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Hitlerį Išgelbėjo Keletas Minučių
VOKIETIJOJ PRASIDĖJO AREŠTAI

Paskirta $360,000 tiems, kurie suteiks ži 
nių apie sąmokslininkus prieš Hitlerio 

gyvybę
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

9. — Vokietijoj vyriausia kal
bų tema ketvirtadienį buvo — 
pasikėsinimas prieš Hitlerio gy
vybę trečiadienio vakare Miun
chene.

Burger Brau salėje Hitleris 
pabaigė kalbą vakare 9:05 vai. 
Penkias minutes vėliau, būtent 
9:10 V. v., jis apleido salę ir 
išvyko į Berlyną. Bomba spro
go salėje, kurioje Hitleris kal
bėjo, 9:21 v. v. — vienuoliką 

' minučių po to, kai Hitleris ap
leido salę. Šitos 11 minučių iš
gelbėjo Hitlerį.

Bombos eksplozija užmušė 
7 asmenis. Sužeidė 63 žmones. 
Vienas sužeistųjų jau mirė, ki
tas miršta.

Kas padėjo bombą, ketvirta
dienį nežinota. Valdžia pasky
rė 500,000 markių dovaną tam 
asmeniui arba tiems asmenims, 
kurie suteiks reikalingų są
mokslininkui ar sąmokslinin
kams sugauti informacijų. Tai 
yra $200,000 suma. Vėliau pri
vatus asmenys ir;4?rganiąącijos 
dovanos sumą iškėlė iki $360,- 
ooo.

Nacių spauda ketvirtadienio 
rytą dėl pasikėsinimo kaltino 
Britanijos agentus. Popiet prie 
šito kaltinimo pridėtas dar kal
tinimas žydams.

Britanijos atstovai, komen
tuodami nacių kaltinimus, pa
reiškė: Džentlemonai, kurie mo
kėjo padegti reichstagą, galė
jo sugalvoti ir šį pasikėsinimą 
prieš Hitlerį.

(Mat, įrodoma, kad reichsta
gą padegė patys naciai.]

Reichstago padegimo proga 
naciai išvystė pašėlusią medžio
klę prieš savo priešus. Brita
nijoj reiškiama nuomonė, kad 
ir šitas pasikėsinimas prieš 
Hitlerį galėjo būti pačių nacių 
suplanuotas, kaipo pagrindas 
naujam “šlavimui” neištikimų
jų iš nacių tarpo, terorui prieš 
tuos, kurie atrodo naciams ne
ištikimi, gal naujam persekio
jimui žydų.

Jau nacių spauda kalba, kad 
Vokietija nepakęs išdavikų ir 
priešų. Jau keletas šimtų as
menų suimta. Vokietijos poli
cijos viršininkas Himmler įsa
kė painformuoti policiją apie 
bet kokias kalbas, apie bet ko
kius gandus, kuriuose kas tik 
kokiu nors budu prisiminė apie 
Miuncheną, Hitlerio kalbą Miun
chene, apie Burger Brau aludę, 
etc. O tai reiškia, kad skundų 

• gali. susidaryti tūkstančiai, kad 
areštuotųjų skaitlinė pasieks 
irgi tūkstančius.

Paryžiuje reiškiama nuomo
nė, kad bombą padėjo tie na-

’ciai, kurie yra nepatenkinti Vo
kietijos susidraugavimu su Sta
linu. O Vokietijas slaptoji ra
dijo stotis ketvirtadienį pa
skelbė: “Pirmoji bomba prieš 
Vokietijos diktatorių eksploda- 
vo. Eksploduos daugiau.”

Baimė invazijos pa 
skatino prašyti 

taikos

taiky-

inter- 
belgų 
išleis-

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
9. — Prieš porą dienų Belgi
jos karalius ir Holandijos ka
ralienė atsišaukė į kariaujan
čias šalis, ragindami jas 
tis.

Kompetentiški įvykių 
pretuotojai aiškina, kad 
ir holandų atsišaukimas
tas ne tik Vokietijos spaudimo, 
bet tiesiogio grūmojimo pasė
koje. Hitleris grūmojęs užpul
ti Belgiją ir Holandiją, jeigu 
britai ir francuzai nesitaikys. 
Norėdami išvengti nacių invazi
jos, Belgijos karalius ir Holan
dijos karalienė išleido paragini
mą kariaujančioms' Šalims tai
kytis.

Belgijos ministerių 
kabinetas sušauk

tas posėdžiui
BRUSSELS, Belgija, lapkr. 

9. — Belgijos ministerių kabL 
netas ketvirtadienį tapo sušauk
tas posėdžiui. Belgijos vyriau
sybe laukė atsakymų kariau
jančių šalių į paraginimą tai
kytis, kurį išleido Belgijos ka
ralius ir Holandijos karalienė.

Belgijos valdžia ir gyvento
jai. susirūpinę. Daugiau vokie- 
čųi kariuomenės koncentruoja1- 
ma Belgijos ir Holandijos pa: 
sieny. Naktį į ketvirtadienį ne
žinomos šalies lėktuvai (mano
ma, vokiečių) skraidė Belgijos 
teritorijoj. Vis labiau jaučia
mas vokiečių invazijos pavo
jus.

Atsisakė išpildyti 
nacių reikala

vimus

LIETUVA GAVO 20 VALSČIŲ
, KAUNAS, lapkr. 9 d. 1939 m. — (Telegrama) — Vil

niaus krašte Lietuvai teko kartu su Vilnium dvidešimt 
valsčių trijose apskrityse, būtent:

Vilniaus apskritis su sekamais va’sčiais: Nemenčine, 
Paberžė, Riešė, Maišiogala, Naujosios Vilnijos, Trakų, 
Rudaminos ir Medinės.

švenčionėlio apskr. valsčiai: Smalvų, Dūkšto, Igna- 
inas, Kaltinėnų, Švenčionėlių, Pabradės.

Valkininkų apskr.: šalčininkėlio, Rudiškių, Valki
ninkų, Vareinos, Turgelių, Eišiškės.

\ X--------X--------X
Vilniuje tvarka.

DARBO PARTIJA PASKELBĖ TAIKOS 
SĄLYGAS

.'.j •. ■ vaLLuil. TelepilOtO
ADOLF HITLERIS (viduryje) su nacių lyderiais (iš kairės į dešinę)': Ritter 

Von Epp, Ruddięh Hess ir Wilhelm Goering, kai jie 1937 m. iškilmingai minėjo 
Miunicho Buergerbreąu rūsyje, kur užvakar įvyko pasikėsinimas ant Hitlerio 
gyvasties. Nustatytu laiku bomba ekspliodavo ir šeši naciai liko užmušti. Hitle
ris išliko sveikas tik todėl, kad jis nisį jau buvo apleidęs.

LONDONAS, Anglija, lapkr. Ii savo civilizaciją, nesikėsinant 
9. — Britanijos Darbo Parti
jos vadas, majoras Clement At- 
tlee, kalbėdamas trečiadienį po
piet, paskelbė Darbo Partijos 
taikos sąlygas, štai jos: 1 — 
Neturi būti diktuotos tAikos; 
2 — Pripažinimas visoms tau
toms teisės gyventi ir tobulin-

paneigti kitus; 3 — Visiškas 
išsižadėjimas agresijos ir gin
kluotų pajėgų; 4 — Pripažini
mas nacionalinių, rasinių ir ti
kybinių mažumų teisių; 5 — 
Pripažinimas tarptautinio auto, 
ritėto, galingesnio nei paskiros 
valstybės; 6 — Išsižadėjimai 
imperializmo.

Manoma, patys na
ciai mėginę Hitlerį 

nužudyti
PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 

9.. — Paryžiaue^’diplojąatiniųo- 
se rateliuose kalbama, kad pa
tys naciai.mėginę nužudyti Hit
lerį. Būtent ta nacių dalis, ku
ri yra nepatenkinta Hitlerio 
vyriausybės susidraugavimu su 
Stalinu.

Nužudę .;Hitlerį paryžiečiai 
mano, šįtję priešingi Hitleriui 
naciai ‘ bptĄ mėginę užgriebti 
vadovybę,^tAip nacių partijoje, 
kaip1 ir Vokietijos vyriausy- 
,bėj> :

Karo žinių
? sątrAuka

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
9. —- Dėl pasikėsinimo prieš 
Hitlerį trečiadienio vakare na
cių vyriausybė r ketvirtadienį 
kaltina Britanijos agentus ir 
žydus; Bombos eksplozijoje žu
vo 7 asmenys, o sužeistų bu
vo 6Q.

—x

j
’ ■

Britai sakosi nekalti 
dėl pasikėsinimo 

prieš Hitlerį
LONDONAN, Anglija, lapkr. 

9. — Britanijos atstovas ket
virtadienį pareiškė, kad britų 
agentai nekalti ’ dėl pasikėsini
mo prieš Hitlerio gyvybę tre
čiadienį, kai sprogo bomba sa
lėje, kurioje Hitleris kalbėjo.

Britai sako, kad padėti bom
bą tokioj vietoje galėjo tik as
muo ar asmenys, kurie geriau, 
smulkiau žinojo visus paruoši
mus nacių iškilmių.

PARYŽIUS, FrančUzija, lap-j 
kričio 9. — Paryžiaus diplomą-, 
tiniai rateliai man$,į;kad pŠši< 
kėsinimį prieš Hitlerio gyvy? 
bę padarė tie naciai, kurie yra 
nepatenkinti Vokietijos 
draugavimu 
Rusija.

kričio 9

susi-
su komunistine

—X—X—X—

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 9. — Gaunamais Pary
žiuje pranešimais Hitleris iš
vystys smarkų cfensyvą. į ke
letą dienų. Neištikiųii elemen
tai iš nacių armijos pašalinti, 
atostogos kareiviams ir kari
ninkams panaikintos.

Britanija kariaus 
toliau

Kaltina žydus ir bri
tus dėl pasikėsinimo 

prieš Hitlerį
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

9. — Trečiadienio vakare spro
go bomba Midncheno salėje, 
kur Hitleris kalbėjo. Ketvirta
dienį nacių vyriausybė aiškina, 
kad dėl pasikėsinimo Hitlerį 
nužudyti buvę kalti britų šni
pai ir žydai.
. Kaip žydai ir britų agentai 
galėjo praslisti į salę, kurioj 
Hitleris kalbėjo, ir padėti jo
je bombą, nepaaiškinama. Tik 
naciai grūmoja, kad kaltinin
kams bus atkeršyta.

Aštuoni užmušti pa 
sikėsinime prieš 

Hitlerį

HOLANDIJOJ ATIDARYTI 
TVENKINIAI
. ■■■■■—■■ liuli... —t „

, ĮVYKO VOKIEČIŲ-HOLANDŲ SUSIRĖMIMAS PASIENY
• 1 i .

AMSTERDAMAS, Holandija,i Vėhtojų susirėmimas. Du asme- 
lapkr. 9.—Holandija ketvirta-)nys užmušti. Užmuštųjų lavo- 
dienį atidarė tvenkinius, paleido nai nuvežti į Vokietiją. Mano- 
vandenį į šalies lygumas. Apsė-(ma, vienas užmuštųjų buvo ho- 
mimas vandeniu plačių žemės landas.
plotų Holandijoj yra viįna ša- Civilinių gyventojų ssuirėmi- 
lies nuo priešų apsaugos prie
monių.

Holandijos kariuomenės ato-. 
stogos panaikintos. Kareiviams 
ir karininkams įsakyta tuojau 
sugrįžti į pulkus, kuriems jie 
priklauso.

Ties miesteliu Venloo, Holan
dijos-Vokietijos pasienyj, įvyko

landas.

mai pasieny^ ne naujiena. Ta
čiau, jeigu nori priekabių ieško, 
ti, tai naciai gali pavartoti šj 
incidentą kaipo pateisinimą Ho, 
landiją užpulti.

Kiti pranešimai sako, a ka I 
daug Holandijos aukso atvežta 
į Angliją.

Belgija skubiai stato sustipri 
nimus Holandijos ir Vokietijos

vokiečių ir holandų civilinių gy- pasieniu. ®

BELGRADE, Jugoslavija, lap
kričio 9. — Karui prasidėjus 
Vokietija reikalauja vis dau
giau reikmenų iš Jugoslavijos, 
šiomis dienomis, autoritetingų 
asmenų pranešimu, Jugoslavi
jos vyriausybe atsisakė vokie
čių reikalavimus išpildyti.

Ištobulino gėles šal 
tam orui atlaikyti

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra* 
našauta:

Liūtys; šalčiau; apystipriai 
ir stiprus vakarų ir šiaurės va
karų vėjai; saulė teka 
v. r., leidžiasi 4:35 v. v.

6:33

WASHINGTON, D. C., lapk.
9. — Jungt. Valstijų žemės 
ūkio departamento sodininkai 
ištobulino kryzantemus (auksa- 
žiedes) taip, kad jos žydi ir 
vėloką rudenį, kai jau šaltas 
oras užeina, šalčiams pakritus 
jų žiedus,_ auksažiedės bent vi? 
dūriniai šaltą»žiemą nepragai
šta. Jos kitą sezoną .vėl a t gi j a 
ir leidžia žiedus.

Vokietija prašo gen. 
Franco pagalbos

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
9. — Vokietija ruošia du smū
gius Britanijai ir Francuzijai. 
Ruošia smūgius jeigu jos 
planai pavyks, V

Vienas smūgių yra paragini
mas Ispanijos diktatoriui Fran
co užgriebti Gibraltarą, kuris 
kontroliuoja laivui įplaukimą į 
Viduržemio jurą. Kitas — na/ 
ėjų spaudimas į Mussolinį, kad 
jis užpultų Maltą, Britanijos 
jurų laivyno bazę netoli Itali
jos, Viduržemio juroje. s

Ar Ispanijos ir Italijos dik
tatoriai pasiduos nacių spaudi
mui, tai jau kitas klausimas.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 9. Aktyvesni kariuo
menės veiksmai visu vakarų

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
9. — Premjeras Chamberlain 
ketvirtadienį pareiškė, kad Bri
tanija kariaus ir toliau — iki 
padarys galą nacizmo pavojui, 
šitas pareiškimas skaitomas 
kaipo Britanijos atsakymas 
(neformalus) į Belgijos, ir Ho
landijos paraginimą kariaujan
čioms šalims taikytis.

BERLYNĄ?, Vokietija, lapk. 
9. — Trečiadienio vakare spro
go bomba salėje Miunchene, 
kurioje Adolfas Hitleris kalbė
jo. Pats Hitleris ir'jo artimie
ji augšti naciai jau buvo ap
leidę salę. Tačiau kiti naciai 
nespėjo dar išsiskirstyti.

Eksplozijoj užmušta septyni 
naciai veteranai — nors par
tijoje neužimą aųgštų vietų. 
Sužeisti rimtai 27 asmenys. 
Kiti 33 sužeisti lengviau.

PREZ. ROOSEVELTAS TURĖJO PASI
TARIMĄ SU LEWISU IR GREĖNU

WASHINGTON, D. C., lapk. reiškė, kad pasitarimas su pre- 
9. — Prez. Rooseveltas ketvir- zidentu lietė Amerikos Darbo 
tadienį turėjo pasikalbėjimą su Federacijos ir C.I.O. taikos 
Industrinių Unijų Kongreso klausimus. Smulkesnių paaiški- 
pirmininku John Lewisu ir su nimų nedavė. Wm. Green pa. 
A.D.Federacijos prezidentu Wm.'aiškinoj kad jis pasakęs \prez 
Greenu. Prezidentas kalbėjosi Rooseveltui, jogei A.D.F. pask 
paskirai su vienu ir kitu. J ruošusi bet kuriuo laiku atnau-.

Lewis spaudos atsotvams pa- jinti derybas su C.I.O. !

ižą

'G
■’ tvirta’.'-

./■h

Jūreiviai reikalauja 
valdžios pagalbos
NEW YORK, N./Y., lapkr. 

9. — Naujas neutralumo įsta
tymas uždraudė Jungt. Valsti
jų prekybos laivams plaukti į 
uostus esančius Europos karo 
zonoje. Keletas tūkstančių jū
reivių neteko darbo. Jūreivių 
unijos prezidentas Curran pa-

Amerikos laivas iš 
krauja prekes Nor 

vegijoj

Nacių vadas tei 
siamas

Latvija internavo 
nacių lakūnus

BERGĘN, Norvegija, lapkr. 
9. — Jungt, Vąlštijų laivas City 
of Flint, kurį vokiečiai buvo 
suėmę ir kurį Norvegijos zvy4 
riausybe išlaisvino, ketvirtadie
nį pradėjo iškrauti prekes ši
tame norvegų uoste. City of 
Flint sugrįš į Ameriką tuš
čias.

Prekes, kurias Amęrikos lai
vas gabeno, arba bent tų pre
kių dalį, naciai skaito kontra
banda. Jeigu ;jis gabentų tas 

_____ _______ . reiškė, kad 3,000 netekusių dai‘-jprekes į Angliją, kur ?pradžio- 
frontu. Smarkus susirėmimai bo jūreivių maršuos įWashing-je buvo jo kelionės tikslas, tai
sektore tarp Moselle ir Saar toną ir ten reikalaus valdžios vokiečiai gal ir vėl stengtųsi- 
upių. pagalbos. į/ -jį suimti

i

'vi. ’.-;r /-Ai••jj,.- ’

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
9. — Ketvirtadienį New Yorke 
prasidėjo nagrinėjimas bylos iš
keltos Fritzui Kuhn, Amerikos 
nacių vadui. Kuhn yra kalti
namas tuo, kad jis išeikvojęs 
$14,548 nacių organizacijos pi
nigų.

RIGA, Latvija, lapkr. 9. — 
Trečiadienio vakare Vokietijos 
karinis lėktuvas nusileido Bal
tijos juroje prie Liepojos, žve
jai išgelbėjo keturis vokiečius 
lakūnus. Nacių lakūnai ketvir
tadienį tapo internuoti.

33 submarinai pa 
skandinti arba 

sugadinti

Britai numato nacių 
kerštų

__________ _ / 

, PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
9. — čia gautos Vokietijos ad
miraliteto skaitlinės, kurios ro
do, kad iki šiam laikui 33 vo
kiečių submarinai tapo paskan
dinti arba sugadinti.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
9. — Britų rateliuose kalbama, 
kad dėl pasikėsinimo prieš Hit
lerio gyvenybę pereito trečia
dienio vakare galima tikėtis 
nacių keršto Anglijoje. Prisi- 
bijoma, kad nacių lėktuvai ga
li atakuoti neginkulotus Brita
nijos miestelius.
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TRIJŲ CICERO PARAPIJOJ 
PASIKALBĖJIMAS

Jokūbai, 
su Jonu 
išguldė!.

(Tęsinys)
PETRAS.—Tu čia, 

labai puikiai mudom 
tą Vilniaus klausimą
Bet dar v jeną klausimą ąš no
rėčiau tavęs paklapsti pirui pijęs 
skirsimės šį yakarą. Ką fu, .Jo
kūbai, manai dabar Lietuvos 
valdžia padarys su lenkų Vil
niaus arkivyskupu Jąbrzylkoiy- 
skiu? Ar jie jį pašalins, ar dar 
ilgiau paliks lietuvius lenkinti 
Vilniaus krašte?

7 3 . 4 k

JOKŪBAS.—Mano mjeląs Pe
trai. Tu čia pakėlei labai sVąr- 
bų klausimą, kurį,- aš nežinau
------------------------------- —---------------

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL IJOUPR 

ŲQ. - lybolęjale 
4707 S. Halstefl Sb 
Tel. Boulevard 0014

ar spėsiu pilnai ir plačiai ju- 
clom atsakyti dar šį vakarą.

JONAS.—Na, tai kad ir trum
pai, Įąbaį prašpipe mudom pa
aiškinti. ‘

JCĮKUBAS.—Jei jau judu 
taip nprita, tą| kandysiu pa
aiškinti. Lietuvos dabartinė val
džia, kaip tik užims Vilniaus 
kpštą, turėtų |pč tuoj aus pra
šalinti tą netikusį lenkų arki
vyskupą iš Vilniaus vyskupi
jos, ir pareikalauti, kad popie
rius pasĮcirtų tikrą pątrijotą 
lietuvį už vyskupą. Supranta
ma, Lietuvos valdžia turi nu
rodyti kokį kunigą ji nori tu
rėti už Vilniaus vyskupą. Jei 
Lietuvos valdžia to nepadarys, 

j tai bus aišku, kad dabartinu 
L|ętuvos valdžia pataikauja po
piežiui ir lenkų šlėktoms, ir 
nępąjso atitaisyti tą baisią lie
tuvybei skriaudą. >

■ *

Ką Daryti Sų Jabrzylkpvvskiu?
Jejgut-gj, dabartinis, popie

žius Piųs XII, kurį prqf. Pak
štas pavadino šviesiausiu ir tei
singiausiu, nepprės pąskjrti tik
rą lietuvį Vilniaus vyskupu, tai 
Lietuvos valdžia turi pilną tei
sę tą lenkbernį pašalinti, ir jo 
vietoje paskinti tikrą lietuvį 
pątrijotą kunigą už Vilniaus 
vyskupijos administratorių. O 
toks lietuvis Vilniaus vyskupi
jos adininistratpriųs, jjp 
nes, ątitaisys yįsas fąs klaidas, 
kurias pądarė tąs Įietųvių prie
šas Jabrzylkowskis.

Vilniaus krašte tuč-tuojaus 
reikalingą yr^ vj^§

Lietuvoj Syečiąi 
Pp. F. Lubinai 
Chicagoj

FAC TT OK. Y SALEI ■

.. $w

.. $21.95

PIRK UŽ MAŽIAU NEI URMO 
įmainą

SIUTU S
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

$23.50 vertė?, - dąbąr ....... $14.95
$27.50 vertės, dabąr
$33.50 vertės, (Ubąr
$39.50 vertės, dabar 
$43.50 vertės, dąbar

Tai yra dezainerio modeliai—po vieną iš rū
šies—parodos drabužiai grąžinti iš rytihįų musų 
dirbtuvių—ir panaikinti orderiai. Mieros ir kai
nos pažymėtos laukia jūsų musų dirbtuvės paro
dos kambary. Patenkinimas arba pinigai grąži
nami. • ‘ ,

VYRŲ TAPKAUTI9 $J2-95 iki $į9 95
vertės iki $40.00 ......;.. j ‘
vyRŲ PYĘRRAŲyis $16-95 i|ci $24-95 '
vertės iki $50.00 .......................... ' Dirbtuvė atdara visą
MOTERŲ SIUTAI $6-9^ iki $15-95 dieną, penktad., šeš-

(Gucas pats kainuoja daugiau) tad. ir kasdien per
MOTERŲ TAPKAUČIAĮ Sg.95 iki $1J.9.5 ateinančią sav a i t ę. 

(Gučas pats kainuoja daugiau ’ Atsineškit šį škelbi-
VYRŲ KELNES $3-25 Iki $4-95 mą, Rad nepamiršti
$7^50 ikį* $10.00 vartės ............... “ ąpt^ąšo.

ADAMS ©. GREEN
'•ssr PRABUžių pįrbtuvę

831 VVEST ADAM§ ST. (P. V. kampas Ądąms Qreeų Sfs )

X

CRANP POĄL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Tėteli^ PpftTSMOUTą

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkiu išimtą Perkant $7.65
5 tonuę ar jaugiau .... ......................... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant h tonus ar daugiau Tonas ' ■ 

Sales Tax ekstra.

rapijosę, o lenkus pa
siųsti į Įęnkų pąrąpijąs.

JONĄS.—,Q jeį popięžius ne
norės tą lenkų arkivyskupą iš 
Vilniaus prašalinti, ką tada Lįp- 
tuva turės daryti ?

JOKŪBAS.—Jei Lietuvos val
džia yrą tikrai ĮiętpyĮ^ą ir jaį 
rupi lietuvybė, tai ji tųrĮ teisę 
prašalinti tą lenkų arkivyskupu 
ir be popiežiaus sųtikipip. Neš 
kitaip, kokis tiksiąs buvo ko
voti už gražinimą Vilniaus ir 
Vilniaus krašto Lietuvai, ir kp- 
kia nąudą bptų iš to gražini
mo, jei Į^iptuyos valdžia įai 
leistų lenkąpis lenkinti lietu
vius gyvenančius Vilniaus kra
šte. Dabar Lietuvos valdžia ne
turi jokio reikalo bijoti Len
kijos, ir nereikalauja lenkams 
pataikauti. Nes Lenkijos jau 
nebėra. Jei lenkų valstybė ir 
atsisteigs, tai, suprantama, ji- 
naf nebebus tokia galinga ir 
didelė, kokia ji buvo pirm da
bartinio karo.

Tokiu budu, jei dabartinė 
Lietuvos valdžia norės tikrai 
atlietuvinti ne tik Vilniaus kra
što sulenkėjusius lietuvius, o 
ir Lietuvoje gyvenančius sulen
kėjusius lietuvius-bajorus, tai 
turės griežčiau imti į nagą vi
sus lenkbernius,^ negu , kąd ji 
galėjo tai daryti pp kovo 1938 
mętų lęĮ^ų ^rię^io^TKtstėig1 
tj diplomątmius santykius su 
Lenkija.

PETRAS.—Ačiū labai tau, 
Jokūbai, už taip plačiai mudom 
su Jonu išguldymą tų nesupran
tamų klausimų. Jąu yra vėlus 
vakaras. Tad aš ir skubinų na
mo. Lik sveikas, Jokubąi.

JQNĄS.—Einu ir ąš sykiu. 
Lįki sveikąs, JpkubaĮ. Iki kito 
pasimatymo.

JOKŪBAS. — Likite sveiki, 
mano mieli draugai. Užeikite 
kitą šeštadienį. Pasikalbėsime 
apie kitus svarbius klausimus, 
kurie liečia Lietuvą ir Romos 
katalikų bažnyčią.

Cicero Jokūbas.
• » > < . ¥ • ♦ / r f * * •*• ;*

PASAUHIĮ 
giflHĮV SK.UįHiyS! 

Johnson’fe Red,Cross Plaster\pa 
vartojamas per 50 metų pagel- 
bai nuo raumenų skausmų, su- 
s|įpįųįų ir nikptelėjimų. Milio- 
nal męgsta, jo 'raminantį, šildan
ti paremiantį veikimą. Lengvas

Radąrytąę Johnson & Johnson didžiausių 
.pasijutę chirurginių dajysu' išdtrbejų

'» ■1 ■ <■■■' »*«■■■*>■■’■ ■■ ................—............... ............ ....................

Karo žemėlapiai
Naųjięnpsp ^lįte gąutį spal

vuotą pip?ppos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal, kurį galėsite sbkti 
visus karo veiksmus.

Antrpje žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymojimąis jų di- 
(lųipo ir gyventojų skaičiaus.

Kainą ,'1''

Vyksta Californijon.
Vakar rytą Chicagon atvyko 

garsus amerikietis krepšininkas, 
p. Pranas Lubinas, ir jo žmona 
p. Lubiniępę. Jįę neseniai atvy
ko Ampri|ęqn iš Lietuvos, kur p. 
Rubinas įrepiravo ĮJeluvųs 
čąnjpįppinę krepšipio komandą, 
kuri ir šiemet vėl laimėjo visos 
Europos pirmenybę. Jis ir p. 
Lubinienė praleido Lietuvoj a- 
pie tris pietus laiko.

Pasiekę New Yorką, po sun- 
kips įr ilgos kelionės laivu 
“Proįtningholm”, pp. Lubinai 
nusipirko vartotą automobilį ir 
su jųp mažais ętąpais dabar va
žiuoja savo tėviškėn, Los Ange
les, .California.

Chįcagoj svečiai žada praleis
ti kelias dienas ir aplankyti žy- 
inesnęs lietuvių Įstaigas, čia 
taipgi žada parodyti įdomius fii- 
pius, kprie parodo Lietuvos

a

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwifę
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

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

AKIU SPECIALISTAI

f ■ •’

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Jei.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo $ iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
>

nąsj laikraštininkas p. Stasys 
Pįpžą, kųrjs juos sutiko prie 
jąiyp, Neyy Y6|*ke. JRs.

ALYTUS. — Alytaus žemės 
ųkip draugija kartu su savo na
riais suaukojo savo broliams 
Vilniaus krašte paremti vieną 
vagoną — 300 centnerių grudų 
ir tarnautojai sudėjo 644 litų 
pjni^aįs.

DR. VAITŲSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

’ pirma.
4712 Soyth Ashland A v.

PĮione YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
, ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63r<d 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.
(prie Kedzie Avė.) 

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

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 3151

1        !'11 f
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

i ambulance ' ■ 
f DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage A ve. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonu LAFAYETTE OT«
4 r .» ... « ’* ♦ 4* » ♦

I -< -r 1 4 yįsose
X L<2Čz3L1 Chicagos dalyse

I
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Klausykite musų ?adip programii Antradienio ir fieštadienio ryt- 
" M:00 vai. rytp U W. H. L P. stotim .(MM K4.

j \ I su POVILU tALTIMIERU.

DR. A. JENKINS
(.Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

------------------
>• ■ ■’i; •)' ... -

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 r » *
{Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėlįomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

T, Tel. Kenwood 5107.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Pilone YARDS 7299.

Tel. Office Węntworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 ‘ *

Dr. Susanna Slakis' 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
69d0 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

■t

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 prietąisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Sųperior 9454 ar Central 7464

Plione CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

L

c
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piIYSICIĄN ' AND SURGEON
3261 So. Halsted Street

i
9

Garsinkitės “N-nose
Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. GarfielJ Blvd.
Čor. Damen. Hemlock 6699

Nuo
1 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880f i ♦ ♦ t . * ♦ r*«

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
, 3343 S. HALSTED ST.

t..

p

$

A
J. LIULFVIČIUS

S. Cąlįfpjnia Avęnųę Phone Lafayette 3572

Dr. Charles Segal 
OFISAS' 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wesįern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 Sduth 49th Court, Cięero Phone Cicero 2109

• P. J. RIDIKAS
3354 Sq. Halsted Street ' YARDS 1419

KONTRAKTORIUS 
REAĮ. EST.VIE 

Insurance and Loans
Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geęiausį atlyginimą iš Fire lų- 
surahčė ' Cohijfaųijų ’qeĮ’ taisymo apdegu* 
šių namų)/ Darąu pąskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

• » ♦ • f* -. » • V- v rz Z-»»••*> \ , r t
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o J0HN PAKEL
6816 S. yVestern Avė. Phope črrovęhill 0306

ŠAUniT CALUMET 6969
UNIVERSAL įTUMBING & HEATING

SŲPPLY COMPANY Not inc.
10 West 18tji Street

Į vąkarus puo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atyažįuųs į jūsų 
namus ir ^uteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na
rių šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arba karštų Vąn- 
dęnįu šildomą.
Nęreikia pinigų |mpkėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema " palū
kanų kaina.'Lietuvis saĮtįsniAhas

Jej Jforį Pinigų 
Sutaupyti

Šiandien (telpa Naujienose 
Adams and Green drabužių 
dirbtuvės, §31 West Ąjdąn^s stį 
sĮteibĮinąs. Skaitytojoj daug pa- 
sipęjnyį jei nusipirks sau drą; 
bųžips tenai.

Turi šimtus pųĮkįąųsįų ąiutų 
ir overkaučių Vyrams ir mote
rims, ką pardąvinčją ųęf pp 
$14.95. Dalykas štai kame. Ta 
dirbtuvė yra viena įš didžiau
sių, turi savo dirbtuves net Ry
tinėse valstijose. Ji buvo ga
vusi daug užsakymų, bet dar
bą bąigiąnt užsakymai bi|yc> pa
naikinti. Tącl, cĮahąr įr turį 
įvairiausių ,ir puikiausiu dra
bužių, ką priyersįo P^r(įaYįuė-j 
ti žemiau savo, kainų.

Tad, nepraleiskįte šios pro
gos. (Škąlb.)

i ■* f* ’ • n • >
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Iš Lietuvos
ĮMAUNĄS. — Lipįųyos oro 

sųsį$iekių|as tarp Kąuno ir Įmy
gęs yra ląbai gyvas. Lėkįųvais 
“Stepai? Dafiųs” ir ‘Sjasys Gi
rėnas” kasdien į yipjią if kitą 
pusę vežięjami keleiviai; pą$ 
tas ir mažesni siuntiniai. »
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AJĮĮĄI: 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu i 
Direktorių 
Asociacijos
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
I? naktį

•

TURĖJĘ 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE f > V . •• f
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I. J. ZOĮjP Į’honp Yarfls 0781
1846 WC 461h Sfręęt ‘ Yards 0782

S. P. MĄgEĮĘA ‘ W U39
3319 Lituanica Avenue ' Yards 1138
. ’* j- • -4 v ‘ . t* |-' *5 * T * ' ’
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LACHAWIpŽ IR SUNVŠ
2314 West 23rd t*Iace Phone Cąnąl ?515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Sfr^f Teį. Puliųiąn 1270

*

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

■Z ■ •

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue * Phone Yards 4908

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCįlER 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. * z

A. MoiRvid, M- P,
VZest Town Statę Bank ’Bldg.

2400 WEST MADISOtf STREET 
Vai. 1 iki Š po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tclefonąš SEELĘY 7330 
Naiųų teįęfonas Brųpswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Qffiėė Hours: 2-4 pi m. 7-8:30 j* m.

Telefonas .YARDS 0994

Dr. Mąurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLĄZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YĄRDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230

Ofiso ’ tel. ČENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395



Peenktad., lapkričio 10,19.19 ’ NAUJIENOS, Chieago, TIE,
—-----------------------------------— -------------------------------------------- - -  .............. . .........................—   ....................... „     ,-r- - .n II --r\I... U —■»

Detroito Lietuvių Žinios KORESPONDENCIJOS
z . ' • . 1 : *

. ■ * . '» •

Kenosha,Wis. Waukegan, III

Kai tik Readingas pradėjo 
eiti, tai jis tuoj

VIEŠAS PAREIŠKIMAS tenka darbo. Vadinasi, bedar- 
----------- -bių skaičius dar labiau padidū- 

LSS 116 kuopa lapkričio 4 ja. O reikia žinoti, jog bedar- 
d. laikytame susirinkime (2384 bių pas mus niekuomet ne- 
— 24th St.) išklausė sąvo de- trūksta.
legatų raportą iš Amerikos Lie
tuvių Kongreso Detroito sky- savo pareigas
riaus veiklos. Delegatai prane- padarė pareiškimą, jog dėsiąs 
šė, kad tas skyrius rugsėjo 23 visas pastangas tam, kad išlai- 
d. laikė konferenciją, kurioje dos butų sumažintos. Ir pirmon 
buvo perskaitytas veikiančiojo eilėn tos išlaidos buvo mažina- 
komiteto laiškas apie tai, jog irios bedarbių sąskaiton. To- 
Amerikos Lietuvių Kongresas. kiti budu ir šiaip skurdi bedar- 
yra likviduojamas. Laiške bu- bių būklė pasidarė ,dar skurdes- 
vo nurodyta, jog esą ižde pini- nū.
gai turi būti pasiųsti į centrą.

Susirinkę atstovai

Padėka.
šiuo mes norime pareikšti sa

vo didžiausį ačiū ponams Juo
zui Minuotai ir jo žmonai bei 
musų dukrelei , Franėes 
chauskis už surengimą 
siurprizinės purės, 
visiems ir paskirai 
už gražias dovąnas. 
tikri, kad visi parės

šis tas iš musų padangės.
Oras pas mus jau gerokai at

vėso ir nuo medžių lapai jau 
baigia nukristi. Tik rūtos vis 
dar tebežaliuoja ir nepasiduoda 
rudens orui.

Kar
minus 

Dėkoj apie 
kiekvienam 
Mes esame 
dalviai bu

vo patenkinti. Grojo penki 
“Anibasadors” 'muzikantai, olp-agyv5jilnas biznyje. 
dekoracijose dominavo balta ir

Dar butų buvę pusė bėdos, 
nutarė, jei naujas gaspadorius butų su- 

kad butų pasiųsti laiškai vei-,mažinęs miesto išlaidas. Bet to 
kiančio komiteto abiem srovėm neįvyko, kadangi atsirado rei
su patarimu dar kartą sueiti į kalas visokius politikierius ap
dulktą ir padaryti galutinį rūpinti gerais darbais, 
sprendimą: likviduotis ar ai- žodžil, .. visų Readi 
gaivinti kongreso veikimą. '.a(,ų ^jo tjk pjš Kajpo admi.

Spalio 28 d. įvyko kita Del- nistratorius jis pasirodė visai 
roito skyriaus konferencija, ku- menkų gabumų. Tad juo tolyn, 
rioje buvo paaiškinta, kad ai- juo didesnė opozicija prieš jį 
sakymo į laiškus negauta. Ve- augo.
liau LSS 116 kuopa savo susi
rinkime aptarė kongreso reika- mai. 
lą. Kai išsiaiškino, jog daugely- rinkimų 
je kolonijų kongreso skyriai manyti, kur vėjas pučia. Pa
yra likviduojami ir kad vieniu- žangiųjų remiamas kandidatas 
gas darbas nėra įmanomas, tai Edward J. Jeffries surinko žy- 
kuopa nutarė 
sitraukti.

Darbai bent šiuo tarpu pas 
mus eina, kaip sakoma, visais 
garais: dirbama net po šešias- 
dienas per savaitę. O kai žmo
nės dirba, lai jaučiamas dklelis 

Gatvėse 
matos

T , ... v naujų automobilių, o namai
J. Karchauskis ir žmona pll()šiami nalljais rakandais. Ki. 

tas dalykas, tai nepaprastą, 
daug turime vestuvių: po tuzi 
ną kiekvieną šeštad.enį.

Rockford, III
Lcpkiiao 12 d. kalbės 

J. St.Isonas

Šį sekmadienį, lapkričio 
eną, įvyks svarbios

Pagaliau prisiartino ir rinki- 
Iš vadinamųjų pirmųjų 

jau buvo galima nu-

iš kongreso pa- miai daugiau balsų, negu Readr 
ingas.

valdyba šiuo ir 
jog musų orga- 

iš kongreso
nori pareikšti,
nizacijos atstovai
liko atšaukti ir daugiau jo kon
ferencijose nebedalyvaus.

LSS 116 kuopos valdyba.

PAŽANGIEJI PRADEDA 
ATSIGRIEBTI

tuos dvejus 
ištikimas at- 
Jis visur ir 

pusę. Edward J. Jeffries

Prieš kiek laiko mus aplan
kė Sofijos Bartkus vakaruški- 

12 ninkai iš Chicagos. Dainininkės 
prakal- ir lietuviškos dainos mums pa

bos, kurias rengia L. D. Drau- liko, bet nepatiko mums veika- 
gijos 17-ta kuopa. Prakalbos las, kuriame labai jau daug bu- 
įvyks Gritz svetainėje, 510 vo verkšlenimo. Mes susirinko- 
Išland Avė. Prasidės 3 vai. po me linksmintis, o ne verkšlenti 
pietų. Bus du kalbėtojai: drg. 
J. Stilsonas iš Brooklyno, N. 
Y., “Naujosios Gadynės” redak
torius, ir drg. K. Augustas iš 
Chicagos, “Naujienų” redakci
jos štabo narys.

Visi Rockfordo lietuviai esa
te kviečiami į šias svarbias pra
kalbas. —Renginio komisija.

Mes pageidaujame, kad jus 
dažniau mus aplankytumėte, 
gražias dainas padainuotumėte 
ir palinksmintute, bet verksmui 
mes nenorime. Kitas dalykas, 
mums nepatiko ir vaidintojos: 
jos buvo' perdaug storos. Man 
rpdosi, kad buvo galima suras
ti plonesnių ir jaunesnių vaidiii-

Brooklyn, N. Y
Musų prašmatnybės.

Pereitą mėnesį mes turėjome 
tikrai keistą orą: vienu tarpu 
tiek sušilo, tarsi vasarą. Vieną 
dieną perkunavo, žaibavo ir vi
sai vasariškai lijo. Tai tikrai nc-> 
paprastas reiškinys tokiu laiku. 
Bet vėliau gerokai atvėšo 
ėmė žiema atsiduoti.

ir

Prhšau dėl tos pastabos neuž* 
sirustinti, nes aš visai neturiu 
galvoje ką nors įžeisti. Sakari 
tai dėl to, kad mums, nors ir 
seniems, maloniau ^scenoje ma
tyti jaunas vaidintojas. Na, o 
kai stora boba bando jauną 
mergaitę atvaizduoti, tai išeina... 
tiksliau sakant, . nieko gero ne
išeina.. ......V y-

Prieš dvejetą metų reakcio
nieriams pasisekė į miesto ma
jorus pravesti Readingą, iš ku
rio jie tikėjosi visokių, pašiau-, 
gų.

Ir nesuklydo.
i

Readingas per 
melus buvo labai 
žagareivių tarnas, 
visada palaikė jų

Prieš unijas ir darbininkų 
organizacijas jisai buvo visai 
nedviprasmiai nusistatęs. Kur 
tik galėjo, tai vis stengėsi uni
joms pakenkti.

Detroitas yra stambus indus-j 
trinis miestas, kuriame yra 
ypačiai susikoncentravusi auto
mobilių gamyba. Kai toje pra
monėje pasireiškia atslugis, tai 
didelis skaičius darbininkų nc-

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

Galutini rinkimai įvyko ant
radienį. Ir čia Readingas liko 
skaudžiai supliektas, o laimėjo 
Edward J. Jeffries.

Tuo laimėjimu detroitiečiai 
gali pasidžiaugti. Nors ir sako
ma, kad “negirk dienos be va
karo”, bet vis dėlto pas mus 
yra įsitikinimas, jog naujasis 
majoras Jeffries bus nepalygin
ti geresnis už Readingą. Iš viso 
sunku ir įsivaizduoti, kad jis 
galėtų būti blogesnis.

Dauguma lietuvių rėmė Jef
fries. šiame skyriuje keliais at
vejais lietuviai buvo raginami 
balsuoti už Jeffries. Ir drąsiai 
galima sakyti, kad jie savo bai
sus už jį atidavė.

Detroitietis.

LSS 19 kuopa spalio 20 d. 
laikė savo susirinkimą. Vienas, 
svarbiausių dalykų buvo prakal
bų maršruto surengimas. St. 
Strazdas pranešė, jog gruodžio 
mėnesį galėsiąs kokioms dviem 
savaitėms atvykti Dr. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius. Todėl 
per tą laiką jis galėtų aplanky
ti kai kurias kolonijas su pra
kalbomis.

Kitas dalykas, tai surengimas 
vakarienės lapkr. 11 d. Grand 
Paradise salėje. Viskas jau esą 
paruošta ir darbas einąs sklan
džiai.

Prie Michigart ežero išdygo 
nauja lietuvių bažnyčia. Lietu
vių parapija turi storą kleboną 
ir jauną kamendorių, kurį mer
ginos labiau mėgsta.

Šiaip mes turime daug viso
kių šventų, mažiau šventų ir 
visai nešventų draugijų, savo 
svetainę ir skoliniiho bei bud.a- 
vojimo draugiją. M"

Bendrai apie lietuvius galima 
pasakyti tiek: vienį gyvena ge
riau, kiti prasčiau. Pasitaiko ir 
tokių, kurie turi ne po vienus, 
bet po dvejus ir trejus namus. 
Vadinasi, kaip kitur, taip it pas 
mus. —J. R.

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymo vyrų ir moterų drabužius. Perdirbu Fur 
Coats pagal naujausias madas. Išvalom, sutaisom, suprosinam 

už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT. MICH. Telefonas Townsend 5-1578

Kilo sumanymas, kad butų 
išleisti lapeliai apie karą: kodėl 
dabartinis karas prasidėjo ir 
kas yra to karo didžiausi kalti
ninkai. Siūloma, kad tiems , la
peliams tekstą parašytų Buivy
das, Strazdas ir Stilsonas. Stil- 
sonas nenori apsiimti, — teisi
nasi, kad turįs labai daug viso
kio darbo.

Lapelių planuojama išspaus
dinti apie 10,000. 
padengti kuopa.

Kuopa nutaria 
M. Jurgelionienės
kaus paminklų pastatymo. Pa
skiria po penkis dolerius.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ 

/

Išlaidas turės

prisidėti prie 
ir kun. Moc-

dideliu 
South 

užlaiko 
ir šalę

Klejankų Išpardavimas
NAMAMS — OFISAMS — KRAUTUVĖMS 

VISOS—ŽINOMOS MARKES!
Turime Armstrong Qaaker klejonkių 4 jardų 

pločio.
KLEJONKES [DEDAME DYKAI.

LINOLEUM—
Yardss
INLAID LINOLEUM
Vardas
LINOLEUM RŪGS 
f»xl2— Specialiai ...

JI ČIA!
OLD OUAKER DEGTINE 
DADAR 4 NIETIĮ SENU-
MO-DAR PARSIDUODA
LABAI ŽEMA KAINA!

Turtingesnė, Švelnesnė, Puikesnė Negu Bet 
Kada—Ir Dar Gali Jums Pinigų Sutaupyti!

•( Ką! Parduodate 4 metų senumo 
degtinę tokia visai žemiausia kaina? i 
Sakė, kad tai negalima padaryti... bet I 
Old Quaker pridėjo dar vienus extra ( 
metus ir dar paliko kainas taip nuo
stabiai žemas, kad jau veik per gerai 
ir už teisybę palaikyti!

Kaip tai galiipe' mes padaryti? 
Mes esame vienas iš pasauly didžiau
sių distiliuotojų puikios degtinės. Di
delė apyvarta sudaro ekonomijos gali
mybes. Šią ekonomiją mes perleidžia- 
me jums... pasitikėdami, kad 8 iš 10 
vyrų, kurie tikrai mėgsta Old 
Quaker, pirks jį ir toliau.

Pabandykite Old Quaker. Atmin
kite — kasmet einant šiai degtinei 
geryto ir geryn, tūkstančiai atsisuko į 
Old Quaker. Ir dabar, su Old Quaker 
pilnais 4 metais — pilnai išsibuvusia 
—nauji tūkstančiai rengiasi ją gerti. - 
Bukite vienas iš jųl Pirkite butelį 
Old Quaker šiandieni ‘

STRAICHT^^J^/ WHI$KEY
COPR. 1939, THE OLD QUAKER CO., 

LAYVRENCEBURG, INDIANA

Dabar •> 4 m- Sen
PILNA 

pAlKTfi

fullqurrt

“—^į?*ry^ARS OLD

olBT—)

? 90
PROOF

IŠIMTINAS D1STRIBUTORIUS
Liųuor Products Co. 1040 W. Adams S t., Chieago, III.

31-t)OWN^
PUu'r/v> (/<mn 

pKidnui.;
I A W1 EK .

SPEND 34 SEC0NDS 
SAVE 34 OOLLARS

TIME 34 SECONDS .
---------------------------------------------------------------- — . - • v-

F (VYRAI! SUTAUPO 
ĮbU Ž34.60 ANT ŠITO 
Ha nepalyginamo i 
K|»10 ŠM(W

APRĖDO

iii
bf 1i.f S
d IT ? i H

ON
CREV!7\

3 -------------------- --------------------

PALYGINK ŠIAS VERTYBES 
musų labai pigios kainos 
kerta jūsų bitas pusiau.

Naujos >2x4 .........

Plaster lentos 3/8 
storio ..............

Sienoms lentos 4x( 
iki 4x10 ..........

Naujos 1x6 lentos

Pirk skolon. Imk 
išmokėti.

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101 ’ «.

2c
2c

1 2c
pc

3 metus

NAUJAI ATIDARYTAS DAKTA
RIŠKAS OFISAS

Dr. Frank M. Miscavige
Ph. C., B. S., D. C.

LIETUVIS CHIROPRACTOR
Gydo visokios rūšies ligas sulig savo 
specialybės be naudojimo vaistų ir 
be operacijų. Taip pat gydo be ope
racijos ir “Gallstones” liga. Užlaiko 
vieną iš gražiausių Michigan State 
ofisą, aprūpinta naujausios metodos 
X-Ray ir kitokiais prietaisais. Rei- 
■'alaujanti ligoje daktariškos paži
bos, kreipkitės pas Dr. F. M. Mis- 
•avige, adresu:

Chiropractic CoJ’ege 
8127 E. Jefferson Avė, Dcfroit, Mieh.

Phone Clifford 2653
OFISO VALANDOS

10-12 A. M. 2-8 P; M.

t----------

Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir. Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldi
no mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis. 15x20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė do
vana pasiuntimui Lietuvon. Kai
na 25c už vieną. Užsakant pažy
mėkite kokiais norit mėnesiais, 
lietuviškais ar angliškais.

Agentai, norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:

STANDARD CALENDAR 
COMPANY 

332 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE ' "

Proga Stoti j 
Biznį

Mrs. Kupšas turi du 
bizniavus namus, 3322 
Morgan Street, i Ji pati 
“Soda Fountain” biznį
turi taverną, pilnai įtaisytą, 
bet jį nori išranduoti.

Yra gera proga norintiems 
su mažai .pinigų pradėti taver- 
no biznį. — J. A. S.

ALL I
THIS I

$20.05 I 
20.051 
4.00 
5.00 I 
1.05 
1.00 
1.00 

.50 
.50 
.50

■ a Tau ■ ar. Overkautls1 • Košt. Kokybte Slul?į®vh6i6 
I a NtfMa f eit. ruden. Skrybėlė 
|iXdl ar Rudi B*®l.T 
1 * iKhlrbCraft” Marškiniai I oJkunku darbo Kaklaryfitis 
I /biriau ar PetneSod -—1 e “Lastlnkwear” ^®n8lftkos " 
I • Atletiniai Mar.6kl^r&kiniai 
I • Atletiniai apat. Marškiniai 

Ipapr. parduodama UŽ *J4-3** 

I > Jus Sutaupot $34.60

39c 
89c 

$2.65

Bletstein Linoleum Store
4957 So. Ashland Avė.

Šaunios 
Vaišės

Antanas ir Ona Linkus, už- 
eigos savininkai, 2552 W. 63rd 
St., lapkričio 11 ir 12 dd.s — 
su skaniai paruoštu kalakutų 
maistu vaišins r Dariaus-Girėno 
Posto legionierius, nes jis pats 
yra to Posto narys.

Ona Linkus paskirs geriau
sios rųšies kalakutus ir ruo
šiasi sutikti svečius: legionie- 

ti, tai susirado sau “šabas go- rius, gentis, draugus ir pažį
stamus. P-a Linkus prenume- 

i” ir pasižadė- 
ijo būti mano talkininkė.

Frank Lavinskas —a Jūsų Ona.

Musų komunistai visiems per
šasi dirbti patriotišką ir tautiš
ką darbą. Bažijasi jie, kad Lie
tuvos reikalai jiems labai rupi. 
Bet Šiandien jais jau mažai kas 
bepasitiki, nes visi mato, kad
jie yra niekas daugiau, kaip tik 
Maskvos pastumdėliai.

Štai komunistai prigundė jau
nąjį Michelsoną iškelti bylą Viz- 
niui. Su . ta byla yra susipynę 
kažkokie ten Amerikos Lietu
vių Kongreso pinigai. Patys jie, 
matyti, nedrįso tokios bylos kel-

11 BVK Al 1 VISU METŲ d 
lĮVIlkAl. » IŠTEKLIUS i 
I! COOPER SKUSTUVĖLIAI ’J 
l» Visiškai Dykai I 
II Vyram tiktai l Nereikia plr- į 
|| ' ktl niekp t
Ii Atsineftklt Si kuponą. •

RAUMENŲ 
NUGARGĖLA—SKAUSMAS— 

SUSTYRIMAS

SKAUSMAI-CELOS
Jei pirmas geras išsibraukymas su 

maloniai raminančiu Musterole ne
suteiks geros pagalbos nuo kanki
nančių raumenų gėlos ir skausmų— 
paeinančių nuo slogų—visomis iš
galėmis—skubėkite pas gydytoją. 
Bet Musterole paprastai Savo Dar
bą Atlieka—

Musterole suteikia greitą pagel- 
bą, nes tai yra DAUGIAU negu 
“tik mostis”. Tai yra nuostabus 
švelnintis vaistas, kuris persisun
kia per viršinį odos sluogsnį, kad 
sumažinti skausmą. Vartoja milio- 
nai per 30 metų! 3 stiprumai: Pa
prastas, Vaikų (švelnus) ir Extra 
stiprus. 40c..

jų” Keistučio asmenyje.
Kaip ta byla baigsis, tai pa- į ravo, “Naujienas 

matysime ateityje. l ’ 119 Lincoln Avė. ,6409 S. o
OPEN TUES.;

’ 17.’ N. Wabai9i, 4th FlJ
’ Chieago Avė.

. __  4736’ "S. Ashland' Avė.
Halsted St. :.3356 West 26ih Street 

until io 6306 W. Ccrmak Road, )

t
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NAUJIENOS, Chicago* UI

HAUJJEIMOS
The Liihuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephohe CANal 8500.

Subscrlption Rates: 
$5.00 per year in Canada. 
$5.00 pet year outsidė of Chicagb 
$8.00 per year in Chicago 

3c pėr copy.

Entered aš Second Class Matter 
Match 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UL, under the act of 
March 3rd 1879.

Chicagoje—paštu:
Metams ------ —.....
Pusei metų_____ ______________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams__________
Vienam mėnesiui ;___________

Chicagoj per iŠsiuntinėtojus:
Viena kopija _____________1—
Savaitei -_______________________
Mėnesiui ....__ _________________

Metams ___
Pusei metų

1.50 
.75

3c 
18č 
75c

(Atpiginta) . .
$5.00 

. 2.75 

. 1.60 
1.00

. .75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 173d S. Halsted St„ 
Chicago, III. Telefonas* Canal 8500.

Pviein mėnesiams —
Vienam mėnesiui ___ _
Lietuvoje ir kitur * užsieniuose:
Metams ____  $8.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiathš 2.50

žemių gyventojams. Bet dabar fa viltis jau yra užmušta, neš Stalino reichtagas viską patvir- tind, ką Molotovas Lietuvai padiktavo.Kad Maskva skaudžiai nū- 
’ .fskriaudė Lietuvą, žino ir sovietų valdžią, nes ji dabar siulri perkelti į tą Vilniatis kraštri sklypelį, kūrį gaVo Lietuva, 1(10,000 liėtiiVid iš šVėričioriiU, Daugėliškiu? Tverečiaus ir kitų lietuviškų Vietovių, prijungtų j)tie ŠŠRS. iteišfeia, Šdviętų SU- jtingd pasiglėmžė fndžiatisia §iihtų Pūkštančių lietuvių.
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Musų Petras grįžo
(Musų specialaus kurespuacuto Lietuvoje)

J ______ L—>

Ofderiu

Bombos sprogimas Miienchene > H

Peenktad., lapkričio 10, 1939t iš labai arti jųi ir net kalbėtis.

Vakar “Naujienose” jau buvo pranešta apiė pasikė
sinimų prieš Hitlerio gyvybę. . Šiandien yra žinoiiia dau- 
giaus smulkmenų. _ ? ; f

Bomba sprogo Miunchene,.Bttergerbrau aludėje, kur 
1923 metais Hitleris pradėjo nepasisekusį “pučą” ir kut 
nacių “fiureris” su savo artimais bičiuliais dabar buvb 
surengę to “įvykio” paminėjimą. Sprogimas įvyko už ke
liolikos minutų po to, kai Hitleris su palydovais buvo iš
siskubinę į geležinkelio stotį. Jėigu Hitleris butų sakįs 
truputį ilgesnę kalbą arba nors ketvirtadalį valandos il- 
giaus užtrukęs aludėje, tai vargiai butų išlikęs sveikas.

Nuo sprogimo įgriuvo lubos. Septyni asmens yra už
mušti ir apie 60 sužeistų.

Nacių spauda dabar rėkia, kad tą pasikėsinimą su
organizavo Anglijos slaptoji policija ir žydai. Bet tai, Ži- 
noina, nesąmonė. Koks pašalinis žmogus galėjo įeiti į tą 
nacių “šventovę” ir padėti, niekam heinatant, bombą? 
Bomba, matyt, buvo nutaisyta taip, kad sprogtų paskir
tam momente. Tas, kuris ją padėjo, turėjo iš anksto žino
ti, kad Hitleris tenai bus (spauda skelbė, kad “fiureris0 
išvyko į Berchtesgadeną, o ne į Miuncheną), ir turėjo 
būti gerai susipažinęs su trobos planu.

Visos aplinkybės rodo, kad tai buvo pačių nacių dar
bas, ir ne bet kokių nacių, bet artimų diktatūros viršū
nėms. Hitlerį kėsinosi nugalabinti kas nors iš jo “drau
gų”, kurie arba turi prieš jį asmeninį piktumą, arba ne
pritaria jo politikai. Pafyžiuje spėjama, kad bombą pa
dėjo ta hitlerininkų frakcija, kuri yra priešinga valdžios 

* sušidraugavithui ^su Rupijos bolševikąis. ;Bet galimas 
daiktas, kad “fiureri” norėjo užmušti tie nacių lyderiai, 
ktirie bijo, kad karas Vokietiją pražudys. Jie žino, kad, 
kol valdžia yra Hitlerio rankose, taikos nebus.

Bet vistiek, kaip tėh bebūtų, šis atentatas iškėlė aikš
tėn tą faktą, kad v lietosios diktatūros viršūnėse nėra su
tikimo. O tai dar tik karo pradžia. Toliaus,.ji gali pra
dėti irti per visas siūles. '

Anglijos darbininkų taikos principai
Anglijos Ūarbo partijos vadas, hiaj. Clement A. Attlee, 

pasakė pariamente, kokiais pagrindais turėtų būti pada
ryta taika. Jisai stoja už visų tautų teisę laisvai gyventi; 
už tautinių, rasinių ir religiniu mažuriių teisių apsaugo
jimą; už tarptautinio autoriteto pripažinimą, kaipo vy^i 
resnio, negu atskiros valstybės; už atsisakymą hito im
perializmo, ir už atmetiihą karo, kaipo politikos įrankio.

Šitokią taiką galima bus pasiekti tiktai tuomet, kai 
ji nebus padiktuota, o bus padaryta susitarimo kfeliU. Jos 
svarstyme turės dalyvauti he tiktai kariaujančios Valštjr- 
bės, bet ir neutralios.

Datbiečių vado pareiškimuose yra; gal būt, įdomiau
sias tas punktas, kur jisai kalba apie tarptšfttiftid aūio- 
titetd pripažiilifaą virš atskirų Valstybių. Tai reiškia, kad 
Anglijos Darbo partija stoja už valstybių fedefadiją Ėh- 
ropoje.

Mažomsioms tautoms tai — viehihtėliš išganymas. 
Jeigu nebus autoriteto, kui-is suvaldytų imperialistini^ 
grobuonių apetitus, tai Lietuvą ir kitriš ftiažas valstybė
les anksčiau ar vėliau kuris nors iŠ jų praris.

Maskvos pranešama tokia žinia:“Sdviėtų vyriausybė jiasiu- lė Lietuvai atiduoti 100,000 lietuvių? kurie gyvėiia bUvd- šloje lenkų okupuotoje Vilniaus krašto dalyje, kuri pasiliko ŠSRS pusėje, išvedus naują sieilą tarpe Lietuvos ir Rusijos. Už tuos 100,000 lietuvių rusai nori gauti tiek pat baltgudžių', žydų ir rusų, kurie yra Lietuvos teritorijoje. TUo reikalu tarp Lietuvos vyriausybės ir sovietų pradėtos derybos.”Tai reiškia, kad Maskva jau nebėgrąžihš Lietuvai tų Vilniaus krašto plotų, kuriuose gy- vėria lietuviai. Vietoje to, jie nori išvalyti iš tenai lietuvius gyVėntojūs.Galima įsivaizduoti, koks tai bus siiitigis tiems žmonėms, kai jie turės kraustytis iš .savo sodybų ir atsiskirti su tomis Vietomis, kuriose per šinitmečius gyveno jų tėvų tėvai ir senoliai!O keltis jiems teks į daug biednėšhę žemę, nes Vilniaus apielifikėse laukai nederlingi, daugiausia smėlis, apžėlęs brūzgynais. Norėdami pabėgti nuo bolševikų, žmonas, gal būt, sutiks palikyj-s^yo ^kiifs ŠVerl- čįoriįfse, Marcinkonyje ir Adutiškyje, tikėdamiesi kaip nors įsikurti “išvaduotame” Vilniaus krašto kampelyje. Bet vargo jiems bus daug. Daugelis gali riet Lietuvos atsižadėti.Ir kam to reikėjo? Pastumus Lietuvos sieną kėlias dėšimtis kilometrų toliaus į rytus, Vjši tų IfętuViškų sričių gyventojai Butų patekę Lietuvos teritorijom O Sovietų Šąjringa galėjo lengvai bė tų sfičių apseiti. Ji ir taip valdo neišmatuojamus piritus. Getlau tegu j r grąžina laisvę Ukrainai? Baligtidijai? Gritžijai ir kitdftis pavergtoms taiifbriis.
NAUJAS ŽEMĖLAPIS
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APŽVALGA^*• •• ■< krašte lietuviškas žėriiės Maš- kvft pHjungė prie Sovietų Balt- gudijoš. tLietUVbjfe dar buvo viltlš, kriti sovietų Valdžia sutiks į pakeisti susitarimą dėl Sienos? įitfl buvo bendrute hiožaiš riuštatyta “tarpusriVio apsigyriimo^ sutartyje. Dafr ir tuomet, kai buvo pasirašytas “sienų prOtOkolaš”, spaudoje buvo reiškiama, nuomonė, kad “klaida” galės būt pataisyta,. ries atskyrimas ijetu- viškų žemių riuo Vilniaus drifo didelę skriaudą Lietuvai vir tų

SDVIETŲ-L1ETU VOS 
SIENŲ SUTARTIS 

RATIFIKUOTAStalino “parlamentas”, kaip pranešama, ratifikavo (patvirtino) Sovietų Sąjungos-Lietuvos “tarpusavio apsigynimo’’ sutartį ir protokolą apie sienas tarpe tų dviejų šalių. Tokiu budu švenėfonys, Kamajai? Dadgėliš- kis, Tvėrėjus, Melrigėnai, Adutiškis ir kitos lietuvių apgyventos vietos gaiutlitai pasiliko Maskvos rankose:. Tas; Vilniaus

t*, jtibžaš l’yšliava pradėjo leištl mėnesinį žūrrialą “Lietuva”. Jisai pats jį ir redaguoja. Pirmame “Lietuvos” irttimeryje leidėjas sako: <“Naujas laikraštis, pirmiausia, skiriamas Amerikos lietuvių beikaiams, jų švietimui, jų organižaVlmui. Turėdami galvoje tai, kad Amerikos lie- tiiyių vistiomėnė yra stisi- skirsčiuši į stovės, į tam tikrų idėbirigijų partijas, mes iš arikšto pareišklariie: natįjairi IdifttdŠčlui bris labai Sv&rbit tdi? kate tą iriUSų visdbihenę jtirigia, b ne tai, kas ją skiria, skaldo. Meš, gėrbdairii visų žmbriių, įsitikiniiiiUš, _visiį srovių ideologijas, taip pat šakoiriė: irtatijas laiktaštiš ski4 riairias Visiems liėttiViškai mąstantiems ir vėikiariliemsi Visiems lietuviškos kulturoš, darbą dirbantiems žmonėms;”
•i Kaip galima gerbti visų Šro- Vių ideologijas, tai sunku su- prastu Yra ideologijų (pav; nacizmas), kurios vargiai užšlpel* rio įidgarboš: Galima gerbti, do- tUS ŽrtiririėS, nepaisant, kokia jų ideologija. Matyt, tdi it tftfl&jo '‘Lietlivd” pasakyti. zŽurnalas, bėhdrai? daro gėrė įspūdį, švariai atspausdintas, tu-

Musų Petras? atsarginis iš kariuomenės grįžo. Tai mums visiems didis džiaugsmas. Visą mėnesį jisai saugojo Lietuvos sienas ir štai dabar sveikutėlis jau namuose. Mes visi apgulėme Petrą ir norime iš jo visas naujienas gauti. Petras nepąsi- durida. Paskutinias dienas tiek su intemuėtais tufėjęs drirbo, kad nebuvę kada net J laiktdštį dirstelti!—Tai ką, Petrai, tu lenkus internavai, na pasakyk, kaip tau sekėsi. — Nepaleidorii Petro, ir jis musų antpuoliui pasidavė.—Bet palaukite, aš jums nuo( pradžios, bus aiškiau.Ir pradeda Petras pasakoti, kaip jam musų pasienyje klojosi.—Pašauktas kokią savaitę buvau kareivinėse. Mus tenai supažindino su naujais ginklais ir vis muštravo. Prakaįtavomę. O paskui staiga vieną vakarą visi į pasienį. Visais keliais, takais, takeliais musų bernužėliai pasuko Vilniaus link. Ištisą naktį ėjome, važiavome ir pagaliau prie administracijos linijos atsidūrėme. Čiaatsikvepę pasienyje apkasuose sugulėme. Laukiame kas čia bus. Tylit, ramu nieko nematyti ir negirdėti. Vakarop mums visifemš granatas išdalino. Tai jau buvo visai nejauku! Lyg gėlėmis apsikaišėme jomis ir vis vienas kitan! kalte kalame: tik vyrai nepasiduokime, krūvoje laikykimės, neišsiskirstykime. O žinai gerklėje visai sausa pasidarė. Vienas kitą drąsiname. Temsta, lynoja. Išsirikiavome, stovime ir laukiame, kas čia bus? Vėjas pamažu šlama, lietutis krinta. Gal valanda kita praslinko, bet jos bėgo greitai. Pagaliau komanda, atgal granatas ^padėti. Lyg lengviau paliko, bet kartu širdyje kažko lis nepasitenkinimo jausmas. Reiškia, neteks žy- , giuoti; reiškia, neteks kautis.Vos snustelėjome, kur kam pakliuvo ir švintant vėl; prie sienos. Bęt šiuo kartu jau tik šit šautuvais. Ugi, žiūrime, anoje sienos pusėje lenkai į mus trau- ' Ida. žygittbja vyrai ginkluoti šauiUvUs' ant pečių užsidėję. Ties siena visi šušfrija. Vienas jų ateina pas mus ir teiraujasi, ar jie galėsią sieną pereiti. Ži- ’ noma? gal tik čia bus nugink- ' luoti ir internuoti. Viena akimirka ir jau jie musų pusėje. Toli kažkuę anoje pusėje trata kulkosvaidis, girdėti tolimi ar- motų šūviai. Lenkų veidai išbalę, nemigę, nevalgę, kiti čia pat žemėje -sudrimba, snaudžia. Musų komanda ir jie visi ramiai ginklus atiduoda. Karininkai dar derėjosi, kad norėtų bent kai kąriš ginklų sau atminčiai pasilikti, bet musų kieti žodžiai juos tiek paveikia, kad bė jokių derybų visus ginklus atiduoda. Visi nūginkluoti tuoj suburiuojami, komanda ir nabagai žygiuoja musų nurodytais kėliais. Tikrai nesmagu buvo į juos žiūrėti! Ir gaila ir pikta; Tą ištisą dieną mės darbo turėjome, vos spėjome vieną būrį nuginkluoti? O štai jau kitaš priė sieiids. Darbas virte virė. BUVO tokių lenkų karininkų, kiltie dėl kiekvieno mažmožio ginčijosi, bet musų griežti parėdyiAai juos veikė.; Vienas lenkų kdfp įtinkąs priėjęs prie musų sienos, kiek pastovėjęs grįžo atgal ir paėjęs kelis žingsnius čia pai nusišovė. Mės su Visais elgėmės griežtai ir mandagiai. Toksai mūsų elgesys -pusėtinai lenkus nūštebino. Kiti Čia pat pamatę musų tokius žygius Šatiklė Šdu- l<ė: Niecli žyjd Lttva,—suprask? lai gyvuoja, Lietuva! Mes į tai jiems nieko neatsakėme. Žinai,rinys gana įvairus, kalba lengva ir gyva. Įdėtas tikrai gražus Tado Mažuos piešinys.

visų niušfį akyse Vilnius tūnojo ir širdyje tikras pyktis rausėsi. Juk galėjo jie paskutinę valandą mums Vilnių geruoju atiduoti, bet šito jie nepadarė, o meš kaipo neutrali valstybė nesiry- žome patys eiti. Tris dienas taip lenkus nuginklavome. Kiek jų musų sieną perėjo, butų sunku pasakyti? Koks trejetas tūkstančių mums teko ' nuginkluoti. Daug buvo karininkų. Vienas kitas tarp eilinių ir lietuvių pasitaikę. Buvo visokių vyrų. Vieni iš lenkų tikrai verti buvo'pasigailėjimo, o kiti laikėsi kaip dera geram kariui laikytis. Buvo ir nenuoramų. Kiti ir čia pas mus internuotais atsidūrę, dar stengėsi Lietuvai savo neapykantą parodyti. Tiems atsilyginome! Kita musų kariuomenės dalis jau toliau nuo sienos lenkų karius maitino. Jie džiaugėsi rhusų geru maistu ir musų naujutėle apranga. Buvo ir tokių, kurie anoje pusėje sienos ginklus palikę pas mus ėjo. Niekšai, nenorėję niums ginklus atiduoti, geriau velijo savo priešui j Uos palikti, negu niums atiduoti. O vienas raitas dalinys anoje pusėje visus savo arklius iššaudė, mes jų nepriemėm ir atgal išvijome! Kareiviai teisinosi, kad jie nekalti, nes vykdė tik karininkų įsakymus, o mums tai visviena!Jų likimo nežinome? visai galimas daiktas, kad kurioje nors kitoje vietoje, jie vis tiek bus musų sieną perėję. Kaip kas iš lenkų kareivių grįžo atgal, tai daugiausia gudai ir ukrainiečiai. Bendrai tarp lenkų karininkų ir kareivių nebuvo draugiškų santykių. Vieni kitų nekentė. 
«Su lenkais apsidirbę, sulaukėme pasienyje naujų svečių, tąi rusų arini j 6s; 'Rusai arti musų sienos nėjo. Tik jų sargybos prisiartino, pasisveikino su mUmis ir paženklinę sieną grįžo atgal; Jie visi laikosi kiek atokiau. Veik į jbkias kalbas su mumis nesileidžia. Matyti, uždrausta jiems su inūmis kalbėti. Kai pasienis aprimo, mus ir paleido namo. Tasai mėnuo kaip viena diėiia prabėgo. Negaliu skųstis, kad ir teko vargo matyti, bet buvo įdomu ir naudinga visokius pratimus atlikti.Štai jau aš ir namie, — baigė tais žodžiais Petras savo lyg ir pranėšiihą. Mes visi žiūrime, stebime Petrą. Jo veidas pasidarė grtibėsnis, elgėsena staigi. Kalba ryžtinga. Jis mums lyg ir svetimas žmogus, nors kartu toks artimas, šnekame, visokiais įspūdžiais dalinamės.Petras lyg nusiminęs, l<ad neteko į Vilnių žygiuoti, bet nepraradęs vilties, kad kas musų, — gausime.—Na, o Petrai, sakyk, kaip jautėsi visijausų kariai?—Sunku pasakyti, į kiekvieno širdį neįlysi, bet bendrai, rodos, nuotaika visų buvo gera. Santykiai draugiški, nuoširdus? musų karininkai šaunus vyrai. Visur šū mumis, hėt kartu valgėme it kdčtu miegojome.—Na, o jei butų reikėję kautis? — nejiičioniiš klausiame jo-—-Kaip tenais butų buvę? sūnkū pasakyti, bet pasiryžimo btivo. Visiis vienodai veikė gera tvafka, dtaūsmė it pasiryžimai. Rbdbs, kad bu t ūme savo pridetamai atlikę!—Vyriičiai itiaho, o ginklų, ginklų, kokių tik mes dabar neturime 1 Nebaisu su tokiais ginklais mušis pradėti. Lenkai daug prasčiau buvo apginkluoti. Kitų ginklai buvo visai seni, jau tokie ginklai pas mus niai iš apyvartos išimti.—-Na? o kaip raudonoji mija atrodo?—Iš tolo gerai? apranga prasta. Jie turi daug didžiulių tankų. Matyti, pas juos draus-

mė Įdėta; I neteko mat—Tai nenuobodžiavote, vyrai?—kur čia tau nUobodžiahši. Kai darbo neturėjome, tai pasienio ūkininkams padėjome laukų darbus dirbti, juk sėja, bulvakasiš, net kaip kam javų padėjome iškulti, žinai, vietos ūkininkai tiek buvo patenkinti, kad mus tikrai kaip brolius išlydėjo, na o vietos mergužėlės, tai ne tik gėlėmis palydėjo, bet magaryčioms dar ašarų išlėjo!

ūkininkams padėjome
Susigyvenome! Seniai rusų armijoje seniau tarnavę mumis atsigerėti negalėjo. Sako, tai vyrai, sako su tokia kariuomenė priešų galima nugalėti. Visur ūkininkai kaip mokėjo ir galėjo mums visame padėjo; na, ir mes jiems atsimokėjome.Petras dar ilgai mums kalbėjo ir jau * išsiskirstant tyliai paklausė:—O kažin, ar teks mums ka- , riauti?Pasakykite, kas Petrui į tai ! galėjo atsakyti? —Vistaspats.

Kritika ir Polemika

Dar apie tas Maskvos derybasBe to, tuo pačiu laiku, kai Maskvoje ėjo derybos su ang-Gerbiama Naujienų Redakcija: . . .Malonėkite paaiškinti šį ne- lais ir franeuzais, sovietų val- aiškumą. Man buvo priduota iškarpa iš “Laisvės” (numeris nepažymėtas), kur buvo perspausdinta Molotovo kalba. Tenai tas sovietų komisaras sako: “Dar daugiau. Anglijos milita- rinė misija atvyko Maskvon be jokių mandatų (juokas), ir tik musų militarinei misijai pareikalavus, baigiant deryboms pairti, jie pristatė rašytus mandatus. Bet ir tie mandatai buvo neaiškus, būtent, be reikiamo įgaliojimo. Dabar ir atskirk tą nepaisantį atsinešimą linkui derybų iš Anglijos ir Franci jos pusės nuo apgavingo atsinešimo linkui derybų, kad tuomi diskreditavus visą derybų eigą. Tokios vidujinės kontradikcijos Anglijos ir Francijos atsinešiine linkui derybų su Sovietų Sąjunga privedė jas prie pakrikimo.”Man ne aišku, ar gali kokia misija įvažiuoti į svetimą šalį be jokių mandatų. Todėl malonėkite paaiškinti, už ką busiu dėkingas.Draugiškai, J. Andrews.

Hitleriodžia slaptai tarėsi su atstovais. Hitleris sutiko Stalinui “duoti’’ tai, ko Anglija ir Francuzija pripažinti nenorėjo, ir Stalinas todėl susitarė su na- ciška Vokietija, už anglų ir franeuzų nugaros, arba, kaip amerikoniškai sakoma, juos “double-cross’ino”. O kad Sovietų Sąjungos žmonės to nesuprastų, tai Stalino komisaras šaukia: “Laikyk vagį!”“N.” Redakcija
Iš Lietuvos

d

se-ar-ne-

Įvažiuoti į sovietų Rusiją anglų misija galėjo ir be rašyto mandato. Įvažiavimui reikia turėti užsienio pasas ir sovietų valdžios “viza”. Anglų misijos nariai sovietų vizą, be abejonės, buvo gavę.O įgaliojimas arba mandatas yra kitas dalykas, šis dokumentas pasako, kokiam reikalui asmuo arba asmenų grupė (misija) atvyko ir kokios jam arba jai yra suteiktos teisės. Dažniausia tai yra tiktai formalumas? nes kuomet valdžia siunčia savo įgaliotinius į svetimą šalį, tai ji visuomet praneša tos šalies valdžiai, k^s tie įgaliotiniai ir kokiu tikslu jie yra siunčiami. Todėl aišku, kad ir sovietų valdžia gerai žinojo, kokiam reikalui anglų misija atvyko. Ir juk su ta misija komisaras Vo- rošilovas vedė derybas per tris savaites. Jeigu Maskva butų a- bejojusi apie misijos įgaliojimus, tai derybos nebūtų nė prasidėjusios.Molotovo priekabės prie anglų misijos dėl jos tariąmo mandato “neaiškumo” yra grybas blofas, o jo kaltinimai anglams ir franeuzams, kad šie buk “nepaisę” ar norėję “apgauti”, yra tiesiog ndsąžiningi. Derybos pakriko ne dėl kokių ten formalumų, bet dėl labai svarbių priežasčių: sovietų valdžia reikalavo, kad anglai ir francu- Zai pripažiiitų Stalinui “teisę” pasiųsti savo Raudonąją armiją į Lenkijos ir mažųjų Pabaltijo kraštų teritorijas, kuomet Stalinas matys reikalą jas “apginti”, o ne tuomet, kai jos prašys pagalbos. Anglai ir francu- zai šitą sovietų reikalavimą atmetė, nes jiems buvo aišku, kad Maskvai rupi ne apginti tas šalis, bet jas padėti po savo karinė kontrole arba ir visai okupuoti. Kad sąjungininkai neklydo, dabar visi mato, nes Stalinas tuos kraštūs jau “vaduoji”.

KAUNAS (Elta). — “Lietuvos Aidas” straipsnyje “Geriau- "X si žmonės — Vilniui”, be kitko rašo: “Visa, ką mes turime gera, duokime ir Vilniaus krašto lietuviui. Musų amžinoji so- v stinė Vilnius turi susilaukti tik sąžiningiausią, pavyzdingiausią valdininkiją. Tik tikrieji kultūros patikėtiniai^uri reikšti’ savo žodį ir darbą Vilniuje. Mes nesame šventieji,- kad beturėtume net pažeistos sąžinės žmonių, kurie vis tik gali eiti vienas ar kitas pareigas ir gyvena savo suterštas dienas iš visuomenės malonės. Vilniuje neturėtųviešo ir atsakingo turime tiek daug nių visose srityse, kalingas buvimassvarbus laidas kultūros gyvenimui.”

Tokie žmonės turėti jokio darbo. Mes šviesių žmo- kad jų rei-
KAUNAS. — Susisiekimo ministerija nutarė Vilniaus grįžimui prie Lietuvos paminėti iš^ leisti pašto ženklus, kuriems projektas jau paruoštas. ♦

Rinks Valdybą
1940 Metams
Šįvakar Lilh. Nat. Detnocralic 

Club Susirinkimas.Lithuanian National Demo- eratie Club dis įvyksta priešmetinis posė- šį vakarą, lygiai adresu 3938 WcsiJ63rd Place.Šis posėdis yra gan svarbus, kadangi bus renkama valdyba 1940 m. Todėl 'gerb. kliubiečiai, bukite viši laiku, nes valdybos rinkimas vienas iš svarbiausių musų uždavinių. Nuo valdybos priklauso ir kl. gerovė.Taipgi n c Užmiršk ,10, kad musų metinis balius įvykstaVengc- Talman pareiga bilietus, daugiau-
šeštadienro vakare, liausko svcl., 4500 S. ąve., kliubiečiai jūsų yra platinti įžangos kad sutraukus kuošia svečių. Iš to bus kliubui pelnas ir svečius geriau palinksminsime. Taigi, dar primenu, kad šį vakarą svarbus

—Korespondentas

Garsinkitės “N-nose”
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Peenktad., lafikričib 10,1939

SLA NARIAI, BUKITE ATSARGUS!
Kalbėsiu drąsiai ir atvirai, 

nors kai kalu tai iiepalikš. Ne
turiu tikslo bet ką šmeižti bei 
versti į aikštę bile kieno, pri
vatinį gyvenimą.
Viršininkų nominacijoms pra

sidėjus, partijos, sriovės ir as
menys proponuoja kandidatus. 
Varoma Už, jUbš ptbpugatldd 
spaudoj, žodžiu ir . lapeliais. 
Taip jail visuomet buvo. Demo
kratiškoj organizacijoj 
ir būti negali.

Ir Šiemet visų spalvų 
nirtkai susitarė siūlyti

• sriovės sąrašu Kaip ir 
met, kandidatais 
imtinai savo
pasižyitlėjUšius atžagareiviŠku- 
mu, demokratijos ir laisvės 
priešus, didžiuma kurių yra 
apdovanoti Smetonos meda
liais. šitiems medalnirtkams ir 
tautininkų valdžios pataikū
nams norima pavesti Susivieni
jimas tvarkyti. šitoš sHdVės 
žmonės juk seniau jį tvarkė. 
Nualino finansiškai, pridirbo 
skandalų ir mojosi atimti na
riams teises. Nariams pasisekė' geliui neaišku, bet ir jis jų kan- 
jų atsikratyti. , didatas.

kitaip

taUtl- 
savo 

visuo- 
jie parinko iš-

sriovės žmones,

i ■rž-tež

Nesįiidri tikėti, kad hgrifti 
butų linkę pAveštl savo orgafti- 
zaciją vienos sriovės valdymui. 
Ypač tos sriovės, ktiri tiek blo
go jai yra padariusi.

Kita sriovė yra bolševikai. 
Jie date didžiatisių pastangų 
SLA užvaldyti ii* naudoti savo 
partijos tikslams. Kada nepa
vyko, netoli visi ir jų šalinin
kai pasitraukė ir įsisteigė savą
jį susivienijimą. Pas mus jų li
ko mažai. Bet šiemet dėl Vo
kietijos su Rusija susibičiulia
vimo ir dėl nesusitaikymo su 
kai kuriais pažangiaisiais dar
buotojais Amerikos Lietuvių 
Kongrese ir jie išėjo su savo 
kandidatų sąrašu. Išskyrus vie
ną kitą jiems palankų žmogų, 
visi jų proponuojami kandida
tai yra komunistai. .Kad Dr. 
Graičunas ieško vietos bet ko
kiam sąraše, tame nieko stebė
tino. Kad Michelsoniuką bolše
vikai stato, irgi nekeistai nes 
jis pilnai jų žttiogus, rtors it 
ginasi. Kokių hlalonių rtžsitat- 
navo pas jdbs j. Mažukna, dail-

Tiek to. Bolševikų sąrašas 
aus kelis ŠlmtltS Balsų. Tifek 
alsų jie StigėbėS atittduktbniio 

pažangiųjų sąrašo* Jie grisitar- 
Ūttus atžagatfeiviams. Gal jie If 
džiaugtųsi, jei atžagareiviai lai
mėtų. Tai butų jų ridopelhas. 
Jiems gal ir intereso yra. Kuo
met blogiau musų Susivieniji
mui, ‘ tuomet geresnė proga jų 
susivienijimui.

Kaip pereitu Idiku, taip ir 
šiemet tandasi žmdnių su as
meninėmis ambicijomis. Jie no
ri būti kandidatais ir nori būt: 
išrinkti, kad ir su pačiu velniu 
prisieitų dėtis. Jie su nieku ne
siskaito ir į savo sąrašą sude
da visus tuos, kas galėtų jiems 
pagelbėti'balsų gauti. Paprastai 
pasirenka sriovių lydėHiis ar
ba tokius pat evantiuristus kaip 
ir save. Thi pigios rųšies politi
kieriai, pelnagaudos ir 
mos ieškotojai.

Rimti ir išmintingi 
šiemet balsuos už.

Makalų 
Atbalsiai

t

ČIA YRA
GERESNI VALGIAI
ŽEMESNE KAINA!

MIDNVEST STORES” LAIKO ORESNES VERTYBES!

IŠPARDAVIMAS! Penkt. ir šeštad., Lapkr. 10 ir 11
.. ! .raili i.i'-' •' ............ I ai Iitohit

KOL PAKAKS! “EUROPA” IMPORTUOTI

KUMPIAI
“PILLSBURY’S BEST

MILTAI
apie 11-12 
sv. kehai

5 sv. maiš. 
23c

“MIDWEST” Puikiausi Golden Santos

KAVA 3 sv. maiš.
' 39c ,

rekld-

nariai

F. Bagočių į prež.
J. Mažukną į vice-prez.

■' Dr. D. Pilką į sėkret.
k. GugĮ į iždini

„ ĖL Mikužiutę į iždo globejds 
P. Dargį į iždo globėjus 
bt; StahislovaiiJ į dkkt.-kvot.

SLA Vakarų Kofti ndrys.

— Skaitytojų Balsai —

Skaičiau, '“N-nų” lapkr. 8-to 
numėryj, vieno radio klausyto
jo nuomonę apie Makalų} pe
reitos savaites vaidinimą. No
riu ir aš tarti žodį apie tai. 
Jau per kelius metus klauso
mės šio programo, duodamo 
Juozo Budriko pastangomis, ir 
labai pamilom Makalus.

Ir tiek jį pamilom, kad su 
džiaugsmu išgirdom, kad vėl 
prasidėjo šios įdomios šeimy
nos gyvenimas.

Taigi, klausydama sekmadie
nį tiek įsidomėjau, kad pati 
pergyvenau visą baisią trage
diją, ir ašaros liejosi taip kaip 
lietus. Taip lošėjai puikiai at
liko savo užduotis, kad noriu 
ir aš jiems kredito atiduoti. O 
žodis autoriui, bravo ir valio. 
Kad atsirastų daugiau tokių 
įdomių vaidinimų lietuvių ra
dio valandos butų labai įdomu 
klausytis. C-rtė.

Didelis Megztinių 
Išpardavimas

Visas 
svaras 47c

24nt.r- 83c
1 sv.

. maiš. 13c
“DOMINO” ar “C & H”
CUKRUS powdered ar rudas 1 sv. pdk. 2 už 17ę
“MAZOLA” Virimui Alyva paint. ken. 2^
“QUAKER” FARINA Reg. pak. 2 už
“LIBBY’S” 4 Rūšių
DEEP BR0WN BEANS 2 ken. 190
“LIBBYIS” Chili Con Carne No. 1 ken 2 tiž 190
“WHEATIES” pusryčių valgis 2 pak- 21*
“HORMEL’S” SPAM ’ 12 unc. ken. 25*
“LIPTON’S” Geltono Leibelio
Juoda Arbata maž. 9c sv. pak JŽ2* 
“FRENČIUS” Bit-d Seed 10 tmc. pak. 1^0
“FRENCH’S” Bird Grdvel 24 unc. pak. 9£
Puikus California Valencia
GRANDŽIAI 288 dydžio Į tulz. 25< 
■PUIKUS BESEKLIAI GRAPEFRŪiT fe už Į70
Puikios Califorhia Morkos dkt pund. 50
“AMERICAN FAMILY” . *
Muilo Trupiniaif 2 maž. 17c 
“CHIPSO” 2 maž. 17č did’ pak. 21 <

3 už į 3<“P & G” MUILAS
z “Windex” 6 unc. 140 “braho” 12 unč. kfen. 200 

“SOFWASH” Vandens MinkštytOjas Uid. pdk. 190 
“GOLD DUST” 2 maži did. pak. 170
‘‘SCOTTISSŪE” ~ 1000 rolės 3 už" 23^ 
“RIVAL” Šunų Maistas 1 sv^ken. 3 tiž 25^

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

Dabar Mokame 3^% Už Pa
dėtus Pitįigrtš. DiiOdaift Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

x LOAN ASSOClATIONoFChicago
JUSllN MAUklEWICH, Pres.

EGG --------------------  $6.00
NUT _____________  $6.00
BIG LUMP ------ -— $«-00
MINE RVN -----------$5.75

SCREENINGS ___ $5.00
PIRKIT DAbARl — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Miėfete it Ptifeffiifeščiuose.

£ M
iO-—ja

Tel. ARDMORE 6975
________ ' ■- ----- -  —- ■ -----------

4192 ARCHER AVENUĖ 
saviNgs federally 

INSURED

giltasis otdš vaikščioja po kam
barinį It Vienkart, Sukasi apie 
‘karštą pečių” per specialius ka
bineto krotelius* Pu’kus pečius 
sunkiai apšildomiem; ar dide
liem kambariam. Kaina žema, 
ek.oriortdškaš, trys populiarus 
modeliai.
Ttirl atitdžtiątlftį kūrė ir iraiifci- 
mo kontrolę. Duroplafetiniš eną- 
melio finišas. Puikus dezenis.'PV- 
rex-nedegamo stiklo langelis. Ma
ža ugnis, kuro taupintojas. Pe
čiui, kurs atlieka puikų dlifb'iį. 
Ateikit ir pamatykit.
Kainos $39*95 ir. aukščiau, leng
vais išmokėjimais. Mes garan
tuojame, kad pas ritus pirksite 
geriausi pečių ir už mažiau0 pi
ni irų. Įstatymas ir patarnavimas 
dykai;

Batented

ttrcuUVng

....................................................................... .........

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokfofniš kainomis, 
kokių negalime hiekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagdj e, kuti karus 
pardavinėja publikai.

TIESIOGIAI *
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų ųž 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kalnų Už Jūsų senąjį, o liku
sią dali
GALITE IŠŠIMOKfiTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parddos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvfenkte, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigu!

COOK UOUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West »314 Btrtėt 

prie Lootnis.
... . . Im, . rti n i W ■■

RakantDidŽidliath gaisrui palietus 
apylinkę paliesta buvo ir SoUth 
Side Knittiiig Mills, arba megz
tinių krautuve, 5036 So. Ash
land avenue.

Nors ir daug turto sunaikin
ta, betgi dar nemažai ir liko. 
Tos, tad, nesunaikintos turto 
dalies išpardavimą šiandien ir 
skelbiame. Yra Įvairiausių megz
tinių — svet’ėrių. Yra mokyk
linių, sportinių, ir kitokių. Iš
pardavimas šiandien 
Pasinaudokite proga, 
patys ir kaimynams 
te.

Sveikata Yra 
Tiirtaš

..----- t——
Dažnai yra sakoma, kad ge

ra' sveikata yra turtas; Betgi, 
nevisuorriet mokame ją įvertin
ti. Ir tik tuomet, kuomet jau 
pasijuntartie jos netekę ir pri
versti medikalės pagelbos šauk
tis, tuoirtėt tik suprantame ir 
kaip svarbu gera sveikata.

Vienas iš už vis svarbiausių 
faktorių gerai sveikatai palai
kyti yra geros rūšies valgiai. 
Reikalingas atsakantis maisto 
pdrinkimas. Geresnis maistas, 
geresnis valgis ir geresnis mais
tingumas, be ko neįmanomas 
sveikatos,palaikymas.: O kada 
gauname atsakantį valgį, tada 
ir kūnas gauna reikiamą vita
minų kifekį, kas taip svarbu 
Ausų kunui.

tad, kad geriau suplanuoti 
Valgius, reikalinga produktus 
dfkti tokioj krautuvėje, kur 
galima rasti pilną prekių ištek
lų. Nes tokioj krautuvėje pir- 
dttids ir lengvesnis ir pilnesnis. 
Wldwest Stores kaip tik ir yra 
š tos rūšies krautuvių. Tai yra 

didžiulė organizacija, sukurta 
cooperatyviais pamatais, turi 
nuosavus sandėlius ir, tad, pil
nų valgoirtų daiktų išteklių. Ta 
organizacija turi visas moder
nas prekybos vedimo galimy
bes ir gali savo narius kasdien 
visais reikalingais produktais 
aprūpinti.

Pastebėtina, kad perkant 
Midvvest Stores, galima gauti 
geriausios kokybės pfekes. Ypa
tingai geros kokybės yra tos 
prekės, kurios ItiH Midwest 
prekybinį ženklų. Tdi yfa to
kios rūšies prekės, keikią gam
ta suteikia arba žrtitfgailš mo
derniomis priemonėmis padary
ta. Tai pasėka to darbo, kok
sai yra leikal&Ujdmds iš gero 
prekybininko. Kita tiatlda pirk
ti Midwest Stores yfd dar ta, 
kad čia kainos visuomet žė- 
minusios. Be to, ši organizaci
ja perka tiesiog iš dirbtuvių ir 
garbintojų didmenomis, san
taupas perleidžia pirkėjams že
mesnių kainų forhloje. Tik 
perskaitykite skelbimą šiandien 
Naujiendse ir įsitikinkite.

(Skelb.)

GENERAL 
Radi o Store

3856 Archer A Ve.
M. SHltUS, Sales Mgr.

Coleman H , 
RAD1ANT CIRCULATORt 

o

Tel. Lafayettc 6i95
A. MILLER, Business Mgf.

ir rytoj.
Ateikite

praneški-
(Skelb.)

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

■fa

MOKYKLINIAI — SPORTO —LAUKO — NAMŲ

veteriai 4

IŠ VISŲ RŪŠIŲ

VYRAM, MOTERIM, BERNIUKAM IR MERGAITĖM

Kelv. Penkt. Šeši. Lapkričio 9,19

ATYDA ’
SKILVIŲ LIGONIAI!

Išgydome per du per ketųrius mė
nesiais skilvio, duodenalį ulserį, 
rūgščių, gasų, tulžies ligas. Nė ba- 
kirig sodos “Mucin” hė IndŽekšinų 
vartojame.. . . ,

DR. WALŠH 
tlU&ltiO SPECIALISTAS 

1602 W. Garfield Rlvd. 
aH, ,prOSPECT 7474 
AtbARA: 19 v. ryto Iki 9 v. Vak.

Victor Bagdonas
lOCAL 4 LONb dISTAncf.

MOVIMO
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į fermas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
ahtUotas. Taipgi pristatėm an- 
uls i Vifeas miesto dMifc.
3406 So. Hateted St.

Saukit Tel. YAftOŠ MM

• t’O^OGRA'M^

Iš Lietuvos
r-

-—r-------jj j-------------- ■ .......... ........... " >. .1 _ '_____ ,j.------------------------------- į.  

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

CONKAD 
fotografas

Studija įrengta pir- 
nos rųšies su mo
teriškomis užlaf- 
homis ir HollyvVood 
viešomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd Ši.
>1. ENG. 5883-5840

Musų Nuostolis Ytfa Jūsų Pelnas

PIRK NUO

450 . L _ -J - L ■

. Į III..............  1 1 ... !

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ— RADIO l|> II |

potgmmun.HJ.r
■ ■ m i ■ n i i i.. n    —— >

KAUNAS. — šiomis dieno
mis įvykusiame valdžios ir di
desniųjų privačių įstaigų tar
nautojų atstovų pasitarime nu
sistatyta, kad valdžios, savival
dybių ir privačių įstaigų tar- 
nautdjtii vilniečiams šelpti skir
tų neihažiau, kaip vienos die 
uos s&vo uždarbį nuo pagrindi 
nio ritinėsimo atlyginimo.

outhSide Knitting Mills 
5036 S. ASHLAND AVĖ 

t ,____________ ___________.

ŠI yra MUSŲ NAUJOJI VIETA ATEINANTIEMS 5 METAMS!

BPPICIKNT
Uit only on« l«v«l 
•jtocnful to • cuji M HhH 

fbur fer roori

Šame price rot 
u48y««tta



JUBILIEJINIS MIESTASIAUJIEI
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

(ANTRO LAIPSNIO TESINYŠ)

PETRONELR SESTOKAS MATULIAUSGAPSIS
4 hRROZEVICIUS ŽUKAS KIENfi

4405 Valley ViewChicago, III
1323

Baltimore.Md Baltimore, Md

Turi 1376$ balsų Turi 12740 balsų125368 balsųTuri Turi Turi 4500 balsų

BULOTH

S* Louis,

Turi 10582 balsųTuri 10775 balsųTuri 11775 balsų

ROVAITIENĖ ŽICKUS
MOCKUS

Herrin

P. GALSKIS

N. StLouis2640 Turi 2100 balsųTuri
Turi 10,000 balsųChicago, UI.

GLAVECKASSEKYS
34826 balsųTuri

904 Broad St.Wilkes Barre, Pa.
Hartford, Conn.

ALBIN SMALELIS
DUNDULIENE

N- Kostner1943NARBUTAS Turi. 1500 balsųTuri 1550 balsų615 Cortland St
ęhicagojllAvė

J. MAKSVYTIS

Calumet City, III

Turi Turi 8275 balsųTuri 9450 balsų 8550 balsų ŽUKAUSKASTuri 22283 balsų J. MARTINAITIS

Route
Mich.Free Soil EDKINS

KLIKNA
KULESUS

1649NAUDŽIUS

Turi 500 balsųbalsų

9424

Turi 6025 balsųTuri 7825 balsų KRUKONIS

TRUMPICKAS

Turi 300 balsų

Turi 5500 balsų Turi * 5118 balsų
KAZAITIS

GARSINKITeS “NAUJIENOSE
Turi 15456 balsų

10029 
Avė., 
TeL

MRS 
4027 
Avė.

JOS-
1833 

Avė.,

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073
ASCILLA 
Evergreen 

Chicago, III. 
14300 balsų

2230 Alpinė St., 
Grand Rapids, Mich

K. MANKUS 
S. Maplewood 

Chicago, UI.
22736 balsų

Box 318 
Millinocket, 
Maine.

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

185 Silver St. 
>. Boston, Mass.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, m.
Turi 22325 balsų

LAIPSNIS ANTRAS 
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

1739 S. Halsted St 
Chibago, III.

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

42 Keith St.
Lee Park, 

Wilkes Barre,

527 S. 4th St., East

EDVVARD JUSAS

Hart, Mich,

Turi 1000

700 S. 9th St.

2122 W. 24 St 
vmcago, III.

Turi 15438 balsų

Turi 500 balsų

F. D AUGINT 
359 Jefferson St 

Aurora, III.

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

J. JURKSAITIS
3Q8 E. Market St.

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

A. L. SKIRMONT 
15723 La Throp Av. 

Harvey, III.
Turi 14100 balsų

TISKEVICIUS
27 Norwood avė. 
Brobklyn. N. Y. 
Turi 3503 balsų

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

J. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harbor.Ind 
Turi 3175 balsų

C. K. BRAZE
7437—14 Avė., 
Kenosha, W|s.

Turi 21922 balsų

Turi 2275 balsų

Turi 3000 balsų

1224 Harrick Avė 
Racine. Wis.

J- ŽUKAS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Turi 32875 balsų

1519 W. Lombard

F. SWEETRA
Newberry St. 

Mass.

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding
Aye., Chicago.Tll
Tel. Spauld. 9207

Turi 22,000 balsų

1108 ElizabethAv.
. Grand Rapids, 

Mich.

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė. 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

GEO. 
ŠESKAUSKAS

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

F. BULAW 
806 W. 31st St.

Chicago, III.

Turi 4500 balsų Į Turi 3795 balsų

ONA VILIENfi
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 6208 balsų

S. NakKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

Turi 109531 balsų

1418 Muskegon av 
Grand Rapids, 

Mich.

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

2131 W. 24th
Chicago, III

ONA DAVGIN 
6108 S. State St, 

Chicago, III. 
Tel. Englewood 6530 
Turi 74041 balsų

V. BU D VI DIS 
4094—9th St 
Ecorse, Mich.

TeL Vinewood 
1—0789

Turi 20,090 balsų

Ten bus išdalytos kontestantams ir skaityto 
jams dovanos.

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

Turi 1250 balsų

135
Lawrence,
Turi 2275 balsų

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III. 
Tel. Nevada 8856 
Turi 33906 balsų

JOE VVOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, HL 

tel. Haym. 5890 
Turi 16825 balsų

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III. 
Turi 3000 balsų

J. NOVO- 
GRODSKAS

115 Belwood avė, 
Toronto, Canada

ALBER1 
UŽDRĄVAITIS 

4031 S. Talman 
Ąve., Chicago, I1L 
Turi 8170 balsų

SKAITYTOJŲ BANKIETAS 
įvyks sausio 14 d.—1940 m, Rubsiuvių svetainėje, 

333 So. Ashland Avenue.

BĄRNISKIS
Būrnside Av.

Chicago, m 
Turi 5875 balsų

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III 
Turi 3200 balsų

JOS. AUQAlTIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 10775 balsų

Paulina 
Chicago, III.

Turi 800 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St-, 
Waukegan, UI.

Turi 37800 balsų

SUGDINIS
212 E, Clark St. 
W.: Frankfort, III 

2750 balsų

35th Avė.
Melrose Park, III.

NON GRADUS
NUO 201) IKI 5000 BALSŲ

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40.000 BALSŲ—DOVANA $100.00

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St 

Chicago, III.
Tel. Lafayette 5647
Turi 27597 balsų Turi

Turi 650 balsų

22 23

f. RUČINSKAS

Rodney. Oont.

CANADAr; >

D. RU^f 

1042 N 7 St 
Člinton, Ind.

r

Turi 500 balsų Turi 500 balsų
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■rpeepktad., lapkričio 10, Į939

Naujienų Kontesto Eiga
\ ---------------------------------- —

Jau galima sakyti, kad koų- 
testas eina prie pabaigos, nes iš 
patyrimo yra žinoma, kad 
švęnčių laiku pasidaro sunku 
gauti pinigus už prenumęrątą, 
nes paprastai pirkimas dovanų 
užima pirmą vietą, o už laik
raštį, sako, “apsimokėsiu yf- 
liau”.

Todėl kontes|aptai yi?ą sayo 
energiją ir atliekamą laiką tu
rėtų sunaudoti šį męnesį, kad 
galėtumėte apeiti visu? savo 
prpspektus. IŠ ?ępų skaitytojų 
mėginkite iškojektuoti preną- 
mėra|as iš unkšto, nof? jų pre
numeratos dar pębutų pąsfbąi- 
gusjos, O nauju? nęatlęiskį|p 
neprjkąlbmę užsirąšy|i “Nau
jienas^ dar sį ipęnesį.

Yra dar (Įaiig lįętuyių, ku
rie neskaito jokio laikraščip. O 
jeigu skąito yįeną, taip yrą 
lengviau užrašyti ir antrą. Prie 
to, nereikia aptepkti žmogų pe- 
pakalbinus užsirašyti “Naujie
nas”, nors žinoma, kad ji? yrą 
kitos pakraipos. Jeigu jam gra
žiai išaiškinsite apie “Naujie
nų” gerumą, tai nežiūrint ko
kios jis pakraipos nebūtų, yra 
proga jam “Naujienas” užrą- 
šyji-

Ęai kurie kpntestantai užra
šo “Naujienas” ne tik klebonui, 
bet ir visam bažnyčios komite
tui. Tas pats yra ir su taip va
dinamais “ščyraisiais”.

Prąugąį I Tifc daugiau pasi
šventimo, o pamatysi|e, kad sa
vo kvotą išpiWy$ite-

T-
Ęoi)te$to Vedėja?.

Nuo Ęęęęshps
Kontestanto

Louis Geathe, Koute 1, Ępx

laiko Bąrbęr Shop prie 267 Vf. 
51 St. Už supažindinimą jam 
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Trejų Metų Mirties 

Sukaktuvės

Mano mylimo Vyro 
ANTANp MIKIENO

Antanas Mikienas atsisky
rė nuo musų sulaukęs pusės 
amž., lapkričių 12 d„ 1936 m. 
Juoda žemė atsiėmė nuo mu
sų lapkričio 17 d. Paliko dide
liame nuliudime moterį Tek
lę, po tėvais Grujnaitė, ir du 
posūnius: Bronislovą ir Albi
ną, motinėlę ir dvi sesutes ir 
švogerius Lietuvoje, ir dvi 
sesutes, Budrienę ir Zalato
rienę, Brooklyne, pusbrolį 
Mykolą Valonį ir daugiau 
švogerių ir švogerkų Ameri
koje ir Lietuvoje.

O, tu brangus mano vyreli, 
kaip man liūdna be tavęs. Kur 
aš niekaip negaliu tave pa
miršti. Nei pailstu aš tave 
lankydama ir gėlėms tavo ka
pelį dabindama. puliu. ir ke
liu, vis tu mano mintyje stovi. 
Vis rodos laukiu sugrįžtant 
tavęs mano, numylėtas vyre
li. Tikrai matau mano lauki
mą veltui, jau tikrai tu ne
sugrįš! pas mane, bet anks
čiau ar vėliau aš pas tave 
ateisiu.

Šitai liūdnai atminčiai, ma
no mylimo vyrelio bus Raiko
mos calunavos mišios 7:45 v. 
ryto, »Lapkričio ,17 d., 1939
m.,^Gimimo Pan. šv. bažny
čioje, ?8th ir Washtęnaw. Vi
si giminės ir pažįstami malo
nėkite atsilankyti ant mišių.

Nuliūdę,
Moteris, Posūniai, Marti ir 

Giminės.
Tave, mano brangus vyreli, 

prislėgė juoda žemė, kur nie
kados neatsikelsi, daugiau ne
simatysime mes šiame pasau
ly. Liūdi tave moteris, fęklė.

Stepono N ark io Rė
mėjai HNaiijięmr 
Kontežjte -

J. ir A. J$ųzmjcRąį, 7RĮ7 Sq. 
Fįavyard Ąve., rąniąus įp drau
giško bųcįp ŽĮnoųės. Gyvena są- 
vo gražiame nuosavame įname. 
Mfg. Ą. puzmįckięųė (})|ivusiq- 
jį Ą. Gudonienėj yrą plačiąi 
žjųoma moterų yęiRėja ir seną 
“^ąųjįęąų” ^Įcąįįytpją.

ĄcįpĮpb AnjMjją Zabprskiaį, 
582p No. SakFąiRRt0 Avę., gy- 
yęna ‘sąvp nuo?ąyąiųę namą. 
ĮŠauklėjp 3 gražią? cĮųkteris. 
Mikaliną Čebątąs ir Sofiją Mil- 
|er jau yrą vęęlųsios, q Aleną 
daf nėra “pąklįĮiyĮjsi” į “ston$ 
motęrysfės •. Ačiū p-iąi'Įfaborsr 
kienei, kuri pati iš liuoso noro 
pasišaukė mane ir davė man 
kpntesto “serą”. ’ - .

Visiems gerai žinoma? popu
liarus biznierius ir sporto mė
gėjas Tony Zellon (Zalagenąs), 
7132 S. Racine Avė., yra sena? 
naujienietis ir gero pašaukimo 
lietuvis. Jis sėkmingai varo ta
verno biznį. Reikia žymėti, kad 
prie jo biznio sėkmingumo 
daug reiškia gabumas jo numy
lėtos žmonos, Stellos. x x

Antana? Kaząk (Kazakevi
čius), 4535 S. Wallace St. sėk
mingai varo biznį svetįmtaučių 
apgyventoj apylinkėj. Jis čia 
per dąugelį metų užlaiko yąl- 

!gomų dajktų krautuvę. Atsinau
jino “Naujienas” metanąs. 
Ačiū! ’ . -

206, Kenosha, Wis., turį mcįę- 
lį ūkį ir yra geras ūkininką?. 
Užlaiko /pardavimui yiską — 
sviestą, suriųą, kiaulinius ty 
Lietuvoj kaip sako — beko
nus. Patartina P&s jį sustotą. 
Yra malonus žnąogųs.

Naujieniečiai, kuriems ‘-Nau
jienos” jau baigiasi, duokip 
msn arba Ę. Labanui žinoti 
ąpįe tai. Mę? prjbusim ir at- 
naujinsim laikraštį, o jus mums 
pagelbėsįte gauti daugiau bal7 

Ačiū.
C. Ę. Bpązę, 
7022 Sheridaų Roąd, 
ĘėRoąhą,

x i stmtrtu n**
Hft PRsas,
•fe? 8iwi m -yM-
wrW§ ir mm tal- Hos totorė?-

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIŲ ŠILKINIŲ ŠEIDŲ 
dirbėjų, savaitinis dad>aš, nuolati
nis. 3442 North Avė., K.ey?tone 3pĮl

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos_________

►ĮDUODA TAVERNAS, kam- 
kaipbariai gyvenimui arba 

įu partnerį. 3538 So. Halsted.

sy.

John 4 Sjnkw 
Pasekmę?

Auna Bruzgulis, Home Sport 
Taverno savininkė, 2645" W. 
43rd St., sekantį šęštadienį ir 
sekmadienį švęs savo vienų me
tų biznio paminėjimą. Ji yrą 
prisirengusi maloniai priimti ir 
pavaišinti savo draugus ir kos- 
tumerius lapkričio 11 ir 12 die
nomis. »

Domininkas ir prpnislava 
Dubinskai, 3613 S. Parnell avė., 
išauklėjo 3 sveikus ir gražiu? 
sūnūs. Vienas iš jų buten 
Stanley spalių 28 d. apsivedė si 
p-le Prisbitekiute. Vestuves bu
vo iškilmingos. Daug gerų pa7 
sėkmių jaunavedžiams. Jų mo
tina Bronislava, kuri sūnų vedė 
prie altoriaus, reiškia susikrim
timą netekusi sunaus. Mat, jau
navedžiai dabar apsigyveno at
skirai.

Naujienų Kontestantas
Steponas Narkis, 

4353 So. Talman Avė., 
Tel. Lafayette 3974.

Į<on{esto vedėjas > paskyrę 
man pąsįęhti nors šeštąjį laips7 
nį kontęstąptimpkų kopėčiose.

Bu pagalba ?ayo rėmėjų aš 
tikiuosi savo 'paskirtį išpildyti, 
nes tikiuosi, kad trumpoj atei- 
yj turėsiu progos užprenume

ruoti “Naujieną?” visiems, ku- 
ąe žadęjp manę paremti kon7 
testo pabaigoje.

Mąno ręmęmiĮi? nuoširdžiaį 
ačiū. —John Ą. Sinkų?.

Išpildė pažadą 
»

Jopas Mikšius, 3222 S. ,Wal- 
Įące S t., seniau^ buvo ožsipre- 
numerayęs dienrąštį ir pažadė
ję ąteį|yje pręppmęratą prail- 
gįnjį. Praeitą sąvąįtę jis savą 
pą|adą išpildė.

J. Miknius turi pastovų dar
bą “mašinšapėj” ir yra senas 
“Naujienų” skaitytojas.

o a 1 a
Ponai Joseph Poyilaįčįai at

naujino prenumeratą. Keletą 
kartų jie yra parėmę mane 
kon tęs tuose, nesunku buvo at
naujinti '“Naujienas” ir šiame 
kon teste, i

Pp. Povilaičiai turi niiosaviis 
namus 3213 S. Litųanica Avė., 
kur pastoviai gyvena per eilę 
įlietų. J. Povilaitis yra veiklu? 
ir apsukrus lietuvis. Dirba pa
stoviai vienoj elektros stotyj 
ųž inžinierių.

Esu dėkingas už paramą.

? S R
^Prlh 

gyventftifts. turi mojier- 
niškj| bą^erFię Wa-
bansia Aye. ■ Jis atsinaujino 
“Naujienas” ir dar ketino pa
tarpininkauti inano talkai. Taip 
pat ačiū p. Ant. Šimkui už pą- 
larpininkavimą. Jis irgi man 
prigelbsti surasti naujų skaity
tojų. Šiuo visiems mano talki
ninkams ir bendradarbiams ta-

v K > / ♦ ■ • r A ; • •

riu širdingai ačiū.
> % ♦ « 

širdingai ačiū.
DOVGĮN 

61Q8.So, Sfatę’^t. 
TeĮ. Englcwood 6530

Nuo J. Mačiulio iš
» » F ♦ t

Wąykęgan, Įll.
■ , * . Mm. ' 1

Tariu širdingą 
tiem? draugams 
skaitytoj an)S.

lį^arė Švitorieųer 824 So. Jack- 
son Št., Waukegan, atsinaujino 
dienraštį “Naujienas”. Jinai yfą 
apsišvięįus ir ąpsiskąičįus. Laik
raščius ir knygas visuomet mėg
sta, o už vis ląbįąusią iijėgslą 
dienraštį “Naujienas”, nes ji 
skaito jau per ke|ipliką metų. 
Jinai turi porą gražių namų ir 
gražią, jau išaugintą šeimyną.

Svarbios prakalbos įvyks penkta
dienio vakare, lapkričio 1Q d.„ MiĮ- 
ėos svetainėj, 3142' S.' Halsted ^tr. 
Kalbės savaitraščio ‘‘Naujos Gady
nės” redaktorius J. V. Stilsonas iš 
'ste’vjr yorkę ir V. Pp§ka “Nėujiend” 
Štabo narys. Įžanga veltui, pradžia 
7:30 vai. vakare. Kam tik laikas lei
džia ' turėtų' ' nepraleisti progos iš
rausyti šių prakalbų. Kviečia 

’ y ' Rengimo Kom. I ♦ •• *
KRIAUČIŲ ŲOKĄLO 269 

A. C. W. of A. mėnesinis ir nę- 
paprąstas ?ų$įrinkiĮnąs įvyks penk
tadienį, lapkričio 10, 7:30 vai. vak. 
Amalgamated Centro name, 333 So. 
Ashland avė. Visi nariai kvięčiami 
atvykti, bus Jpįrit Board viršininkų,. t x . .
biznio agehtų ir Tčkalo valdybos ranto virtuvėję, o yyras uz porteri- 
nominavimas. ’ ' Pragyvenimas ir geras mniraatiA

_F. Brusįs, ?ekr. šaukite Capitol 2338.
SLA ■ ANTRŲ . VAJAUS REIKA

LŲ įvykstą SVARAUS SLA. kuopų 
bei vajaus brgahižatorių’ susirinki- 
nuĮ?- Prie tpC k^ie^iami jr SŲĄ. p 
Ąpskričio delegatai, kurie tik galitę PATYRĘS VYRAS prie “Mashie 
tai dalyvaukitė. Brol. adv. K. Jur- Ipapięr”, turi žinoti kaip padaryti 
gęlionįs pageidauja visus matyti ir plastinias formas. 308 No. Mičhi- 
kartų pasitarti. Konferencija įvyks gan Avenue, Room 302. 
šiame sekmadienį, lapkričio 12 d., 
Fellpvvship Hoųsę, 831 W. 33rd PI. j 
i vai. po pietų?

SLA. 6-to Apskr. Valdyba.
GARFIELD PARKO VYRŲ IR 

MOTERŲ PAŠ. KLIUBO susirinki
mas įvyks lapkričio 12 d., 3958 
Fifth Avė. Napolijono Restaurante. 
Prašom narius atsilankyti.
Joę Wpskį, 4633 yv. Jąckson Blyd.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS męri. susirinkimas įvyk? 
sekmadienį, lapkričio 12, Chičagoš 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted st., 12 yąl. d. Nariai kviečiami 
atsilankyti. —A. Kaulakis, rast.

MERGINA BENDRĄ; TAVERNAS PARDAVIMUI ar
ruošai, nėra skalbimo, ei|i renĄM. ’ Prięžastis liga. Biznis seniai .
geri namai, Northsidėj, LpngbęachIšdirbta?. Ant bįzniavos gatvės. 
1416. Lafayette 0427. 38^4 So. Kedzie.

HELP WANTED-MALE-FEMALĘ 
Darbininkų-Darbininkių Ręllętą 
REIKALINGA SENYVA ŽENO- 

TA PORA— moteris dirbti restau- 

mokestiš. 
Klauskite

Pragyvenimas ir 
įGrig.

HE

REIRĄLINGĄS VIDURAMŽIS 
porteris, tayernui—patikimas. Kam
barys, užlaikymas ir alga.

6758 West 65th St.

PATYRUSIŲ ŠEPEČIŲ DIRBĖ
JŲ. Leibig Stapling mašina? varyti. 
Rašykite laišką, Bo* 1105, 1739 So. 
Halsted St. 

■ ♦ »

REIKALINGAS Patyręs DARBI
NINKAS dirbti restorane ir paty
rusi veiterka. GEORGE’S CĄFĘ, 
3465 So. Morgan Si’.

Mano Talka
>1 • >. e <

ą.čiu gekąn-
“Nąųjįęųų” PARENGIMAI

GARFIELD' PARK KLIUBO ba
lių? įvyks lapkričio 11 d., Liberty 
Club, 3420 W. Roosęvelt Rd., Pra
džia 7 vai. vak.. Malonėkite atsi- 
lankyp, o pieš užtikriname visiems 
liriksmįus laikus praleisti. Bus gęrų 
gėrimų ir skanių užkandžių ir ‘ ga
lėsite smagiai pasišokti prie geros 
rpuzikpš.

TAVERNAS PARDAVIMUI — 
Gera vieta — Biznis gerai išdirbtas.

2259 W? 23rd Place, Capal 5976

PARSIDUODĄ TAVERNAS pi
giai dėlto, kad turini kelti savo da
mą—ši vieta labai graži. 7 kamba
riai viršuj ir vita šokti. 4414 South 
Rockyrell S|. v.

PAIEŠKO PUSAMŽIO ŽMO
GAUS kaipo janitoriaus, kuris su
pranta apie boilerį ir apie namų 
darbą. Kambarys, valgis ir $5.00 
savaitėj; darbas ant visados. Pa
šaukite Normai 6902.

FURNISHEb ROOMŠ^-TO RRNT

i nvFikR9^^““"“LUvLlIVIO Visas Pasaulio
Dalis

kvietkinįnkAs
Gėlė? Vestuvėms, Bankictams 

ir Ragrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. TARPS 7308

M
 Gėlės Mylintieąi? 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone Į.AFAYĘTTE 5800

Iš Indiana
• - • »

Harhor_____
P-as Ignas Kpląs pžsirą|ę 

“Naujienas” vieniems metams. 
Jie yra seni naufieniečiai, gyve-; 
na lietuviškame dįstrik|ę ądre- 
su 37Į8 ĘĮm Št. ' ’

John Gustaitis, musų žino
mas Kultūros D-jos pirminin
kas, užsirašė vieniems metams 
“Naujienas”. Jis turi gražų biz
nį — bučernę prie Pulaski ir. 
140th St., o gyvena adresu 3732 
Grand blvd. Yra geras lietuvių 
visuomenės veikėjas.

Jonas J. Landžius,
. Indiana Harbor, Ind.

J. A. Landant, 3^41 S. Mpj- 
gan St., visiems metams laiko 
prenumeravo “Naujienas”. Jis 
yrą sayįpinkas bųčernės ir gro: 
sernęs. Jo krautuvės lentynos 
(ęppįpąi pripildytos įvairiomis 
ipąisto reikmenimis, o aptarna
vimą? yi?ięms greitas ir man- 
dą^ps. Pas p. Landant man te- 
(<q §ųsį|i|<ti p-ią D. Kvedaras, 
Ant. Ęvedąro žmoną, ir Aleks 
^ypciarą. Jie yįsi malonus ir są- 
ipppiugi lįetyyninkai. širdingai 
ypr|įnu p. Landant svetingumą 
ir vaišingumą.

O » p
John Jpppbs (Jcįpą? Jąkubąį- 

tis) užlaiko Delicatessen, val
gomų daiktų jcrąutųvę, 3724 S. 
Haj?ted St. Jis savo broliui Si
monui, kaipo Kalėdų dovaną, 
prenumeravo “Naujienas” ad
resu Skaudvilės paštas, Jakštų 
kaimas, Lietuva. Simonas Jaku
bauskas, gavęs iš savo brolio 
4oųp tpkįę pavyzdingą doyaną, 
Jurą? daug spiagump. , Kalėdos 
jąu ąrtęja, |ąt vįsįems patariu, 
kąd s^vo gęntis ir pažįstamus 
ą^iniii|tumet apdovanot su 
“bfąu j ienomis”.

Mykolas Girnius, 837 So. Vic- 
tqry st., Wąųkegąą, į|l., yrą ge
rą? nąujięniętis, buvęs ūkinin
kas, kuri? cJabartjpiu laiku gy- 
yeną Waukęgane. Tųręjo tąver-' 
ąą, Jjpt tai jąni nepątikp. Tę- 
yaąis ^ąl jjųtų geriąų ukyj, bet 
duktė Mįljda geriąu myli mię?- 
įp gyvąRiibą-^JąiRiįems nnęste. 
linksmiau yra gyyęnti.

Stąnisloyąs Jurgąįtjs, 839 Lc- 
no^ Ayę,, \Vaųkęgape. Spnąs 
Wąųkęgano gyventojas ir sepąs 
^Naųjięnų’'’ skaitytoja?. Jj? 
“Naujįeąąs” skaito nuo pat jų 
pirmų metų ir !dar daįiar tębe- 
skaito ir neįnapo su jpipi^ skil
tis. Jurgaičiui yra apsišvietę, 
progresyviai ir pažangus žipd- 
nės. Šeimyna jau išauginta — 
trys dukterys ir viepęs sūnus; 
Visi jau vedę ir gražiai gyveną. 
Taigi ir tėveliams yya smagu.

B0HEM1AN GIRI
• • » h » ’ /

“ČIGONAITfi”

Nov. 20,1939 
NAUJOS GADYNĖS CHORAS 
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Diena Iš Dienost

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGAL0W

4 nauji mūriniai bungalovv, po 4 ir 
6 karhbariu?. Moderniški, kafštu 
vandeniu ir garu šildomi. Yra su
ros, elektra, gasas, gatvekarių pu- 
sa? sustoja prie pat durų. Ir 1 mū
rinis biznio namas ant kampo 111 
St. ir Crawfęrd Avė. Parduosiu pž 
jUsji tinkamą pasiūlymą. '

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN HOMES

3958 W. 111 St. Beverly 0005

DVEJŲ PAGYVENIMŲ, medini? 
namas, 4—5 kambariai. Yra maudy
nės, pečiu šildoma. Parsiduoda pi
giai. Savininkas randasi 3364 So. 
Halsted St.

REJĮDON KAMBARYS, VYRUI, 
merginai arba ženotąi porai, prie 
mažos šeimynos. 836 West Čullerton 
St., pirmas aukštas.

FQR RENT—Ilk GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

MARQŲETTE PARKE
68th ir Maplewood, 8 kambarių 

mūrinis bungalovv, perdarytas į 2 
flątu, karšto vandens šildymas, 2 
karų garažas, kainą $5,700, mažas 
įmokėjimas, priimsiu į j maigus,, 
namą arba lotą. Telefonuokite po 
7:Q0 yal. vakaro, Prospect 0176.

AUTOS—TRUCK8 F()B SAL* 
Automobiliai ir brokai PardaViinui 

‘ P A R D A V I M U I 1936 METŲ 
BŲICK, 4 durų sedan su dviem 
viperiais, dviem užpakalinėm švie
som ,radio ir detYosteriu. Kaina 
$385.00.

CENTRAL AUTO SALĘS, 
3207-9 So. HAlsted St 
Phone Victory 1717.RENDON 5 KAMBARIAI aut 2 

lubų, pečiu šildomi, su visais 
patogumais. Renda $25.00. Rfendau- 
ninkai turi būt be vaikų. * 

3856 Archer Ąvęnuę.

VVHOLESALE FUĖNITURE ’ 
Rakapdai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdama^ cash qž rakandus, ?u* 
taupiusi nuo 40 iki 60%. JV(es prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
da?! pas muš. ALIŠAUSKAS, Su- 
nūs, 6343 S. Węstęrn Avė., Chicago 
111. Phone Republic 6051.

VARTOTŲ KARŲ BARGENAI 
1936 f PLYMOUTH 2 durų De Luxe 
šildytuvas .................
1936 DODGĮ-R 4 dųrų, rądio,

Šildytuvas ..................... i.....
1937 DODGE 4 durų sedan, ra- 

dio4 šildytuvas, laikrodis .... $425 
su nauju defrosferiu.

1935 CHRYSLER 2 durų, šildy
tuvas ......... .’..................... $225

1937 LAFAYETTE 4 durų sedan 
radio, šild. overarive kaip 
naujas ....... ........   $385

SQUARE DEAL AUTO SĄLES 
5926 So. Ashland Avenue, 

Republic 7711.

$265
$325

Smagios •
Vestuvės

BRĮDGEPOĘT.—Pereito šeš- 
įądiejiįp vakarę įvyko labai šau
nius ir smagios vestuves Chas. 
Ūkelio salėje. Jaunavedžiai bu
vo p-Įė Dorothy šileikaitč ir. 
Qep. Grokulsfty. Vestuvių puo
tą tiĮęrąi bU¥Q iškilminga ir 
spiągj. Svečių buvo virš trijų 
šįpitų. Kadangi šijęįlęos yra 
pjrpiiąus gyvenę Rpckford, III, 
to,dpi atsiląnkę dąug rockfor- 
diecių. Jąunayedžiaį abu turi 
darbus, todėl jiems bus mažai 
vargo gražiai gyventi.

— VBA.

FU RNITUREFIXTURE FOR S ALE 
Rakandą! iif Įtaisai Pardavimui

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. Į MUSŲ kainas neįeina 
palūkanos, aukšta nuoma, bloga ri
zika. Čia ir. tiR čia jus kaipo pi
niginis' pirkėjas gausit viską kas 
gražiausia frontiniam kambariui, 
vąĮgpmąjam, mięgkambariųi—bal
dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįstą piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jei nepatėnkinti.'

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Di?tributor 1
525 West 7(>th Street

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

Šekm. iki 5.

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

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

FINANCIAL

PUODAM PASKOLAS 
Perkam morgičįųs, parduodam ir 
išmainom namus, ukius, lotus ir 
biznius.

NAMON & COMPĄNY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigąn ežero) 
Phone—OĄKLĄND 612 Į.

Antanas Rukšėnas, Węst Wa- 
shington Street, Waukegąn, Įll., 
atsinaujino “Slaujienas”. Pir
miau buvo chicagietis, po tam 
ukinipkąs, q dabar tai nežinau 
kas. Turi miestą namą ir,ppe- 
miesįyj mažą ūkį. Dąb'ąr pęi lj- 
kinipkas, nei miesčionis. Jų šeį- 
myna jąu išaugintą. Vįępa jų 
duktė yra gerą dąinįpiųkč, ži
noma visiems, Amlą Kujjilieąę, 
Bostpnę, Mas?., profęspyįaus 
į£uj)ijiaųs žmphą. Rpk^ęnąi yra 
zipoiĮii įpusų ąpylinkėj ŽBiopė?, 
apsišvietę ir p,ą?itųpntį, ląnjcp- 
si parepgiipųp?e ir dąrhųojasi 
lębui ŠLĄ ^62 kųopp.?, prįę kų? 
rios priklaus^, ,

vT T“
Pranas pąšty?, 102(į LipcpĮp 

St., No. ęhjcągp, IR. Ęasįys dąr 
yrą jaunas, pesęnįaį vędęs ir 
augina vieną Nors ne
seni šios apylinkės gyvęntpjai; 
bet jau gerai susipažinę su vie- 
tp^ lieįuv|ąįs. Pranas dirįją Ąm- 
ęiąęaų Steel ąnd Wire dirbtuvėj 
įį gerai uždirba. Laimipgps af?

ir linkiu, 
J<ąd pa?įĮiktprnėt UNąnjįąnu^ 
šeįpiynos papai? anį visados.

J. Mačiulis,
906 fręscatf S t., 

5Yęuke^an, IIL

COAL—VVOOD—OIL~~

10

Rengimo Komiteto 
Susirinkimas

šį penktądięnį, Lapkričio 
d., yįsi nąpąi l^ppiitetp, ren-
giąnčio įiąnkįetą pagerbimui 
D,L Poškos, prąšpipį susirinkti 
salėj, antrašu §9|2 S. Węstern 
Aye.., 8 vąį. yak.

Per susirinkimą bus disku- 
ąuojama išplatinimas bilietų 
šiam parengimui, kuris įvyks 
grupdžip 2 d., Sherry viešbutyj; 
ir apie atlikimų kitų formalu
mų. "pįę, kurie jaučia norą dą- 
lyyųuti šiam susirinkime, yra 
kyiečiami atsilankyti.

voveris šaudydavome. Jis turi 
plačią praktiką medicinoje ir 
savo mieste Dr. Kinderis eina 
Sveikatingumo Departamento 
gydytojaus pareigas M

ŽEMIAUSIOS KAINOS
' ; CHICĄOOJ ‘ “

Range pil—6 %c. už galoną pefkąnt 
P° 15QZ gąlpnų.

No. 3 OiJ—(s&c.—perkant po 400 
galonų. . -

FELDMAN,
z- Tęl. HĄRRISOĮf 3000.

Išsiėmę Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Jpsęph Branįa, 28, ?ų Vero- 
nica Grubąš, 30

Raymond Shultiš, 25, sų Ar- 
ęoffms". 2p■ ‘

Vytautas Ząiuaiej*, 38, su 
Mįpna Gruetzner, 31

Reikalauja
Perskirti

James Thoiųą? nuo Ęrances 
Thomas

> * k».

Gavo
ą^F^iras

Naomi Mishell nuo John Mi- 
shell z
’ Jeapųe Babin nuo Filomenas 
Ba^

ieško visokiu pirkinių, bia 
Wo’progų ir Į. t

samdytis ir L t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį koBtumerb bet Ktrsinki- 
tės BIA1<DĮE^ NAUJIENŲ

SKAITTgięE kas diena Naų- 
jiėnų 7-pie puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvąirių gerų
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
nęudokitės Naujienų ąukštos 
yęrtybės clasęįfieU skyriaus pa- 
tamavimu pasaukdami' arba aV 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED §TREĘT
Chicago/ tų.

Chičagoje 
Lankėsi 
Dr. Kinderis

Paątąrupjų ląįkų phięagpje 
lanktį Djr. Ądpmąs Kinderis iš 
Amętęrdam, N. Y. Trumpam 
laikui buvo sąstąjęs pas sęvo 
giminaičius Dr. M. T. Strikolį, 
^rgsu $041 Sd. Ąlbąny Avę;‘ 
’ Dr. Ęinderis yra dąr jaunas 
žmogus. Mėgsta sportą. Atsi- 
męnu, kai J1S dar mokėsi Chi- 
cagoje, p.p. Strikolių - farmoje

' P.. EJryĮifeji, 802' WeUer Avė., 
Ląpprįę^ lųd., atsinaujino Nau
ji epą?. Ji? ir jo maloni žmone
lę, ^doįfina, yra^gero budo ir 
sąmo.pjpgį lietuviai. Jie turi 
ųžųugji»ę |ris dailius sūnūs: 
Pranę, Karolį, Viktorą; 
dukteris Helen ir%Violet. *

NAUJAUSI Ut GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

BARSKIS FURN1TURE HOUSE, Ine.
THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904

1748-50 Węst 47th St Phone Yards 5069

dvi 
Visi 

jie yrą mąlonųs ir -linksmo bu
do žmonės. Kad šią kilnią šei
myną sutikti, niąn paįąrpinin- 
kavo M, Kąrciauskaš, kiirs už-

-------------------------- .-Tf---------------- ---------------- -----------

Garsinki^ Manose’
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LIETUVAITĖ TURI DIDELI PASIS 
AUTOMOBILIŲ PARODOJ

....  ■ " ■■■■ ■»<.' ............• ■■ ■ III

Išrinkta Televizijos Konkursui.
Teiks Spaudai, Kitiems Aųten 

tiškas Informacijas Apie 
Lietuvą.

Chicagiečiai Steigia I Littlefield Baleto 
Lietuvių Istoriška Koncertas 
Draugija

Rytoj Atidaro 
Dariaus-Girėno 
Narna

Rytoj vakare Amerikos Le
giono Dariaus Girėno Postas N. 
271 atidaro Dariaus-Girėno ną- 
mą, kurį tįk šiomis dienomis 
baigė statyti prie 4414-18 South 
Western avenue.

Legionas kviečia Chicagos lie
tuvių visuomenę atidarymo iš
kilmėse dalyvauti. Bilietai po 
$1.00.

(Smulkmenos rytoj).

Dainuoja Operoje

P-lė O. Davidoniutė t
P-’.ė Ona Davidoniutė, spalių bruožai, išvaizda ir mimika tin- 

18 d., laimėjusi “Miss Lith- ka televizijos (paveikslų perda- 
uania” titulą “Naujienų” su- vimo radio bangomis) translia- 
rengtam konkurse, * turi didelį 
pasisekimą 1940 Automobilių 
Parodoj, kuri dabar vyksta 
Tarptautiniam Amfiteatre. Lai
mėdama konkursą, p-lė Davi
doniutė taipgi laimėjo privile
giją atstovauti lietuvius toj 
Parodoj. ®

Iš Parodos viršininkų teko 
patirti, kad ji yra bene gra
žiausia iš visų 19-kos “kara
laičių”, kurias Chicagos tauti
nės grupės išrinko Parodai. 
Daugiausia dėl to jie paskyrė 
p-lei Ddvidoniutei garbę atida
ryti iškilmių dalį, kurioj tos 
gražuolės figūruoja. O už pa
sekmingą ro’.ės pildymą Paro
dos viršininkas, M. J. Lanahan 
pagerbė p. Davidoniutę,1 įteik
damas jai puikų gėlių bukietą, 
taipgi išskyrė ją iš kitų mer
gaičių tarpo specialėms Paro
dos fotografijoms.

Užvakar p-lė Davidoniutė 
taipgi buvo išrinkta televizijos 
konkursui, kurio tikslas yra iš
rinkti gražuolę, kurios veido

j ~

ei joms.
Rytoj Paroda Užsidaro.

Šiandieną ir rytojus-yra pas
kutinės 
Parodos 
skubėti 
gėjams, 
Parodos 
Chicagos Tarptautiniam Amfi
teatre, prie 42-tros ir Halsted 
gatvių.

Parodoj yra išstatyti visi 
1940 keleiviniai automobiliai, 
trokai, nauji “traileriai” ir yra 
keli automobilių reikmenų fir
mų kioskai. Po pietų, apie 3:30 
ir vakare, apie 9:00, įvyksta 
parodos programai, kurie susi
deda iš dainų, šokių ir naujų
jų automobilių demonstravimo. 
Programo svarbiausioji dalis 
yra p-les Davidoniutės ir kitų 
tautiškų “karalaičių” 
mas.

Paroda atsidaro 11 
užsidaro 11 naktį.

dvi 1940 Automobilių 
dienos, tad reikia pa
tiems automobilių mė- 

kuriems dar neteko 
aplankyti. Ji vyksta

pasirody-

vai. ryto,
R.

KOMITETAS VILNIAUS KRAŠTUI ŠELPTI 
PRADĖJO VEIKTI

Renka Aukas Vilniaus Krašto Gyventojams
Trečiadienį, lapkričio 8 die-( labdaringas. Valdyba ir įvai- 

ną, Neffo Svetainėj, buvo su-'rios komisijas dirba ir žiuri, 
šauktas susirinkimas Komiteto kad. jų darbas butų teisingai 
Vilniaus Kraštui šelpti. Daly
vavo nemažas skaitlius narių. 
Ten pat susirinkime komitetas 
galutinai susitvarkė ir finansų 
sekretorius, A. Ambrozevičius, 
išdalino blankas aukoms rink
ti.

Beveik visi pasiėmė tų blan
kų ir mėgins pas privačius as
menis ir biznio įstaigose rink
ti aukų Vilniaus Kraštui šelp
ti.

Visiems žinoma, kad Vilniaus 
kraštas Lenkų okupacijos lai
kais, daug turėjo nukentėti, o 
dabar, po karo audros, vilnie
čiams yra dar blogiau. Mate
riale pagelba jiems būtinai rei
kalinga. Jie neturi užtektinai 
nei rūbų, nei maisto. Amerikos 
lietuviai jiems turi pagelbėti.

Pačiame Vilniaus mieste ir 
Lietuvai priklausomoj apylin
kėj, randasi tūkstančiai žmo
nių, kuriems pašalpa yra būti
nai reikalinga. Amerikiečiai, 
kurie turi jautrią sielą ir nori 
savo viengenčiams pagelbėti, 
dabar turi progą" prisidėti su 
savo aukomis, kad pagelbėjus 
nuskriaustiems lietuviams Vil
niuje ir Vilniaus krašte.

Komitete Vilniaus Kraštui 
šelpti susispietė asmenys, ku
rie tikrai nori savo viengen
čiams pagelbėti;

Visų pasidarbavimas

ir tvarkiai vedamas ir kad gau
tos aukos butų pristatytos į 
tinkamas įstaigas.

Yra nutarta greitu laiku su
rengti didelį koncertą su pra
kalbomis. Apie tai jus pastebė
site pranešimus “Naujienose”.

Antanas žymontas,
Spaudos Komisijos Narys.

Aukos Marijos 
Jurgelionienes 
Paminklo Fondui

SLA. Prezidentas,
Adv. ir p. Bagočiai $10.00 

Dr. ir p. J. L. Paša- 
karnis ........... .........

Dr. įr p. A. L. Kapochy 
Mr. ir p. William A. 

Amsie . ...............
•* Y . .

(Visi iš so. Boston, Mass.)
Pranė Lapienė,

Babylon, N. Y......
Stasė Grinienė,

Philadelphia, Pa. ....... 2.00

2.00
1.00

1.00

5.00

$21.00
Buvo paskelbta ....... $288.50

Viso

yra

.... ............. $304.50
Julia Augusi, j 

Fondo Iždininkė.

baleto vedėja.
Nuolatiniai ‘ užsienio baletų 

vizitai Amerikoj labai išpopu- 
liarizavo grupinių šokių dailę 
ir pagimdė kelias pirmaeiles 
vietines baleto, grupes. Tarp jų 
bene žymiausia yra Littlefield 

metų lietuvių tautai daroma di- baletas, kuris dabar šoka Chi- 
delė skriauda ne tik Amerikos, cagos City operoj.
bet ir pasaulio laikraštijoje, ku-| Sekmadienį po piet, vedamas 
ri, dėl politikos arba nežinoji-, balerinos Catherine Littlefield, 
mo, klaidingai ir žalingai dės-i ^as baletas išpildys įdomų ba
to Lietuvos praeitį ir jos gar
bingus sunūs skelbia kitatau
čiais.

Draugijos Planai.
Istoriška Draugija, ypatingai 

šiuo karo metu, mato didelį rei
kalingumą susispiesti istor jos 
‘ieškotojams” — mėgėjams, ku
rie rūpintųsi suteikti laikraš
čiams teisingus istorijos faktus.

Toliau, lietuviai neturi jokio 
knygyno kur bile kas galėtų 
lengvaLJr pilnai sužinoti apie 
kokį nors lietuvių istorijos įvy
kį. Draugija stengsis lokį kny
gyną įsteigti.

Yra Stoka knygų apie Lietu
vą ir jos praeitį anglų kalba, bet 
galima rasti trupučius kai ku
riose knygose. Draugijos narių 
užduotis bus išieškoti tokius 
faktus ir sutraukti, juos į svar
bius, teisingus dokumentus, ku
rie bus visiems prieinami, ga
lės tarnauti nė tilt draugijai,

• I . 4 ’ t

bet, bendrai, publikai, laikrašti
jai ir t.t.

Nors Draugijos centras Chi- 
cagoje, bet ji bus ne vietinė: jos 
spėkos bus paskleistos po Ame
riką. Tarp žymesnių mokslinin
kų pakviestų į draugiją yra pro
fesoriai Raymond (Columbia 
U.) ir Senn (Pennsylvania U.). 
Juodu pakvietimą žadėjo priim
ti.

Amerikos Lietuvių Istoriška 
Draugija yra rezultatas pernai 
sutvertos Lithuanian Histor.’cal 
Society, kurią ji dabar pakeičia, 
susiorganizuodama ant stipres
nių pamatų. Draugijos sumany
tojai yra pp. Thurston (Turis) 
ir Pentis. Juodu, vesdami drau
giją P° pirmuoju vardu, jau 
daug gražaus darbo padarė

Šiai draugijai yra reikalinga 
stipri lietuvių parama: reikalin
ga knygos ir dokumentai, kurie 
galėtų Draugijai padėti savo už
duotyje.

Iki sekančio draugijos susi
rinkimo, gruodžio mėnesyj, yra 
tvarkoma jos konstitucija. Pa
dengti reikalingas lėšas iki or
ganizacijos sutvarkymo, Dr. K. 
Drangelis ir p. Vincas Stulpinas 
paaukavo Draugijos reikalams 
po dolerį, p. Thurston, 25 cen
tus.

Dėl tolimesnių žinių apie 
draugiją, lietuviai kviečiami ra
šyti draugijos raštininkui, Bru
no Ray Mathews, 2083 Canal- 
port Avenuę. B.R.M.

Šįvakar J. V. Stilso- 
no Prakalbos 

' -- ——y——— *
Kalbės Mildos Svetainėje.

šįvakar Mildos svetainėje, 
3142 S. v Halsted St. kalbės sa
vaitraščio “Naujos Gadynės” re
daktorius 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

j išklausyti šių prakalbų. Kviečia 
r ' Rengimo Kom.

Užvakar, lapkričio 8 d., San
daros salėj e susitvėrė Amerikos 
Lietuvių Istoriška Draugija 
(Lithuaniąn-Amerikan I Esteri- 
cal Society).

Organizatorių komitetas susi
deda iš sekamų žmonių: Dr. K. 
Drangelis, Theodore Thurston, 

incas Stulpinas, Juozas Pentis, 
Viktoras Balanda, Mikas Vaidy-
la ir Bruno Ray Mathews. Į lai
kiną valdybą išrinkti Theodore 
Thurston, pirmininkas; Juozas 
Pentis, vice-pirmininkas ir Bru
no Ray Mathews, raštininkas.

Naujos Draugijos tikslas yra 
platus ir svarbus. Per ilgą eilę

lėto koncertą, kurio' repertua
ras gali drąsiai lygintis su už-( 
sienio baletų repertuaru.

Littlefield grupė išpildys gar
sų baletą, paremta Čaikovskio 
muzika, “Auroros vestuvės”, 
“Bacho ‘Classical Suite’ ” ir 
grynai amerikietišką 
“Cafe Society”.

numeri, 
(Spj.

Apie Kavalierių, 
Kuris Šiltoj 
Vietoj Sėdi

SLA 226 ir 313 Bankietui 
Artėjant.

NORTHSIDE.— Užsibaigus 
Pažangos Vajui,jSLA kp. pra-

i ir pagerbimui naujų na- 
. 226 kp. ąuąilarusj su 313 
, rengia tokį/bankietą sek-

m n 
rių, 
kp. 
madienį, lapkričio 12 d.. Gri
gaičio svetainėje, 3804 Armi- 
tage avė. Tad 226 ir 313 kuo
pų-nariams \ patartina kuo- 
skaitlingiausiai , atsil a n k y t i. 
Pradžia 6 vai. vak., o įžanga 
tik 75 c’entai. Įžangos tikietus 
galima gauti nuo kuopų val
dybų ir kai .kurių narių.

226 kuopa, kuri randasi 
No'rthsidėj, rodosi, bene bus 
daugiausia gavusi naujų narių 
Chicagoj, žinoma, dėka darb
ščių organizatorių kaip: K. 
čepulevičiui ir J. Kauliniu, 
kurie daug pasidarbavo SLA. 
šiame Pažangos Vajuj, nežiū
rint kad iš centro sekretoriaus 
—Smetonos kavalieriaus—' Vi- 
niko, buvo gana daug trukdy
mų.

Kaip Jiems “Gelbėjo”
Per šešis mėnesius kp. sek

retorius negalėdavo sulaukti 
sutvarkytų naujų aplikacijų ir 
nesulaukdami nieko iš centro, 
kai kurie aplikuotai atsisakė 
stoti į SLA? Vp

Tai ve kaip darbuojasi Sme
tonos kavalierius SLA. labui, 
nežiūrint, kad sėdi ^Šiltoj vie
toj ir gauna riebią algą. Bet 
reikia tikėtis, kad tas buvo 
daroma ne tik 226 kp., bet ir 
visam Susivienijime. Taigi, 
SLA nariai tikėtų atkreipti 
atidą tokius centro valdybos 
narius, kurie sabotažuoja to
kią garbingą ir kultūrinę lietu
vių organizaciją.

Dalyvaus K. Jurgelionis.
Beje, reikia priminti, k)ad 

minėtame banĮdete žada būti 
ir dabartinis “Tėvynės** redak
torius, K. Jurgelionis. Tadgi, 
smagu bus turėti ne tiktai 
kaipo svetį, bet reikia tikėti, 
kad draugąš 
daug ką pajsąlįys r apie SLA. 
da^kus, kas Susivienijimo ną- 
rJatns bus Įdomu išgirsti. Prie 
to, susirinkę į tokią brolišką 
sueigą, praleisime smagiai lai
ką. X. Š.

ionis ir

Rytoj Vakare 
Linksmas Gąrfield- 
ParkieČių Vakaras -- - - - -  I-
Rengia Vyrų ir Moterų Klubas.

Pirm negu eisime prie svar
biausio reikalo, noriu priminti 
kad spalių 8 d., susirinkime, ku 
ris buvo neskaitlingas dėl jani- 
toėių unijos susirinkimo, išpuo 
iiisio tą pačią dieną, Garfield 
Parko kliubo nariai prisiminė 
„apie klubą kritikuojančias ko
respondencijas, tilpusias “Nau
jienose” kiek laiko atgal. Dau
giausia kalbėta apie atakas prieš 
klubo pirmininką.

Daugumas narių tuo pasipik
tino ir korespondencijų auto
riams atėmė baisuj šešiems mė
nesiams. Mano nuomone, tose 
korespondencijose buvo daug 
netikslumų. Daug kas pasakytą, 
visai nelaip, kaip yra. Gal tas 
buvo daroma kokiais nors blo
gais sumetimais klubui pakenk
ti.

Kadąngi atsakyti į viius už
metimus imtų perdaug rgiko ir 
perdaug brangios vietos laikraš
tyj, tai aš trumpai pasakysiu, 
kad Klubas gyvuoja gana pui
kiai. Valdosi tikrai demokratiš- 
kai. Kaip dauguma narių pagei
dauja, taip yra daroma. Aš kvie
čiau tuos draugus, vietoj suiru
tę kėlus, dirbti Klubo gerovei.

Klubas finansiškai stovi gerai, 
nariais taipgi auga. Tik pasta
ruoju laiku įstojo 6 jaunuoliai.

z t Ligoniai.
Susirinkime taipgi paaiškėjo, 

kad sirgo narys Povilas Eit- 
montas.. Šv. Kryžiaus ligoninėje 
jam buvo padaryta Operacija. 
Ligonis jau pasveikęs. Narys 
Taniošiunas buvo sužeistas au
tomobilio nelaimėje, bet ir jis 
jau pasveiko.

Parengimas.
šįvakar, lapkr. 11 d., įvyks

ta pirmiau minėtas Klubo pa
rengimas, Liberty Club rumuo-i 
se, ties 3420 W. Rooševelt Rd. 
Pradžia 7:00 vai. vakare. Tai 
buš Rudeninis Balius, šokiams 
gros J. Steponavičiaus orkestrą. 
Įžanga 25ę. Komitetas dirbo iš
sijuosęs, kad visus patenkinti. 
Sako, linksmumo bus su kaupu, 
tad atsilankiusieji bus pilnai pa
tenkinti. J. G.

Naudokitės “Nau
jieną” Informacijų 
Biuru

'.! ______________

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

Apie porą mėnesių atgal 
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengithų Informacijų Biurą

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

BOHEMIAN GIRL
“ČIGONAIS”

Nov.26,1039
NAUJOS GADYNftS CHORAS

George Czapiicki
Tarp garsiųjų Chicagos City'nininke Vivian Della Chiesa, 

operos solistų yra ir šis lenkų taipgi Eleanor La Mance, Ar- 
kilmės dainininkas, George Cza- mand Tokatyan, Helen Mago- 
plieki. Jisai yra skaitomas ge.'ly"e’ G“iseppe C;avadore- ^li- 

. . . . zabeth Brown ir ilgu sąrašu ki-
riausiu operos baritonu, ir dai- j.y soiistų. Pastatyme taipgi da- 
nuoja svarbias roles po kelis lyvaus garsiusis Littlefield* ba- 
kartus į savaitę. Chicagiečiai, *ietas, kuris sekmadienį po pie- 
kurie paprastomis dienomis ne-;tų rengia įdomų šokių progra
mai! operos lankyti, galės išgir- mą. (Apie tai kitoj vietoj). Ri
sti jį šį ’ sekmadienį, operoj lietai operai yra 
“Carmen”, kurioj G. Czaplicki $3.00. Pastatymas įvyks Chi- 
dalyvauja kartu su garsia dai- cagos Civic operos

sti jį šį sekmadienį,

Svarbus
Pranešimas SLA 
Organizatoriams
Kniečia Vajau# Vedėjas adv. 

K. Jurgelionis.

Brolis adv. K. Jurgelionis. 
“Tėvynės” redaktorius ir antro 
pažangos vajaus vedėjas, bus 
pas mus Chicagoje, lapkričio 
11 ir 12 d. Atvyks Chicagon ne 
paviešėti, bet SLA organizaci
jos reikalais.

SLA. 6-tas Apskritys, prie 
kurio beveik visos kuopos 
Chicagoje ir artimų vietų kuo
pos priklauso, paėmė iniciaty
vą kviesti, ne tik generalius 
organizatorius šiame distrikte, 
bet ir kuopų organizatorius 
sykiu su vajaus organizato
riais. Ne gana to, apskričio 
valdyba kviečia ir apskričio 
delegatus atvykti ir išgirsti 
apie veiklą musų organizaci
jos. Apskričio delegatam^1 ofi
cialiai užkvietimai nesiuntinė
ta, bet vra žinoma, kad vietos 
spauda juos pasieks.

Tad apskričio delegatai, ku
rie tik galite, būtinai daly
vaukite lapkričio d., 1 vai. 
po pietų Fellowship House, 
831 W. 33rd Place.

................. ... / .

Svarbus Posėdis.
Brolis adv. K. Jurgelionis, 

specialiai nori daryti praneši
mus organziatoriams bei vei
kėjams/ir suteikti plačias in
formacijas apie naujesnius 
patvarkymus liečiančius naujų 
narių prirašymui. Šiame’ posė
dy dalyvaus Dr. A. Montvidas 
Dr. L. Graičunas, p. K.' P. De
veikis ir kiti generaliai orga
nizatoriai.

Prie tp; būtinai turi daly
vauti kuopų bei vajaus orga
nizatoriai. Bus malonu mums 
nusitikti seną chicagietį K1 
Jurgelionį, vajaus ^vadą, ir pa
tirti iš jo naujų dalykų.

Kaip organizatoriai taip ir 
veikėjai bei 6-to apskričio de
legatai, visi bukite laiku susi
rinkime.

Už valdybą,
K. J. Semaška, apskr. sekr.

i---- ----------- -----------

Remkite Tuos Biznierius/ ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

nuo $1 iki

rumuose.

Simano Daukanto 
Draugijos Vakaras

Sekmadienį, lapkričio 12 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
įvyks 46 metų sukaktuvių me
tinis parengimas—Simano Dau
kanto Draugijos koncertas, kdr 
svarbiausią programos dalį iš* 
pildys Sandaros choras po vado
vyste J. Byansko.
. Šis programas iš daugel at
žvilgių bus nepaprastai malo
nus, ką čia negalima ir sumL 
nėti. Programas bus įvairus ir 
turiningas, o labiausiai žingei
dus tuo, kad čia dalyvių dau
gumoje bus musų jaunimas. Po 
koncerto bus šokiai ir išlaimėji- 
mai.

Pradžia 5 vai. vak. Nuošir
džiai kviečia visus atsilankyti 
Draugijos Valdyba ir Komitetas.

(Skelb.)

Žagariečių Klubo 
Vakarienė

Sekmadienį, lapkričio 12 d. 
Žagariečių Draugiškas Klubas 
rengia kalakutų vakarienę 
Hollywood svetainėje, 2417 
West 43rd St.

Durys atsidarys 4 valandą, 
vakarienė prasidės 5 vai. Beto, 
bus Šokiai prie geros muzikos. 
Tikietai—50c, vaikams 25c. 
Prašome tikietus įsigyti išank- 
sto, nes prie durų nebus par
davinėjama. Galima gauti nuo 
klubo narių ir Hollywood sve
tainėje. Kviečia visus atsilan
kyti Rengimo Komitetas.

(Skelb.)

Cicero, Iii.
Prakalbos.

Ketvirtadienį, lapkričio 16 
d. Liuosybės svetainėje, Cice-, 
ro, įvyks prakalbos. Kalbės 
“Naujosios Gadynės” redakto
rius Ji V. Stilsonas iš New 
Yorko ir chicagietis, “Naujie
nų” atstovas V. B. Ambrose. 
Abu geri kalbėtojai ir turi 
daug įdomių dalykų papasa
koti iš vėliausių įvykių pasau
lyje. CicerieČiai pasinaudo
dami proga turėtų užpildyti 
Liuosybės svetainę kupinai.

—Pranašas.
)




