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Vokiečiai Puolė Hdninkias Vakaru Fronte
SMARKIOS KAUTYNES ĮVYKO ĮVAIRIUO 

SE PUNKTUOSE
Prancūzai atrėmė nacių atakas

PARYŽIUS, Francuzija, lap-. Paryžiuje keliamas klausi- 
kričio 1. — Smarkios, nors ne- mas, ar vokiečių veiklos suak- 
didelių kariuomenės burių, kau- tyvėjimas reiškia laukiamo di- 
tynės įvyko trečiadienį. Vokie- delio vokiečių ofensyvo . prad- 
Čiai atakavo įvairiuose vakarų 
fronto dalyse.

Atakas darė 60 vyrų ar kiek 
didesni vokiečių būriai. Fran
cuzai atakas' atrėmė.

Atakos padarytos po smar
kios artilerijos ugnies. Prane
šama, vokiečiai apšaudę fran
cuzų pozicijas iš didžiausių iki 
šiol vartotų Siegfriedo linijoj 
kanuolių.

Rusai užmiršo savo 
pareiškimą

)

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
1. —, Rusijos premjeras Mo- 
lotov antradienį pasmerkė prez. 
Rooseveltą dėl to, kad jis pra
šė Rusiją nepulti Suomijos. 
Prez. Roosevelto prašymas bu
vo išreikštas laiške Kalininui.

Tačiau ne taip seniai prez. 
Rooseveltas atsišaukė į Vokie
tiją prašymu garantuoti -nelie
čiamybę mažesnėms valstybėms 
Vokietijos kaimynystėje. Anuo
met skietų Rusijos vyriausybė 
pavadino prez. Roosevelto ak
ciją teisinga ir garbinga.

O dabar, kai Rusija kėsina
si prieš Suomijos nepriklauso
mybę, Molotov jau sako, kad 
Jungt. Valstijos neprivalo kiš
tis į suomių-rusų reikalus. Ru
sai užmiršo savo pareiškimą.

Britai nori karo su 
varžymus paleng- 

vinti
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

1. — Antradienį parlamente iš
sivystė gyvi debatai. Liberalai 
reikalavo palengvinti suvaržy
mą civilinio šalies gyvenimo. 
Suvaržymas tapo įvestas ry
šium su karo veiksmais, ša
lies gyventojų nepasitenkini
mas suvaržymu stiprėja. Lau
kiama Jbent kai kurių restrik- 
cijų panaikinimo.

New Yorko paroda 
uždaryta

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
1. — Antradienio vakare užsi
darė New Yorko pasaulinė pa
roda. Paskutinę dieną, dėl lie
taus, visai mažai žmonių į pa
rodą atsilankė. Pirmąjį sezoną 
parodą atlankė 25,815,108" as 
menų, kurie užsimokėjo įžan
gą. Žmonių atsilankė 24,000,000 
mažiau, negu tikėtasi.

1940 metais paroda atsidarys 
gegužės 25 d.

O R R S,
Chicagai ir apielinkei fed& 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; šalta; saulė
teka 6:23 v. r., leidžiasi 4:44 kuri liečia Šveicariją, šveicarai 
vai. vak. ^esą susirūpinę.

Vienoje vietoje francuzai pa- 
ėmė nelaisvėn šešis vokiečius.

Trečiadienio atakose dalyva

vo kai kurie vokiečių armijos 
vadinami “smogikai” — shock 
troops. Smogikus Vokietijos 
karo Vadovybė siunčia pirmyn 
kai pradeda didesnį ofensyvą.

Rusija nori nacių 
laivų gauti

BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 
1. — Artimoje ateity Berlyne 
laukiama trijų sovietų Rusijos 
admirolų ryšium su biznio 
tranzakcija. Už reikalingas vo
kiečiams karo medžiagas rusai 
nori gauti 17 vokiečių preky
binių laivų, kurie surado prie
glaudą Rusijos uostuose kai-ka
ras prasidėjo. Vokiečių pasa- 
žierinis laivas Brernen tran- 
zakcijon neįeinąs. Be to, vokiė* 
čiai ir rusai nori išmainyti kai 
kuriuos karo laivus.

Flint povai plaukia 
Norvegijos pa

kraščiu
COPENHAGEN, Danija, lap

kričio 1. — Gaunamais Dani
joj pranešimais Amerikos lai
vas City of Flint, kurį suėmė 
naciai, povai plaukia pietų link 
Norvegijos pakraščiu. .^Naktį į 
trečiadienį jis buvęs Bodoe apy
linkėje, apie 800 mylių nuo įėji
mo į Baltijos jurą. Laivą vai
ruoja vokiečiai jūreiviai. Gan
dai, kai City of Flint sulaikė 
Britanijos karo laivai, paneig
ti.

Submarinas užpuolė 
laivą Jungt. Valstijų 

pakraščiuose
. BOSTON, Mass., lapkr. 1. — 

Čia pagautas atsišaukimas pra
šąs pagalbos laivo įgulai. Lai
vo pranešimas sako, kad jį ata
kavo submarinas 400 mylių at- 
stumoje į pietų rytus nuo Bos
tono. Pagalbos prašė britų pre
kybinis laivas Coulmore.

Šunims maisto kor 
teles išleis

BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 
1. — Pranešama, kad nacių 
vyriausybė artimoj ateity duos 
korteles, pagal kurias bus lei
džiama dideliems šunims mai
stas pirkti.

Hitleris ruošiąs pro
klamaciją Šveicarijai

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 1. — Gandai plinta, kad 
Hitleris ruošiąs proklamaciją,

. ' v e NAUJIENŲ-ACME TftJepnoto
Į vakarus nuo vidunniesčio State gatvėje truko vandens dūda ir užliejo apie 

tris blokus. - . -••• •

Reikalauja atšaukti 
J. V. ambasadorių 

iš Maskvos . , —,--~---
WASHINGTON, D. C., lapkr. 

1. — Antradienį Rusijos prem
jeras Molotov pasmerkė prez. 
Rooseveltą dėl to, kad jis už
sistojo Sųoipiją jos ginče su 
Rusija. Trečiadienį Jungi. Val
stijų atstovų rūmų narys M c 
Cdrmick-parėiškė, kad Moloto
vo ataka prieš prezidentą Roo
seveltą, kai kongresas debatuo- 
ja neutralumo bilių, faktinai 
yra užsimojimas paveikti Jungt. 
Valstijų kongreso debatus. Tai 
yra taktika, kurios Jungt. Val
stijos neprivalo pakęsti •— pa
sakė McGormįck. Jis pareiškė 
reikalavimą, kad Jungt. Valsti
jų ambasadorius butų atšauk
tas iš Maskvos.

Dominijų ministėriai 
Anglijoje

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
1. — Į Angliją atvyko keturių 
dominijų ministėriai. čia jie 
tarsis su valdžia, kaip tiksliau 
dominijos gali padėti Anglijai 
karą prieš Hitlerį vesti. Pasi
tarimuose dalyvaus ir Indijos 
atstovas, nors dominijos teises 
Britanija ketina suteikti Indi
jai tik po karo.

Vokietija siunčia 
Rumunijai daug 

amunicijos
BUCHAREST, Rumunija, 

lapkr. 1. -^-.Rumunija pasku
tiniuoju laiku gauna daug amu
nicijos iŠ Vokietijos. Viena nuo
monė reiškiama, kad naciai mo
ka rumunams amunicija už 
aliejų. Kita nuomonė yra, kad 
naciai stengiasi sustiprinti ru
munų atsparumą prieš Rusijos 
užsimojįtnūs Balkanuose.

■ • ' .. , , ,u..'.

Rusai nori pirkti gu
mos vokiečiams

• . , ■ . ,• I . k.', .v . . 1

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
1. — Sovietų Rusija nori nu
pirkti- Jungt. Valstijose 10,000 
tonų gumos. Ekspertų manymu 
pati Rusija turi pakankamai 
gumos savo reikalams, taigi ji 
norinti nupirkti gumos Vokie
tijos naciams.

Rusu reikalavimai
STOCKH0LM, Švedija, lapkr. 

i.; Interpretiiodami sovietų 
premjero kalbą, pasakytą an
tradienį, Rusijos-Suomijos gin
čo stebėtojai numato šitokius 
rusų reikalayimus:

1 — Kad suomiai “paren- 
duotų” (nesakoma, kad “ati
duotų”) RUsiįos armi j ai ir: lai 
vams bazę/miestely Hango.

Šitas miestelis, randasi Suo
mijos įlankos pakraštėje, prie 
įplaukimo į įlanką. Kitoj įlan
kos pusėje (Estijoje) ties ta 
vieta yra estų uostas Baltiški. 
Gavę šitą bazę Suomijoje, ru
sai pilnai kontroliuotų visą Suo
mijos įlanką. - . j ;

2 — Rusai reikalauja kai 
kurių mažų salų Suomijos įlan
koje. r

3 — Rusai nori gauti dalį 
Karelijos provincijos, į šiaurę 
nuo Leningrado,.

4 — Dalį pusiausalio Ryba- 
chi. Tas pUšiausalis yra šiau
rėje.

5 — 
miams 
žemės.

Tas 
sams. 
tokios 
kokią turi punktai, kurių rei
kalauja rusai.

Ar suomiai sutiks priimti ru
sų sąlygas? Neoficialiai kalba
ma, kad sąlygos suomiams yra 
nepriimtinos.

O jeigu suomiai rusų sąlygų
< . . t I -

nepriims — kas juos laukia 
tuomet? Antradienį kalbėdamas 
vyriausiam Rusijos sovietui 
premjeras Molotov pasakė, ko 
Stalinas iš Suomijos nori. Vie
šas pareiškimas, kai dar veda
mos dėl reikalavimų derybos, 
reiškia grūmojimą. O viešas 
grūmojimas, stebėtojų many 
mii, rodo, kad Rusija yra ne
tarusi paklupdyti suomius ant 
kelių.

Mainais rusai siūlo suo-

plotas nesvarbus ru- 
Jis neturi nė suomiams 

strateginės reikšmės,

Rusai padarys žygių 
taikai Genevoje

GENE VA, Šveicarija, lapkr. 
1. —Tautų Sąjungos atstovai 
Genevoje davė suprasti, kad 
sovietą Rusija planuoja duoti 
pasiūlymų taikos Tautų Sąjun
gos sesijoje Genevoje. Sesija 
prasidės gruodžio 4 d. Kokie 
rusų pasiūlymai bus, nepraneš
ta.

Angliakasiai stipri 
na organizacijos 

finansus
WASHINGTON, D. C., lapkr. 

1. — Thomas Kennedy, United 
Mine Workers unijos sekreto- 
rius-iždininkas, paskelbė, kad 
angliakasių unija uždėjo na
riams specialius asesmentus. 
Asesmentų uždėta po $2 nariui. 
Tikimasi kartu su .asesmentais 
unijos fondus padauginti iki 
$3,000,000.

Samdytojai puola Amerikos 
organizuotus darbininkus. 1940 
metais įvyksta Jungt. Valstijų 
prezidento rinkimai. Organizuo
ti šalies darbininkai mato prie
šaky svarbius jiems įvykius ir 
nori būti prisiruošę savo teises 
apginti ir naujų laimėjimų 
siekti. / : < ‘

Siunčia Austrijos žy
dus i Lenkijos sritis

BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 
1. — Per paskutines porą sa
vaičių mažiausia 4,00Q Vienos 
žydų pasiųsta į Lenkiją, kur 
Hitleris kolonizuoja žydus. Na
cių vyriausybė Austrijoje kal
ba, kad iki kovo 1 d. 1940 me
tų Vienoje nebeliksią ne vieno 
žydo.

Vokiečiai nušovė 
6 talkininkų 

lėktuvus
BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 

1. — Nacių armijos komuni
katas, išleistas trečiadienį, pra
neša, kad', pereitą pirmadienį 
vokiečiai nušovė šešis karo lėk
tuvus. Keturi tų lėktuvų buvę 
britų, priklausomybė kitų dvie
jų nenustatyta.

Ketina paskelbti ka
ro stovi Holandijoje

..... .

H A AG A, Holandi j a, lapkr. 1. 
— Vyriausybe ketina artimoj 
ateity paskelbti karo stovį kai 
kuriose šalies dalyse Vokieti
jos pasienių. Tam tikros šalies 
apylinkės jau apsemtos vande
niu. Tai yra holandų prisiruo
šimai ryšium su gandais, kad 
naciai planuoja pulti Francu- 

' ziją per Holandiją ir Belgiją.

$2,000,000,000 Jungt 
Valstijų karo rei

kalams
WASHINGTON, D. C., lapkr. 

1. — Numatoma, kad 1940 me
tais valdžia prašys kongresą 
paskirti armijos ir laivyno rei
kalams daugiau nei $2,000,- 
000,000.

Francuzai nušovė 
tris lėktuvus

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 1. — Francuzijos karo 
komunikatas trečiadienį sako, 
kad francuzai antradienį nušo
vė tris vokiečių lėktuvus. Du 
lėktuvai nukrito Francuzijos 
tvirtovių linijoje, o vienas vo
kiečių teritorijoje.

Rusų reikalavimai 
“garbingi”

Rusija,MASKVA, 
lapkr. 1. - 
premjero 
munistų 
“Pravda” 
“Sovietų
yra teisingi ir garbingi”.

Sovietų
Komentuodamas 

Molotovo kalbą, ko- 
partijos dienraštis 
trečiadienį rašo, kad 

pasiūlymai suomiams

Įves porcijas mai
stui Anglijoje

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
1. — Britanijos sveikatos mi- 
nisteris W. S. Morrison trečia
dienį paskelbė, kad pradedant 
apie vidurį gruodžio mėnesio 
Anglijoj bus įvestos porcijos 
kiaušiniams ir lašiniams suvar
toti.

Rumunija įkalino
400 vengrų

BUCHAREST, Rumunija, 
lapkr. 1. — Rumunijos vyriau
sybė paskelbė, kad 400 vengrų J 
Cluj apygardos gyventojų, ta
po įkalinti. Vyriausybė įkalino 
juos, atidengusi vengrų sąmok
slą iššaukti toj apygardoj su
kilimą.

Britų laivas pabėgo 
nuo submarino

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
1. — Ankstyvieji trečiadienio 
pranešimai sakė, kad vokiečių 
submarinas torpedavo britų 
prekybinį laivą Coulmore, 709 
mylių į rytus nuo New Yorko. 
Vėlesnieji ; pranešimai teigia, 
kad Coulmore pabėgęs nuo sub
marino.

Vokiečiai tikisi baig 
ti karų iki Kalėdų
BASEL, Šveicarija, lapkr. 1. 

— Gaunamuose čia laiškuose 
4š Vokietijos karo fronto na
cių kareiviai reiškia nuomonę, 
kad vokiečių submarinai ir lėk
tuvai sulaužys britų blokadą, 
privers Angliją badauti ir pri
vers talkininkus pasiduoti vo
kiečiams iki Kalėdų.

WINDS0R, Kanada, lapkr. 
1. — Valdžia atsisakė įleisti į 
Kanadą žinomo fašisto, Jungt. 
Valstijų katalikų kunigo Cou- 
ghlino, žurnalą “Sočiai Jus- 
tice”.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 1. — Smarkių susirė
mimų įvyko trečiadienį tarp 
francuzų ir vokiečių kariuome
nės burių keliose vakarų fron
to dalyse. Vokiečiai užėmė 
Francuzijos kaimą, bet buvo 
priversti pasitraukti. Painfor
muotuose rateliuose Paryžiuje 
numatomas galimumas, kad Vo
kietija pradės didelį ofensy
vą.

NEW YORK, N. Y., lapkr.
1. — Jungt. Valstijų lėktuvai 
ir karo laivai ieško įgulos bri
tų laivo Coulmore, kurį ataka
vo vokiečių submarinas.

--X--X--X--
WASHINGTON, D. C., lapkr.

1. — Į valstybės sekretoriaus 
Hull’io prašymą nestatyti pa- 
vojun amerikiečių, laivo City 
of Flint įgulos, nacių vyriau
sybė atsakė, kad nuo vokiečių 
amerikiečiams pavojaus nėra.

—X--X--X--
WASHINGTON, D. C., lapkr.

1. — Atstovų rūmų vadai de
mokratai reiškia nuomonę, kad 
administracijos proponuojamą b 
Jungt. Valstijų neutralumo pro
gramą kongresas priims šią 
savaitę.

--X—X—X--
HELSINKIS, Suomija, lapkr. 

1. — Kalbama, kad rusų rei
kalavimai Suomijai, išdėstyti 
sovietų premjero Molotovo kal
boje antradienį, suomiams at
rodo nepriimtini. Suomijos de
legacija vyksta į Maskvą. Vė
lesnis pranešimas duoda supra
sti, kad delegacija jau pasie
kusi Maskvą.

--X—X—X--
VIENA, Austrija, lapkr. 1. 

— Naciai siunčia tūkstančius 
žydų iš Austrijos į Hitlerio pa
skirtą jiems rezervaciją Lenki
joje.

--X- X—X--
BERNE, Šveicarija, lapkr. 1. 

— Kad nepritruktų maisto, 
Šveicarijoj įvestos porcijos cuk
raus, ryžių, džiovintų pupų, 
taipgi rugių, miežių ir alie
jaus.

--X- X—X--
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

1. —• Britanijoj kį!a nepasi
tenkinimas valdžios įvestomis 
ryšium su karu restrikcijomis. 
Reiškiama nuomonė, kad kai 
kurie suvaržymai artimoj atei
ty bus palengvinti.

—X—x-—x—
TOKIO, Japonija, x lapkr. 1. 

— Japonija paskelbė įsteigusi 
savo laivynui bazę prie Maizu- 
ru, Japonijos juroje, 465 my
lių toly nuo Vladivostoko.

Sekmadieniais 
NAUJIENĄ RASTINE 
bus
ATIDARYTA
nuo 9 vaL ryto iki
1 vai. popiet

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo S vai. 
ryto iki 8 vaL vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.



Aą Žmonės Mano
AR REIKIA NESIRŪPINTI LIETUVOS 

VIDAUS POLITIŠKA TVARKA?
Spaliu 1 dieną vienas radijo vimai. Ant tų visų švenčių
1 1 ✓ A T T . _ 2 » • v • • v

Spaliu 1 dieną vienas radijo vilnai. Ant tų visų švenčių ir 
\alandos leidėjas (A. Vanagai- apgailestavimų šimtai karto
tis) per savo valandą išrėžę to- jų mums kaįė į gajvas, kąd ųięs 
k į pamokslą Chicagąs lietų- Amerikęs lietuyiai turime ne- 
xiems; girdi, šiais neramiąis pamiršti Lietuvos, nepamirš ti, 

susirūpino kad lenkai užgrobė Vilnių, tu-

tis) per savo valandų išrėžė to- jų mums kaįė į gajvas, kąd ųięs

xiems; girdi, 
laikais daugumas ; 
Lietuvos likimu, ir kiekvienas 
peršąs savo nuomonę, kaip Lie
tuva turinti valdytis, kaip tu
rinti atgauti Vilniaus kraštą ir 
t. t. Jis gi manąs, kad Ameri
kos lietuviams nereikalinga esą 
visai rūpintis, kaip Lietuva tu
rinti valdytis ir kaip atgauti 
Vilniaus kraštų. Girdi, Lietuvos 
valdytojai ten ant vietos žįnų, 
kaip reikia valdytis ir kaįp at
gauti Vilniaus kraštų. Jie, gir
di, tai ir padarysią ir be musų 
sieloj imąsi.

Šitokia to radijo valandos lei
dėjo nuomonė yra klaidinga, 
nepatriotiška ir turi savyje pa
slėptų tikslą. Tik pagalvokite, 
malonus sijai ty tojai, nejaugi 
mes Amerikos lietuyiai turime 
dabar nustoti rūpinęsis iy sįe- 
lojęsjs Lietuvos yįdaus gyveni
mu ir jos siekimais atgąuti pra
rastas savo žemes. Dėlko? Juk 
per praeitus 20 metų Lietuvos 
nepriklausomybes kasmet buvo apie tuos žmones, kurie moka 
rengiamos 16 vasario šventės į valstybę mokesčius pavidale 
apvaikščiojimas, ir 9 spalio aukų. Nors mes Amerikos lie- 
Vilniaus pagrobimo apgailesta- tuviai jau dabar didžiuma ne-

rime dėti aukas Vilniaus atva
davimui, dėti aukas Lįetuvos 
kultūros reikalams, ir pastaruę- 
ju laiku dėti aų^ąs Lietuvos 
Ginklų fondan. Tai kaip dabar 
tas radijo leidėjas nori, kad 
mes tuštuojau pamirštumėm 
jos

tuštuojau ps 
paevrgtus kraštus?

• ♦ * «

čią ręikįą ątipintį du dalyku. 
Jęį kurios npys šąlįęs piliečiai 
moka į valstybę mokesčius, sa
vo šalies valdžios palaikymui 
lai jie turi teisę žiūrėti ne tik 
kaip ir kokiems reikalams tie 
mokesčiai yra sunaudojami, bet 
jie turi t.eisę 0urėtij kokių 
tvarka bus jų šalyje, vadinasi, 
jie turi teisę pasistatyti tokių 
.valdžią, kokįa jiems tipką. pa
statyti Jokius yaldipinĮ<ųs, kQ* 
|ū,e jiepis tipką, ir juos prąša- 
lįpti, kada jie pasirodo petin- 
kąmį ir pegerai savo pareigas 
atlieka.

Tų patį galipia pasakyti ir

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUQR

CO. — VVhplesalc
4707 S. Halsted S t.
Tel. Bęulevąręl 0014

besame Lietuvos piliečiai, ta- 
čiau jei į mus kreipiasi įvairios 
Lįętuvos orgąnizacijos prašyda
mos aukų; tai yienam tikslui, tai 
kitųjų tikslui, o net ir dėl gink
lų nupirkimo Liętuvos karei- 
yįapjs; tai nąjąųgi mes šiandieų 
neturime teisės pareikšti sąyo

CRANĖ COAL COMPA^Y 
' ’ 5332 Šq. Long! Ayeijue 

Telefonas PORTSMOUTH 90Ž2v
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant 1 $7-65
5 fonus ar aaugiad ............................
PETROLEUM CARBON COKE $7.40

( Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas' ■
Sales Tąx ek?trą.

4117

4213

irptęs mięros J4, 16, 18 ir 20

nuomonę, J<okiqs mes valdžios 
pageidaujanie Lietuvos žmo
nėms, ir pareikšti savo troški
mus, kad Lietuvoj valdžia ban
dytų visokiai^ gajjipąjs butjajs 
atgauti pavergtas Lietuvos že
mes? Kas čia blogo? Juk jei 
Amerikos lietuviai dar rūpinasi 
Lietuva, sielojąsi jos ųeląųųjg- 
mis ir džiaugiasi jos laimėji
mais, tai tas kaip tik ir parodo, 
kad Amerikos lietuviai dar nė 
ra į|tąn|ėję. Juk ręįkia ątpiiųfk 
kad bus baisu, labai baisų pyį-' 
simįnti tų laikų kądų ų’O^as 
šiame Amerikos kontinente ne
besirūpins Lietuvos likimu, ne
sidžiaugs jos laimėjimais ir ne
sisielos jos nelaimėmis-

Lipfoyp? fąptl,Djn^ą

čia rųįįtia pabrėžti,\ kad yjąi 
samdyti įr nesąipdyti Lįetųyps 
tautininkų partijos simpąiijiąi 
nori, įcad Ąį^erikos Jįetųyįųį 
duotų ląb^i gausias ųukąs 
tik pafęiįįąĮąują (įel Lietųyp^, 
bet gipk £)ieye, bad j^ 
ir neprisijųintų, kę^ips 
jie pageidaują Ljetųyųę |pąą- 
nėms. Pagal jų irebĮąidįųg^ lųą.- 
nymų, geriausiai gali valdyti 
Lietuva tąutįųįnkų partija, ^ų- 
ri į valgių įsilipo per 
nelegaliai. (Čia tąųtiųįnl5.ąųĮ.s 
gelbėję krikščionys dęiųokrątąjį 
ir Romos kunigija).

Reikia žinoti, kąd Lięjtųvp^ 
žmonių teisėtu bU<Ju iširinjklą 
valdžia buvo atvadavusi Klaipė- 
dų, o tąuiininkų jų mąndrapyp- 
kių valdžia prakišo ir pi’alčba- 
yojp Klaipėdą. Lietuvos tauti
ninkų valdžia buvo labai smar
ki prieš beginklius Suvalkijos 
ūkininkus, kurių bnvp sustrei
kavę, kad galėtų gauti didesnes 
kainas už savo žemės produk
tus. Dar visame pasaulyje ne
girdėtomis karo lauko teismo 
prįęmopėjnis niąlšipo ūkinin
kus. Keturis iš jų sušaudė jy ke
lias dešimtis sukišo į kalėjimus 
vien f ik (už streikąvimų, kųjd ga
lėtų gaju t į dicįesnę^ kąinas ųž 
savo žemes vaisių#.|ą pąųęiį 
pati tąutininjkų valdžią pągąiųir 
Ko, dėl kurios Liętųyps ųkiųįn- 
kai ir darbininkai turėjo stręį- 
kuoti. , »•

Prisiminkiųie čia, kad Ąngr 
liją, Fjranciją ir Jungtinės Ainė- 
rjkos Vąlstybės nuvertino sąyįą 
pinigų^ ir nufėjp nuo aukso pą? 
grindo, o nykštukas Lietuva pa
siliko ant aukso pagrindo ir sa- 
vo pinigų nenuvertino. Pasekmę 
buvo ta,' kad Lietuvos pinigai, 
išleisti palyginime su doleriu, 
10 litų ųž U. S. cjolerį, pabran
go beveik du sykiu. Kur pirma 

irkti Lietuvos pi- 
dolerį 10 litų, iaį

taipgi
i

Naktiniai Rūbai—No. 4213—Suk 
$2, 34, 36, 38, ?8, 40, 42, 44 ir 4įj

No. 4117—Sukirptos mįeros 12,
Norint gąuti vieną aįr daur 

giau y|r$ purędytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pač
io ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuotu 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So Halsted St., .Chicagb, HL

NAUJIENOS Pattern’wDept. ’ '
1739 S. Halsted St., Chlcago, UI.

čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti map pąyyzdj __

Mieros ----------per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

NAUJIENOS, Chlcago, H

Ką daryti Ma to
riu slogą...

pirmutinių ^alyk&į, turint s^sra. reik/a nu
eiti pas savo aaktfcra. Ifigydyti sloga yra 
j.usu ręl’k^ae.' pjajųjtfąjį pjas^
k^s, jkad,a JyąU, Kūno atsęąrumąs yra 
Ir jus nepagraūnate t^ipr greit sloęos. ' ' 

Ąalįrąntię ' “rjęąiaji^i” yęa Įį Wu
padėti
savo įpročius! Kada jus jausitės reikalin
gi liuosųotojo •— vartokite atsakingą Kx- 
Lax! Ex-Lai' yra ivelnun, bet tinkaipai pei
kiantis. Ji8‘ paliuosuoja jusu vidurys fpjpf-

R-

ip Ii? nuaugusiems

vaĮ.

yra gre'rae
taip pat. Vteoge vaiatitiflee po 10c ir 25c/

Tai H Am Air i ta -rairlaa

)B wffi ■ 
5?

ĮŲIH./'IU. liuese

Ketvirtad., lapkričio 2, 1939
prisipirkti pigia kaina dvarų 
ceptrų ir šiaip ūkių. O Lietuvos 
ųkipinkai gąucįaipi fris syk ma- 
žįaų už savo produktus nebe- 
gąĮęjd ątsįn)okxęfį skolų, negalė
jo užsimokėti vąlstybinių mo
kesčių, Ir pąsęįuųėje jų ūkiai 
buvo parduodami iš varžytinių. 
Tai of tps ir priy.ėdė ūkininkus 
prie streikų, tas —privertė val
džiai priešintis.

Kacląųgi tuo laikų nebuvo nei 
§ęįpio, ųei jokios žmonįų reika
lų atsjpyybės, tai žmoųes netu
rėjo kąpi skųstis ir bųyo pri
vesti prie desperacijos. Pasek
mė buvo streikai, vėliau kariš
kį teismai, šaudymai įr kalėji- 
iųąi. Tąį ųt l<okįą tvarkų davė

Jąutininkų

Bčikią ąfąip)jF?|j. ^4 tiems 
Į?Fo nu-

Lei^Ji ją Jjąusmė bu
vo pąjceįątą kalėjimu. Vėjiau to- 
Kefeii? PF- tijBuman-

IF l«ti liko pa- 
j$4i U jtąįėjijpy. Jip ir atplėšė 
!W.o ; ’ ■ -

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midvvife
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

SKUJ SPECIALISTAI

ĮA.elųyp^ kraštą.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND ĄVE. 
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 YĄRDS 224Q 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

w pi

gus jo »FFfe?W ,
j,opo ijtą jxey Kitaip'

1"i senovines algjis galėjo <1 usyk 
daugiau nupirkti, negu pirma.

Todėl tąip tautininkų partijos 
valdoma Lietuva ir paliko savo 
pinigus nenuvertinus, kad tau-
tipigM Kup dapgiaijsia'Ip gądypė.

- RąįĮytpjas Jo- 
pasižymė-Įiąą

jęs kelįąįs ' romanais ir gavęs 
*į)| jkąįjcųrįųos ęąyo veikalus 
pręnąįj.ąs, pradėjo rašyti roma
ną iŠ Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus gyvenjmo. Romane 
busią vaizduojama šio didžiojo 
švietėjo ir kovotojo dėl lietuvy
bės asmuo ir jo gyventojo me-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys

I atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj' nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daugeįyj atsitikimų ąkys atitaiso
mos be akinių. Rainos pigiau kaip 

pirma.
4712 Soutį Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd S t. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Ąve.
(prie Kedzie Avė.) 

BRĮGHTON BANK BUILDING 
Atdara 10:0Q y. r. iki p':pp v. y.

Trečiadieniais Susitarus 
Tel. Lafayette 3Į51

f IlSt .Iri,»f >' ’ » > H * • ’ ’ ** '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John Fu Eudcikis
• v. • ri.). • ■ ‘ »

IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

MBUEANCE
. i?- SENIAUSI 

"i S
- -v.'..

ip>. 'Azaaui

Visi Telefonai IfARDS 17414742 
4605-07 So. pLerniitage Avė. ' 
4447 South Fąirfięld Avenue

■ ■ ' IR
J A ! koplyčios visose

Klausykite musų radio prąi^mą Antradienio ir fteštadlęnio syt- 
me&aiM, p:p0 yM. ryto U tV. H. L P. stoties (1486 KĄ 

7= ■;/>' W •ALMMIERa

DR. G. SERNER
piETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nėdėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
• ••».♦ -« s * ♦ -T • ,

GYDYTQJAI IR DENTISTĄI 
Ąiperįkąs Liętuvių Daktarų

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS 
2500 West 63rą S.frėet

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office JVentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanną Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoją
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

nigus už viepą
Lietuvai pasilikus ant aukso pa-> 
grondo, už vięną dolerį bebuvo 
galima nupirkti tik 5 litus ii 
80 centų. Pasekmė buvo ta, kad 
Lietuvos visi žemės produktai 
nupigo net tris sykius, o pinigai 
nei tris sykius pabrango.

Kadangi Lietuvos ūkininkai 
buvo prisiskolinę pinigų iš įvai
rių bankų, kada Lietuvos pini
gai buvo du syk pigesni, o da
bar bąpkięriai reikąĮąvo jš ūki-, 
ninku grąžinti pilnas suųias, ka
da pinigai buvo pabrangę du sy
kius, tai, čuppantąipą, kad Lie
tuvos ūkininkai buvo priversti 
parduoti ęayp ?eipęs produktus 
net tHs sykius daugiau, kol jųj 
galėjų atmokėti ta$ ųžtraiijctąg 
skolas, kada pinigai buvo pigus. 
Aišku, kad ūkininkai bųyo pri
versti rei^ąįąuti valdžius pąkeį- 
li kaii?^ a»f ne$ '&• 
taip ūkininkams grgsę jbąnkru- 
tas, arba praradimas savo ūkių. 
Todęl Liėįiivęs ūkininkai buyp 
priyęrsti streikuoti.

O ką tuoųiet fautininkų par
tijos valdžią darė, kad paleng
vinti ūkininkų ir darbininkų pa
dėtį? Ugi nieko. Lietuvos tauti
ninkų valdžia ir visi jos aukš
tieji valdininkai trynė delnus iš 
džiaugsmo, kad jiems bus pro
ga prisipirkti iš varžytinių la
bai pigia kaina didelių ir mažų 
ūkių. Mat, kada Lietuvos pini
gai jau buvo pabrangę du sy
kius, tai visi tautininkų val
džios valdininkai, aukštieji ka-!

* -> , y r • ,• r . ' ’ • f

Laidotuvių Direktoriai
» C V' ♦ l ™ . M >

NARIAI
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Lietuvių
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Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street /-'•f f • < • • I 1 1 % |
Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rpz. 6631 §o. California Avenue

Telefonas Republic 7868 
«<*••<) • r'*. • X

1 - - - ----------- -------- UI. .11 I

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Resjdęnęę Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCIUER AyE^UE 
Ofisę valandos:

2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
SOUTH CLAREMONT ĄVE. 
Valapdos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo
8939

DR. HERZMAN 
iš rusuos:: '' • 

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
O F I S A S

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

- CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo
4 vąl. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nėdėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. x
Phone MIDWA¥ 2)880

| ĮAŪLEVIČIUS
<34§ C^lijornia Phone Lafayette 3572

i P. j. BĮLUKAS
3354 $o. Hąlated Street YARDS 141Q.

■i. j. w
164§ West 46th Street 0782

yapds lį39 
Yąjtfs 1138

LACHAWI(Z IR SŪNUS
23|4 West ^3rd PJace Bhone Canal 2515

JjMg F?7J)

AtBĖRTj
§o. W^terf) 4y^o hone Lafayette 8024

ss-

Agentę PJjOfMj Yąrds 49,

rfesi? °J4?

Dr.. F. Pulsucki Le Van
G|pVTO|jAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

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

f • ” • ■ »• ’. ’

A. Montvid, M. D.
West To.wn State Bank Bldg.

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

Telefonas SRELEY 7330 
Namų Įęlėfoiias Brųnswick 0597

Telefonas YĄRDS 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. Tplepjione PjLĄZA 320p

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

DR. ST. NAIKELIS
PHYSJCIAN AND SURGEON

3261 So. Halsted Street

_jmokat^ 
k. P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbojrn St 
Kamfe. 1431-1434-Tęl. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Vąląndos vakarais Auo ‘6 iki 8:30

Telefonas YĄRDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

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

4 ir 7 iįcį 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 
' 1 šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTO JAS. IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
33f? S. UALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., TfeČiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YAftbS 0994
Antrąd., Kęt.vir|acj. Penktadienį
4143 So. Archer Ąve.

Tel. LAFAYETTE 3650

Joseph V. Mockus
’ ‘ ADVOKATAS 

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.
'■ telefonas MONROE 0701

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Sq. Dearbęrji
Room 1230

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

Remkite tuos, kurie
• garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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KORESPONDENCIJA'

Indiana Harbor, Ind
Šaunios vestuvės. — Pavyzdin

gos lietuvių šeimos.
Spalio 14 d. plačiai žinomas 

harboriečiams jaunuolis Joseph 
Valavičius permainė savo “sto
ną”, — apsivedė su p-le Stella 
Abromaite iš Chicagos. Susida
rė tikrai šauni pora.

Vedybinės ceremonijos įvyko 
Chicagoje, 6812 Western Avė. 
Paskui buvo surengta vedybų 
puota adresu 6908 S. Western 
Avė., vadinamoje Marųuette sa- 
-ėje. Svečių dalyvavo apie 300. 
Vaišinami jie buvo visokiausiais 
valgiais, visokiausiais gėrimais. 
Muzikantai buvo paslankus ir 
griežė ne tik amerikoniškus, bet 
ir lietuviškus šokius. Tad ir se
nesnieji turėjo progos savo ko 
jas pamankštinti bei jaunas die
nus prisiminti. Žinoma, galimas 
daiktas, kad kitą dieną jie jau
tėsi gerokai sustirę.

P-ia Ona ValaviČienė, jauno 
jo motina,jiteLgėsi svečius tin
kamai pyilmti ir pavaišinti. Ne
atsiliko taip pat ir p. Valavičius.

Vestuvėse dalyvavo gana gau
singas būrys harboriečių, kaip 
antai: p. Jonas Ragelis, maisto 
krautuvės vedėjas ir žinomas 
veikėjas; ponai Jukai; Mikoli- 
čiai; Merkeliai su šeima, Aidu
liai; Petras Rindokas ir k.ti. 
Puota, truko per visą naktį (nuo 
5 vai. popiet >iki 7 vai. ryto). 
Svečiai sveikino jailnuosais ir 
linkėjo jiems laimingiausio gy 
veninio. Lnkėjiiiių nepasigailė
jo ir jaunosios poros giminės, 
- — broliai ir seserys.

Nuo savęs aš taip pat 
jauniemsiems ilgiausio 
mingiausio gyvenimo.

linkiu 
ir lai

Vietos lietuviams ponai Rage
liai yra plačiai žinomi bižme 
riai. Tačiau tai dar nėra viskas: 
jie ne tik yra geri biznieriai, bei 
ir visuomeniški žmonės. Pats 
Augelis priklausą bent kelioms 
organizacijoms: Susivienijimo 
kuopai, Indiana Harbor Lietu
vių Kultūros. Draugijai ir 1.1.

Spalio 18 d. ponai Rageliai 
minėjo 14 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Tąja proga buvo 
sukviestas, būrelis draugų, kurie 
buvo šaimiąi pavaišinti ir pa- 
(inksminti. .Beje, Ragelių vienas 
sūnūs šauniai valdo akordioną, 
o kitas yra talentingas smuiki
ninkas. Kadangi jie visai jaunu- t .• t
čiai, tai ateityje iš jų galima ti
kėtis šaunių muzikantų.

Ragelių kaimynams, ponams 
Motiejui ir Onai Kantrimams, 
sukako 19 mėty vedybinio gy
venimo. Abu jie yra tiek Susi
vienijimo, tiek Kultūros draugi- mingų metų.

spaudžią. Gerklėje džiūsta. 
O prakeikimas!

I ACME-NA HJIENI’ PIhii

Senatoriai Key Pittman (po kairei) ir Tom Connal- 
Cash and Carry” biliays autoriai.

Karo šmėklos

gybas tikrinti. Pamiškiais bė
ga kiškis. Iš kur jis?

Staiga šūvis. Kiškis kilstcle 
aukštyn' ir sud’ejuoja, kaip de-

KAUNĄS. — Kooperatinės, iri 
joms ąrtimos organizacijos: ternuoti septyni

juoja mažas vaikas, širdį kaž- ^Įelukis’V 
koks nejaukus skausmas su> kas. “jjeiūvos Cukrus”, “Mais-

KAUNAS. —-Merkinėje in- 
i ~ lenkų garlii- 

Kooperacijos Bąn* ylai po ištisos savaitės plukdy
to

tas”, “Pienocentras”, Lietuvos 
| Baltijos Lloydas, Ekonominė 

Nejučiomis išsiveržia žodžiai Karių Bendrovė, ako. b-vė “Ko- 
'Lietuvos Muilas”, 

i- “Parama”, “Sodyba”, Spaudos 
Fohdas ir a. b. “Valgis” vietoje 

, Vainikų ant a. a. J. Tūbelio ka-
Tylu ir ramu gamtoje, o te.— suaukojo 9>150 :Lt. varg- 

nais apkasuose audžia garsai, $dms §elpti ir dar 4 600 
jie nenutilsią, nenurimsta. stipendijoms neturtingiems stu*- 

—VISTASPATS Identams sušelpti.

ir einu savo tarnybos reika- operacija”, 
tais. Toks malonus, gražus gi-/‘^ 
lios žiemos povakaris!

mb Nemunu, pasiekė Kauną 
padėti Kauno žiemoš uoste.

KAUNAS. — Nuo spalių 1 
dienos Lietuvoje žymiai atšalo 
oras ir naktimis prasidėjo šal 
nos su gruodu. Naktį į spalių 
4 d. kaikuriose Lietuvos vieto
se (Šiauliuose ir Telšiuose) 
temperatūra jau buvo nukri
tusi iki 4 laipsnių žemiau nu
lio.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudė jimų 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 bonkute 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

(Iš Didžiojo Karo Užrašų i to kelmo. Aplinkui jį vėjo
Knygelės) sniegas ' nupustytas. SušalusiKnygelės)

A’okiau nuo miško stūkso 
vieniša eglė. Ji gražiai žaliuo-

Nemiga. Saulei leidžiantės, 
valandai kitai prisnusti. To
liau, toliau kiaurą naktį akių'ja. Ji tokia vieniša, sveikutė, 
nesumerki. Musų kambarys še
šių metrų ilgio, trijų pločio ir 
dviejų aukščio. .Miegame šeši.

Keistas tasai musų kamba
rys. Tai urvas po žeme. Be 
grindų, be lubų ir sienų. Mo
lis, sušalęs molis. Jo viduryje 
geležinis pečiukas. Gerai įkai
tinus, prie jo prieiti negalima. 
Toksai jis karštas. Tuomet nuo 
sienų, lubų krinta lašai, ar tie
siog sniegas.

Lovos? Šiaudų kuliai. Ir tai]) 
ištisą žiemą. Karo frontas, rfu- 
s’stovėjęs. Ramu. Ramu tuo
met, kai girdime tik šautuvų 
spraksėjimą.

Žiema. Gili žiema. Koksai 
metras sniego privalyta. Ap
linkui viskas baltuoja. Miškas, 
iš tolo ir tasai baltutis stūkso. 
Stūkso lyg pražilęs.

Nemiga. Naktis. Skaidri mė
nesiena. Nemigos lydimas žy
giuoju į mišką. Gražu. Tyliai 
snaudžia eglės, šakos jų pū
kais nukaišytos. Patrankos šo
vinių,. kai kurie medžiai suža
loti. Stovi pusiau medžiai nu
kirsti. Čia pat jų šakos guli. 
Atviros medžių žaisdos, nesu-

Akį veria.
Kartais pūstele iš kažkur at

siradęs vėjelis. Sniegas rūksta. 
Iš medžio pripustytų šakų dul
kėmis lekia. Mintvs skraido.

vieną kurią

tai įvairumas

Mėnesienoje medžių šešėliai 
juoduoja. Jie tokie ryškus! 
Rodos, tyko, laukia sučiupti. 
Nejauku. Atsisėdu ant nukirs-

jos nariai.
Linkiu abiem tom pavyzdin

gom lietuvių šeimom ilgų ir lai-
— J. J. Lidžius

suteikiam 
VIOLET 

Moterų diena

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IRTI

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo kambarius; 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsitn jūsų sveikatai 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; 
utaminkaia.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St

aras uropoje
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- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

• » •

Money Orderį ar Čekį siųskite:

Pro medžius matau tris mu
ro sienas. Karo pėdsakas. Sa
ko čia buvęs didžiulis dvaras, 
japie gyvenęs didikas, magna
tas. Dvaro rūmai žėrėjo. 'Pa
stogės linko nuo visokių gėry
bių. Žmonės prabangoje gyve
nę. O dabar, dabar teliko trys 
subyrėję sienos. Tai viskas, 
kas iš tų turtų paliko.

Šią naktį tik tos sienos ir 
pakirstos egles byloję,, kad čia 
karo butą. Žiurau,*-Wasf Suny
kusias muro sienas. Geras tai
kinys. Išsirenki
plytą ir paleidi šūvį. Pataikei 
—plyta subyra.

Tai pramoga, 
be darbo metu.

Stebiu tas sienas. ,
I .»

žiurau. Pasirodo žmonių še
šėliai. šautuvai, plieno kepu
rės. Žingsniuoja kareivių būre
lis. Tyliai eina. Jų tarpe maty
ti keletas beginklių.

—Suimtus belaisvius veda,— 
dingtele mintis;

-—O gal? Mintis nutrūksta.
Staiga ties to muro sienomis 

sustojo kareiviai. Kimus gar
sas. Komandos žodžiai manęs 
nepasiekia.

Beginkliai vyrai išsiskiria. 
Nuleidę galvas eina prie -sie
nos. Eilėje sustoja. Lydėję juos 
kareiviai retagrita išsirikiuoja. 
Matau šmėkštele kardas švie
soje ir ... skardus šūviai. Sto
vėję prie sienos ta akimirka 
susmunka. - .

Nakties tyloje pasigirsta vie
nintelis garsas, sužeisto žmo
gaus balsas. Jis verkia, dejuo
ja, kaip verkia dejuoja mažas 
vaikas. Dar suvis ir viskas nu
tyla.

Žygiuoja atgal kareiviai.
Mėnulio šviesoje stypso jų 

nejaukus šešėliai.
—Jau nebus kur pasišaudyti, 

—dinktelė mintis ir pakilęs 
nuo kelmo kiūtinu į namus.

Saulė teko. Teka gražutė 
saulė. Ji tokia skaisti, maloni. 
Pamažu, palengva lenda iš že
mes. Dingsta šešėliaL Praside
da dienos darbas: Trata šau
tuvai, spraksi kulkosvaidis. 
Nuaidėjo, nuskambėjo vienas 
kitas armotos šūvis. Cypau
jant oru lekia šoviniai. Musų 
įgula skubiai rikiuojasi.

Kasdieninis ryto vaizdas.
Paniuriai žiuriu į kareiviu 

Noriu apie kažką pasiteirauti, 
i bet miegas visą kausto 
'glėbęs, susmukęs lendu į ur|ą 
ir kaip stoviu gulu. 

Į Užmiegu kietu miegu. P 
.‘karojp tik nubudau. Einu

SUMAŽINTOS KAINOS!
GOLDEN WEDDING

■ f ................ -......................... , (

■■ /

B A R G E N A I 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką 
už . $4.00

25.00 Albert 
Klerneta ....... 8.00
50.00 Boehm 
Klerneta ........ 35.00
75.00 Bass Drum 
setas ........... 50.00

; 8.00 Gitaras su keisu ...... 4.00
12.00 Porto Phonographs .... 8.00

| GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., 3 blokai į va
karus nuo Halsted St. Tel. Canal 
6114.

Kiekvienas Lašas yra 4 Metų Senumo ar Senesnis 
—Gardus Strąight Whiskies Mišinys—ta patiABSOLIUČIAI ______ _____

TA PATI KOKYBE , Šaunioji Kokybė, kuri padarė Gokhn Weddirg
' • i ’ ♦ ___ • 1 1 i « j • ve

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISU 1SDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles

515.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNEK
typewriter sales

AND SERVICE
3712 S. Western Avė.

Prie Archer Avenue
DARAS, lietuvis pardavėjas 

Atdara antrad., kėtvirtad. ir 
šeštad. vakarais iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3534

Garsia. Pabandykit jos šiandien.

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
mtudkft ir kitus įdomius 

pranešimus.

Č^pyriftht 1939.JosėS.Finch & Cto.t lhc.rSčhenley, Pa.
“............. --rjt-- • 7 ~ - J

U.

OOPKOOF—KAIP TINKA, IŠ BOURBON AR RUGINES 
Straight WhlHkies produktai yra 4 m. senumo ar senesnė

“PER 50 METŲ NETURĖJO SAU LYGAUS”

•• .an 
-r -

?-.y“; y

15
PAINTEDabar 1

UŽTIKRINAME: (1) Kad Golde n We«l- 
ding, nors bauju žema kaina, yra lygtai 
Ša pati, puiki degtine, kokiu parsiouo- 
avo aukštesne kaina. (2) Kad k'ek- 

vlenas laAas yra vien degtinč, mažiau
sia 4 metų senumo. (3) Kad inusy di- 

- tlelis sendintos degtinės rezervas yra 
pilnai atsakys, kad užtikrinti Jums vie
nodi, aukoti, kokybę ateinantiems me
tams.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

iš stoties —

W.G.E.S

AR TAMSTA
TAUPAI?

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

X,

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

. ' kejimais is

MADŲ

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

JTHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
Adresas>

Mietui

ValetO*

NAUJIENOS”
IŲJ9- South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui. . a 

ar

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.

Vardas--------------------
NAUJIENŲ SPULKA

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



4____________________

NAUJIENOS
The LlthuanUn Daily Newe

Publiahed Daily Excėpt Stmday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ino.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ratas:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

NAUJIENOS, UMcago, UI. Ketvirtad., lapkričio 2, 1939 ■

Entered as Second Class Matter 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St„ 
Chicago, Ilk Telefonas Canal 8500.

KOMINTERNO PUČAI
$8.00

4.00 Savaitraštyje “The Saturda# 
2-OĮj Evening Post” šią savaitę įdėtas 

?75 be galo įdomu^ buv. sovietų ge
nerolo W. G. Krivitskio straips-

• Lis apie ginkluotus sukilimus, 
75C kuriuos Komunistų Internacio-

♦UtMkymft kahuu
Chicagoje—paštu:

Metams________________
Pusęi metų_____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams . ......... .
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija _________ —
Savaitei --r—.—_________
Menesiui _______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, |na^as> arba 'Kominternas , da-
_ _ v 4  I «■ • y i

Baltijos pajūryje nauji vėjai
♦ *• -

paštu: 
(Atpiginta)

Metams :________
Pusei metų _____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ___ _________ ____ $8.00
Pusei metų — ..........L L
Trims mėnesiams____ .____ !
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Gremėzdiška kalba

Irę įvairiose Europos šalyse.

^2 75 sąmokslą prieš valdžią
lįo Komiuterhas padarė Lenkijoje, 
1.00 Rusijos-Lenkijos karo metu, 
“5 1920 m> Paskui buvo daroiųi 
i:. sukilimai Vokietijoje 1921 m. ir 
įoo im, Estijoje 1924 m. jr

i 2,501 Bulgarijoje 1925 m. Visi šitie 
“pučai” buvo nesėkmingi. Suki
limuose žuvo tūkstančiai fana
tikų, aklai klausiusių Maskvos 
įsakymų. Bet Maskva niekuo
met neprisipažindavo kalta Kdėl 
tų nepasisekimų. Ji kiekvieną 
kartą suversdavo atsakomybę 
komunistų partijos vadams toje 
šalyje, kur įvykdavo nelaimin
gas ‘‘pučas”.

Kaip jurmesniuose savo raš
tuose, taip ir Šitame straipsny
je Krivitskis paduoda gausybę 
faktų: nurodo, kur ir kada tie 
Kominterno sąmokslai ir suki
limai įvyko; pasako vardus ir 
smulkiai aprašo, kaip “pučai“ 
buvo organizuojami. Kiekvie
nas skaitytojas pripažins, kad 
autorius žino, ką jisai kalba.

O kas yra tksai Kominternas ? 
“Trečiasis“ Komunistų Interna
cionalas (Kom-Internas) buvo 
įsteigtas Maskvoje 1919 m. ko
vo men. 2 d. Tai buvo grynai 
Lenino (Uljanovo) sumanymas, 

Ikuriam pradžioje nepritarė net

Sovietų Rusijos diplomatijos savybės. — Pasisavino tai, 
' ką pirma smerkė. — Ko Maskva reikalavo iš Lenki-1 

jos už siūlomą paslaugą? — 
rainiečiai. — žodžiai ir darbai, 
likimas. 1 
giau. -r- Nieko nėra amžino, 
rytos sutartys.'

- Idealistų nėra. — Uk- 
— Baltijos valstybių 

Galime tik tiek pasakyti: galėjo būti blo- 
neamžinos ir suda-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Pilnesnės žinios apie komisaro Molotovo kalbą, pa-j 
sakytą užvakar Vyriausiojo Sovieto sesijoje, rodo, kad 
jisai yra visai ne diplomatas, nors Stalinas jį pastatė už
sienių reikalų departamento priešakyje. Savo kalboje 
Molotovas smerkė ir užgauliojo' visą eilę neutralinių val
džių. Jisai nepalankiais žodžiais atsiliepė apie Turkiją, 
piktai atakavo Francuziją ir Didžiąją Britaniją, statė 
reikalavimus Estijai, tyčiojosi iš Lenkijos ir neiškentė 
neužgavęs Amerikos Jungtinių Valstijų.

Koks buvo šitų atakų tikslas? Ar komisaras Molo
tovas norėjo parodyti savo klausytojams, kad jisai ir jo 
“bosas” nieko pasaulyje nebijo? Bet sovietų valdžios po
litika rodo visai ką kita. Ji užpuolė Lenkiją tiktai tuo
met, kai pastaroji jau buvo parblokšta vokiečių! Dabar 
Maskvos agresingi žygiai yra atkreipti, prieš silpnas Pa
baltijo tautas; bet kai ji turėjo ginčą su Turkija, kuri 
yra pusėtinai stipri valstybė, tai Stalinas gavo ilgą nosį.

Užvis keisčiausiai skamba Molotovo kalboje sarkas
tiškos pastabos apie prezidentą Rooseveltą ir Jungtines |d7u7^^
Valstijas. Kadangi Rooseveltas siuntė laišką “draugui” Ljjos centro komiteto. Apie jo 
Kalininui, patardamas sovietų valdžiai neskriausti Šuo- įsikūrimą Krivitskis tarp kitko 
mijos, tai Stalino komisaras rado reikalinga apkaltinti rašo:
Jungtines Valstijas prasilenkimu su neutralumo politi- “Keletas socialistų arba 
ka ir prikišti joms Filipinus ir Kubų, kurios, girdi, seniai prie bolševizmo prisišliejusiu 
“reikalauja laisvės ir nepriklausomybės, bet negauna”, asmenų, kurie atsitiktinai bu- 

To ne gana. Molotovas leido sau pasmerkti Jungti- ™ Maskvoje, suvaidino rolę 
nių Valstijų administracijos pastangas atšaukti ginklų SkaSvijos so^

embargo, kuomet Įis kĮąųsimas yra svarstomas-kongreJ*’Ci^s^nių • kairiojo
se. Jisai pareiškė,'kad toks įstatymo pakeitimas paaš- spariio atstovu? vienintelis 
trintų ir prailgintų Europos karą! Kur yra matyta, kad tikras delegatas nuo užsienio
oficialus valdžios atstovas drįstų šitaip begėdiškai kištis revoliucinės organizacijos,
į kitos šalies parlamento svarstymus? obe^aiin’ «kVris xarts1t?v?^°

x. . , .. .. 1 . .v .v , . Spartako Sąjungą Vokietijo-
Sis gremezdiskas bolševikų komisaro issisokimas ne- je buv0 atvykęs su instruk-

pakenks prezidentui Rooseveltui nei jo šalininkams, ku- eijomis nuo" Rožės Luxem-
rie reikalauja embargo atšaukimo. Priešingai, jisai grei- burg balsuoti prieš naujo lo
čiau susilpnins embargo rėmėjų poziciją, nes Amerikos |- ternacionalo steigimą.“ 
kongresas gali tokiomis nachališkomis Molotovo atako- 

e mis tiktai pasipiktinti.
Taigi “Kominterną“ įsteigė 

Leninas su keletu kitų asmenų 
Su Hitleriu susibičiuliavusi, sovietų valdžia pradėjo I iš Rusijos bolševikų partijos 

netekti paskutinių likučių diplomatinio takto. centro. Nė viena darbininkų or-
’ganizaciją kitose šalyse jo stei
gime nedalyvavo. Vienintelis 
tikras delegatas iš užsienio, vo
kiečių “Spartako“ atstovas Eb-- 
erlein, neturėjo teisės pritarti 
Komunistų Internacionalo stei
gimui, kadangi jo organizacija 

nuo hitlerinio fašizmo I buvo tam priešinga.
O betgi tas Lenino padaras,

n

“PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
IŠLIUOSUOTOJAS”

buvo

Musų korespondentas Lietu
voje prisiuntė vieną kopiją la
pelių, kuriuos išleido rugsėjo 19 
d. “Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komitetas“. Tai ma
žas sklypelis popieros, kokių 
4 colių ilgio ir 3 colių pločio. 
Jame karštais žodžiais sveikina
ma “Sovietų Sąjunga ir jos gar
bingoji Raudonoji Armija”, ku
rios, girdi, “išliuosavo” ukrai
niečius ir baltgudžius, gyvenan
čius vakarinėje Lenkijoje, ir ap
saugojo juos nuo gręsiąmo 
jiems “naujo hitlerinio fašizmo 
jungo”.

O tas “išvadavimas
toks, kad rugsėjo 17 d. sovietų 
armija įsiveržė Lenkijon iš ry
tų puses, kuomet vakarinę Len
kiją jau baigė užkariduti H i tie- 
ris. įsiveržimas įvyko, kaip šian
dien visas pasaulis žino, su pil
nu Hitlerio pritarimu, nes jau 
rugpiučio 24 d., t. y. dar prieš 
prasidedant karui, Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris Von 
Ribbentropas, atvažiavęs į Mas
kvą, susitarė su sovietij valdžia 
dėl Lenkijos padalinimo. Taigi 
tikrumoje Hitleris pavedė Stali
nui rytinės Lenkijos gyventojus 
valdyti. Bet komunistai tame 
lapelyje pasakoja apie “isliuo-

jos neišvengiamos ir kai kuriais 
atvejais net būtinos. Tarptauti
nėje užsienių politikoje, žino
ma, visos Baltijos valstybė'* 
bent šiuo metu daug praranda 
savarankumo, jis beveik lygus 
noliui. Juk jei SSSR jas pasi
ima savo išimtinoje globoje, tai ; 
aišku, kad SSSR savistovios jų 
užsienių politikos nepakęs! Ka
ro viesulai tebesiaučiant lasai 
pereinamas momentas Baltijos 
valstybėms, bent iki šiol, ritu- 
liuojasi palankiai, bent paken
čiamai. Čia SSSR reikia atiduo
ti net atitinkamą kreditą.

(Bus daugiau)

jos valstybės nors daug pasiau
kojo, bet jos bent šiuo metu 
gali būti ramesnes, joms tiesio
giniai karas bent iš Vokietijos 
pusės negresia. Jos tam rėika- 
lui labai daug pasiaukojo, bet 
išvengė SSSR kariuomenės tie
sioginės invazijos. Tiesa, SSSR 
stipriai veiks jų vidaus gyveni
mą, bet tai visa eis ramesniu, 
taikesniu budu.

Bent tų valstybių tautiniai 
reikalai nebus skaudžiai pažeis
ti. O tai jau labai svarbu. So
cialiniu požiūriu, jei bus čia į- 
vesta daug įvairių reformų, taigalėtų pirštis sukurti Ukrainos 

respubliką. Juk Vokietijos pla
nuose iš seno buvo numatyta to
kią respubliką įsteigti. šito 
SSSR nenorėjo ir negalėjo pri
leisti, nes tai jos valstybės buvo 
pienas iš silpnesnių taškų.

Taip pat SSSR netiki į Vo
kietijos su ja gerus santykius; 
ji numato, kad ateityje tarp Vo- 

I kieti jos ir SSSR gali kilti karas, 
todėl SSSR bųtinai reikalavo I kasdieniškos apeigos.

SSSR diplomatija daug pasi-.. 
savino kapitalistinių kraštų di- : 
plomatijos savybių. Ir ji išmo
ko tyliai, ramiai, slaptai daryti 
įvairias sutartis, pasitarimus,, 
derybas ir kitus diplomatinius 
žygius, apie kuriuos viešumoje! 
visai neskelbiama. Štai Maskvp4 
je vėlybos yasaros metu ilgą lai
ką ėjo derybos tarp Anglijos ir 
Prancūzijos iš vienos pusės ir 
SSSR iš kitos. Apie tų derybų 
eigą veik fdekas nežinojo, ir 
toms deryboms buvo priduota 
labai didelės svarbos. Atrodė, 
kad visai tos derybos netikėtai 
nutruko ir staiga SSSR sudaro 
jau visiems žinomą sutartį su 
Vokietija. SSSR Įdiplomatijos 
garbei tenka pasakyti, kad iki 
šiol niekas nežino, dėl ko ne
buvo susitarta su demokratijos 
valstybių atstovais.

štai jau tik dabar ka£o eigo
je po truputuką aiškėja, ko tuo
met SSSR reikalavo už Lenki
jai siūlomą paslaugą. Kiek da
bar tenka iš Europos spaudos 
pą^kirų žinučių patįrti, tai SSSR 
š Lenkijos reikalavo tai, ką da

bar jau įsigijo, būtent, gudų ir 
ukrainiečių apgyventų teritori
jų ir Baltijos valstybėms savos 
garantijos, tai yra tai, kas da- 
W jau vykdoma. Lenkijos ne
apsukri, netolregė diplomatija, 
“šabes goj“ Beka vadovaujama, 
visai nenumatė, savo pajėgų ne- 
apskaitė, kas ją netolimoje atei
tyje gali ištikti. Bajoriškos Len
kijos diplomatija galvojo, kad 
ją kitos valstybės turi ginti be 
jokių rezervų ir už tai lygiai 
nieko sau nereikalaujant, šia
me materialistiniame amžiuje 
tokių idealistų nesama, kad kas 
nors sutiktų dėl kitos valstybes 
labo eikvoti ne tik savo turtų iš
teklius, bet kartu net žmonių 
gyvybes. /

SSSR valstybės interesų po
žiūriu jos reikalavimai visai su
prantami ir net pateisinami. 
Lenkija buvo Europoje vienas 
iš neramiausių ir nepatikimiau-1 apsisprendimu. Tretysis interna- 
sių židinių, šitam įrodyti faktų cionalas turėtų būti pajėgus sa- 
mes turime Apsčiai, štai Vii- vo revoliucine dvasia, bet ne 
niaus byla, štai jos pasielgimas militarimu pajėgumu.
su Čekoslovakija. Net nepaisant, Juk jei tretysis internaciona- 
kad ji turėjo sutartį su Pran- las tikėtų į Europos visuotinę 
euzija, o vis dėl to Prancūzijai revoliuciją, tai jam netektų ka- 
nepageidaujant prisidėjo prie ro žygiu naujas teritorijas įsi- 
Čekoslovakijos valstybės pakrik- gyti, kad SSSR valstybės reika- 
dymo. i lūs apsaugojus. Juk revoliucinis

Lenkija valdė didžiulius uk-1 komunizmas savo eigos procese 
rąiniečių ir gudų plotus. Atseit, 
pei' gudus ir ukrainiečius galė
jo veikti SSSR vidaus gyveni
mą, tai yra provokaciniai kurs
tyti S&SR gudus ir ukrainiečius 
sukurti savo visai nepriklauso
mas valstybes, arba susijungti 
su Lenkijos gudais ir ukrainie- karo žygyje.
čiais.

Vokiečiai vienu metu net vie
šai pradėjo varyti akciją dėl ne
priklausomos Ukrainos. SSSR 
nutikėjo Lenkijos valstybės sti
prumu. SSSR iš anksto jau nu
matė, kad Lenkijai teks karo 
lauke susidurti ir kad ji bus nu
galėta,, todėl SSSR tykojo ir lau
kė, kaip iš Lenkijos ątfeįnus tą 
teritorijos dalį, kur gudų ir uk
rainiečių yra apgyvęn(ą. SSSR 
norėjo tą busimą ginčą ir nera
mų židinį visai radikaliai iš
spręsti, būtent, prijungti prie 
savo valstybės, kad ateityje nie* 
kas kitas dėl šito klausimo ne
galėtų kelti ir gu4us su ukrai
niečiais provokuoti.

Taigi, SSSR savos valstybės! 
saugumo sumetimais derybose 

r%U anglais ir prancūzais šitą 
išsikraipusios, skylėtos ir t. t. klausimą visai radikaliai pasta- 
Žmonės bukštauja, kad sienos te — atiduoti jai ukrainiečius ąu

Lietuvos Naujienos
KAUNAS. — Spalių 9 d., Vii-1 vėl spontaniškai iškilo Vilniaus 
__ i pagrobimo 19 metų su-1 problema.’ Iš naujo ji suintri

gavo ne vienus lietuvius... Lie
tuviai ir Šiame kare paskelbę 
neutralumą ir lojaliai jo laiky
damiesi, tebepasitiki savo gin
čus spręsti taikiu, derybų ke
liu. Žinoma, vyriausias šios 
problemos lėmėjas yra Sovietų 
Sąjunga, paskutiniu laiku svar- 

už krašto laisvę. Ta | blausias faktorius Rytų politi
koje... be aiškių autentiškų ži
nių nespėliosim, ar lietuvių vil
tys galės būti realizuotos bent 
iš dalies.

niaus 
kakties dieną, Kaune prie Ne
žinomojo Kareivio kapo, Karo 
muziejaus sodelyje įvyko ne- 

, Vakare 
leisti jai Baltijo's jurose iš ank-|prieš vėliavą nuleidžiant, pilnas 
sto užimti strateginius punktus, sodelis prisirinko Kauno visuo- 
butent, Suomijos, Estijos ir Lat- menės ir kaikurios organizaci- 
vijos uostų pavidale. Iš čia ir jos, pagerbti Lietuvos karžygių, 
kilo, kad tų valstybių gyvavi- žuvusių 
mą garantuoja ne kas kitas, bet proga dr. Juška pasakė prakal-l 
SSSR. bą, pabrėždamas dienos rimti

Raitijos valstybės iki šiol sek- ir jos reikšmę, taip pat pareikš- 
mingai laviravę tarp didžiulių damas, kad tokiais momentais 
valstybių nieku budu SSSR glo- pagerbimas žuvusiųjų už laisvę 
bai nenorėjo pasiduoti. Bet iš- yra tikrasis tautos stiprėjimo 
tikusio karo pirmų dienų liki- ir pasiryžimo įrodymas eiti tų 
mas viską kitaip nulėmė. Ką garbingųjų brolių eitais keliais. 
SSSR negalėjo gauti su prancu- Laisvės Varpui skambinant bu
žais ir anglais geruoju besi ta- vo padėtas vainikas prie Neži
nant, ji tai įgijo su Vokietija nomo j o Kareivio kapo ir pa- 
sutartį pasirašiusi ir karui pra- griežtas Lietuvos himnas ir 
sidėjus. malda už mirusius. Šios žuvu-

Jei Lenkijos diplomatija butų šiųjų dėl Lietuvos laisvės pa
buvusi bent kiek gudresnė ir gerbimo iškilmės buvo trans

uos viešpataujantis luomas ne Uuojamos per radiją. Spauda 1)^7'duodama, tai 
toks gobšus, tai privalėjo jai su tą dieną įdėjo daug straipsnių

“Su naujomis situacijomis 
plūstelėjusios lietuvių viltys, 
net tuo atveju, jeigu jos visiš
kai nepasisektų realizuoti, ne
būtų dingusios be naudos. vJos 
davė šiomis dienomis iš naujo 
pagyventi visai tautai viena, 
vieninga dvasia. Ir tai ne bend
ru vargu, baime, o bendromis 
aspiracijomis ir ateities per- 

Ispektyvomis... Politikoje jeigu
i ne 

lut dės. Kad galėtum
veltui. Do

SSS^pa.!iUly“aiLSU‘i!Cli^k,a‘l^ lietuvivj|kad'‘galėlum'’dUot7>“ rdkalingi

visos tau-

įsteigė

savimą
jungo! .7

Lapelio autoriai bando įtikin- pavirtęs sąmokslų įnagiu dikta- 
li publiką, kad sovietų “vož- toriškos valdžios rankose, su- 
dius“ kovoja prieš Vokietijos skaldė darbininkų judėjimą vi- 
nacius. Jie sako: šame pasaulyje ir paliko krūvi-

toriškos valdžios rankose, su-

šame pasaulyje ir paliko kruvi
nų pėdsakų paskutinių 20 mėly

Viso pasaulio darbo žmo-ĘvrOpOS istorijos puslapiuose!

Iš Lietuvos
nių vado (! —
Stalino vadovaujamoji Sovie-I 
tų Sąjunga, pasirašydama su^ 
tartį su Vokietija, sumaišė 
tuos imperialistinius planus. KAUNAS.^, čia lankėsi RaU’ 
Tačiau agresingoji Vokietija, donojo Kryžiaus tarptautinės 
per eilę metų Vakarų Euro- sąjungos generalinis sekreto- 
pos imperialistų stiprinama, L»įus ir Raud. Kryžiaus tarpiau* 
griebėsi pagrobti Lenkiją . komiteto atstovas Mal- 
Lenkija, Anglijos ir Prancu”Įcolm Davis, kurs susipažinęs au 
zijos buržuazijos išduota, no Į internuotų lenkų pabėgėlių buk- 

pasitenkinimą 
pagalba ir ža-

pajėgė atsispirti prieš hitleri- he, pareiškė 
nę Vokietiją.” , jieųis teikiama ,
Šitame Lietuvos komunistų tarptautines ir

atsišaukime, kaip matome, Vo
kietiją dar yra piešiama, kaip 
agresorius, užpuolęs Lenkiją, 
kurią Angliją ir Prancūzija “iš
davė”.

Bet šiandien komisaras Molo
tovas jau vadina “agresorium” 
Angliją, kuri kovoja prieš Hit
lerinę Vokietiją; o tikruosius 
užpuolikus jisai teisina, kaipo 
“taikos” šalininkus. r

“Pavergtųjų tautų liuosuoto- 
jas” nusimaskavo, kaipo užpuo
likų sėbras.

Amerikos Raud. 
nizacijas, kad šios palengvin
tų Lietuvai susidariusią naštą 

I dėl pabėgėlių išlaikymo ir mai
tinimo.

Kryžiaus* orga

Gali griūti arešto narna
*—

MAŽEIKIAI. — Mažeikių 
arešto namai randasi gana ap
verktinoje padėty: sienos su
pleišėjusios, lubos išlinkusios ir

ras šiandien eitų visai kita link- tautai skriaudą. I ypatingo vieningumo,
me ir vieton Lenkijos padalini- “Lietuvos Aidas“ straipsniyje tos geležinės disciplinos.“ 
mo turėtume Vokietijos Padali- L<Didžioji musų taulos skriau. ----------
miną, arba Hitleris butų visai H,, kjjko ra§o; “Lietuvos PUNSKAS. —-Šis miestelis ir 
nurimęs ir nestojęs į karą. Tai- va]SĮyLeS likimas Suvalkų,; su- bendrai Siįvaljtijo^ Reinui kraš- 
ka buty išgelbėta, o ramių de- Laryes 1*ii)Ose su sostine Vilnių- tas* per paskutines dvi savaites 
rybų metu Lenkija butų žymiaia|jejo> iįgį §įos dienos bu- jau mato trečius šeimininkus: 
daugiau išsiderėjusi ii nebūtų buvęs visiškai kitoks. Gali-1 pirma lenkus, paskiau Sovietų 

rusus ir dabar vokiečius, kurie, 
Maskvos susitarimu, įžengė į šį 
vokiečiams rusų perleistą kam
pą spalių 7 dieną. Vokiečių ka
riai, kaip ir anksčiau buvę 
raudonarmiečiai, elgiasi 'tvar
kingai. Iš Punsko vokiečiai iš
vyko susipažinti su buvusia 
Lietuvos-Lenkijos riba. Ligi 
šiol miestelyje palaikiusi tvar
ką savivaldybės policija su 
SSSR ženklais ant rankovių ir 
lietuviškų spalvų ženkliukais 
ant krūtinių, laikinai perdavė 
pareigas. Kaip administracijos 
tvarką sutvarkys vokiečiai, tuo 
tarpu nežinoma.

sulaukusi tokio skaudaus lik i-1 
mo. Baltijos valstybės tuo budu 
butų sėkmingiau visus tuos 
klausimus išrišųsios, negu da
bar tenka joms diktuojamas su
tartis pasirašyti.

Mes SSSR kaipo valstybės 
tuos visus jos padarytus žygius 
visai suprantame, bet jie nieko 
bendro neturi su trečiuoju in
ternacionalu! Su tautų laisvu

tuos visus tarptautinius klausi
mus visų tautų palankioje dva
sioje išrištų.
. Bet komunizmas įgijęs daug 
nacionalių žymių ir tapęs ne 
tarptautiniu, bet valstybiniu, sa
vo valstybės reikalus tenkina

Kas bus ateityje — nespėlio- 
sime. Tas, kas jau padaryta, tai 
dar negalutinai padaryta, juk 
vakaruose karas eina, dar jo 
pabaigos visai nenumatoma, jis 
net tinkamai dar tenais nė ne
prasidėjo. Dar net iki šiol be 
Prancūzijos ir Britų imperijos 
karo partneriai neišaiškėjo. Ita
lijos laikysena neaiški, o SSSR 
pozicija visais požiūriais labai 
įtartina. Juk bešaliam stebėto
jui tikrai dabar taip atrodo, kad 
SSSR ik} šiol stengiasi visas po
zicijas sustiprinti lik prieš Vo
kietiją ! Daug yra duomenų, kad 
SSSR gali net prieš Vokietiją iš
stoti.

Taigi, kokios tikros bus šio 
karo pasėkos, dabar netenka 
dar spėlioti, nes niekas dar net 
apčiuopiamai nepribrendo.

Bet tai, kas jau įvyko, gali 
ma apie tai kalbėti.

Dabar viena aišku, kad Balti-

mas daiktas, kad ir kaimynų 
santykiai butų buvę kiloki; gal
būt, ir lenkų valstybės likimas 
šių melų rugsėjo mėnesį kiek 
kitaip atrodytų. Nesantaikos 
dvasia, nusitęsusi tiek metų ne
apykantos ligi lenkų ullimatu-

to pasėkoje daug lietuvių nete
ko net žiauriai atimtų gyvybių. 
Antai, vienas lietuvis, lenkų 
kariuomenės kareivis, paskuti
nį mirksnį, kai buvo nuteistas 
mirti ir sušaudomas, jau užriš
tomis akimis sušuko: “Aš mirš
tu, kad Vilniaus kraštas butų 
laisvas.“

“Tokia žmogaus tragedija, 
susieta su tautos likimu, nega
li neturėti savo brolių širdyse 

Įamžino atgarsio, kovos šukių 
ir legendų, kurios stiprina kar
tas bet kuriais atsilikimais, bet 
kuriomis nevilties valandomis 
budėti, ryžtis ir, reikalui esant, 
mirti.

šių metų rugsėjo mėnesį Su
valkų sutarties kontragentas 
sulužo savo valstybės statyboje. 
Tam pikiui ir mes savo juodus 
rėmus ir perrištas vėliavas pa
naikiname, bet Vilniaus ilgesys 
pasilieka kaip buvęs, nes jo is
torija neatsiejama nuo lietuvii) 
tautos istorijos. Kaip ten bebū
tų, tauta turi savo misiją, ne
žiūrint į sutartis, kurios daž
nai laužomos, nežiūrint į viso
kias situacijas, kurios visuo
met tėra laiko ir amžiaus pa
daras.“

“XX Amžius“ straipsnyje 
“Dvidešimtą kartą“ rašo: “Be
veik nuostabu, kad maža Vil
niaus teritorija yra sudominusi 
iš karto tris valstybes. Lietuva, 
Lenkija ir Sovietų Sąjunga da
lyvauja Vilniaus problemoje 
nuo pat pradžios arba kaip pre
tendentės arba kaip sprendėjos.

“Naujos mums artimųjų ry
tų komplikacijos tam tikru at
žvilgiu primena įvykusias prieš 
19—20 metų. Būtent, susidūrus 
Sovietų Sąjungai su Lenkija,

KAUNAS. — Kariuomenės 
vadas gcn. Raštikis, dėkodamas 
šauliams už atliktą tėvynei pa
reigą, pareiškė: “Pastaruoju 
metu buvę pašaukti prie ginklo 
šauliai, nebodami blogo oro ir 
nuovargio, skirtas jiems parei
gas vykdė su pasigėrėtinu stro
pumu ir sąžiningumu. Už pa
keltus tėvynės labui vargus ir 
už parodytą šaulišką savo pa
reigų supratimą tarnybos vardu 
dėkoju. Tikiuosi, kad ir ateity
je, ištikus reikalui, šauliai visi 
kaip vienas, stoję greta kariuo
menės, garbingai atliks savo 
pareigą tėvynei.“

KAUNAS. — Patiriama, kad 
tarpe civilių lenkų pabėgėlių 
yra ir tokių atbėgusių į Lietu
vą, kurie visą laiką veikė prieš 
Lietuvą ir vadovavo savo laiku 
garsioms politinėms demonstra
cijoms, 
“Marsz 
galėsią

kuriose buvo šaukiama 
do Kowna”. Tokie ne- 
Lietuvoj ilgiau pasilik- 
14 dienų.

MiestoKAUNAS. , 
nutarė pradėti statyti 
polėje eilę nedidelių vieno bu
to namelių su -500—600 k et v. 
metrų sklipais daržams įsireng
ti. Tie nameliai bus atiduodami 
lengvomis išsimokėjimo sąly
gomis darbininkams.

Viljam-

gudais, kad ateityje niekas nenegriūtų.

_____
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Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel. LAFAYETTE, 4557

P. KLUJKA, vedėjas
COLUMBIA

ROOFING CO.,
NOT INC.

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

ters ir Blėkų specialistai.
3319 S. Morgan St

CHICAGO, ILL.

Musų dienų anekdotai
Laki žmogaus svaja svajužė! 

Ji nenustoja kurusi tiek didžio 
džiaugsmo metu, ji kuria ir 
sunkiausiose gyvenimo valando
se. Ji traginga kartais verčia 
juokingu, o juokingą tragingu. 
Jei mintis tiesioginiai negali pa
sireikšti, ji suranda tokias spra
gas, pro kurias įvairiame pavi
dale pasirodo.

Karas karu, o anekdotai anek
dotais. Tie anekdotai, nors ir 
kelių žodžių, kartais žymiai 
daugiau pasako, negu ilgi 
straipsiniai. Kai kurie anekdo
tai kartais nurodo žmonių lū
kesčius, troškimus ir pasako ko
kių nuotaikų žmonių tarpe glu
di.

Kepures pranašystė.
Hitleris, pradėjęs karo žygius 

su Lenkija, panūdo ir pats už
sidėti karišką kepurę.

Pasiėmęs ją nuo kabyklos, ta
rė patsai sau:

•—Kaip ilgai aš tave nešiosiu?
—Iki pats pakibsi, — išgirdo 

jisai atsakymą.

NAUJIENOS, Chicago, III.

MES NEKELSIME SAVO 
KAINŲ.

Rock Woll Batts $ 4 ,29
Labai specialus .... I

Liuoaas Rock Woll CQ<£ 
Dideli maišai ......Dvy

Specialios kombinuotos
durys. Skrynai ir M.50
Žieminės ............... "F

Boliai Stogams Dengti QE£ 
Speciąlas .............
Pirk skolon. Imk 3 metus 

išmokėti.
Albert Lumber & 

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ.

Lafayette 2101

Taisykite Savo 
Namus Pakol

Surado naują tautą
Prie raudonosios kariuome

nės vieno dalinio buvo ptika- 
mandiruotas jaunas, lakios fan
tazijos politkomisaras su labai 
dideliomis pretenzijomis į mok
slą.

Vos spėjo raudonoji kariuo
menė įžengti į Gudiją, tasai ko* 
misaras tuoj vjetos gyventojų 
pradėjo klausinėti, kokios jis 
tautos, kokią kalbą vartoja.

Vienas iš kaimiečių jam įpra
stai atsakė:

—Tuteiši, mova prosta.
Tokį atsakymą išgirdęs nu

džiugo tasai komisaras, lyg ge
ležėlę radęs, ir tuoj SSSR mok
slo akademijai išpyškino sekau 
čio turinio telegramą:

“Molodečno apylinkėse visai 
netikėtai aptikau iki šiol negir
dėtą tautą, kurios buitis ir kal
ba lenkų buržuazijos buvo sle
piama. Toji tauta save vadina 
tuteiši, o kalba popraste, mumo- 
va. Savo tyrimus tęsiu toliau. 
Lai gyvuoja Stalinas.”

xaul!enų-Acme Teiephot©
Prokurorai Fred C. Bollow ir Vincent Moody (podeŠinei) tardo Ernest P. 

Pletch, kuris aeroplane papildėžmogžudystę.

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDA NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir BWmą mrl-

ninkib kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi-

NAUJIENŲ
Raštinėje per • 

A. RYPKEVI6IŲ 
1739 S. Halsted St

RaStfnė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 VaL popiet

Garsmkites “N-nose

Nepasisekimas apvainikuo
tas pasisekimu.

Karui prasidėjus, vienas vo
kietis nevilties apimtas, nutarė 
nusižudyti. Ilgai nelaukęs nubė
go įsigyti ginklą. Visi šaunamie
ji geresni ginklai buvo kariuo
menei išdalinti, bet ginklų par
davėjas pasiūlo šaunamą gink 
lą specialiai civilių gyventojų 
reikalams pritaikintą iš erzac- 
medžiagų sudarytą.

Parsinešęs tą ginklą namo, 
vokietis neilgai galvojęs pridėjo 
jo vamzdį prie kaktos ir iššo
vė...

Žiuri, gyvas paliko, tvirtai ant 
kojų štovi.

Eina prie veidrodžio pasižiū
rėti, tvirčiau įsitikinti, ar tikrai 
gyvybės nėra praradęs.

Žiuri, kulka prie smilkinio 
blyno pavidale prilipusi laikosi. 
Atseit, gyvas!

Ryžtingo vokiečio butą, vis* 
viena, kas nutarta, turi būti pa
daryta. Jei šaunamas ginklas 
jau toksai, kad jo kulkos teš
la virsta, tai nutarė įsigyti pei
lį ir juo nusidurti.

Nusipirko naujutėlį peilį, gra
žiai žibantį. Vos spėjo į savo 
kambarį įžengti ir tuo peiliu dū
rė sau į vidurius. Ir čia( nepa
sisekimas. Peilio geležtė sulin
ko, bet vidurių neperdurė, net 
odos nepažeidė.

Kas daryti? Nejau Vokietija 
taip žemai smuko, kad padorus 
vokietis net nusižudyti negali?

Kulka „e kulka, peilis ne pei R_t()

Iš Rinkliavos Palai
dot Kun. M. X. Mockų

--------------;------------ ----------------- /

AUKAUTOJŲ SĄRA$AS
(Tęsinys)

Surinko J. Misevičia
J. Whnaitis ...............................
Klebonas ........ ............................

Baltušis .v,...................... .
Raila ......... .........................
Miščiukaitienė ...........,\......
Rimkienė ...........................
Karaliulienė .......................
Kalauskienė .......................
Bacevičius ...........................

Keturakių šeima .....................
Jjpnas Budreckis ....................
M. Mekšrienė ...........................

Ožalas ..................................
Gudaitienė ...........................
Mončius ...............................
Miščiukaitis ........................

Barbara Gurėki^ ......................
M. Plečkaitienė ............... .........
A. Kasaitis ..............................
Frank Kirka ................. .
Gelgaudas ...... ...........................
A. Penavičia ..............................
J. Stulgaitis ....'.........................
J. Klastauskas c........................
J. P. Stančikas ........................
K. Markevičienė ...................
M. Plečkaitienė' ............. ;........
Bevardė ................................. .
J. Misevičienė ................ .
Stesinkelis ir jo draugai' ........
Mr. ir Mrs. Misel ....................
A. Krekždis ...^.........................
K. Vaišnorienė .........................
J. Mončius ...............................
Vincas Gūdžius .............. ..........

Grigas ...'............................. .
Romanas ................. ..........
Grigaitis ....... .......................

Surinko John Griškėnas
Andriejauskas ....................

J. Piniks .......... ....... ..................
M. Luke ........................ :........
M. Kiškus ...... ..........................
L. žalis ............... '.................... .
Gust Kaspar ........... ..................
J. Uzman ...... ...........................
K. Brazeika b............................
K, Prakupiepė ..........................
D. Magnus ........................
A. Pažarskas .......... :r..............

Balaišis ....... .........................
Kirkus .................................
Leščiauskas ..........................
Griškėnas ................. :...........

J. Staškunas ...................... .......
K. čiuželis ......  ..j....
K. Danyla ....... ..... ....................
P. Statkupkas ..........................
P. Sedvikis .............................
Frank Pučkoriųš .................... ...
J. Pavilionis .............................
J. Pažarskas ...........................
K. Kenstavičia .........................
J. štočkus .................................
Vincas Dargis .......... :............. ...
P. Petronis ................................
F. Grušis .................................
J. Babelis .................................
Ant. Kavaliūnas ......................

Surinko A. Mazeliauskas
Dr. ir Mrs. Petraitis ....:...... '...... 2.00
Mrs.. Mūrelis .................................. 25
A. ir A. Mazeliauskai .............  1.00
Stella Zaks ...............................  1.00
A. M. Romanai ........................ 1.00

Surinko Mrs. Dombrow ir 
Mrs. Kučin

Dvikiene 
Menkas ....
D. Rimkus ..
O. Butvilas 
J. Dementis
P. Rupelis
M. Smilas 
R. černauskas
L. Rimkus....
F. Onusaitis
N. Drasutis .. 
A. Lapinskas

(Bus Daugiau)

lis!
Tikras juokas jį paėmė ir be-' 

sijnokdamas nutarė, kad geriau 
busią nors vieną kartą gyveni-! 
me gerai prisivalgyti, o tenai 
kaip bus tebuvie!

Surinko visus savo pinigus ir 
prisipirko, žinoma, pirmiausia 
dešros, paskui kiaušinių, svies
to, duonos gabalą, bet visko pir
ko taupiai ir saikingai.

Pavalgė, užsnūdo ir daugiau 
neatsikėlė...

Paaiškėjo, kad jo viduriai vi
sų tų erzacvalgių nesuvirškino 
ir taip netikėtai jais nusinuodi
jo- ' ,

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Penkiuose di

desniuose Lietuvos miestuose
(Kaune, Šiauliuose, Panevėžy
je, Marijampolėj ir Ukmergė
je) per šių metų pirmuosius 8 
mėnesius duoti leidimai statyti 
1,679 trobesius su 927,000 met
rų kubatūros. Per tą patį laiką 
pernai buvo duota leidimų 
1,266 trobesiams su 472,000 
metrų kubatūros. Atskirai: 
Kaune leista statyti 297 mūri
niai gyvenamieji namai (per
nai 172), 135 mūriniai gyvena
mieji ir 132 mediniai negyve
namieji trobesiai; Šiauliuose 67 
mūriniai gyvenamieji (pernai 
25), 84 mediniai gyvenamieji ir 
46 mūriniai bei 89 mediniai ne
gyvenamieji; Panevėžyje 28 
mur. gyv. (pernai 9) ir 121 
mediniai ir 125 med. negyven. 
trobesiai; Ukmergėje 15 mūri
nių ir 34 med. gyv. ir 16 mur. 
ir 41 medinių negyvenamų, ir 
Marijampolėje 24 mur. ir 49 
med. gyvenamieji ir 52 mur. ir 
42 med. negyvenamieji trobe
siai.

KAUNAS. — Spalių 3 d. ra- 
muzikų ir 

atstovai

F.
A.
O.
O.
N.

EGG $6.00
NUT $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN ________  $5.75
SCREENINGS _____ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR. NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Lenkų bajoro išdaigos.
Vienas lenkų bajoras pabėgė

lis. į Lietuvą atvyko geru auto
mobiliu, žmoną 
žinąs.

Pirma negu 
jisai pasiėmė iš 
ją pabarstė ir

su šunyčiu vo

p.

S.

ko jas

sakė:
kib

išlipti iš auto 
krepšio žemės, 
tik tuomet ant 

jabarstytos žemės savo
oadėjo. o ■/ '

Ir taip išlipęs išdrožė 
prakalbą, tarp kito jisai

—Nenoriu, kad mano
naus lenko koja atsistotų ant 
svetimos žemės, kurią lietuviai 
pagonys iki šiol mindžioja, tai 
simbolis, kad lipu aš ant len
tų žemės!

Lietuvos kareivis visa tai ste
bėjo, matė ir girdėjo ir lenkui 
tarė:

-—Galva tuščia, pasturgalis 
sunkus, jei ir sukeisti, — nie
ko gero neišeitų!

—Chamas esi, — sušuko ji
sai Lietuvos kareiviui.

—Jei butum bent kiek nors 
už chamą gudresnis, voščiau į 
tavo minkštą terlę, o dabar ne
apsimoka sutepti savo rankas. 
Marš į stovyklą bulvių skusti, 
daugiau proto įgysi!.

Buvo ir taip.
Lietuvos minkštaširde lenkai

tė bajoraite pamačiusi lenkų 
kareivį internuotą pribėgo prie

v.
A.
B.

A.

j.
j.
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Jau Prasideda 
Rinkimą Triukšmas

Vakar prasidėjo kampanija 
ateinančio pavasario rinki- 
mams-nominacijoms. Repulph-
konas Dwight Green paleido J šytojų, dailininkų, 
pirmus šuvius, užpuldamas aktorių organizacijų 
Chicagos Kelly-Nash mašiną ir su švietimo Ministerijos kultu- 
ragindamas Illinois gyventojus ros departamento direktorium 
nusikratyti “demokratų j un-j aptarė meno tarybos sudarymo 
go”. reikalą. Tai jau bus vienas kon-

Green kandidatuoja į guber-Urėtus žygis į Kultūros Fondo 
natorius republikonų sąraše.'pradžią, nes K. F. įstatymo pro- 
Pereitais rinkimais jisai nepa- jektas numato meno sričių at- 
sekmingai kandidatavo į Chi- stovąvimą Kultūros Fondo ta- 
cagos merus. ryboje.

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

Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOClATIONofChicago
JUSTIN MACKIĘWICH, Pres. 4102 ARCHER AVENUE

M ... i . . : . - SAVINOS FEDERALLY
INSURED

5S=5 *

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CH1- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300, garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainonfis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite 

kuris tarnaus 
tokią kainą, 
mokėti. Mes 
kainą už jūsų 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 10 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

garantuotą karą, 
daug metų už 
kokią išgalite 
duosime 
senąjį, o

gerą 
liku-
PER

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

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

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

1602 W. GarfidJ Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

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

U .i.i.oh. , n, „I „I    ■ „III 1,1

ŠAUKIT CALVMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

' ■ SUPPLY COMPANY xnc.
10 West 18th Street

Į vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos 
namus ir suteiks DVKAI anskaiči&vimą 
mų šildymo reikmenų naują ar se
nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė» 
nėšiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas
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-Atdara vakarais iki vai.
’ Nedėliomis iki 1 v. diena

i jūsų 
dėl na-

ii

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tel. YARDS 3408

**

• FOTOGRAFAS

A.

' t'.li

i

IX—25 d.

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KMUUo 

NAUDA)

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tet Ganai 8500

prie krutinės jam raudoną ro
žę prisegė.

Lenkijos kareivis lupas nu
šluostė ir jai tarė:

—Juda dar buvo tiek pado
rus, kad Kristų bučiavo, bet 
jam raudonos rožės nesegė, 
tiek nesityčiojo. Tai taręs, me
tė rožę į žemę, ją sumynė ir 
dar bajoraitei pridūrė:

—Amžiais svetimu lobiu gy
venote,’ išdavyste vertėties ir 
štai musų tėvynes tragedijos 
valandoje svetimoje žemėje sa
vo senų papročių neišsižadate! 
Svetimoje žemėje tarpiai išau
gusi, jos gerbti neišmokusi, ne 
tau man fronte vargą vargu
siam, už Lenkiją kariavusiam, 
ue tau man užuojautą reikšti!

Vistaspats.

i M ' VI1’...............   T— '■

•KUhtmai Naujienose 
įauda dėlto,

1 Ančios Naujienos
i A. * \
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CONRADFOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
uos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
'viešomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. flSrd St.
Tel. ENG. 5883-5840

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir geru pa? < 
mokinimų.

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ ““-S

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CF.NTAl
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Vaikas ii* Mokykla Į
Rašo L. NARMONTAITĖ |
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KAIP ATSILIEPIA KINO KOLUMNOS VEDĖJU ATMAINA
0

^Rekordai žymėta vieta, kur tėvai kiek- 
I vieną sykį pasirašo.

Taipgi reikia pastebėti tą da
lį tų rekordų, kuri parodo, kiek 
sykių vaikas nelankė mokyk
los arba pasivėlavo. 

Į vai žinos ar vaikai

■;W/
■ X- • .v"’’ •

i c1 Gabrielė PetKevičaitėi1 I
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 — 1927)

Šiomis dienomis vaikai par
sineš namo iš mokyklos jų re
kordus apie jų atsižymėjimus 
moksle. Jeigu pasirodo, kad 
vaikas yra silpnas vienoj ar 
kitoj šakoj, patarčiau tuojau. ,, . .. ...
susitarti su mokytoja, taip kad j 2uL
vaikas galėtų gauti reikalingą 
pagalbą. |

Taip darant, vaikas moksle 
pasitaisys ir sekančiame perio
de, už šešių savaičių, bus gali
ma matyti progresą. Šitas ant
ras periodas yra labai svarbus,

Tada te
lanko mo-

mokyklosVaikas, nelankąs 
vieną ketvirtadalį laiko, negali 
gauti kredito už tą bertainį. 
Kreditas yra duodamas tiktai 

i tuo atveju, jeigu vaikas nelan
kė dėl ligos ir jeigu tėvai pri
duoda mokyklos viršininkui 
laišką nuo gydytojo.

Tokiose sąlygose vaikui yra 
duota proga specialiai pasimo
kyti su tikslu, kad jeigu jis iš
duos egzaminą, tai jam bus 
duotas pilnas kreditas.

I Taipgi yra pažymėta, kokios 
rųšies pilietis yra vaikas mo
kykloje ir kaip jis tenai elgiasi.

Yra tėvų pareiga pastudijuo
ti tuos rekordus, kuriuos vai
kai parsineša trys sykius kas 

Tiktai taip galima

m *

M

,-;g"P

ypatingai aukštesnėse mokyk-Į 
lose, nes pagal šio laiko rekor-’ 
dus mokiniams yra leista iš 
anksto laikinai užsiregistruoti 
sekamam bertainiui, jeigu tie 
rekordai parodo, kad jie tinka
mai atsižymės moksle. Vaikas 
gali tada pasiskirti sau tinka- 
mesnias klases?^

Kiekvienas mokinys parsine
ša arba kortelę su rekordais 
(pradinėse mokyklose), arba 
tam tikrą knygutę (aukštesnė- bertainis. 
se mokyklose), — yra tenai pa- vaikui pagelbėti iš anksto.

Margaret Michelsonienė, 
{žymi lietuvė veikėja, “Ke’ei 
vio” Moterų Skyriaus Vedėja. Suzana Viliutė, 

Pasitraukianti Vedėja.
41UVJV 1.1UU0VUIVHV, 

Kokunnos pirmoji ir dabartine 
vedėja.

Šia proga rioriū išreikšti tikrai nuoširdžią padėką 
nusij gabiai, ma.oniai ir kas. geriausia, visuomet ‘ reli 
ablė” bendradarbei,. Amerikoj gimusiai jaunuolei, Suza- 
nai Viliutei, už jos gražų ir pasekmingą vedimą šio Sky
riaus Kino Kolunlnos per pusantrų metų su viršum lai
kotarpi. .

. Suzana sutiko vesti šią kolumną tol, kol jos pirmta-

NUO ŠIRDIES MOTERIS KALBA
Dėkoju draugėms ir drau- Mexico City, Mexico. Moterys

gams už prisiųstus linkėjimus, gydytojos beveik naujenybė šio- 
kurie, tikiu, pagelbėjo man 
greičiau pasveikti. Jūsų malo
nus žodžiai ir mintys pakėlė . .
mano ūpą, kuris, kaip kiekvie- mlr
nam sergančiam asmeniui, bu-l New York, N. Y. — Ameriko- 
vo net visai dingęs. ’niška šeimininkė netiesioginiai

Dabar mano sveikata sustip-'kon*roliuoja daugybę visokių iš- 
rėjo ir vėl grįita man tos vil-.rad,,nlJ \r Tlab1ora‘°-
tys ir noras tęsti toliau prade- "J0“’ sako Dr; C’ G‘ I'lnk- C°- 
tus, bet neužbaigtus darbus. lumb>a Universiteto. Pavyzdžiu., 
Mano stalas apkrautas medžią- yra ^koma substitutas dėl ble- 
ga dėl mano kampelio “Vaikas k5s’ kad sutlkti šeimininkės pa- 
ir Mokykla”, ir kitų aplamai įdavimų dėl šviesių, blizgan- 
moterims įdomių klausimų, ku- v‘^aus> blekių.
rie yra tinkami “Moterų Sky
riui”.

Tikiu, 
vėl prisidėti prie visuomeniško jūsų šalis, ir pirmasis antradie- 
darbo. Į^nis lapkričio mėnesio jūsų die-

Ir vėl širdingai dėkoju vi- na. Nelikite namie, ir nebalsuo- 
siems draugams, kurie mane kitę taip, kaip jis pataria. Jūsų 
atsiminė mano tamsiose valau- balsas skaitysis, jeigu balsuosi- 
dose. —L. Narmontaitė. te.

MARIJOS JURGELIONIENĖS 
PAMINKLO REIKALU 

> *

Plačiai buvo rašoma, ir bea- 
oejo dar visos drauges ir drau
gai gerai atmena, kaip pereitą 
pavasarį, kovo 25 dieną, auto- 
mobilio nelaimėj, netoli Kala- 
mazoo, Mich., žuvo musų bran
gi draugė Marija Jurgelionienė.
Tai buvo ne paprasta moteris, kūne ir Kino KolUinnos pirmoji vedėja, musų talentinga 
bet viena iš gabiausių ir inteli-'ir nenuilstanti dailės srities darbuotoja, Adelė Zavisaitė- 
gentiškiausių musų veikėjų A-’ 
merikoje. Ji per ilgus metus pri
gulėjo prie LSS. ir buvo centro 
sekretorė. Ji buvo “Nauj e..ų’ 
administratorė, jų “Moterų Sky
riaus” įkūrėja ir jo vedėja. Ji 
visuomet buvo pirmutinė pa-

Nausėdienė, ras galimybės paimti ir vesti tą darbą toliau.
Šuzanai, kuri pertraukia šį darbą dėl to, kad tęsda

ma savo studijas universitete, turi pašvęsti daugiau lai
ko lankydama kursus, linkiu sėkmingai atsiekti savo už
brėžo tikslo. Primenu irgi, kad lauksime jos bendradar
biavimo abelnam skyriuje, kada laikas leis.

Adelei, grįžtančiai prie savo skyriaus vedimo, sako
me “welcprne”, džiaugėmės, kad sveikata ir aplinkybės 

Įleidžia jai vėl aktingai dalyvauti musų kultūrinėj veikloj.
Nora Gugienė, Mot. Skyr. Vedėja

(Tęsinys)
Ypatingas tas musų gyveni

mas! Mylėk idėją, atsiduok jai 
siela ir kunu, tarnauk visa šir-Į 
dimi, visomis jėgomis, visu at
sidavimu... o jei nieko nepara
šei, nieko tavo raštų neliko,1 
praėjai, numirei ir žuvo am-: 
žinai tavo vardas...

Tokiai žmonių rųšiai priklau
so čia paminėtas Siabas. Nė 
vienas sunkesnis juodas idėjos 
darbas anais laikais neapsėjo1 
be Jono: pinigų idėjos tiks
lams patiekti, raštams platin
ti, kam paslėpti arba kam pra
nešti pavojui užėjus ... vis 
šauktasi į Joną. Proklamaci
joms lipdyti, rankraščiams iš-

vežti, paštui įteikti — vis jis 
ir jis, vis tas pats Jonas. Kiek 
jo naktų nemiegota, kiek išsi- 
trankyta visokiais keliais?! Ir 
vis ramus, rimtas, tylus, ma
lonus, Vienodas... Minint anų 
laikų karžygius, Jono Siabos 
vardas tylomis praeiti butų jei 
ne nuodėmė, tai didelis apsi
leidimas iš musų pusės.

žmogelis, jau ir gyvas bū
damas, jautėsi skriaudžiamas. 
Kada visi mes buvome žanda
rų lankomi, kvočiami, kratomi, 
— jis buvo tų ponų užmirštas 
ir guodėsi:

— Matyti, jie manęs nė vei
kėju nelaiko! (Bus daugiau)

GERAI ŠEIMININKĖMS
ŽINOTI, KAD:

Jeigu norite atšviežinti liku
sias bandutes arba biskutus, pa- 
vilginkite juos karštam vande
nyje ir kepkite karštame pečiu
je keturias minutes. Taip pašil- 
džius reikia tuojau duoti stalan.

Verdant ką nors su suiiu rei
kia naudoti žemą temperatūrą, 
kadangi didelis karštis sukieti
na sūrį ir padaro jį kaip ir siu- 
lėtą.

Prikimškite pamidorą varške 
sumaišyta su kapotu “pineap- 
ple”. Pamatysite, kaip tas gaf- 
dimTČIis^ įiSYiks j^šĘ'KWlnynaiJt

—Kaimynka

1 1

KINO TEATRAS i I (MOVIES) Į

Rašo Adelė
Šiandien vėl pradėsime pa

šnekesius apie kino kurinius.
Hollyvvoodu Cavalcade

Rodoma vidurmiestyje. Pa
saka apie Hollywoodą ir 
muvies, apima laikotarpį nuo 
1913 m. ligi 1927 m. Vaizduo
ja, eigą krutamųjų paveikslų to
bulinimo ir gražų romaną tarp 
filmų direktoriaus ir jo žvaigž
dės artistės. Minėtas roles vai-

je šalyje žymiai figūruoja ko- žangios visuomen/s veikloj, lo
voj prieš labai aukštą vaikų dėl staigi ir traginga jos mirtis 

sukrėtė ir nuliudino tūkstančius | 
žinomų. Jie pasijuto netekę sa-| 

ivo seniausios, veikliausios ir ga-; 
biausios veikėjos. Ypač moterų 
veikla tą spragą tuoj atjautė, 
nes Mariutė, kaip draugės ją 
vadindavo, buvo pilnai pasi- 
šventus ir atsidavus savo idėjai, 
kuriai ji nenuilstančiai visuo
met dirbo. Ji ir žuvo dirbdama 
savo idėjai, nes važiavo į De
troitą, kur draugai buvo padė
ję jai surengti jubilėjinį “Nau
jienų”' koncertą. Iš tos kelionės 
jau nebegrįžo. Mes nubudę gai
lėjomės. Ašaras braukdami pri- 
žadėjom jos nepamiršti. Ir ne
pamiršim! Mes pastatysim jai 
puikų paminklą už jos nuopel
nus.

Chicagietės, tarp kurių Ma
riutė veikė ir kurioms ji buvo (spal. 31 d.) Juliette Lowe, ku- 
artimiausia, jau tą darbą pra
dėjo. Jos įkūrė '‘Marijos Jurge- 
lionienės Paminklo Fondą” ir 
jau suaukavo suviršum $200.00. 
Apie fondą “Keleivio” moterų 
skyriuje jau buvo drg. Noros 
Gugienės rašyta. Ji yra to fon-l 
*o pirmininkė.

Kiekviena pažangi organizaci
ja, kaip ir pavienės draugės ir 
.raugai, yra kviečiami padėti 
ammklą pastatyti. Nepamirš- 
am savo idėjos draugės, kuri 
aip nenuilstančiai darbavosi ir 
molatos visokiems reikalams- 
kukavo. Mokėkim įvertinti jos 
pasišventimą!
Aukos Marijos Jurgelionienės’ 

Paminklo Fondui.
“Naujienose” paskelbtos au

kos iki spalio 11 dienai:
Petr. Balickienė .... ......  $5.00
B.. Baliękaitė  *  5.00 
Nora ir Kazys Gugiai 25.00 
Pirmiau paskelbta

Moterys visur. — Atsiminki
te jus, dvidešimts milijonų mo- 

artimoje ateityje ir’.terų Suvienytų Valstijų, ši yra

COHL m* HttOUOUFT StRVICE. IHC. ,

MOTIF - PATTERNBEDSPREAD'MOTIF
2329—IšsiuvinSjimas lovos kapai.

2329

2329■ NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1 1739 So. Halsted St, Chlcago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė.-------------------- —---- ------- -—..........-..... .

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

Miestas ir valstija

“Naujienas”, N. Gugienės var
du, arba į “Keleivį”, M. MicJiel- 
sonienės vardu* Aukos bus skel
biamos “Naujienose” ir “Kelei
vy

49 METAI CHICAGOJ

(“Keleivis” 10/25/1939)

MERGAIČIŲ SKAUČIŲ
SAVAITĖ PAGERBĖ
MOTERĮ ĮSTEIGĖJĄ

Ši savaitė yra paskirta kaipo 
Nacionalė Mergaičių Skaučių sa
vaitė. Tikslas šios šventės yra 
pagerbti gimtadienio sukaktį

ri įsteigė Mergaičių Skautes dvi
dešimts septyni metai atgal Sa
va nnali, Georgia.

Kiekvieną šios savaites dieną 
įvyks tam tikros cetemonijos 
visų sų 375 kuopų Chicagos te- 

• ritorijbj. Kiekvienas veikimas 
Mergaičių Skaučių plačios pro
gramos, pradedant su jų lavini
mu kaip sucieravoti kojines, 
kepti kiaušinienę, iki sveikatos 
ir liaudies šokių, turės specialūs 
domės* ’

Buvo tai 1890 metais, lap
kričio pirmą dieną, kada jau
nutė Marija Abraičiutė iš Lie
tuvos atvyko Chicagon apsi
gyventi, Po kelių metų ji ište
kėjo už Louįs Narmonto ir vė
liau pavyzdingai išauklėjo 
gražią šeimyną. Jos vyriausia 
duktė, Louise, yra gerai žino
ma visuomenės veikėja ir šio 
skyriaus nuolatinė bendradar
bė, aukštosios mokyklos mo
kytoja. Antroji duktė, Aldona, 
irgi mokina viešoj mokykloj 
kaipo kūno kultūros mokyto
ja. Trečioji duktė, Izabella, yra 
vedusi ir gražiai auklėja savo 
tris vaikučius.

Turėti rekordą išgyventi ke
turias dešimts devynis metus 
toj musų didžiausioj visų lietu
vių kolonijų Amerikoje, imti 
dalyvunią ir daboti lietuvių 
kulturinį augimą per pusę šim
to, be vieno meto, išaiiklėti 
Šeimyną, kurios nariai.šian
dien tegi aktingai dalyvauja 
musų visuomeninėj veikloj,— 
tikrai yra kuo pasigerėti.
• Šia proga Moterų Skyrius

' sveikina šią tikrai pavyzdingą 
Motiną, Mariją ^ Narmontienę, 

• linkėdamas, kad ji sveikai ir 
į laimingai gyventų ilgus ilgus 
metujB.

Musų sumaniai’ir energingai 
darbuotojai, Louise Narmon- 
taitei, kurios kolumna Vaikas 
ir Mokykla šiandien vėl pra
dėjo rddytis šiame skyriuje po 
pertraukos dėl ligos, ir jos se
sutėms linkime, kad jos dar 
ilgus Mietus turėtų su savim 
tą visų brangiausią turtą, sa
vo Motina

dina labai simpatingai ir jaut
riai Don Amecbe ir Alice Faye. 
Sąstate taipgi randasi senųjų 
veteranų, k. t. Buster Keetan, 
Ben Turpin ir daug kitų.

Pasaka gražiai dramatizuota, 
tempas nėra įtemptas, vietomis 
turi sveiko juoko. Tikiu, kad 
kas matys, turės daug malonu
mo. Visa filmą naturalėse spal
vose.

“The Roaring Twenties”
Šis kūrinys piešia tikrai žiau

rų vaizdą — šėlstančias situaci
jas po pasaulinio karo. Pręhi- 
bicijos pagimdytų raketierių

“Nauji laikai reikalauja dau
giau drąsos ir veikimo. Jau iš 
pat mažens neslopinkite vaikų 
judrumo, skatinkite jų drąsą ir 
iniciatyvą, kad jie pamažu už
augtų savarankus ir nepalau
žiami žmonės. Bailieji Visados 
daugiau vargo kenčia.”

(Iš “Motina ir Vaikas”) /

Į Maistas
L Veda MORTA RUGIENE
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Sausainiai

įBukim 
! Gražios

Veda Nina 
■ ' . 'k;’ piM;;

— -- ----
“• 1 1 i ••• • ■ ........... .. - ■

Kartas nuo karto, vonia su 
druską yra labai atgaivinanti. 
Įpilkite stiklą paprastos drus- 
kos į vonią .vandens, arba plau
kite veidą su druską \ kaip su 
myįlu, tik, suprantama, netrin- 
kitę smarkiai, o tik pklengvu- 

........ . .... .. _ ‘ čiai. Po tokios vonios arba plo- 
Aukas galima siųsti tiesiai i j vimo, oda bus labai švelnutę.

157.00

$192.00Viso ...... .
Massachusetts aukos
LSS. rajonas ■.....
Ir sbcialistų kuojos Massa-

chusetts valstijoj žada aukoti
po $5.00;;Žįįjįjį^

$10.00 ■N. G.

Rėmkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’-'

žiaurų viešpatavimą Amerikos 
didmiesčiuose ir trijų visai 
skirtingos dvasios jaunų Ame
rikos kareivių supainiotą liki
mą. • '

Turinys šios pasakos žiau
riai realus. Pradžioje filmos 
pasakos autorius Mark Hellin- 
ger griežtai pareiškia, kad tai 
nėra tiktai pasaka, bet įvykiai 
čia vaizduojami tikrai įvykę, ir 
kad jis asmeniškai pažinojo 
tokius žmones, kokius čia ma
tome. Tas, be abejo, daro dar 
realesnį vaizdą. .Vaidintojai šio 
veikalo yra pasižymėję tokiose 
rolėse: James Cagney, Hum- 
phrey, Bogart, Paul Kelly, Pris- 
cilla Lane suteikia šiek tiek ra
mumo.

Kam patinka tokio turinio 
kuriniai, būtinai matykite “The 
Roaring Twenties”. Vaikams 
nepatartina, — per žiaurus.

Mirė įžymi kino artistė
Pereitą šeštadienį, spalip 28 

d., mirė garsi scenos ir kino 
žvaigždė Alice Brady. Ji ypa
čiai pasižymėjo paskutiniu lai
ku nepaprastai jautriu charak- 
terizavimji sunkių dramatiškų 
rolių. Viena iš jų buvo Mrs. 
“O’Leary in Old Chicago”. Ar
tistų tarpe ji buvo pripažinta 
kaipo “Conrageous trauper”. 
Alice Brady buvo duktė gar
sais teatralio “producer” Wil- 
liam A. Brady. Ji buvo tiktai 
47 metų amžiaus.

(“Ausiukės”)
Reta šeimininkė nedaro sausainių, 

tačiau beveik kiekvienus sausainiai 
esti skirtingi. Geri sausainiai priva
lo būti labai trapus. Pabandykite 
gaminti sausainius šiuo budu:

6 kiaušinių tryniai
Pusė puoduko cukraus 
puodukas sąldžios grietinės 
Trynius plak tol, kol jie pasida

rys šviesios spalvos. Pridėk cuk
raus ir vis smarkiai plak. Paskui 
reikią pilti grietinę ir išsijotus mil
tus,—bet tik tiek, kad nepasidarytų 
labai kieta tešla. Iškočiok plonai, 
supiaustyk griežinėliais ir išvertus 
virk karštuose taukuose arba alie
juje. ; j

Kai kurios šeimininkės į tešlą 
cukraus nededa, o tik išvirus cuk
rum sausainius apibarsto. Taip pa
gaminti gražiau atrodo.

Ausiukės yra Štai kokiu budu 
pagaminamos: reikia išplakti tris 
kiaušinių trynius. Paskui pridėk du 
šaukštukus cukraus ir du Šaukštus 
spirito bei pusę stiklo saldžios grie
tinėlės. Miltų (išsijotų) reikia dėti 
tiek, kiek reikia. Vadinasi, žiūrė
ti, kad tešla nebūtų kieta. Minky
ti reikia apie pusę valandos, d pas
kui |abai plonai iškočioti ir supiau- 
styti. Išvarčius reikia virti karštuo
se taukuose, o paskui išdėstyti ant 
popieriaus, kad riebalai galėtų nu
varvėti. Po to reikia miltiniu cuk
rum apibarstyti. —V. Faiza

Gira Su Prieskoniai
% puoduko kietai suspausto rus
vo cukraus
¥4 šaukštuko druskos 
šaukštukas gvazdikų

1 Šaukštukas kvepiančių pipirų 
' 3 lazdelės cinamono

Sutrintų muskatinių riešutų
2 kvortos giros (cider)
Gerai sumaišykite rusvą cukrų, 

druską ir prieskonius, pridėkite 
prie giros, šildykite per 10 minučių, 
perkoškite per plonperkalį ir vėl 
pašildykite. Skaniausias, kai paduo
damas karštas moliniuose puodeliuo
se. —Katherine Stokus

t*

*
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SLA 301 KUOPA CICEROJ RUOŠIASI & & SS
DIDELĖMS IŠKILMĖMS

Įvairias žinutės iš Cicero Gyvenimo
CICERO. — šį penktadienį 

įvyks svarbus susirinkimas 
Raudonos Rožės Kliubo Liuo- 
sybės svetainėje. Visiems klįu- 
bo nariams šie metai svąrbųs, 
nes mini 25 metus kaip khu- 
bas gyvuoją. Ta proga kliubie- 
čiai dirba sušilę. 9 d. liepo? tu
rėjo milžinišką pikniką, 21 d. 
spalių šokių vakarą, gi 3 d. 
gruodžio įvyksta hankietas. Tai 
bus jubiįiejaus finalas, todėl 
ateikite visi susirinkiman, pasi
imkite bilietus sau ir draugams. 
Visi nuoširdžiai dirbdami daug 
ką atsieksime.

“Našlių” parengima^
šeštadienio vakare šameto 

svetainėje bus Našlių Kliubo 
parengimas.

Iš Kultūros Draugijos
Chicągos Lietuvių Dr^ugij°s 

Cįcęrę skyrius ąavę paskutjnia- 
pąe sųsiriųkįmę nutarė turėtį 
pąrengįrpą ir iškinko komisiją 
is tfijų“leįd^ų” ir dviejų vyrų. 
Jie tųojąųs ėmėsi darbo ir su- 
tąrė rengti Parly 
gruodžio Liuosybės svetainėj. 
Kai dėl bunco, reikalinga daug 
įvairių daiktų, tad patys nariai 
ir vietos biznieriai neskųpėkite.

Ęomisįja: p. M. Ąscilįęnė, K. 
Rarčienė, J. Vąinorįęnė, A. 
Unjibrozas ir J. Balakąs. Jie 
turi Įęiąę priimti Jtą tįk jięjms 
duosite. Aš linkių • kęmisijaj 
gerų pasekmių.

SLA iškilmės t a <•
SLĄ 301 kuopa taipgi turėsi 

sayę metines iskilpięs 11 d. 
lapkričio Sumetę svetainėj. Ko
misiją jau . daybupjasj, p’atiųa 
Jikieius, Jcviečia kaiinįniųes

A. f Ą.
ALEKSANDRAS GEDVILAS, 
gyveno 9105 S. Colfąx Avė., 

Tel. Saginaw 5257
- .»-* • * •

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 3b d.’, 10:00 vai.'vakaro, 
Į939 m., sulaukęs pušės ąmž*> 
gimę? Lietuvoj, Tauragės' ap
skrity, šilainių parap."

Amerikoj išgyveno m.
Pa)iko dideliame nuiiudime 

moterį Petronėlę po tėvais 
Bęjorinąitę,<7dukteris: Eleną 
Doutljart ir žęntą Edyrard, 
Marijoną Hoffėf ir žentą Rus- 
sėll, ir Magdaleną^ ir daug ki
tų gimimų- Lįetu.vęj, 2 dukte
ris Antaniną ir Oną, 3 anūkus 
ir kitas gimines.’ -

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Darb. Paš. Kliudą. 
“’Kiinaš pašarvotas kopi., 
89^4 Cųnąm^rcia) Ąve. Ląįdo-, 
tuyės įvyks penktąd., lapkri
čio 3 d., ' 1:30 vai. ' popiet į 

į kopėčios bus nulydėtas į
Lietuvių Tautiškas kapinės.

Viši a. a. Aleksandro Ged
vilo giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti- laidotuvėse ir 
suteikti jam pasjkutinį patar
navimą ir atsisveikinimu-

Nuliūdę liekame,

rie Lietuvių Pi- 
^aš. Kliubo.

Laid. Dir. Lachavncg ir Su- 
nai, ^el. CĄĮŲAL 2015. T

jma

, jog jkįi-: 
? Uįįą pųjkųnjuiinaį nes p. 
ękįeųė yra čįą pjĮačįai žiną-; 
įąiPP “purių” gaspadinę.

CLASSIFIED ADS

kuępąs, ruošia platų programą. 
Is visko atrodo^ jog tas paren
gimas skirsis nuo visų kitų bu
vusių.

L Bus pagerbti nąuji nąpąįL 
kurie prisirašė per pirmą pa
žangos yajų.. Jų yra 12.

2. Bus svarbus svečias iš 
New Yorko, “Tėvynės” redak
torius ir vajaus v.edėjas, brolis 
K. Jurgelįęnią.

3. Pasakys kalbas du Pildo
mosios Tarybos jąariai, būtent 
ijųĮįnįnįtąs ądvękatas G ūgis ir 
iždų globėja, p-Įė Mikųžiutė.

4. Įvyks laimėjimas įvairių 
dovanų, kurioms kiekvienas 
gaus tikietą prie savo įžangos 
bilieto. O kur dar smagus lie
tuviški šokiai, užkandžiai ir 
skanus “bravarskas” ?

Tad visi 301 kuojos nariai ir 
narės renkitės, taipgi nepamirš? 
kitę pavadinti savo draugą kai
myną. Komisijos narys B.‘ Ned- 
varas sako: -“Nebusiu vyras, 
jeigu nesukviesiu šimtą savo 
draugų.,? Tiesa, Benis turi dau
gybes draugų, tad jo pareiški
mas nebus tuščias. O dar kiti 
keturi “komitetai” irgi ne iš 
medžio išspirti — V. Ascila, V. 
Deveikaitė (jie ir dainuoti mo
ką), tąipgi sena vietos gyvento
ja, uošvienė Dr. ^tone, M. Bart-

GAVO TfĘ 24 - 
VAIDAS pfOSTĮ

Jotos 
tėvgj O
tar^Į ir ligoninei, ,WI 
išgedėjo, nuo pavojingos Il^s. 
Visį daktarai atsisakė ligonį gy- 
dytį ir davė jaip tik 24 vaiva
das gyventi, bet ipįfiįjfiąę 
gydytojas drįso ligonį paimti 
po į^vjo ir per gį&Jį
U FĮipestingumą ir pąg^pg.^ 
jo pyyy.bs išgelbėjo.

Taipgi tariam ačiū ligonines 
štabjyn ^gjit.ei
sei. Niekad nefižipijgipi ty Įą- 
bai artimu .draugų, giminių ir 
[pažįstamų, fcuyie nuolat lankė
si ir teikė ligoniui dovanų ir 
gėlių. Taipgi esam dėkingi Chi
cagos Lietuvių Draugijai už su
teikimą pašalpas laike ligos.

Su dideĮju lie.tųvišku ačiū yi_- 
siems, paliekam,

A. Kubiliūnas ir šeima, 
2517 W. 69th Št.

it

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

kieųė if Mrę. Herlipg. Ęomisi-p Chicagoj) 
jo? sąstatas gražus, tad n,ėra Fran^ Wilke, 23, su Suzanne 
abejonės, kad ir jų veikla bų$ Suvada, 20 
pasekminga. Edwąrd Ganek, 26, su Louise

Nauja lietuviška valgykla grybas, 27
Charles Getemy, 24, su Do- 

Buvo skelbta “Naujienose”, rothy Mąskį 20' 
jog grand opening 28 dieną Constantine šmukšta, 
spalių, t. y. praeitą šeštadienį. Lucille ViĮĮanora, 27 
Tiesą, atidarymas įvyko tik ga- 
pa yčlokai. Priežasties nežinau, Reikalauja 
bet biznyj viskę pasitaiko. Naų- p . . 
ja valgykla 4839 XV. I4th- St. ‘ .er^irM n 8- 
Naujokienė ir ■ jos duktė tūli Ąlcįęąą Jjeskey pųo Ą.nthoųy 
daug metų patyrimą valgių ga- J.eąkęy 
minime. O skanus valgis ir tin- Rose Pųy.ogel ųuo AĮ^red Pų- 
kamai pagamintas lošia svarbią vogei

Lela Ratkovich nuo Joseph 
Ratkovich

30, su

Vyry Choro ĮĮydęniyiams Kvotimams Praėjus
Dabar, k,Upmet ^ritikąį ir 

mepo mylėję jai-jau tarė $avo 
^o<)į ąpįe spalių 22 4-įyykusį 
į.įetųyių A^clitortjoj Chirogos 
Lietuvių Vyrų ■ chopo teątrų- 

w patį daįyktt 
pasijieka tijįc liek, kad

ir 4wTOy*lTOs> W»gal 
ffiliįėjų ępėjkas, iųrėįo ^.ųtj ge- 
rąį. įTaj p^įyįrtW9 ?usi- 

i fr. krtlikų ąpra-

pažy»lžtj, vyrų
.cfrPFTO Ufeislm nuo 
my b?u?w. ?inm n. 

ir i?ri^,9W ęfeęrųj dau
giau .eji.erjgjjpį tolesniam dųifba-

-Vilnies” porteris 
kąjį yyf« ęįinąy.o “pu-

tik 
yipTO 0 kitos
“bevertes”'. Ąčiu jam už tai! 
Bet yis tik reijkia. tam reporte
riui primintu kad Chicagos Lie
tuj Vyrį ^ęrąs yrą laisva 

pmnjitapįja. Į 
clprą pripįąųsę įyąįrių pąžval- 
gų ^įpįninkąi ir ačiū vigų fo- 
lejrąptįšjkųpmų ąąyigąrj?eį ir gė
rę vedėjo muziko Kazio Stepo- 
nąyičiąųs ęueygijąį cjioras tvir
tėja ir žepgią pirmyn.

Pėf ‘^įlnięs” Jęjrilikps
Męųo ątžyįlgių stengiamasi 

ne tį^ic yjųjĮcti> dainose esamus 
žędžįųs, klek jos muzjjkališku
rną. Pą|ys vilniečiai gerai žino, 
kąd įr į jų koncertus daugiąu- 
sią publil<ps sutraukė “tųščięs” 
operetės, ,ę ne revoliucinių fra
zių .(jĮąįnęą. . ;</

Jei vyrų cl^pre yra pąąjejri- 
nąą§ įyųj<ųųiąą? tąį su$įdąip,avi- 
rųę, pps .tęĮcįą^ $vąrbiąm reika
lui yęs pąšyę^čįaipa apie pus- 
apĮręs yaĮhfttįęs j savaitę, p ir 
šis kontferfas^fiuvo statumas,'pajuokas. —Ji L. A.

1

PERSONAL 
Asmenų Ieško

$ako,

tuoj' po trijų mėnesių pertrau
kos, nes vasaros laike Vyrų 
.Choras suvis neturėjo pamokų.

Kazokų profesionalis choras 
ne tųc kasdien dainuoja ir lai
stę painokas po keletą valandų, 
bet ir atostogų laike, kuomet 
sustoja davę koncertus, tai iš
važiuoją į tyrą orą ir ten per 
visą vasarą praktikuojasi. Ir iš 
teų paskui sugrįžta su naują 
ęųergija ir dainomis. Gi Chicą- 
gos Lietuvių Vyrų choras kaip 
tik per vasarą visai sustoja 
praktikavęs. Bet dabar, kuomet 
vyrų choras atsistoja į eilę ge
resnių chorų Amerikos lietuvių 
tarpę, tai palaikymui savo pres? 
tižo turės daugiau padėti laikę 
praktikoms, o kitaip pasilikę 
kaip stuobrys ant vietos.

Dar Chicagoj ..yra daug vyrų, 
gerų dainos mėgėjų, kurie nie
kuo neužsiima ir be naudos 
praleidžia brangų laiką. Choras 
jus kviečia ir (jaugeijs yra pasi
žadėję ateiti, bet dabar užvieš
patavo tokia politika: vienaip 
sakyti, o kitaip daryti. Taip jie 
ir neprisiruošia ateiti į pamo
kas.

PAIĖŠKAU JONO BUKANTO, 
jrąeitįes draugas, kartu augome 
Lietuvoje, butų malonu ir vėl pa

simatyti. Prašau prisiųskit laišką. 
Juozapas Adoąiavįče, 837 W. 33rd 
Place, Chicago, III. ’ I ,

HELP WANTED—FEMALE ’
,. ____

REIKALINGA OPERATORIŲ 
patyrusių prie vienos adatos maši
nų, plaunamoms suknelėms siūti.

404 So. Racine Avė., 2 aukštas.

MERGINA LENGVAM RUOŠOS

$495

345

AUJOS—TRUCKS FOR SALE 
Autorhobiliai ir Trokai Pardavimui

BUNNIN’S
GERESNI PIRKINIAI

’38 Olds. 5 kel. secjlan, radio 
šildytuvas ........................

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

’36 Oldsmobile 4 durų sedan.... 345
’36 Buick4-dr. sėd., s, mts., rad. 365 
’36 Olds. “6” 5 kel. sedan
’36 Plymouth bus. coup. Al pąd. 235 
’36 Dodge 4-dr. trunk sedan .... ,,QK 
’36 Chrysler Airflow 4-dr. sėd.

oyerdrive ............................. .
’36 Pontiac de 1. coupe 6 cil.
’35 Plymouth de 1. 4-dr. sėd 

šildytuvas, radio .............
darbui, vaiką prižiūrėti, tik vaiko | ’34 Fprd de luxe 2 durų sėd. . 

Chevrolet 2 durų sedan .. 
Ford 2 durų sedan ........

Vyrai, pabuskit!

UnDnuetams’T ! f F ’ vėms, Papuoši- 
GEMNINKĄS maras I 
1180 Archer Avenue

Phone LĄFAYETTE 5800

iij o i/'*1.■■■■

Lietuviai; Naudoki
mės Puikiais Ch-gos

Rrįyįjęgijęs Vįsųeins Viepędos
MEIVJĄRTAS SIMANAITIS
Persiskyrę su šiuo pasauliu 

spalių 31 d., 7:10 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Smil
gių parap., Tirkšlonių sodžiuj.

Amerikoj įšgyy.eųp 40 męjų.
Paliko ąjcĮeliąme nuiiudime 

moterį Daratą, po tėvais Kai
rytę, dukterį Jacįvygą, seserį 
Oną Labanauskienę ir švoge- 
rį; 2 švogerkąš: Victorįą Pu- 
leikienę, jos vyrą Bruno ir 
Barborą Eringienę; 4 pusbro
lius: Povilą. Juozapą ir Anta
ną Liepus ir jų šeimynas ir 
Nikodemą Sereiką) 6 pussese
res: Oną Stasiūnienę, Julią 
petrąitįenę, Antosę įPetro- 
nęlę Grigonienes ir Kaziunę 
Astrauskienę ir jų šėijhynas;- 
2 švbgerius: Adomą ir Antaną 
Kalnūs ir daug hutu gąninių, 
draugų ir pažįstamų. Ljetuvoj 
palijo brolį Juozapą ir gimi-

Kunas pašarvotas nąipuose, 
7,039 So. Maplewood Aye.

Laidotuyės įvyks subatoj, 
lapkričio 4 d.,‘8:00 vai. ryto, 
iš namų į Gimimo Fąn. šv. 
parap. bažnyčią, kurięje at
sibus. gedulingos pamatuos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero' kapi
nes.

Visi a. a. Memąrto Simonai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinifnįą.

Nuliūdę li.ekąme,
tylpteris, puktę, Sęsuo, švo- 
gerkos, Pusbroliai, pusseserės 

Svogėrįąi ir Giminės.
Laid. įir. p. J. Ridikas, tel. 

YĄflDS 1419.

Budriko Radio
Programas

perąįtą ęeptiųtadienį 
a ' • • « • v

NĄUJĄUSĮ IĘ £ERIAUSĮ

RAKANDAI

perąįtą ęeptiųtadienį buvo 
geraą ir įvairus ĘųdrĮbo radio 
progrąipas. Ęųyp gera mų^i^ą 
ir grąžįęs jdąįųęą. Orįtestj’aę 
pagroję smagų maršą, kelis 
gražius valcus ir eilę gerų pol
kų. Šv. Jurgio parapijos antifo- 
ninis mergaičių choras, veda
mas p. Pociaus, gražiai padai
navo eilę gerų męliodijųj tarp 
kurių buvo — Aš už marių žie
ma vojau, Oi džium džium, Oi 
kas sodai do sodeliai, Vilniaus 
kalneliai, Aus močiutė drobu-

> I. .» •

lėles, Sakė mane šiokia, Graži 
mano'mergelė. P
pė dviem balsais ir visu buriu 
gražiai padainavo 
les ir “du jauni
p. Valančius ir p. Chapas davė 
neblogą duetą, žodžiu, visas 
programas buvo įdomus ir ge
ras. Taipgi neblogai išėjo pada
rytos šito programo plokštelės.

• • • • * •Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vakare 
nuo 7 iki 8 valandos Chicagos 
laiku iš stoties WHFC, 1420 k. 
Bus gera akordeonų muzika, 
gražios liaudies dainos, svar
bus asmenų ir draugijų prane
šimai, juokai ir svarbesnės tos 
dienos pasaulio žinios. Nepa
mirškite pasiklausyti.'

Radijo Męgęjas.

Žiūrono gru-

kelias daine-

K

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
**THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

GERB. Naujienų, skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurio? 
skelbiasi Naujienose.

Męs, Cbicągęs gyvęntęjai, 
mękąmę įvairiu takaus ųžląi- 
kyiųųi niie0o ą,dniinĮstrącijęs 
ir YfeęMlĮ yHį įtaigų. Didžiu
mą įtų įgtąi|ų, vien gąlįųia 
nąucįotis V.ėrtYtif bęt visuomenė 
yra raginama jas lankyti ir 
nąu.(iQt|$ jū įrengimais.

(’hieago mieste tokių įstaigų 
yrą ganą daug.'

Šį fcąrtą trupučiuką paaiškin
siu tik ąpię vieną, kuri gali bū
ti ganą paranki lietuviams; tai 
yrą. Qage Park, kuris randasi 
prie 55th St. ir Western Aye. 
šipj įstaigoj yra prietaisai įvai
riems žaidimams, gimnastikai, 
o instruktoriai prižiūri ir mo
kina. Taipgi yra maudynės ir 
knygynas.

\ Galima Amatų Išmokti
Amatų skyrius mokina siū

ti ir valgius gaminti. Medžio iš- 
dirbystė irgi yra įrengtą gaąa 
plačiai, turi visas medžiui ap
dirbti mašinerijas, įrankius ir 
varstotus. Už lentas reikia pri
mokėti, bet pąsįdaręs kokį daik
tą, gali neštis namo. Praeitais 
matais, vien Vakarais žmonas 
pąsįstątė apie .50 įvairių laive
liu. Tokius laivelius perkąnt iš 
krautuvių, reiktų mokėti' nuo 
$5.0.00 iki $100.00.
Ąf Noritę Būti Pąilipinkais? • . . . *

Taipgi dailės skyrius yra 
pląčiąi išvystytas, šiame sky
riuje gąįima ’mojkįntis braižy- 
bqs ir tapybos, sų anglim, p$- 
stplemis ir vandeniais, ąrbą alie
jiniais dažais. Mokiniai gali bū
ti vyrai, moterys, 'yispki.o djh- 
žiąus Įy kąd ir yisąį prądipiai.

Laįąi pudingą, yyą čia ląp- 
kyjįs - įnįp/esąęją-

295

295
235 
265

235 
125 
*95 
85 

125 
85 
35

skalbinius išplauti—būti. I ’$4
Seeley 6677. *32

REIKALINGA GABI MERGINA Hupmobile 4 šedan 
bendram ruošos darbui. Vienas vai- yy, , . . , , ..
kas, būti, šaukti rytais ar po 6:30. | Atdara vakarais ^ sekmadieniais.

Columbus 6208.

Pontiac

MERGINA, NAMŲ RUOŠOS dar
bui, virimas paprastas, geri namai, 
$8.00, Mansfield 6052.

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PATYRUSI MERGINA, BEND- -------------
ROS RUOŠOS darbui, būti, $6.00, NEGIRDĖJAS BARGENAS —če- 
Lanwdale 8419^/ verykų taisymo šapa. Biznis išdir-
-------- -—.--------- --------------btas per daug metų. Visos mašinos

REIKALINGA PATYRUSI “tur- geram stovy. Nemokantį išmokin- 
ban” dirbėjų, gera alga, 1351 Mil- siu. Priežastį patirsite vietoje. J. 
waukee Ayenue, H. & H. Hat Com- WARNIS, 5646 So. Wentworth. 
pany. 1 ..................................................... .......

rangumu pasiliekat nuo progre
so meno ir kultūros srityje ir 
be laiko virsta te niekam nenau
dingais seniais.

Vyrų choro pamokos įvyks
ta kas sekmadienis 10 vai. ry
to, p. V. Neffo svetainėj, 2435 
S. Leavitt St. Žiemos sezonas 
tik prasideda, yra gera proga 
dainos mėgėjams prisidėti prie 
choro. Taigi visi užsirašyki t 
“ant kaktos”, kad nepąmirštu- 
mėt sekmadienio rytą ateiti į

si ėmimu paveikslų, 
gali daug pasimokinti apie nau
jausias metodas fotografijoj, 
n.es turi įrengę gerą 
roęm” su padidinimo 
rijomis.

Gage Park įvairius
lanko daug jaunimo: lenkų ir 
čekų vaikai. Lietuvių labai ma
žai. 
dos; 
mis

čionais

“Dark 
masine-

skyrius

Privilegijos visiems vieno- 
fodėl ir mes, lietuviai, jo- 
naudokimės.

■I • ’ * » *

Gavo Svarbų Laišką 
Iš Lietuvos
Perskaitys kupiškėnų susirinki

me šeštadienį

ną M. Matuzo bute, 2942 W. 
Pershing Road, Chicagoj, įvyk
sta Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos mėnesinis susirinkimas. 
Visi draugijas nariai prašomi 
atsilankyti. Turėsim pasitarti 
apie visų eilę svarbių klausimų. 
Turime svarbų laišką iš Lietu
vos nuo Etinės Kultūros Drau
gijos Kupiškio skyriaus piripl- 
ninko K. Ječiaus. <

Taip pat reikės rinkti darbi
ninkus vjnusų draugijos ruošia
mam bunco įr kortų vakarui, 
kuris įvyks gruodžio 2 dieną 
Hollywood svetainėje. Nariai 
ateikite visi laikų, atsiveskite 
naujų narių prirašyti prie drau
gijos ir turėkit naudingų suma
nymų draugijos naudai. Susi
rinkimas prasidės 8 valandą 
vakarė. -r-P. B.

/

HELP' WANTĖD-MALE-FĖMĄLE baree^
“Tainkara5253eSo. HaS’st. 8

PATYRUSI PORA BENDRAM .------------ ---------------------------------
ruošos darbui: gera virėja, viso ________
darbo vyrąs, Įdek draivinti, jardas, ~ . nn x *o .reikia liudymo. Telefonuoti Forest PARDAVIMUI TAVERNAS arba
2Qgį ' priimsiu pusininką. Gera vieta $24

rendos. Užpakaly keturi kambariai. 
Vienai moterei persunku. 3416 So.

REIKALINGA TAPĖ IR RAN- Wallace St. 
KOVIŲ siuvėjų; rankovių ir pamu- -------- -------------------------------------
aukštas“^4' 2W W<!St M°”r°e’ 6 PARSIDUODA TAVERNAS,' ge- 

riausia vieta Chicagoj e dėl biznię.
- .... -.. -... - . ..-■■» Kreiptis greitai, nes didelis barge-

HELP WANTED—MALĖ '• nas, 1506 W. Madison St.
Darbininkų Reikia '•

REIKALINGA GĖRIMŲ parda
vėjas tavernoms pardavinėti viso
kius plačiai išgarsintus gėrimus. 
Komisija ar alga jei atsakąs. Kreip
tis PROSPECT 6300.

RĘIKĄLINGAS SKALBYKLAI 
skalbinių išvežiotojas 25—30. Paty
rimas nereikalingas. Tiktai aukštos 
rūšies vyrai te bus priimami. 7033 
South Chicago Avė.

REIKALINGAS. UNIJISTAS bu- 
čerys, nevedęs. Kad mokėtų lenkiš
kai. Atsišaukite Lafayette 2409,— 
1858 West 47th St.

REIKALINGAS SKALBYKLAI 
skalbinių išvežiotojas 25—30. Paty
rimas nereikalingas. Tiktai aukštos 
rųšies vyrai te bus priimami. Kal
bąs lietuviškai ii’ lenkiškai. 7033 
South Chicago Avė.

RE AL ESTATE FOR S ADE * 
Namai-ženiė Pardavimui

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGAL0W '

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN HOMES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005

VVHOLESALE FURNITURE

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

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DRAUGIJOS mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
lapkričio 2 d. 7:30 vai. vak., Liet. 
Darbininkų svet., 10413 So. Michi- 
gan Avė. —S. Dilis, rašį.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
lapkričio 3 d., 7:30 v., vakaro, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
kit pribūti, o ir pasilikę su mokes
čiais malonėkit apsimokėti.

—S. Kunevičius, rast.
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

JOS mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 4 d., 8 vai. vak. 
M. Matuzo bute, 2942 W. Pershing 
Road. Visi nariai atsilankykite į 
susirinkimą, nes turime daug svar
bių dr-jos reikalų aptarti.

—P. B., sekretorius.
MORNING STAR KLIUBO NA

RIŲ susirinkimas įvyks šįvakar, 8 
vai.,, Grigaičio. svetainėje, 3800 W. 
Armitage avė. Visi privalote atsi
lankyti, nes yra svarbių dalykų ap
tarti. —M. Ohepul, rast.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Šiemet miškų 

departamentas pagamins kurui 
malkų pusantro milijono kįet- 
mętrių (pernai buvo pagamin
ta 900,000 ktm.), be to, ūkinin
kams šiemet paskirta parduoti 
pustrečių milijono kįetme|rių 
miško. Darbininkąpis malkom 
teikiamus papigintomis kaino
mis. Kauno provincijos malkų 
sandėliai daug darbininkų šei
mų jau 'aprūpino malkomis.

TURI PARDUOTI 8 KAMBA
RIŲ plytinį namą, 2 Jotų, tikrą 
namą su daržu, puikiam stovy, ar
ti mokyklų ir bažnyčių. Savinin
kas vietoj. 10322 Ewing Avė., So. 
Chicago. \

73x110 PĖDŲ, DVIGUBOJ sek
cijos kampas, prie Cicero Avenue, 
arti prie miesto ribų—-puiki vieta 
tavernui ar roadhoųse. Parduos la
bai pigiai lengvais terminais. Ra
šyti laišku Bqx 1102, 1739 South 
Halsted St.

FUftNITtJRE-FIXTUItE FOtl SALE 
Rakandai ir ltalsai Pardavimui

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

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

- HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furni|ure 

Distributor
525 Wėst 76th Street

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

PARSIDUODA KIETOMS ang
lims kūrenti pečiu?. 913 W. ŽOth St. 
3-čias aukštas.

BUILDING SERVICE & SUPPLIEg 
Namų Patarnavinias ir Reikmenys

TAISAU KABINUS, STOGUS iy 
plytas ir vidurinį darbą. 4035 West 
69th St. Portsmouth 6663.

- FINANCIAL ‘ 
Finansai-Paskolos

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone—OAKLAND 6121.

cdAiZ-woop§į)®®

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

Range Oil—6% c. už galoną perkąnt 
po 150 galopų.

No. 3 Oil—6t4c.—perkant po 400 
. galonų.

FELDMAN,
Tel. HARRISON 3000. t



Ketvirtad., lapkričio 2, 1939

VAKAR CHICAGOJE

Atvyks Chicagon Lapk

jam

Ieško “Hit-and-Run
Automobilisto

cannot venture to suggėst a sol- prakalbose ' bus ir antras kai

iždininko

kele

Hallowe’en Šįmet 
Praėjo “Ramiai”

per
ne

Parko 
auto- v ♦ nezi-

Skelbia, Kad 
Daktarai Įveikė 
Plaučių Uždegimą

Naujos Permainos 
Lietuviškų Apyl. 
Nuovadose

Rinks Aukas
Lietuvos Raudonam
Kryžiui

(AV.illi am C
Dies komiteto 
liko areštuotas ryšium su 
New Orleahs žmogžudyste.

Bemkite Tuos Biznierius, ku 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Jisa 
kad mbdi- 

įveikęs 
Su pa

AMERIKOS ŽYDAI RŪPINASI SAVIŠKIAIS, 
- NEPAMIRŠKIME IR MES SAVŲJŲ

Kalbės Dr.. Grigaitis, Kiti •
Apart Stilsono, kiekvienos

Brighton Parke., Kensinglone 
, 18-toj Ap.

Lietuvai Gelbėti Fondo- 
Susirinkimas

• Susisiekimas N. State gat
ve vakar vėl buvo atidarytai 
(Užvakar prie Superior gatvės 
sprogo požeminis 36 colių van- 

I dens. vamzdis ir visą apylinkę 
užliejo. Vakar vanduo buvo iš
pumpuotas iš užlietų skiepų ir 
namu.

rys
stų. Ji pati vos nežuvo nuo kul\ 
kosvaidžic- kulkų, kai bėgo iš 
Poznaniaus Varšavon pačioj 
karo pradžioj. Išsigelbėjo nuo 
mirties pasislėpusi javų lauke.

Nužiūrėta iki šiol surengti 
prakalbas Mildos svetainėje, 
Bridgeporte, lapkričio 10 die
ną; taip jau bus surengta Rose- 
lande ir Ciceroje, bet datos dar

P-s P; Daužv.ardis, Lietuvos 
konsulas Chicagoj, susirinki
mui pasakė trumpą kalbą, pa
aiškindamas padėti Vilnijoj ir 
Lietuvoj. Jis pareiškė, kad pa
galba vilniečiams yra labai rei
kalinga, ir nurodė kodėl.

Fondui pirmininkauja p. Jus
tinas Mackiewichius, Standard 
Federal bendroves prezidentas; 
sekretoriaus pareigas eina Dr. 
K. Draugelis 
vaist. p. J. P. Rakštis, 1900 S 
Halsted Street. Buvęs.

se, kaip tai: Gary, Ind 
kegane, III.; 
Racine, Wis. 
dienų vėliau.
14, 15 ir 16 
grįš
jos suspėtų ir norėtu, pašinam 
doti proga ir surengti jam pra
kalbas — turėtų pasiskubint. 
Dėl pasitarimo kreipkitės į 
“Naujienas”, į komisijos narį

p. Landau atsiliepė šitaip:
“May I thank Your Excellen- 

cy for your letter of Octobei 
21 st: I greatly appreciate the 
kind sentiments it bespeaks.

Faithfully yours, 
JACOB LANDAU”

Po Vilniaus sugrįžimo į Lic

Palmer House viešbuty] da
bar vyksta svarbi daktari] 
konvencija, kurią sušaukė In- 
ter-State Post Graduatė Medi- 
cal Association of North Ame
rica.

Vakar policijos komisionie- 
rius J. P. Allman paskelbė ei
lę permainų Chicagos polici- 
:os nuovadose. Kelios jų palie
pia lietuviškas apylinkes.

Iš Racine nuovados į 18-tos 
Apylinkės Maxwell nuovadą 
atkeliamas leitenantas Ed. P. 
Birmingham; iš East Side Ken- 
sington nuovadon keliamas 
įeit. John H. Bush. Į ji] vietas 
eina David Schwartz iš Max- 
well nuovados, > ir John J. 
Walsh iš Kensingtono.

Brighton Park nuovadon iš 
Woodlawn nuovados atkelia
mas seržantas, Ignatius J. 
Sheehan, o iš Br. Parko nuo
vados 
eina serž. Felix J. Golden

Western Rescrve universiteto 
profesorius iš CIeveland, Ohio 
Dr. Gerald S. Shibley vakar

(liūs žymiai padidėjo. Lietuvių 
žydų tradicinis draugiškumą 
bus vystomas toliau. •/

Lietuvos P—bes žinios

Policijos depąrtafrientas ir 
ugniagesiai skelbia, kad šįmet 
“Hallowe’en” praėjo gana ra
miai.- Prie 56-tos ir Halsted 
šposipinkai nuvertė du cemen
tinius šviesos; stulpus įr išardė 
kelias pėdąs šaligatvių...'Ant 
gątvekariij bėgiųJprfe 39-tos ir 
Halsted, kiti smarkuoliai uždė
jo didelį, aplūžus} pianą, kurį 
atvilko nuo S. Morgan gatvės. 
Nuo 2451 W. Madison Street, 
matyt, vaikai, pasivogė vėži
nių, kuriame buvo $75 vertės 
“karštų šuniukų”.

Vietomis vaikai išvartė tvo
ras, ištepė muohi automobilių 
ir krautuvių langus, o “N” re
porteris suvažinėjo žmogų, gu
linti ant bėgių prie'Archer ir 
Loęmiš.i Jis buvo ;šiaudinis.—.

Dėl ’laužų keliose .vietose bu
to kilę gaisrai J bet nuostolių 
enpadarė. ....

tarp 8 iri 11 metų amžiaus, ir 
mažų James suspardė ir su
kruvino, kai tas sumanė pa
glostyti pieno išvežiotojo ark
lį. Užpuolikai nenori jam leis
ti tai padaryti.
• Western Sodiety of Engin- 
eers posėdy j, 205 IV. Wącker 
Drive, Bell Telephone bendro
vė vakar demonstravo nese
niai išrastą mašiną garsams 
daryti. Instrumentas vadinasi 
“Vocoder”. Iš paprasto, nor- 
malio žmogaus balso aparatas 
padaro lėktuvų užimą, Mickey 
Mouse cypimą, ar griaustinį,

adecmately and that we, here, 
are no t fully informed of all the 
citcumstances, therefore, we

Butų gerai, kad tuomi laiko 
tarpiu galėtų surengti prakal 
bas ir kaimyniškose kolionijo

Wau 
Kenosha, Wiš. 
ir kitur. Kelete 
būtent lapkričio skaitė labai įdomių paskaitą 
Stilsonas vėl su-1 apie, plaučių uždegimą

Maywood ir Melrose 
policija ieško “pabėgėlio” 
mobilisto, kuris užmušė 
nomą, apie 50 metų vyrą prie 
1-mos ir Oak gatvių, May- 
woode.

• širdies liga mirė garsus 
Chicagos gydytojas, Dr. Ber- 
nard Portis, Michael Rcese li
goninės • specialistas ir Illinois 
universiteto profesorius. Jo kū
nas buvo atrastas automobilyj, 
netoli namų.
• Cook apskričio ligoninėj, sa
vo lopšyj pasikorė 7 mėnesių 
kūdikis, Raymond Mine f r ee, 
2139 May pole Avenue. Besi- 
vartydamas, kūdikis įkišo gal
vutę į kilpą virvutės, kuria prie 
lopšio buvo pririšta lėlė.
• Sekmadienį po piety liuli 
House rūmuose įvyks unijų, 
politinių, moterij ir tikybinių 
organizacijij konferencijai ko
vai su kylančiomis maisto kai
nomis. Konferenciją šaukia 
United Confcrence on the High 
Gost of Living, kuriai pirmi
ninkauja Mrs. Alice E. Trcvc- 
lean. Ji išsiuntinėjo atsišauki
mus, kuriuose aiškina, kad dėl 
maisto pabrangimo tūkstan
čių bedarbių ir WPA šeimynų 
Chicagoj badauja.
• Chicagos ..Dailės institutas 
skelbia, kad iš San Francisco 
Parodos Chicagon bus atgaben
ti ir išstatyti Institute keli gar
sus italų dailininkų paveiks
lai, tarp jų, Botticellio, “Birth 
of Venas” ir Rafaelio “Madon- 
na of the, Chair”.
O Prie 6814 So. Ashland Avė., 
praeiviai vakar anksti rytą ra
do ant šaligatvio gulintį negy
vą žmogų, 65 metų James Cal
vin. Jis gyveno, adresu 4106 
Oakenwald Avenue. Daktarai 
sako, kad mirė širdies liga. > 
S Valstijos prokuratūra vakar 
patraukė 21 Chicagos biznie
rių teisman už “sales" taksu 
nemokėjimą.
®Sl. Mary’s ligo
7 metu berniukas, James Woj- 
da, 2024 Crystal Street, kurį 
draugai labai skaudžiai sumu
šė spalių 4 d. Užpuolikai buvo

I take this opportunity to in- 
form you that on Oclober 14th 
I c’abled to my Home Office re- 
garding Mr. Veinermanis. I am 
sure he will have no difficulty 
i n reaclying Vilna.

Very tr^ly yours,
P. ŽADEIKIS 

Minister of Lithuania.”

betojas iš vietinių — kur kat
ram bus patogiau, kaip tai: 
K. August, P. Grigaitis, V. 
Poška arba V. Ambrose.

Nors laikas trumpas, bet vei
kiant urnai dar butų galima 
užpildyti visas dienas.

— Kvieslys.
Nov. 26,1939

NAUJOS GADYNĖS CHORAS

“Vocoder” nėra žaislas, bet 
svarbus išradimas filmų ir ra
di o pramonėms. Iš paprasto 
žmogaus balso ar kitokio gar
so aparatas gali padaryti 20, 
000 skirtingų kombinacijų, 
pav., iš Mickey Mouse cypimo 
padaryti žmogaus* balsą, iš lėk
tuvo ūžimo griaustinį, ir at
virkščiai.

NAUJIEM V-AUME Telepnoto
PRYOR, OKLA.—P-ia H. Stout ligoninėje yra gydo

ma “užšaldymu.”-Ji serga vėžiti. . . .

Naujieuų-Acme Telepnoto

CIIIC A GO. — Sakom a, 
kad pakeisti savo nuomonę 
—tai moters privilegija. Po
nia Marrifield tatai įrodė: 
būdama federalės jury narė 
ji sutiko pasirašyti po spren
dimu, t vėliau pakeitė savo 
nuomonę.

Policijos dept. doros sky-, 
riaus viršininku Allman’ vakar 
paskyrė kapitonų Martin E. 
McCormick iš Warren Avenue 
stoties. Buvęs virš., kap. Mar
tin E. Mullen, pasimirė 
tų mėnesių atgal.

Ateinantį pirmadienį, lapkri
čio 6 dieną, Chicagon iš New 
Yorko atvyksta socialistinio 
nusistatymo savaitraščio, “Nau
josios Gadynės” redaktorius, J. 

(V. Stilsonas. Chicagoje ir apy
linkėse mano apsistoti apie sa
vaitę laiko, ir vietiniai drau
gai, pasinaudodami tąja proga, 
rengia jam prakalbų, maršru-

NAUJIENU-ACMB Telephoto
George W. Gore Jr., kuris buvo kaltinamas ir liko 

išteisintas dėl savo pamotės nužudymo, gabenamas į 
Cape Girardeau, Mo. Ten jis yra kaltinamas pavogimu 
$570.

O Lapkr. 12', 1938 metais fe- 
deralė darbo taryba įsakė In- 
land Plieno Bendrovei pasira
šyti kontraktą su C.I.O. plieno 
unija. Bendrovė tam įsakymui 
griežtai pasipriešino ir užveįė 
bylą prieš tarybą. Vakar In- 
land advokatai argumentavo 
fed. apeliacijos teisme, kad 
“C.1.0. nėra darbininkų orga
nizacija”, nes Inland darbinin
kai, kaip ir kiti darbininkai 
“jos reikaluose nedalyvauja”, 

ninej pasimirė.&budu Inlard bendrovei 
“nėra reikalo su ja rašytis su
tarties”. Inland kova prieš 
C.I.O. vyksta jau treti metai/ 
nuo pat garsaus “mažojo plieno 
streiko”, kuris pasibaigė sker
dynėmis South Chicagoj.

• Vakar New Yorkan atvy
ko 25 metų chicagictė, Halina 
Majeska, 2651 Crystal st., ku
rią karas užklupo Lenkijoj. Ji 
buvo nuvykusi aplankyti gimi
nes Poznaniuje. Miss Majeska 
pasakojo reporteriams, kad vo
kiečių lakūnai bombomis ir kul
kosvaidžiais žudė žmones “kaip 
galvijus”. Nuolat bombardavo 
kelius, kuriais civiliai žmones/ 
— daugiausia vaikai ir mote^ 

bėgo iš karo zono mieį-

U l(.iupuuw

McCuistdn/ 
liudįninkas,

Agentūra 
Teie ha- 

In -.) turėjo šitokį 
su Lietuvos Pa-

■ V’jl'ūME l'Ųlupii.UMJ
George ? Mink, kurį \Wil- 

liam C.
no sovietų militariniii agen
tu, kai jis liudijo Dies kęi-

NAUJ1ENV-&CME Telephoto
Carl Bivens įš Brookfield, 

Mo., kurį kidnapino ir nu
žudė* Ęrnest Plėtęh.

BOHEMIAN GIRL 
“ČIGONAITĖ”

Nėra maz. austos abejones, 
kad pašalpa re.kalinga vietos 
lietuviams vilniečiams neina* 
žiliu kaip žydų t utybės pilie* 
č.anis ir begi ams Iš

2. Žydą Te’e/,ra”o 
New Yorke (Jcwish 
phic, Ageney 
susirašinėjimą 
siuntinybe:

Ponas Landau, Agentūros Di
rektorius buvo pareiškęs susirū
pinimo dėl žydų, ypač big ių, 
traktavimo Vilniuje. Lietuvos 
Atstovas spalii] 21 dieną 
taip atsakė:
“Dear Mr. Landau:

In reply to your letter of Oc’.- 
ober 20lh, 1 am inclined to rea- 
son that it is cntirely premat- 
ure to make conclusions, based 
only on newspaper reports.

I believe that the complicat- nepaskirta 
ciUproblem of reiugees in Lith- 
liania vvill be solved- in a just 
and satisfactory manher unden 
existing circuinstances. A ceri-j 
ain number of refugees will vol- 
untarily return to their pre-! 
vious places of residence,' 
otįiers, possibly, wiil be urged 
to return, būt there is hardly 
tthy reason to believe that a 1 

’ r <j r reiugees vvill be forced to re
turn to the territories they 
came from.

I am also sure that the eiti 
zenslnp problem will be solved y Mankų

1. Finansiškai galinga žydų| Į tą Lietuvos Ministro laišką 
organ&acija “Ame.ican Jevvisb ’ 1
Joint Dislribution Committee”, 
kurio biuras randasi New Yor
ke, kreipėsi į Lietuvos Pasiun
tinybę Vašingtone, kad ir jų at
stovui butų leisti vykti į Vil
nių, drauge su Lietuvos išlaisvi
nimo kariuomene. Spalių 27 ir 
28 dienomis kada įvyko Vilni
jos ir Vilniaus miesto atvadavi
mai tai ir šios organizacijom 
atstovas, drauge su vi ;os Lietu
vos centraliniu šelpimo komite
tu, turėjo progos ten nuvyk i.

Lietuvai Gelbėti Fondas, ku
ris veikia po Chicagos Lietuvių 
Prekybos Buto globa, antradie
nio vakare nutarė rinkti au
kas Vilniaus gyventojų šelpi
mui ir siųsti jas Lietuvos Rau
donojo Kryžiui. Fondas teiks 
pašalpą vilniečiams tiktai 
tą vieną organizaciją, bet 
tiesioginiai ir ne per kitas 
ganizacijas-

Antradienio vakare ‘‘Sanda
ros” salėj įvyko Fondo sušauk
tas susirinkimas, kuriame da
lyvavo apie 40 žmonių iš įvai
rių Chicagos kolonijų.

Susirinkimas patyrė, kad 
bridgeportiečiai jau suorgani
zavo skyrių aukų,rinkimui, ir 
ten pat Foiidūi įteikė $50. Sky
rių sudaro viėn moteriškės pp. 
B. Bąldwin, Bradchulienė, A. 
Jonikienė, S. Petrauskaitė, J. 
Andrulienė ir O. Aleliunienė.

■ r " N AUJ1EN Ų-aCME Telephoto
Ernest Pieteli, kuris lėktuve nužudė Carl Biverisą 

Brookfield, Mb.

Chicagon. Kurios kolioni ' padarė pareiškimą 
cinos .mokslas, jau tur 
plaučių uždegimo ligą 
galba neseniai išrastų vaistų 
plaučiii uždegimu susirgusių 
žmonių mirtingumą galima su
mažinti iki 5-10%, kuomet iki- 
šiol mirtingumas siekė 37%.

Nauji vaistai yra iš kralikų 
kraujo gamintas serumas ir 
chemiškas preparatas, “sulf- 
pyridine”.

Dr. Shibley pridūrė, kad 
plaučitj uždegimas dažnai yra 
vadinamas “sehij žmoniii drau
gu”, nes' seni žmones daugiau
sia ta liga suserga. Bet dabar se
niems žmonėms nėra pamato 
to “draugo” labai bijoti, jeigu 
jiems bus suteikta greita ir 
gera daktaro pagalba.
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