymui#
pačiais keliais.

Štai, pėr neapsižiūrėjimą, 
dvi iš svarbiausių Chičagos lie
tuvių jaunimo organizacijų 
Studentų Kliubas ir Pirmyn 
choras, nusamdė sales savo pa
rengimams tą pačią dįeną 
gruodžio 10! 

t

Sužinojusios apie pasidariusį 
konfliktą, abiejų organizacijų 
valdybos susirūpino. Kas dary
ti? Pirmyn nusamdė KimbalI 
Hali, vidurmiestyj, ir negali 
padalyti permainos.

Savo susirinkime praeitą sek
madienį studentai nutarė atidė
ti savo dramos ir muzikos va
karą vieną savaitę, iki gruodžio 
17 d. Vieta pasilieka ta" pati: 
naujoji Dariaus-Girėno Namo 
salė. į

Už tokį susitarimą ir manda
gumą pridera musų jauh'mui, 
o ypatingai studentams, suteik
ti pagyrimo žodį.

Jącųuea Grandmesnil

• Užvakar Waukegane, III., su 
dege 78 metų senumo bažny
čia# First Congregational 
Church. Apžiūrėję maldyklos 
liekanas, ugniagesiai nuspren
dė, kad gaisras buvo padegėjo, 
darbas, to paties padegėjo, ku
ris spalių 22 d. padegė keturis 
namus ir dirbtuvės, o lapkričio 
5 d., padegė mokyklą. Visa mie
stelio policija ieško kaltininko, 
bet jį sugauti dar nepasisekė.
• Valstijos ei vilės tarnybos 
komisija skelbia, kad yra apie 
50 vakancijų valdžios įstaigose. 
Jpms išpildyti komisija laikys 
specialius kvotimus, kuriuose 
gali dalyvauti kiekvienas pilna
metis Illinois gyventojas. Apli
kacijos priimamos iki gruodžio 
18 d.
•/Ugniagesių maršalas, William 
Brown buvo sunkiai sužeistas, 
kai laike gaisro įgriuvo stogas 
Dustbane Products Bendrovės 
name, 3631 S. Ashland avenue. 
Gaisras padarė , apie $20,000 
nuostolių. Brown yra 55 metų 
amžiaus ir gyvena adresu 7620 
Constance avenue.
• Brookfieldo žvėrynas skel
bia, kad pereitą sekmadienį tu- 

• rėjo/10,850 lankytojų. Papras
tai sekmadieniais būdavo apie 
5,000, bet skaitlinė žymiai pa
šoko dėl naujos “panda” meš- 
kaitės, kuri neseniai buvo at
vežtą žvėrynan. ...
• Apskričio teisėjas Jarečki 
nuteisė demokratą Henry Brown 

-3 metams kalėjimo už balsavi
mų netikslumus laike 1939 me
tų rinkimų. Ji^ąi tarnavo už 
rinkimų teisėją ‘’4-tame warde. 
Precinktas (59-tas) turi tik 334 
balsuotojus, bet’> Browno pasi
darbavimu baliotų “dėžėj atsira
do 386 baliotąi.

... ... ,

• 30 metą JUanita Krone, 
552 Belden avenue, vakar 
skundėsi pplicijui, kad du ne
žinomi vyrai pagrobė, ir bandė 
išgėdinti. Pirrnpjp vardas esąs 
“Mike”, antrbjo ^tSam”. ;

• South Shore Temple sa-Į 
lėj, 7215 Jeffery, vyko ban-‘, 
kietas. Garderobos darbinin
kui, į pagalbą pasiliko nežino
mas jaunuolis. Netrukus dingo 
pagelbininkas ir kartu dingo 
du futrai, 600 dol. vertės.

• Bežaizdama prie gasinio 
pečiaus savo namą virtuvėje, 
mirtinai sudegė 9 metą mer
gaitė, Noreįta Sullivan, 825 IV. 
50th Street. Užsidegė jos rūbai.

• Vakar Lenkijos konsulo 
vietą Chicagoj užėmė Dr. Ka- 
rol Ripa. Dr. Waclaw Waw- 
ronski, pirmesnis konsulas, 
buvo atšauktas Francijon, kur 
veikia laikinoji Lenkijos val
džia. Lenkijos konsiilatas ran
dasi adresu 1444 Lakė Shore 
Drive.

• Europos karas nepaliko
nepadaręs įtakos šią metų ka
lėdinių žaislų pramonėje. 
Krautuvėse žymiai padidėjęs 
kariškų žaislų pasirinkimas, ir 
kartu padidėjo ir pareikalavi
mas. t

• ' -. • . r .

• Mėsos firmos skelbia, kad 
šįmet kalakutai yra 3 centais 
(už svarą) pigesni negu per
nai. Maži, jauni paukščiai par
siduoda hųO 23 iki 27 centai 
svaras, bet didžiuosius vieto
mis bus galima gauti už 17%

Nusižengė Darbo 
Valandų-Algų 
Įstatymui

■ • . J • ■■■'/’ . • , i 
‘ • I ................

Valdžia Traukia Keturias 
mas Teisman.

Fir

Federalė vdldžia vakar 
traukė keturias Chičagos įstai
gas teisman už nusižengimus 
darbo valandų ir algų įstaty
mui. Kaltinamos firmos yra:

Milier Gebhardt Company, 
2050 Larrabee Street;

Allied Golf Corporation, 
1528 Fullerton avenue;

Morris Belz, 1318 Milwaukee 
ąvenue, ir

Fitright Garment Company, 
adresas tas pats.

Tos firmos buk klastavo re
kordus, vertė darbininkus 
dirbti ilgiau, negu įstatymai 
leidžia, ir nemokėjo jiems mi
nimam algų.

pa-

Armour Darbininkai 
Aukoja $44,279 
Labdarybei

Community Fund, kuris ren
ka aukas Chičagos labdarin
goms organizacijoms, skelbia, 
kad Armour and Company dar
bininkai suaukavo Fondui $44,- 
279. Pati firma prie to pridėjo 
$25,000.

centų svarą.
• Siuvėjas Abe .Jacobson. 

107 South Cicerą avenue, nu
vežė savo žmoną Lillian apa- 
rėn”, grįžo namo ir nusišovė. 
Turėjo finansiųfų nesmagumą.

BOHEMIAN GIRL
“ČIGONAITĖ”

Nov. 26, 1939
N AUTO« GADYNFS U<TORAS

SOKOL HALLt • •• •

KRIAUGIAI JAU NOMINAVO IR IŠSIRINKO 
1940 METU VALDYBĄ

Darbai Vienur Gerai Eina, Kitur Padėtis 
Apgailėtina

Žemaičių Kultūros 
Klubas Smarkiai 
Veikia

Gauna daug naujų narių

Per ilgus metus Amerikos že
maičiai miegojo letargišku mie
gu ir neparodė savo organizuo
tos veiklos. Dabar jau kas kita. 
Žemaičiai turi savo organizaci
ją, t. y. Žemaičių Kultūros Kliu- 
bą. ri

Dar tik metai prabėgo kaip 
kliubas tapo suorganizuotas, o 
jau turime 257 narius’ ir jie 
laipsniškai auga. Numatoma, 
kad neužilgo pasiseks šį kliu- 
bą išauginti į milžinišką orga
nizaciją.

A Pavyzdžiui, spalių 12 d. prie 
kliubo prisirašė 22 nauji nariai. 
Lapkričio 9 d. prisirašė 22. Se
kančiam susirinkimui, 
tomą, bus “land slide”, 
kurie veiklesni kliubo 
jau turi pripildę kelias 
naujų aplikacijų. Ir tai

rengia vienų 
su

numa
nęs kai 

nariai 
dešimts 
dar ne-

Chičagos lietuviai kriaučiai, 
kurie priklauso prie “Amalga- 
mated” unijos 269 lokalo, tu
rėjo reguliarį susirinkimą 
penktadienį, lapkričio 10 xd., 
Amalgameitų centre, Ashland 
Blvd. ir Van Buren.

Iš raportų galima spręsti, 
kad Chičagos kriaučių padėtis 
nepavydėtina, o kai kurių net 
ir apgailėtina. Bet reikia pri
minti, kad yra ir tokių, kurie 
neturi jokių nusiskundimų.

Buvo pranešta, kad praeitą 
mėnesį tapo suorganizuotos 
keturios mažos šapelės, kurios 
buvo prasišalinę nuo unijos, o 
astuonios šapelės tapo nubau
stos už nesilaikymą unijos pa
tvarkymų dėl darbo valandų.
Baigia Tvarkyti Apdraudą.
Apdraudos reikalu manoma, 

kad viskas bus užbaigtai tvar
kyti dar gal prieš naujus me
tus.

Perskaityta keli laiškai, ku
rie buvo priimti, taipgi buvo 
prisiųstas laiškas nuo Dariaus- 
Girėno posto lietuvių Legio
nierių, kurie sykiu su laišku 
prisiuntė keletą tikietų kvies
dami atsilankyti atidaryme 
tik pastatytos naujos svetai- nominuota ir valdyba ir dele- 
nės.

/ Perskaičius Legionierių lai
šką vienas komu-nacis, turbut, 
pasigerindamas, duoda įneši
mą paaukoti kelioliką dolerių. 
Bet pirmininkui paaiškinus, 
kad Legionieriai aukų nepra
šo, tik užkviečia į atidarymą 
svetainės, tad ir nutarta, kad 
kas nori, gali nusipirkti tikietą 
ir dalyvauti liuosu noru.

Taipgi buvo pranešta, kad 
yra rengiamas bankietas loka
lo nariui Zilliui, kuris po sun
kios ligos ir operacijos ir kitų 
ištikusių šęimyniškų nelaimių 
dabar yra kritiškoj padėtyj.

Bankietas 
lapkričio 19

įvyko nedelioj, 
d., Grigaičio sa-

Beveik
Užbaigus lokalo susirinki

mą, buvo nominuota valdyba 
ateinantiems 1940 metams. Į 
valdybę nominuota kuone vi
sa senoji valdyba, išskyrus 
vieloje dabar sergančio A. Zil- 
liaus, nominuota X. Shaikiis. 
Bet kad 
nebuvo
tai sykiu tapo 
valdybom Reikia pridurti, kad 
tam pačiam susirinkime tapo

nominuotiems kand. 
opozicijos, 

ir užtvirtinti

gatai j Joint board.

Staigiai Mirė
Roselandietis
Juozas Balchunas

Antano Balchuno. Brolis.

=Matiio
Skambės ‘‘Naujos Gadynės” 
choro dainos ir smagi 
muzika

Iš šios žinutės antgalvio kiek
vienas radio klausytojas galės 
pastebėti, kad šiandien, antra
dienį, 7 valandą vakare, tikrai 
apsimokės : atsisėsti prie radio 
ir išklausyti “Peoples” regulia
rį antradienio programą iš sto
ties WGES. šis programas bus 
labai gražus ir įdomus. “Nau
josios Gadynės” choras, vado
vaujant Jurgiui Steponavičiui,

Vakar rytą staigiai susirgo, 
o po pietų pasimirė roselan- 
die'is Juozas B.Jch»ma<, taip
gi roselapdi?c’ję Antano Bal- 
chuno brolis. .,

Velionis mirė Apskričio li
goninėje, kur buvo nuvežtas iš 
namų netikėtai ligai pasireiš
kus.

Jis buvo apie 52 metų am
žiaus, ir paėjo iš Vilioniškių . r-----
kaimo, Suvalkų apskričio. Ad-'padainuos rinktinų operetinių 
resu 9 E. 103rd st., užlaikė ir liaudies dainelių, prie to bus 
siuvyklą. Velionis paliko šei- svarbu ir naudinga išgirsti nau- 
myną, (gyvena Akrone), bet dingus patarimus ir praneŠi- 
laidotuvėmis rūpinsis brolis mus. Viskas bus sujungta su 
Antanas, 10314 So. Michigan (rinktina ir smagi muzika. O 
avenue. —A.' N- prie to bus ir kitokių įdomybių.
—------------------------- ---- ------|Taipgi, reikia nepamiršti pasi-

Pirkite tose krautuvėse, ku- klausyti ir visą ką išgirsti, 
rios garsinasi “NAUJIENOSE” ■ Rep. xxxviskas. Kliubas 

metų sukaktuvių vakarą 
gražiu programų. Čia bus gali
ma gauti ne kelias dešimts nau
jų narių, bet šimtus.

Rengia vakarą
Kalbamas vakaras įvyks šeš

tadienį, gruodžio 9 d., Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St.' 
šio parengimo komisijos nariai 
smarkiai varo prisirengimo 
darbą pirmyn ir jau šimtais 
tikietų yra išplatinę. Na, o 
apie programo turinį jau nėra 
nei kalbos, žemaičių Kultūros 
Kliubas visada surengia turtin
gus programus.

Viskas “žemaitiškai”
Padarys tai ir dabar. Bus 

žymus dainininkai ir aktoriai. 
Apart to yra pasižadėję daly
vauti įvairių tautų “diploma
tai”, kurie duos žemaičiams 
draugiškus ir grąsinančius pa
tarimus. Na, o drg. Jakučio or- 
chėstra grieš tikrus žemaitiškus 
'šokius ir meliodijas. Beje, bus 
žemaitiškų silkių ir pupų. Bus 
žemaitiškų migdolų ir šiupinio, 
kąstinio; bulbinio sviesto ir 
“skabos putros”.

Tai įvyks šiais Anno Domino 
1939 metais, gruodžio 9 d. Tai
gi, visi žemaičiai renkitės iš 
anksto tai dienai, nės mes pa
rodysime pasauliui, kad mes 
galime pajudinti žemę.

ŽeinaiČių Kultūros 
pirmininkas Steponas

Kliubo 
Karkia.

!^!ĮW

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Internacionalis tiltas .tarp Reynosa (Meksika) ir 

McAllen, Tex. Kai kabeliai nutruko, tai tiltas drauge Su 

keliais automobiliais įkrito į upę. Keli asmenys liko su

žeisti, o vieno nesurandafna. 
>




