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VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŠKIAUSIOS 
DALYS LIETUVAI NEGRAŽINTOS

/Vargas Vilniaus krašte
Kaip Lietuva reagavo į Vil

niaus atgavimą?
“Lietuvos žiniose”, spalių 

mėn. 12 d. laidoje, pirmam pus
lapy patalpintas paveikslas su 
antrašte: “Taip Kaunas džiaug
smingai vakar sutiko Vilniaus 
atgavimą.”

Paveiksle didžiausia minia 
‘ žmonių. Vėliavos plevėsuoja, 

garsiakalbiai matyti. Seni ir 
jauni susirinkę išgirsti linksmą 
žinią, mal-onų pranešimą.
; Bet tai buvo “vakar”, spalių 
mėn. 11 dieną, kai Vilniaus 
grąžinimo smulkmenų nesvar
styta. O jau kitą dieną, spalių 
mėn. 12-tą, “Lietuvos žinios” 
rašo:

“Jeigu yra tiesa, kaip ligi- 
šiol pranešta, kad siena tarp 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
šiaurėje išvesta nuo Dysnų 
ežero ir toliau į pietus — Šven
čionėlius ir tarp Švenčionių, tai 
ši siena butų ne tiktai nesu
prantama, bet ir labai skaudi 
Lietuvai bei lietuvių tautai. 
Juk tokiu budu liktų atskirtos 
nuo Lietuvos dau^iausią^lietn- 
viškos, lietuvių gyvenamos sri
tys: Daugėliškis, Tverečius, Me
lagėliai,
Švenčionys, 
sas šimtas 
lietuvių....

“Tai ne

Šitoks aprašymas toli skiria
si nuo džiaugsmo, kuris lietu
vius buvo apėmęs, kai patir
ta, kad Vilnius grąžinamas Lie
tuvai. Faktinai džiaugsmas at
rodo pavirtęs į nusivylimą.

Talkininkai pastebė
jo laivą Deutschland

LONDONAS, Anglija, lapk. 
7. — Neutralių šalių jurininkų 
rateliuose kalbama, kad talki
ninkų karo laivai pastebėjo 
Vokietijos karinį laivą Deutsch
land Azorų salų apylinkėje.

Vokietijos karinis laivas at
virose jurose sudaro pavojų 
talkininkų prekybiniems lai
vams. Talkininkai, britai ir 
franeuzai, jau prieš kurį lai
ką yra padarę planus šito vo
kiečių laivo medžioti. Dabar 
keliamas klausimas, ar talki
ninkai, pastebėję Deutschland, 
sugebės jį pavyti, ar vokiečių 
laivui pavyks pabėgti?

Rusai giriasi lai-.
mojimais >

NAUJW» ŲhaCALh. n'ulepuulo
TORPEDUOTO “LASCAR” LAIVO ĮGULA.

Prez. Rooseveltui gal Vokiečiai gausią' ja- 
teks Nobelio prizas

Adutiškis, Kamajai, 
kuriose beveik vi- 
procentų gyvena

Rusija

su

ir 
ir

jų iš-

Lietu- 
Lietu- 
krašto 
’ rašo

MASKVA, Sovietų
lapkr. 7. — Rusijos karo ko
misaras Vorošilov antradienį 
kalbėjo raudonosios • armijos 
parade. Jis pareiškė, kad dėka 
išmintingos Stalino politikos 
Rusija pasilieka neutrali, kuo
met kitos stambios Europos ir 
Azijos valstybės kariauja. Ru
sija esanti galinga. Tai paro
dė sovietų armijos veiksmai 
Mongolijoje ir Lenkijoje.

• X

Pasak Molotovo, Europos ka
ras, kurį iššaukusios Anglija 
ir Francuzija, ,dar neužsilieps
nojęs pilnai, tačiau britų-fran- 
euzų agresija nerodo noro tai
kytis.

OSLO, Norvegija, lapkr. 7. 
— Dienraštis “Tidens Tegn” 
praneša, kad komisija, prižiū
rinti paskyrimą Nobelio dova
nų^ turi bmenėje/:prez. Roose- 
veltą. Dalis komisijas narių no
ri paskirti prizą už pasidarba
vimą taikos interesuose prez. 
Rooseveltui. Kita komisijos da
lis laikosi nuomonės, kad šįmet 
taikos prizo geriau butų visai 
neskirti.

Kiti diskutuojami asmenys 
taikos dovanai yra: buvęs čę- 
ko-Slovakijoš prezidentas Beneš 
ir Britanijos premjeras Cham- 
berlain. ' '

ponų prekes
■ -įfr-V - ... 1 ■

SHANGHAI, Kinija, lapkr. 
7. — Pagalsutartį padarytų 
su japonais naciai x tikisi gau
ti iš Japonijos 500,000 tonų 
pupų (soybeąns) įę. 60,000 to
nų -tų pupų// aliejaus, kadangi 
vokiečiai dėl blokados negali 
pupų atsigabenti < laivais, tai 
jos bus siunčiamos naciams ge
ležinkeliu per visą Sibirą ir 
per visą Europos Rusiją.

\• z * ‘ j . ■

Abejonė reiškiama, kaip daug 
japonų reikmenų 'vokiečiai ga
li gauti 
ne .ilga, 
kūmai 
prasti.

tuo keliu. Nes kelio- 
o geležinkelio paran- 

ypač per Sibirą yra

Naciai gavo daug 
Amerikos prekių

tiktai lietuvių gy
venamos vietovės, bet tai tie
siog lietuvių kultūros ir kovos 
tvirtovės, tai yra lietuviškiau
sios vietos, visą laiką gyvenu
sios atkreiptomis ir akimis, ir 
protu, ir širdimis į Lietuvą vi
sus dvidešimt metų. Ir štai, 
kai išmušė lemiamoji valanda, 
jie negali susijungti 
svajotąja Lietuva....”

Dėl paties Vilniaus 
Dėl paties Vilniaus
vai atiduotos Vilniaus 
dalies “Lietuvos žinios 
spalių mėn. 13 d. laidoje:

“Šito didelio ir svarbaus įvy
kio proga kiekvienam lietuviui 
kyla klausimas: kokias gi pro- 
blėmas sudaro musų tautai Vil- 
/niaus miesto ir kitų liątuviŠ- 

< kų žemių grįžimas ? Jau sutar
ties pasirašymo dieną mes pa
sisakome, kad šis įvykis už
krauna ant musų pečių sunkią 
naštą. Gauname sritį, kurioje 
didesnioji gyventojų pusė susi
telkusi didmiesty. Žemė Šitoje 
srityje nederlinga. Gyvulių la
bai mažai ir tie patys menki. 
Pieno ūkis visai žemo lygio. 
Išmaitinti visus tos srities gy
ventojus jis nepajėgs... Pramo
nė Vilniaus mieste visai ne
reikšminga, be to, karo metu 
smarkiai nualinta ir daugely
je atvejų palikta be mašinų...”

Siunčia Amerikon 
vokiečių propa
gandos lapelius

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
7. — Tūkstančiai amerikiečių 
gavo atsiųstus iš Vokietijos la
pelius. Tarp ko kita lapeliai 
kalba, jogei lenkai, kariaudami 
prieš nacius, vartojo nuodingus 
gasus. Tuos gasus suteikę len
kams britai. ;

Lapeliai gauti New Yorke, 
Bostone, Philadelphijoje, St. 
Louis ir keliuose kituose mie
stuose. Manoma, adresus as
menų, kuriems lapeliai buvo 
adresuoti, naciai paėmė iš Ame
rikos telefonų knygų. «

WASHINGTON, D. C., lapk. 
7. — Valdžios skaitlinės rodo, 
kad nuo to laiko, kai karas 
prasidėjo, prekių gabenimas iš 
Jungt. Valstijų į Vokietiją nu
krito. Tačiau žymiai pakilo pre
kių gabenimas į 
kaimynes šalis — 
Holandiją, Švediją 
Reiškiama nuomonė, 
tų prekių vėliau pasiekė Vo
kietiją per neutralias šalis.

Darbininkai sudarė 
komitetą kovai 
prieš Hitlerį

Vokietijos 
į Belgiją, 
ir Daniją, 
kad daug

Politikieriams 
galvosūkis

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra- 
našaiv*

Bendrai giedra; truputį šal
čiau; saulė teka 6:30 v. r., lei
džiasi 4:87 v. v.

Laikys Norvegijoje 
vokiečius iki karo 

galo
“------- —

BERGEN, Norvegija, lapkr. 
7. — Norvegijos valdžia pa
skelbė antrhdienį, kad inter
nuoti Vokietijos jūreiviai bus 
laikomi Norvegijoje iki karo

WASHINGTON, D. C., lapk. 
7. — Antradienį sovietų Ru
sijos ambasada Washingtone 
rengia didelį balių tikslu atžy
mėti bolševikiškos revoliucijos 
22 metų sukaktį.

Balius rengiamas Rusijos 
ambasadoje. Jis busiąs puoš
nus. įžymis buržuaziniai atsto
vai ir diplomatai pakviesti.

Bet ve bėda. Rusijos užpuo
limas Lenkijos. Bolševikų agre
sija Pabaltijo valstybėse. Ru
sų šnipų veikla Jungt. Valsti
jose. Platinimas falšyvų Rusi
joj padirbtų ; pinigų. Sovietų 
spaudos atakos prieš Jungt. 
Valstijas. Stalino kooperavi- 
mas su Hitleriu, ir Washing-

LONDONAS, Anglija, lapk. 
7. — Britanijos ir Francuzi
jos unijos sudarė britų-francu- 
zų unijistų komitetą, šitas ko
mitetas koordinuos abiejų ša
lių darbininkų veiksmus karui 
prieš nacius sėkmingiau vesti.

Prancūzai numušė 9 
vokiečių lėktuvus
PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 

7. — Francuzų pranešimais pir
madienį tapo nušauti devyni 
vokiečių karo lėktuvai. Vokie
čiai gi praneša, kad tą 
dieną, tik kitoje fronto 
nacių lėktuvai numušė 
francuzų lėktuvus.

pačią 
daly, 

tris

Nepajėgia nustumti 
francuzų atgal

. .... .

PARYŽIUS, Francuzi j a, lapk. 
7. —- Jau kelintą dieną Vokie
tijos ^artilerija, bombarduoja 
francuzų pasienio miestelį For- 
bach ir jo apylinkę. Tačiau vi
sos vokiečių pastangos pašalin
ti Tš čia franeuzuš iki šiol bū- 
vb bergždžios.

Francuzų kanuolės Forbach 
ir. jo apylinkėje dominuoja pra-

galo. Tie internuoti vokiečiai tono politikierius vargina klau* moningą Saarbrueeken miestą
. .... . . • ' •___ ____________________________ _________ • j— ___' m * ♦yra jūreiviai, kurie mėgino nu

gabenti Amerikos laivą City of 
Flint į Vokietijos uostą.

simai: ar priimti rusų amba
sados pakvietimą?
sų balių?

ar eiti į ru
ir jo apylinkę. Taigi vokiečiai 
ir stengiasi tą pavojų paša-

LIETUVA PAĖMĖ 
KLAIPĖDOS UO

STO ZONĄ
3,000 DIRBA VIEŠUOSIUS

darbus Vilniuje

KAUNAS, lapkr. 7.—Lie- 
tuvos-Vokietijos sutartis, 
pasirašyta šių metų liepos 
menesį, duoda Lietuvai lais
vų zonų Klaipėdos uoste. 
Pereitų šeštadienį šita su
tartis įėjo galion. Lietuva 
paėmė sakytų ’zonų.

Lietuvos vyriausybė pa
skelbė, kad 3,000 asmenų 
au yra samdomų viešųjų 

darbų programai pildyti Vii 
niuje. ,

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

AMSTERDAM, Holandija, 
lapkr. 7. —* Holandijos kara- 
ienė Wilhelmina ir Belgijos 

karalius Leopoldas atsišaukė į 
Vokietijų ir j talkininkus, ra
gindami juos taikytis pirm ne
gu karas vakarų Europoje už
siliepsnos visu baisumu.

x PARYŽIUS; Francuzija, lapk. 
7. Vokiečių' ’pastafigos iš
mesti talkininkus iš pozicijų, 
kurios dominuoja Saarbruecke- 
ną ir kitus vokiečių pramoni
nius centrus ir pramonės apy
linkes, nepavyko — sako Fran- 
cuzijos karo pranešimai.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
7. — Hitleris turėjo pasitari
mų pirmadienio vakare ir an
tradienį su feldmaršalu Goerin- 
gu,‘vyriausiuoju Vokietijos ar
mijos komanduotoju gen. Brau- 
chitschu ir generalinio štabo 
viršininku gen. Keiteliu. Ko
kiais klausimais nacių keturi 
viršilos tarėsi, nepaskelbta.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
7. — Vokietijoje “pagerintos” 
maisto porcijos. Ateity vokie
čiai galės pirkti vienų Uncijų 
mėsos per savaitę daugiau, ne
gu iki šiol jiems buvo leista 
pirkti.

LONDONAS, Anglija,- lapkr. 
7. — Talkininkų karo laivai pa
stebėjo Vokietijos karo laivų 
Deutschland Azorų salų apylin
kėje. Tai yra vienas iš dviejų 
ar trijų nacių karo laivų, ku
rie operuoja atvirose jurose. 
Kiti vokiečių karo laivai užda
ryti blokados.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
7. ~ Vokietija tikisi gauti Ja
ponijos pupų, atgabentų per Si
biru ir Europos Rusi jų. Abe-r 
jojama tačiau, kaip daug tų 
reikmenų bus galima atgaben
ti tūkstančių mylių ilgio ke
liais, ypač per Sibiru, kur su
sisiekimas geležinkeliu yra vi
sai prastas.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
7. — Spėjama, kad milionų do
lerių vertės Jungt Valstijų pre
kių Vokietija gavo per neutra
lias šalis. Vokietijos prekyba 
su Jungt. Valstijomis nuo ka
ro pradžios sumažėjo, bet im
portai į Belgiją, Holandiją, Da
niją ir į Švediją iš Jungt Val
stijų žymiai pakilo. Manoma* 
bent dalis šitų prekių buvo pa
siųsta | Vokietiją.

AiįJmĄ,., .#!&■ -..0z

VOKIETIJA GAUS SOVIETŲ MEDVIL 
NĖS, ALIEJAUS IR MIŠKO

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
7. — Prieš keletą dienų pra
nešta, kad nacių Vokietija gaus 
iš Rusijos 1,000,000 tonų pa
šaro galvijams. Vėlesni prane
šimai kalba apie daug dides
nę nacių ir komunistų tranzak- 
ciją. Tais vėlesniais praneši
mais Vokietija dar gaus iš Ru
sijos 900,000 tonų aliejaus, 
100,000, pundų (balęs) medvil
nės, o taipgi miško,
linų ir platinos — tiek, kiek 
pajėgs nupirkti.

Šitoms reikmenoms Vokieti-

fosfato,

ja užmokės1 17-ka laivų, kurie 
dabar turi prieglaudą Rusijos 
uostuose; mašinerija reikalinga 
dviems įmonėms įrengti, ku
rios gamins sintetišką gasoli- 
ną; užmokės taipgi kanuolc- 
mis, lėktuvais ir inventorių rei
kalingu šešiems kreiseriams, 
kuriuos Rusija nori įgyti.

Vokiečiai reiškia nuomonę, 
kad visi tranzakcijos punktai 
bus išpildyti. Kitaip sakant, 
kad numatytas apsimainymas 
įvyks pilnai.

BELGIJOS KARALIUS IR ROLANDUOS 
KARALIENĖ KVIEČIA TAIKYTIS

HAAGA, Holandija, lapkr. 7. 
— Antradienį Holandijos ka
ralienė Wilhelmina ir Belgijos 
karalius Leopoldas pasiuntė 
Adolfui Hitleriui, Francuzijos 
prezidentui Lebrunui ir Angli
jos karaliui Jurgiui telegra
mas.

Telegramos ragina kariaujan
čiųjų šalių vadus ieškoti tai
kos, pirm negu karas užsiliep
snos visu baisumu.

Holandija siūlosi 
pastangose taiką

Belgija ir 
tarpininkauti 
atsteigti.

Belgai paneigė gan 
dus apie vokiečių ui

. A>-

timatumą

BRUSSELS, Belgija, lapk. 7. 
— Vyriausybės atstovas antra
dienį paneigė gandus, pasklidu
sius Paryžiuje, kad Vokietija 
įteikusi .ultimatumą Belgijai, 
reikalaudama visiško jos neu
tralumo. Tas atstovas pavadi
no sakytus gandus gryniausiu 
išmislu.

Sulaikytas registrą 
vimas Jungt. Valsti 

jų laivų Panamoj
WASHINGTON, D. C., lapk. 

7. — Kadangi Jungt. Valstijų 
neutralumo- įstatymas uždrau
dė Jungt. Valstijų laivams plau
kioti į kai kuriuos Europos uo
stus, tai United States Lines 
kompanija sumanė užregistruo
ti devynis savo laivus Pana
moje. Kaipo Panamos laivų, 
Jungt. Valstijų neutralumo įsta
tymas jų neliestų.

Jungt. Valstijų prekybos 
vyno komisija dąvė leidimą 
manymui įvykdyti. Tačiau
tradienį prez. Rooseveltas ir 
valstybės departamento sekre
torius Cordell Hull įsakė re
gistraciją sakytų laivų sulai
kyti iki dalykas bus tiksliau 
apsvarstytas.

lai- 
su- 
an»

Fritz Thyssen pabe 
go iš Vokietijos

AMSTERDAM, Holandija, 
lapkr. 7. — Dienraštis “De Te- 
legraaf” praneša, • jogei pasi
tvirtino žinia, kad Fritz Thy
ssen; Vokietijos stambiausias 
plieno magnatas, pabėgo į Švei
cariją, palikęs Vokietijoje $80,- 
000,000 turtą.

Praeity Thyssen yra buvęs 
vienas stambiausių Hitlerio rė
mėjų. Jisai daug padėjo nacių 
judėjimui Vokietijoje išaugti 
ir sustiprėti.

Belgijos karalius ir 
Holandijos karalie

ne turėjo konfe
renciją

HAAGA, Holandija, lapkr. 7.
— Pirmadienio vakare ir an
tradienį Belgijos karalius Leo
poldas ir Holandijos karalienė 
Wilhelmina, o taip Belgijos ir 
Holandijos užsienių reikalų mi- 
nisteriai turėjo pasitarimų. Dis- 
kusavo tarptautinę padėtį. Svar
stė 'vokiečių invazijos galimu
mus ir kokių priemonių tenka 
imtis šitam pavojui pasitikti
— bendromis abiejų šalių pa
jėgomis ar paskirai. Be to, svar
styta taikos galimumai.

Po pasitarimų (antradieni) 
paskelbta, kad belgų karalius 
ir olandų karalienė pasiuntė ka 
riaujančioms šalims kvietimą 
taikytis.

Paskutinėmis dienomis vis 
dažniau ir vis rimtesnių da
vinių pasirodo, jogei vokiečiai 
gali užpulti arba vieną šių dvie
jų šalių, arba abidvi.

Panama neįsileis ka
riaujančių šalių sub- 

marinų
' PANAMOS MIESTAS, Pana
ma, lapkr. 7. — Panamos val
džia paskelbė pirmadienį įsa
kymų, kuris uždraudžia kariau
jančių šalių submarinams įplau
kti j Panamos vandenis, uos
tus, įlankas, etc. Išimtis daro
ma tik tokiems atvejams, kai 
submarinams reikia skubios pa
galbos.

Sekmadieniais 
NAUJIENŲ RAŠTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. popiet

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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ero vėjo Lietuvai *

KAUNAS.

AKIŲ SPECIALISTAI

dienos pajustų tikrosios moti 
nos tčvypės meiles šilumą.”

GERB. Naujienų skaityto- . 
Jos ir įkaitytojo! prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

5---- ------- ... ------

(Mysų specialaus korespondento Lietuvoje)

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
BeVęrly Shorės, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3. .

.1 4 *>■ •

i<arinįnkųi Jaunųjų Ūkininkų
I Ratelių, Skautų, Pirmūnų, Liet.
Tautininkų, Jaunos.’os Lietuvos DR. STRIKOL’IS

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tei.: YARDS 4787

Namų : PROSPECt <930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240 
Valandos* nuo 1) * iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Jurų savąitė Lietuvoj^ praėjo naujų dirbtuvių ir fabrikų. Ne
tikrai įspūdingai ir didingai, toliese uosto busiąs įtaisytas 
Daugelyje vietų buvo sudarytos jurų kurortas, arba tikriau ta- 
didžiulės iškilmės, paįvairintos rus, pradedant-Palanga ir bai- 
dainomis, įvairiais pranešimais giant šventąja, visu pajūriu 
ir priesaikomis neišsižadėti jų- Koks penkiolĮką kilometrų, tę- 
ros! ois pajūrio kurortas. Jąu dabar

Tose iškilmėse tūkstančiu visąš tas pąjųrią apsodinamas 
žmonių dalyvavo, o į šventųsios pušimis, eglėjnis ir kitais spyg- 
uoslą rugpiučio mėn. 15 šuva- liuotais medžiais. Ties Palanga 
ž.avo keletas dešimčių tuksian jau tie medžiai žmogaus ūgio 
čių žmonių.

šventoji niekuomet nėra ma
čiusi tiek daug svečių, šveptp- j 
sios uostas apima l_ — -------
plotą. Jo molai turėsią ilgio pp, 
du kilometrus į jurą. Uostas jau 
dabar turi gylio šešis metrus, 
bet jisai dar dieną naktį, net 
neišskyrus šventų dienų gilina
mas.

Žvejams jau yra pastatyta aš
tuoniolika namų, kurių dalis 
turi po dy butu, o kiti po ke
turis.’.’

Skubiai statoma visa eilė

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIOUOR J 

CO. — Wholesale 
4797 S. Ha’sted St 
Tel. Boulęvard 0014 ,

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
ki* į Naujienų spulką,— 
gausį paskolą ant ilgij 
metų.-

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

n - - - ? -------- —■ ■ ■’ ........ . .... ........
-.iMfjs. x ' ■ a . ‘U-’.

CRANE COAL COMPANY

didžio užaugo. Šventoji jau šie- 
ipet turėjo kelis šįmtūs vasaro-

ečių. Šventę-
65 na žemės I Palanga šiemet net susilaukė 

aštuonių tūkstančių vasarotojų. 
Tųi niekuomet tokio skaičiaus 
Palanga nėra turėjusi, tai re
kordinis vasarotojų skaičius! 
Palangoje šiemet tyčia gražių 
naujų vasarnamių yra pastaty
ta ir vis dar nauji statosi.

Šventosios busimas uostas 
miestas jau visai išplanuotas, 
gražios tiesiog gątyės pravestos, 
nors jos dar nėra apstatytos. 
Dabar čia skubiai įvairių biz
nierių superkamą Žęrpe, kur bus 
statomi gyvenamieji ir verslo 
namai. .

Tai netolimoje ateityje Palan
ga su šventąją pąjųriu bus visa 
sujungta ir tąsai ; kurortas — 
mjestas tęsis visu pajūriu.

Tenais, kur seniau tik vėjo 
pučiamos ląkstė baltutės sinib 
tys, dabar jau žaliuoja jaunu
tis miškas ir jis ošia, gaudžią 
vėjo pučiamas/

Šventosios uoste visą vasarą 
budėjo ir mokęsi, jurose grudi? 
nps Lietuvos jaunimas jurą pa-

■ mėgęs.
I Tai daugiausia mokslą einan
ti jaunuomenė, kuri padėjo uo
stą statyti, geležinkelį vesti ir 
kartu U^riąyįmo mpkėsi juroje.

Tikrai džiugu žiųrėti į tą šau 
nų, saulės nųjuodiptą, vikrų,

» • A* * * . • • — . .
POCAHOTfTAS Mine Run iŠ geriausių mainų, 
daug'dulkių WmlavPerkant $7.65
5 tonus ųr daugiau ............. ........ • *
PETROLEUM ČAĘBON ČOKE $7.40
Perkąpt 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.
T1

KLAUSYKIME
sbltimiero RYTMETINIŲ

............................................ ..... ■ ■ • . ............. .............................................-

- „• . KAUNAS. YakĮybės ra
štingų, Ęataikv Ve Jt-pio djbfonas ga^ g visos Lietlį.

vos daugybes' sveikįn mų, ku- 
riuųs prašo oro bangomis per
duoti broĮiams vilniečiams. 
Svfeikinimus laiškais ir telegra
momis siunčia įvairių miestų, 
miestelių ir kaimų gyveplojat

sietuvos Padangėje
ĘĄUNAS. — Vilniaus Vą4a-pni pabėkime k?nt^jus^ems 

vimo, Tėvynes, Kariuomenės Y4Tglwm§ VUpihus krašto gy- 
a.UĮ’čju Savanorių, Atsargos Yentojąms, kad jie iš pirmos

I ir Da^bo Rūmų pirmininkai iš- 
euo ąb;Įšaukimą į visuomęnę 

Lietuvoje ir užsieniuose, kuria
me be kitko sakoma: Vi.nius 
laisvas. Vilnius gvįita Lietuvai, 
levynįoliką metų kentusi brąn- 
lipji yęlųyps VįĮnįus

j žengią į į?
venįjųą

.8auJIEnu.acme fojė. e veltui tei-,
Fred Boucher, Jackson I tingą kpyą- W

(Mich.) kalėjimo inspekto- sybę§ pąstąngpnaį^ (filmus jąų 
rius, kuris liko kalinių nu- laisvus. Ępsų taųfą ir jps yy- 
šaiitaą. - | riaųšyti.ė ąųpr^t^ įiętuviy tąųtpą

jausipųs ir gyWbįnips reikalus 
ir VįJųįĮiš že-
mėpiįk gerą Valią pąpįeidžįąiųą^ 
Lietuvai. Sveiki, brolįąi ir te

ises yilmęėįąi, sųiąųkę iąisvės...
1 Nup šio^ dienoj yisi jau 

esajnę vienos tęyynės.? yienps;
’ I valstybės simųs įr vai dabar daro prai
’Jnome, ką4 Vflmaųs krąštas ii-tųvos prekybininkų 

gus mefiis tiuvo nąikiųąmąš ir 
alinaujas, kad Vilniaus kraštas 
reikąiingas musų paramos ir
pagalbos. Tad visoje Lietuvoje, kad pasisekė užmegsti ryšius 
Amerįkpję įr Višųr kitur, kur su Amerikos lietuviais biznie- 
yra Įietųyių, tuojau orgąnįžuo- ) ‘ ‘ 
kime komitetus yijniečįams 
remtį įr rjųkiftip gąųsįngas ąų?
kas pinigais, ūkio gaminiais ir tuviai larukia 
daiktais. Nei dienos negaišdą- nierių rpvizito.

susirinko 
atstovai 

kaip kuo- 
greičiausiai suorganizuoti rea
lios pagalbos teikimą Vilniaus 
gyventojams. 'Bus renkamos 
aukos pinigais, daiktais ir pro
duktais. Į Vilnįų tuojau vyks
ta maisto kooperatyvų į galio li
nijai ir rengiami pirmieji mais
to transportai.

miestelių ir kaimų 
ir organizacijos.

Spalių 11 d. jau 
įvąĮrių organizacijų 
aptarti klausimams,

DR. BRUNO J.
ZUBRICKĄS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111
L, - - ,^r-n_ _ *Lr'

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė. ’ 
(prie Kedzie Avė.) 

BRIGHTON BANK BUILDING 
Atdara 10:00 v. r. iki 9:00 v. 'v.

Trečiadieniais Susitarus 
Tel. Lafayette 3151

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

sveiką Lietuvos jaunimą, kuris; 
čia taip entuziastingai dirba, ju-j 
ros sargyboje budi.

Lietuvos pajūris ištisą vasarą, 
byvp gyvas ir žmonių pilųas! 
Naujoji siena tuoj už PalaųgosJ 
prasideda. Pąjjiryje toji sienai 
spygliuota viela užtverta ir kaip I 
jš vienos, taip ir iš kitos pusės 
pasienio sargybos budriai, sau? 
gojąma.

Iš Lietuvos puses dažnai ant 
jurų suplakto smiltyne galėjai 
užtikti įvairių įvairiausius už
rašus.

Lietuvos jaunimas čia nesi? 
šykštėjo Vokietijos adresu pa
dėti šiurkščių užrašų.

—Teutonai, Lietuva; jums už? 
kurs geią pirtį! -

—Vokiečiai, jus buvote ' ir e? 
sate amžini Lietuvių tautos 
priešai!

—Ne amžiams mes Klaipėdos 
išsižadėjome!

—Lietuvi, budėk jurų sargy? 
boję, čia tavo ateitis!

mum$ amziamą '
Veltui jurų bangos tuos , už* 

rašus plovė ir plauja! Nespėja 
tie užrašai dingti, kaip štai ne
žinoma ranka jau smiltyje rašo 
naujus Šukius!

Visą laiką, kada tik atlankei 
šią naują sieną, čia visuomet 
žmonių būrelis budėjo, kurie į 
anapus sieną žiurėjo.

Tiek, kiek Lietuvos pasienis 
gyvas, tiek anapus būvą apmi
rusi. Tenai be pasienio sargybi
nio žmogaus nematyti, tarytum 
visi išmirė! Tai skausmo vietą, 
tai vieta užsigrudymo, tai vieta, 
kur jaunimas atėjęs kietai, ryž
tingai prisiekia savo pajūrį at- 
gąuti.

Pažani pamatysi, užtiksi čia 
jaųųįmą, kuris kariškoje ri“ 
kįuętčje atėjęs dškįlmingais žo
džiais pasižada jurą saugotį i|’ 
ginti. Ir kaip matai tą Lietuvos 
jaunimą čia marširuojantį ir 
savo pažadus duodantį, nenoro? 
mis tiki Lietuvos ateitimi ir ti
ki, kad toji siena tik laikinas 
padaras! O šventojoje užsuk gi
lios nakties metu ir pamatysiu 
savo akimis įsitikinsi, kad Čią 
darbas verda. Ne tik jura nak
ties metu liūliuoja, banguoja, 
bet ir lietuvis budi, dirba, rau? 
šia ateities savo tinstu stato 
vąrfus į platųjį pasaulį. Jurų 
savaitės iškilmių ’ metų čia i$ti? 
są plieną skambėjo lįetuvių dąi- 
ųos? tųjesfančiai žmonių siau
rojo pajųrių ir visi kąip vienas 
ryžŲpgai pasižadėjo ginti savų 
pajūrį! ?
*> v . T

Taigi, gero vėjo Lietuvai, ge
ro vėjo Lietuvęs jurininkams, 
kurią dabar laikinai he savo 
uosto klaidžioja pas svetimus!

Nętenka abejoti, kąd PįĮ 
tais metais jie savo uostp, pa
čių Rietuvių rąnkpmįs pąsfaty- 
tamą jąu suras savp prieglaudą.

Toks visos Lietuvos noras, 
toks visos Lietuvos kietas pasi
ryžimas ! Ko siekiama, tai ir bus 
atsiekta!

Gero vėjo Lietuvai!

KAUNĄS. — Grįžę iš Ąmeri- 
kos lietuvių verslininkų atsto
vai dabar daro pranešimus Lic- 

į pramoni
ninkų ir amatininkų-verslinin
kų organizacijų narių susirin
kimuose. Reiškiama džiaugsmo?

riais ir Amerikos Lietuvių Eko
nominiu Centru. Ateinančiais 
metais Lietuvos biznieriai lie- 

amerikiečių biz-

galvos skaūdėjimo

ir toliregystę. Pri-

OTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE •
■ ‘ ■. IR NAKTJ .4

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

VeleTonas LAFAYETTE vm

Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio syt- 
mečials, 18:00 vaL ryto H W. H. L P. stoties (14M K), 

su ĘOVILU 3ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 0737
Namų Tel. VIRGINIA 2421DR. G. SERNER

LIETUVIS 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 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJĄ! IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos, Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenyvood 5107.

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 Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395' . !»

DrvSusanna Šlakiu L 
Moterų ir valkti ligų gydytoja 
6960 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų. T*—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis;

! 
t

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sercdomis ir—nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

IIIĮIIIIIIIIIIilIlIlIlHlllllilIIUlių

r

3354 So. Halsted Street

A •!

QUILT •

No. 2305

9

1824
Phpne Yąrds 4908

Garsinkitės “N-nose

3834 Sq. Western Avė. 
141' Dr. F. Pulsuoki LeVan 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

" ... "”^’Tp."ĄIĄŽĖjĘĄ.........YWds U39
9 Liįuanįca AVenue ■ ’ ' Yards 1138BUTTERFLY

’ . ’ ' ... • a- 4 ■ ..
No. 2305—^Peteliškes” lovos užkloįes išąiuvip^jųnąs.

f
 M MM. MM. .MM MM.. MM» MBM I

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEFt,
1 1739 So. Halsted Chiąago,

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

I . . t S®®

ANTHONY B. PETKUS i
Phone Groyehill 0142 

0 South 49th Cę>urt, Cipero * Phone Cicero 2109

Tel. YARDS 3146 «
VALANDOS: Nub 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. KALSTEI) ET.

4704 Šo. Western Ąvehue 
, . .1 ... * i •

A-
y’??,

i;ačhawž'ik sūnūs 
ZU4 ŽSr'd pjipnę ę»»al 2515

km fcąist t<sl iailipu,

ALBEąT V. PETRUS
4704 Šo. Western Ąveiiue Phone Lafayette 8024 • , > . t >. • . 7. • -'

1 1 11 . .'"..-r".—" 1 ■

J. LIULEVIČIUS
4^t8 Sž California Avenue Phpne Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
YAĘDS Į419

L J. ZOLI’ PhoĮię Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

ADVOKATAI
kKgugis

ADVOKATAS
Miesto ofisas—1274 N. Dearborn St ,
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St k
Valandos vakarais nuo 6 iki 3:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

' pagal sutarti^

LIETUVIŠKU RADIO llf || I F|

PR06RAHH '

PATTERN 2305

NARIAI 
Chicągos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Ąboęiacijos

iiiĮiiiiniiiiiiiųiiiiiiiiiiiiiiniiil

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
• ’ '■ A

- •

TURIME 
KOPLYČIAS 

visose Miesto
- DALIOSE '

itlIilIlIlIlIlIlItlIlIlIUIIIIIIIIĮIItl

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREM0NT AVĖ.

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phoąe Caliųnet7472 
Office tlours:2-4 p.m.7-8:30 J. nj.

DR. ST. NAIKEL1S
PHYSICIAN AND SURGEON 

3261 So. Halsted Street -. -- ....... ; ,

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL
' Namų Tel.—,Hyde Park 3395



melapiai
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GARSINKITES “NAUJIENOSE

INSURANCE
(APDRAUDA)

Bendrai New Yor- 
aug didesnė ir įvai-

loja prabangų Juo- 
jo valdžios, jų arti-

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Remkite Tuos B|znierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

MARKS 
3119 Lincoln’’Ąye.
OPEN TUES.,. THUK.S.. SAT. E__________

Karo Že
/

Naujienos^ 
vuotą Europos že 
žymėjimais

Turtas virš - - - 
tsargos kapitalas

Dabar Mokame ^ž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las -Ant Namų IJiki 20 mt.

PO TRISDEŠIMT METU

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

Raštinė atdara kas vakaras 
Ud 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 8 ryto iki 1 vai. popiet

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IIL

biiujienu-Actue 'leleviiuio
Nevados universiteto stu

dentė Elsa Crabtree, kuri 
dėvi mokyklos vadovybės

• PILNĄ APDRAUDĄ AU-
, TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namą tavi-

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
11 ties.

iNCumi,

3
Trečiadien., lapkričio 8,1939 NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOSt ’

Rašo JOHNNA ĘULAW
Turėjau progą lankytis Law- 

rėnce, Mass., Bostone, New Yor- 
ke ir kituose rytinių valstijų 
miestuose. Man labiausiai rūpė
jo atlankyti Lawrence’o mies
tas, kur mes prieš trisdešimt 
melų atvykę Amerikon apsigy
venome. Praslinkus taip ilgam 
laikui mane lyg traukte traukė, 
kad pasimatyti su giminėmis ir 
jaunystės draugais.

Kelionę iš Ch cagos pradėjau

NINtTY PROOf

blfnoed whiskey

25% Straight Whiskey—75% Neu- 
tral Spiritas, distiliuotas iš grudų. 
90 Proof. Julius Kessler Distilling 
Company, Incorporated, Lawrence- 
i. burg, Indiana.

D8O
B DllTIllINt

i

vietos profesionalų, 
šiaip gerais adv.

Greyhound linijos autobusu. 
Pirmas musų sustojimas buvo 
prie Niagara Fa Ils, New Yorko 
valstijoje. Apie mano atvykimą 
čia žinojo pp. Milleriai. Jie ma
ne stotyje pasitiko ir priėmė 
kaip labai laukiamą viešnią. Ge
rai pavaišino ir parodė tą išgar
sėjusį Niagara Falls.
Matyti Niagara krioklys (van- 

denpuolis) buvo labai įdomu, 
žodžiais tiesiog nelengva butų 
atpasakoti apie šilą patrauklų 
gamtos padarą. Pradedant nuo 
Niagarą upės, kur vanduo vilni
mis, verpetais ir kamuoliais iš 
dugno kildamas į viršų skubi
nasi, ir pro Ontario ežero žio
tis veržiasi į Niagara vanden 
puolį. Čia vanduo patekęs krin
ta apie 160 pėdų žemyn. Van
dens kritimas yra palydimas 
visokiais garsais, o saulės spin
duliai priduoda milijoninių 
spalvų refleksijas. Čia ir dangus 
yra pasipuošęs trispalvėms vai
vorykštėms nuo susidariusio 
verdančio vandens garų.
Niagara Falls krantai, kloniai ir 

slėniai taipgi sudaro nepapras
tai gražų vaizdą. Vietomis kran
tai yra lyg skulptoriaus nutašy
ti arklio pasakos pavidale, ir

ma sakyti, nėra krantų panašių 
į vieni kitus. Krantų protarpiais 
matyli uolos, pro kurias van
duo visai neprasiveržia. Kitur 
medžiais bei gėlėmis apaugę.

Priėjimui prie vandenpuolio 
yra išvedžioti keliai ir nutiesti 
tiltai per slėnius. Kur krantai 
status, kai kirviu nukirsti, tie 
yra aptverti geležinėmis tvoro
mis. Niagara Falls susilaukia 
daug vizitorių iš Amerikos ir 
Kanados... ir, tiesą sakant, yra 
ko žiūrėti.

Apleidus Niagara Falls ir at
sisveikinus su pp. Milleriais iš 
Buffalo, leidomės link Lawren- 
ce’o. Kelionė buvo smagi. Man 
bežiurinėjant, kaip ūkiai ir ūki
ninkų pastatai atrodo ir besė- 
džiant autobuse, vis nauji ir ne
matyti vaizdai prieš akis rodosi 
ir besigėrint gamtos reginiais 
kaip bematant atsibaladojom į 
Lavvrence.

Lawrence jau ne toks, kokis 
buvo prieš trisdešimt metų. Kai

pažinti. Daug senų pastatų iš
griauta. Kiti namai atremantuo- 
ti, o naujų mažai pastatyta. Tik 
audinyčių įmonės, kur mano vy
ras kadaise dirbo, daugiausia 
primena, kad čia tai tas pats 
Lawrence.

O kur tie jaunystės draugai?

riems darbininkams tenka ir 
gana ilgai be darbo pabūti.

Būnant virš pora savaičių 
Lawrence teko atlankyti pp. 
Skusevičių kurortas, kuris ran
dasi prie ežero kranto, gražiau
sioj to miesto dalyj. Skusevičiai 
gražiai gyvena. P-nai Politikai, 
Jatkai, Bučiaučiai ir Baubinai 
gana svetingai mane priėmė ir 
iškėlė šaunius pokylius. Vadi
nas, po daugelio metų nesima
tymo teko su jais gerokai pa- 
baliavoti. Už vaišes ir svetingą 
priėmimą visiems širdingą Ačiū.

t

Nuvykusi į Bostoną, apsisto
jau. pas dėdę ir tetą Grigaliū
nus. Jie turi savo rezidenciją 
So. Bostone prie istoriško Tho- 
mas Parko. Iš jų namų stačiai 
galima matyti Bostono miestas. 
Vieta graži. Mano dėdės sūnūs 
advokatas Jonas Grigaliūnas 
stengėsi aprodyti Bostoną ir jo 
priemiesčius, turčių apgyventas 
vietas ir šiaip žymesnes įstaigas.

Kalbamas miestas su priemie
sčiais yra nusidriekęs prie At
lanto krantų. Pajūryje yra iš
taisyta papludymai. Gamtišku 
atžvilgiu tikrai yra kuo pasigė
rėti. •

Bostoniečiai ne vien gali pu

tus pažinti begalime. Tas tris
dešimt metų, rodos, taip greit 
prabėgo. Net mano švogeris Me- 
delinskas, kai susitikova, gerui 
į mane pažiūrėjęs abejojančiai 
paklausė, — “tai ar tu esi John 
Bulaw’o žmona”?

Lawrence ne tik žmonės, bet 
ir jų gyvenimo sąlygos yra ge
rokai pasikeitę. Depresija ir 
jiems teko pergyventi. Reikia 
pripažinti, kad nedarbas ir da- 

'bar ten nėra pasibaigęs. Audi- 
nyčjos, kurios skaitomos stam
biausiomis to miestę įmonėmis, 
nedirba pilną laiką. Kai ku-

$3,500,000.00
$250,000.00

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

su daugeliu 
biznierių ir 
Grigaliūno i ? p-lės tiarbftuskai r 
lės draugais. Vestuvių pokylis, 
žodžiu sakant, buvo karališkas. 
Jose dalyvavo ir S.L.A. prezi 
den F. J. Bagočius bei kai ku
rie žymesni 
Linkiu jaunavedžiams laimingo 
gyvenimo.

Atsisveikinusi su Lawrence 
giminėmis ir jaunystes drau
gais, sekantis buvo Ne\v Yorkas 
— tas didžia 
rūmų miestą 
viešbuty, čia 
pėjo atlankyti Pasaulinė Paro
da. Apie Pt rodą nelieka daug 
kas sakyti, 
jau buvo rašyta “Naujienose”, 
uieka tik priminti, kad iš pa
statų parodoje - 
vdjonas yra 
liūgas eksponatais. Čia /parodo

miesto viršininkui.

usias ir pilnas įvai- 
s. Apsistojau Astor 
man labiausiai nir

nes plačiai apie ją

tai rusų pa 
šauniausias ir tur-

Rusijoje yra augi- 
Žinoma’, tik tie vai- 
turi ’ laimę augti 

ozo Stalino pilname

Reikia pripažinti

narni vaikai 
kai, kurie 
‘draugo” Ji 
gėrybių darže. Apie tuos vai
kus ir jų tėvus, kurie gyvena 
.šinesti už Stajino daržo tvoros, 
lai negi aiškins parodoje, kaip 
jie gyvena.
Kad rusų phviljonas gana tiks
liai atvaizdi 
zo Stalino,
mų draugų gyvenimą, bet ne gy
venimą Sovietų Sąjungos žmo
nių.

Lietuvių paviljonas yra labai 
kuklus, daug primena musų lai
kų Lietuvą, 
ko paroda c
resnė už buvusią Chicagos pa
saulinę parodą.

e gajiįė gauti spal- 
smėlapį su pą- 

visų didesnių mie
stų, pagal [kurį galėsite sekti 
visus karo veiksrnkiš.

Antroje I žeiųėlapio pusėje 
yra .pasaulio „kraštų ir salų są-? 
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų- skaičiaus.

Kaina 15c/

Įlos kvėpuoti tyru Atlanto van
denyno oru. Jie turi puikiai į- 
rengtas bibliotekas, gražius so
dus, turtingus biznio centrus su 
moderniškais pastatais.

So. Bostonas yra gerai žino
mas visiems pasaulio lietu
viams. Mat, čia leidžiama lietu
vių savaitraštis “Keleivis”. Be 
to, čia gyvena ir Maikio Tėvas. 
Tai tas pats Maikio tėvas, kuris 
neperseniai buvo atvykęs į Chi
cago ir “apsiskahdalino” dėl kai 
kurių chica^iečių, ♦ kad jie, gir
di, saliunuose nupučia nuo stik
lo alalis putas.

Lankantis “Keleivio” redak
cijoj mačiausi su vyriausiu re
daktorium p. S. Michelsonu, p. 
Gegužiu ir kitais štabo nariais. 
‘Keleivio” spaustuvė, redaktorių 
ofisai yra gana moderniškai į- 
rengti. Ir nenuostabu, nes “Ke
leivis” yra senas, populiarus ir 
visų pažangios minties žmonių 
mėgiamas laikraštis.

šia proga turiu priminti, kad 
pp. Michelsonas ir Gegužis da
vė labų dienų “Naujienų” re
daktoriui Dr. P. Grigaičiui, inž. 
K. Augustui, pp. Rypkevičiui, 
V. B. Ambrose ir visam “Nau
jienų” štabui.

Man Bostone teko ilgiau už
trukti, negu buvo numatytas lai
kas. Mat, prisiėjo laukti adv. J. 
Grigaliūno vestuvių. Jis rengėsi 
apsivesti su p-le Cicilija Gar- 
bauskaite. Vestuvėse dalyvau
jant turėjau progos susipažinti
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AR TAMSTA
TAUPAI?

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

kėjimais iš

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
( I NAUJIENŲ SPULKA
4 | 1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

^REMKITĖS MUSŲ ŽEMOMIS 
KAINOMIS.

Rock Woll Batts $ 4 „29 
Labai specialus .... " ■

Liuosas Rock Woll 
Dideli maišai ......Uw

Specialios kombinuotos
durys. Skrynai ir $4 50 
Žieminės ............. **

Roliai Stogams Dengti 
Specialas   ..... ww
Pirk skolon. Imk 3 metus 

išmokėti.
Albert Lumber & 

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayette 2101

KAINUOJA

su

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

MACARONI- 
AND-CHEESE

.’IEADY' IN 9 MINUTESMADŲ

MINGS
Miestą*

Valstija*

LOAN ASSOCIATlONof Chicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Vardas—

Adresas-
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3c per copy;
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rytus. Krašto ketvirtadalis — [ ypač pietuose — užaūgęS miškas. Vokietijai tenkanti dalis yra didesnė, kaip Romihteneri rteiflfe miškrii ir taiį) pat daikte ištisu Kaig šie.s “Šiaip krašte yra apie’ 150
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted. St.» 
Chicago, Ilt Telefonas Canal 8500.

$9.00
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; 1.00 
_ .75
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Pinigus rėikia siųsti pašto Money 
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Entuziazmas-nusiminirtia^siisirupiniinas
ę ■ ■

Per keletį dienų pereitų mėnesį Lietuva pergyveno 
didelio džiaugsmo nuotaiką; po kurio tačiau sekė skau
dus nusivylimas ir nusiminimas.

Išgirdę, kad Lietuvai grąžinamas Vilnius ir “lietuvių 
apgyventos” Vilniaus krašto dalys, Lietuvos žmonės ren
gė entuziastiškas demonstracijas, sveikino kits kitą, bu
čiavosi ir verkė. Lietuvos laikraščiai aprašo, kaip kaimy
nai, kurie buvo susipykę ir per ilgą laiką bylinėjosi teis
muose, taip susijaudino, išgirdę, kad tapo atgautas .Vil
nius, jogei užmiršo piktumą ir susitaikč;

. Tačiau šitam džiaugsmingam upui, netrūkūs, buvo 
suduotas žiaurus smūgis. Po bendrosios sutarties, kurią 
Lietuvos delegacija pasirašė su sovietų valdžia, teikėjo 
dar pasirašyti “sienų ptbtokolį”. Kai priėjo sienų nusta
tymo klausimas, tai pasirodė, kad Rietuvių apgyventų” 
sričių grąžinimas buvo tiktai pasaka. Stalino ekspertai 
išvedė žemėlapyje liniją, kuri visas lietuviškiausias Vil
niaus krašto vietoves nuo Lietuvos atskyrė. (Rytoj “Nau
jienose” bus įdėtas žemėlapis.)

Lietuvai teko tik siauras sklypelis žėibės, kuris riė- 
sudaro nė penktos dalies Vilniaus krašto teritofijbs. Ta
me sklypelyje gyvena, gal būt, kokie 350)000 žmonių, ir 
didesnioji jų pusė yra susigrudusi Vilniuje.

Negalima suprasti, kodėl Sovietų valdžia Lietuvą ši
taip nuskriaudė. Kodėl ji nesilaikė savo sutarties su Lie
tuva, pasirašytos 1920 m. ir laisvai patviftiiitos 1926.nr.t 
Kam Rusijai reikia tų kelių tūkstančių ketvirtainių kilo
metrų, kuriuos ji pasilaikė, tūrėdariia neišmatuojamus 
plotus Europoje iif Azįjoje?

O už šitą sovietų’* “dovaną” Lietuva buvo priversta 
pripažinti teisę Maskvai laikyti Lietuvos teritorijoje ka
riuomenės pulkus, tvirtoves ir karo lėktuvų stotis, ir tu
rėjo padaryti su rusais “tarpusavio apsigynimo” sutartį, 
kuri stato J pavojų Lietuvos neutralumą.

Bet, deja, nei nuo tos “dovanos”,, nei nuo šitos so
vietų “protekcijos” Lietuva atsisakyti negalėjo. Kaip at
sisakysi, kuomet siūlo toks geras ir toks di-de-lis kaimy
nas! ’ ■

Šiandien Lietuvos valdžia ir Lietuvos visuomenė yra 
labai susirūpinusios, ar Lietuva tą sunkią naštą, kuri yra 
jai užkrauta ant pečių, pakels.

Mes norime tikėti, kad taip; Susispaus, vargs, dirbs 
— ir pakels. Lietuvos žmonėms pasiryžimo netrūksta. 
Kad tik tie “geradėjai”, kurie Liėtuvą taip gausiai “dp- 
dovanojo”, netrukdytų jos pastangų!

Nėra abejonės, kad ir Amerikos lietuviai jai šitame 
reikale padės kiek galėdami; „

/a

La

SUVALKAI, SEINAI,- VY- 
ŽAINIS TEKO VO- 

KtĖčiAĖISPasidalindami buvusią Lenkijos teritoriją, rtisai kažin kodėl sutiko atiddoti Vokietijai beveik visą Suvalkijos dalį, kurią valde Lenkija, bežiūrint to, kad td teritorija guli j rytus nuo vokiečių-rUsų deiharkacijoš lihi- jos. Sovietų valdžia pasilaikė Aiigustevą (ir jo riegrąžind Lie- 
t u va i), o Suvalkus, RaČkus, Sei- 
nrid, Vyžainį ir Pilipavą pavėde Hitleriui. 1Taigi, einant tąja sutartim tdrpe Soriėtų ir ndcių, Vokietijos armija tą Stivdlkų krašto dalį “planingai uŽŠtriė”. Apie tai Hitlerio organas “Voelkis- cher Beobachter” rašo sekančiai: “Einant rusų-vokiečių susitarimu dėl sienos Lenkijoje, Suvalkų kraštą apleidžia Sovietų rusų kariuomenė. Ketvirtadienį prasidėjo numatytu planu trimis etapais vokie

Švenčionių lietuviai su Lenkijos priespauda ir peršekio- • jimais. Tai ne tiktai lietuvių j gyvenamos Vietovės; bet tai k tiesiog lietuvių kultūros iri kovoš tvirtovės; tai yra lietuviškiausios vietos; visą laiką gyvenusios atkreiptomis ii aktinis; ir ęrotu, ir širdimis į Lietuvą visus dvidešimt metų. Ir, štai, kai išmušė lemiamoji valanda, jie negali susijungti su jų išsvajotąja Lietuva. Tai butų didele jų tra-
i“Lietuvos Žinios” dar manėjI kad tai bėra galutina siena. Dar tikėjosi j kad Maskvbs detybosė [įvyko; kokia nors “klaida”, kuri galėš bUt atitaisyta... Tačiau; kai parvyko į Kauną Lietuvos 4 . r . .
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Trečiadien., lapkričio 8,1939

dėšhiį vahderis\plotų. GyVen- L tdjų dpiė 150 tt&štariČiiį, kurių i5;000—20,600 gyvėha apskričio riritstė Sūvalkriose. Didesnės vietovės yra:' Rač-I kai, Šeiriai; Kiašnopolis, Vy-1 žainiš, i’šerėsai, Pilipavas; Visa^ krdŠtas inažai išsivys-1 tęš ir savo nusku'rušiaiš kaimais bei taupiais įniesieliaiš parodo , “polriįše VirtŠaft”.., Viė’ria vienintelė geležinkelio linija eina iš pietų Vakarų, iš ražams likusio Augt’ste^, deiegacija, tai paaiškėjo, kad per Suvalkus i Siaurės rytus H tai iš u išvesta Lietuvos pasienin. Keliai ati- * , r tinka bendrai krašto kultūrai. “Suriki našta ant pečių”. Geležinė tvarka it didelis darbas per daugelį riietų pragers, kol iš šio krašto bus padarytas ūkiškai ir kultūriškai našus kraštas.”Tokih budu Suvalkų kraštas .su Vilnium, yrą labai nederlin- dabat gyVeria pb’ nacių “gele- Ras ir nuskurdęs. Vilniaus iriieį- žine tvarka”. Kodėl Stalinas< taip padarė; suriku suprasti. Juk rusų kariuomenė jau buvo įėju-| si į tą teritoriją ir galėję grąžinti ją kartu šit VilL| nium Lietuvai. Bet jie iš tenai pasitraukė. Tai sklypas žemės Musų šių dienų gyveninio Pripraritariie ir mes prie nau- tbkio dydžio daug-maž, kaip fcaSdieninybėš žyiAiai išsiskiria jų gyvėniino apystoVų; žinoma, Klaipėdos ktaŠtas. | iš jūsiškių. JUinš gyvenantiems1 jums tai visa svetima. Sakyši-ariapuš Atlanto, tur būt, nė į galvą neateina tokia mintis, kad reikia Skubiai pasirūpinti įsigyti dujokaukę> tėrika pašištatyti [slėptuvę nuo galimų bombų# į- rengti taip pat namų palėpes, kad dfegamos bombos butų mažiau kenksmingos. Na, o dėl vi^ so ko kieme ne pro šalį pasidaryti ir apkasus! Tai musų šių dienų rūpesčiai, tai musų kasdieninis; gyvenimas.Štai jau Kauno riiieste tokių pavyzdinių apkasų keletas padaryta;© taipy.pat turime ir slėptuves. Yra jau- iš ko pasimokyti. be tę; musų dienraščiai | taip pat pamoko kaip reikia ap-

Sekančių dienų prabilo apiė “išvaduotą” Vilniaus kraštų ir oficiozinis. “Lietuvos Aidas”. Jisai nurodo,, kad tas sklypelis žemės, kurį Lietuva gavo kartu

tatft mišią. Mtat ši-itį, Rytų tautos, nors jos nėra 
Mi didėšnioji gagato jų ‘“‘p i®« toli nu° kultliros «• 'fita šitšifglituši tatiiafyie. ^inio Europos; bet aukštesnės los šioji- šfifyjfe a&feliifigti. .kultūros dar nėra pasiekusios. ' e&Vtiffij IttM Šita »'fe pd- Armėnija, Kaukazas, Iranas ir frŠ ffltafc jfefitf tikiš tnsdi kitos tolimesnės bei artimesnės tatt' Wo; itaišdta# itisus ‘•u*®8 sav0 PiInus ryUetttko toš šfife g^t-iitajiiŠ jj iiėpd- prietaringumo papročius su ‘ muzalmoniško nuožmumo gau-, H sumu pakeičia į kulturirigus iriŠ tefy ką sdko “L. Aidas”, gd- švelnesnius tik dabar. Gi ilgus liriiri ŽHifbdiiJti; kad gyV&Hfojų amžius, ^kai Europoje vyko di- tairie Lietuvai grąžintame plo-| džiausi karai ir revoliucijos tb; yra tarj^1 30t),00b if 400,"000 dėl bendros žmonijos gerovės, gyventojų (6 nė SO6,6W, kaip rytai gyveno puslaukiniu savo btivd^ pfaųėŠta tėiėįįr^ižibše). protėvių gyvenimu. Bet kokia Nes jisaišakė; kad\ “didėsiiioji reforma dėl žmonių suakme- pdšė” gyvento jų yrM šušitėlkuši nėjimo ir nejudrumo buvo ne- ^iltiidUš mieste; d jo gyVefifojų skdičiilš Siekia 20tyWo.Tačiati šakoriia, kdd į* tų mieštų atvyko apie iOO,(j(k) pabėt- dėlių! Šašfri LiėtaVdi tiktai bus

kitos tolimesnės bei artimesnės
muzalmoniško nuožmumo gausumu pakeičia į kulturihgus ir

karai ir revoliucijos

^tiltais gyvenhnoJašdieninybO$(Musų specialaus korespohdėnto Lietuvoje)

DIDĖLĖ SKRIAUDA 
LIETUVAIVakar atėjo' iŠ Lietavoš pluoštas laikraščių, kuriuose smulkiai aprašomai kūVusios Lietuvos derybos su Sovietų Sąjunga dėl Viliiiaiis atgavimo ir naujos ‘^tarpusavio apšigyhitao” Sutarties sudarymo. ii tų idikraiščiųj ritės patiriattiė daugiauš taktų, nėgii kad i)Uvd pranešta Aine- rikds žinių agėntarų tėleįįrdimo- še. Beri bendras įspūdis, kurį

jos už tai gal dar daug ir pašaipos susilaukia.Didžiausios įtakos visam šiam sąjūdžiui davė pati kraštų vyriausybė, įvesdama pradžios mokslą ir išleisdama nemaža įstatymų, grieščiausiai draudžiančių bet kokį moters išnaudojimą. Moteris nėra vyro norų vykdytoja. Kad įstatymus tikrai butų galima įgyvendinti, yra steigiamos /kul
tūros įstaigos, kur daromi susirinkimai, viešos diskusijos, teikiamos informacijos ir suteikiami kitoki patarnavimai, o kad moteris nebūtų materiališkai priklausanti nuo vyro, yra steigiami fabrikai ir įmonės, kur viską dirba moterys, ir taip išeidamos į visuomenę persiima didžiu troškimu savo vaikus auginti ne vergais, bet žmonėmis, naudingais savo kraštui.Burtai ir muedzinai (dvasiškiai), laikiusieji žmones nuolatinėje baimėje, pradeda nykti. Minaretuose jau tilsta šventiko balsas, šaukiąs į mečetes, nes žmonės po sveiko darbo skuba namo prie šeimos, bet ne į nuolatinius kankinimus, kurių reikalauja muedzinai. Mcdrcsse (aukštoji dvasiškių mokykla), jau baigia savo dienas, nes jose nesirodo jaunų vyrų, norinčių kovoti su tuo, kas žmonėms tik gera neša. —V. D.

įmanoma, nes Korane aiškiai parašyta, kad, jei kas žemėj gyVendainas ieškos pramogų ir malonumų, tas numiręs nematys nei vyno, nei moterų, nei septinto dangaus. Ypač moterų padėtis buvo sunki. Moteris rytiečiui yra kažkas žemo ir gyvuliško, į ką ir dėmesio nereikia kreipti. Jos pareiga patenkinti vyrą ir nesi- maišyti jam po kojų. Visų darbų nuveikimas, o taip pat ir Vaikų priežiūra yra jos par-. eiga. Vyras su savo žmona elgiasi lyg su vergu ir už tai prieš nieką neatsakingas. Jokios kalbos apie vedybas iš meilės būti negali, nes tėvai dukterį arba pirmam pasitaikiusiam parduoda arba ji turi ištekėti už to, kurį tėvai suieš- ko. Vytai gali turėti po keletą žmonų jr todėl kiekvienas tėvas, norėdamas nusikratyti naštą, kuo greičiausiai skuba dukteris iš namų pašalinti. Kad moterys neerzintų vyro jausmų, būtinai turėdavo iki šių laikų dėvėti čačvaną (veido uždangalą). Nuo pat kudir kystės iki mirties savo veidą nudengti moteris galėdavo tik būdama tarp vyro ir vaikų. Bet vos kas ateidavo pas vyrą į svečius ar jai reikėdavo išeiti iš namų, čačvano dėvėjimas būtinas. Žinoma, tokio nustatymo jokia moteris nedrįso sulaužyti, nes jos vyras tokį žygį galėtų palaikyti noru įtikti kitiems vyrams ir už tai išvaryti. čačvanas—tai moters kuklumo žymė, nors dažnai po juo moteris iš tiesų gali jaustis drąsi ir žvelgti į vyrus, nes tie jos neužgabinės ir žvilgsnio nepamatys. Tačiau po čačvanU labai lengva ir vyrui pavirsti moterimi ir daryti įvairias išdaigas. Jauni vyrai kuriuo nors budu pamatę gražią mergaitę ir norėdami su ja pakalbėti, užsideda čacvaną ir laisvai pasikalba. Nors taip daug daro, bet sulaikyti ir patikrinti negailima, nes tai butų didžiausias įžeidimas už kurį keršytų visa įžeistojo giminė. O kerštas pas rytiečius turi tik vieną tikslą—nužudyti.Dabartiniais laikais, prasidėjus judėjimui, turinčiam tikslą kaip galima daugiau pasaulyje paskleisti kultūros ir civilizacijos laimėjimų, naujasis gyvenimas nesulaikomai verižiasi į atbundančius rytų kraštus, kas barbariška ■ir atgyventa naikindamas. Deja, tuo tarpu ši galinga atbudi- riio žyme labiau pasireiškia tik mieštuose, palikdama kaimuose kažkokio abejojimo. Tačiau jaunimas, kartą įdiegtais haujomiš idėjomis, jų griė- žtai laikosi, neatsižvelgdamas į <savo t€VU norą pasilikti prie .seririMoš tvarkos. Judėjimo U0 seniai ka’lbėjd, kad ! teČvario ihoferiai jau vien dblte; fcttd* ji perėjus Staiga į naii- ją padėtį pasijus peri daug laisva. Bet tokių nuomonių nelabai kds. klausė ir dabar moterys ir mergaites drąsiai vaikščioja atidengtu veidu,

mė, kas iš jus galvoja, kad Ghi- cagbjė kada nors gali pradėti iš iaddrigeš bombos byrėti! Man- dirig paš jtis iš Viso kariška ttiibtaika yra svetima, o jėi ir galvojama, kad gal ir U.S.A. tėkš kariauti1, tai jus, tur būt, visa tai kitdip įsivaizduojate. Gal kaip ką iŠ karo Veiksmų tik kirib teatruose esate matę, o riieš visa tai savo akihiis jau turejoriie progos ne tik matyti, bet ii’ pergyventi.{ Sakysime, jus, tur būt, sunkiai įsivaizduojate kas reiškia fronte vienos ar kitos armijos į Vierią, ar kitą pušį nors kelių kilbmeteų pašištumėjihiaš. O riieš gefdi žiribme,' kad bomba, dr gersis aftilerijos sviedinys kėlių friėtrų gylio ir pločio žemėje pėdšakų palieka, atseit, :duobę. Jiisų Chicagošx dangoraižiai nuo šip dierių aėropland bombų, kaip degtukų dėžutė šhbyrėtų ir Subyrėtų jie viena akimirka. Arba štai skaitote, kad fronte pasirodė 75 tonų tariftdi, ar tai įsivaiždiriatė, kas tai yra toksai pastatas?
t. , , 4Žinokite, jei ši karo pabaisa tik ne karo maršu per jusri Halsted Street pervažiuotų, trii jūsų dienraščio visi langai išbyrėtų!Jei jūsų bendradarbiai po sunkaus darbo giliai nakties metu miegotų, bet jei toji pabaisa visai pamažu važiuotų, tai •visi iš miego pakiltų, na, o įsivaizduokite, jei toji pabaisa valiuodama ugnimi spiaudo, iš kulkosvaidžių ir mažesnių motų šaudo?'j Malonumo mažą!Tai labai nesistebėkite, pieš šiandien taip esame susird- pinę giliau į žemę lįsti, kad reikalui ištikus bent savo vaikus apsaugoti.Bet žmogus prie visko pripranti, apsipratome ir mes. Iš- Įmokštamė iš anksto, kaip reikia iVišų tų kario baisenybių satigo- jtis ir kartu prie jų priprahtaL ihie, susigyvename; Juo labiari, kad karo sa^o teritorijoje dai ^neturime. O musų teritoriją šitį dienų- mūšų valstybė sudaro Vilko 55,670, kvddratinihfi kilbiriėtj- W. Sudaryta5 1920 meteis ša SSSR taika toji teritb^ijd tarėjo įbuti 85,000. Lenkai jos fnumš —-r-- --
nuglemžę 32,250 s"U 1,385,500 nusiinėsti iš karto 
gyventojų;
t Etnografiniai imant1, iriušų 
Itanfff apgyventa teritorija tūri 
išviso; 88;000 kV. khn. Kaip mė
tote, esame pusėtinai’ riuškriiatis- 
tr!

(Btis daugrduj

Iš Lietuvos
Kiaulės į Sovietų Rusi

ją, žąsys į VokietijąKAUNAS. — Lašininių kiaulių eksportas į Sov. Rusiją vasaros mėnesiais buvo beveik sustojęs, bet rugsėjo mėn. vėl prasidėjo. Rugsėjo mėn. augintojai kiaulių pristatę į punktus apie 30% daugiau negu tuo pačiu laiku praėjusiais metais.Netrukus “Maistas” pradės pirkti ir penėtas žąsis, kurios tinka eksportui į Vokietiją. Pirmos rųšies žąsimis laikomos žąsys trumpomis kojomis ir storais kaklais. Perkama žąsis turi sverti ne mažiau kaip 4?2 kg. 'Gulbihių ir antinių žąsų “Maistas” visai nepirks.Žąsų eksportas yrą kohtigeji- tuotas.

*

mų, pasitvirtina.Lietuva, atgaudama Vilnių,. _ - -tapo sovietų Valdžios skaudžiai kasus kasti ir slėptuves daryti, nuskriausta. Pasirodo, kad lie- ' kam visa tai daroma; juk tuviškiausios sritys Vilniaus Lietuva* neutrali valstybė? Pa- krašte — kaip Daugėliškis, Tve- klauskite jus. Jau iš karo pra- rečius, Adutiškis, Kamajai; džios patyrimo mes žinome, kad Švenčionys ir 1.1. — pašiliko kartais ir neutraliose valstybe- vietų rankose. O kita skriauda se padangės pradedu byrėti nelauktos viešnios bombos. Taip bUvo Lanijoje. Iš vieno’ paklydusio lėktuvo keletas bbhibų i$L spruko.O įsidėmėkite, kad įi'etuvo's siena viso turi 1,457 kildriietruš, iš kurių 242 klm. eiha pageli kariaujančią Vokietiją' ir 210 klm. eina demarklinija spagai Lenkiją. Tik 309 kiloirietrius tarime ramius, tai yra Latvijds siena. Tiesą, jau Vokičtijbs pasieniu karo Veiksmai itatolėjd; o Lenkijos pasieniu jie diena iš Ldtenos artėja. O kas gali užtik- 
į&Rb'sb tai: kinti, kad iš viso karo veiksmaiii ė rirfs faaui° 8ali pasiirti prie musų tapy- Kar? lhes serai pažįsta- 

■*> krite taip: įfiie-iš musų įvairių patyrimų ir< tefrii žinome, kad kare kaip kd- Jėiįįd yriri fešd> kdiį)’ li^ kare frontas nėra pristovds [įteiktas, jis tolydžiai kilhojasi, LtetaVdš' ir labiau tasai frotads yra
šiaurėjė iŠVėštri nuo Įfiė^hstovus kdro pradžioje. Vi-^Črb ligi ®yšrtU ČŽėrii iri Ū>- $riip dar gali būti! O be (o, kris h'a'ū J į)lėtašgali užtikrinti visų ned- tar# šVČWm’ų, tai' ši *........................ - . •*iiri- Mrių- M Kktai iria; ta Iri feta skdta LiW vai bei lietuvių tautai. Juk tokiu bridu liktų atskirto^ niio Lietuvos daugiausia, .lietuviškos, lietuvių gyvenamos sritys: Daugėliškis, Tverečius, Melagėliai, Adutiškis, Kamajai, švenčiohys, kuriuose beveik vlsrid šimtas proceritų gyvena lietuvių, nekalbant a- pie tokias vietoves, kaip Pelekai, Apsas, Gervėčiai, Vidžiai ir k,; kamė lietuviai ne paskutinėj vietoj.“Pakanka tiktai konstatuoti faktą, kaip atkakliai, kaip ištvermingai ir kaip sumaningai kovojo, žiauriose sąlygose, Daugėliškio, Tverečiaus,

Lietuvai yra ta, kad Maskva perleido Hitleriui Suvalkų krašto dalį, kurią pirmiaus valdė lenkai.
“Skaudi lietuvių tautai 

siena”.Kuomet Kaune buvo patirta, kur nustatyta siena tarpe Lietuvos ir sovietų Rusijos, tai “Lietuvos Žinios” nenorėjo net tikėti, kad tai gali būti tiesa. Jos sako, kad tokia siena “labai Skuodi Hetaviį tau-
galite atHiį

čių dalių įžygiavimas.“Dviem plačiais iš^kiši- niaiš senoji Lenkijos ^alšty- bė užgriebė žemes šiauffc fį- tuose: rytuose VilniauŠt kfštš- tį ir vakaruose Suvalkų apskritį. Abi krašto dalys apkabino pietinę Lietuvos dal kaip replės, kuriįf rėikšmę Lehkija lietuvių-l^jltįi kdri flikfo metu išnaucfcjd’!: fea’fcSr- tiniu prijringimu atkrinta tdip didelis špaudiiriaš Lietuvai“Suvalkų kraštas, kurio pietine riba prasideda ties Rytprūsių kaimais Thtirbvu ir Rielėn, į rytus eina štiieb- rd-Bližria, pietų rytuose kerte Augtištavo miškus ir einant mažesniais upeliais ir upėriris tęsiasi į šiaurę ir į rytus nuo Kuodžiai prieina prie Lietuvos sienos, savo dydžiu atitinka laisvam Dancigo mieštui. Tai puiki ulohinkų žemė ir turi pietų rytų Rytprūsių dirvų charakterį, km rio Mozūrų ežerai nusitęsia į

i

ktalįų Valstybių likimą? Tai iri Visiems tenka drūčiai sul- širupfttti, kad nebūtume užklupti visai ne tikėtai.Šie nauji su karu siišiję rup pėsčiai jau virto inusU gįyveniS riib kasdieninybe. MeS apiė juos kalbame, kaijp" Šipię šiokik1 diėhftlius reikalus rėikąiiiikM Raušiamės į žeiAę, kad bėri# š^- žinė butų ramesne, kad vėliau itetufėtume kam riri paf^išr sari išmėtinėti.Jau nekalbėsime apie visus kitus naujus rūpesčius, kurluoš karo veiksmai pagimdė. O j<į begales, bet su visais tais nauL Jais rūpesčiais taip susigyveno*- me, kad, rodos, taip ir turi būti. Ne veltui sakoma, kati- žmoi- gus prie visko pripranta.

y

ar
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Iš kariuOiiienės teisnioKAUNAS. — Vakar Kariuomenės teismas KaUriė sprendė Antano Maceikos bylą, kaltina1’ nio gandų skleidimu, ir įžeidimu lietuvių tautos.A. Maceika pripažintas kal- nubaustas trejais metais darbųJtalėjimo.to,/ dar buvo teisiamatu ir sunk.Bešiaulietė kirpėja Šalkduskaitė.Ji, norėdama nusikrųty-ti savo vyru, vyrą pasikvietus pas save ir pranešus policijai, kad jos vyras esąs pabėgęs iš kariuomenės ir slapstąsis.Šalkauskienė už tai buvo patraukta tieson ir vakar nubausta 3 mėn. papr. kalėjimo.. KAZLŲ Rt'DA. — Šios miškų urėdijos tarnautojai silsi- rinkę nutarė iš savo algų suaukoti 1,000 litų karo ii’ priespaudos suvargintiems broliams vilniečiams sušelpti. Panašių aukojimų daroma ir daugelyje kitų provincijos miestų ir miestelių valdininkų ir tarnautojų tarpe.

M

KAUNAS. — Katalikų spaudoje keliamas klausimas įkurti Vilniuje antrąją metropoliją Lietuvos bažnytinėje provincijoje. ši metropolija galėsianti < apimti Vilniaus, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijas,vyskupijos galėtų būti Kauno nors metropolija. o kitos
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TRIJŲ CICERO PARAVĮ JONU 
PASIKALBĖJIMAS

Bet jie Nėra Labai Drąsus

PETRAS;—Labą vakstrą, Jo-žmbnėtes tyčia, kad sudaryti 
apie jtfos tokią maniją,- arbakubai.

JOKŪBAS.—Labą, labį, ma-^manymąr kad kardinolai, arki- 
no mieli bičiuliai. Na, kūr taip vyskupai ir vyskupai yra bai- 
iigai buvote pražuvę? šiai dievobaimingi, baisiai Šven-

PETRAS.—Ot, taip visokie ti ir jie tik vieni supranta ir 
netikėti reikalai sutrukdė, (ai atspėti gali Dievo norus. Ta- 
ir negalėjova tavęs, Jokūbai, kaip tik pasirodo kur nors 
aplankyti, šį vakarą užėjova pavojus, kur gal prireikti tik- 
pas tave su Ubai svarbiais klau- rai pralieti savo kraują už priri
simais. CW hj už idėją, tai tokie iŠ-

jOfcUBAS.—Labai gerai. Sfa- garbinti didvyriai dumia į sąu- 
tykit tuos klausimus, bandysi
me juos rišti.

PETRAS.—Keli metai atgal 
musų šv. Antano parapijos baž
nyčioje vienas misijonierius 
aiškino kokią reikšmę turi Ro
mos katalikų bažnyčios kardi
nolų raudona kepurė ir raudo- 
rii rūbai. Jisai tada pasakė, kad 
raudona kepurė ir raudoni rū
bai reiškia, jog kardinolai esą 
pasirengę kiekvieną valandą 
pralieti savo kraują už šventą 
romišką katalikų bažnyčią. Bet 
dabar aš skaičiau laikraščiuo
se, kad Lenkijos kardinolas 
Hlond pirmutinis pabėgo iš Len
kijos šų Visais kitais didžiū
nais ir armijos generolais. To
dėl, Jokūbai, buk taip geras 
paaiškinti, kodėl jis nepasiliko 
prie savo avelių. Juk Kristus 
yra pasakęs labai gražų paly
ginimą, kaip geras gaspadorius 
palieka 99 aveles ir eina ieš
koti vienos pražuvdšios. O da
bar, tas romiškos bažnyčios ku
nigaikštis kardinolas, palikęs 
visas savo aveles (Lenkijos ro
miškus katalikus) pats pirmu
tinis dūmė laukan iš Lenkijos, 
ir paliko savo tikinčius žmones 
naziams persekioti.

JOKŪBAS. — .Mano mielas 
Petrai., TbS . musų ^ojųįškų ku
nigų ir misijonierių pasakos 
apie tai, kaip kardinolai, drki- 
vyskupaj> ir Vyskupai yra pa
sirengę pralieti savo kraują už 
romišką bažnyčią, tai yra gry
nas humbugas. Taip mišijoniė- 
riai pasakoja lengvatikiams

Igią vietą patys pirmutiniai. To
dėl, mano mieli, dabar patys 
matote, kad tų misijonierių pa
sakojimai apie kardinolų, vy
skupų ir arkivyskupų didelį pa
sišventimą pralieti savo tarau
ją už romišką tikybą, buvo tik 
muilo burbulas. Jie taip tik pa
sakoja dėl to, kad padrąsinti 
paprastus žmonelius būti dide
liais užsispyrėliais, būti griež
tais pasiryžėliais kariauti už 
tą tariamą šventą romišką ti
kybą. Bet, kariauti už tą ro
mišką tikybą ir net dar už ją 
kraują pralieti, tai jau tokius 
žygius kardinolai, arkivyskupai 
ir Vyskupai labai retai tepa
rodo.

JONAS.—Sakyk, Jokūbai, ko
dėl popiežius Pijus II, verkė 
sykiu su lenkais pilgrimais at
silankiusiais pas jį į Romą? 
Kaip laikraščiai praneša, len
kai skundėsi griaudžiai verk
dami popiežiui, kad jų “Vielka 
Mocarstwo” vokiečiai naziai ir 
rusai bolševikai pasidalino. Ir 
rašo, popiežius irgi nebeišken- 
tėjo tų jų aimanavimų, ir pats 
pravirko. O kiek aš prisimenu, 
tai kaip lenkai 1920 metais at
plėšė nuo Lietuvos Vilniaus 
kraštą, ir pradėjo lietuvius bai
siausiai persekioti, uždarydami 
lietuvių mokyklas, gimnazijas; 
perkeldami lietuvius kunigus iš 
lietuvių parapijų į lenkiškas, ir 
lietuviai siuntė protestus popie
žiui, tai jis netik; kad neverkė 
dėl lietuvių persekiojimų, bet 
nei jų protestų nepriėmė. Sa-

šiai dievobaimingi, baisiai Š'ven-

cipą hj už idėją, f ai tokie iŠ-

NAUJIENų-ACME Telephoto
OMAHA, NEB. — Maria Hatžiconstinou, kuri atvy

ko iš Graikijos ir apsivedė su Gus Pšėribs: Dabar jie 
vyksta į Graikiją ir grįš atgal, kai visi .-dokumentai bite 
sutvarkyti. /

VOS KAMPELIS

Šią žieiną, t ♦ ifattokit

Saulės Lempą

Skeli,irriai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudinros;

6.00
16.00

EGG --------
NUT
BIG LUMP 
MINE JBUN.

. $6.00
- $5.75 *

.... $5.00
PIRKIT DALAR1 ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tėl. ARDMORE 6975gttįžitii it sveikatai

Fi.iU.iiiHn7'•YT IU.al;ii.Al.,,;.i:i;,.;i\ 
Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tek LAFAYETTE 4557

K KLUJKA, vedėjas 
COLŪJV1BIA

ROOFING CO.,
NOT INC.

Žvytinis dengimas ir ant gontų 
patėhgW dengimas Smala ir Pi
kiu Dėngiiūo Dylferiai, Feli Cut- 

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

CHICAGO, ILL.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ , AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHt- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdįrbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti..

. Dabar kaip tik laikas pirk- 
; tį. Nelaukite. Musų įstaiga 

yra didžiausia finansinė ben- 
drbvė Čhięagoje, Ikųri karus 

t pardavinėja publikai.
TIESIOGIAI

K
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1
j e sodybos pusėje yra dviejų 
aukštų mūriniai namai, kur da
bar susimetusi Joniškėlio valse, 
s-bė ir dalis još tarnautojų ir 
šiaip paskirų Šeimų.

Tuojau už rūmų prasideda 
apie 18 ha ploto gražus dides
nių ir mažesnių medžių par
itas, per kurį teka Mažupės 
upelė. Parke iš 5-ių įvairaus 
didumo ir rųšies tiltų, liko pė
stiems pereiti’ vienas medinis 
apie 2'0 metrų; ilgio, jungiąs abi 
parko puses. Parke yra didžiu
lė orandžereja.

Vasarą, beveik visa orandžė- 
rejos aiugmeriija yra išvežta 
prie rūmų■>ir apie juos. Čia yra 
padaryta įvairus gėlynai ,ir vi
sa tai su šiltųjų kraštų auga
lais nepaprastais pagražina pa
čią sodybą. Pats parkas senas 
ir j amt* auga dideli ir seni me
džiai. Parke leidžiama lankytis 
ir plačiai visuomenei.

Kairiau liepą alėjos yra taip 
vadinamas anglų parkas, ku
riame auga įvairiausi medžiai. 
Dabar jame auga apie 15 rų- 
šių įvairių ąžuolų, grupės tujų, 
maumedžiai, du medžiai vala
kiškų riešutų, įvairus spygliuo
čiai,. klevai, beržai ir kt. }

Parke galima pastebėti be 
įvairių paukščių, voverių ir ki
škių, kurie čia veisiasi, ir ret
karčiais jų svečių — stirnų ir 
lapių.

Nuo orandžerejos 
eina keliukas į kitą 
sę. Vasarą Mažupeje 
ra vandens, nes jau 
likę užtvankų; kurių 
kais buvo kelios. Iš
giagrečiai Mažupės, eina takas 
į Ž. u. mokyklą ir kiek paėjus 
toliau, matyti gražus mokyklos 
rūmai raudonų plytų, gražiai 
išlindę iš apsupančių juos ža
liuojančių medžių. Antroje pal
šėje parko, už upės yra kelios 
alėjos, iš kurių didžiausia, tie
si ir graži — ėglių alėja.

, Po Did. karo, čia dažnai bu
vo rengiama lietuviškų organi
zacijų Viešos gegužinės, bet mi
rus dvaro savininkės vyrui, B. 
Karpiui, nuo mirties dienos, 
nuliūdūši našlė, uždraudė gegu
žinės ar panašius pasilinksmi
nimus parke rengti. •

Bet lankytis parke visiems, 
kuoftiet tik norint, hedraudŽia- 
rfta*. Gaila tik, kad toks gražus 
parkais y f ai mažai kaf kurių jo 
laikytojų mėgiafhas. čia gali
ma pastebėti, nežiūrint pefspe- 
jatmąją d Vairo a’dmihišttacijos 
lėntėlią, VaŽiuojUnčių; dvifačmiš 
dieną ir vėlų Vakarą n&£ dVie- 
šė arit viėhO, primėtyta prie 
šU'Olelių nuorUkį papirošiį dė
žučių, popiergalių if.kt. T«UP 
pai) kėlidęo VietOše šudfeHif at- 
rAttiošė išpldustyširdžių, par
vertomis ietimis; įvMtfiį rai-

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

• Įneškit sveikuosius sdulėš šviesdš Spindulius 
į vidų elektrinės saulės lempos pūgelim. Ji pa
deda jaunuoliams išaugti stipriais, sustiprinti«. • • 
kaulus ir dantis. Padeda suaugusiems palaikyti 
vasaros gyvumą .. .teikia patrauklią, sveikai at
rodančią spalvą. Padeda visai šeimai išsidirb'i 
atsparumą, kada yra stoka saulės šviesos vita
minu D.

’ DIDELIS PASIRINKIMAS
uz VOS

MAŽAS ĮMOKeJIMAS—likūsią, plūs kiek pėilu- 
: kainų, išmokėti mėnesinėmis sumomis savo elek

trine bila.

s

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite v 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

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
1348 West 63rd Street 

prie Loomis.

ATYDA
SKILVIU LIGONIAI!

Išgydome per du per keturius mė
nesius skilvio, duodenalį ulserį, 
rūgščių, gagų, tulžies ligas. Nė ba- 
king sodo.” “Mucin” nė indžekšinų 
vartojarnė.

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

Šiaurus Liėtdvojė, Biržų ap-’ stogas raudonų čerpių. Kairė- 
škr., netoli Mūšos ant jos in
tako! Mažupės; stovi gražus Jo
niškėlio riiiestelis ir Joniškėlio 
dvaras. Jau daugiau, kaip 500 
m. šis dvaras priklauso Karpių 
šeimai, ši šeima turi kultūrin
gų it gerų žmonių labdarių 
Vardą. _

180$ m. Ignas Karpis pir
mas atlėido jam priklausančius 
valstiečius iš baudžiavos ir pa
darė juos laisvais žmonėmis. 
Jis davė kapitale ir paskyrė 
100 dešimtinių savo žemės 
įsteigti Joniškėlyje žemės ūkio 
teokyklą, kurioj mokytųsi apy
linkės valstiečių sūnūs.

Benediktas Karpis, dabarti
nės Joniškėlio’ -dvaro • savininkės, 
p. Marijos Karpienės vyras, Ig
no Karpio planą — sumanymą 
įvykdė: buvo pastatyta mūrinė 
Igno Karpio vardo ž. u. mo
kykla, mokiniams bendrabutis 
ir kiti reikalingi prie mokyk-

kyk, Jtodėl tas vadinamas šven- los trobesiai, šios mokyklos be
tas tėvas; romiškos bažnyčios turčiai mokiniai gaudavo sti- 
viršinirikas, taip keistai elgiasi, peridijas.
kodėl taip nelygiais laiko len- Po Did. karo, ši mokykla bu
kus ir lietuvius išpažįstančius vo pavadinti Joniškėlio žemesn. 
romišką tikybą? ž. u. mokykla. Ji yra išlaiko

ma valdžios lėšomis ir dabar.
Be to, pats Ignas Karpis pa

statė Joniškėly murinę rene- 
saiišO stiliaus bažnyčią ir abie
jose još pusėse du mūrinius 
pastatus, kurių viename pasta
te įreųgė vaistinę ir ligoninę 
šu ambulatorija, o antrame 

| įsteigė pradžios mokyklą, kuri 
» Karpio 

kitur yra pa- 
i statyta bažnyčių, mokyklų. O 
paskiitihiosios . kartos Karpių 
šeima pasižymėjo dideliu loja

lumu lietuviams, apie ką liu
dija pota tokių faktų: 1863 su* 

I kilimo mėtais, f ušų valdžios 
buvo ttėmiami į Sibirą du Jo
niškėlio valsčiaus kaimai, bet 

I dėka, vieno Karpių, šių kaimų 
žmonės buvo grąžinti iš Kau
no' į savo gyvenamąsias vietas 

!|ir dovanota jiems bausmė.
Taigi, Igną Karpį, kuris, tik 

gaila mirė vos turėdamas 20 
te., ir kitus Karpius kultūros 
kėlėjais ir gerais žmonėmis.

Yra visose kaimyninėse ir vidmiesčio krautuvėse.

COMMONWEALTH E0IŠOK CWAI»Y
t ei. RANdolph 1200

Atdara Vakarūiš iki vdl.
Nedėliomiš iki 1 y. diėną^

MASTER WIM)0W SUADE Cft
• Š. J. Vondrak Tel. Lafa^Čite 4560
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
BRANKOM LAZDAS . MĖS NUM1ERUOJAM 1R UŽ RABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR, MOKYKLOMS .VENETIAN BLINDS 

1803 WE$T 47th STREET (ARTI WOOD ŠTJ

SŪPPtY COMPANY Not Ine.
i0 Wesf 18th Street

į vakarus nuo Statė Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namūs ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na

"■■■- “““W■—————

UŽTIKRINTOS

n ■ .......... i ■ i m ...............................d! bUVo1 pavadinta Igno
Saukit CALUMET 6969 III vardu. Karpių ir kitui 
NIVERSAL PLUMBING & HEATING

per tiltą 
parko 
beveik 
seniai 
senais 
parko,

pu- 
nė- /
be
lai- 
ly-

mų šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plarti) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—3G me
nesiai išmėkejiinui—ždiria palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

DANTIMS 
PLEITOŠ 
PataisMria.....

Po$1150
prasyk parodyti

Visas pleitas daro LAISN1UOT
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS

Latftidale Dėrttal Laboratoriei
3945W.26th S., 1724 So. Ashland Avė.
V. Tet Lawndale 2908-9 TėL Monroe 9251

ŲJŲ FLEITŲ 
’AS iš impresijų musų

Apie Vieną kifomėtrą, nuo 
Jdrti’škėlib ihiest. iki dvarui, 
Veda kaštanų artėja pėstiems, 
rangydaihoši šalia Vieškelio. 
;Nuo kryžkelės Lietuva — Pa-
ilktuojiš — Šiauliai dvaro kelias 
apsodintas abipus didėlėmis lie
pomis. Toliau prasideda reto 
grožio paties dvaro sodyba. Jo
je matyt dideli balti vieno auk- 

Išfo’ mūriniai rūmai su balt., 
tbmifc koibnomiš^ taiikiiu apjuo1- 
štdmiš' V^nūbgėAii^.

J rurfių priėMtį Vbda? didėli all> 
i litehfrftgi l^iptšf ii* idšg taii yra 
išgrįsta didelėmis akmėh'taėmiš

džfą. Nėganą to, pana^iį1 iš- 
piaustymų gaiiriia pastebėti au
gančiuose medžiuose.

Pravartu būtų, kdd švieses
nioji Jonišlielib Višuėmenės da
lis pati sū tiio kovotų, gražiai 
pėrspėdaiha nesilaikančius tvar
kos, nurodydama heleištintis ir 
nekulturingus reiškinius. Jei 
tas mažai gelbėtų, reikėtų įsi
kišti viešosios tvarkos - daboto
jams su griežtesnėmis priemo- 
riemis.

Nustatyta centriniam 
šildymui ktfrfe'nti 

tvarka
KAUNAS. — Ligi šiol daž

nai tekdavo pastebėti, kad kai 
kurie būtai buvo pernelyg ge
rai apšildomi, tačiau btivo ir 
tokių atsitikimi?, kad butų tem
peratūra tesiekdavo 12—14OC. 
Tokioje temperatūroje gyventi 
yrą neįmanoma.

Fihdnšų riiihistėriS paširašė 
įsakymą, kuriuo nustatoma ap
šildomų nuomojamų gyvenamų 
butų ir kambarių temperatūra 
buterit:

Dienos mėtų nuo 7—22 vai. 
tūri būti ne aukŠteShė kaip 200 
if nė žemesnė kai# 18OC, ia- 
Čiab tose p’atalpŪse, kūr yta 
Vaikų ligi 5 mėtį atnžiaūs, tu
ri biįti palaikėhia temperatūra 
ŽOOČ.

Kuro taupymo sumetiteaiš 
susiMiftetas ir tafršto Vandens 
iiekiteais tais atvejais, kai jis 
bŪdaVO fteldelteag dažniau kaip 
W kartūs savaitėj e.

Savininkai namų, kuriuose 
yra centrinis šildymas ir iki 
šiol buvo tiekiamas karštas van
duo ne mažiau kaip du kartu 
(faktiškai 2—3 ar net 7 kar
tu) savaitėje karštą vandenį iš 
centrinio šildymo turi duoti ne 
daugiau ir ne mažiau kaip du 
kartus savaitėje 6 valandas va
kare. Dieną ir laiką savaitėje 
nustato namų savininkas, su
sitaręs su gyventojais.

Tuose butuose, kur karštas 
vanduo buvo tiekiamas vieną 
ėtr dh kūr(ūš savaitėje, namų 
savininkai neturi teisės suma
žinti karštu vandehs tiekimą.

šio įsakymo vykdymas ir jo 
priežiūra pavedama Kainų tvar
kytoj ui/j

Nusižengusieji šiam įsaky
mui baudžiami. Nepaprastuoju 
metū taūtoS ukiūi tvarkyti įsta
tymu bauda ligi 100,000 litų 
aJrba areštu ligi 6 mėn.

1602 W; Gatfiėld Blvd.
_ Tėi: prosfect 7474

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

Įsakymas veikia nuo jo pa- 
škelbimo dienos.

KAUNAS. — Pagal Lietuvos 
verslininkų įstatus, Lie(ūvos 
verslininkų sąjungoš buveinė 
yra Lietuvos sostinė, tad1 atg.1-1 
vus Vilnių, manoma, kad Lie
tuvos Verslininkų Sąjunga ne- 
(rukus persikels į Vilnių, kur 
persikels ir ^erslinirikį otgh- 
tias “Verslas”. “Versto” vyr. 
redaktorium paskirtas iš Ame
rikos grįžęs Albinas Briedis.

■ t ' • *__________ '• • •**?_*—

fiarsinkitčs “N-nose”'

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS ’

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
ierniškomis užlai
domis ir Hollywood 
'.viešomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rči St.
Tel. ENG. 5883-5840

LIETUVOS NEPRL 
KLAUSOMYRĖS

20 Mėttj Sukakties 
Minėjimą Ženklelius

GALI GAUTI

KAINA 2§ CENTAI

Pelnas eina
LIETUVOS AERO Kl H'Uo

NAUDAI



r- .... ..........................

NAUJIENOS, Chicago, 111. Trečiadien., lapkričio 8,1939

KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS V

K WINNIPEGO UETUVIU KLUBO 
VISUOTINIO SUSIRINKIMO

Spalio 5 d. čia įvyko W. L. žintį su valdininkais, todėl jo 
Klubo visuotinis susirinkimas, prašymą valdžios įstaiga paten- 
žmonių buvo nedaug, nes mu- kino. Už tai Winnipego lietu- 
sų kartkartėmis pagirti darbi- viai Beniušiui labai dėkingi, 
tųs raštininkai kažkodėl nepa^Tatai pirmininkui pareiškus, 
skelbė spaudoje apie busimą vi
suotinį susirinkimą.

Pasiteiravus, kodėl nepaskel
bė spaudoje, paaiškėjo, kad tik 
šventos ramybės dėlei spaudo
je neskelbę, nes norint spaudo
je paskelbti, butų negražu apsi
lenkti su “Liaudies Balsu”, o

publika gausiai plojo rankomis.
Pasisakymai už griežtą tvarką.

— Saugos klubą kaip ak| 
kaktoje

Baigdamas savo įžangos žo
džius, pirm. drg. M. Vidrukas 
pareiškė, kad klubo komitetas

čia kaip tik pastaruoju laiku įdeda didžiausias pastangas, kad
• • .   • _ Y • _ • __ ____ * _ * -1_ _ ' n 4/ii Lr in z"* i Iii o Ino Im .

IŠ TORONTO PADANGĖS
SLA kuopos valdybos 

nominacijos
šiuo norima dar kartą pri

minti visiems nariams, kad lap
kričio 12 d. 2 vai p.p., 404 Bat- 
hurst st., ukrainų salėje 3-čiam 
aukšte įvyks kuopos mėn. su
sirinkimas. šis susirinkimas 
svarbus ir būtinas į jį atsilan
kymas narių, nes jame bus no
minuojama nauja valdyba se
kantiems metams. Visi nariai 
prašomi iš anksto pagalvoti apie 
savo kuopą ir numatyti tinka
mus kandidatus, kad paskiau 
nereikėtų rūstauti, jog negerus 
išsirinkome. Taipgi, visi priva
lėtume įvertinti kuopos reika? 
lūs ir neatsisakyti nuo kandida
tūros.

Specialių pakvietimų nariams 
nebus siuntinėjama, todėl val- 

’ dyba prašo įsitėmyti lapkr. 12 
’ d. ir jos svarbą ir skaitlingai 

atsilankyti į šį susirinkimą.
Šia proga primenama ir tiems 

nariams, kurie dar neapsimo? 
kėjo metinio baliaus įžangoj 
kad šį susirinkimą apsimokėtųi

Garnys ap’ankė SLA kuo- 
pos daktarą kvotėją

Šiomis dienomis dr. R. Wein- 
slcno šeima padidėjo vienu na
riu ir dar kokiu, — nagi su? 
num ir rimtu “konkurentu” tė
vui !

P-ia Weinsteinienė 
jaučiasi labai 
jaučiasi ir 
Weinsteinas. kuopa 
daktarą ir linki visai 
kuo gražiausios ateities.

Girtinas ir remtinas 
sumanymas

Kaip jau žinome, torontiečių 
moterų būrelis, tai yra Mot. skr. 
“Naujienose” bendradarbės su
manė turėti1 šeimynišką sueigą, 
kuri bus pašvęsta velionės M, 
Jurgelionienės atminimui. Nėra 
abejonės, kad šis sumanymas 
duos gerus rezultatus, nes M. 
Jurgelionienė turėjo moterų ir 
musų padangėje, kurios giliai ją 
įvertino ir gerbė už jos visuo
meninius darbus ir kilnų pasjt 
šventimą kitų gerui. V

Tikiu, kad šį sumanymą už- 
girs visos musų moterys naujię- 
nietės, artimos velionės simpatl- 
kės ir gerbėjos ir kviečiamos 
neatsisakys atsilankyti į miifi^ 
mą sueigą. J

Butų gražu, kad ir kitų kolo
nijų moterys naujienietės neat
siliktų nuo panašių sumanymų, 
tuo nors kiek prisidėdamos prie 
įamžinimo M. Jurgelionienės 
vardo paminklu ant jos kapo.

O. I.

Jaukus ir smagus SLA 
236 kuopos pobūvis

Musų darbščios ir rūpestin
gos moterys niekuomet svečių 
neapvylė skaniais valgiais, ku
lių paruošti visuomet 
si įvairių ir skanių.

Taigi ir lapkr. 5 d. 
šeimyniška vakarienė 
gėl u” ir kopūstais su dešromis n 
nutraukė daug torontiečių lie
tuvių,

Šia vakariene svečiai, kiek te
ko patirti, liko labai patenkin
ti. Vakaras praėjo nepaprastai 
smagiai ir draugiškai, visi gy
vai pasišoko, pasišnekučiavo ir 
skirstėsi pageidaudami daugiau 
sulaukti panašių pobūvių.

Musų rengėjos liko patenkin
tos skaitlingu lietuvių atsilan
kymu, dėl to joms ir nuovargis 
buvo lik vieni juokai. Girtina, 
kad ir nariai vertina savo kuo
pos parengimus gausingu atsi
lankymu. Smagu ir iš šalies 

.stebintiems, kaip taikiai Jr sve- 
I tingai kuopos moterys priima 
i ir aptarnauja svečius. Linkėti
na, kad musų moterys visuo
met taip vieningai įvertintų sa
vo kuopos reikalus ir panašiuo
se parengimuose taip noriai ir 
linksmai svečiams patarnautų.

Nuo moterų daug priklauso 
pasekmingi parengimai. Jei jos| 
vieningai ir atsidėjusiai bendrai 
veikia, be abejųnės, parengimas 
išeis vykęs ir svečiai išsineš ge-

stengia-

suruošta
su “ku-

ateityje nebebūtų prarastas lei
dimas alui laikyti, nes leidimą 
praradus, tai lyg ir kaput klu
bo svetainei.

Todėl dabar per parengimus 
tik mažą kiekį alaus tevartoti,

nenori nieko 
su “Liaudies BaL

kaip su komunistų ir na
cių politikos palaikomu orga
nu.

O skelbti per Amerikos lie
tuvių spaudą, savo kanadiečių'apsaugoti šnipinėjančių svetim- 
lietuvių organą “L. Balsą” ap- ’taučių, kad neišprovokuotų be- 
lenkiant, irgi nei šiaip, nei taip tvarkęs. Ir stengtis tokios rų- 
atrodytų, tai todėl ir nebuvę šies parengimus rengti, kurie 
skelbiama per spaudą. |kuo daugiausiai malonumo sa-

Taigi, galima sakyti, kad,vo lietuviams suteiktų.
Winnipego Lietuvių Klubo val
dyba yra pasielgusi protingai bjam pirmininko pareiškimui 
tik dėl šventos ramybės palai-1 
kymo, kad savo kanadiškiam' 
“Liaudies Balsui” gėdos nepa
darius.

winnipegiečiai 
bendro turėti
su

v v f. : et’’'' ši s

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
TORPEDUOTO: ANGLIJOS LAIVO “YORKSHIRE” ĮGULA.

Susirinkimas vienbalsiai to-

pritarė ir pasižadėjo geros 
tvarkos laikytis ir saugoti klu
bą kaip akį kaktoje.

Raportai iš keturių mėnesių 
veiklosSusirinkimo atidarymas

Pirmininkas drg. M. Vidru
kas ą t įdaręs 'susirinkimą per
skaitė dienotvarkę, kuri liko 
vienbalsiai priimta.

Dienotvarkė, galima sakyti, klubas dar turi apie $609 sko- mus, draugas 
buvo labai rūpestingai ir atsar- ]OSt 
giai paruošta, be jokių politi- Drg. Alekas Urbonas

Drg. Jurgis Paleliunas kaipo 
finansų sekretorius perskaitė 
smulkmenišką iš pajamų ir iš-

nyje, kad ims apie 10 metų, 
kol klubas išgalės skolas atmo
kėti. Bet ačiū visiems Kanados 
provincijų lietuviams, kurie tik 
pribuvo į pagalbą 
čiams su aukomis, 
tų bėgyje vos apie 
beliko, 
šen ir 
na.

Taylorton, Sask 
Kanada

Rinks

winnipegie- 
jau t.k me- 
$600 skolos 
kai kada išIr vis dar 

ten po biskį aukų gau-

Angliakasiai yra pasiryžę lai
mėti kovą. — Kaip broliai 
Baniuliai atsilygino savo ge
radariui.

dovanas vaikų eglaitei
Svarstant naujus samany- 

K. Beniušis pa- 
| reiškė nuomonę, kad butų ge 

kaipo rai išrinkti komitetą, kuris pa- 
nių užsimojimų, vien tik klubo iždininkas perskaitė 'stambes- siskirstęs distriktais parinktų 

išlaidas, nurodydamas, kas^iokių tokių dovančl.ų priren- 
svetainėje yra įtaisyta, nupirk-(gimui vaikams žiemos švenčių 
ta ir šiaip remonto darbo pa- eglaitės. Beniušio manymu, vai- 
daryta.

Revizijos komisija
Drg. Kazys Beniušis kaipo 

revizijos komisijos narys, iš
duodamas raportą pareiškė, 

turėjęs daug nemalo- ua(j jje — draugai Pūras, Pau- 
numų dėl parendavimo klubojpjyg jr jjs paĮS Beniušis) 

esą patikrinę finansų sekreto
riaus ir iždininko knygas ir ra
dę, kad knygos esančios veda
mos labai tvarkingai, 
nūs knygas, pajamų ir 
j imu kvitas (resyčius)

Svetimtaučiai esą visokių bo- (finansų sekretoriaus 
mų į klubą privilioję, kurie net ninko)

> išprovokavę; dėl to Savo raporte draugas K. Beniu
šis pažymėjo, kad per liepos, 
rugpiučio, rugsėjo ir spal.o mė
nesius priskaitant likusį balan
są liepos 1 d., pajamų iš viso 
per tuos keturis mėnesius klu
bas turėjęs $.502.07.

Išlaidų per tuos pačius ketu
ris mėnesius klubas turėjęs

naudai numatomi ateityje vei
kimai ir iš praeitos darbuotės 
atskaitų pranešimai.

i

Pirmininko įžangos žodis
Pirmininkas drg. M. Vidru- 

kas perskaitęs dienotvarkę pa
reiškė, kad per praeitus treje
tą vasaros mėnesių klubo ko
mitetas

svetainės svetimtaučiams. Svc-' 
timtaučiai esą klubą tik išnau
doję ir daug nemalonumų klu-' 
bui pridarę. Taip pat daug ne-1 
malonumų klubui esą pridariu
si Plečkaičių šeimyna.

Patikri- 
išmokė- 

abiejų 
ir iždi- 

knygos sutinkančios.
muštynes 
policija buvusi net leidimą alui 
laikyti klubui atėmusi.
Ačiū Beniušiui atgavo le dimą

Kaip f policijos painformuotas 
svaigiųjų gėrimų kontrolės vir
šininkas atėmė W. L. Klubui 
leidimą alų laikyti, tai klubo 
valdyba bėgiojusi šen ir ten ir 419.95. Tokiu budu 1 d. lapkri- 
dėjusi daug pastangų atgauti čio kasoje likę pinigų $82.12. 
leidimą, bet negalėjusi atgauti. 
Tik ačiū Kaziui Beniušiui, per 
jo pastangas klubas alui laikyti 
leidimą atgavęs, — pareiškė 
pirmininkas.

Mat, Beniušis

Stengsis išbaigti skolas mokėti
Kai winnipegiečiai pirko sve

tainė, tai prisiėjo daug pinigų 
skolinti. Skolindami pinigus,

turi gerą pa- kai kurie draugai turėjo ome-

— - ■- ——.........■■■■ .. ................................................ ■—..........-.................■ ———. ——— , .

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius. tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” vra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje. į
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chj- 
cagą). $5.(10. Chicągoje ir Europoje —*$8.00.

' I

Money .Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Hąlsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

t c

kams f eglaitės panengimas su
keltų vaikuose lipą lankytis į 
svetainę ir lavintis prie paren
gimų, ir tuo pačiu kartu vai
kai — priaugąs jaunimas — 
lengviau butų priprat namas 
prie draugijinio gyvenimo! ’

Toliau vaikams eglaitės pri- 
rengimo klausimu kalbėjo 
draugas Radzevičius ir dar ke
letas draugų ir draugių, ir liko 
išreikštas pageidavimas, 
motery stuo reikalu, 
pasidarbuoti. Klubas 
jog kiek galėdamas 
rims stengsis padėti.

Tai labai pagirtina, 
vaikučiai turės kuo 
les pasidžiaugti šiokią tokią do
vanėlę gavę. O vaikui dovaną 
gauti, tai yra labai didelis daik
tas ir džiaugsmas. Mes visi se
niai turime tai gerai žinoti, 
nes mes visi vaikais esame bu
vę ir dar atsimename, kaip 
mes laukdavome Kalėdų bei 
Naujų

kad 
apsiimtų 
pareiškė, 

molc-jis

nes
per

musu 
šven-

Melų švenčių, kad tik 
nors dovaną galėtume

gauti.
Svečias
\Vinnipego lietuvių vienybe. —• 
Paaukojo klubui vieną dolerį

Baigiantis susirinkimui, pir
mininkas drg. Vidrukas pareiš
kė, kad šiame susirinkime esąs 
vienas lietuvis iš vakarų Kana
dos ir paprašė svečią, kad pa 
pasakotų apie vakarų Kanadoje 
lietuvių gyvenimą. Gaila, kad 
pirmininkas nepaminėjo to sve
čio vardo ir pavardės.

Svečio kalba susirinkime
Kalbėdamas apie vakarų Ka

nados Vancouver apylinkėje gy
venančius lietuvius, svečias pa
reiškė, kad ten lietuviams esą 
sunkiau organizuotis, nes toli 
viens nuo kito gyveną. Bet už
tai nors žiemos metu veikią 
kiek jiems aplinkybės leidžian
čios.

Jis 1 (svečias) esąs nusitaręs 
pervažiuoti per visą Kanadą ir 
apsidairyti kaip lietuviai gyve
na. Buvęs Edmantone ir dar

iš Vancouver džiaugėsi

Aplinkui Taylortoną yra di
delės akmens anglies kasyklos 
kuriose dirba nemažas skaičius 
r lietuvių. Iki pereitų melų ru

dens jokios unijos nebuvo. To 
dėka aiig!iakasidiž< buvo bjau
riausiai bosų išnatYdojami. Apie 
tą išnaudojimą galite spręs J iš 
to, kad anglies kasėjams buvo 
mokama po 30 cdfitų per valan
dą. Už prikrovimą kariuko iš 
pustrečio tono krovėjams buvo 
mokami 35 centai.

u . < f.

Jau pernai ta nepakenčiama 
būklė paakstino angliakasius 
organizuotis. Buvb sumanyta į- 
steigti CIO uniją. Išėmus tik ke
lis skebus, visi angliakasiai pri
tarė tai unijai ir’ į ją įsirašė. 
Kaip tik organizavimosi darbas 
liko ^baigtas, tai tuoj kompani
joms buvo įteiktas reikalavimas 

| pripažinti uniją, pagerinti dar
bo sąlygas ir padidinti atlygini
mą.

Kai kurios kompanijos sutiko 
reikalavimą išpildyti, tačiau 
trys didžiosios kompanijos ir 
brolių Baniuliu operuojama ka
rkia atsisakė uniją pripažinti.

Liko paskelbtas streikas, ku
ris dėl kalbamų kompanijų nu
sistatymo, taip sakant, užsikir
to. Pagaliau įsimaišė valdžios 
atstovai busią norėdami darbi
ninkus su darbdaviais sutaiky
ti. Tie ponai nepasižymėjo be
šališkumu ir aiškiai darbdavių 
pusę palaikė.

Streikas buvo nutrauktas, ka
dangi streikininkams susidėjo 
nepalankios sąlygos. Buvo nu
manu, kad tolimesnis streiko 
tęsimas bus bergždžias.

Kai šiemet prasidėjo kasyk
lose darbo sezonas, tai unija su-

šaukė masinį mitingą, kuris nu-| 
tarė iš naujo statyti reikalavi
mus ir skelbti streiką, jei tie 
reikalavimai nebus patenkinti.

Spalio 10 d. unija paskelbė 
streiką. Dvylika šimtų angliaka
sių metė darbą ir jau kebnta 
savaitė kaip streikuoja. Kompa
nijos griebėsi visokių priemo
nių, kad tik galėtų streiką su
laužyti. Streikininkai, kurie gy
veno kompanijoms priklauso
muose namuose, gavo įsakymą rus įspūdžius ir noriai atsilan- 
tuoj išsikraustyti. l<ys kitą kartą. Taigi, moterys,

Ž.nonia, tai labai pasunkino nepamirškime, kad nuo musų 
streikininkų būklę, vienok nesu- daug priklauso kuopos veikimo 

ir toliau pasekmės!
Kuopa lieka labai dėkinga vi

siems svečiams ir nariams, su
dariusiems tokį didelį būrį šia
me pobūvy, taipgi dirbusioms 
moterims ir vyrams ir didelis 
dėkų.

iaužė jų pasiryžimo 
kovoti.

Kompanijos buvo pasimoj il
sios su skebų pagalba kasyklas 
operuoti, bet nepasisekė. Trimis 
atvejais kompanijos su trokais 
bandė įšmugeliuoti skebus, bet 
streikininkų budrumas suardė 
jų planus: kiekvieną kartą tro
liai buvo" sulaikyti ir skebai tu
rėjo grįžti ten, iš kur atvykę.

Kompanijoms, matyli, rupi 
kokiu nors budu išprovokuoti 
muštynes, kad paskui galėtų pa
sikviesti policiją. Bet ir čia 
jiems nesiseka, kadangi streiki
ninkai laikosi drausmės.

ir sūnūs 
gerai, neblogai 

patenkintas dr. 
sveikina 

šeimai

keliuose miestuose, vis stengda
masis susipažinti su lietuvių or
ganizacijomis. Tuo /tikslu ir į 
Winnipegą atsilankęs. \ Iš Win- 
nipego vyksiąs į Montrealą ir 
į Torontą.

Pasižadėjo pasidarbuoti, pa
kalbinti lietuvius, kur tik apsi
stos, kad dar padėtų Winnipe- 
go lietuviams finansiniai dėl 
baigimo svetainės skolų, mokė
jimo. Grįždamas iš Toronto vėl 
žadėjo NVinnipege sustoti ir pa
pasakoti, ką bus Montreale ir 
Toronte girdėjęs.

Jis labai džiaugėsi, kad Win- 
nipego lietuviai gražioj vieny
bėj sugyvena.

Taipgi ir mes wiimipęgiečiai 
jam, tam svečiui, linkime gerų 
pasekmių. —Klubietis.

žodžiu, streikininkai j<ovoja 
vieningai ir yra pasiryžę šį kai
tą, nežiūrint kokių sunkumų 
tektų pakelti, tęsti streiką tol, 
kol jų reikalavimai bus paten
kinti.

Šia proga noriu kelis žodžius 
tarti apie brolius Baniulius, ku
rie yra anglies kasyklos savinin
kai. Pernai jie atidarė didesnę 
kasyklą ir susilaukė bėdos. Fi
nansiniai jie taip silpnai laikė
si, jog buvo manoma, kad jie 
negalės išsilaikyti ir turės ban
krutuoti. Nujausdami, kad kai 
kurie angliakasiai turi pinigų, 
jie pradėjo jiems meilintis ir 
prašyti paskolų. Žinoma, žadė
jo visokių lengvatų ir “amžina 
darbą”. \

Atsirado tokių, kurie tais pa
žadais susigundė. Taip, pavyz
džiui, atsitiko su G. P., kuris 
pasitikėdamas “amžinu darbu” 
paskolino kelis šimtus dolerių 
ir, be to, savo stubelę nukėlė į 
Baniuliu žemę. Dabar, kai kilo 
Streikas, tai broliai Baniuliai sa
vo geradariui įteikė ultimatu
mą, kad išsikeltų iš jų nuosavy
bės. Užsirūstino jie ant G. P. už 
tai, kad tasai išėjo į streiką.

Savo keliu G. P. iškėlė bro
liams Baniuliams bylą ir reika
lauja grąžinti paskolintus pini
gus. . , —J. D.

Laukiąma svečių iš Detroito
Teko patirti, kad būrelis de- 

troitiečių lietuvių žada atsilan
kyti su vaidinimu. Šį kartą mu
sų visuomet laukiami 
čiai bus svečiai SLA 
pos.

Kadangi svečių 
gruodžio 2 d., todėl 
ronto liet, draugijos 
iš anksto maloniai prašomi, tą 
dieną neruošti jokių parengimų. 
Parodykime, kad mokame įver
tinti vieni kitų parengimus ir 
pagerbkime svečius detroitie- 
čius savo atsilankymu į SLA 
kuopos parengimą.

Plačiau apie šį parengimą bus 
pranešta vėliau.

detroitie-
236 kuo-

T

XI laukiama 
visos To- 
ir chorai

■ ■■■»■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
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JUBILIEJINIO K0NTEST0

DOVANOS
šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams:

BUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN' Iš—
MILDA AUTO SALES

806 WEST 31st STREET

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS Iš— 
PEOPLES FURNITURE CO 

4183 ARCHER AVENDE

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

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

DINING ROOM SETAS, Iš— 
ROOSEVELT FURNITURE CO 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

GERE. Naujienų skaityta- 
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į

skelbiasi Naujienose.

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

____________ 3417 SOUTH HALSTED STREET 

KITCHINETTE SETAS. Iš— 
V. BAGDONAS,

_ ________________ 3406 SOUTH HALSTED STREET

u CEDAR CHEST-. Iš—
S BARSKIS FURNITURE CO.,

1748 WEST 47th STREET
■ ir dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bus išdalintos Kontesto
■ koncerte, kuris įvyks kontesto pabaigoje. .

—
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ALKOS DARIAUS-GIRĖNO (AMERIKOS 
LEGIONO) KUOPOS NAMUI

Grįžo Makalai
(Skaitytojų balsai)

CLASSIFIED ADS

SUSKAMBĖS
VESTUVIŲ VARPAI

WĄUKEGAN, UI. — Sekantį 
šeštadienį, lapkričio Į8-tą d., 
4-tą valandą po pietų, šv. Bal
tramiejaus bažnyčioj suskam
bės vestuvių varpai ir bus am
žinai “surišti” į “stoną mote
rystės” Marijona Jakaičiutė su 
Pranu Buksas.

Po bažnytinių ęeremonijų 
vestuvių dalyviai patrauks į 
jaunosios tėvų namus, 1123 
Victorią St., North Chicago, 
kur įvyks vestuvių pokilis.

Marijona jąkąičiutė yra duk
tė Williąm ir Marijonos Ja
kaičių.

Pranas Bųksas yra sūnūs 
Jono ir Marijonos Buksų, 906 
So. Viętory St., Waukegan, UI.

Numatoma, kad šios vestu
ves bus iškilmingos, nes virš 
sužymėtos šeimynos yra plačiai 
pažįstamos ne tik Waukegane 
ir North Chicagoje, bet ir pa
čioje Chicagoje.
'Reikia žymėti, kad p-nai 

Bųksąi ir Jakaičiai yra geri 
naujieniečiai.

— Steponas Narkis.

šutė). Vakarieniaujant svečiai 
lv SV 'sake sveikinimų prakalbėles lie-

aiPnfi illfillftC tuviškąi ir angliškai. Visi lin- UlūnU Iv Olviluu kėjo pp. Riškams daug laimės, 
111 ."i1 , 'r sveikatos, o taipgi ir susilauk;

“ ti auksinio jubiliejaus.
Į sveikinimus atsakė p. Riš

kus, širdingai padėkuodamaš 
pokilio dalyviams už atsilanky
mą ir ddvanas, o. “jaunavedė*’ 
Riškienė pridūrę: “Jaučiuosi 
kaip naujai užgįmusi, nes nie
kados nesitikėjau turinti tiek 
daug draugų.” Jų vyresnioji 
duktė, Liudvika, i^gi mėginę 
prabilti į svečįus, bet apsiver
kė iš džiaugsmo. Jai buvo ne
apsakomai smagų matyti savą 
tėvelius taip gerai 
sius ir jaučiančius 
tarpe tokios minios 
gimines.

Puota įvyko pp.
muose, minėtu antrašu. Nuo
taika ir draugiškumas pas vi
sus buvo labai geri. Valgė, gė
rė kiek kas norėjo; šoko kiek 
kas pajiegė muzikai gražiai 
griežiant. Svečiavimasis nusi
tęsė iki 4 Valandos ryto, sek
madienyje.

Tegyvuoja Riškų šeima il
giausius metus!

nusiteiku- 
laimingais 
draugų ir

Riškų ną-

P. IR S. RIŠKŲ
SIDABRINĖS VESTUVĖS

MARŲUETTE PARK.—-Ties 
7184 South Campbell Avenue 
gyvena Petras ir Stanislava 
Riškai. Drauge gyvena ir visa 
jųdviejų šeima — dvi, gražios, 
jau užaugusios dukterys, Liud
vika ir Stanislava.

Pėtras yra gimęs ir užaugęs 
Lietuvoje, Kontaučių parapijoj, 
o jo žmona Stanislava (po tė
vais šimkevičaitė) — Alko kai
me, Rietavo valščiaus; abu juo
du paeina iš turtingų ir inte
ligentiškų šeimų. P-nai Riškai 
yra malonaus,,ir draugiško bu-

Įmonėj.be<rjokio&.puikybės. 
Jie draugauja su Vagotais ir 
biednais, tikinčiais ir laisvais, 
lietuviais ir kitataučiais. Už ką 
pp. Riškai yra visų gerbiami 
ir mylimi.

Pereitą šeštadienį, lapkričio 
4 dieną, pp. Riškai minėjo dvi
dešimts penkių metų savo že- 
nybinip gyyęnimo sukaktį. Į jų 
sidabrinį vestuvių pokilį atsi
lankė virš 80 asmenų-draugų, 
kaimynų, parapijonų if gimi
nių. Svečiai pagerbė pp. Riškus 
ne tik savo atsilankymu, bet 
ir sunešė daug brangių ir reikš? 
mingų dovanų.

Pats pokiljs ėjo labai šau
niai. Stalai buvo nukrauti ska
niausiais valgiais ir gardžiais 
gėrimais. Jaunos panelės, po 
komanda Liudvikos šimkevičai- 

\ •* — I i • f ,

tės-Milkentienės (p-nios Riš
kienės sesutės) ir jos brolio 
Jtidzo šinikevičiaus, vikriai pa
tarnavo svečiams. Tvarką vir
tuvėje vedė Magdalena Riškai- 
tė-Pikturnienė (p. Riškaus se-
ftr —■■■R■—— —■■■ — -
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SUNKIAI SERGA
Brightonparkietis, senas biz

nierius, Antanas Jokantas, 3934: 
So. Rockvvell St., sunkiai ser
ga plaučių uždegimu. Ligonis 
guli namuose. Prąšomi nešauk
ti telefonu, nes ligonį tas 'var
gina. K. C.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Joseph Morydz, 27, su Marie 
Kaluža, 22

Anthony Vukevich, 
Helen Yurgutis, 29

Andrew Wilkas, 
len Karbowski, 22 
x George Meyers, 
Petraitis, 20

Reikalauja1
Perskiria

Juani ta Naumes nuo Williani 
Naumes

29, su

25,

29,

su

su

Kairio

He-

Ann

Budri-

LOVEIKIS»S
.Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 R f) A Gėlės MylintiemsI U U JI Vestuvėms, Ban- JilDH<ietams Laidotu- W ■ ■ vgms papult,

GĖLININKAS mams 
1180 Archer Avenue

Phone LĄF^YETTĘ 5?00

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Pereitą septintadienį 
kp oro teatras-Makalai padarė
labai gerą įspūdį į klausytojus. 
Radio orkestrą davė gražius 
muzikos numerius. P-lė J. Gri- 
caitė gražiai padainavo kelis 
operetinius kurinius.

Moterų choras linksmai ir 
gražiai padainavo kelias liau
dies daineles ir Makalų grupė 
suvaidino tragediją įvykusią 
paskendus juroje laivui plau
kiančiam iš Europos į Ame
riką. yisas programas padarė 
gerą įspūdį į klausytojus.

Kitas Budriko programas 
bus ketvirtadienio vakare, nuo 
7 iki 8 valandos, iš stoties 
WHFC., 142’0 kil. Bus gera 
akordeonų muziką, gražios lie< 
tuvių liaudies dainos, svarbus 
asmenų ir draugijų pranešimai, 
juokai ir svarbesnės tps dienos 
pasaulio žinios. Bus svarbu pa- 
sikląusyti.

— Radip Mėgėjas.

[amas jau baigiama? sta-iĄ. Kavaliauskas, Joseph Keser, 
tytį ir bus atidarytas publikai l 
Paliaubų Dieną, lapkričio 11).;

(Tęsinys) f
Jerome Vitas    $19.00 
jiąrĮ Sitavičius ........  $17.00
parius-Girėnąs Ęldg.

Cppimittee ..................  $15.00
S. B. Komaiko and Co. 15.00 
Joseph Pacewicz .... . 15.00
John Pakel ..................  15.00
Jack Ulaszek .......  15.00
M. Zacke r..................  $12.75

$10.00:

Ądramę Liquor Gp., Ine., 
Frank Bendakas, Joseph G. 
Blązewich, Charles Brasus, 
John Brdecka, Joseph F. Bud- 
rik, Joseph Eringis, Joseph J. 
Grish, Dominik Japgelis, Jo
niškiečių Kultūros kliubas, 
Bruno Kanapackas, Joseph 
Kikis, Chester Kilkis, Freri 
Krickhahn, Dan Kuraitis, Ėus- 
per Bros., Lovicks Florist, A. 
J. Miller, Kazimer Mockus, 
Adam Nawyok, Waįter No- 
wicki, Paul 
Požėra, Joe 
Reminger, 
kas,“ John 
Shermulis, 
Tony R. Syętįkąs, R. R. TuslP" 
vičius, Albert Tuslevičius, Al- 
bert Tuskięvicz, Joseph Waltę- 
raitis, Charles Wilkinson, 
Frąnk V. Zintak.

Anthony J. Tutlę ........ ,$7.00 
Rili Damulevičius ....... $6:00

$5.00:
Jphn Ažukas, Andrew Bal

nis, Joseph Barkauskas, Char
les Bell, Teklė Bikinaitė, Dr. 
Wm. H. Bradlęy, F. Dąnau- 
skis, Frank Dargela, Gaelic 
Theater, Guggenheim Pkg1. Co., 
Dr. A. į. Gus$en, Dr. S. Jakobs, 
John’s Barbei; Shpp, Gorega 
Josmąkąs,1. Anton Kaminskas, 
Joseph Kanavąrski, Anton Ęe- 
kar$l, Anton Knazy, William 
Kubaitis, A. Lenartawicz, Fe- 
lix Ligatis, Jpseph R. Lipsky, 
Jacob Markūnas, John Mason, 
Wira Mazenis, Charles Mihucki, 
Joseph Miseviče, Wm. Neberie- 
za, Louis Nizinskas, Frank J. 
Norbut, Joseph Pankus, Dr. 
Paukštis, Niek Petraitis, V, B. 
Pierzynski, Mr. & Mrs. Pęter. 
Powers, Joseph Pričkorius, 
Stąnley Prihodski, A. j. Sam- 
uel, Anton Seibutis, Dr. j. E. 
Siedlinski, Peter Sorzickas, 
Chąrles Spammenberg,, P. Sta- 
sukelis, Ben. J. Survill, A. A. 
Tujys, Charles Ūkelis, , Peter 
Vengialauckąs, Wally Venkus, 
Stanley Warma, Kleminsa Wašr 
kelįs, J. W. Ząęk.

$3.00:
Paulina Jakabaitis, Genevie 

Mazenis, J)ave Rosenbęrg, Al
fonse Shalna.

$2.00:
Ą. Beaurline, Peter W. 

Dargis,. Edward Fitzgerald, The 
Grąnt Works Fair, Ine., Frank 
Gudaitis, A. K. Jarush, Michael 
Karloski, Edward Karsarski, 
A. Kųzar, A. Leander Southern, 

Charels Lendraitis, Jo-

Anthony Mis'evich, L. Paplau- 
skas, P. Putrimas, Kąri J. Rę- 
decke, Dr. Sachtlehen, Shapiros, 
James J. Skoda, S. Sloan, Max 
Šrųskim, Kazei Sųllįyąią/ Frąn- 
cise Simkiewįcz, Jphn Tanęp, 
Victor J. Ųrbąpas, Ą. Ųrnežifc, 
John VaiŠvii, M. A^telka, Vin
cas Waitkewicz. •

1 .•••'•, ■' * ■ 

$.50
•t ■ :

4‘oąeph Mackus
J. RiąchUS.

Wm. J. Kąyeiva.

vėluok Ateiti SLĄ 
mogan

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

MNAŪJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

~ LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Ozalas, Cas|mir 
Pulokas, Wųlter 

Thomas Salkaus- 
Shamutis, John 

Reuben Stiglitz,

-.■ ^ą|Graži. •/

Rengimo yrtmogos Komisija 
$6-tos Kp. ^>4?’ ^ntvarkė pro
gramą —tRriįpą ir neyargių- 
Čią. Ateik ir pats įsitikrink, 
kaip galima praleisti vakarą 
naudingai ir be didelių iškaščių. 
Visas vakaras tau kainuos tiį< 
25c. Ir už tąjį kvoterį užgirsi 
išmintingų žriiohių vieną-kitą 
žodį; pamatysi ceremoniją pa
sveikinimo naujai įstojusių į 
SLA. 36-tą kp. narių. Susipa
žinsi su jais, bičiuliškai pasi
kalbėsi, pasišoksi, išalkęs galė
si užsifųndyti užkandžių ir už- 
fundyti savo bičiuliui.

.Šioji nepaprasta pramoga 
įvyks Sandaros svetainėj, (J 814 
W. 33rd St., Chicagoj, lapkri
čio 11 d. š-m. Tąi bus ,šį. šešta
dienį — Ąrmistice Day.' Pra
džia progra-n^o 8 vai. vakaro.

Nesivėluok!,. Kviečiam visus 
ietuviųs ir. lietuves.

Reng. Pramogos Komitetas.
•’t----- 11'IU-T- A---- T ;

(JiicągoSi'.Jąttri11!218 
Pąmiilės. Viliuąus 
Atgavimą Sekiiiąd.

Kalbės prof,. ka?ys Pakštas, 
Daužvardis ir Poška

Ltd.
seph Mičiunas, A. Mirzanskis, 
Kari Pangonis, Leo 
J. A. Pikiel, Stephen

$1.50:
John -Paulius

$1.35:
\ • ■

Mrs. Bradel-
$1.00:

Stahley Bakutis, 
ciar, Henry Beck,

Petrikas, 
Zodalis.

BalMex 
EmiL Ber, 

Josepl| Bermunas, John Blazau- 
skas, Emest Borcherding, Jr., 
Ona Bublis, I. Cann, Carl E. 
Carlsop, Ęen Ghesin, G. EI Cro- 
nin, Jpseph J. Gavrill, Joe Gų- 
dijonas, James H. Kart, Paul 
A. Himmel, William F. Hdff- 
mann, James Husą, Thomas 
Jark, Frank Jarst, J. Jasuskas,

Pastebėjau “Naujienose”, kad 
praeitą sekmadienį musų radio 
pionieriaus Juozo Budriko va
landoj bus vaidinama neuž
mirština Makalų šeimos dra
ma. . '

Žinodamas, kad Makalo, ady. 
K. Jurgelionio, Makalų auto
riaus, nėra Chicagoj, pamaniau, 
kad kas nors pasiryžo tos gra
žios atminties Makalų šeimęs 
dramą paversti į paprastus da
bartinių neva “artistų” plepa
lus, kurių nįękas nebegali su
prasti ir kurie tiesiog daro gė
dą lietuviams. Bet mano buvo 
apsirikta.

Mąkalų šeima praeitą sękmą- 
dienį pasirodė taip puikiai, kad 
nė nepajutau kaip perstatoma 
juros nelaimės drama pagavo 
mapo. sielą ir aš turėjau brauk
ti ašaras nuo veido, žinojau, 
kad tai eina tik vaidinimas, 
kad tos, nelaimės nėra, bet iną- 
no siela per Makaliėnės gerą 
vaidinimą buvo įpinta į dramos 
sukurį ir aš juste jutau Maka
lų šeimos juros nelaimę.

Mąkąlienė taip gerai 
no, kad jos kiekvienas 
žodis, kiekvienas atdusis,
smas ir ašaros teikė klausyto
jui vaidinamos nelaimės pil- 
niausį vaizdą. Nemažiau prisi
dėjo ir Makalų dukters Aldonos 
gražus ir talentingas vaidini- 

, mas ir, aš manau, kad nebus 
, perdaug pasakyta, jei aš pasi- 

velysiu abi vaidintojas pavadin
ti radio artistėmis ir tuom pat 
pasveikinsiu jas su taip gražiu, 
iškilmihgu atidarymu pertrauk
tos Makalų šeimos dramos. 
Lauksiu sekančio sekmadienio.

HELP WANTED^-FEMALE 
parbifcdnMiĮ Reikia

PATYRUSI SKUDURŲ skirstyto
ja skrapų pardui.’ West Erid Paper 
Stock Co., 7336 W. Fullerton Avė.

REIKALINGA stenografistė turin
ti Real Estate ir apdraudos rašti
nės patyrimą. Turi mokėti lietuviš
kai. Box 1104, 1739 So. Halsted St.

OPERATORIŲ VIENA ADATA ir 
marrow mašinas varyti—patyrusių. 
STANDARD, 2115 So. Michigan.

PATYRUSIŲ ŠILKINIŲ ŠEIDŲ 
dirbėjų, savaitinis darbas, nuolatį- 
nis. 3442 North Avė., Keystone 3011

HELP WANTED—MALĖ
_ DarĮ(inlnkų Reikia_______

PATYRUSIŲ ŠEPEČIŲ DIRBĖ
JŲ. Leibig Stapling mašinas varyti. 
WEIL—RANSOM, 816 Fulton St.

PATYRĘS VYRAS prie “Mashie 
papier”, turi žinoti kaip padaryti 
plastinias formas. 308 No. Michi
gan Avenue, Room 302.

vaidį- 
tartas 
šauk-

Vietinis jaunimas plačiau su
sipažinę sų Lietuvos atgautąją 
sostine Vilnium iš profesoriaus 
Ęązįo Pakšto, kuris tą temą 
kalbės sekantį sekpiądienį, lap
kričio 12 d., Auditorium hote- 
ly, Michigan Avė. ir Congresę 
Street, laikrąščip yjąunimo” 
rengiamam Vilniaus atgavimo 
pąminpjime.

Bę prof. Pakšto kalbės Lie
tuvoj? konsulas Dr. Petras 
Daužvardis ir “Jaunimo” re- 
daktorius Juozas Poška. Broliai 
Motuzai, pagarsėję filmininkai, 
pademonstruos judorpuosius pa
veikslus iš Vilniaus. $ią filmą 
Motuzai pagąinino pereitais 
metais.
Ęur galima pakviętimus gauti

Paminėjimas prasidės 2:30 
vai. p. p. pūiikfualiąi. įžanga 
veltui, bet kadangi salė nėra 
per didžiausia Įr sėdynių skai
čius ąprubežiuotas, tai publika 
bus įleidžiama1 tik su specia
liais pakvietimais. Juos norin
tieji gali arba* patys iš “Jauni
mo” ofiso pasiimti arba gauti 
paštu, > jei pareikalaus ir pri
sius reikiamus pašto ženklus 
siuntimo lėšoms padengti. “Jau
nimo” ofisas randasi 2201 W. 
Germak Dėl publikos pa
togumo jis bus alidaras šią sa
vaitę nuo 6:30 iki 8 vai. kiek
vieną vakarų. *

Paminėjimas bus / įdomus 
visiems, tilo labiau jauniesiems, 
kurie apie Lietuvą žinių turi 
mažai. ‘Tėvai privalo paraginti 
savo sūnūs ir dukteris paminė
jime dąJyyąu’ti.

Prof. Pakštas, Lietuvos žy
miausias geografas, aukštuo
sius mokslus yra- baigęs Ame-

pui-
sius mokslus yra baigęs 
rikoj ir angliškai kalba 
kiaušiai. —J. I. Š.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai U Įtaisai Pardavimui

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

REIKALINGAS VIDUTINIO am
žiaus vyras dirbti “roadhouse”, kad 
suprastų bartenderio darbą. 5900 
West lllth St., Bungalow Inn.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai lr Įtaisai Pardavimui

BALDAI (UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. Į MUSŲ kainas neįeina 
palūkanos,' aukšta nuoma, blogą 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 Furniture 

Distributor
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, geras mokestis geram 
žmogui. Mrs. V. SURVILLA, R.—1 
Box 124. Allegan, Mich. Arba maty
kite savininką po 6 vai. vakaro — 
Joseph Survilla, 6809 So. Rockwell 
Street.

F URNISHED ROOM8—1O RĖNl 
Gyvenimui Kambai iai

RENDAI KAMBARYS, garu Šil
domas, šiltas vanduo. 1900 South 
Union.

AUTOS—TRUCKS FOR SAJLjb. 
Automobiliai ir Trokai Pardavimo)

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

CENTRAL AUTO SALES, 
3207-9 So. Halsted St. 
Phone Victory 1717. »

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos *•

PARSIDUODA TAVERNAS, kam
pas—5 kambariai gyvenimui arba 
priimsiu partnerį. 3538 So. Halsted.

TAVERNAS PARDAVIMUI ar 
rendai. Priežastis liga. Biznis seniai 
išdirbtas. Ant bizniavos gatvės. 
Lafayette 0427. 3824 So. Kedzie.

PARDUODU ARBA PRIIMU pu
sininką tik prisidėti prie taverno 
license, geras biznis, pigi renda, at
sišaukite kuogreičiausia.

3416 So. Wallace St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniait Rendai

RENDON TAVERNAS su visais 
įtaisymais, 4 kambariai pagyveni
mui, $45.00 į mėnesį. 6604 South 
Damen Avenue.

---------------- ,

Bohemų Mergelė 
Atvyksta Chicagon 
Lapkričio 26 Diena

»
Apsistos Sokolų svetainėj

BUNNIN’S 
GERESNI PIRKINIAI 

’38 Olds. 5 kel. sedan, radio 
šildytuvas ........................ I

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

Oldsmobile 4 durų sedan .... 
Buick 4-dr. sėd., s. mts., rad. 

Olds. “6” 5 kel. sedan ......
Plymouth bus. coup. Al pad 
Dodge 4-dr. trunk sedan .... 
Chrysler Airflovv 4-dr. sėd

$495
345
345
365
295

I. 235
295

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeme Pardavimui

NAUJI MŪRINIAI
BUNGALOW

nauji mūriniai* bungalovz, po 4 ir 
kambarius. Moderniški, karštu

gražute, 
meniš- 

Mergelė 
Čigonaitė”

Laukianioji meilutė, 
J pasipuošusi maloniais 
kais rūbais Bohemų 
(Bphemian Giri) 
lapkr. 26 dieną atvyksta Chica-
gon. Kad tiksliau sutikus šitą 
taip seniai laukiamą viešnią ir 
kad kuo plačiau ją supažindi
nus su chicagiečiais lietuviais, 
Naujosios Gadynės choras tam 
tikslui pasamdė ruimingą ir 
gražią Sokolų svetainę prie 
Kedzie Avė., ir prašo visus apy
linkių lietuvius, meno ir muzi
kos mylėtojus tariamą dieną 
atvykti į nurodytą vietą ir pa
siklausyti tos gražios Bohemų 
Mergelės gražaus balso, dainų 
ir muzikos.

Naujos Gadynės choras, su 
savo vadu Jurgiu Steponą vi-: 
čium priešakyje, prie šitų) iškil
mių rengiasi jau gana seniai. 
^Tis tam tikslui Naujos Gadynės 
chorą sumokino dainuoti daug 
naujų dainų. Sumokino daug 
vietos mėgėjų artistų, kad jie 
tose iškilmėse galėtų sėkmingai 
pasirodyti ir palinksminti susi
rinkusią publiką. O kiek daug 
musų jaunuolių čia dalyvaus, 
kol kas šiam rašte nesakysiu. 
Pasakysiu tik tiek, kad atvyku
si publika bus priimta ir pavai
šinta musų Naujos Gadynės 
jaunuolių su operetiška ^puzika 
ir dairia. Todėl visi renkitės 
lapkričio 26 d. sutikti gražiąją 
Boheinų Mergelę. —Kazys.

’36
’36
’36
’36
’36
’36

overdrivė ...............................
’36 Pontiac de 1. coupe 6 cil.
'35 Plymouth de 1. 4-dr. ged.,

šildytuvas, radio ....... .........
■34
’34
’32
’32
’31
’30
Atdara vakarais ir sekmadieniais.

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

Ford de luxe 2 durų sėd. ... 
Chevrolet 2 durų sedan ... 

Ford 2 durų sedan .........
Lincoln ...............................
Hupmobile 4 durų sedan 
Pontiac ...............................

235
265

,235
125

95
85

125
85
35

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

CENTRAL AUTO SALES 
3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

Tnairriiiaž

Lietuviškos Teatrališkos Draugys
tės Rūtos No. 1 mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, lapkričio 8 d. 
7:30 vai. vak., Hollyvvood Svetainėj, 
2417 West 43 St. Visi nariai kvie
čiame dalyvauti. T. Aušra, rašt.

Svarbios prakalbos įvyks penkta
dienio vakare, lapkričio 10 d.,, Mil
dos svetainėj, 3142 S. Halsted Str. 
Kalbės savaitraščio “Naujos Gady- 
nęs” redaktorius J. V. Stilsonas iš 
New Yorko ir V. Poška “Naujienų” 
štabo narys. Įžanga veltui, pradžia 
7:30 vai. vakare. Kam tik laikas lei
džia turėtų nepraleisti progos iš
klausyti šių prakalbų. Kviečia

Rengimo Kom.

Ryt Žemaičių 
Susirinkimas

tetos

**Tėvų Oiejią” 
Kelly Mokykloj

............... *"" "1

Visi tėvai, motinos,
dčdės ir tėvukai yra kviečia
mi dalyvauti metinėse “Tėvų 
Dienos” iškilmėse, kurios įvyks 
rytoj vakare (ketvirtadienį) 
Kelly High mokykloj, Brighton 
Parke. P-lė Ądelė Norkus mums 
praneša, kad iškilmės bus la- 
bąi įdomios.

Žemaičių * Kultūros Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, lapkr. 9 d., Holly- 
wood Inn svetainėj, 2417 W. 
43rd St., 7:30 vai. vakare.

Visus kviečiu atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų. 
Yra laiškas iš Žemaitijos. Apart 
to, turėsime išrinkti darbinin
kus vienų metų pėminėjimo 
vakarui, kuris įvyks , gruodžio 
9 d. Hpllywood Inn svetainėj.

Steponas Narkis, pirm.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOS^

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN KOMES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone—OAKLAND 6121.

PASKOLOS ANT NAMŲ pirki
mų, pataisymų ir atmokėj imu senų 
morgičių nuo 1 iki 15 metų leng
vais mėnesiniais atmokėjimais^- /■ 
GEDIMINAS BUILDING & LOAN 

ASS’N, Chas Sekas, Sec.-- ’ 
4425 So. Faiffield Avė.' 

Lafayette 8248. ,.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

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

No. 3 Oil—6V4C.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN,
Tel. HARRISON 3000.

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

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

SKAITYKITE kas diena Nau
jienų 7-me puslapyje ^‘Class- 
ifled” skyrių, kur siūloma daug 
Įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 s. Halsted Street 
Chicago, Dl...............

t
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Lietuvių Taupymo- 
Skolnimo B -vės Kon
troliuoja $7,000,000

Kaziui Strungiui 
Neteko Darbu 
Pasidžiaugti

Dėl “Užmirštą 
Pinigų” Universal 
Banke

- 7 f ■ ■ * ■ • *'

■ . , . f

Dainuos Operoj Trumpos Žinios 
Iš Northsidiečią 
Gyvenimo

VAKAR 
ČiŪČAGOJ

Iš Bendrovės Lygos 
susirinkimo

lapkričio 3 d. įvyko Lietuvai 
Taupymo ir Skolinimo Bendro
vių Lygos susirinkimas.

Kadangi visos šios bendrovės 
tvarkosi demokratiškais pama
tais, tai yra, kiekvienas taupy
tojas ir skolintojas yra bendro
vės narys ir turi balsą jos tvar
kyme, tai visi svarbesni įvykiai 
yra pranešami visų žiniai.

Šiame susirinkime p-as Mo
zeris, delegatas nuo Lietuvių 
Lygos Illinois konferencijoj, 
kuri įvyko pora savaičių atgal 
Peoria, EI., raportavo apie kon
vencijos eigą ir jos svarbesnius 
nutarimus.

J. P. Varkala ir K. P. Gugis, 
kurie irgi dalyvavo toje kon
vencijoje, p. Mozerio raportą 
dapildė nušviesdami šių ben
drovių reikšmę visuomeninia
me gyvenime.

Turi 10,000 narių v
P. Varkala pranešė, kad 
pavyko surinkti statistiką 
lietuvių taupymo bendro- 

Pasirodo, kad Chicagoje ir 
iš kurių 7

(Skaitytoju balsai)

savo apy-

kaimynas 
ir paprašė 

Strun-

Malkos Paliko Nekapotos
CHICAGO LAWN. — Kazi

mieras Strungys buvo 48 metų 
amžiaus ir gyveno adresu 3752 
W. 65th Place. Negavom pro
gos patikrinti, bet mums sako, 
kad jis neturėjo nuolatinio 
darbo, ir uždarbiaudavo pra
gyvenimui atlikdamas įvairius 
darbus—darbelius 
linkėj.

Užvakar vienas 
pasišaukė Strungį
sukapoti jam malkas, 
gys sutiko ir apsidžiaugė pro
ga pasidaryti kelis centus.

Bet malkos liko nekapotos. 
Strungys staiga sukrito, ir 
daktarui nespėjus pasirodyti— 
numirė. Turėjo širdies ligą.

Panašiai užvakar pasimirė ir 
nežinomas, apie 65 metų brig- 
htonparkietis, kurį Joseph 
Bartosik, ' 4318 S. IRichni 
st., pasamdė garažui duris

BRIDGEPORT. — Spalių 
dienos “Naujienose” tilpo kalti
nančio turinio aprašymas apie 
“užmirštus pinigus” .buvusiam 
Universal banke. Tą s raipsn’ 
parašė ir po juo pasirašė p. 
Vincas Stulpinas.

Straipsnis buvo liksliai^al- 
kreiptas prieš Juozą Balčiūną, 
kuris tuo laiku *buvo fondo iž
dininkas. Aš pats lengvai galė
čiau atsakyti į visus padarytus 
man užmetimus, betgi man at
rodo, kad bus daug geriau, jei
gu visas buvęs komitetas iš 
anų laikų padarys bendrą atsa
kymą.

Todėl aš ir sakau: p. S talpi-
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Jau Netoli Laukiamas 
Bankietas.

pa-

nutes pasamdytasai gavo 
dies atakų ir mirė.

mi
si r-

lai aš galėsiu visą komitetą pa
siekti, taip greitai jus gausite 
pilną atskaitą apie visas jp'au 
kas ir išlaidas iš musų veiklos. 
Dabar visi nesiranda Chicago 
je. Ims laiko susižinoti. Betgi 
buk užtikrintas, kad atsakymą 
gausi per “Naujienas”.

Jos. Balchunas.
jam 
apie 
ves. 
Ciceroj yra jų 10,
yra apdraustos ir 3 neapdraus
tos, bet tikisi apdraudą gauti.

Šios bendrovės turi apie 10,- 
000 narių ir valdo apie $7,000,- 
000 kapitalo.

Mat, dabartiniu laiku šios 
bendrovės vra vienintelės fi- 
nansines įstaigos, kurios duoda 
paskolas ant ilgesnių terminų 
ir turi ryšius su pačia visuo
mene. '

Reikia pažymėti, kad taupy
mo ir skolinimo bendroves yra 
didumoje sukurtos ir palaiko
mos per darbininkus, kurie po 
truputį taupo nuo savo uždar
bio. Biznieriams šios bendro
vės nėra taip parankios, nes 
jos biznio paskolų nedaro.

Susirinkimo tvarka ir nuo
laika buvo gera ir draugiška, 
nes visi dalyviai jautėsi vienos 
šeimos nariai.

Sunkiai Pašovė
Savo Žmona 55
Alinėj
Policija Ieško Bridgeportiečio 

Al Muraivskio.

Jau Mokina
Studentus 
Aviacijos

' .. . • • .. , . . • .... , ' . . • ,
Garsus tenoras, Arina h d Tokatyan, kurį ^sekmadienį 

chicagiečiai išgirs operoj, “Carnien”. Pastatymas įvyks 
Civic operos rūmuose, 8 vai, vakare. Bilietų kainos yra 
nuo $1.00 iki $3.00. Kiti sąsthto nariai irgi yra labai ge
ri. Diriguos HenryWeber, o. baleto numerius pildys 
Littlefield baletas./,

seka-

Loan 
Avė.

Bendrovių sąrašas
Prie lygos priklauso 

mos bendrovės:
Chicago Savings and

Ass’n, 6816 S. Western
Gediminas Building and Loan 

Ass’n., 4125 S. Fairfield Avė.
Keistutis Guilding and Loan 

Ass’n. No. 1, 3236 So. llalsted 
Street

Lithuanian Bldg., Loan &

STICKNEW. — Al Muraws- 
<io alinėj vakar anksti rytą 
garsiai grojo automatiškas fo
nografas. Prie baro ir prij 
kauliukų lošimo stalų buvo 
keli žmonės.

Staiga užpakaliniam kamba
ry pasigirdo keli šūviai, Al 
Murawski, savininkas, įpuolė 
alinėn su revolveriu rankoj, 
išbėgo gatvėn ir nuvažiavo 
savo naujam automobily.

Jis sunkiai pašovė savo žmo
ną, Bessie, dviejais šūviais su
žeisdamas jai petį ir krutinę. 
Klijentai alinėj tuojau puolė, 
ją gelbėti ir nugabeno Ber- 
wyn ligoninėn. Ten pasirodė, 
kad ji vargu išliks gyva.

Prie 4132 South Mozart ave
nue Brighton Parko policija 
surado Murawskių sūnų, Al 
Jr., bet jis nieko negalėjo pa
sakyti apie įvykį, 
tik tiek, kad 
rėsi.

Murawskių 
priemiestyj
4029 Euclid avenue. Jie gyve
no Brighton Parke, aukščiau 
paduotu adresu.

Curtiss - Reynolds airporte, 
prie Glenview, III., vakar val
džios instruktoriai pradėjo mo
kinti universitetų studentus 
aviacijos. Valdžia nori išmokin
ti 10,000 studentų skraidyti, 
kaipo karo lakūnų atsargą. 
Mokslas duodamas nemoka
mai.

J. V. Stilsonas 
Chicagoj

Paaiškino 
tėvai dažnai ba-

alinė Stickney 
randasi adresu

Vakar po pietų Chicagon at
vyko Brooklyno, N. Y., savait
raščio, “Naujos Gadynės” re
daktorius, J. V. Stilsonas. Jis 
dabar važinėja po Jungt. Valst. 
su prakalbų maršrutu. Chica
goj ir apylinkėj; praleis apie 
dvi savai|es laiko, • '

; . 7 t —————7 •

Vagiliai Pavogė 
Pinigus

NORTH SIDE. — S. L. A. 
Northsidiškės dvi kuopos stro
piai rengiasi prie įvesdinimo 
naujų narių šiame bankiete, 
kuris įvyks sekmadienį, lap
kričio 12 d., J. Grigaičio svet., 
3804 W. Armitage avė. Yra 
kviečiami visi kuopų nariai ir 
svečiai dalyvauti šiame gra
žiame parengime ir šokiuose. 
Bangieto įžanga 75c,'o vien šo
kių įžanga —25c. Vakarienė 
prasidės 6 vai. vakare, šokiai 
prasidės 9 vai. vakare, bus ge
ra orkestrą. A

Pastaba.
Gerbiamieji, kurie esate pa

ėmę tikietus pardavinėjimui, 
malonėkite duoti žinią p. J. 
Grigaičiui, prieš • penktadienį, 
kiek esat pardavę.
Užpalėnų Bankietas Jau Įvyko

Šitą bankietą surengė pp. 
Gabriai, plačiai žinomi North- 
sidieČiai.

Spalių 29 d. šeštadienio va
kare, pp. Gabriai sukvietė bū
relį svečių didelėj daugumoj 
užpalėnų, kad galėtų bendrai 
pasikalbėti su profesorium Dr. 
Pakštu, kurį pp. Gabriai irgi 
pasikvietė svečiuosna, kaipo 
savo buvusį .parapijoną.

Šitame bankiete vaišės buvo 
labai turtingos. Dagi p. Gab- 
rienė surado likusią bonką 
lietuviško krupniko, kurį ji 
atsivežė iš Lietuvos praeitais 
metais. Iš tikrųjų buvo, ska
nus.

Profesorius Pakštas papasa
kojo daug įdomių dalykų iš 
viso pasaulio. Mat, jo esama 
ne tik profesoriaus, o ir ke
liautojo.

Smagu buvo svečiuotis.
—K. C.

Legionierius Micke- 
liunas Apie Dariaus- 
Girėno Memorial Hali

Atsišaukimas į Lietuvius.

Street
Lithuanian Bldg. & Loan of 

Waukegan, £01 Lincoln Avė., 
Waukegan, III.

Midland Bldg. & Loan Ass’n, 
4038 Archer Avenue

St. Anthony’s Lith. Parish 
Bldg. & Loan Ass’n, 1500 So. 
49th Court, Cicero, III.

Simano Daukanto Federal 
Savings & Loan Ass’n, 2202 W. 
Cermak Rd.

Standard Federal Savings & 
Loan Ass’n, 4192 Archer Avė.

Continental Savings & Loan 
Ass’n. (Formerly Vytauto 
Ass’n.), 4559 S. Paulina St.

T. Rypkevičius.

socialic-

Nauja Anglų
Kalbos Klasė

Fellowship House Rūmuose
P-a Mauck, Bridgeporto 

Fellowship House rūmų vedė
ja, praneša, kad šįvakar, 7 vai., 
ten susirinks nauja anglų kal
bos klasė. Mokytojaus p. Win- 
slow Walker, gabus mokyto
jas, kuris turi ilgų metų paty
rimą toj srity j. Jisai mokins 
rašybos, skaitymo ir retorikos.

Pilietybės kliasas ten pat 
mokina p. Eufrozina Mikužiu- 
tė. Fellowship House rūmai 
randasi adresu 831 W. 33rd 
Place. UŽ pamokas mokėti ne
reikia.

Vaišės ir Įdomus 
Pasikalbėjimas

Vaišės ir įdomus pasikalbėji
mas įvyko lapkr. 5 d. Šv. Jom 
bažnyčios salėje, 2235 S. Damen 
Avė. čia buvo kalbėta
gyvenimo ir jaunuolių mokyk 
los klausimai. Kalbėjo ark. S. 
A. Geniotis, Albert Tamson, He- 
len Frainauškas, Pranas Žič- 
kus ir kt. Jų visų kalbos buvo 
gyvos, rimtos ir pavyzdingos.

Lena Adams buvo pietų ruo
šėja. Kadangi čia kas sekma
dienį ruošiami tarptaut ško po 
budžio pietus, tat šį kartą tekc 
valgyti italų maistas. Lena ska
nių pietų ruošoje labai atsižy 
mėjo ir svečiai pavalgę pietus 
prašė, kad ji savo virimo re
ceptą visiems leistų vartoti.

Tokio pobūdžio parengimai 
teikia daug įvairumo ir malo
numo. -—Žemaičių Duktė.

Nutroško 2^ Mėn 
Kūdikis

Palikusi' pati viena kamba
ryje,, 2% mėnesių mergytė, Je- 
anette, ėmė vartytis lopšelyj, 
įsipainiojo pakloden ir nutroš- 
kė. Ji buvo duktė Mrs. Lillian 
Duncan, 7014 Kimbark avė.

NORTH SIDE. — Northsidėj 
gerai žinomas J. Valiulis, ku
ris gyvena 2152 Caton St.

Vagiliai įlindo per langą į jo 
miegamąjį kambarį ir išnešė 
$23.00 pinigais ir išvartė visą 
kamodę ir drabužius.

K. č.

BOHEMIAN GIRL 
“ČIGONAIS” 

Nov. 26,1939 
NAUJOS GADYNES CHORAS

WESTFIELD, MASS. 
liko sužeisti.

, . . .1; .. ‘ . : • maUJIENO-AUME TeiephotG
DĖS M0INES, IA. >- James H. Weish, 22 metų, 

ir jo 19 metų amžiaus žmona, kurie nutroško nuo smal
kių.. Jie buvo vedę tik prieš .vieną savaitę.

. . > , . • NĄUJIENŲ-ACME Telephoto
Pasažierinis /traukinys. nušoko nuo bėgių. Keli žmonės

Mes, •Amerikos lietuviai, — 
Amerikos legijono nariai, da
lyvavome Pasaulinio • Karo 
fronte—vieni įš musų kovojo
me franeuzų, kiti anglų, tre
ti belgų, dar kiti rusų, žemėse. 
Mes kovojome nuoširdžiai tro
kšdami, kad ir musų, žygiai iš
eitų Lietuvos naudai, nes ko
vodami po Jungtinių Ameri
kos Valstybių vėliava, žinojo
me, kad stovime . Už mažųjų 
tautų laisvę ir už pasaulio de
mokratiją. Ne vienas iš musų 
brolis žuvo begindamas Ame
rikos garbę ir žuvo trokšda
mas, kad Lietuva išsilaisvintų 
iš po svetimųjų jungo. Taigi, 
mus visus karius jungė vienas 
tikslas, viena idėja—tėvynės 
meilė ir jos laisvė.
_yhicagos Lietuviai legionie

riai yra susiorganizavę į Poste 
vienetą, pavadintą musų snar 
nuotų didvyrių Dariaus-Girė
no vardu, kurie sąvo drąsiu 
žygiu musų tautos vardą ir 
garbę į padanges iškėlė.

Musų posto 271 nariai sek
dami musų didvyrių drąsius 
žygius, įsipareigavo ir nepa- 
nrastai kilnų istorinį darbą. 
Šiandien, džiaugiantis musų 
komandanto Wm. Sebastian ir 
Past Koin. ir Build. Komiteto 
pirm. B. Pietkewicz’iaus su
manumu ir visų narių širdin
gu darbu, taipgi tamstų gau
siomis aukomis, padėjo mums 
pastatyti amžina paminklinį 
namą, būtent “Darius-Girėnas 
Memorial Hali” 4416-18-20 So. 
Western avenue.
< šia proga yra nepaprastai 
malonu tamstas, aukotojai, ir

• Prie vieškelių 12 ir 20 South 
Shore traukinys užmušė 44 me
tų Gary, Ind., gyventoją, Lou- 
ise Rahutis. Jos vyras operuo
ja barbecue biznį prie aukš
čiau minėto kryžkelio.
• Oak Parko turtuolis, Andre 
R. Dole, 220 N. Euclid avenue, 
padovanojo miesto valdybai di
delį sklypą žemės prie Augusta 
ir Harvey avenue, įsteigimui 
žaidimo centro vaikams.
• Chicago Housing Authority, 
kuri operuoja federalės valdžios 
pastatytus apartamentinius na
mus, skelbia, kad sausio 1 d., 
žymiai sumažins nuomas. Da
bar nuomos yra nuo $23.70 iki 
$31.
• Gatvekaryj, prie 39-tos ir 
Halsted gatvių staiga pasimirė 
70 metų valdininkas, John N. 
Olson, 5934 Morgan street. Ga
vo širdies ataką. Olson tarnavo 
apskričio rekorderio raštinėj.
• Sekmadienio rytą northsi- 
dietis Homer Mikewirth, 2217 
Wilson avenue, po pamaldų 
bažnyčioj, nuėjo į alinę, adresu 
637 W. North avenue. Išgėrė 
kelis stiklelius alaus. Kai grį
žo namo, apsižiūrėjo, kad ki- 
šsniuj nebeturi piniginės. Joje 
buvo $2,500. Vakar raportavo 
įvykį policijai.
• Automobilių Parodos valdy- 

į ba vakar paskelbė, )<ad per pir
mas tris dienas — šeštadienį, 
sekmadienį ir pirmadienį ■— 
publikos turėjo 113,000, apie 
18% daugiau negu pernai.
$ Trys banditai, apsiginklavę 
revolveriais, štangomis ir kū
jais, sudaužė seifą maisto krau
tuvėj, ties 2218 E. 71st street, 
ir pasivogė $775.
• Kriminalio teismo teisėjas 
Bolton nuteisė 32 metų chica- 
gietę, Viola Clanderman kalėti 
nuo metų iki 14 už išeikvoji
mą $1,600 iš North American 
Acceptance Corporation, kur ji 
tarnavo už klerką. Gyveno ad
resu 7822 Emerald avenue.

Naudokitės “Nau
jieną” Informaciją 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
Apie porą mėnesių atgal 

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

visi lietuviai kviesti į atidary
mo (Grand Opening) iškil
mes Paliaubų Dieną (Armisti- 
?e Day), šeštadienį, lapkričio- 
Nov. 11 d., ir sekmadienį, lap- 
kriČio-Nov. 12 d. Namo Komi
tetas rūpestingai prirengia a- 
tatinkamą įvairų programą su 
gražiu Floor Show ir didele 
orkestrą, kuri gros šokiams. 
Pradžia abi dienas nuo šeštos 
valandos vakaro. Taigi, kvie
čiu tamstas visus atvykti pa
sidžiaugti ir sykiu paremti 
musų šį kilnų darbą. Kviečiu 
vardu viso Namo Komiteto...

—J. A Mickeliunas.

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




