
................................. ......................... ■■ ■■ II .......................   ' 1 ■ —■ I I11"' J1”

Pirmas ir Didtiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVI No. 264
1

-Pafrferitjr of Illlnol, 
UbMry (gr.) '

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March; 7,1914 at the Post Office at Chicago, DL, 

under the Act 6f March 3, 1879

Chicago, III., Ketvirtadienis, Lapkri.io-November 9 d.. 1939
-...... ....... — i... ...... Jį ... .......... .. ................ ,

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., ,INC
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500-

Cesmosi
EKSPLODAVO BOMBA KUR HITLERIS 

KALBĖJO
Manoma, bombą padėję patys naciai

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
8. Trečiadienį Adolfas Hit
leris kalbėjo Miunchene. Kar
tu sų juo buvo Rudolph Hess, 
Goebbels, Striker ir kiti aug
šti naciai.

27 minutes po to, kai Hit
leris pabaigė kalbėti, eksplodavo 
bomba, kurios eksplozijai nu
statomas laikas — time bomb.

Hitleris išliko gyvas. Išliko 
gyvi Goebbels ir kiti Hitlerio 
palydovai. Bet užmušta 6 žy
mus naciai, o 60 kitų' sužei
sta.

Hitlerio kalba Miunchene 
buvo kaip ir tradicinė. 1923 
metais lapkričio 8 d., Hitleris 
ir jo bendrai mėgino įvykdyti 
Miunchene pučą — nuversti 
Vokietijos valdžią. Hitlerio pu
čas buvo ruošiamas Buerger 
Brau Bier Halle patalpose. Dėl 
to tas sąmokslas įgijo “Alaus 
Salės” pučo vardą.

Pučas tapo nuslopintas, bet 
naciai ir šįmet minėjo įvykį 
kaipo istorinį. Ir šįmet Hitle
ris ta proga kalbėjo. Tik-šįmet 
tapo padėta bomba jį nužudy
ti. Kas padėjo bombą?

Plačiai žinoma, kaip rūpes
tingai yra saugomas Hitleris. 
Žinoma irgi, kaip sunku bet 
kam iš publikos — tuo labiau 
iš nužiūrimų asmenų — pri
siartinti Hitlerį arba bent pa
ruošti vietą, kurioj Hitleris 
stovės arba kalbės. O betgi bom
ba eksplodavo. Hitleris išliko 
gyvas todėl, kad kalbėjo trum
piau, negu sąmokslininkai ma
nė.

Prieiti tą vietą, kur Hitlerį? 
kalbėjo. Padėti bombą, nušta- 
tyti jos sprogimo laiką, mano
ma, galėjo tik nacis arba na
ciai
O tai, savo keliu reiškia, kad 
pačių nacių tarpe kyla nesuti
kimai, verda kova ir net pat) 
fiurerį kėsinamasi nužudyti.

Akcentuojamas faktas, kad 
Alaus Sales pučo minėjime šį
met nebuvo bent dviejų nacių 
viršilų
ringo, kurį pats Hitleris pasky
rė savo pavelde j u, jeigu jis, 
Hitleris, žūtų. Nebuvo nė Rib- 
bentropo, Vokjetijos užsienių 
reikalų ministerio, Miunchene. 
Butų perdaug drąsu įtarti, kad 
jie yra sujungti su sąmokslu 
Hitlerį nudaigoti. Gal būt taip
gi, kad reikalai neleido jiems 
atvykti iŠ Berlyno į Miunche
ną. Bet gal būt, kad paskuti
niųjų laikų gandai apie kovą 
pačių nacių tarpe yra tikri ir 
kad kova sulaikė taip Goerin 
gą, kaip ir Ribbentropą Ber
lyne.

Tačiau vienas dalykas atro
do ypač reikšmingas — tai tas, 
kad, nežiūrint didžiausios, rū
pestingiausios apsaugos, ir prie 
Hitlerio giltinė prislenka ir tur 
būt patys naciai kasa jam duo
bę.

Taikos pasiūlymas 
nereikalingas—sa

ko vokiečiai

ir tai augšti naciai.

tai feldmaršalo Goe-
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Mo-Lietuvos užsienių reikalų ministeris J. Urbšys pasirašo Sutartį. Stovi iš kairės į dešinę: L. Natkevičius, 
lotovas, Bizauskas, Raštikis, Potiomkinas, ^taliąas, Vorošilovas, Zdanovas ir.Pozdniakovas.
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Jungt. Valstijų atsto- Teismas išsprendė 
vai nedalyvavo rusų 

bankiete
bylą prieš Repub 

lic Steel
WASHINGTON, D. C., lapk. 

3. — Antradienį rusų amba
sada Washingtone surengė ban- 
kietą 22-jų metų bolševikų re
voliucijos sukakčiai atžymėti. 
Aukštesnieji Jungt. Valstijų 
valdžios atstovai nedalyvavo 
bankiete. Nebuvo nė Jungt. 
Valstijų Vyriausiojo teismo na
rių. Ne vieno senatoriaus 
simatė.

ne-

Vokiečiai nušovė 9 
talkininkų lėktuvus

PHILADELPHIA, Pa., lapk. 
8. — United States Circuit 
Court of Appeals trečiadienį 
paskelbė sprendimą, kuris lie
čia Republic Steel korporaciją. 
Teismas palaikė Nacionalios 
Darbo Santykių Tarybos įsaky
mą sugrąžinti i darbą 5,000 
darbininkų, kurie buvo pavary
ti dėl streiko 1937 m. Be to, 
korporacija įsakyta užmokėti 
darbininkams algas už tą lai
ką, kurį jie buvo pavaryti iŠ 
darbo. Algos siekia $7,500,000.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
8. — Dėl Belgijos karaliaus ir 
Holandijos karalienės atsišau
kimo, kuris ragina kariaujan
čias šalis taikytis, autoritetin
gi nacių atstovai kalba, kad 
jis buvęs nereikalingas. Esą, 
britų užsienių reikalų ministe- 
rio Halifaxo kalba, pasakyta 
antradienio vakare, rodo, jogei 
nėra galimumo kalbėti apie tai
ką.

Tie patys autoritetingi nar 
ciai išreiškė abejonę, ar Hitle
ris matys reikalą duoti belgams 
ir Rolandams formalų ; atsaky 
m a. fe •

Atnaujins suomių- 
rusų derybas

M»n»rPAHHU,A 05OK>AHMX TOCyflAP- 
CTBEHHb1X MHTEPECOB CCCP 14 
rEPMAHHM.
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.JzviestijoB“ ir „Pravda" įdėjo Sį žemėlapį, kuris vaizduoja naująją Llė tuvos sieną su Sovietą Sąjunga.

HELSINKIS, Suomija, lapk. 
8. — Trečiadienį Suomijos mi- 
nisterių kabinetas pasiuntė 
Maskvon, savo delegacijai, nau- 
as instrukcijas.

Tas faktas, kad naujos in
strukcijos pasiųstos. Taipgi 
faktas, kad sovietų spauda lio
vėsi atakavusi suomius ir kad 
rusų-suomių derybos bus atnau
jintos ketvirtadienį, stebėtojų 
manymu, duoda pagrindo 
’is, jogei suomiai ir rusai 
tars taikiu budu.

Kalbama, rusai gal būt
Žadės reikalavimo bazės Hango 
ousiausaly, o Suomija duosian
ti koncesijų rusams Karelijoj 
— tarp Ladoga ežero ir Suo
mių marės.
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Goeringas sakosi 
esąs mielašir

dingas

tikę 
susi-

išsi-

Balsuotojai atmetė 
pensijų planus

KALIFORNIJOJ ' didele bal
sų dauguma piliečiai antradie
nio balsavimuose atmetė planą, 
pagal kurį bedarbiams, senes
niems nei 50 metų, butų mo
kama $30 savaitėj pensijos.

Taipjau atmetė pensijų pla
ną Ohio valstijos piliečiai 3 
balsų prieš 1 dauguma, šitas 
planas reikalauja mokėti senes
niems nei 60 metų piliečiams 
per mėnesį po $50.

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

Giedra; vėliau debesuota: 
truputį šilčiau popiet; saulė te
ka 6:32 v. r., leidžiasi 4:36 
vai. vak.

Numatoma italų- 
turkų sutartis

LONDONAS, Anglija, lapk. 
8. — čia gaunama pranešimų, 
jogei artimoj ateity Italija ir 
Turkija gali pasirašyti sutar
tį. Pagal ją italai ištrauks iš 
Dodecanese salų kariuomenę. 
Jeigu tai įvyks, tai, manoma, 
toliau turkai ir italai dės pa
stangas Balkanų šalių bloką su
daryti.

Balkanų šalys bijo Rusijos 
ir Vokietijos agresijos

BERLYNAS, Vokietija, lapk.
8. — Vokietijos karo komuni
katas sako, kad nuo lapkričio 
1 iki 7 dienos vokiečiai nušo
vė devynis talkininkų lėktuvus. 
0 talkininkai, pasak to prane
šimo, nušovę tik du vokiečių 
’ėktuvus. Bet dar trijų nacių 
ėktuvų pasigendama.

Tammany organiza 
ei ja laimėjo New 

Yorke

Lenku atstovai at
Efe*

lankys Londoną

KARO ŽINIŲ Britų “pražuvęs” lai 
SATRAUKA ' “ ”

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
. — Autoritetingi nacių atsto-

BERLYNAS, Vokietija, lapk. vai trečiadienį davė suprasti, LONDONAS, Anglija, lapk. 
8. — Antradienį sovietų Rusi- kad jie neima rimtai Belgijos 8. — Vokietijos vyriausybė at
jos ambasadorius Vokietijai ir Holandijos paraginimo tai- vėjų-atvėjais skelbė, kad britų 
įteikė savo įgaliojimus. Cere
monijose ryšium su įteikimu 
įgaliojimų Vokietijos oro mi
nisteris, feldmaršalas Goerin
gas, pareiškė; Jei Vokietija iki 
šiol nepradėjo žaibo karo, tai 
todėl, kad jis, Goeringas, esąs 
mielaširdingas (human).

Kas ten dėl šito pareiškimo 
nusijuokė. Goeringas sušuko: 
“Jųą neturėtumėt juoktis, nes 
aš esu mielaširdingas.”

8

v’as suėmė vokiečių 
laivą

LONDONAS, Anglija, lapk. 
8. — Paskelbta, kad ateinan
čią savaitę Londoną aplankys 
naujos lenkų valdžios premje
rė ir užsieniu reikalų minis- 
teris. Juos priims karalius Jur
gis ir premjeras Chamber
lain.

Lenkų vizitas interpretuoja
mas kaipo ženklas, kad Brita
nija nesutiks priimti taikos 
Hitlerio sąlygomis, kurios rei
kalauja Lenkijos sudraskymą 
pripažinti.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
8. — Tammany organizacija 
turėjo didelių laimėjimų Ne\v 
Yorko rinkimuose antradienį. 
Jos kandidatai laimėjo devy
nias vyriausiojo valstijos teis
mo vietas, tris miesto teisėjų 
vietas, registruotojo, šerifo, 
valstijos senatoriaus ir dvi mie
sto tarybos narių vietas Brook- 
lyne.

Rinkimuose į miesto tarybą 
betgi Tammany kandidatai ne
turėjo tokio didelio pasisekimo, 
kokį turėjo į kitas valdvietes.

Standard Oil kompa
nijos laivus užregis

truos Panamoj

Britai turi slaptą 
ginklą rezervuose
LONDONAS, Anglija, lapk. 

8. — Karo pradžioje kalbėda
mas, Hitleris davė - suprasti, 
kad naciai gali pavartoti daug 
pražūtingesnes, karo priemones, 
negu tikrumoj ė vartoja. Ry
šium su Hitlerio įspėjimu iš
keltas buvo klausimas, ar vo
kiečiai neturi kokio nors did
žiai naikinančio ginklo.

Trečiadienį apie naujas, ga
lingas karo priemones spaudos 
atstovus painformavo Britani
jos tyrinėjimų tarybos atsto
vas. Jis davė suprasti, kad ir 
Britanija turinti naują# galin
gą ginklą rezervuose. Iki šiol 
britai to ginklo bevartoję, ta
čiau jeigu vokiečiai pradėtų 
žiaurias karo priemones, tai 
britams tektų imtis griežtes
nių priemonių taipgi — pareiš-nių priemonių taipgi 
kė

, karo laivas, lėktuvų gabento
jas Ark Royal, tapo paskan-

’ dintas. Trečiadienį britų laivy- 
* no ministeris Churchill prane- 

šė, kad Ark Royal suėmė vo 
kiečių prekybinį laivą ir bran
gų prekių krovinį.

Tačiau Churchill pranešė ir 
Vokietija, nemalonią britams žinią, kad 

lapkr. 8. — šitos mažos valkty- karo 
bes pasieny vokiečiai koncen
truoja kariuomenę. Luxembc>ur- 
go gyventojai neramus, bijo 
užpuolimo.

ROMA# Italija, lapkr. 8. — 
Italija ir Turkija artimoje at
eity ketina pasirašyti sutartį* 
Italija ir Turkija po to mėgins 
suorganizuoti Balkanų valsty
bių bloką.

City of Flint pasiliks 
Bergene keletą dienų

BERGEN, Norvegija, 
8. — Jungt. Valstijų; 
City of Flint pasiliks 
uoste dar keletą dienu j 
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Suėmė vokiečių pre- 
kybini laivą

LONDONAS, Anglija, lapk. 
8. Paskelbta, kad tapo su
imtas Afrikos pakraščiuose vo
kiečių prekybinis laivas Uhen- 
lėls 7,603 tonų talpos. Be to, 
britai nušovė trečiadienį r du 
Vokietijos lėktuvus vakarų 
fronte.

kytis su talkininkais.
LONDONAS, Anglija, lapkr.

Premjeras Chamberlain8.
parlamente pasakė, kad valdžia 
rinitai apsvarstys Belgijos ir 
Holandijos paraginimą kariau- 1 
jančioms šalims taikytis.

LUXEMBOURG,

laį>kr. 
laivas 
šiame

britų 
įgula.

pradžioje eksplodavo 
submarinas ir žuvo jo

Detroito meras Rea- 
ding pralaimėjo 

rinkimus
8DETROIT, Mich., lapkr.

— Antradienį buvo balsavimai 
Detroite.

Į miesto merus' antram ter
minui kandidatavo Richard W. 
Reading. Jis rinkimus pralai
mėjo. Mėru išrinktas Edward 
J. Jeffries, kurį rėmė unijos.

Ragina prez. Roose- 
veltą tarpininkauti 

taikai
1 ■ ■■.■ fefe,. .

LONDONAS, Anglija, lapk. 
8. — Nacionalinė Taikos Ta
ryba pasiuntė prez. Roosevel- 
tui atsišaukimą, Prašo jį pa
vartoti savo įtaką ir padaryti 
spaudimą į kariaujančias šalis, 
kad jos* priimtų Belgijos kara
liais ir Holandijos karalienės 

(paraginimą taikytis.

Bridgeporto, Conn., 
mėru išrinktas 

cialistas
so-

BRIDGEPORT, Conn., 
8. — Bridgeporto meru 
dienį tapo išrinktas ketvirtam 
terminui Jasper McLevy — so
cialistas. Jisai gavo daugiau 
balsų, negu du jo oponentu 
kartu.

lapkr. 
antra-

Nori sudaryti mili 
tarinę Balkanų 

sąjungą
LONDONAS, Anglija, lapk. 

8. — Autoritetingas asmuo 
trečiadienį spaudos atstovus pa
informavo, kad Rumunijos ka
ralius Karolis pasiūlijo sudary
ti Turkijos, Graikijos, Jugo
slavijos ir Rumunijos karinę 
sąjungą. Pasiūlymas paduotas 
tokia forma, kad Bulgarija ir 
Vengrija galėtų Įeiti į 
gą, jeigu norėtų.

Sąjungos tikslas butų 
ti kiekvieną valstybę,
klausančią Balkanų šalims, ku
ri imtųsi agresijos akto prieš 
Balkanų valstybes.

sąjun-

kovo- 
nepri-

Reikalauja daugiau 
koncesijų iš Estijos

TALINAS, Estija, lapkr. 8. 
— Rusijos-Estijos " sutartimi 
estai sutiko duoti rusų lėktu
vams bazes savo salose Dago 
ir Oesel. Dabar rusai reikalau
ja, kad estai duotų bazes ir di
džiojoj Estijoj.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
8. — Paskelbta, kad Standard 
Oil Co. gavo prekybos komisi
jos leidimą užregistruoti 15-ką 
aliejui gabenti laivų Panamoj. 
Leidimas gautas rūgs. 28 d. — 
trečią dieną po to, kai susirin
ko kongresas Jungt. Valstijų 
neutralumo biliaus svarstyti. 
Trys Standard Oil tankai jau 
užregistruoti Panamoj.

Naciai nušovė savo 
lėktuvą

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
8. — Trečiadienį Vokietijos 
priešlėktuvinės patrankos nu
šovė pačių nacių lėktuvą, ku
ris skrido uždraustoj zonoje 
virš Hamburgo. Tai jau antras 
vokiečių lėktuvas, kurį nušovė 
patys naciai.

8.

Suomiai suėmė vo
kiečių laivą

HELSINKIS, Suomija, lapk.
— Pranešama, suomiai su

ėmę vokiečių prekybinį laivą 
Blumenthal savo teritoriniuose 
vandenyse. Neužilgo prieš tą 
suėmimą suomiai gavo žinią, 
kad vokiečiai suėmė Suomijos 
laivą Tava, 1,290 tonų talpos.

Britai apsvarstys tai 
kos pasiūlymą

LONDONAS, Anglija, lapk.
8. — Premjeras Chamberlain 
trečiadienį parlamente pareis- „ 
kė, kad valdžia visapusiai ap
svarstys Belgijos karaliaus ir 
Holandijos karalienes atsišau
kimą į kariaujančias šalis, ku
ris ragina jas taikytis.britų atstovas.*
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KAUNAN -r Spalių

Tękią antrašte “Draugas0, 
įdėjo straipsnį spalio 30 d.-1939 
m. Straipsnio autorius kun. Dr. ‘ 
A. Matulaitis, be kitko, ten ra
šo:

“Religiniu požvilgių imapt^ 
mums aišku, kąd Dievą tęis- 
me tėvai nebus klausihjni, 
ką jie yra darę, kad daugiau 
pinigų, turto paliktų savę 
yaikams, nębųs klausjamj į 
kokią vįętą juos išgėlė, — 
ne! Juos klaus, ar parr^Šę

RAUMENŲ SKAUPeJIMAl 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekcntė^ite bereikalingai raumenų 
skaudžjimų. Tūkstantiai žmonių 
fVfcfcL. nepąęram palengvinimą 
reumątiskų skausmu, strėnų rkumęnų 
skaudijimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų ąkąpdi jįmų vien iftitrindąmi su 
Pain-Eapeljerių. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa-: 
lengvinimu. Virš p mUĮjpnų |xm^ 
kūčių jau Išparduota. Toderneati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Paip-Ę^peųeri^ Reikalaukite Pąfti- 
Expel!erio su inkaru ant dčžutšs.

savo vaikelių sielą amžinam 
-išganymui. Teks atsakyti, ar 

ievai padėjo vaikeliams at
siekti to šventumo laipsnį ir 
lame lųomę, kuriame Vieš 
pąts norėjo, kad jie bptų.” 
Sutikime sų autoriaus cituo

tu pareiškimu ir tuo tą klau
simą baikime.

Dabar savo kelių statykime 
klausimą tikybos ir doros mo? 
kytojams, Romos katalikų įąž? 
nyčios kunigaus, Ar Dievo 
teisme Romos katalikų kunigų 
bus klausiamą, kiek j M para- 
pijųpai išgėrę degtinės, alaus 
it vyUQ parapijiniuose pikni? 
kuęsę, pažaduose, fęrupse ip ki? 
tųoę.ę parengimuose? Ar para? 
pijonų pinigai minėtuose pa- 
rępgįipųose pragerti ir pragem- 
blęrųoti eis ten, .kur nęi vagis 
pęi$Y9»s, nei kandys nęsuės? 
Ąr Pieva teisme kunigu susi-, 
šluoti pinigai už sakramentus, 

i mišias, laidotuves pasirodys jų

NAUJIENŲ-ACME Tęlephoto 
WARSAW, INU 

kie Pptts, kuris prisipa^įųo 
ųųlydęs Florence Potter, (>5

rąų

/ jj. !‘IT

A. F. CZESNA BATUS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOŲŲEVARp $552
Užlaikom elektrikini Kabinetą, kąjrštus Ir garo kambarius; suteikiam 
eleklrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim. jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

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

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

---- r---- ------ 5T-- -r—.-- r-- ■ ■ -rt■ ----------------------- - ■ .. ,,S- ....................... .

POCAHONTĄS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ........................ ..... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Torsas ■

Sales Tax ekstra,
I u> ' I U.... .. M I '1 ■ 11! "!"* -L- - , I
•------- rry

rr

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Ąmerikęs Jįętųyįų vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultuvą, kovoja su lietuvių nutąutimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį”

Kaina metams $<5.00. Lietuvoje if Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur. >

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

CĄLUMET 6969
PLUMBING & HĘATING 

SUPPLY ęOMPĄNY NQt mc, 
10 Wes( 18th Street

I vakarų? puo Statę Ętre.et
Ir musų patvręą inžinierius atvažiuos į jųsų 
namus ir sutėfkš DYKAI ąpękaičiavįmą dėl na
rių šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) gąrparba karatu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų {mokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palu? 
kąųų kaina. mętųvis sąlęsmapas

--------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LIETUVIŠKŲ RADIO IBI II I F1PROGRAIflU W.n.l.r.

ipetij amžiaus moterį,

kredito ąr dęlptų pusėj ę? 
rioję balanso pusėje pasirodys 
Romos katalikų kunigu pink 
gąi, pąlikti jų gaspadinėms? 
Ąy Dievo teisme pasirodys, kąd 
j po brangesniu automobilįum 
kunigas važinėjo, juo jo pęls 
pąi didini? Ar tęn pasirodys, 
kad juo daugiau kunigai bus 
prakozyravę ir juo daugiau 
šąmpano, konjako iy brangios 
degtinės išgėrę suvažiavę į at
laidus, juo jų nuopelnai įps di
desni? Ką Dievo teisme Romus 
katalikų bažnyčios kunigai at
sakys, kuomet ten jiems Jjus 
atskleistas šventus raštas, kur 
sakoma: “Dykai gavote, dykai 
ir dalinkite; neturėkite nei auk
so, nei sidabro...” Ar kupinai 
Stovėdami už baro per pąrąpL 
jjhius piknikus ir baząrųs ir 
yągindami parapijonus gerti, | 
padeda jiems kilti duroje ir 
sįekti šventumo?

Tokių klausimų litaniją ba
tų galima pad'vi^ubintj^įr pa- ; 
tyigubinti, bet teįižtenkį 4r tiek-? 
Par tik vienas klausimas, ii 
paskutinis. Kaip vadinasi tie, 
kurie tik mokina, bet patys 
negyvena pagal savo mokslą? I

Tokie vadinasi yęidmąinįaįa,' 
fariziejais. O ką Kristus darę 
su fariziejais ir ką apie jups 
yrą Jis pasakęs? Jis juos pa
smerkė labiau, negu stabų gar-’ 
bintuojus, pagonis, muitininkus 
ir kitokius nusidėjėlius. Visfi r 
žinome iš Evangelijos, kaip 
Kristus atradęs Dievo bUŽny^ 
čioję fariziejus, pinigus maL 
nančius, pasiėmęs rimbą iškąr- 
šė jiems kailį ir išvijo visus 
laukan.

Jei šiais laikais Kristus nu-, 
žengtų iš dangaus ant žemes, 
tai jis ne kitaip pasielgtų jr 
su musų šių dienų fariziejais.

Senas Tėvas.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų

’ v ' /

Biuru

u u. ry-i Pirmųjų vyriausybės darbų 
iš Kauno jau išvyko į Vilnių eilėje numatyta žemės reforma 
ųuomenės, vidaus reikąlų Vilniąųs krašte, 
nisjerijo^ įr kifų valdžius 
gų atstovai susitarti su &o- 
tų ir ądpjinjs’
cijos pareigūnais, dei YįL 
lūs miesto ir srities perėmi-

Ęauno miesto savivaldybė 
skubiai svarsto priemones, kaip 
atei|i į pagalbą Vilniaus mies
tui, kurs per lenkų valdymų 
laikotarpį yra smarkiai nusku
ręs ir aplęįstas.

Aukos sųvargusiems vilnie
čiams šelpti gausiai plaukią iš 

pįį žurųąljstu, jų tgrpe visus Lietuvos. Aukoja miestie- 
York Times*’ korešpdn- čiai ir kaimiečiai, nuo turtin- 

klaipėdiškis gųjų iki pačių neturtingiausių, 
įsteigtas Vyr. Vilniaus Kraštui 
Remti Komitetas įsikūrė buvu
siose Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos patalpose Duopęlaįčio g. 
Oą, Kaupe, kur galima kreipti^ 
dėl aukų ir informacijų. Komi
tetas formaliai įregistruojamai 
Vidaus Reikalų Ministerijoje ir 
bus visiškoj jos kontrolėje. Vi
sos Komiteto dąrbo apyskaitos 
įųs patįkrintęą. Ąt$kįrose Lie
tuvos vietose steigiami vietiniai 
komitetui. Komitetas kviečią 
visuomenę aukoti pinigaįs, 
maisto prpduktąis ir tokiąis 
daiktais, kuriuos butų galimų 
parduoti ir už gaunamus pini
gus pirkti maisto, drabužių ir 
kt.

Viįniąųą pefėpiimo progą į 
e|ųvą prįvadavo g Įė žyjnių

entas lietuvis
tlo Tolišius, didelių agentūrų 
pfcsppndęn|ąį Pemefre, $.e- 
ens, “Baris Souir” korespon- 
eųtąs Gmchųyg ir ke- 
y didžiųjų vokiečių laikrąš- 
ių aĮstuvąi, kurię vUį vyksta 
ViJiįių dąlyvąwti miesto ir 

rašto perėmimo apeigose.
Numątoip^, kad i Vilnių bus 

ęrkeltas buvęs Klaipėdoje, da
bar šjąDjįypsę prekybos iųstitur- 
tąs įp buvęs. Klaipėdoje dabai 
Panevėžyje pedagogijos iųstitm 
tas, greičiausia kali Vytauto 
Pidžiojo Universiteto fakultetai 
-tr bųmanitavinių, teologijos ir 
teisių, dalis Valstybes Teatro. 
Iš laikraščjų kąlbąnia, kad kel
sis ‘^Lietuvos* Aidas”, kurs yra 
Vilniuje pradėjęs eiti dar 1&18 
meteis.

Kokios valdžios įstaigos kel
sis, dar priklausys nuo to, ko
kioms bus rąstus tinkamos pa
talpos. Tuo tarpų, pagal NĮinis- 
tęrių Tarybos priimtą ądmipis^ 
tr-aciųes santvarkos įstatymo
projektą, Vilniuje buą Vyriąų-j   g---- r—
sybęsįgfliįotjnis,.............. GąrsiiiJdtės “Nonose”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

John F. Eudeikis
IK PIRMAUSIĄ UAIDOJIMO (STAIGA I

; SiMBULANCE., it I
, p DIENĄ IR NAKTF/—r3 ■ |
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 I

4605’07 So, Hermitage Avė. I
4447 South Fairfield Avenue I

Telefonas LAFAYETTE 97M
T~x J. • koplyčios visose I

KAUNĄS..- ~ žinios apie Vil
niaus atgavimą tebejaudina vit 
są Lietuvą ir kasdien iš visų 
krašto vietų tebeateina raštų ir 
telegrarųoniis padėkos ir 
džiaugsmo pareiškimai Respųb- 

’ likos Prezidęųtui.

• "^7
Klausykite tenisų radio programų Antradienio iy 0eštądlenie »yt- 

metiala, 10:00 vaL ryto U W. H. L P. ■toHęe (ŪSO K4 
•U POVILU ftALTIMIERU.

Physical Therapy 
and Midwife

Kiekvieną dieną 
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252

Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue,
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Ir. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį 
1631 So. Ashland Avė.

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

TeL LAFAYETTE 3650

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai praiomį 
pirkinių, reikalais eiti į 
ta» krautuves, kurios 
Skalbiasi Naujienose.

DR. STRIKOL’IS 
lydytojas ir Chirurgas 
flsas 4645 SO- ASHLAND AVĖ. 
fiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Te!.: YARDS 4787 
Namų Tel.: PROSPECT 1930

4KIU
rr

OPTDR, VAITUSH, 
LIETUVIS 

Mąųo 20 metų praktikąvimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kurii 

esti priežastimi galvos skaudėjimi 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitais< 
trumparegystę ir toliregystę. Pri 
ręngia teisingai akinius. Visuose at 
įtikimuose egzaminavimas daroma: 

su elektra, parodančia mažiausia: 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus. Kreivos aky 
atitaisomos.
VALĄNDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiel 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigiau kai] 

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeĮ. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
75tT WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

DraugijosN?P^k ..,    
Ofiso TeJ. YARDS 5921

DR, BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

'645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

, Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą’ 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė. i 
(prie Kedzie Avė.) 

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

Trečiadieniais Susitarus 
Tel. Ląfayette 3151

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 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

Dr. Susanna Slakis
Motėrą'' ii^ ’ vaikų ligų gydytoja V
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

i Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

111111111111111111111111111111111111111

NARIAI
Chicagus,

■ ■ ' > .

Ciceru
Lietuviu ;
Direktorių
Asociacijos

• » 1 Y •
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Ambuląnce 
Patarnavi
mas Pięnų 

ir naktį

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 JV. 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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Įlesiąence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Ąve.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

Apie perą mėnesių' atgal 
‘Naujienos” įsteigė Lįętųyįšjcų 
Pąręn^įęAų ĮnfųrĮpąęįjų Biurą. 
» Qrąųgijps? KĮįųbąį ir yįsor 
kįos įstaigųs prašopioų prąnęš- 
ti “Naujienoms” dieųas įsayę 
padengimų- Taipgi ir rengėjui, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas*', 
kad nesusidurti su kitais pa- 
repgipiąis ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą ‘^Naujienos” teip 
kia nemokamai.

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avc.
1410 Šputh 49th jCourti Cicero 

. r;——X—-----
' '.v

4348 S. California Avenue
* t * *

Phone Grpvehill 0142
Phone Cicero 2109 Dr. F. Pulsuoki Le Van 

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

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

J, LIULEVIČIUŠ
Phone Lafayette 3572 1957 W. Garfield Blvd.

Cęr. Pąmen. Hemlock 6699
P, J, RIDIKAS

3354 So. Halsted Street YARDS 1419
1 "----- 'L‘2 , . . ... ---------;------- - '.,.1.^------------------

L J. ZOLP PJionę Yards 0781
1646 West 46th Street / Yąrds 078^

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

t

• . S, P, MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue s Yards 1138

~ ■ LĄCHĄiVIČZ IR SŲNŲS
2314 WęBt 23rd Plące Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

■ • • ■ ... -4 ■- . ■ —_________________ ._____________________________________________________________

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 1. m.

DR, ST. MIKELIS
PPYSĮCIAN AND SURGEON

3261 So. Halsted Street

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

ALBERT V. PETKUS
So. We»ter<i Avenue Phone Lafayette 8024

ĄNTANĄS,'m. PHILLIPS
Lituanika Avęnuę Y Phone Yards 4908

' L, 1 ’ ‘ ‘ , x
-vz. « k ’■ t';.’ . lf .- m ' • ‘ ‘ . j I 5 • • • • ’ ' • ' -

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

4 ir 7 iki 9.
Pjrrpadienįais: 2 iki 4 ir 7 iki 0 

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYPYJOJAS JĘ CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Ręom 1230

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

Garsinkitės “N-nose*
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Clevelando ir Ohio Žinios
Vilniaus atgavimo atgarsiai. — Lietuvių kultūrinio dar

želio sąjungos dešimt metų sukaktis. — Atvyksta 
“Tėvynės” redaktorius. — SLA kuopų šaunus 
kietas. — Stambi Dr. J. T. Vitkaus auka.

ban-

dideli pa
vargti ga- 
išlygomis

prieš 
jau

rie jau pradeda net ir viešai sa
kyti, kad Stalinas esąs geras 
Lietuvos prietelis, nes Vilnių 
grąžinęs. Tačiau ir jie patys, ne 
nori prisipažinti, kad jie gerai 
supranta, jog Vilniaus dalis nę> 
padovanota, o lik išmainyta į 
tam tikras koncesijas Lietuve 
je. Taigi dabar įvairaus misi 
statymo lietuviai nebežino nė 
kokią išvadą iš to pasidaryti.

Tiesa, Lietuvos valdžią £ 
geriau ir negalėjo padary 
kaip lik priimti Rusijos pa si 
lymą ir sulikti su paduoti 
planais. Lietuva nepalyginamai 
mažesnė šalis ir ginkluota jė
ga negalėtų pasipriešinti.

Dabar galima lik štai kas 
pridėti: Lietuvos dabartinė val
džia nebuvo ir nėra darbo žmo
nėms palanki. Biedhuomenė

NAUJIENOS, Chfcago, III.

■ aIMo

iii

MOLBROOK, ARI/. — Septynių metų Bruce Cro- 
zier, kuris biijvo paklydęs miške. Jis išgyveno šešias 
dienas be maisto. '

Įbuvo gražiai papuošti ir gar
dus pietus pagaminti, geriau 
nebūtų buvęs ne viešbutyje.

Programa susidėjo iš trum
pų kalbų, dainų ir muzikos. Il
giausią kalbą pasakė pirminin
kas adv. P. V. Chesnulis. Jis 
apibudino sąjungos darbuotę 
per pereitą dešimt metų laiko
tarpį: kiek darbo atlikta ir kas 
atsiekta. Taipgi pažymėjo ir 
asmenis, kurie daugiausia pri
sidėjo su darbu arba aukomis.

Pagaliau* buvo įteikta p. 
Chesnuliui dovana už jo ilgą ir 
sunkų darbavimąsi prie sąjun
gos. P. Chesnulis yra pirminin
kas nuo pat sąjungos susitvėri- 
mo, ir jam prisiėjo nemažai 

'darbuotis, kad galėtų atsiekti

vice prez. J. Mažukna iš Pitls- 
burgho. Bilietus gaukite iš kuo
pų narių.

Moterų piliečių klubas ren
giasi iškilmingam bankietui, 
kuris įvyks lapkričio 11 dieną. 
Kalbamas klubas kas metai su
rengia po vieną šaunų bankietą 
viename ar kitame viešbutyje, 
ir vis dalyvauja gražus publi
kos būrys. Taigi tikimasi, kad 
ir šis bankietas bus šaunus irPasaulyje užsiliepsnojęs ka

ras nemažai sukėlė susijaudini
mo ir lietuvių tarpe. Vieni 
džiaugėsi, kad lietuvių tautai 
išeis į naudą, o kiti bijosi, kad 
ir Lietuva nenukentėtų praras- 
dama savo nepriklausomybę. 
Tokie spėliojimai yra sunku iš
spęsti, o ypač dabartiniais lai
kais, kada pažadai nebeturi jo
kios vertės. Dabar ir 
šaulio diplomatai dar 
Ii pasakyti, kokiomis 
šis karas pasibaigs.

Dalis lietuvių džiaugiasi ir 
jaučiasi patenkinta, kad Lietu
va atgavo nors tą mažą Vil
niaus krašto dalį, o didžiąją da
lį pasiliko “geraširdė” Rusija. 
Kita dalis mano, kad atgavi
mas Vilniaus krašto gali Lietu
vos būklę žymiai pabloginti. 
Lietuva gali būti į karą įtrauk
ta, ir gali žūti jos nepriklauso
mybė. Taigi, šiais klausimais 
lietuvių mintys skiriasi. Ta
čiau visgi galima daryti nors 
savotišką išvadą ir šiek tiek 
permatyti, ko Lietuva atsieks 
gavusi tą mažutę Vilniaus kraš
to dalį.

Tikrenybėje Lietuva negavo 
nieko. Ji tiktai padarė ar buvo 
priversta padaryti mainą su 
Stalinu. Gaudama dalį Viln’jos, 
ji turėjo duoti Rusijai tam tik i 
įas privilegijas pačioje Lietu
voje. Reiškia, kad Stalinas bus 
Lietuvos gaspadorius. Stalinas 
naudosis Lietuvos žeme, Lietu
vos pajiniu. Rusija suvės savo 
kariuomenę į Lietuvos žemę ir 
pasidarys rubežius nuo savo 
draugo Hitlerio. O jei kara.y 
kiltų tarpe tų dviejų . draugų, i 
lai kas pirmiausia nukentės, jei j 
nė Lietuva? Kol pasieks Rusi-: 
jos žemę, tai Lietuva bus visai 
sunaikinta. Kaip bile vienas iš 
musų jaustų,, jeigu musų kai
mynas'ateitų t,< musų namą ir 
darytųHen savo tvarką. Tfci tas 
dabar it' sii ^Lietuva yrą. Ir kas 
gali tokiomis dovanomis 
džiaugtis? Q kiek ilgai ir tą Vil
niaus kraštą lietuviai galės iš
laikyti, tai Čia ir dar kitas klau
simas. Ar Stalinas nepasielgs su 
lietuviais taip, kaip Hitleris pa
sielgė su čekais?

Kaip įvairios žinios praneša, 
lai Stalinas Vi niaus kraštą dar 
labiau nubiednino išveždamas 
mašinas į Rusijos gilumą. Tai 
reiškia, kad pasielgė visai “dar
bininkiškai”, padarė rusišką ly
gybę. - - '

Gauti tokią 
galėtumei 
menę bei 
nuo kitos 
mėje, tai
dalykas. Čia niekas daugiau ne
galėtų būti, kaip tik žingsnis į 
užgrobimą visos Lietuves.

Kažin ar ne per greitai Ame
rikos lietuviai išsišoko su už- 
gyrimu ir dideliu pasidžiaugi- 
mu dėl atgautos Vilniaus kraš
to dalies? Ar ta parama, kurią 
kai kurie nori suteikti, nenu
eis Stalino naudai? Ar Rusija 
nepasinaudos Amerikos 
vių pasiųstais pinigais? 
Europos korespondentai 
bi, kad Vilniaus kraštas
lingas greitos pagalbos, nes ki
taip su vilniečiais visko gali at
sitikti. AŠ sutinku, kad pagalbą 
reikalinga teikti, bet reikia ži
noti ir kaip iš tiesų ten yra. 
Nuo pat Lietuvos įsikūrimo 
mes teikėme pagalbą* bet dide
lė tos pagalbos dalis nuėjo ir 
visai be naudos. Tokiu budu 
reikėtų rimtai pasvarstyti, o ne 
vien tik šaukti, kad esame geri 
lietuviai.

šis Vilniaus atgavimas dar ir 
kitą atmainą padarė Amerikos 
lietuvių tarpe. Komunistai, ku-

rie eidavo ir šaukdavo 
nacius ir fašistus, dabar 
džiaugiasi, kad naciai ir komu
nistai vienijasi. Hitleris pasi
bučiavęs su Stalinu, privertė ir 
mažesnių valstybių valdžias sy
kiu bučiuotis ir prie vieno sta
lo sėdėti. Dabar komunistai 
jau nieko negali prieš Hitlerio 
ir Smetonos valdžią sakyti. Jau
masiniai mitingai nebešaukiami yra nuskriausta ir neturi teisių 
išnešimui protestų prieš Hille- i)Ci lygybės. Yra įvykę inciden- 
rio ir Stalino sudraskymą Len-‘ių, kurių Lietuvos žmonės nie
ki jos ir įsteigimo “protektora- kuomet nepamirš. Tokiu budu 
to” ant kilų mažų šalių. Reiš- dabartinė valdžia ir neimi savo 
kia, kad komunistams dabar 
geri tiek naciai, tiek ir fašis- Jeigu valdžia butų dcmokrališ- 
tai, — lai vienas bendras fron- ]<a ir šalies gyventojai butų tu- 
las- rėję pilnas pilietiškas teises, lai

Kita dalis lietuvių, kurie re- butų nuoširdžiau* kooperavę su 
mė fašistų valdžią Lietuvoje ir valdžia savo šalies gynimo at- 
murus vertė ant Stalino, ant žvilgiu. 
komunistiškos Rusijos, dabar / °
jau pradeda savo stiprų tautiš- Lapkričio 5 dieną Liet. Kul- vimo žemės slypo miesto par- buvo tikėtasi,
ką nusistatymą keisti. Kai ku- turinio Darželio sąjunga minė- ke kultūriniam darželiui.

gyventojų reikiamo pritarimo.1

jo savo dešimties metų gyvavi
mą. Vadinasi
šimt melų nuo to laiko, kai lie- ’vo gražus būrelis lietuvių.

Bankietas įvyko Šv. Jurgio 
jau prabėgo de-bažnytinėje salėje, kur dalyva- 

. Nors 
ir nebuvo tiek gausingas, kaip 

tačiau vis dėlto 
buvo gražus bankietas. Stalai

o o o
Lapkričio 16 dieną Cleve’an- 

de lankysis SLA organo redak
torius brolis Kl. Jurgelionis. Jo 

'atsilankymo tikslas — pasitarti 
su veikėjais dėl antro Pažangos 
Vajaus. Susirinkimas įvyks 
Lietuvių salėje lapkričio 16 d. 
8 valandą vakaro. Kurie veikė
jai galėsite dalyvauti, esate pra
šomi atvykti į šį pasikalbėjimą.

0 0 0
Lapkričio 19 dieną SLA 136 

ir 362 kuopos rengia šaunų 
bankietą įvesdinimui naujų na
rių. šiame bankiete dalyvaus ir

O 0 0

Dr. J. T. Vitkus suteikė dide
lę auką Liet. Kultūriniam Dar- / 
želiu i. Darželyje jau seniai bu
vo suvestas vanduo, bet nebuvo 
sutaisyta laistymo sistema. Dė 
to nebuvo sutaisyta, kad 'darže
lio ižde truko pinigų tam dar-

bavo ir pats užmokėjo už su
dėjimą laistymo galvukių po 
visą darželį. Tai atsiėjo apie 
porą šimtų dolerių. Taigi yra 
didele auka nuo vieno asmens, 
ir tokia stambia auka dar nie
kas nėra prisidėjęs. Stambią 
auką davė SLA, bet tai organi
zacija.

Galima pasakyti, kad Dr. Vit
kus yra prisidėjęs prie dauge
lio tokių darbų, kurie tik nc-
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Chevrolet PIRMAS Vėl!
I ■

jis yra labai gerbiamas žmo
gus musų kolonijoje. Seniai yra 
sakoma, kad kurie daug kalba, 
tie mažai veikia. O daktaras 
yra iš tų, kuris mažai kalba, 
bet daug padaro. -—Jonas Jarus

T
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privilegiją, kad 
suvesti savo kariuo- 
pasidary ti rubežius 

valstybės lietuvių že-< 
čia jau nepaprastai

/

The Master 85 Sport Sedan, $740*

Nuo priešakio iki body užpakalio — ilgis, kur ilgis skaitomas 
— Chevrolet ’40 yra ilgiausias iš visų žemos kainos karų!

NIEKUR KITUR-TOKIŲ 
SAVYBIŲ!

ie
5

Eųe lt
arcusNaujas “Royal Clipper” Styling • Dides

nis išvidaus ir išlaukė • Naujos Full-Vision 
Bodies by Fisher • Naujas išimtinas Vacu- 
um-Jčgos Šiftas • “Karališka Važ-uote”- - 
Chevrolet’s pagerinta Knee-Action iZaziuo- 
tės Sistema • Super-Silent Valve-In-Head 

„ Inž'nas • Pagerinti Hydrauliniai Stabdžiai
• Išvien Tyli Syncro-Mesh Transmisija
• Didesnis Tiptoe-Matic Klučas o Naujos 
Sealed Beam Priešakinės šviesos s a atski
rom parking Šviesom • Pagerintas Shock- 
proof vairavimas » Nauji Kristaliniai per
matomi Hi-Test Apsaugos Plate Stiklai • 
Naujas Safe-T-Lock Hood.

CHEVROLET TURI DAUGIAU NEI 175 
SVARBIŲ MODERNŲ SAVYBIŲ.

• Ant Specialių De Luxe ir/Master De Luxe Serijų.

i

Be to ką jis yra srovinio grožio vadas “Automobilių ei
lėj”—bet to ką jis yra gabiausias visų reikalų perstatų to
jus savo šakoje—

Šis naujasis Chevrolet 1940 yra ilgiausias iš žemos kai
nos karų-—neatstoja nė vienas!

Nuo naujoviriio grilo priešakio iki gražiai nuriesto body 
užpakalio jis turi 181 colių ilgio .. . reiškia, jis turi tiek 
ilgio, kur kiek ilgis begalimas... kas reiškia, kad tai yra 
ilgiausias automobilis žemos kainos karų lauke!

Ir ištikrųjų, šis extra ilgis Chevrolet *40 metų reiškia 
extra važio lės ramumą—extra apsaugą—extra ištaigą— 
extra karo išvaizdos turtingumą, kuo jus ir jūsų šeimos 
labai pasididžiuos. . >

Chevrolet *40 yra patsai gyviausias taškas visuose auto 
parodose. Žmonės visur parodo savo nusistebėjimą tokia 
didele ištaiga už tiek mažai. Užsakymai plaukte plaukia !.v 

Jūsų pačių mintys pasakys, kad “Chevrolet PIRMAS 
vėl”, taip, tad, pamatyk ... pabandyk... nupirk — šian
dien !

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.T/ui lt
Bu«i lt!
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Metams _________________$8.00
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būdavo. Vilniuje visada. Se
niau jie būdavo šelpiami iŠ. 
Varšuvos, dabar teks šelpti 
mums patiems. Dar didesnių 
pašalpų pareikalaus žemės U” 
kis. Vilniaus krašto kaimo 
skurdas yra žaizda, kuri ne
duos mums ramybės* kol ne
bus užgydyta.”

TIKSI BESARMAČIAI

Pagalios, pirmtainkui R. šniu- 
kui reįkąlaujdnt, L. Jonikas pri
žadėjo sušaukti posėdį. Bet du 
kartu posėdis buvo atidėlioja
mas* įr kai trečią kartą L. Jo
nikas atsisakė į posėdį atvykti, 
tai centro komiteto dauguma 
(4 įtartai iš 7) nutarė posėdį at
likti be jo. To posėdžio nutari
mai* iš rugsėjo d d. 1939 m., 
buvo paskelbti spaudoje ir pra
nešti skyriams laiškais.

5. Nei Abekas^ uei Jonikas., 
nei šatkdnas neturi jokios tei
sės kalbėti AiįtaHktta. Lietuvių 
Kon^eso vardu., gal būt, 
■turi kokį nors į^ifojkną nuo 
(komunistų partijos, bet ALK

Lietuvos gyvenimo kasdieninybėsAntradienio balsavimai

Komunistų spaudoje įdėta 
straiwd& su F. Aboko* 4. K^ 
šarkUuo ir Joniko vardais, 
kuriame kalbama “Amęrikuš 
Lietuvių Kohgręso reikalu*1. Ta 

autoriai W akta 
luoja<

L Jta meluoja, pasakodami 
apie R. Grigaičio “skverbimąsi<A 
į ALK. centro komitetą. Tas 
cejutro komitetas buvo sudarys 
tas susitarimo keliu, taip kad į 
jį įeitų du atstovai nuo socialta- 
(tų* du nuo komunistų ir trys 
nepartiniai, dėl kurių susitars 
abi paminėtosios srovės. Kuo
met mirė Julius Mickevičius, 
kuris kartu su Dr. A. Montvidu _ _ _
atstovavo socialistus, tai jo vie- sėtinai pasikeisi Ar jis išeis Lie
tą užėmė P. Grigaitis. Su tuo tavos naudai, niekas dabar ne« 
pilnai sutiko, visi kiti centro ko- galį pasakyti. Tarp musų šių 

|miteto nariai* ir dėl to nebuvo | dienų kasdieninių reikalų reika
liukų ir šis reikalas kartais mu-

centras jiems jokio įgaliojimo 
nėra davęs. Kam jie apgaudinė-- 
ja žmones, dengdamiesį skrais
te organizacijos, kurios tikslai 
yra visai priešingi jų veikimui? 
ALK vyriausiu savo tikslu laikė 
kovoti už demokratiją; visoje 
eilėje rezoliucijų jisai pasmerkę 
fašizmą ir nacizmą. O Abekas 
su Joniku dabar visomis ketu
riomis gina Stalino sąjungą su 
Hitleriu. Jeigu jiems Šitame fa
šistiškam darbe nori padėti “be- 
parįyviškas” šarkiunas, tai čia 
jo reikalas. Bet jie turėtų turė
ti nors truputį sarmatos ir ne
lįsti į akis pažangiajai visuo
menei!

(MUsų specialaus korespondento Lietuvoje).
Abudu pensijų planui, kurie pereitą antradieni buvo 

pasiūlyti, vienas Californijos balsuotojams, antras Ohlo 
balsuotojams, tapo atmesti didelėmis balsų daugumomis. 
Publika apie tuos fantastiškus °skymus” greitai užmirš.

Kituose tos dienos balsavimų rezultatuose nieko la
bai įdomaus nepasireiškė. Partijų santykiuose stambių 
pasikeitimų, matyt, neįvyko. Vienur laimėjo demokratai, 
kitur republikonai. Iš mažesniųjų partijų, socialistai pa
rodė savo stiprumą Connecjticut valstijoje 
McLevy tapoišrinktas Bridgeporto meru b _
minui. Apie ReafcHngo (Pa.) rinkimų pasėkas dar žinių L j£yj’įyQgg> nei Scrantono konfc-Įsų kalbose prasiveržia, bet ka- 
nėra. \ i I rencijoje, nei kur nors kitur.

New Yorke vėį atsigriebė Tammany Hali. Kaip pa- Kadangi Abekas su Jonikll už 
sisekė Amerikos Darbo Partijai, dar pranešimų nėra, ka- centro komiteto papildymą 
dangi balsuojama buvo pagal proporcingą sistemą ir to-Įpatys balsavo* tai yra tiesiog be- Į> 
kiuose rinkimuose ima daug laiko suskaityti baisus. 
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Kbminterno atsišaukimas

s, nes Jasper 
ketvirtam teis i, v *. ... ...... Ikehama jokio klausimo —nei

Visokios žinios iš Lietuvos

(Tęsinys) 
neprarandame vilčių, 

kad kada nors kas prarasta at
rasime!: Tenka spėlioti, kad po 
šio karo. Europos žemėlapis pu-

Betgi

daugi mes esam neutralus ir tą 
musų nusistatymą pasiryžę visai 
bešaliai ir sąžiningai vykdinti, 

i tai jei ir kalbame apie mums 
, , . . ..padarytas skriaudas,. tai kalba-

gėdiška jų pusėje dabar kelti |me vfen tįk te0Jetiškai, konkre- 
čiai visai tų klausimų nesvarš-kvailą triukšmą!

I 2. Tie trys asmens meluoja, | Įy(]allli Ateitis parodys ir mu 
Prikaišiodami P* Grigaičiui ir 
[kitiems ALK centro komiteto

Sovietų 22 metų sukaktuvių šventes proga Komių- nariams nekomuntatams “tath 
temas išleido atsišaukimą į “viso pasaulio darbo žmo* I™tumus , kurstymus ir kh 
nes”. Tai buvo keisčiausias atsišaukimas iš visų, kokius “gStriomuntetrifS- 
ta Maskvos agentūra yra kada nors parašiusi. L^u j jUQS maskvinę politiką

Atsišaukime atakuojamos trys didžiosios demokratinės k- užsivarinėdami prieš tuos or- 
valstybės — Anglija, Francuzija ir Amerikos Jungtinės Iganįzacijų delegatui kurie tai 
Valstijos, bet nė vieno blogo žodžio nepasakyta prieš Mt- politikai nepritarė. Kuomet dėl 
lerinę Vokietiją. Kominternas šaukia pasaulio darbinim* pd°s priežasties suiro keletas, 

, kus kovoti prieš tų demokratinių šalių “imperiaMžmų”, 
kitaip sakant, stoti Ęjtteriul!. . . a r

f I Ikretorius L. Jonikas tiems sky-|pa&albdč taip pat nemaža atsię
' j cianas primintų, jogęi skyriai kiamą. . a

A n (filio? ir FrQnP1171inQ 4 $> r Liniukai privalo, veikti srovių susitartieji šiuu metu mes esameAllgllJUb 11 ridllvUZlJUS Uiti UUIlIliial pagrindu ir todėl jokie diskr^Pw^W optitpistai* d&Ug viW> 
----------------- • /.[minavimai prieš tos arba kitos [dedame į ^teįtį! Bet tų savo, lu* 

Anglijos ir Francuzijos organizuotieji darbininkai | srovės delegatus^yra neleistini. Kelčių neį^adėdami v-ta dėl to. 
jtiėsftmelų didelių vafe^ 

iš savo “vvriausv- ! '*
■... . t i J- * i* .[likti visai neutrali, jei bent ne ne tiktai nevykdo to* kaš■ .. ; ., * % T. K' ‘savo vaha įtektų tasai tieutiedur

kitaip sakant, stotj j^taįką Hitleriui!, 
Tai vejkur ntfdatdėįjo bolševizmas.

sų tolimesnių veiksmų ga*W 
nustatys. Bet gi mes visa tai gąU 
voje turime ir tai turėdami vb 
sai akiplėšiškai niekur nesiver- 
žiame, iš anksto niekuo nešiau- 
gazuojame.

Tai jaunaateities klausimas, 
kuris* aišku,, savaime kada nors 
iškils.. Gali jisai iškilti visai aš
trioje fortųpję, bet galį iškilto 
visai Jąiki^ųdu, Tautų* ar val
stybių lamlėjimus ne vien gin-

RYGA. — Latvių “Jsttnakasi
Žinąs” skelbia, kad artimiausiu {buvo istorinės spalių 11 dienos 
laiku laukiama Kaune atvyks-Į šūkis, išsiveržęs iš milijonų lie- 
tant Sovietų Sąjungos speeia-' 
lios delegacijos* kurios uždavi
nys kartu su Lietuvos vyriau
sybės atstovais nužymėti Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos ga
lutinę sieną ir sutvarkyti kitus 
reikalus, išeinančius iš sudary
to tarpusaves pagalbos pakto-lgautos anksti rytą per radiją ir
Rits ta proga rašo, kad esą- smailę kauniškiai vienas kitą 

ma vilties,, jog galutinai nusta.- (j£iall^tllingai sveikino obalsiu 
tan.t sieną Lietuvai busiąs grą-1“Sveikinu su Vilnium”. Iš pat 
Žintąs ir Švenčionių miestelis,Įyyto Kauno gatvėse judėjimas 
įeinąs įrlietuvių etnografinę te- įmVQ daug didesnis. Dvyliktą 
ritonją. [valandą ta proga įstaigos ir

“Briva Žemė” praneša, kad 
Vokietijos įgaliotinis vokiečių 
iš Baltijos kraštų repatriacijos 
reikalams, kurs šiomis dieno
mis lankėsi ir Kaune, tarėsi ir 
Lietuvos vokiečių 
klausimais ir kad artimiausio-! 
mis dienomis reikia laukti de
rybų ir dėl vokiečių iš Lietu- 
vos iškėlimo, kam jokių kliū
čių nenusimatą. Vokiečių iškė- 
imo klausimas smarkiai domi

nąs ir Lietuvą, nes ji manan
ti, kad Vokietijos iškeltąjį vo
kiečių repatriacijos klausimą 
reikia įvykdyti visur, kur tik j 
tam esančios palankios sąly
gos. “Jaunakas Žinąs” rašo, 
kad Kaune manoma, jog suda
rius naują su Sovietų Sąjunga 
prekybos sutartį, žymiai padi
dėsianti abiejų valstybių tarpu- 
savė prekyba, kurios apyvarta 
sieksianti 80-—100 milijonų li
tų, kai iki šiol tesiekė 30 mili
jonų.

KAUNAS. — “Sulaukėme!

tuvių širdžių Kaune, visoj Lie
tuvoj ir tolimuose svetimuose 
kraštuose, ir nemažiau pačiame 
Vilniuje ir Lietuvai grąžinamo
se Vilniaus krašto srityse.

Pirmosios žinios apie Vil
niaus grąžinimą Lietuvai buvo

1

mokyklos užsidarė ir visi, kas 
gyvas, nusiskubino prie Karo 
Muziejaus pasidalinti bendru 
džiaugsmu, 
dar tokios

kąs! Dar turėkime galvoje ir 
tai, kad tie musų jurininkai da
bar tik svetimuose uostuose ga-
i buvoti* nes Lietuvos uostas 
dar neįrengtas. Taigi, tie vyrai 
visą laiką vandenyse plauko, ar
ba svetimuose uostuose dienai
ii tai sustoja!

Tai verti pagarbos vyrai!
Juk jie visą laiką dabar plau

kioja karo zonoje, kur tykoma 
laivus skandinti, kur esama, 
daug visokių kitokių pavojų! O 
vienok jie savo pareigas eina!

Tuo pačiu metu jie labai daug 
patarnauja Lietuvai! Jei norite, 
tai savos rųšies kariai,, kurie ka
ro viesulai siaučiant, neboja į 
nieką ir jiems pavestas parei
gas SU dideliu stropumu atlieka. 
Juk Jurų transportas dabar la
bai pakilo ir, jei tektų Lietuvai 
viską svetimais laivais išvažio- 
ti ir parsivežti iš kitur* žymiai 
brangiau viskas atseitų. Ukiniir- 
kai tuo pačiu už savo gaminius; 
mažiau gautų, o kas reiktų pirk
ti,, tektų brangiau mokėti!

Nors mažutis/ tas. Lietuvos 
prekybos, laivynas, bet didelę 

i naudą jisai Lie tuvai neša. Jo 
(darbų itaip pųj teųka įskaityti 
' į musų šių didhų kašdiehinį gy£ 
Genimų! Jei turėsite galvoje, 
kad tasai Lietuvos prekybos lai- 
įVynas yra sudarytas daugumo
je? kooperatyvų lėšomis* tai su
prasite, kiek jisai šiandien yra 
.reikšmingas! čia niekas nespe- 
knliuoja, niekas nesavanau- 
džiauja, jo uždarbiai stambių 
visuomeninių organizacijų kon- 
trnliuojamL tai spekuliacijai ke 
Uai užkirsti!

i Iš Lietuvos bendros nelaimės 
netenka šiuo atsitikimu speku
liantams naudotis! Kas uždirb- 
(ta* eina visos Lietuvos visuo- 
: menės naudai !

Rodos, ta kryptimi sukamas 
visas Lietuvos gyvenimas. Ašt
riai kontroliuojamos prekių kai
nos. pirmos teikmens prekės, 
Lštai kaip skystasai kuras, ku
ris reikalingas ne tik pramonei,, 
bet ir žemes ukiui, kaip tai ben
zinas, žibalas perduotas pre
kiauti tik kooperatyvų sąjungai, 
šiuo atsitikimu Lietūkiui. Reiš
kia, ir čia užkirstas kelias sa
vanaudžiams pasinaudoti, kai
nomis paspekuliuoti! žinoma, 
savanaudžiai siurzgia, nesiten
kina, bet gyventojų masė šiems 
žygiams visą širdimi pritaria.

Paskutiniais metais Lietuvo
je žemės ūkyje jau motoras sti
priai prigijo. Tai ūkininkai 
daug suvartoja žibalo ir benzi
no, o šiuo metų tasai produktas 
sunku gauti, nes iki šiol jisai 
ėjo. į Lietuvą aplinkiniais ke-^ 
Jlais, juromis, o dabar tie ke
liai pasunkėję ir pavojingais ta- 
p*o, tai tą prekę sunku skobo
mis parsivežti.. Spekuliantui tat 
pajutę, tuoj mėgino kainas kel
ti, bet susigriebta ir jie sudrau
sti, o kad. iję ateityje negalėtų 
pasinaudotu tai visai ši prekė iš 
privačių rankų išimta ir visuo- 
tpenmiai organizacijai atiduota. 
Panašiai einama ir kitų pirmos 
eilės reikmenų žmonių apyvo
kai būtinų prekybos sutvarky- 
mas,

’ Thi sveika vidaus Ūkio politi
ka! '

Tai tokios musų šių dienų gy-

pilnai remia karą prieš nacius. Kad jų veikimas butų ge-1 Bet komunistai, gavę “•ta
riau suderintas, tapo įsteigta bendra anglų-francuzų dar-* strukcijų’ 
bininkų taryba, i kurią įeina atstovai nuo abiejų šaMų 1 
darbininkų unijų centrų: Taryba kas mėnesis susirinks ttesSo JSJV 
Londone arba Paryžiuje, kaip kad susirenka laiks nuo pereitlJ ^etų gruodžio mė, &iuo" mclu a^ode, kad taip 
laiko Anglijos ir Francuzijos valdžių ir kariuomenių Viri mio konferencijoje jie
šininkai. manė jau ir Chicagoje įbrukti Asketo bet

Su ta anglų-francuzų darbininkų taryba jau prizą* Stalino težins.vat
dėjo kooperuoti Anglijos valdžia. Kooperuos, be abejo- kad draugijų delegatai • raitug „agalilt WekfflS«>'
nės, ir Francuzijos valdžia. Todėl karo vedime (o paskui ir tokia mintimi veifer
ir taikos klausime) darbininkų balsaa nębus ignoruoja- u viš dėl to visokių ąpsąųgm
mas Kumunyos, priemenių imamės iy kartumas. vietų Sąjungos, Anglijos iid h

Tuomet galutinai
Y (paaiškėjo* kad kOHiunistai nori. .. ....
Į paversti ALK savo partijoi įna- dftl’ 1 •
1 giW ir kad su jais nei spcW I 

į taį nei kiti demokratinio nušįt 
atatyfno žmonės bendrai veikto 
nebegali. Todėl Lietuvių Sęęią- 

“ lištų Sąjunga, apsvarsčiusi pa- 
- dėtį, jau pereitą pavakarį pada- 
|vė sumanymą Kongresą likvii 
duoti. > ;

3. ALK centro komitete likvi
davimo sumanymui pritarė pen
ki nariai, jų tarpe ir J. K. šar
kiunas, kuris dar tuomet laike 
save “bepartyviu”. Bei kad rei
kalas butų užbaigtas taikiu bu-, 
du, buvo duota laiko komunis
tų atstovams susižinoii su ąąvę 
“bosais” New Yorke. šitą pro
gą komunistai panaudojo biau- 

(Vilniaus pramonė) lrfems užsipuldinėjimams prieš 
tautos ukiui duos W fa*W^***y™ 
ka, o> aprupkrH pramonės ga-l*™®* agitacija*, kurios tikslas

te ųebavo gmudnamu. Rki 
jau keliais šimtais tukstaaėių 
vartotojų daugiau. Taigi teks 
įsivežti kai kurių pramena 
gaminių daugiau, o mokėti 
už juos bus galima tik tais 
pačiais produktais, kurie bū
davo pagauimami išvežti ir 
seniau. Jų gi dalį, kaip minė
ta, teks palikti patiems vil
niečiams išmaitinti. Bedarbių , ... t * K’ 4

APŽVALGA
VILNIUS NUALINTAS

Kai bolševikai užėmė Vilnių, 
telegramose buvo pranešta* kad 
iš Vilniaus į Rusiją yra gabe
nami maisto produktai, brange
nybės ir net dirbtuvių mašinos. 
Komunistų spauda tuomet pa
kėlė riksmą, kad tai esąs “me
las”. Bet pasirodo, kad tai buvo 
tiesa. Apie dirbtuvių “ištuštini
mą” rašo ir Lfetuvęs laikraš
čiai

“L. Aidas” sako, kad Vilniaus 
pramone, kuri buvo “visai ne
reikšminga”, yra karo metu “vi
sai nualinta ir daugelyje atve
jų palikta net be mašinų”. Kas 
tą pramonę nualino it kas iš
gabeno mašinas?

Vokiečiai į Vilnių. nebuvo įė
ję. Lenkai negalėjo niekur iš
vežti mašinas iš Vilniaus, dirb
tuvių, nes iš vienos puses arti
nosi naciai, iš antros pusės įsi
veržė rusai. Lenkai butų galėję

met jie hutų naikinę savo pflie- 
čjų ir. kadtoįl jie pųtys

neturėjo kur pabėgti, tai jie bu
tų tiktai sukėlę prieš save žmo-| 
nių kerštą ir pastatę save į pa-i 
vojų.

Mašinas išvežti iš Vilniaus ga-| 
Įėjo tiktai rusai, kuomet jie Vil
nių okupavo ir per dvi ar tris 
savaites turėjo jį savo rankose. 
Korespondentų pranešimai sa
kė, kad sovietų trokai visą lai
ką važiavo iš Vilniaus į Rusijos 
gilumą, prikrauti visokio turto.

Pažymėjęs šitą Vilniaus ijųą- 
linimą, “L. Aidas” rašo: • \ Į

“Ji

kalnio, kuris nors jau prasiver
žė,. bet dar negrąso musų pa
stogei.

Karo audra čia pat siaučia, 
tai visai suprantame, dėl ko mes 
esame ne tik visokių minčių ąp 
nykti, bet ir naujais darbais ap
sikrovę. Mus lydi vienybė ir 
kartu kietas pasiryžimas svei
kais ir gyVais išlikti, o gal kai 
ką ir laimėti.

O laimikis jau bus pusėtinai 
geras ir tas, jei mes išliksime 
karo audros tiesioginiai nepą<- 
liesti. , ’.į

Netiesioginiai dėl karo veiks
mų inųsų (pasieniuose jau turi
me daug rūpesčių ir kartu var
go. Bet spėjame viską nugalėsi
me. i '

Šia pačia proga turiu pažymė
ti, kad mųsų prekybos laivynusĮklijose prieš LS&J Vykdomąjį

jįontitfetą. O tuo tetfpU ALK su-[dirba išsijuosęs. Kai, kurie pre- 
slinkimas bUvO> atidėliojamas. | kybos laivai jau nekartą yra

<_ pridėjus ALK cem laimingai pro. visus karo pavo 
'tro komiteto nariai reikalavo, jus prasprlikę. Ištvermingi mųt 
kad butų sušauktas komiteto sų prekybas laivyno jurininkai 
posėdis,rbet sekretorius jo ne-|ir dirba su dideliu pasišvenli- 

 

šaukė (tųx būt, dar nebuvę, gau* um, nors ir labai sava gyvybę

tęs ‘MnsitUkeijd&n iš SįaMo ri^ikuędąipi.: 
žvalgybos, tai komurtis tai neži
nojo, kokią “poziciją” i

. Iš Lietuvos pasiekti Anglijos 
užimti), krantus dabar yra didžiulis rizi-

Kaunas nebuvo 
milžiniškos mani- 

iškėlimo|festacijos turėjęs. Organizaci
jos su šimtais vėliavų ir neor
ganizuotų kauniškių minios už
tvindė visą didžiulę Vienybes 
aikštę ir aplinkines gatves. Ne
tilpę gatvėse pripildė namų bal
konus, langus ir stogų platfor
mas. Visuomenės atstovai prie 
Nežinomojo Kareivio kapo, ati
duodami pagarbą žuvusioms už 
Vilnių karžygiams, sudėjo dau
gybę gyvų žydinčių gėlių ir vai
nikų. Generolas Nagius (Nage
vičius) ir Vilniui Vaduoti Są
jungos pirmininkas dr. Juška 
per garsintuvus pasakė kalbas, 
pabrėždami lietuvių tautai svar
bią dieną ir su šios dienos 
džiaugsmu surištas ateities pa
reigas. ‘‘Musų sieloje šiandien 
šventa, mes žengiame per skau
smus ir gyveninio patyrimus į 
gražią Lietuvos ateitį, kurioje 
visiems žmonėms butų gera ir 
jauku gyventi, kur nebūtų nei « 
skriaudžiamųjų, nei skriau- 
džiančiųjų. Mes eisime į Vil
niaus kraštą, nešdami karo ir 
sunkių katastrofų paliestai liau
džiai brolišką pagalbą ir visoms 
lęii- .gyvenančioms tautoms iš
tiestą ranką”, pareiškė gen. 
Nagius.*-

Po jausmingų ceremonijų 
prie Nežinomojo Kareivio kapo,

Čia leidžiamas 
klausi- 
Baltic 

? Balti- 
sular- 
rašo, 

verži-

TALINAS.
anglų kalba Baltijos 
mams laikraštis “The 
Times” straipsnyje apie 
jos valstybių tarpusaves 
tis su Sovietų Sąjunga 
kad natūralūs Rusijos 
masis prie atviros juros pirmą 
įka»tU .istęrijoge naįlo. • taikingą 
Išsprendimą. Baltijos valstybės 
niekuomet nenorėjusios būti 
pylimu, skiriančiu Vakarus nuo 
Rytų. Jos visuomet pabrėžusios 
savo, norą būti jungiamuoju 
nariu tarp šių Europos dalių. 
Kultūrinių ir ukinju atžvilgiais 
Baltijos valstybės visuomet bu
vusios tarpininkes vaidmenyje. 
Baltijos valstybės pripažinusios 
Sov. Sąjungos strateginius in
teresus Baltijos juros pakrašty
je. Iš šio pripažinimo logiškai 
seka, kad reikia sudaryti gali
mumus įrengti Sov. Sąjungos 
atramos punktus, kurie garan
tuotų jai išėjimą iš Suomių 
įlankos. Sekantis logiškas 
sprendimas yra Sovietų kariuo
menės apgyvendinimas griež
tai nustatytose vietose, kuri 
apsaugotų šiuos punktus. Pasi
tarimuose su Sov., Sąjunga pa
sireiškusi labai nuoširdi ben
dradarbiavimo dvasia. Baltijos 
valstybes sveikinančios tą dva
sią, nes, Ji esanti geriausia ga
rantija jų saugumui.

KAUNAS. — Finansų minis
terijos nurodymu nuo spalių 
20 d. geriamojo spirito ir deg
tines monopolis pakeltas apie 
25 nuoš. Taip pat pabrangin
tas alus ir šiek tiek tabako dir
biniai.

yeriimo kasdien i ny b ės. Nors 
prasidėję muisų pasieniuose ka
ro veiksniai pirmas dienas bent 
kiek visą gyvenimą sukrėtė, 
bet dabar jau viskas normuo- 
jasi„

Atrodo, kad' greitai visai rim
tai naujoms gyvenimo apysto- 
voms prisitaikysime ir dadg 
vargų nepatirsime.

Kartoju, esame geri optimis
tai! Tą optimizmą gimdo mu
sų nauji rūpesčiai if- darbai! 
Gal tesėsime ir, jei nieko nau
jo ueatsieksime, tai bent tai, 
ką turime, neprarasime 1

Jūsų Keistas.
(GALAS)

Vilnių” ir orkestrų lydimos su 
vėliavomis nutraukė prie pre
zidentūros pasveikinti Respub
likos Prezidento ir vyriausybės,

Šaulių Sąjungos vadas pulk. 
Saladžius ir į džiaugsmingus 
minių sveikinimus atsakyda
mas Respublikos Prezidentas 
be kitko pareiškė: ‘‘Vilniaus at
gavimas yra didelis džiaugs
mas musų tautai. Tatai matyti 
iš jūsų veidų, iš jūsų džiuga- * 
vimų. Bet nepamirškite vieno 
visų svarbiausio dalyko, kad 
mes į Vilnių turime ne tik tei
sę, bet mes Vilniuje turime 
daug, be galo daug pareigų. 
Musų pareiga yra atjausti Vil
niaus krašto gyvenimą ir jam 
padėti ne tiek žodžiais, kiek 
savo darbu ir aukomis, šitas 
darbas ir tos aukos turės būti 
dedamos ant musų visų pečių v 
nuo mažo ligi didžio, nuo ne
turtingo ligi turtingiausio; vi
si kiek galėdami turės pakelti 
šitą naštą, kuri įvairiomis pa
reigomis pasireiškia.” Po to 
amerikiečių lietuvių aukotajam 
Laisves Varpui skambinant ir 
orkestrams pritariant, visų bu
vo. sugiedotas Lietuvos himnas 
ir minios, laisvai dainuodamos 
Vilniaus dainas, vėl užtvindžiu- 
sios. viso Kauno gatves pamažu * 
išsiskirstė.

KAUNAS. — Kauno šeštosios 
gimnazijos mokytojai ir tar
nautojai paskyrė iš savo algų 
vienos dienos uždarbį Vilniaus 
gimnazijų neturtingiems moks
leiviams šelpti.

Šiaulių miestas Vilniaus kul
tūriniams reikalams paskyrė 
2,000 litų. Šiaulių gimnazijos 
mokytojai Vilniaus krašto ne- ‘ 
turtingiems moksleiviams šelp
ti paskyrė dalį savo spalių mė
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TRIJŲ CKERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

“GERIEJI POPIEŽIAI

Iš Lietuvos
W---------

KAUNAS. Lietuvos Bati
kas. Įuęįąu po kariuomenės įžy- 
gįavįmo, steigs Vilniuje banko 
.skyrių.

KLAIPĖDA.__Pa Klaipėda* parduoti, bet pradėjus iš Balti-
pr i jungimo prie Vokietijos, 
daugelis lietuviškų įmonių 'bu
vę sutarę sų vietos vokiečių
firmomis arba pavieniais asme
nimis savo nuosavybes jiems

jos iškraustyti į Vokietiją vo
kiečius, tie pirkimai pardavimai 
sustabdyti, manoma, kol paaiš
kės bendroji būklė.
r • 7“ A'-*’’
Garsinkitės “N-nose”

GOLDEN WEDDING
DABAR M15 PAINTE

M

paini®

PER 50 METŲ NETURĖJO SAU LYGAUS
Išsiplėškit šį skelbimą ir nusineškite į savo mėgiamą degtinės parduotuvę.

TOM

SIUTAI

ir aukščir aukse

fiiuaų

H. SEIGAN

VYRŲ 
KELNES

you mušt u 
STALINI

ABSOLIUČIAI 
TA PATI KOKYBE

Šimtai paternų ir 
stilių prie siutų 

prisitaikinti

Tounslersland loday’g 
an<I iomorrow's evenis 

Sand

pripažinimą popiežius
Lietuvai prisiuntė

Vyrų BATAI &Z.U3 
; . ir aukšč.
Puikios švelnios veršeninės odos labai 
tinkančiuose stiliuose. . .

.OO'PROOF—KAIP TINKA, Ig ROURRON AR RUGINRS 
Straight IVhinklea produktai yra A m. senumo ar genesnė

Kiekvienas Lašas yra 4 Metų Senumo ar Senesnis 
—Gardus Straight Whiskies Mišinys—ta pati 
šaunioji Kokybė, kuri padarė Golden Wedding 

Garsia. Pabandykit jos šiandien.

by Eugene Lyons
Author of “ Aaaignment in UtopiaJ

tS* iš impres:

Lietuvos užjmti tada jis Ūk 
teikėsi iį didžios savo malonėk 
suteikti Lietuvai pripažinimą, 
kuris. Lietuvai vįsai jau nebu
vo reikalingas. / 

(Bus daugiau)

HąrrySeigąų

Tai žinomas, Towri of Lakę 
prėk^bininkas—drabužių krau-. 
tuvės savininkas. Per 28 me< 
tųs jis prekyboje ir, toj- apy- 
linkėj, sugebėjo įsigyti preky^ 
bos rateliuose pasitikėjimą ir 
visų prielankumą.

Priklauso prie Town of Lakę 
prekybos rūmų. Krautuvė ran- 
dasi ties 4622 South Ashland 
avenue. - - -

Jo paties žęd’žiais tariant, tai 
prekybininkas, kuris' rūpinasi 
savo draugais, ir mėgstąs pre
kybą, nes ji teikia galimybės 
žmonėms tarnauti. Jis gyvena 
su šeima, 1745 W. Garfield.

(Skelb.).

LOAN ASS
JUSTU* MACKI«WI€H

Golden Wėdding Užtikrinimas
U^TIKRINAAtE: (Į) Kad Golden Wed- 
dinjf, nore nauja žema kaina, yra lygiai 
ta pati,, puiki degtinė, kokia- paruldjio- 
davoi aukštesne kaina. (J<) Kad kiek
vienas ląfias yra vien degtinė, mažiau
sia 4, metų uolumo. (3> Kad rntmų di
delis sendintos degtinės rezervas yra 
pilimi atsakus, kad užtikrinti', jumt* vie
noda atikfita kokybę ateinantiems me
tams.

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

Dabar Mokame 31/2% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

VJEN VILNŲ SVETERIAI 
AR DŽEKETAI
•ė- r-tz

Vyrai! štai rudeninis 1939 metų iš
kilus drabužinis reikalas. •Woršte<ds 
•• Shetlands • Soft Coverts • Che- 
viots • Strip.es • Diągonals • Tweedą 
• Herringbohes • Hollywood Stiliai 
—ir t. t.

. -DRABUŽIAI
4622 SOUTH ASHLAND' AVENČE

BUVO $1.39 PAINTE

Dabar

TAPKAUČIAI 
OVERKAUClAI

Nuostabiai puikus tapkauciai ir over- 
kaučiai ui kokius jus manytumėt mo
kėti mažiausia dvigubai... puiki ko
kybė ... naujausi stiliai. Užkeičiama it 
neužkeičiamą krutinę, sunkus ir leng
vus ... visi dydžiai! f

(Tęsinys)

J-OKUBAS. — Mana mielai 
|Jonai* Tų ir Petkas turite ži
noti, kad tas. vadinamas šven
tas tėvas arba popiežius visai 
nėra šventas. Nieks jo nepa- 
šventč, nei* jis tos, garbės už
sitarnavo taip būti vadinamu. 
Tą pavadinimą jam prikergė 
Romos katalikų tikybos kuni
gai, tyčia, kad. tikintieji aklai 
klausytų visų jų pasakojimų 
apie popiežių, kaip jis esąs 
teisingas ir getas. Tačiau juo
du šiuo laiku patys galite per
sitikrinti, kiek Romos katali
kų bažnyčios popiežius pasi
rodė teisingas, bešališkas ir 
visas tautas lygiai laikąs, Ka
da Lietuvos išgama Pilsuds
kis padaręs sutartį su Lietuva 
ir pripažinęs Lietuvai sienas, 
kokios buvo Rusijos Lietuvai 
paliktos, ir slaptai viliugipgai 
pasiuntė kitą savo, išsigimusį 
bajorą Želigovskį* kad tas ne
va pasiskelbęs sukilimą eitų 
ir užimtų 
trečdalį Lietuvos žemių. Lietu
va tada smarkiai protestavo. 
Siuntė protestus ir maldavi
mus tam teisingam popiežiui 
Pini XI, kuris net buvo buvęs 
Lietuvoje ir matęs kokias šu
nybes, lenkai darė lietuviams. 
Na, o ar. girdėjote ar tas po
piežius subarė lenkus, ar per
spėjo juos, kad taip dienos 
šviesoje- vogti svetimas žemes 
yra neteisinga, nekatalikiška, 
nekrikščioniška. Nieko pana
šaus tas teisingasis popiežius 
Pius XI, nepadarė ir Lietuvos 
neužtarė.

O štai, Lietuvos Universite
to profesorius K.. Pakštas, spa
lių 24, 1939 Lietuvių Auditori
joj kalbėdamas apie Vilnių 
pasakė, girdi* dabartinis po
piežius Rius XII,1 ir jo pirmta- 
kunas Pius XI, esą vieni iš 
Šviesiausių ir teisingiatishj po
piežių kurie kada nors sėdėję 
Šv. Petro krėsle. Tačiau, ką 
tie du popiežiai gero padarė 
Lietuvai ir lietuviams, tai taip 

Itas mandrasis profesorius ir 
nepažymėjo. Matyti, jis tik no
rėjo pasigerinti romiškiems 
kunigams, kurie ten prieš jį 
sėdėjo salėje. O ten buvo kun* 
I. Albavičius, kun. H. Vaičiū
nas, ir keletas marijonų kuni- 
gūžių.

Dabar ant tavo, Jonai, klau
simo, kodėl dabartinis popie
žius Pius XII, pravirko kai 
lenkų bajorai susirinko Ro
moje pas jį pradėjo graudžias 
ašaras lieti kaip jų broliai 
šlėktos prezidentas Moscički, 
maršalas Slnigly Rydz praga- 

l nė Lenkijos valstybę, ir prie 
pirmo pavojaus patys ’pirmu- 

Į tintai pabėgo į Rumuniją, po- 
I piežius* mano mieli, dėl to 
į verkė* kad jis aiškiai pamatė 

jog lenkų šlėktoms netekus 
savo valstybes, jis neteks 20 
ar daugiau milijonų zlotų pa
jamų, kurias jis kasmet, iš 

J Lenkijos gaudavo. 1 
J Romos katalikų bažnyčios 

popiežiai, mano? mieli, elgiasi 
dėl to taip neteisingai ir ne
lygiai, kad jie visados ėjo ir 
šiandien eina su didžiosiomis 
ir galingomis tautomis, su tur- 
tiugaja kbasa. O mažasias tau* 
tas ir vargšus žmones jie nie
kados įieužląrė praeityje^ to 
jie nepadarė šiandien. Todėl, 
kada lenkų šlėktos užpuolė 
Lietuvą ir atplėšė trečdalį Lie
tuvos teritorijos, tai šio po- 
piežiaus pirmtakunas Pius XL 
nei žodžio netarė, nei pirštu 
nepajudino LiętUvai apginti* 
Negana to, jis buvo ir pats 
paskutinis, kuris pripažino 
Lietuvos, valstybę de jure. Tą 

, savo
I Pkia M 
lapkriičk) 10* 1922: metais. Va-» 
dluasi, kada jau jis pamate 
jog Ljenkijos šlėktos nebegalės

PRAŠYK PARODYTI PERMATOM
Visas pleitas daro LA1SN1UOTAS DENTIST 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18, metų.

HEJNA BROS ■■■

Lawndale Deniai Laboratories t
3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė

TeL Lawndale Ž908-9 TeL Monroe 9201
Atdara iki 9 V. P. p.

M o millipns of people Stalin is the rid» 
<He of the dentury—to Eugene Lyons ho 
is an-open book. 1

For sis years stationed at Mpsco^j 
as correspondent for an American new* 
Service, Lyons had intimate ęontact 
with Stalin and his associates. He lived 
through peasant conąuests, mass exe- 
eutions, blood baths and purges. ‘ 

And kere, in an amazing series of 
twenty articles, he takes tins ominous 
figure, whom he calls part man and 
part beast of prey, from his early days 
to the very threshold of tomorrow.

Begin "STALIN UiL’ASKED’ 
NOYEMBER 12 in thė

SUNDAY HERALD-AHERICAN

DANTIMS 
FLEITOS
Pataisoma

20 SAVAIČIŲ IŠMOKĖTI!
BE PALŪKANŲ

PAČIOM ŽEMOM KAINOM Ht TOM PAČIOM AUKŠTOM KOKYBĖM, 
KAS IŠSTATĖ PASITIKĖJIMĄ ŠIA FIRMA 28 METŲ BĖGY!

UŽTIKRINTOS'
PLEITOS ****** * grąžinami

jei nepatenkinti

iiiKij,iimiiiwweJWawwwiii eeiai1 '■1

$12L5O

ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS!

41S2 AHCHEB AVENUĘ 
SAVINOS r®>eRAI&Y 

msvBis®
III ii,i lįiMi.* u I... ~~
Į| I ... Wl.i ■

Laikome Visokių
Vyriškų Parėdnių 

■■ KUPONAS Ml 
II VI/ A I kuponasUrnAI ....

$1 50
Atsineškite, perkant betkokį 
siutą, tapkautį ar ovęrkautį

KITI SIUTAI IR KAUTAI IKI $47.50
Rudeninės Skry- nr 
bėlės sĮlIiOO

ir aukšč.
Naujos, mados, feltinės it kailinio tei
to. verti daug daugiau

Rudeniniai RRc 
Kaklaraščiai

iki $1.50, 
Visose paternose ir medžiagose aukš
čiausios kokybės

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
— < ....... .. .........................   ■ ................................... .... ..... '^i.......
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Ketvirtad., lapkričio 9, 1939
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Rašo Adelė.

artimai

senelis, 
vaiku-

Elizabeth, N. J.
Ona Schultz

relt Horton pradės vaidinti Er- 
, parašytą 

Springti me for

ATMINKITE VILNIETĘ 
POETĘ! \

mot:
WOMEN^g Į /^ECTION

bio;.. Mačiau jį ‘‘Vilties 
ministracijoje

Katharine Cornell, dramatiš
kų rolių interpretatorč, dabar 
vaidina Harris teatre komedivo- 
je “No time for Comedy“.

(

4

IŠ ANAPUS JUROS SUGRĮŽUSI 
CHICAGIETE

i

Salomėja Stanuliutė-čerienė 
“WELCOME HOME“

sekmadienio rytą Sa-.čių, mokindama jų draugijėl ų

” ad- 
besidarbuojant. 

Mažamokslis kitos (yiėtos užim
ti negalėjo. Skundėsi man, kad 
iš namų važiuodamas užmiršęs 
kailinius išsiVežti. Tur būt, su
šalo ar šiaip jam nuo miesto 
gyvenimo sveikata sumažėjo... 
Grįžta į namus, sakosi nesvei
kas esąs, keliauja į Mintaują 
ar į 
rai, į 
stų), 
nieko 
save 
gyvenimo

Rodosi, 
goninė jį laidojo), kur jis pa
laidotas guli. Njgkas jam iš 
namų važiuojant nenujautė, 
kaip smarkiai jis tada jau li
gos buvo apimtas.

Tyliai darbavosi, tyliai ir su 
pasauliu persiskyrė. Skauda 
širdį atsiminus, kad tokiam 
darbininkui neteko nė brangio
je tėvų žemelėje atsigulti, 

i'
Tesie Tavo, Jonai, drauge su 

panašiais į Tave tautos bevar
džiais darbininkais pagerbtas 
čia atminimas!

Ar šiaip ar kitaip pažvelg
sime j anuos 
ar kitokį anų 
siminsime — 
tai buvo tikri

Rygą (nebeatsimenu ge- 
katrą iš tų dviejų mie- 
gula ligoninėje, miršta, 
iš savo bendramanių apie 
neturėdamas paskutinėje 

valandoje.
niekas ir nežino (li-

laikus, ar šiokį 
laikų veikėją at- 
įsitikinsimo, ka? 
pasiryžėliai, k u

rių dvasia m’s smerkės! auk
štyn.

Prisiminkime Mariu 
te Jurtfetaiene

NAUJIENOS, Čhieago, III.

MARIJOS JURGELIONIENĖS PAMINKLO 
FONDO KOMITETO NARES

Šiomis dienomis jau galutinai Phoenix, Arizona 
susitvarkė Marijos Jurgelioniu- Nellie Barvitz 
nes Paminklo Fondo Komitetas, 1 
kurio sąrašas yra toks:

KOMITETO' NARES:
Chicagoje

Elena Bertcher 
Vanda Byanskienė 
Mariona Brenzaitė 
Onytė Davidonienė 
Veronika Feizienė 
Dr. Emilia Giryotas 
Anelė Jarušienė 
Advokatė Adeline Liddy 
Euphrosine Mikužiu te 
Petronėlė Millerienė 
Xavera Naglevičiutė 
Louise Narmontaitė 
Leonora Nimhosk 
,Vanda Petrulienė 
Ulyssa Pakštienė 
Kašte Rypkevičienė 
Frances Sadauskaitė 
Elizabeth Šatkauskienė 
Dr. Susan Slakis 
Anelė Steponavičienė 
Lillian Stuporai te 
Bernice Tanias 
Milda Vaivad enė 
O Į ga V i š n i a u sk i e nė 
Sietlą Voigt 
Anelė Zabtikiehė 
Mariona Zolp enė

Toronto, Canada 
Ona liidrelienę 
Maria YokubyuienS 
Zosė Uzemecklenė

Rockford, Illinois
Matilda Čepulienė

Baltimore, Maryland
M. Janonienė
T. Matuliauckicnė

Bbston, Mass.
Birutė Bagočienė
Ona Kubilienė
Margaret Michelsonienė
Advokatė Susan Shallna

Detroit, Mich.
B. Keblaitienė
Mariona Kemešienė

Hart, Mich.
Marė Dundulienė

Palmyra, N. J.
Alysc Yatužienė

Babylon, N. Y.

Forest H Ils, N. Y.
Petronė ė Jurgeliu te

Wilkes-Barre, Fa.
M. 1). Stanislovaitienė

KINO TEATRAS I ET
(MOVIES) t Henry“.

šios savaitės mano rlnkinvs v 
kino kurinių štai koks:

“They Shall Have Music” \ /
Gražus dramatinis kūrinys, 

pilnas žavėjančios muzikos, ku
rią .teikia pasaulio garsus smui
kininkas Jascha Heifitz, ir or
kestro, susidedančio iš biednuo- 
menės vaikučių.

Veikalo turinys visai 
suprantamas. Muzikos 
los vedėjas, geraširdis 
teikdamas biedniems
čiams muzikos pamokas visuo
met dykai, be abejo, prieina 
prie galutino bankroto. Tad visi 
jo mokiniai nutaria duoti kon
certą, kad surinkus finansų. Dėl 
geresnių pasekmių jie dar iš
garsina, (žinoma, neteisingai), 
kad jųjų koncerte dalyvaus gar
sus smuikininkas Jascha Hei
fitz. Tuo sudaro sau gan keblią | 
situaciją, bet visgi smuik įlin
kas ateina jiems į pagalbą da- 
ivvaudamas koncerte. Ve kalas 
gražiai dramatizuotas, vaidini 

..mas iiuoš rdus.
Romanl.šką (L 1 sudaro s*m-

Vakiybai malonu pažymėti, patinga Andrea Leed^ ir Jocį 
kau Leorg~mzuojant šį koanL- McCrea.

šis kūrinys verta matyti vi-' 
nuo mažo vaikučio ligi 

rodo-

Nekartą musų spaudoje) skai
tėte jaunos gabios vilnietis po
etės Onos Miciutės eilėraščių. 
Ta talentinga lietuvaitė, dar 
Lenkijai tebesant, lankė Vil
niaus universitetą su kitų pa
galba, nes tėvai paprasti darbi
ninkai mokyti neišgalėjo. ' Da
bar Vilniaus padėtis visiems ži
noma. Kai siųsite aukas, butų 
gerai, kad atsimintumėte ir tą 
Lietuvos atieties žvaigždutę, — 
ir jai pasiųstumėtc ką nors. T6- 
kie" žmonės neprašo, bet jų ne
galima ir užmiršti. Onos Miciu
tės eilių skaitytojai, atsiminki
te jauną talentą! Adresas toks: 
Onai Miciutei, Vilnius, Filaretų 
gatvė 17 — 11, Lilhuania.

Miciuk, rašyk! Yra, kas skai
to ir vertina! Atmena varge...

Lietuvis

io narių sąrašą visur radome 
daug ir nuoširdaus pritarimo siems 
šiam Paminklo Fondui. Nekar- 'žilo senelio. Bus tuojau 
tą asmeniniam pasikalbėjime ar ma apylinkių teatruose.

f
E Maistas

Veda MORTA RUGIENI
<

lai beskaitant laišką, kurLme 
= musų sesutės išreiškė tokios 

švelnios pagarboš, tokio gilaus 
į vertinimo niekuomet nemirš
tančios velionės Mariutės gyve
nimo prakilnių darbų, nejučio
mis skruostu nurieda ašara, šir
dyje sukyla dėkingumo jaus
mas. Jaučiamės dėkingos, kad 
randasi tiek žmonių, kurie pa- 

• žjno ir įver tino, kad vėl o.ies 
r Mariutės gilus pasiryžimas bū

ti žmogum, prakilniu, geru ir 
tvirtu savo gerume žmogum, 

gyvenimo

“The Cat and the Canary”
M

Misterija, pilna žmogžudybių, 
visokių šiurpą teikiančių situa
cijų. Veikalas nepaprastai gerai 
sutvarkytas ir visai realiai su
vaidintas.

Sąstate vadovauja Bob Hope 
ir Paulette Goddard. Kam pat n 
ka misteriški ve.kalai, tai ma
tykite “The Cat and the Cana
ry“. Rodomas vidumi estyje.

“First Love”.

Kaip suvąrtęti pąlikusįą mesą-4 
biskį kitaip/1 ’ “ P

6 bulvės vidutinio dydžio — iš
virtas su lupinom.

1 bunčiukas celery.
1 žabas pipiras.
1 cibulis, vidutinio didumo.
1 kvorta tomačių—arba No. 2 

kenas. . * ' s..i
Palikusią mėsą—sumaltą, j; v

Išvirkite bulves su lupinėm; nu
lupkite ir sugruskite. Pridėkite to
maičių. Sumalkite visą pMHkušlą 
sykiu su riebalais-—gali būti virta 
arba keota, patartina jautiena, bet 
kita irgi gerai. Turėtų būti apie 
4 puodukai rhėsos, bet galėtų būti 
ir daugiau. Smulkiai supiAustykite 
ninirą, Spry af kito r’ebalo—,pr:dė- 
kito nri* b”lviu mišinio i gerai ,su- 
maišvkite, druskos ir pipirų pagal 
c-’-mį. Jeigu patinka, tai galite pri
dėti ir % šaukštukp šiltų raudonų 
ri-vrų—rumnitu. Vilka gerai sumai
šykite ir įdėkite į taukuotą blėtą 
ir kepkite po pečium apie %—% 
valandos—arba knl viršus liks, grą
žai geltonas. Sykiu su Hash pa- 
danUHte ;r “toast”. Užtenka dėl 6 
žmonių. Gardus valgis ir visiškai 
"'■žnosite, kad valgote vakarykš
čią mėsą.

GaĮima duoti su “ketčapu.”
—Josephine Miller.

r>

B tikim

v ėda Nina

Praeito 
lomėja Stanuliutė-čerienė sugrį- chorus, etc. Per kelis metus ji 
žo Chicagon. Ši žinia., be abejo, buvo ir Pirmyn choro mokyto- 
bus maloni visiems ponios če- ja ir vedėja, 
rienės gausingiems draugams ir Muzika, kuri vaidina tokį 
pažįstamiems, ir tiems, kurie svarbų vaidmenį muši) gyveni- 
domisi ir seka lietuvių kulturi- me, turėjo, ir suprantama, vi- 
nę veikią. Todėl ir esu tikra, suomet turės rimtą darbuotoją 
kad kartu su šių žodžių rašyto- ir jos skleidėją asmenyje po- 
ja didelis choras clucagieč.ų nios čerienės. 
sveikina Salomėją su nuoširdžiu Jos kreditui dar yra net ke- 
“yvekome home“. lios dainų kompozicijos — tik-

Manau, kad turėsime daug rai vertingi indėliai musų mu- 
smag.ų valandų bevartydami zikaliam turtui, 
musų praeities užrašų knygoi Tikimės, kad ponia čėriene 
lapus, kuriuose dažnai skamba galės įnešti daug įdomaus ir.
Sa.omėjos darbai musų visuo- naujo į musų dailės sritį, nesi DETP^Oir,_Mich. . au pra
moninėj veikloj. Juk ji, kaip ir per tą ilgą laikotarpį begyven- bčgo šeši n ėncsiai su v. š im 
jos sesutės Stella ir Bernice, dama ir bevažinėdama po Eu-,^a^P žiaurioje nelaimėje mir is 

_ v . .. ' o Fc Iz xrr«5 iviliali IVfcsT.ll T T.nuo pat mažens pradėjo daly- ropą, ji nemažai praturtino sa- 
vauti l.etuvių kultūriniam judė- vo muzika’į žinojimą, 
jimę. Būdama visai jaunulė, ji šis skyrius džiaug asi, 
pradėjo dalyvauti Birutės cho- chicagietės moterys susilaukė 
re ir per ilgus metus buvo t k- tokios brangios viešnios, ir drįs- P^Ma. 
rai brangi ir nepamainoma bi- ta tikėtis, kad aplinkybėms ki
ru tietė darbuotoja. džiaut mes turėsime malonumo dime,

Tuo pat kartu ji daug pasi- susilaukti jos Lendradarbiavi ■ kos išeivija netekusi tos k Inios 
šventė bedirbdama tarp vaiku - mo. —Nora Gugienė moters, — moters, kuri su ui

------------- —--------------- džiaus.u atsidėjimu dirbo savo 
viengenčių na dai J i visad i
pasirengusi buvo savo arttmūi 
padėti ir suteikti reikiamą pa ta ponia ar panele butų gera, 
tarimą.

Mariutė dirbo ne savo garbei, mažiau erzinantis. Tokį akektą^_ „ o_.
bet žmonijos gerovei. Bedirbda-1 galime pačios lengvai patakya,)pasiliks gyvi, 
ma ir gyvastį palydėjo.

Taip, susilaukė tragingos mir-

atskyrė nuo musų Marai ę J r 
gelionienę, musų švietėją ir vėl- 

j,a,į kėją. Lyg puikiausia gėlė iš. dar
želio. ji liko iš musų tarpo iš-

Ne tik mes šiandien jos l.u- 
bet lindi ir visos Amen-

Į Gabrielė Petkevičaitė
i S1f.HOlllUll.tiaidlKllittl.ltaitlIltiltiniltUIIIIIIIIIIIUIlilIlUltUUIIIIIUIIIIUIItlKllllllIIIIKIIUUUKIIIIIIIKIKIIIIUIIIIIIItlIlIlIltlII

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 — 1927)
(Tęsinys)

Jonas Siabas buvo dvarinin
kės, ištekėjusios už savo be*- 
no, sūnūs. Jo motina buvo tuk 
išsilavinusi, kiek ir kitos anų 
laikų bajorės. Mokėjo lenkiškai 
skaityti, rašyti, madas vaiky
ti, homeopatija gydyti, būti ge
ra savo namų šeimininkė D 
gera katalikė. Numirus pirmam 
vyrui dvarininkui, ištekėjo an
trą kartą už savo berno Šia- 
bo, Jono tėvo. Tas, iš berno 
virtęs ponu, kiti sakydavo, pa
skandinęs savo gyvybę alkoho
lyje, o kiti tvirtina jį džiova 
mirus.

Veikiausiai, reikia spėti, Jo
no tėvas buvo 
nes vaikas dar 
mas, pradėjo ta 
sirgti, kuri visą
iŠ savo nagų nepaleido ir pa
lyginti, jauną į grabą įguldė.

Jono motina, dikta, sveika, 
gyveno savo Krimliuose. Pa- 
švytinio parapijos dvariuke, 
pasiturinčiai, tik vaiko j mok
slus leisti neteko dėl jo silp
nos sveikatos. Gyvendama pa
siturinčiai ir aplinkui turėda
ma kaimynystėje savo giminių, 
vadinosi visuomet “pani Saban-
ska”, ir jos sūnūs “JaŠ Sabah- te ūkį ir išbėgo į Vilnių ieško- 
ski“.

Joanos

KALBA.
Gražumas dar anaiptol nesi- buvo vyriausias jos 

įtaigia su gražiu veidu bei brau motyvas, ir jis sudaro visą jos 
giais drabužiais. Labai dažnai gyvenimo simfoniją... Ji pati j 
girdisi štai kokių išsiie šk mų: ,4jUV0 įsikūnijęs gerumas... j

o— | Jeigu žmogaus geri ir gražų;1 
draugija, jeigu jos ba sars butąnemiršta, tai Mariutė ir

L jos gražus ir geri darbai ilgai,

Jaunulė Deanna Durbin, jau

i lakštingala, nors naiviai, bet vi
sai rimtai įsimyli. Veikalas vi- 
'sai silpnas, bet vaidinimas gy
vas ir atmosfera patenkinanti 
Verta matyli.

SCENA.
1 jeigu tik kreipsime kiek dune- -..........
šio į tai. pabandykite dažniau šti savo padėką 
klausytis savo kalbos balso. Pa- darbuotojams ir tiems, 

sura itjau iki šiol taip gražiai prisidė
jo prie šio Paminklo Fondo. Iki 
šiai dienai ^Fondan* suplaukė 
$283.50. Gavome pranešimų, 
kad tiek Chicagoje, tiek ir ko
lonijose yra rengiamos progra
mos šio Paminklo Fondo nau-/ Į
dai. Tai ištikro pavyzdingi dar
bai, ir neabejojame, kad visur 
susilauks daug pritarimo iš mu
sų lietuvių visuomenės.

Visos čia suminėtos komiteto 
narės yra įgaliotos priimti kon
tribucijas šiam Fondui. Ten, 
kur nesiranda komiteto narių, 
bet pageidaujama prisidėti prie 
šio Paminklo Fondo, kontribu
cijas galima siųsti:
MARIJOS JURGELIONIENĖS 

PAMINKLO FONDAS,
• 1739 So. Halsled Street,

Chicago, Illinois.
Dar kartą dėkojame visiems 

už simpatingą pritarimą šiam 
darbui.
Marijos Jurgelionienės 
Paminklo Fondo Valdyba: 

Nora Gugienė 
Adelė Nausėdienė—vice-p’rm. 
Julė Augustienė — Iždininkė 
Josephine Milleriutė — Sekr. 
Suzanna Viliutė — Sekretorė

Valdyba šia proga nori išrjikr 
i visiems 

kurie

Ateinantį sekmadienį paskel
bęs kino komikas Edward Eve

Kada ir ko stumiamas iš Ja- 
’sio Sabanskio pasidarė Jonas 
Siabas
Gal musų pokyliai su savo liau
dies dainomis paveikė? ' 
koks studentėlis jam išaiškino 
"tėvynės sunaus pareigas, ir jis, 
savo mirusį tėvelį atsiminęs 
pasiryžo dirbti savo varguose 
skęstančiai tėvynei? — Į tuos 
klausimus atsakyti nesiimu...

Žinau tik, kad jis buvo be 
galo' atsidavęs tėvynės reika
lams, nei sveikatos, nei išlaidų 
niekuomet negailėjęs. Bet ir'i 
žinau, kad už tą savo darbą 
buvo labai savo sulenkėjusios 
motinos persekiojamas. Iš Jo
no buvo ūkininkas — laukai, 
sodas, bitės buvo pavyzdingai 
vedami... Tačiau motina nega
lėjo savo sunui atleisti jo įsi
tikinimų, jo pasiaukojimo varg
stančiai tėvynei.

Atgavus spaudą mUsų ben
dradarbiavimas su Jonu nutru
ko. Nebetekome dirvos, kur 
nuolat buvome verčiami' susi
tikti. Gyvenimo aplinkybės pa
lengvėjo tik ne pats Jono gy
venimas...

Už savo įsitikinimus tiesiog 
iš galvos varomas namie, me-

pasakyti. ties—nemoku

Pimiininkė
Vardas ir pavardė.

norėsime Adresas.

ti bendramanių darbo ir uždar-

1.00
1.00

džiovininkas, 
mažas buda- 
nelemta liga 
gyvenimą jo

Garsinkites “N-nose”

,FM?

Tikrai skaudu ir šiurpu prisi- matysite, kaip greit i 
' 'nervus rėžiančius tonus. Tuo

met reikia nuolat būti sargy ..o 
j e ir valdyti kalbos baisą. Labai 
tam padės skaitymas balsiai. 
Kalbos balsas ir aiški tarmė la^ 
bai daug reiškia moterims. Kal
bant visuomet reikia saugotis 
ištižusio, užmiegoto balso bei 
monotoniško žodžių tęsimo, be
reikalingų priežodžių. BaLas 
gali būti sušvelnintas; tik reikia 
atsiminti, kad klausytojas-ja 
musų kalbos inums nepasakys į 
akis kaip musų kalba yra er
zinanti. Jis-ji greičiau vengi 
mus susitikti. Kalbant per tele
foną, visuomet turi kalbėt daug 
atsargiau, nes tuomet viską tu
ri perduoti balsas Jr graži dik
cija. Labai reikia ‘vengti aimaT 
nuojančių intonacijų,^-tas greit 
žmonėms įkyri. Jeigu turi var
go šų ištarimu kai kurių žo
džių, tai reikia kartoti ir karto
ti tą žodį, tol, kol prieisi prie 
tinkamos tarmės.

Atsiminkite, kad daug galeši- 
mfe save patobulinti, jeigu tik

—Yzą

Qa] minti, kad ji žuvo automobii.), 
nelaimėje bevažiuodama pas 
mus į Detroitą. Važiavo ji čia 
tam, kad pasakyti kalbą, pasi
tarti su mumis bei susirasti dau
giau bendradarbių Moterų sky
riui. Tačiau nei kalba liko pa
sakyta, nei mums su ja beteko 
daugiau pasimatyti...

Nebėra jos. Tačiau jos dar
bai, jos atminimas tebegyvena 
tarpe musų, šiandien, prisimin • 
darni jos darbus, mes norime į- 
amžinti jos atminimą ir todėl 
prisidedame prie fondo pamin
klui statyti.

štai šie detroitiečiai prisideda 
prie fondo: .

M. J. Kemešienė ..... . $5.03
Pijus Kaušis ............ 2.0i) 
Stefanija Dirmaitienė L00 
Povilas Sadula 
Justinas Pilka .

Kurie iš delroitieČių norėtų 
prisidėti prie M. Jurgelionienės 
Paminklo Fondo, tai susižino
kite su manim. Aš mielai per
duosiu pinigus fondo iždininkei 
ir paskelbsiu,, kas ir kiek davė.

M. J. Kemešienė, 
3434 Howard St.

2331—Mėgsta kepuraitė ir ridikiulis.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1789 So. Halsted St, Chicago, IIL

1 Čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

2331

Miestas ir valstija.
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$6.00
$6.00

BIG LUMP...... ...... $6.00
MINE RUN _________ $5.75
SČREENINGS ..... ..... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORĘ 6975

COOK COŲNTY
7 PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMGBIŲIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CĄGA ILGAI MINĖS. '
U?tikriuaiųe, kad Sutaupykite 

Šimtus Dęlęrių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdiroysčių naujutė
liu karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią 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 Šįos progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

..... COMPANY 1
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

irk-

gerą 
liku-

m

PiA L »

Diena Iš Dienos ŽODIS SOCIALISTAMS IR NEVIERNIEMS 
TAMOŠIAMS J

Walter ir Marcella 
Kavaliauskai 
Naujoj Vietoj

Walter ir Marcella Kavaliau
ską! (Kavai), kurie užlaikė ali-'vynę Rusiją, kur visi 
nę ties num. 3059 W. 38th St.,’gyvena kaip rojuje, 
šiomis dienomis persikėlė į 
naują ir daug patogesnę vietą, 
būtent, 4358 S. Maplewood avė.

Kadangi ((raugai Kavaliaus
kai yra gabus biznieriai, nu- 
mątopią, kad jie čia turės ge
ras pasekmes. Jie yra progre
syviai žmonės ir “Naujienų” 
skaitytojai. Gerų pasekmių ma- 
ho kaimynams. —Steponas.

išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Victor Žitkus, 25, su Florence 
Perille, 23

Frank Wozalis, 24, su Llea- 
nor Stritof, 18 .

Beona^d Undraitis, 21,
Agnės Bitsky,18

Anthony Mironas, 27, su 
na Karecka, 20

Reikalauja
Perskiria

Ąnastasia Zavvaskas
Stanley Zavvaskas z

Elizabeth Jasevičius nuo 
ton Jasevičius

.................... .. y. •

Skaitytojų Balsai

Naujos Gadynes 
Choras ir 
“Čigonaitė”

/^T

CLASSIFIED ADS.
T

t . 1
šiomis dienomis pasipylė laik- progos išsimiegoti nei pasilsėti, 

raščiuose visokios nesąmonės ir Ir dar-yra durnių, kurie sake, 
šmeižimai apie darbininką te- kad Stalinas nieko neišmano.

1 i žmonės į Bet kam čįa kalbėti apie dąr-
;bininkų rojų Rusijoje. Pažvelg- 

.Sako, Rusijos darbininkai ne- kime į savo šalį, Ameriką. Ar 
turi kuomi ąpsiręngtį, basi jus manote kad čionai nėra di- 
vaikščioja, nedavalgo ir t.t. Kas dėlių vyrų^porš jie toli gražu 
tame ypatingo? Juk kai Adomas negali lygintis:Stalinui, 
su Jieva gyveno rojuje, ir jie 
buvo basį?

O kas-gį ke.ia didžiausį ler- nežinotę kędėl taip atsitiko. Ma
mą, kad Rusijos dąrbiniųkąi y- (įQte> L. Pruseikos dūšią bUY° 
ra bąsi, pėda valgę, jeigu ne nukeliayusi pas šv. Povilą į dan- 
troękistąi ir socialistai. Mat, no-j^ų studijuoti bolševizmo tezių, 
ri įkalbėti Rusijos darbiniu- jTaigi, kaip paprastai atsitinka, 
kams, kad jie dažinotų, jog jio(prilseikos kūnas, likęs be du- 
yra basi. Ar ne tą patį darė žal- kiaidžiojp, ir beklaidžioda- 
tys rojuje? Ar ne jisai gunde mas sutverė skloką. Gi Prusei- 

Povilą per

Visi žino|e, k4d L. Pfuseika 
sutvėrė kokią ten skloką. Bet

Jievą vąlgy/i tūlą vaisių, nuo kos dušia paš r 
kurio atsidarys jai akys ir ji I aštuonis metus mokinosi. Ir ka
pa ti pamatys kad ji yra nuoga da išmoko visus bolševizmo tė-

SU

An-

nuo

An-

Gavo
Perskiras

Maria Tanke nuo Walter
Tanke.

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
/ra naudingos

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

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

»R. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS 

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTA*NCE

MOVING
Perkrauątoni fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežąjn į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408
i l ■'................ ■

• FOTOGRAFAI

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ĘNG. 5883-5840

ALBERT P. DOLAN

Įn lovinę memory of our dear 
soa ąnd brother, who pąssed 
ąway fourteen years ago, 
November 9, 1925.

We miss the sunshine of 
yąur smile.

The voice we loved is štili
Your death has caused a 

loneliness.
This world can never fili.

Lovinę:
MOTHER, BROTHĘR ąnd 
RELATIONS.

lis cv
HIHIONS PRĘfBR

DON’T FORGET
TO SEND THE

MIRACLE

Neužilgo pasirodys musų 
scenoje

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

■ BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos'

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

ir basa? Drg. Stalinas sako, kad 
tasai žaltys buvęs pirmas troc- 
kistąs, todėl jisai ir prikalbėjo 
Jievą valgyti tą uždraustą vai
sių, ir nuo to laiko žmonės te
bevargsta.

Kuomet didysis Stalinas įstei
gė Rusijoje darbininkų rojų, 
lai trockistai rėkė g voltų, kad 
tenai darbininkai yra nudriskę, 
išbadėję, utėlių nugraužti ir 1.1. 
Jeigu Rusijos darbininkai ne
šiotų debatus, tai utėlės krisda
mos nuo apikaklės subyrėtų už 
čebatų aulų. Tada, žinomas 
daiktas, nugraužtų kojų pirštus. 
Dabar kuomet Rusijos darbinin
kai yra basi, tai utėlės nupuola 
tiesiog ant žemės. Jeigu tos utė
lės nenupultų ant žemės, ir pa
siliktų čebatų auluose, tai ką 
tada lestų žvirbliai ir vištos? 
Matote, didysis Stalinas gerai 
sugalvojo, kad rojaus krašte nei 
utėlės nenueitų ant niekų.
Dangus, Trockistai ir Dievas. 

u1 , ? ! i <;!; ■
,< Dar neviskas. Aną .-dieną dir 
dysis Stalinas pateikė pareiški
mą, apie kurį dar niekas neži
nojo ir nedasiprotėjo. Draugas 
Stalinas pareiškė, girdi, tai bu
vo didelis Dievo giliukis, kai 
Jisai tvėrė svietą, kad tais lai
kais nebuvo trockistų. Stalinas 
sako, trockistai butų sumaišę vi
są Dievo planą. Vietoj nakties, 
Dievas butų sutvėręs dieną, o 
vietoj dienos — naktį. Kur jus 
socialistai ir trockistai dabar 
dingtuinėt, neturėdami laiko nei

zius, dūšia sugrįžo, atgal į Pru- 
seikos kūną, ir Pruseika tuoj, 
ant greitųjų, sugrįžo prie ko
munistų. P|’ie jų sugrįžęs pa
reiškė, kad šv. Povilus buvęs 
pirmas bolševikas ir basas te- 
beyaikščiojąs, kaip ir Rusijos 
darbininkai.

E. Pruseįka sako, kad šv. Po
vilas esąs baisiai mokytas vy
ras. Anot Pruseikos, šv. Povilas 
nemokąs skaityti nei rašyti. Gir
di mokslinčiui nereikalinga to
li įs mažmožis. Girdi, jeigu šv. 
Povilas butų mokėjęs skaityti 
ir rašyti, tai nebūtų likęs bolše
viku. Veikiausia butų virtęs 
trockistų, ir, nėra abejonės, kad 
Kristų ir jo visus apaštalus bu
tų padaręs troękįstais..

Jeigu jus,' vyrai, nepertikrins 
šitokie argumentai, kad Rusijo
je yra darbininkų rojus, tai jau 
su jumis/kaip sau norite kal
bėkit, kas hbftnts yra negerai.

9./b .j Komunistas

Rąžo NORA
Jeigu butų reikėję aprašyti šį 

parengimą apie penketą metų ’ 
atgal, tai butų reikėję daug 
kalbėti apie patį Naujos Gady
nės chorą, apie svarbą jo dar
buotes, apie tai, kiek jame ran
dami grąžaus lietuvių jaunimo, 
kuris gabiai ir nuoširdžiai dir
ba muzikos srityje. Būtume ne- 
ipažąi rašę ir apię jauną choro 
vedėją, Jurgį Steponavičių, ku
ris yra pe vien gabus, talentin
gas ir rimtas muzikas ir vedė
jas, bet kurio nusistatymas sa
vo darbe yra savo užduotį at
likti pagal geriausį savo supra
timą, su geriausioms ir tinka
miausioms jėgoms.

Dabar, žinoma, nėra reikalo 
kalbėti apie visus tuos dalykus, 
nes Naujos Gadynės choro pra
eitų maždaug penkių metų dar
bų rekordas, jo pavyzdingai pa
statyti spektakliai “Penzanco 
Piratai”, “Mikado” ir kitų ne
lengvų muzikalių kurinių,, kal
ba pątys už save.

Ir tokį savo rekordą Naujos 
Gadynės choras ne tik nori pa
laikyti, bet nuolatos pagerinti, 
kaip kad choro sumani ir ener
ginga darbuotoja, Joseph Mille- 
riutė, savo laiške rašo man: 
“Rodos, kad vienatinis būdas, 
kuriuo Naujos Gadynės choras 

. gali padėkoti savo darbų rėmė-

PATYRUSIŲ ŠILKINIŲ ŠEIDŲ 
dirbėjų, savaitinis darbas, nuolati
nis. 3442 North Avė., Keystįone 3011

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

REIKALINGA MOTERIS' pagel
bėti prie lengvo namų darbo— 3 
dienas į savaitę. Gyventi vietoje.

4623 Greęnwood.

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

3416 So. Wallace St.

HELP VVANTED-MALE-FEMALĘ 
Darbininkų-Darbininkįų Reikia 
reikalinga senyva ženg

ta PORA— moteris dirbti restau- 
ranto virtuvėje, o vyras ųž porterį. 
Pragyvenimas ir geras mokestis, 
šaukite Capitol 2338. Klauskite 
Grig.

REAL ESTATE FOR SALE

NAUJI MŪRINIAI
BUNGAL0W

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

HELP VVANTED—MALK

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

PATYRĘS VYRAS prie “Mąshie 
papier”, turi žinoti kaip padaryti 
plastinius formas. 308 No. Michi- 
gan Ąvenue, Room 302.

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN HOMES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005

REIKALINGAS VIDURAMŽIS 
darbininkas ant ūkės. Patyręs, kad 
mokėtų karves melžti. Atsišaukite: 

1344 So. 50 Avė., Cicero, III.
Tel. Cicero 294.

REIKALINGAS VIDURAMŽIS 
porteris, tąvernui—patikimas. Kam
barys, užlaikymas ir alga.

5758 West 65th St.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambar iai

GARU ŠILDOMAS KAMBARYS 
—pavieniui. Paranki transportaci- 
ja. Antras aukštas. 22 East 18th St.

pra

TT y*''1**' j •Jauno Lietuvio 
Dailininko * 5 
A. Skupo Paroda

The PanWstfe Gallery 
neša “Naujienoms”, kad
kričio 11 d., šeštadienį, atida
rys jauno lietuvio dailininko, 
p. Antano Skupo, aliejinių pa
veikslų parodą.

Gąlei’ijos adresas 817 N. Ęush 
street, valandos 10:30 iki 9 v. 
vakaro. Sekmadieniais uždary
ta. Paroda tęsis iki gruędžio 7 
dienos.

T"

LOVEIKISksS
KVIETKININKAS

Qęiės Vestuvėms, Ęąnkietąms 
ir paęrabąms

3816 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

W
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Bau- I 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
gėlininkas mams I 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

ROZALIJA CEŠONIENĖ 
po tėvais Miksęvičiutė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 7 d., 3:30 vai. popiet, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Radviliškio miestely ir 
parap., Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 40 m.
* Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Martyną, dukterį Valeri
ją, 2 sūnūs: Edvardą ir Sta- 
hislovą; 2 brolius: Zigmontą 
ir Kazimierą Miksevicius Mr 
gimines.

Kūnas pašarvotas Eągan’s 
koplyčioj, 5908 So. Kedzie 
Avė. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, lapkričio 10 d., 9:00 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
mierą kapines.

Visi a. a. Rozalijos Cešonie- 
nės giminės,' draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras. Duktė, Sunai, Broliai 

ir Giminės.
Laid. Dir. Eagan, 5908 So. 

Kedzie Avė.

“Skerstuvės”
Aną vakarą, einant garsiuo

ju Brighton Parko iPershing 
bulvaru, išgirdau kiaulę žvie
giant “Na, žiu,” sakau, “kas 
čia per muzika?”

Atydžiai nusiklausiau, kur 
balsas kįlą ir, priėjęs nąmą, 
lendu vidun? patirti, kas per 
kriminalas vykdoma.

Gi žįuriu, A. Daįnis kiaulę 
užsivertęs aut skobnio ir sker
džia. Sako: “Aha, pataikei ant 
skerstuvių, pus jukos ir vė
darų.”

i
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NAUJAUSI IB GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ĮSmOKEJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FUBNITUEE" SINCB 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069 
r ’ *

‘^Jąigi, taigi”, sąkąu, “butų 
ąe prošalį, tik 6ąkyk kąda, o 
aš su visa šeiiną prisistatysiu.*’ 

—Nągi šeštadienio vakare, 
brolau, lapkričio 11 d., atvy
kite visi į buvusią MėHažio 
svetainę, 2244 West 23rd PL 
ten juka ir vėdarais pavaišin
sime, o papją kiąulę aut išlhb 
įnėjimo paleisinle—gal ir tą 
gąysi. įžangą tik 10 centų ypą-r 
tai. Skerstuves rengia L. D. D. 
4 kuopa. Apart to dąr bus 
šokiai ir draugiškas “šurlim
bu r u m”. ‘

Kur tau išbusiu nenųvykjgs, 
bet įr jus drąugučiai neprąlęi- 
skite šios progos. Ikį pa^imaty- 

: •m’fęutęsfy^

mą, kurį jus visi turite musų 
darbuotėje.
giautis prie 
me visas pastangas, kad išlai
kyti tą aukštumą.”
“Čigonaitės” perstatymas 
Cfiicagoje lapkr. 26 d.

Kąda^ L p^aditą ^.jJtezoiną įiuvo 
pranešta, kad Naujos Gadynės 
choras statys “Bohemian Giri” 
(Čigonai tę) šio sezono progra
moj, dailės mylėtojai buvo ma
loniai nustebinti ir laukė, kada 
tas spektaklis įvyks. Dabar pa
sirodo, kad neužilgo, lapkričio 
26 d. matysime šią spalvingą 
ir girdėsime tą meliodingą ope
rą musų scenoje. Repeticijos 
eina kas vakaras, tai choro, tai 
artistų, tai bendros, nes darbo 
yra daug. Tačiau šiam jauni
mui energijos netrūksta, jie 
myli savo darbą ir niekas ne- 
persųnku. Yra tik noras atlikti 
jį kuogeriausiai.
Vaidintojų sąstatas

Irf pažvelgus į artistų vaidin
tojų sąstatą, matome vardus, 
kurie nėra nauji musų muzika
lių parengimų , programose. 
Matome tenais Joną Sarsevičių, 
Alan Downs (Pūkas), Aldoną 
Grigonis, Lillian Stupar ir Ed- 
yvąrd Budraitis. Jie visi jau ne
bartą pasižymėjo scenoje. Są
state randasi ir svečias daini
ninkas, Anthony Burba iš Waų- 
Kegano. Kitos rolės bus pildy
tos ponios O. Dainis, Ernest 
Grigg ir jaunutės Ąrline Pake|- 
Apie veikalo turinį pakalbėsi
me kitą kąrtą.

Dabar tik nepamirškįte aiš
kiai pasižymėti savo kalendo
riuje, Kad ląpkričio 26 dieną 
turite p^sKyrę atlankymui Nau
jos Gadynės choro perstatymo 
operos “čigonaitės” (The 
bemian Giri).

Ir si kartą, ren- 
“Čigonaitės” deda-

Karo Žemėlapiai

UJO.

FURN1TURE-FĮXTURE FOR SALE 
RakandalirĮtaisaiPardavimui

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

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

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor 
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai-—Bendrai

PIRMASIS FLATAS, 5 kamba
riai ,pečium šildomi, naujai deko
ruoti, $20 mėnesy. 5721 Princeton 
Avenue.

Svąrbios prakalbos įvyks penkta
dienio vakare, lapkričio 10 d.,, Mil
dos svetainėj, 3142 S. Halsted Str. 
Kalbės savaitraščio “Naujos Gady
nės*’ 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

Rengimą Kom.
KRIAUČIŲ LOKALO 269 

A. C. W. of A. mėnesinis ir ne
paprastas susirinkimas įvyks penk
tadienį, lapkričio 10, 7:30 vai. vak. 
Amalgamated Centro name, 333 So. 
Ashland avė. Visi nariai kviečiami 
atvykti, bus Joint Board viršininkų, 
biznio agentų ir lokalo valdybos 
nominavimas.

—F. Prusis, spkr.

AUTOS—-TRUCKS FOR SALfc. 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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

CENTRAL AUTO SALES, 
'”M'" 3207-9 So.' Halsted St.’

Phone Victory 1717.

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

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

VVHOLESALE FLKNTTUKE 
RakancUiį ir įt^ai Pardavim

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

Bo-

Nąujienęse galite gauti spąl- 
yuętą Europoj žemėlapį su pa
žymėjimais visų dįdeąnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Ąntrpje žemėlapio pusėje 
yra pasauliu kraštą ir salą su
rašąs, sų pažymčjiąiąis ją di- 
dąiTĮU ir gyventoją skaičiaus.

Kąiąą

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Jįondui

Julia August, 
Fondo Iždininkę.

Matilda Čepulienė,
Rockford, III......... .... $2.00

Mąrė Daugirdienė,
Rockford, III........ ...... 1.00

Mrs. K. Kungienė . ...... 2.00

J $5.00
Buvo pąskefida $278.50

Viso ........................ . $283.50

Penktadienio 
Vakare

Penktadienio vakare, lap
kričio 10 d., įvyks svarbips 
prakalbos Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted st., pradžia 
7:30 vaj. Kalbės svetys iš New 
Yorko J. V. Stilsonas, redak
torius “Naujosios Gadynes” ir 
chicągietių V. Poška, “Naujie
nų” štabo narys.

Kalbėtojai turi daugybę įdė
mių naujienų papasakoti.

Kaip tik Ipikas leidžia, turė
tų nuvykti j Mildos svetainę 
ir išgirsti šiuos 
įžąpgą veltui.

kalbėtojus. 
—Kviesly#.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan ežero) 
Phone—OAKLAND 6121.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

Range Oil—6%c. už galoną perkant

No.
po 150 galonų.

3 Oil—6 ¥4 c.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN, 
Tel. HARRISON 3000.

Kas diena. .
• ♦ . •

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

Todėl jeięu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classtfied” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių genį bargenų..........
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybe classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- 
vež^ąml:

CANaI 8500

17N S, JULSTČP strert 
phicaęo, UL
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UNIVERSAL BANKO DEPOZITORIAI AT
GAUS NEPILNAI PUSę UŽDARYTU PINIGIJ

Žada Dividendą Prieš Metų Pabaigą

Apiplėšė Lietuvį 
Biznierių 
Wm. J. Kareiva

[gražiai įvairino patį parengi- pf^ĮęjįĮ|)Qg

Vakarą
b

Universal State Banko depo
zitoriai atgaus nepilnai pusę 
pinigų, kurie buvo banke, kai 
jis užsidarė 1935 metais.

Vakar generalis valstijinių 
bankų receiveris, Charles H. 
Albers, paskelbė Universal Ban
ko stovio raportą.

Jis pranašauja, kad depozi- 
toriams išmokės tarp 45 iki 
47% centų nuo dolerio. Visi ki 
ti pinigai bus žuvę.

Albers raporte sako, kad ban
kas gal dar prieš metų pabai
gą išmokės depozitoriams ma-

Paminėkime Karo 
Paliaubų Dieną

žą dividendą, jeigu pasiseks už
baigti kelias bylas, kurias re
ceiveris turi užvedęs.

Beveik visas banko turtas 
jau yra išparduotas ir dides
nę dali dividendų depozitoriai 
vra atgavę, tai yra, 37%%. 
Jeigu, kaip sako receiveris, jie 
viso atgaus tarp 45% ir 47% 
centų nuo dolerio, tai depozi
toriai dar gali tikėtis dividen
dų tarp 8 ir 10%.

Kai Universal State bankas 
užsidarė birželio mėn., 1935 
metais, jis turėjo depozitų už 
mvirš $750,000.

Kiti Bankai

Atėmė $20 ir Troką

mą, '
Bartenderiai buvo J. Jpnkus 

ir V. Kazimieraitis. Prie regis- 
terio buvo Mrs. A. Baltienė. 
Jie visi buvo tikri farmeriai. 
Prie durų tikietuš rinko du 
rudausiai fermeriai: F. Čepu
lis, ir K. Mickevičius. Tikietuš 
pardavinėjo B. Barni Škis. Prie 
drabužių buvo W. Linkus ir 

O jau tos šei-

MIRĖ AUTOMOBILIO SUŽEISTAS 
LIETUVIS G. GUZAUSKIS

Lietuvai Gelbėti Fondo 
Kom. pakvietimas

Lapkričio 11 dienoj bus vėl 
minima tarptautinė Karo Pa
liaubų Diena. 21 metai atgal 
tą dieną kar’aujanč'os valdy
bės padėjo ginklus, užbaigė

diplomatinio stalo, kad neil
gam trukus dar kruvinesniam 
karui ginklo griebtis.

Tuose paminėjimuose bus 
pasakyta daug karčių žodžių 
diktatoriams ir daug simpatijų 
bus pareikšta karo sunkenybes 
nešančiai liaudžiai. Juo labiau, 
kad šiuo laiku ir vėl pleška 
naujo karo gaisras, grą indą 
mas ne vien daug žmonių gy
vybių praryti, bet net daugel 
tautų nuo žemėlapio nubraukti.

Kas laukia musų tautos? 
Kaip mes, amerikiečiai, galime 
savo džiaugsmą parodyti Lietu
vai
liečiant? Kokios musų pareigos 
link Lietuvos?

Atsilankykite šio penjetadie

savo rubežius

ir jus išgirsite gyvu žodžiu mu
sų veikėjų atsakymą į šiuos ir 
kitus k’ausimus. Pasitarsime, o 
gal ir Lietuvai pagelbėsime. Vi
sus atsilankyti kviečia

Lietuvai Gelbėti Fondo 
Komitetas.

Lapkričio 18 — Pas
kutinė Diena Mokes
čių Protestams

Apskričio teisėjas Jarecki 
vakar paskelbė, kad lapkričio 
18 d., yra paskutinė diena 1938 
metų mokesčių protestams Įtei
kti. Jeigu namo savininkas jau
čia, kad 1938 metų sąskaitos 
yra perdide’ės arba jeigu na
mas nebuvo teisingai įkainuo
tas, tai jis gali įteikti protes
tą apskričio teismui, bet nevė
liau lapkr. 18.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Spalių 16 d. 

per Rygą į Stockholmą išvyko 
buv. Lenk’jos pasiuntinys ir 
Įgaliotas ministeris Lietuvai F. 
Charwatas, kurs buvo paskir
tas į Kauną tuojau po lenkų 
ultimatumo Lietuvai ir nema
ža pastangų dėjo Lenkijos san
tykiams su Lietuva pagerinti, 
kas tačiau ne visada terasdavo 
tinkamo supratimo Varšuvoje 
ir pas Vilniaus vaivadą Bocian- 
skį. Lietuvos generalinis kon
sulatas Vilniuje taip pat likvi
duojamas tuojau, kai į Vilnių 
įžygiuos Lietuvos kariuomenė.

Receiveris Albers vakar pa
skelbė trumpus raportus apie 
žemiau paduotus bankus. Visi 
likvidaciją jau baigia ir nedaug 
ką žada depozitoriams. Vieni 
atmokėjo iki 45c., nuo dolerio, 
o West Englewood Trust 
Savings bankas išmokėjo 
5c., ir depozitoriai turbut 
Uurės pasitenkinti.

Dividendus greitu laiku 
kės sekami bankai:

Union State Bank of 
go (atmokėjo 37 %c.)

West Lawn Trust and Sav
ings Bank.

Sekami bankai yra gana blo
game stovyje ir dividendų grei
tu laiku nemokės:

United American Trust and 
lavinas Bank (Nieko 
kūjo ir išmokės gal 
>%. o gal ir nieke).

Unity Trust 
(Turi atmokėti 
valdžiai).

West Central
(Išmokėjo 45c. Tai bus 
viskas).

Wcst City Trust and Savings 
Bank (Išmokėjo 25c. žada 10- 
15c.). >

West Englewood Trust and 
Savings Bank (5c. išmokėjo. 
Turbut viskas).

West Highland State Bank 
(Išmokėjo, 10c., Žadą dar kelis 
centus).-',';• . f*. įį^- .

Węst Šide Trust, and Savings 
Bank (Išmokėjo Jį9c.?‘; ir žada 
dajį kęlioljką huęšimčių divi
dendą).' ?

and 
tik 
tuo

mc-

Chica-

neišmo-
tik apie

Savinasand
didelę ^skol

State Bank 
beveik

KAUNAS.— Žiniomis iš Laz
dijų, iš anapus demarkacijos 
linijos, t. y. iš tos Suvalkų da
lies, kurią šiuo tarpu yra užė
mę vokiečiai, atvykę žmonės 
pasakoja, kad vokiečių karinin
kai pradėję gana mandagiai 
elgtis su vietos gyventojais ir 
pareiškiu, jog jie čia esą tik 
laikini svečiai.

WAUKEGAN, ILL. —šį va
karą, ketvirtadienį, lapkr. 9 
d., Waukeganą aplankys J. V. 
Stilsonas iš New Yorko, re
daktorius socialistinio savait
raščio “Naujoji Gadynė”, ir 
Liuosybės svetainėje pasakys 
svarbią kalbą apie vėliausius 
įvykius. Waukeganiečiai yra 
kviečiami susipažinti su sve-

Nelaimes Waukegane ir Chicagoj

Užvakar naktį - du ginkluoti 
“haidžekeriai”—(vieškelių ban
ditai), prie 61-mO3 ir Stony F; Povilaitis. 
Island Avė., sustabdė William mininkėš, tai tikrai puošė visą 

svetainę ne tik gražiais kos
tiumais, bet ir gražiai priren
gtu stalu su daugybe įvairių 
ir skanių vąlgių. Ne apsirik
siu, kad pasakysiu, jogei jos 
darė gerą biznį, nes svečiai 
viską išpirko, taip kad nieko 
neliko.

Tos geros Šeimininkes buvo 
P. P. šaltkąusKięįnė ir Barniš- 
kiene. Taipgi buvo ir daug ge
rų dovanų. Kurie laimėjo ,tie 
džiaugiasL bet Įcurie nelaimė
jo, žinoma, neLuvo labai, sma
gus. ,

Išdalino Daug Dovang.
Dovanų dalinimui vadovavo 

augalotas žilabarzdis /farme- 
ris. Jis visus laiminguosius ap
dovanojo. Kam teko višta, 
kam—zuikis, kam balandiu 
pora, ir kitokios dovanos, ku
rių buvo nemažai;

Mrs. Dočkienė iš Cicero, III. 
•laimėjo net dvi dovanas. O tas 
gerasis farmėris, tai buvo po
nas J. Keturakis. Jam tas dar
bas- labai tiko.

žodžiu sakant, Joniškiečių 
balius buvo gražus ir pasek
mingas. Manoma, kad ir gra
žaus pelno liko.

Beje, reikia prisiminti, kad Nick Kirsrh, Clair Strickman 
vienas geras kliubo narys ir j 
geras rėmėjas cbemaž patsai 1 
pirmas atėjo į jbalių ir atnešė 
bonką geros degtinės. Padova
nojo baliaus atidarymui linkė
damas gerų pasekmių. Tai bu-1 
vo p. A. Miller,' kuris užlaiko! 
taverną, 4258 S? Western avė.

J. Kareivos, lietuvio biznieriaus, 
troką. Prie vairo buvo pats p. 
Kareiva.

Piktadariai, pirmiausia, at
ėmė nuo jo $20 čekiais ir pi
nigais. Tada išmetė p. Karei-, 
vą iš troko ir nuvažiavo savo 
keliais. Už valandos laiko tre
kas buvo atrastas prie 64-tos 
ir Morgan. Eet jame jau ne
bebuvo dviejų dūžių kiaušinių 
ir 60 svarų sviesto. ?

Wm. J. Kareiva yra urmo 
kiaušinių ir sviesto biznyj, ir 
aprūpina tais produktais daug 
lietuviškų krautuvių. Gyvena 
adresu 4644 So. Paulina St. 
Pats p. Kareiva ir p. Karei vie
no yra veiklus Amerikos Le
giono, Dariaus-Girėno kuopos ir 
moterų skyriaus valdybų na- 
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Taip jau sykiu turėjo atvyk
ti chieagietis V. B. Ambrose, 
bet teko .sužinoti, kad tą va
karą seniau padaryta sutartis 
dalyvauti radio valandoje, jo 
nepaleidžia. Vienok jis žada 
atsiųsti savo įgaliotinį—ką ne
žinia. Tad, nuvykę prakalbose

—IV a u kegan i e lis.

Rinkimų Rezultatai
Chicagos Apylinkėj
Miesteliai Valdininkus

Joniškiečiai Buvo

Farmeriai
Linksmas Limo Ir J u 

Parengimas.

Keliuose miesteliuose Chica
gos apylinkėj (Lake apskrityj, 
Ind.) užvakar įvyko rinkimai. 
Rezultatai buvo sekami:

EAST GARY—Clerk-treasur- 
er: Charles Papka. Trustees:
R. C. Goetze, Henry Weber, 
Fred C. Kimmell, L.pE. Simon- 
sen, Harry Mayer. 1

MUNSTER—Clcrk-treasurer:
Petėr C. Tartis. Trustees: D. karia trenkė trokui per patį vi- 
A. Jabaay, Henry* J. Harder, durį. Bet trokas mažai nuker.-

Victory Memorial ligoninėj 
užvakar pasimirė 32 metų wau- 
keganietis, George-Jurgis Gu- 
zauskis. Spalių 20 d., automo
bilis jį suvaŽHTūjo ir skaudžiai 
sužeidė prie Sheridan Road ir 
Washingtono gatvės, Wauke- 
gane. Automobilį valdė 21 me
tų jaunuolis waukeganietis, 
Daryl Owens, nuo 1306 Clark- 
son street. Guzauskis gyveno 
adresu 633 8th street.

Guzauskis yra šeštas žmo
gus, šįmet užmuštas Waukega- 
ne. Pernai Waukeganas laimė
jo premiją kaipo vienas sau
giausių miestų Amerikoj. Per
nai buvo užmuštas tik vienas 
žmogus. (

Nelaimės Bridgeporte
Vakar apie 7:30 va'andą ry

to prie 32-tros ir Wallace gat
vių smarkiai susikūlė du sun
kus trekai, vienas priklausan
tis Niek Gaglioni kontraktorių 
firmai, antras — Capitol Laun- 
dry skalbyklai. Abu trokai bu
vo gerokai apgadinti^ bet šofe
riai išliko sveiki.

William Aten, 50, nuo 783 
W. 61st Street;

William Molter, 22, 1409 Lin
coln st., Evanston, ir

Martin Jadwin, 62, nuo 81S 
Altgeld Street.

VAKAR
CHICAGOJ

Taipgi 
valandą 
Emerald 
kari s ir 
McClane

Bridgeporte, anie 7:00 
ryto, prie 35-tos ii 

gatvių susikūlė gatve- 
didžiulis “muverių” 

firmos trakas. Gatve-

“Indiap Summer Farm Sės 
s-ion” balius įvyko sėk m ad i c- 
nį, spalių 29 d., /Hollywood 
Inn svetainėje.

Reikia pasakyti, kad minė
tas parengimas, kurį surengė 
du Joniškiečių Kliubo nariai, 
būtent, S. Mickevičiūtė ir R. 
Kaniušas, buvo smagus ir pa
sekmingas, nors prieš vakarą 
ir pradėjo lietus lyti, kas, ži
noma, daugumą sulaikė nuo 
atsilankymo į minėtą paren
gimą, bet publikos buvo daug 
ir visi smagiai linksminosi, 
šokdami špkiūs/ iridai;

Svet^’ uošta
nais ir ;kFb^^,^ą^/;prijį^^; 

.pagražiriįhęįąyį irdąūg 
aps'inengusių?Jfąrcneriais, (kas

tė’o. Gatvekariui gi buvo 
;neštas visas p iekis ir jis 

GRIFUI H—C^eik-treasurei . vo j§inestas jg bėgių.
Adolph P. Penning. Trustees:!
Harry J, Govert, Victor F. Rut-| Keli gatvekario keleiviai
ledge, James W. Phillips, Mat t 
J. Visconti, Pelei* Lolkema.

SCHERERVILLE — Clerk-
treasurer: Alfred II. Goverr.

nu- 
bu-

bu-
vo sužeisti. Tarp jų buvo:

Charles Ulbas, gatvekario 
motormonas;

Thomas Buteau, Marion,
Trustees: Clarencc J. Schafer, tr0^° šoferis,
William Bohncy, Šamuel S. 
CfoTts.

L0WELL — Clerk-treasurer:
1111 Mary L. Davis. Trustees: B. T.

Beckman, James Brannock,

remia kliubo įrengimus.
Vakaras buvb linksmas ir.~ 

smagus ir jį užbaigėm su lin
ksmomis dainelėmis.

-Ąš, buvau. • v ...

| :j;^^HOęĄ(JO-3Ckrk-trea-
[■' Trus-

. Bfeničk,. Joseph'

Ind

1327Jojep.h Shakowsky, 44,
W. 18th Street, ir

John Jaroch, 45, nuo 
S. Marshfield ąvenue.

Shakowskiui buvo nulaužtos 
abi kojos, o Jarochui — buvo 
sutriuškinti keli šonkauliai.

4345

x
® Automobiliai vakar ir 

Zitomko^škif; Čaįimir Trzeciak, vakar Chicagoj ir apylinkėj 
: mušė sekamus žmones:Joseph Piech

Uz- 
už-

— Dalis džiaugsmo manifestacijos spalių 11 dieną susirinkusios pas Respublikos Prezidentą sostinės Vilniaus grąžinimo proga. 
Dešinėje matyti dalis organizacijų, vėliavų ir kauniškių minios, užpludusios aikštę prie prezidentūros ir Kauno gatvių. Tokios minios nusitęsė nuo 
prezidentūros iki pat Karo muziejaus. Spėjama, kad manifestacijoje dalyvavo mažiausiai pusė visų Kauno gyventojų, tai yra apie 60,—70,000 žmonių. 
Balkone stovi Respublikos Prezidentas, ministras pirmininkas ir kiti vyriausybės nariai. Apačioje, kairėje, šaulių sąjungos vadas pulk. Saladžius visuo
menės vardu reiškia padėką vyriausybei už jos pastangas Vilnių* atgauti ir siunčia per radiją sveikinimus • broliams vilniečiams.

SULAUKĖME

O Hunter įmes, 35 metų Ham- 
mondo, Ind. gyventojas, nuo 
4744 Pine avenue, atsvyravo į 
policijos nuovadą ir pasiskun
dė seržantui: “žmonės sako, 
kad aš girtas. Argi tai gali bū
ti teisybė.” Tikra teisybė, at
sakė seržantas, ir uždarė Imes’ą 
šaltojoj, kad išsiblaivytų.
© Laike audros Michigan eže
re, prie Michigan valstijos kran
to nuskendo laivas, “Badgcr 
State”. Žuvo vienas įgulos na
rys, kiti išsigelbėjo. '
• Sausio 30 d'., Mount Green- 
woode gatvekaris įvažiavo j 
Grand Trunk ge’žkelio lokomo
tyvą, sužeidė jo įgulą ir gero
kai patį gelžkelio milžiną ap
gadino. Gatvekario keleiviai iš
liko sveiki. Vakar gelžkelis už
vedė bylą prieš gatvekariu ben
drovę, reikalaudamas $3,000 at
lyginimo už garvežiui padarytą 
žalą.
© Ryšy su keliuose Chicagos 
precinktuose iškilusiais balsa
vimų netikslumais, apskričio 
prokuroras Courtney ir teisėjas 
Jarecki vakar nutarė padaryti 
visų Cook apskričio balsavimų 
tyrinėjimą, ir peržiūrėti visus 
baliotus.
© Federalis teisėjas Wilkerson 
vakar atmetė Moe Annenbergo 
prašymą neleisti telefonų ben
drovei nutraukti patarnavimą 
jo sindikatams, kurie platina 
žinias apie arklių lenktynes.
• Lenkų Tautinis Susivieniji
mas kreipėsi Washingtonan 
prašydamas leidimo Amerikos 
atgabenti ir apgyvendinti su 
vietos lenkų šeimynomis Len
kijos karo našlaičius, 
vai ir motinos žuvo 
ir našlaičius, kurie 
nuo šeimynų, laike 
miestų evakuavimo.
© Užvakar ke’iuose Illino’s 
valstijos aprkričiuose įvyko rin
kimai, bet tik trijuose ėjo var
žytinės dėl apskričių kontrolės. 
VViliiamson ir AVabash apskr. 
laimėjo demokratai, c Randolph 
apskr. laimėjo republikonai.
e Savo namuose, adresu 3546 
Parnell avenue, vakar nusišo
vė 58 metų chieagietis, Matl- 
hew Cullich.
• Iš antro aukšto lango, savo 
bute, iškrito ir persiskėlė gal
vą 42 metų fotografas, William 
Murdock, 1127 N. Dearborn st. 
Guli apskričio ligoninėj.
• Pulk. Charles A. Lindbergh 
specialiam straipsny j, kurį pa
rašė žurnalui, “Readers Digest”, 
ragina Jungtines Valstijas, Vo
kietiją, Frariciją ir Angliją su
sivienyti ir bendrai ginti Eu
ropos kultūrą nuo “Azijos” — 
tai yra Japonijos ir kitų Azi
jos tautų įtakos.
® žydų Anshe Emet “foru
mas” praneša, kad lapkričio 21 
d., rengia diskusijas, kuriose 
dalyvaus Vokietijos diktato
riaus, Adolfo Hitlerio, “brolė
nas”, William Patrick Hitler. 
Jo kalbos tema yra, “Ką Vo
kietijos žmonės Galvoja”. Lapk. 
28 d., forume kalbės Pierre 
Van Paassen, autorius garsios 
knygos, “Days of Our Years”. 
Jis analizuos Staliną, Mussoli- 
ni, Hitlerį ir Franco.

kurių lė
musiuose, 
atsiskyrė 
didžiųjų




