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Suomių--Rosų Derybos Užsikirto
NESURANDAMA DERYBOMS PAGRINDO 

- SAKO SUOMIU ATSTOVAS
Rusai stato didesnius reikalavimus

HELSINKIS, Suomija, 
10 
užsikirto. ' Suomių delegacija 
Maskvoje ir spvietų vyriausy
bė nesurado" pagrindo sutar
čiai. Taip pranešė penktadienį 
Suomijos užsienių reikalų mi
nisterijos atstovas.

Ketvirtadiejiio vakare suo
mių delegacija Maskvoje turė
jo konferenciją su sovietų vy
riausybe. Po konferencijos suo
miai pasiuntė raportą į Helsin- 
kį. Raportas buvo svarbus, nes 
suomių ministerių kabinetas 
susirinko posėdžiui tą pačią 
naktį.

Penktadienį Suomijos atsto
vas pripažino, kad derybos su 
rusais pasiekusios krizės sta
diją. Suomijos yaldžia pripa
žįsta padėties rimtumą ir pa-

Suomių ir rusų derybos
lapk. įtarė ^avo delegacijai dar pasi- 
rybos tarti su sovietų vyriausybe,

pirm negu atšauks delegaciją 
iš Maskvos.

Kiti pranešimai sako, kad 
rusai pastatę suomiams dides
nius reikalavimus. Iš karto ru
sai reikalavę suomių žemės plo
to LeningradoĮ srity ir šavo lai
vynui bazės suomių uoste Han- 
go. Vėliau pareikalavę dar ba
zės Petsano uoste.

-----X-----X—X-----

COPENHAGEN, Danija, lap
kričio 10. — Copenhagene gau
tas iš Helsinkio pranešimas, 
matomai vėlesnis negu paduo
ta augščiau žinia iš Helsinkio, 
sako, kad suomių-rusų derybos 
pasiekusios kritišką tašką. Sta
linas atmetęs naujus suomių 
pasiūlymus kaip nepatenkinan
čius rusų.

NAUJIEN V-aCME Telephoto
LOS ANGELES, CAL. — Roy Owe.ns (po kairei) ir Will Kinding, “$30 kiek

vieną ketvirtadienį pensijos plano” sumanytojai. Jų planą balsuotojai atmetė.

PRANCŪZAI SVARSTO PAGALBOS 
HOLANDIJAI KLAUSIMĄ

VOKIEČIŲ UŽPUOLIMO GALIMUMAS MATOMAS 
AIŠKIAU o

PARYŽIUS, Francuzija, laj>- 
kričio 10. — Penktadienį įvy
ko Francuzijos ministerių ka
bineto mitingas. Po mitingo iš
leistas komunikatas sako, kad 
premjeras Daladier išsamiai 
apibudino karinę ir diplomati
nę padėtį. Apsvarstytos taipgi 
ekonominės problemos ryšium 
su karu.

Vėliau patirta, kad ministe- 
abinetas svarstė Holandi-

jos prisiruošimus kraštą ginti. 
Diskusuotas ir klausimas, kaip 
Francuzija galėtų suteikti pa
galbos Holandijai, jeigu ją už
pultų naciai. Teikimas Rolan
dams pagalbos per Belgiją ;bu< 
vęs aptartas.

Autoritetingi asmenys Fran 
euzijoj kalba, kad vokiečių ata
kos prieš Holandiją galimumas 
darosi vis aiškesnis.

PATARIA amerikiečiams ir bri 
TAMS APLEISTI HOLANDIJĄ

Vokietijoj verda ne 
^apykanta Hitleriui 

ir naciams

Keturi airiai badau 
ja 27 dienas

Bombą Hitleriui "pa
tys naciai padėję

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

10.
PHILADELPHIĄ, Pa., fepk. 

10.
Philadelphijos Fntųme kalbėjo 
Hugh Gibbons,’ buvęs Jungt. 
Valstijų ambasadorius Belgi
joj.

Pasak Gibbonso, paviršiu žiū
rint, visi Vokietijoje lenkiasi 
naciams. Bet plačiuose gyven
tojų sluoksniuose neapykanta 
Hitleriui ir. naciams verda, 
šiandien bent trečdalį Vokieti
jos gyventojų sudaro žmonės, 
kurie seniau priklausė kitoms 
valstybėms, kurių valstybės na
ciai sunaikino, pavergė. Dide
lis nepatenkinimas Vokietijoj 
jaučiamas ir dėl persekįojimo 
žydų. Inteligentiškesni Vokie
čiai sako, kad ims dešimtis me
tų iki Vokietija ištrins žydų 
pogromų dėmes. Nerodo meilės 
naciams kariuomenės rateliai, 
nė katalikai, nė protėstonų sek
tos.

Ir tegul Hitlerį ir jo ben
drus ištinka vienas-kitas nepa
sisekimas kare, visas nepasi
tenkinimas gali išsiveržti ir nu
šluoti Hitlerį ir jo nacius.

Ketvirtadienio, vakare

DUBLIN, Airija, lapkr.
— Dublino kalėjime badauja 
keturi airiai, uždraustos repub- 
likonų (teforistų)/ partijos na
riai. Trys jų' bactauja jau 27 
dienas. Ketvirtas pradėjo 
dauti savaitę vėliau.

Airijos parlamente buvo 
keltas badaujančiųjų klausimas. 
Premjeras Emmanon de Vale
rą pareiškė: Valdžia turi galią 
laikyti kalėjime tuos asmenis, 
kurie gresia šaliai pavojum; 
jeigu badavimu šitie keturi iš
eis laisvėn, tai tuojau pasikar
tos šimtai kitų badavimų; val
džios galia tokiu budu nuken
tės.

De Valera pareiškė, kad su- 
simylėjimo badaujantiems val
džia nerodys. Jeigu jie nori iš
likti gyvi, tegul paliauja ba
davę. * '•

Nagrinėja Fritz 
Kuhno bylą

ba-

• LONDONAS, Anglija, lapxr. 
10. — žmonių, plačiosios publi
kos reakcija į žinią, kad eks- 
plodavo bomba, kur trečiadie
nio vakarę, Hitleris kalbėję, 
bendrai yra ta, kad tu r bu c 
naciai patys .bombą pądęjo.

Vokietijoje Verda nepasiten
kinimas Hitlerio režimu. Net 
nacių rateliuose kyla Hitleriui 
ir jo bendrams opozicija, i Na
ciai ir paruošė bombos eksplo
ziją, kaipo pateisinimą “išda
vikų”, “valstybės priešų” ir ki
tokių “piktadarių” likvidavi-, 
mui. Tokia nuomonė vyrauja 
ypatingai Anglijoje ir Francu- 
zijoj. < i

Kaip A.D.F. ir C.I.0 
derybų klausimas 

stovi

AMSTERDAM, Holandija, 
lapkr. 10. — Patirta, kad pri
vačiai (neoficialiai Jungt. Val
stijų ir Britanijos konsulai pa
karia amerikiečiams ir britams 
išsikraustyti iš Holandijos ir 
tuo budu išvengti grudimosi,

jeigu vokiečiai užpultų Holan
diją ir svetimšalių bėgimas iš 
Holandijos prasidėtų urmu.

Holandijoj šiuo laiku gyve
na apie 1,000 Jungt. Valstijų 
ir apie 1,200 Britanijos pilie
čių.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
10. — Prez. Rooseveltas ket- 

. virtadienį kalbėjosi su A.D.F.

BELGIJOS KOMISIJA IŠVYKO I 
BERLYNĄV

100 vokiečiu divizijų 
vakarų fronte

lap- 
ka- 

kad

Vokiečiai gal nepri
ims Nobelio prizų

AMSTERDĄM, Holandija, 
lapkr. 10. t>— Hc-landija suin
tensyvino krašto apsaugos dar
bus, "pasiuntė į pasienį daugiau

prezidentu Wrn. Greenu ir C.I.O. 
pirmiųiųl^j John; Lewisuz J apie 
reikalą ’’ .
C.I.O. taikos derybas.

Po konferencijos Wm. Greėn 
pareiškė, kad A.D.F. yra pri- 
siruošusi tęsti derybas toliau 

(kuriuo momentu. John Lewis, 
j kuris kalbėjosi su prezidentu 
kitoj konferencijoj nei Green. 
pasakė, kad prezidentas gali 
paaiškinti, apie ką kalbėtasi.

Šiandien abiejų darbo grupių 
laikysena atrodo tokia: 

| Amerikos 
reikalauja, 
akauntantai 
organizaci j ų

Ši:: apsęhtjLi;' vandeniu didesnius 
žemės plotus. v

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
10. —* Berlyne pastebiamas su- 
sijaudinimas. Vokiečiai laukia 
savo armijųbofensyvo. “Kreip
ki! dėmesį į Holandijos rube- 
žių*’, kalba naciai. Areštuoja-'

atnaujinti A.D.F. ii

• PARYŽIUS, Francuzija, 
kričio 10. —. Francuzijos 
ro vadovybe apskaičiuoja, 
Vokietija, turi sukoncentravusi 
apie 100 kariuomenės divizijų 
Siegfried tvirtovių linijos už
pakaly tarp Moselle ir Reino 
upių. Vokietijos pėstininkų di- 
vizijon įeina 15,000 vyrų, o me- 
kanizuotų armijos dalių divizi- 
jon įeina 11,000 kareivių.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
10. — Jau išrinkti prisaikin- 
tieji posėdininkai byloje, ku
rioj yra teisiamas Fritz Kuhn, 
Amerikos vokiečių nacių lyde
ris. Kaltinimas Kuhnui daro
mas, kad jis išeikvojęs jo va
dovaujamos organizacijos $5,- 
641. Kitoj byloj dar jis kai
tinamas išeikvojęs daugiau pi
nigų. Bendrai Kuhn kaltinamas 
išeikvojęs $14,000.

Prisaikintieji posėdininkai šioj 
byloje susideda iš biznierių ir 
bankininkų. Teisėjas instrukta
vo juos nekreipti dėmesio j 
Kuhno pažiūrąs, į jo ryšius su 
Vokietijos naciais, nekreipti dė
mesio į jo propagandos veiklą, 
bet žiūrėti, ar jis,,Kuhn, išeik
vojo, kaip kaltinamas, nacių or
ganizacijos $5,641.

STOCKHOLM, Švedija, lapk. 
10. — Karališkoji Mokslo Aka
demija paskyrė du Nobelio pri
zus vokiečiams mokslininkams. 
Prizų suma siekia $60,000. Abe
jojama betgi, ar Hitleris leis 
vokiečiams mokslininkams pri
imti prizus^ •

Hitleris 1935 metais supyko 
dėl to, kad Nobelio dovana bu
vo paskirta žinomam x Vokieti
jos taikos šalininkui Carl von 
Ossietzky, kuris prizo pasky
rimo metu buvo koncentracijos 
stovykloj. Hitleris uždraudė vo
kiečiams priimti Nobelio pri
zus. Gal būt, kad ir šįmet jis 
drausmę palaikys.

Vengrai stato tvirto
ves Rusijos pasieniu

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

Giedra ir daug šalčiau; tem
peratūra gali pasiekti 25 laip
snių; saulė teka 6^33 v. r., lei-

Belgai internavo 
britų lėktuvą

BRUSSELS, Belgija, lapkr. 
10. — Britanijos karo lėktu
vas nusileido penktadienį Bel
gijos teritorijoj, arti Francuzi- 
jos sienos. Belgai internavo 
lėktuvą ir lakūnus.

BUDAPĘST, Vengrija, 
H) 
žius siejosi su Lenkija, 
nui ir Hitleriui Lenkiją 
dalinus, dabar 
vengrų ir’ rusų 
ka. 

AT ' • f - ‘ A/ p k, •

* ■' * » . * ’

Seniau vengrai neturėjo tvir
tovių šitud pasieniu. Dabar sta
toma visa tvirtovių eilė ir ti
kimasi iki pavasario statymą 
užbaigti.

Praeity Vengrijos
lapk. 
rube- 
Stali- 
pasi-

100-to mylių 
siena susitin-

I I I į. '■>■> .

KAUNAS. — šiemet į V. D. 
Universitetą priimta apie 1200 
naujų studentų ir klausytojų.

mi šimtai nužiūrimų asmenų 
ryšium su bombos eksplozija 
Miunchene. *

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 10. — Francuzų karo va
dovybės apskaičiavimu naciai i 
turi sukoncentravę Siegfriedo' 
linijoj ir linijos užpakaly 100 
kariuomenės divizijų.

HELSINKIS, Suomija, lapk. finansinius rekordus, pirm 
10. — Valdžia oficialiai paskel- gu taika įvyks. Federacija 
be, jogei Suomija ir Rusija ne- (tinka priimti į savo tarpą 
pajėgia susitarti dėl rusų rei
kalavimo suomių teritorijos.

LONDONAS,- Anglija, lapkr.
10. —- Įvyko britų ir vokiečių 
lėktiivų kautynės Anglijos ry-’ 
tų pakrašty. Vienas iš dviejų 
nacių lėktuvų numuštas. Nu
kritęs vandenin jis paskendo. ■ ' ■ *. ' • *

BRUSSELS, Belgija, lapkr. 
10. — Paskelbta, kad Belgijos 
užsienių "reikalų ministerijos 
du atstovai šeštadienį Atvyks 
i Berlyną. Jie tarsis su vokie
čiais “ekonominiais” klausi
mais. Jei kiltų politikos klau
simai, tai tokie klausimai bu
sią pasiųsti Belgijos ministerių 
kabinetui svarstyti ir spręsti.

šeštadienį Belgijos atstovai

dalyvaus nacių vyriausybės ofi
cialume bankiete.

Britų ambasada Belgijoje 
pripažino; kad ji išsiuntinėjo 
Britanijos piliečiams, gyvenan
tiems Belgijoj, įspėjimus išsi
kraustyti, kai tik gaus paliepi
mą. Ambasados atstovas parei
škė: “Tokioj padėty, kokia yra 
dabar, kiekviena ambasada pa* 
sielgtų panašiai.”

VOKIEČIAI LAUKIA SMARKIŲ MŪŠIŲ

Darbo Federacija 
kad registruoti 
patikrintų abiejų 
narių skaičių ir 

ne
šil
tas 
pri- 
su-

unijas, kurios seniau jai 
klausė, bet išėjo iš jos ir 
organizavo C.I.O. Kai dėl nau
jų unijų, C.I.O. suorganizuotų, 
Jai šitų unijų jurisdikciją teks 
! išlyginti pasitarimais su kito
mis organizacijomis, davimu 
naujų čarterių, etc.

C.I.O. pozicija atrodo esmėje 
PARYŽIUS, Francuzija, lap-'tokia: A.D.F. ir C.I.O. taika ne 

kričio 10. — Francuzijos ir labai svarbi. Daug svarbesnė 
Britanijos valdžios ruošia ben-( C.I.O. užduotis yrą organizuoti 
drą atsakymą į belgų ir holan- neorganizuotus darbininkus. Į 
dų paraginimą kariaujančioms tai daugiausia dėmesio dabar 
Šalims taikytis. ’

SHANGHAI, Kinija, lapkr/ 
10. Britanijos, atstovdi aty-į 
dŽiai' tėmija naują Japonijos 
ir Rusijos draugingutną. Mano-1 
ma, bolševikai deda pastangas # v .
pašalinti japonų pavojų Rusi- 'Keturi areštuoti po 
jos interesams tolimu rytu:,- komunistų mitingo 
se ir kartu atitolinti japonus ”
ntio Britanijos, Francuzijos ir 
Jungt. Valstijų, 
-i ... ! ' x

C.I.O. kreipia. Kai dėl taikos 
derybų, tai C.I.O. specialiam ko- 

’.mitetui yra pavesta galia at- 
1 naujinti jas, kai jis matys rei
kalą. 1

DETROIT, Mich., lapkr. 10. 
-r—■ Ketvirtadienio vakare De
troite kalbėjo Amerikos komu
nistų partijos nacionalis pirmi
ninkas Wm. Z. Foster. Prie ša- 

_______  , lės^kūrioje Foster kalbėjo, su- 
.JOKIO, Japonija, lapkr. ,10. sirinko apie 1,500 pikietuoto- 
— Sulužo šulinys į sieros ka- jų.
syklą, kuri yra arti Morioka1 Kai mitingas pasibaigė ir ko 

Japonijoj, munistų šalininkai pradėjo ei

—— ■

i L • A. '• 'i1;-.'

Dešimt žuvo kasyk
los nelaimėje

miestelio, šiaurės Japonijoj, munistų šalininkai pradėjo eL 
Dešimt kasėjų užmušta. 250 ki- ti į gatvę, įvyko peštynės. Fo
tų kasėjų įkalinta kasykloje1, licija areštavo keturis asmenis 
900 pėdų žemės gilumoje.’ ryšium su peštynėmis.

-------------------------------------------------— i

BERLYNAS, Vokietija, lapk. armijos vadai misteriškai tyli.
10. — Taip nacių, kaip ir neu
tralių šalių piliečių tarpe Ber
lyne vyrauja nuomonė, kad ar
timoj ateity Vokietijos armijos 
pradės smarkius mušius.

Augšti nacių valdininkai ir

Nesako ne kur, ne kada ofen- 
syvas prasidės. Civilių gyven
tojų tarpe paleistas obalsis: 
“Tėmykit Holandijos sieną.”

Nacių spauda varo kampa
niją prieš Holandiją.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Ligšiol apie me

tus laiko ėjęs SSSR pasiuntiny
bės I sekretor. ir charge de' 
affaires pareigas Pozdniakovas, 
dabar savo vyriausybės pakel
tas į įgalioto ministerio laips
nį ir paskirtas nepaprastu pa
siuntiniu Lietuvai. Ministras 
Pozdniakovas šiomis dienomis* 
įteiks Valstybės prezidentui sa
vo skiriamuosius raštus. Gy-j 
vendamas) Lietuvoje ininisteris 
PozdniakoVas daug prisidėjo 
prie gerų santykių tarp Lietu
vos ir SSSR gilinimo ir kultū
rinio bendradarbiavimo išplėti
mo.

Vatikanas sveikina
Hitleri

VATIKANO MIESTAS, lapk. 
10. — Popiežius Pijus įsakė 
savo atstovui Berlyne pasvei
kinti Hitlerį, kad jam pavyko 
išvengti nelaimės dėl bombos 
eksplozijos trečiadienio vakare 
Miunchene.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

džiasi 4:34 V. v.

i*?

KAUNAS. — šiemet Nemu
no upe pervežta 54,424 tonos 
įyairių prekių, kurias gabeno 
“Lietuvos Baltijos' Lloydo”, 
“Laivo” ir “Laivininkystės” 
bendrovių laivai ir baidokai. 
Navigacijos pradžioje buvo už
registruota viso 9 garlaiviai, 13 
motorlaivių ir 64 baidokai. 
Daugiausiai pervežta gabalinių 
prekių, cemento, apdirbtus miš
ko medžiagos, popiermalkių, 
plieno, trąšų, plytų ir kt. Ne
munui nusekus šiemet naviga
cijos sąlygos nebuvo palankios.

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon (įskaitant Vilniaus kraštą) 
telegrama. \

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaręs kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.

■?
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VITAMINAS B
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Dar ir šiandien randasi ne
maža žmonių (nors jų skaičius 
nuolat mažėja), kurie Ūki į 
burtus. O visi žino, ką reiškia 
žynius arba “burtininkas’.

Mokslas su burtais nuolatos 
kovojo ir dabar kovoja. Todėl 
kai kam gal atrodys keista, jei
gu pasakysiu, kad šių dienų 
mokslininkai pradeda rimčiau

silikusias pasakas apie “burti
ninkus”. Tokia mokslininkų 
nuotaika turi pamato. Nes bis- 
kis po biskio patiriama, kad 
senovės vadinami burtininką 
arba žyniai žmones gydydavo 
ne- “velnio išmislais”, ne “užčė- 
ravojimais”, bet .įvairiausiomis 
žolėmis ir šaknimis, kurias ras
davo laukuose ir miškuose.

Pavyzdžiui, vienas tokių vai
stų buvo “raganų aliejus”. Jį 
sudarydavo iš gyvūnų organų

> . • MAUJIENŲ-ACME Telephoto
Williani Allen, Len Reynolds,' Roy (hvens ir Harry Karst, vadinamojo “Ham 

and Eggs” senatvės pensijos plano lydėtai, Jų planas balsuotojų liko atmestas.
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ir žolių šaknų. Tuo mišiniu niuose ryžiuose, duono- 
buvo kovojama įvairios ligos, je, baltajam cukruje ir kasa- 

Beikia žinoti, kad per šimtus vos šaknų miltuose.
metų rytinės Europos tautų gi- Bendrai, maiste neturėtų būt 
minės gyveno aplinkumoj, kur SĮO|<a vitamino B, jeigu mais

tas butų tinkamai prirengtas. 
Bet dabartiniu laiku bėda ve 
kame: geroji maisto dalis, kuri 
randasi čieluose javų grūduose, 
šių dienų malimuose yra nu tar
kuojama ir iššluojama laukan, 
o jos vieton primaišoma chemi
nių preservų, kurie yra kenks
mingi žmogaus kunui.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos

Remkite LietuVišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO.Z— Wholesale 
4707 S. Ha’sted SL 
Tol. Boulevard 0014

Dr. V- E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

Mrs. A. K. JARUSZ DR STRIKOL’IS
Ph^,MiIwiSpy Gydyto jas ir Chirurgas 
v-. , . ... ' Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.Kiekvieną dieną Ofig0 val . Nuo 2 4 ir nuo 6 iki 8 

6630 S. Westernav. vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Tel. Hemlock 9252 OHs0 Te,. yards 4797 
Subatoj ir NedMioj Namų Tel-: PROSPEC,r >930
Central Avenue, _ n
BCVeiLydianaOre^ DR. C. Z. VEZEL’IS
Tel. Mich. City DENTISTAS

2799-R3. 14645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

■‘.y .

r

te ;•

»

aku; smisisra
DR. BRUNO J.

ZUBRICKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal ^susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj nuo 10 ryto 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai Daktarai
J

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie. Kedzie Avė.) 

BRIGHTON BANK BU1LDING 
Atdara 10:00 v. r. iki 9:00 v. v.

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 3151

KAUNAS. — Ministerių tary
ba priėmė 1939 metų Vilniaus 
paskolos įstatymo projektą, ku
riuo Finansų ministeriui pave
dama išleisti Vilniaus paskolą 
50 milijonų litų sumai. Nomi
nalinė paskolos lakštų kaina 
yra po 25.50, 100. 500 ir 1003 
litų. Už paskolą mokama po 4.5 
nuoš. metinių palūkanų. Pa
skolos lakštai bus išpirkti ligi 
1950 metų spalių 15 d. 

f

joms buvo sunku įsikyti reikia
mą kiekį maisto. Jos bastėsi po 
miškus, maitinosi žvėriena, 
uogomis bei žolėmis. Tie pus
laukiniai žmonės, kad leng
viau apsigynus nuo priešų, ar
ba lengviau juos nugalėjus, 
telkdavosi į bendrijas bei ko
munas. Darbui laiko jie mažai 
turėjo. Vyrai nuolatos kariavo 
arba gamino ginklus. Tokiose 
sąlygose nelengva buvo galvoti 
apie pagerinimą 'maisto įsigiji 
mo priemonių. Jie gyveno nė 
vien baimėj, bet skurde ir ne- 

Įžinioj. Suprantamas dalykas,! 
i kad daugeliui tų žmonių tek-j 
davo susirgti. Ligos įsigalėda
vo vyriausiai dėl stokos mais 
to arba stokos vitaminų. Dau 
giausiai tuomet šuširgdavo liga, 
vadinama Jj^ib^į. fei liga turi 
simptomus ’vamįmlfcės, para
lyžiaus ir mažakraujystės). 
Esant sergančių, visai natūra
lu, kad atsirasdavo ir “gydyto
jų”, kurie sulyg tuometinio sa
vo žinojimo, gydė žmoneš įvai
riomis šaknimis bei žolėmis. 
Tai šie pradiniai gydytojai ir 
pavadinta “raganiais”, nes 
žmonės, tamsus būdami, manė, 
l<ad liga yra piktos dvasios ap
nikimas, o neturįs su dvasio 
mis ryšių žmogus negalįs jas

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
iki 12 popiet, 
akys atitaiso- DR. A, JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

'. i

8
E

KITATAUČIAI
IšdirbysčiyDidelis

Del Apšildymo 3 Kambarių $29.50
Del Apšildymo 5 Kambarių $49.50

Nuo

jūsų

mniiniaiaii

9

3307 Lftuanica Avenue
i

E 
E

t 
f

3 
3
3

t
I

mine” — 
tat išeina

nedėliomis.
Tel. CANAL 3110

Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

' P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEVELT ROAD SEELEY 8760

m ■A UJU J. t .Į. J

ADVOKATAI

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

S. P. MAŽEIKA
3&19 Lituanjca Avenue
-į .... -i t----------------------- ... . ....................................------------------------------- ■ . —

LIETUVIAI

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas“ ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Ofise Tek Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Te!. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr.Siisaima Slakis 
Moteriį T? -vaikų ligų gydytoja 
6960 So. Halsted St.

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

Pasirinkimas Visokių 
Aliejinių Pečių •

Klausykite musų radie programų Antradienio ir fleštadlenlo 17V 
mečiais, 10:00 vat ryto U W. H. L P. stoties (1488 KJ 

BU POVILU iALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

ambulance:
■ ... DIENA IR NAKTĮ , ....
Visi Telefonai YARDS 17414742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue .' 

Telefonas LAFAYETTE OTM J, 

koplyčios visose

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos Nariai._____

Ofiso TcL YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kcnyvood 5107.

Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų

Saukit calumet 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY n* mc.
10 West 18th Street

Į vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na
rių šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—3C mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

Atdara vakarais iki vai.
1 Nedėliomis iki 1 v. dieną

ODII

Dar ir šiandien nėra reikia 
mai ištiria visos žolės, šaknys, 
bei vaisiai, o ką jau kalbėti 
apie žilos senovės laikus. Taip 
ve, tik 1593 metais tikrai pa
tirta, kad citrinos sunka yra, 
geras vaisias škorbutui gydyti, 
bet kad toj sunkoj yra vitami
no C, kuris būtinai reikalingas 
ta liga sergančiam žmogui, nie
kas nei sapnuot nesapnavo. Tik 
už kelių šimtų metų__ tais
laikais, kaip beriberi liga smar
kiai išsiplatino Rytuose — bu
vo pilnai įrodyta, kad daugelis 
žmonių patapo tos ligos auko
mis dėka stokai jų vartoja 
mam maiste vitaminų.

Aplamai imant, iki musų lai
kų žmonės nieko nežinojo apie 
vitaminus, arba kad jie būtinai 
reikalingi užlaikymui žmogaus 
kūno sveikam stovy.

Vitaminą B surado prof. Ca- 
simir Funk 1911 metais. Žodis 
“vitamine” yra škotų kalbos: 
“vita” — gyvybė, 
rūgštis. Lietuviškai 
“gyvybės rūgštis”.

Žmogaus kūno sistema turi 
kasdien gauti vitamino B. Jo 
randasi šiuose žaliadaikčiuose: 
obuoliuose, pupose, štapeliuose, 
žaliuose kopūstuose, morkose, 
žiedkopusčiuose, saleriuose, a- 
pelsinų skysčiuose, įjastarno- 
kuose, žaliuose žirniuose, špi
natuose, pamidoruose, taipgi 
kviečių dieguose, ryžių žievėse: 
ir pieno pasukose. Kiti vaisiai 
bei daržovės vitamino B turi 
mažai. i

Nėra , vitamino B belukšli-

Laidotuvių Direktoriai
iiiiiiiiiifiiiliiiiNiiiiiiiniiiiiiiiii 

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Abociacijos

■ • • I .j. I

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

iiiiiiaiiniiiiiHiiiiiiiHiiiiniiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
.iliiliiiliyiiiiliiiiiyiiliililiniiaai

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Węstern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicfero Phone Cicero 2109

, J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avepue Phone Lafayette 3572

YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

>>, 
r' 

>

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

KLAUSYKIME
s.ltwIE« RYTMETINI!)

LIETUVIŠKŲ RADIO llf II I f)
PROGRAMŲH.HJ.Fi

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ea»t 108th Street Tel. Pullman 1270

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

DR. ST. NAIKELIS
PHYSICIAN. AND SURGEON

3261 So. 'Halsted Street

K. P.fiUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

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

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone Yards 4908

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

r ir Akinius Pritaiko 
3343 S..HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose

PROGRAM%25c5%25b2H.HJ.Fi
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kietas įsiiikini-

Kaiminystėje su 
veno gusarų batai i jonas. ‘ 
buvo šaunus raudonkelniai vy-j 
rai. <T“ 1------*- :x ,

\ )

m e-

Kartais ir gusarai turėjo ne 
! pasisekimų. Kas nebe-to! Bet 
apie gusarų nepasisekimus mes 
sutarimai tylėjome, tartum jų

PALYGINK SIAS VERTYBES
musų
kerta

Naujos

Plaster
storio

Sienoms lentos 4x6
iki 4x10 ...................

Naujos 1x6 lentos ....

Pirk skolon. Imk 3
išmokėti.

Albert Lumber &
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

mumis gy- jaunuoliškos aistringos, bėru- 
Tai pestingos' linksmybes!

| Taip, gusarai tai buvo musų 
Jų kepurės iš tolo, kaip gyvenimo pažiba, mūšų pasi- 

dirvonuose aguonų žiedai, rau- didžiavimas, musų' grožis ir p > 
donavo. si tikėjimas.

Jei gusarai dalyvaudavo ko
kiose nors sporto varžybose, 

, kad 
jie turi jas

5

i
Gusarai buvo ne tik musų 

pasididžiavimas. Anksti rytsj ”'"nkst:',.'žinojome', 
mes visi į darbų kėlėmės jų tri-jie jas laimėsią, 
mito garsais pažadinti, o vaka- laimėti, jie privalo jas laimėti 
re ėjome gulti jų dainomis pa- nes mes visi taip troškome, to 
lydėti.

Gusarai mums visame buvo 
tvarkos pavyzdys. Jie buvo mu-j 
sų mieli svečiai, ar tai vaka
ruškose, ar kituose pobūviuose 
mes mielai kvietėme 
pas save į svečius. Tie 
žvalus^ tvarkingi vyrai į musu i 
gyvenimų įnešdavo daug!

norėjome.
Gusaro arklys toliausia, spar

čiausia jojo, aukščiausiai šoko, 
jokių kliūčių nebodamas. G i- 
saro ranka kiečiausiai kirto, 

juos taikykl ngiausiai šovė, tvirčiau- 
jauni, siai s,no«C!

Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją 

Laivų išplaukimai 
Ląivų išplaukimų tvarkraš- 
tis ir laivakorčių kainos 
suteikiamos veltui. Kreip
kitės į musų autorizuotus.

„ agentus ar bet kurią musų 
raštinę.

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas.

SWEDISH-AMERiCAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

—Gusaras turi būti visur pir
mas, — toks buvo musų visų 
nepalaužiamas 
mas!

Ir štai vienų 
tikėtai, niekam 
gusarai išjojo...

dienų visai ne-

liko tik tuš- 
Tai buvo ne-čios kareivines! 

laukta staigmena. 
’ Išjojo musų mylimi broliai!

Kur jie išjojo, mes Besiteira
vome. Jei gusarai išjojo, tai jie 
pirmieji išjojo musų sienas sau 
goti.

Sienas saugoti...
Nerimas nejučiomis veržiasi

ŠVENČIŲ DOVANAS SIŲSKITE ANKSTI
DRAUGAMS IR GIMINĖMS I TĖVYNĘ

Užsienių skyrius jums užtikrina greitą patarnavimą ir pasira
šytą specialią kvitą, kada dovanos bus gautos. Parėdymus pa
likite dabar pas p. Stungį prie 24 langelio.

ATDARA: 9 v. r. iki 3 v. p. p. šeštadieniais 9 v. r. iki 2 v. p. p.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBER9. FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

labai ilgios kainos 
jūsų bi.as pusiau.

2x4

lentos 3/8

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Vice-prczidentas John Garner pasirašo neitraliteto 

bilių. * . '

kestis pradeda kankinti!
Jei jau gusarai sienas saugo 

pasaulyje kažkas negero vyks
ta.

Nejaukaus jausmo , vedami 
einame ir žiūrime į tuščias ka
reivines. Skausmas širdį 
to. ; (

Kur dingo tie šaunus?, 
vyrai, musų džiaugsmas, 
pasitikėjimas?

va rs-

jauni
mus n

v

THANKSGIVING

DIDIS IŠPARDAVIMAS
Kainos Negirdėtai Sumažintos 

DOVANOS DUODAMOS DYKAI

Papuoskite
Savo Valgy
klą Su Šiuo

Setu
7-ių dalių labai gražiai padarytas riešuto kombinacijos 
džio už specialiai sumažintas kainas.

7ių dalių setas—6 kėdės ir stalas reguliarės vertės $80.00
parsiduoda už ...........—. $44.50
Bufetas pritaikintas tik . $94.00

2c
2c
2c

metus

Vienų Metų Paminėjimas

Home Spot Tavern
2645 W. 43rd Street
Subatoj ir Nedėtoj

Lapkr. (Nov.). 11-12, 1939
Gera Muzika—Valgiai ir Gėrimai
Užnrašo draugus, pažįstamus ir 
kaimynus. Aš visus maloniai pri
imsiu ir pavaišinsiu.

ONA BRUZGULI®. yavnfn’ė

Turtas virš - - - 
atsargos kapitalas 

t v

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

i

$3,500,000.00
$250,000.00

ana
LOAN ASSOClATIONofChicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

MNGS
4192 ARCHER AVENUE 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURĖD

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Cash
OR

Credil M,

III

Už maža depozitą jūsų do- 
vaną palaikysime iki Kalė- I^J 

dų, arba pasinaudokk 
dų, arba pasinaudokite 

Plano nauda.
Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos darbo laikrodžius

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4319 ARCHER AVENUE — PRIE SACRAMENTO

Čia dar ne taip seniai virte vi
rė gyvenimas, čia dainos skam
bėjo, čia trimitai gaudė ir da
bar taip tylu, ramu.

Prie kareivinių vartų ramiai 
stovi vienas vienintelis gusaras 
sargybinis. Jis lyg iš akmens 
kaltas — ramus ir apdairus.

Jo lupose žaidžia rami šypse
na ir visame jaučiama tvirtas 
savimi pasitikėjimas.

Jis tyli, akimis seka mus.
Kur jo draugai? Niekas iš 

musų nedrįsta jo šito paklaus
ti, vistiek jis nieko į tai neat
sakysi Štai pasipainiojo jauna 
mergužėle. Jaunuolio gusaro 
akys džiaugsmu nušvito, bet 
tilę akimirka, jis vėl kaip bu
vęs ramus. Ramus ir nekalbus.

Tai pareigų vyras.
Vikri mergužėlė, lyg gusaro 

mintims atsakydama, aistrin
gai taria:

—Manai nemylėjome? Mes 
visi jus mylėte mylėjome, jus 
skaistus musų bernužėliai, mu
sų svajonių žiedai!

Tokie jauni vyrai, tokie šau
nus vikrus vyrai!

Manai muins nerupi jūsų li
kimas? Jūsų likimas, tai musų 
likimas! O prakeikimas! Kas 
sukurė tų pirtį, ląi pirmieji žū
va. Musų gusarai mums gėdos 
nepadarys!

Ryžtingai tuos žodžius mer
gužėlė tariusi, kažkaip ranka 
mostelėja ir kitos rankos alkū
nę prie akių prideda. Jos akys 
ašaromis pasriuvę, ji staiga 
dingsta. 7

Gusaras mirkšioja akimis. 
Jo veide ne tai džiaugsmo, ne 
tai ilgesio šypsena pasirodo, bet 
jis ramus.

Prie kareivinių vartų vis 
daugiau žmonių susirenka. Ty
lu kareivinėse, ramiai visi į 
jas žiuri. Pro kareivinių lan
gus, pro jų atviras duris, tary
tum mirties šešėliai švaistosi.

Čia pat tarp musų, rodos, 
giltinė slapstosi. Ji slapstosi ir, 
rodos, nedrįsta gusarui tiesiai 
į akis pažvelgti.

" ■ ' . ■ ■' '< ••• '• • ■

Gusaro visa laikysena, jo vei
do išraiška, rodos, kietai tvir
tai sakyte sako;

—Iki aš čia stoviu, tu nie
ku būdų neįeisi, žiut-ėk, koks 
aš dar jaunas, gyventi neariu! 
Nagi painėgink žingsnį artyn 
žengti! Patirsi mano rankos 
smūgį! O ji kietai ketta. Eikš

artyn, paslkausiva. Savo jėgas 
išmėginsiva!

— Ne x visuomet ir tau ru* 
giapiutė. Ir kaip žiūrai į tų jau
nų, gyvenimo , ištroškusį gusa
rų, visam pasiryžusį, pasiruo
šusį, atrodo, kad giltinei nėra 
kas čia Veikti. O vis dėl to gi
liai, giliai kažkur krutinėję rau- 
sasi abejonės kirminas sėdamas 
didelį nerimų!

--Gusarai išjojo...
Ar sugrįš jie, ar dar pama

tysime mes juos sveikus, gy
vus, ar išgirsime rytais jų tri
mito garsus, auskarais girdė
sime jų dainas?

—O gal, gal jų trimilai jau 
šauks į kovų ir jų dainos skam
bės karo laukuose, lenais, kur 
giltinė rugiapiutę švenčia!

—Gusarai Jšjojo ! fTos tušč’o; 
kareivinės, tie atviri jų langai 
ir neuž trenktos, .durys didį ne
rimų sėja. > ‘

Rodos, čia vietbn tų gyvų, 
jaunų, linksmų, džiaugsmo ku
pinų vyrų mirties šešėliai. apsi
gyveno!

—Gusarai išjojo! Skaudu! 
Skaudu ir šėlusiai ilgui' Tylu 
rytais, niekas mus iš miego 
trimitu garsais nežadina, vaka
rais jau dainų nebegirdime!

Šaukti BOULEVARD 6612 
35th & NORMAL

šaukit dabar, klauskit p-lės Wask.

IND. NUA or EGG .... $6.00
4” CARBON .......................< 8.00

Kroviniai—Plūs Taksai
50 ccrtifikatų kokybės kuro

1939 m. rudeninės mados 
Kidney Stylc parlor setas, 
reguliariai vertas $129, iš
pardavimo kaina

tik ...... ............  $79w50
LEMPA dykai

Gražiausi 1939 m. rudeninės 
mados miegamo kambario se
tai, verti $85, parsiduoda po

-Hjlav c

KAINUOJA 
MAŽIAU B 1/1 i

PORA
nudažyti M
KURTENUS SU/S

—Gusarai išjojo!
Gusarai išjojo musų sienas 

saugoti, mums čia likusiems 
ramybę patikrinti!

sutiksime mes juos kada 
gyvus ir sveikus?

Vistaspats.
nors

g

Iš Lietuvos
KAUNAS. — šeštadienio va

karų, spalių 14 d. Seimas spe
cialiame posėdyje, po užsienių 
reik, ministro Urbšio praneši
mo, trims atstovams išsitarus, 
yienbalsiai ratifikavo Lieluvos 
sutartį su Sovietų Sąjunga. Res
publikos Prezidentui patvirti
nus, sutartis įsigaliojo. Spalių 
16 d. Kaune įvyko formalus ra
tifikacijos dokumentais pasi
keitimas. Spalių mėnesio gale 
į Kauną atvyksta Sovietų Są
jungos karinė misija tartis su 
musų karo vadovybe dėl sutar
ties 4 punkto nuostatų vykdy
mo — parinkimo vietos sausu
mos ir oro bazėms ir Sovietų 
Sąjungos kariuomenės tose ba
zėse apgyvendinimo.

KAUNAS. — Kazio Binkio 
veikalų “Atžalynas” spalių 15 
d. su dideliu pasisekimu suvai
dino Rygos miesto rusų < dra
mos tęatras.

KAUNAS. — Kaune pradėjo 
eiti žinomo “Baudžiavos” auto
riaus majoro Petro Rusecko 
leidžiamas savaitraštis “Spindu- 
liai”.

Gypsy*
E£RU CURTAIN DYE

10c f
3už25c ■

Puikiausis pasirirįkimas au
kštos rūšies? Lampų

$8.50 Junior Lainps po $4.95
$7.50 Bridge Lainps $4-45

YRA VAISIŲ IR NOl'TIONS ‘ 
KRAUTUVĖSE

ie
arcus

RYTINE “RADIO 
VALANDA

Šis 1939 Rudenio mados vir
tuvei gesinis pečius, vertas 

$65., parsiduoda už 
$39.75

b

Kiti 1940 Zenith Console mo
deliai iki $195.00.

Kiti Zenith Midgct radios 
nuo $12.95 iki$49.00 

Emmerson Midget radios,
1940 stiliaus tik ....... $7.95

Pirk Dabar ir klausykitės 
pasaulio žinių I '

Pilnas pasirinkimas Philco, RCA Victor, Zenith. Emnierson 
& Radios 1940 metų mados už mažiausias ka s

KALDROS — BLANKETAI — MATRACĄ 
SIŪLOMA SPECIALIAI MAŽOM KAINOM 

$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po ....................
$5.00 vert, pilnęs mier. vilnom išpildytos kaldros 
$7.50 vatiniai matracai po ........................................
$15.00 springsiniai matracai po .................. ..............
$3.75 70x80 dųbeltavi blanketai po ........l...T..............
$5.50 9x12 gražio? klijonkės po .......... ......................

iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien

9:15 vakaro.

■rinit

MADŲ

»

štai kita sensacija, 1940 nau
jas Zenith Cohsole Radio, su 
daug kokybes ypatybių. Tai 
radio kurio norite musų že
ma kaina. Tik..........................

: vBliauttaa Unitą 
į Ir kitus įdomius 
pranešimu.s3995

$1.69
$2.95

$7.75
$1.95
$2.98

Didelė nuolaida už senus baldus mainant ant naujų

PEOPLECrfUR.NITUR.BM1
v M ANUFACTURINfl COMPANY®^

4179-83 Archer Avė., kampas Richmond Gatvės
VEDĖJAIS ARDA VEJAI — M. T. KEZES, J. A. KRUKAS

S. J. KRUKAS

Paklausykite PEOPLES RADIO PROGRAMO Antradieni 7-tą 
' Valandą Vakaro 4š Stoties WGES.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, Ilk

T
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Mūšią paliaubą sukaktis
- - - , . f •

Pfieš 21 ftietus, kaip šiandien, rimtoJb pasaulio ką
rąs, kuriame dalyvavo ir Amerikos Jtirigtinės Vafetijds. 
Amerika jau seniai gailisi, kad ji į tą karų buVb įsivėlu
si, ries tikslai, kurių vardu ji- kariavo, fiebuVo pasiekti. 
Šiendien tai yra dar aiškiau. ♦
*—^Amerika siuntė savo jaunimą jx Francuzijos mūšių 
taukus, kąd pasaulis butų padarytas saugus demoktatL 
jai ir kad daugiau nebebūtų karų. Bet, Vietoje kaizeidškų 
imperijų,‘prieš kurias reikėjo kovoti pereitame k^re, 
centre Europos dabar viešpatauja dar aršesnis despotiz
mas, ir tas despotizmas įtraukė Europą j naują karą. .

Šį kartą Amerika jau nebenori į tą Europos skerdy-^ 
nę kištis. Ji yra neutrali, ir reikia tikėtis, kad ji pasiliks 
neutrali iki karo pabaigos. Bet jai anaiptol nėra 
na, kaip tas karas pasibaigs, o dar labiaus, koįda bu)s po 
tri katė taika.

Amerika yta giliai suinteresuota tuo, kad karą l!aiJ 
mėtų demokratinės valstybės. Jeigu joms gręštų prataL 
mėjimo pavojus, tai Jungtinės Valstijos vargiai sUsilaL 
kytų riuo intervencijos. Amerikos viltis pasilikti neutraj 
lia remiasi jos įsitikinimu, kad pergalė bus demokratijų 
pušėjri. Y 7 ,z

Kai dei busimos taikos, tai Amerika, be abejonės^ 
rems tari jėgas Europoje, kurios stos už susitarimo taiką^ 
pagrįstą tautų laisvės ir apsisprendimo principais.,

JJž šituos principus Jungtinės Vaistuos stojo jau ir 
prieš 21 metus. Prezidėntas Wilsorias įdėjo juos į savo 
514 punktų”, kurie buvo priimt^ kaipo mūšių paliaubų 

Puošusios vy* 
jlj pė’karo

sVie

sųlygos. Bet Europos v»ldžios?.fitebriw^ 
kiriii jrioš gyvėriiiiiė^o' SmerikA 
kovoti ir pasitfaukė iš “senojo

Todėl Europa Vėl sušilauke kū^^/Jūrigtiriėmš Valsj 
tijoms teks daryti intervenciją antrą kaftią, Tačiūtį Šį in-* 
tervencija bus daroma nė karoį o taikos tikslais; Keikia 
tikėtiė, kad ji bus šėkmingėsnė.

Žemės reforma Vilniaus krašte

. ............................... linu mnimMfwwrTrnmnTfritri-mr

A P Ž VA L G A
,_______ '"VA ,Ur ..a J..... .

3 Lietuvos Naujienos
■ * (MUSU sneeialahs koresoondento Lietuvoje)

POLITIKĄ

Bostone, kaip rašo “ĖeleiVis”, 
prieš savaitę laiko sakė kalbą 
labai skaitlingdme susirinkime 
bUt. JidrVardo universiteto is
torijos instruktorius, Granvifie 
Hičiką. Jisai' per daugelį metų 
buto kOhiuništų partijos narys 
ta redagavo kėmūriįštų žurnalą 
IrjBĮ ' Mhššės*Į bėt, kai so
vietų Valdžia sušidraUgavo Su 
naciais ir Amerikos komunistų 
partija pareiškė saVo pritarimą 
šitai Stalino ■ politikai, tai prdf. 
Hickš iš partijos pasitraukė.

ŠaVb kalboje jisai aiškirio, 
kodėl jisai tai Maskvos politi
kai yra priešingas. “Susideda
mą su Hitleriu”, sako Granville 
Hicks, “Rusija pagerino savo 
materialinę situaciją, bet ji ne
teko moralinio prestyžo”:

“Sušidėdama su fašistiška 
Vokietija, Rusija sulaužė ir 
išniekino tifeuš savo oficialius 
pareiškimus, kuriais ji sakė
si kovojanti prieš fašizmą. Ši
lų savo pareiškimų nenuošir
dumu Stalinas nupuolė že- 
ftfiau Hitlerio, pasakė Hicks.” 
Buvo ir kitas kalbėtojas1, prof. 

Hopper, kufiš taip pat kritika
vo sovietų vadus. Jisai išreiškė 
nuomonę, kad bolševikai, pri
žadėdami naciams materialinę 
paramą, juos padrąsino pradėti 
karą. ' . ■

. “Jeigu Maskvos vądąi”, sa? 
'kė kalbėtojas, “nebūtų pap
rašę su Berlynu politinės ir 
ekonominės sutarčių', tai Vo
kietijos impėrialisfad vargiai 
butų furėjų drąsos pulti Len
kiją, nes jie žinojo; kad už- 

. puolimas ant Lenkijos reiš
kia karą su Anglija ir Fran- 
cUŽija. Tą gerai žinojo ir 
Maskva, tačiau ji padavė\Ber- 
lynui ranką;ir paškui ^pasuda
lijo sikjho Lfenkiją, su kučid 
ji fureįįo paširąpiusj_nepudli- 
mė stot
Tai, ką pasakė prof. Hopper, 

jau seniai b'UVo nurodyta “Nau
jienose”, bUtėnty ‘ kad sovietų 
valdžia prisidėjo prie išproV^ 
kavimo karo; Kaltė dėl dabarti
nio karo krinta nė tiktai ant 
Hitlerio, bet if ant Staliiio.
i Įdomu tačiau j kad* Maskvą 
.smerkia jau ir toks stambus ko
munistų šute, kaip Granville 
Hicks. Sovietų propaganda jam 
buvo apdumusi akis, bet kai 
Stalinas pasibučiavo SU-Hitleriu, 
tai jisai pamatė, kad po ‘‘socia
listine” sovietų Skraiste slepia
si visai ne tas, ką Jisai buVo įsi
vaizdavęs.

Tokiu pat bildu praregėjo ir 
daugelis kitų Amerikos intėli- 
gėhtųr ilgainiui komunistų par
tijoje pasiliks tiktai tamsūiiė- 
liai, kurie duoda stove už (no
sies vadžioti bile kokiems šarla
tanams. Negrų pranašas Fatlier 
Divine irgi turi pasekėjų.

Lietuvai užėmus apie 4^000 ketvirtainių mylių VilJ 1 
niaus krašte, Kauno laikraščiai išgėlė reikalavimų, kad 
toje' tėritofijojė butų pravesta žemės reforma, kaip kad 
buvo padaryta Didžiojoj^ Lietuvoje. Pav. “Lietuvos Žp 
nios” rašaf ,

“Ypač yfa svarbu žemės reforma ir' jos išbaigi^ 
mas. Vilniaus kraštui tai yra svarbiausia, ries ten te-> 
beveikia sena tvarka, kurią dabar reikia pakeisti pa-1 
grindiniai. Žetnės reforma yra būtina pačio rimčiau- 
sfo sprendimo, pačio plariirigiaųsio valdymo j atlieka^ 
mo pačiu dinamiškiausiu tempu/’
Žfet oficiozinis “Lietuvos Aidas”, kurį, matyt, dar vis 

tėbekontroiiu'oja tautininkai, liepia galvot ir nesiskubintu 
nes kitaip busią bloga. Sako j

“Tokio paties apgalvotume laukia it viena iŠ pa^ 
grindinių Vilniaus krašto problemų -- žemės refor-*

Atimti iš dvafiriiriko kelis šimtus* ar kelis tūkš- 
taričfttš ha, juos suskaldyti 15^20 ha sklypais ir iš^ 
dalyti bežemiams af mažažemiams nesunku — tai 
jokia problema. Bet ką šitokia žemės reforma duos? 
Atsiras haujakttfių. Jų troškimas įsigyti savo žemės 
sklypą bus patenkintas. Bet ar atsiras ūkininkų? Ar 
šie žemės skypai išmaitins ką nors kitą, išskyrus pa* 
tį naujakurį SU šeima? Aišku, ne. Drauge su žemės 
reforma turi eiti ir pagalbos ranka. Reikia rasti 
naujų kapitalų, iš kurių naujakuriai gautų pašalpas 
ar paskolas trobesiams pasistatyti, gyvam ir negy
vam inventoriui Įsigyti, susidaryti apyvartos kapita
lo pradžią..? ,
Suprantama, kad ta pagalba naujakuriams turės 

būti teikiama. Bet jeigu žemės reforma galėjo būti pra* 
<yesta Lietuvoje sayO jėgomis, tai juo lerigViaus bus ją 
pravesti tame palyginti nedideliame Vffiliatiš krašto plo^ 
te su pagalba visos valstybės, kuri jatf išgyvavo 20 įriš
tų ir yra savo ūkį sutvarkitfsl. O žėmės reformos atidė
liojimas gali sukelti Vilniaus krašte nerimą tarpe beže
mių ir mažaž 
patarlė, gali k

ių. “Ilgą jifešmą bedrožiant”, kaip 
nors kepsnf nunešti! į • _ ' v ••

-.. . į hJ-t.r ■■•• • " ’hV

ĖW1 Lud- . Sportininkas LubifiSs iŠ Los 
wig ■ totyM*. ŠU žntbha spaliu
kais žodžiais: ' mėilksį gr|žfa į S. Aitiertltą. Jis

, įį , čia Lietuvoje daugiau kaip ine-
cėHsė» įfefio* tus MiSiSVo' it padėjo musų spof- 

nian ešse diyidendam”. tini n kam s mankštintis. Pkanas
Tai fėiškiaf “Pagaliaus, . £& gražiai sdtvarkė

manau, kad Vdfcfgfi^ turi Mt komandą Lietuvos
padaimta”. tdt ^rititėfid sdkintji®11*1?®0® M labai ir dau« 
kuriuo fcfekvi^t F? « j° f Lu-
savd ktAą sennvžs Rdmos "efefe a’dwfeafa9» 1° ame" 
sritis” CSto/jhsat labai ir budafna Lietuvoje
kentė fioni'os kt>ftfctii-eiifo, šidu-tBrkžfai lietuviškai pramoko, 
rinės Afišos didmiesftio'; KatJ. O*tel«iĮWrsta-i kartu stt Pranu 
tageMO, ir, nežiūrint, 'kuria te- , , i Ameriką važiuos ir 
ma jisai kafegtfartJ, jisai- nie- ehfeagiefia tenisistaš Žukas, 
kuomet neūžmiršdavo priminti, 
kad “KaffageitaS tūri būti suu 
griautas”:

Cėterųfft. čėnšeū (sušukda
vo jisai, Baigdamas savo kal
bą), Carthago ddenda ėst.” 

/

Kai vokietis Ludwig panašiai 
kalba Ūpiė Vokietijon sudrasky
mą, tai gaįiriia nimtahyti, kad 
Vokietijos militarizmas neturi 
daug dfaugų pasaulyje. Po ka
ro vokiečių Reichas, kurį įkūrė 
Bismarkas ir kurį išplėtė Hit
leris, gali, iš tiesų, būti suskal
dytas.

(Mūsų specialūūs korespondento Lietuvoje)

šo giminystė^ saitai, nes abudu 
vedę Chodakauškaites.

Kadangi J. Tūbelis ilgūs me- 
fūs būv<5 ministru pirmininku 
ir finansų ministru, tai neabe
jotinai ūkiškame Lietuvos gyve
nime paliko didelius pėdsakus. 
J. Tūbelis palyginamai dar bu
vo jaunas vyras, nes mirė ne
sulaukęs šešiasdešimt metų.

ir daug

! ftugsėjo mėų< 30 dieną mirė 
ilgus triėtūš buvęs tautininkų 
sudarytos! vyriausybės ministras 
pifriitainkas; jis kartu buvo ir 
finansų ministrų, būtent, Juo- 
žaš Tubėliš; Tautininkų sąjun
ga J. Tūbelio aštheiiyjė praran
da žyffių asmenį. Jisai daug pri
sidėjo" pfiė tautininkų organiza- 
Viffto ir jUoš iždo lėšomis šel
pė.

J. Tūbelis iš profesijos agro
nomas, jau prieš karą Lietuvoje 
agronomijos srityje darbavosi. 
Tuomet" kartais kai ką parašy
davo Lietuvos Ūkininkui, o vė-

KLAIDOS PATAISYMAS liau rašė tautininkų laikraštyje 
——— '“Viltyje”.

Po didžiojo karo kurį laiką

Pa kurios pertraukos vėl gau
ta “Naujienų” dienraštis. Spalių 
pirmą, dieną gautas rugsėjo me
nesio 9 dienos numeris.

Tenka spėlioti, kad ateityje 
taip pat tą dienraštį gausime. Iš 
gautų “Naujienų” numerių ma
tyti, kad jus puikiai orientuoja
tės, kas Lietuvoje dedasi ir ge
rai iš viso Europos politikoje 
susivokiate.

KAUNAS. — Dar neoficialio
mis žiniomis, pilietybė Vilniaus 
krašto gyventojams numatoma 
sutvarkyti sekamai: Kas gyve
no Vilniaus mieste ir krašte iki 
1920 m. liepos 20 d., tas turi 
teisę gauti vietos gyventojo pa
žymėjimą; vėliau tokiam gy- 
vehtojui bus išduotas Lietuvos 
valstybės piliečio pasas. Pasas 
neduodamas tuojau, kadangi 
neužilgo visos Lietuvos pilie
čiai gaus visiškai naujus pasus. 
Visi tie, kurie iki 1920 m. lie
pos 20 d. negyveno Vilniuje ir 
Vilniaus krašte, bus laikomi 
svetimšaliais ir gaus laikinus 
leidimus gyventi Lietuvos teri
torijoje. Kol šis sudėtingas dar
bas bus baigtas, tol administra
cinė. linija pasiliks uždaryta Ir 
į Vilnių bus galima važiuoti tik 
si? atskirais leidimais, y

Patiriama, kad visas Vilhiaus 
kraštas bus padalintas į 20 vals
čių: Smalvos, Dūkštas, Ignali- 
nas, Nemenčine, Paberžė, Rie
šė, Maišiogala, Naujoji Vilnija, 
Trakai, Rudamina, Medininkai, 
Turgeliai, Šalčininkėliai, Rūdiš
kės,. Valkininkai, Varėne II ir 
Eišiškės. Valsčiai turės po 1800- 
2000 gyventojų. Kiekvienam 
valsčiuj artimiausiu laiku bus 
paskirti viršaičiai iš vielos lie
tuvių.

Kol bus sutvarkytas piliety
bės klausimas, sieną su Sovie
tų Sąjuųga saugos kariuome-

PašaUkti atsarginiai kariai 
Lietuvos sienose budėti jau da
bar paleidžiami ir grįžta į na
mus.

Tuo pačiu Lietuvos nuotaika 
atvėsta. Karo šešėliai jau taip 
skaudžiai neveikia visą musų 
gyvenimą.

Ūkiškame gyvenime pastebia- 
mi kai kurie nenormalumai, 
bet jie visi pareina nuo bendrai 
karo veiksmų. Ypatingai jaučia
mas žibalo trukumas, bet tiki
masi, kad visa tai bus tuoj iš
gyventa. Užpirkta jo yra labai 
daug, bet sunku jis pargabenti. 
Bendrai Europoje sausumos 
transportas pusėtinai pakriko, 
o jurų ypačiai. Musų visi pre
kybos laivai darbuojasi sėkmin
gai, karo viesulą jų nepaliete, 
nors ir tolimuose vandenyse 
plaukioja.

Šiaip jau gyvename ramiai ir 
taikiai. \ *

Savo spaudą „sekame atsidėję, 
o užsienių dienraščiai ateina la
bai suvėluotai, todėl jie mums 
neturi aktualijos. —J. K.

.. ......—...... ......

Vakar Apžvalgos — trečiam ______ _
straipsniui per klaidą uždėta Į buvo švietimo ministru, tai bu- 
antraštė: “Naujas žemėlapis”. Vo nuosakus konservatorius, au- 
Aišku, kad .turėjo būti ne “že- toritatinės valdžios Šalininkas, 
mėiapis”, bet žurnalas. Paskutiniais metais jisai buvo
—Lietuvos banko valdytojas. U- 

X4T?_ ...... T kiškaite gyvenime jis neturėjo
Ayjiargumyiiai savo Unijos, bet buvo pakanka- 

... . i—— iriai užsispyręs numatytas refor-
Žudė Katirtą... • mtfš pravesti.

-y.;, ■ . Juozas Tūbelis daug reiškė
Kvebeke, Kanadoje, gyvulių simpatijų kobperatiskam jude- 

priežim?os policijarpagavo di-pimpi ir tą judėjimą rėmė, 
del'j benamį katiną. Buvo nu- Juozas Tūbelis buvo vienas iš 
tarta jį be kančių numarinti, patikimiausių prezidento Anta- 
Užtroškinaat .dujomis. Du vyx'te'Smetonos asfflenų. Juodu ri- 
rai paši&rig. katiną, išėjo' į' 
skirtą kaihbūrj ir ūtidare du-

- t) n- Margos žinios iš Lietuvos

MANO, KAD VOKIETIJĄ 
REIKĖS DALINTI

sprogimas ?^r kambario sienos • -j•A i - v-. r ; KLAIPĖDA. — Klaipėdos ra-islakstc į zukes. Abu vyrai sun- ■ . , . ,;.. .i J ... , . i u dio stotis, kuri iki šiol tik peiktai sužeisti, buvo nugabentiI ... J .. j
ligoninėn, o katė iš katastrofos tra‘,?Iluodavo t,k Keičiate 
.išėjo ^veikd. Ekspertai, tyrinė-kadlJo77.8ram« 7klška‘.’ Py
dami katastrofos priežastis, dėjo duoti pranešimus :r he^ 
Nustatė, kad kibirkštys iš įriif- iP1’aneše3as- sPre>^
Sustos katės kailio iššaukė du- <lzlant 'š.ba,s°l ,as Pa‘.3’ 
■iii kurs rugsėjo menesi pranesme-

,į * įjo lietuviškai^ iš Varšuvos ra-
? dijo stoties, kurią įsirengė vėLIš Lietuvos kiečiai užimdami Varšuvą.

. „ . . I Atvykstą iš Klaipėdos į Kau-
, KAUNAS. — Komitėtas vii- pasakoja,-kad vokiečių tvir- 
riiėčiamš remti paruošė pat pir- tovės komendanto įsakymu nu- 
mą dieną į Vilnių pasiųsti di- pulti Visi pakrantės artilerijos 
dėlį eŠaloną. su maisto produk- pabūklai ir išvežti į Vokietiją, 
tais: siučiama po visą vagoną 
taukų, lašinių, žirnių, duonos, 
konderisū'oto piėrio, kruopų, 
druskos ir kitų produktų. Mil
tų siunčiama trys vagonai, bė 
to, vežama dideli kiekiai cu- :r. I — ■

Garsus Vokiečių rašytojas 
Ėmil Lūdtyig, kufis yra parašęs 
įvairių “didžiųjų žmonių” bio
grafijas, ritaifri', kad pb dėbarii- 
ilib kafO Vokietija turėsianti būt 
SUtird&kyta, nes kitaip Vokiškas 
;rūiiit^rižrildk ir Vėl,' atsigavęs, 
ims teforižūbti Europą, ftašyda
inas savaitraštyje “The Natioli” 
:(lapkr« 4 d.), jisai Sako:

“Jeigu Prūsija bus atskilta 
tF ŠUnta’Žlhta, taip kad ji pa
virs trečios klasės Valstybe^ o 
kraštas į pietūs nūb (upifš) 
Main štijtiri’gtas sū Austrija, 
sudarant iš jų kokį nors Ity* 
tų iteichąi tai vokiečių geni
jus ir vėl išbujos ir nuste
bins pasaulį, kaip kad buVo 
tais laikais, kuomet Vokietija 
buvo šUškaldyta ir nepajėg
davo savęs valdyti.”

Kaikur esą net išardytos beto
ninės platformos patrankoms 
įtvirtinti.

Klaipėdoje pradėta papildo- 
ma^vyrų mobilizacija. Į vokie
čių kariuomenę imami Visi vy-» 

kraus, sviesto, degtukų ir kt. fai gimę nuo 1896 iki 1905 mč4 
Karo vadovvbč naskvrė 16 |l« imtina!i ip siunrtami i vak^ 

. ... . . \, L, rus. Tokiu bildu Klaipėdos'kariškų laūko Virtuvių, kurios . lx. . . .1u. L krašte busią’ paimti kariuome-bus pačių Įtariu aptarnaujamos L., . . 1 . .
• - • j- J t. i ., hėh visi suaugę vyrai. Paima-ir pirmomis dienomis dalins . . .v T?\ J ,
Maistą Vilniaus gatvėse visiems m* b.f ’si Lletuvos «laPla a ? 
nepasiturintiems vilniečiams. kune ^egah lrodyl’
Karo Sanitarijom Valdyba šūdą- e t&’ .• 
,rč planų teikti plačiai pagalbai TZ‘ o T .\ 
:sferga„tfesiems vilniečiams. Li-L T°S Š 1
goniams ir vaikams bus duoda- Si«°rai'yba’ °l>tarus* “t

r- . , datnasl Vilniaus krašto . kuo
. MiškŲ dbpart&fttėtetas pasky-gj.ej,įjausjn, susiliejimu sd 
16 3000 kiet'metrią malkų, kų-n#wte pJ,ašyti vyrlw 
ftos. tuojau bus. išdalintos • atgatitOsioš srities ad-
turtingiem^ vilniečiams kurui. ffltmstrHciją skirti lik gerus Pa- 

Visuose Kauno fabrikuošė tridttis, susipfatūsius ir dukš* 
darbininkai- iš savo uždarbių Riš kultūros lietuvius, kurie 
skiria po kelis litus vilniečianis galėtų greitaift krašto sutapi- 
neturtingiesiems pašelpti. ‘ mui su Lietuva teigiamai pū- 

Lju-—— J tarnauti, >bė to taryba išreiškė
KAUNAS. >- Nuo spalių 1*8 pageidavimą, kad visoje Lietu- 

dienos atnaujintas tiesioginlslyoje butų susiprinta kultuririŠ 
traukinių susisiekimas tafp| veikla ir kad pagal paruoštą 
jĄuno ir Berlyno per naujūi planą butų sisteinatingai rupi^ 
.pastatytą skersai Vislos tiltą namasi gyventojų ir ypač dari 
prie Diršavo, kurį lenkai buvo|bininkų socialiniais jr kulturi- 
susprogdinę^. iriais reikalais,’ r s

KAUNAS. — Naujai pasira
šytąja sutartimi su Sovietų Są
junga, Lietuva tlar šiemet galės 
ten pirktis didesnius kiekius ži
balo, gazolino, benzino ir kitų 
naftos produktų. Taip pat nau
jąja prekybos sutartimi susitar
ta dėl didelių naftos produktų 
kiekių užpirkimo ateinantiems 
metams.

pasienio policija. Vėliau pasier 
nio policija bus perkelta j Sov. 
Sąjungos pasienį.

Vilniaus krašto valdytojas 
bus dabartinis ministerio pir
mininko pavaduotojas min. K. 
Bizauskas, Vilniaus miesto ir 
apskrities viršininkas — dabar
tinis Panevėžio apskr. virš. ats. 
pulk. Jonas Šlepetys, Vilniaus 
policijoj? vadas — buvęs pasie
nio policijos laivyno vadas Re- 
meikis, Vilniaus apygardos pra
monės inspektorius bus lig šiol 
buvęs Kauno jiram. insjiekt. 
inž. Snusnauskas, kuriam pa
vesta ir kainų priežiūra Vil
niaus mieste.

Kol baigsis Europos karas, 
numatoma Kauną palikti eko
nomine ir administracine sosti
ne, o Vilnių padaryti reprezen
tacine ir kultūrine sostine. Dčh 
to j Vilnių tuo tarpu bus per
keliamos lik kaikurios įstaigos 
arba jų dalys, žymiausios švie
timo ir kultūros bei meno įstai
gos, o Kaune pasiliktų 
sybė, administracinės 
ir krašto ekonominiai 
Karui pasibaigus visos 
butų perkeltos j Vilnių,
da teks pradėti didelę statybą, 
kuri karo metu nėra įmanoma.

Patiriama, kad Vilniaus mie
stas atgaus savo senus lietuviš
kus vardus.

vvnnu- 
įstaigos 
centrai, 
įstaigos 
kur ta-

KAUNAS. — Aukos Vilniui 
įvairiomis formomis visoje Lie
tuvoje, ir kiek girdėti užsie
niuose,* sparčiai renkamos. Pa
vyzdžiui, Jaunųjų Ūkininkų Ra
telių valdyba nutarė suteikti 25 
knygynėlių komplektus Vil
niaus krašto JUR . rateliams, 
paskirti- 50 jauniems vilniš
kiams stipendijas žemės ūkio 
mokyklose, 50 ūkininkaičių, ra
telių nariams iŠ Vilniaus kraš
to- sudaryti galimumą atlikti 
LfetūVdjiė pavyzdinguose ukiuo- 
:$e ūkirię praktiką, duoti vilniš
kiams 1000 vaisinių medelių 
sodybofns apsodinti ir surengti 
vilniškiams JUR nariams dide
lę ekskursiją po visą Lietuvą.

Vytauto Didž. universiteto 
tstiidenių atstovybė nutarė įs
iteigti Vilniaus krašto lietu
viams studentams šelpti fondą, 
■į kurį iš savo sutaTipų paskyrė 
11000 Lt. feitrtį Žemgs Ūkio 
draugija, JOS nariai Ūkininkai 
Ipaskyre po 5 kg. javų tilto kiek
viena šftto žemės ha., kas Sa- 
da^ys apie 30 fohų apie 6000 
litų VfeTtėst be to draugija pa- 
[sfcyfė 500 litų pinigais ir jos 
tanittUtojai iš saVo algų 5 nuoŠ. 
mėnesinių pajamų. Kupiškio 
Žemės Ūkio kooperatyvas pa
skyrė 1000 litų.

; filpie 500 Kduiio atridentų 
rengia ekskursiją į Vilnių, vi
sos knygų leidyklos skuba .Vil
niuj atidaryti savo skyrius.

CHARBINAS (Tolimieji Ry
tai). — Lietuvos konsulatas 
Charbine išdavė Lietuvos užsie
nio pasus Mandžuke nuo senų 
laikų gyvenantiems lietuviams 
ir iš Lietuvos kilusiems asine- 

t

nims. Tai esą asmenys, kurie 
Mandžuke užimą žymias vietas 
ekonominiame ir kultūriniame 
gyvenime.

KORESPONDENCIJA
Rockford, III.
SVečiai-kalbėtojai.

Rytoj, lapkričio 12, sulauksi
me svečių net iš Rrooklyno ir 
iš Chicagos. Atvažiuoji J. V. 
Stilsonas, “Naujosios Gadynės” 
redaktorius ir K. Augustas, 
“Naujienų” redakcijos štabo na
rys ir Kultūros Draugijos pir
mininkas.

čia jiems yra rengiamos pra
kalbos rytoj po pietų, Griciaus 
svetainėje, 510 Island Avė. Pra
džia 3 vai. po pietų. Tad rock- 
fotdiėčlai nėpraleiskime progos, 
nes ne dažnai panašus svečiai 
atvyksta. —VIETINIS
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Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoji 
paštu: ... . . . ,

(Atpiginta) iatfo Bostone, kaip rašo “Keleivis”, . • prieš savaitę laiko sakė kalbąI labai Skaitlihgdme susirinkime but^. HdrvUrdo uhiVersiteto is- , • tori jos instruktorius, Granvilie ’oO’ Hičks. Jism per daugelį metų ® buvo kėtnunistų piaffijbš narJS 
įy ir redagavo komunistų žurnalą, pTh'fe NęW Masses”; bėf, kai so-— vietų Valdžia susidrarigavo su naciais ir Amerikos komunistų- partija pareiškė savo pritarimą šitai Stalino politikai, tai prOf.

Prieš 21 irietūs, kaip šiandien, austojri pasaulio ka- įH1°kš lš Partlios PasUrauke;
ras, kuriame dalyvavo ir Amerikos Jūrigtiriės Val-stijos. ' J1S^ aiskir1?’
Amerika jau seniai gailisi, kad ji karą buvo jsiyeta- L. yra priešingas. ,«SuSidėfa- 
si, ries tikslai, kurių vardu jr kariavo^ fiebuVo pasiekti. su Hitleriu”, sako Granvilie 
Šiendien tai yra dar aiškiau. s - Hieks, “Rusija pagerino savo
*^^Anierika siuntė savo jaunimą f Francuzijos mušiij materialinę situaciją, bet ji ne
laukus, kad pasaulis butų padarytas saugus demokratu teko moralinio prestyzo : 
jai ir kad daugiau nebebūtų karų. Bet, vietoje kaizeriškų 
imperijų, prieš kurias reikėjo kovoti pereitame kare, 
centre Europos dabar viešpatauja dar aršesnis despotiz
mas, ir tas despotižmas įtraukė Europą į naują karą. .

Šį kartą Amerika jau nebenori į tą Europos skerdy- 
nę kištis. Ji yra neutrali, ir reikia tikėtis, kad ji pasiliks 
neutrali iki karo pabaigos. Bet jai anaiptol nėra visvie- 
na, kaip tas karas pasibaigs, o dar labiauš, kokia bus po | 
tų karo taika.

Amerika yra giliai suinteresuota tuo, kad karą laij vo sovietų vadus. Jisai išreiškė 
mėtų demokratinės valstybės. Jeigu joms gręstų pralau nu^onę.’ ka<J bolsevikai, pri- 
mejimo pavojus, tai Jungtines Valstijos vargiai susilav parataą> juos padrasino prad^ 
kytų riuo intervencijos. Amerikos viltis pasilikti neutra- kar^
li'a remiasi jos įsitikinimu, kad pergalė bus demokratijų “Jęigu Maskvos vądui”, s^ 
pusėje. ’ kalbėtojas, “nebūtų pati-

Kai d&: busimos taikos, tai Amerika,’ be abejonės J rašę su Berlynu politinės ir 
rems tas jėgas Europoje, kurios stos "už susitarimo taiką> ekonominės sutarčių, tai Vo- 
pagrįs laisvės ir .psisprėndtap principai...

Už šituos priricipus Jungtinės Valstijos stojo jau if jdją, nes jie žinojo; kad už-
prieš 21 metus.; Prezidentas Wilsorias įdėjo juos į savd puolimas-ant Lenkijos reiš-
^14—punktų”, kurie buvo priimti? kaipo mūšių paliaubų kia karą su Anglija ir Fran- 
sąlygos. Bet Eurųpoą vąldŽiosuWbi^OtWi ttoštisios vy- į euzija. 'Tą gerai žinojo ir 
kovati ir pasitrankė iš “senojo £”.?* U.MfcL’i.“®

Todėl Europa vėl sušilauke’ karo. Jungtinėms Vals- ji fUTejd į&aširašiusi nepudli- 
fijolns teks daryti intervenciją antrų kartų. Tačiau Ši inj mo .sutattį.”
tervencija bus daroma ne karo1, o taikos tikslais. Reikia , Taij ką prof. Hopper, 
tikėtis, kad ji bus sėkmingesnė. jau seniai buvo nurodyta “Nau-i t --------- ...t i — fcitammaihmat jienose”, būtėnfy kad sovietųvaldžia . prisidėjo. prie išpro^ė- 

Į kaviifto karo'. Kaltė dėl dabartinio karo krinta nė tiktai ant 
Lietuvai užėmūs apie 4,000 ketvirtainių mylių Vii4 Bitlerio, bet ir ant Stalino.

niaus krašte, Kauno laikraščiai iškėlė reikalavimą, kad f Įdomu tačiau, kad' Maskvą 
toje'teritorijoje būtų pravesta žemės reforma, kaip kad smerkia Jau ir t(Jks stambus ko- 
buvo padaryta Didžiojoj^ Lietuvoje. Pav. “Lietuvos žp Mcks sovietų propaganda jan'i 
mos' rašo'! . buvo apdumusi akis’, bet kaiJ Stalinas pasibūčihvo SU Tiitierin, tai jisUi pamatė, kad po “socialistine” sovietų Skraiste slepiasi visai ne tas, ką jisai buVo įsivaizdavęs.* Tbkiu pat bildu praregėjo ir daugelis kitų Amerikos intėli- 

gentų. Ilgainiui komunistų partijoje pUšiliks tiktai tamsurie- liai, kurie duoda save už nosies vadžioti bile kokiems šarlatanams. Negrų pranašas Fatltėr Divine irgi turi pasekėjų.

3«|BUV$S KOMUNISTŲ S 
LAS APIE STALINO 

POLITIKĄ
18c '
75c I

Naujierios eiha kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halstėd St, 
Chicago, Iii Telefonas Canal 8500.

MetAiriš
Pusei metų--------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 

. Vienam mėnesiui
Lietuvoje k kitur užsieniuose
Metams - —
Pusei me 
Trims 
Pinigui

Orderiu 1 
--------- r—- ---

Musių paliaubų sukaktis

“Sušidėdama su fašistiška Vokietija, Rusija sulaužė ir išniekino ViSuš savo ofį'cialiUs pareiškimus, kuriais ji sakėsi kovojanti prieš fašizmą. Šitų savo pareiškimų nenuoširdumu Stalinas nupuolė žemiau Hitlerio, pasakė Hieks.” Buvo ir kitas kalbėtojas*, prof. Hopper, kuris taip pat kritika-

Savo išvadžiojimus Ėmil LiM wig baigia rėikšmiilgaiš lotyniškais Ž’odŽįaiš:
“Ceterum ėėttseo Germa

niui ešse dividendam”.Tai rėiškia: “Phgaliaus, . aš manau, kad Vokietija turi būt padalinta”. Tai primena sakinį, kuriuo UžbdlgdhVo kiekvieną savo Jtalhą senovės fidMOs “efem zoriii^” Chtof Jisai labai riėdpv kentė ftonios kortkdfehio, šidu- rinės Afrikoš didmiesčio, Kais tageHd, ir, nežiūrint, kuria tema jisai kalbėdavo, jisai niekuomet neužmiršdavo priminti, kad “Kartagendš turi būti suu griautas”:
Ceteruiit cėnseo (sušukdavo jisai, baigdamas savo kal

bą), Carthago dėlenda esi.”Kai vokietis Ludwig panašiai kalba apie Vokietijos sudraskymą, tai galimą numahyti, kad Vokietijos militarizmas neturi daug draugų pasaulyje. Po karo vokiečių Reichas, kurį įkūrė Bismarkas ir kurį išplėtė Hitleris, gali, iš tiesų, būti suskaldytas.

Sportininkas Lubinas iš Los Angeles su savo žmona spalio mėnesį grįžta į §. Ameriką. Jis čia Lietuvoje daugiau kaip^ne- tus išbilVo iV padėjo musų sportininkams mankštintis. Pranas Ldbinas ypač gražiai šd tvarkė ,krepšininkų komandą. Lietuvos jaunimas jį labai gerbė ir daug ko iš jo pasimokė. Tranas Lubinas advokatas^ jo žhidUa ame- riki'efė ir čia būdama Lietuvoje gražiai lietuviškai pramoko.Greičiausiai kaftū SU Pranu Lubirilt į š. Ameriką važiuos ir chicagietis tenisisfas Žukas.

KLAIDOS PATAISYMAS
-' Vakar Apžvalgos - trečiam straipsniui per klaidą uždėta antraštė: “Naujas Žemėlapis”. Aišku, kad turėjo būti ne “žemėlapis”, bet žurnalas.

Žemės reforma Vilniaus krašte

Margumynai 
■ ‘V .■ 

žudė Katinų...Kvebeke, Kanadoje, gyvulių priežiūros policija pagavo didelį benamį katiną. Buvo nutarta jį be kančių numarinti, užtroškinapjt . dujomis. Du vyrai ’pašfph^ katiną, išėjo -į’ Skirtą^ kUrųbUrį ir Utidarė du- ■jų krariU./< v \, Akimir|^iu įvyko baisus sprogimas įr kambario sienos išlakstė į žtįkes. Abu vyrai sun- kiai sužeisti, buvo nugabenti ligoninėn, 0 katė iš katastrofos iišejo jsveik&. Ekspertai, tyrinėdami katastrofos priežastis; nustatė, kad kibirkštys iš įniršusios katės kailio iššaukė dujų sprogimą.
—rj-----------;-----------------

IšLietuvos

Ftugsėjo mėn. 30 dieną mirė ilgus metus buvęs tautininkų sudarytos Vyriausybės ministras 
pirmininkas; jis kartu bUvo ir finansų ministru, būtent, Juozas Tūbelis. Tautininkų sąjunga J. Tūbelio ašmeUyjė praranda žymų asmenį. Jisai daug prisidėjo prie tautininku organizavimo ir juos iždo lėšomis šelpė, "vJ. Tūbelis iš profesijos agronomas, jau priėš karą Lietuvoje agronomijos srityje darbavosi. Tuomet kartais kai ką parašydavo Lietuvos Ūkininkui, o vėjau rašė tautininkų laikraštyje “Viltyje”;Po didžiojo karo kurį laiką buvo švietimo ministru, tai buvo nuosakus konservatorius, au- toritatinės valdžios Šalininkas. Paskutiniais metais jisai buvo Lietuvos banko valdytojas. U- kiškaiiie gyvenime jis neturėjo SaVO linijos, bet buvo pakankamai užsispyręs numatytas reformas pravesti.. Juozas Tūbelis daug reiškė simpatijų koOperatiškam judėjimui ir tą judėjimą rėmė.Juozas Tūbelis buvo Vienas iš patikimiausių prezidento Antano Smetonos asmenų. Juodu ri-

šo giminystėm saitai, nes abudu vedę Chodakauskaites.Kadangi J. Tūbelis ilgus metus buvo ministru pirmininku ir finansų ministru, tai neabejotinai ūkiškame Lietuvos gyvenime paliko didelius pėdsakus, j. Tūbelis palyginamai dar buvo jaunas vyras, nes minė nc- jsulaukęs šešiasdešimt metų.Pa kurios pertraukos Vėl gauta “Naujienų” dienraštis. Spalių pirmą, dieną gautas rugsėjo mėnesio 9 dienos numeris.Tenka spėlioti, kad ateityje taip pat tą dieiiraštį gausime. Iš gautų “Naujienų” numerių manyti, kad jus puikiai orientuojatės, kas Lietuvoje dedasi ir gerai iš viso Europos politikoje susivokiate.Pašaukti atsarginiai kariai Lietuvos sienose budėti jau dabar paleidžiami ir grįžta į namus.Tuo pačiu Lietuvos nuotaika atvėsta. Karo šešėliai jau taip skaudžiai neveikia v/są musų gyvenimą.Ūkiškame gyvenime pasiekiami kai kurie nenormalumai, bet jie visi pareina nuo bendrai karo veiksmų. Ypatingai jaučiamas žibalo trukumas, bet tikimasi, kad visa tai bus tuoj išgyventa. Užpirkta jo yigi labai daug, bet sunku jis pargabenti. Bendrai Europoje sausumos transportas pusėtinai pakriko, o jurų ypačiai. Musų visi prekybos laivai darbuojasi sėkmingai, karo viesulą jų nepalietė, nors ir tolimuose vandenyseŠiaip jau gyvename ramiai ir taikiai. \Savo spaudą sekame atsidėję, o užsienių dienraščiai at^įna labai suvėluotai, todėl jie mums neturi aktualijos. '—J. K;
Margos žinios iš Lietuvos

raso-f
“Ypač yra svarbu žemės reforma ir' jds išbaigi 

mas. Vilniaus kraštui tai yra svarbiausia, ries ten te 
beveikia sena tvarka, kurią dabar reikia pakeisti pa 
grindiniai. Žetnės reforma yra būtina pačio rimčiau
siu sprendimo, pačio plariifigiausi'o valdymo, atlieka* 
mo pačiu dinamiškiausiu tempu.”
Bet oficiozinis ^Lietuvos Aidas”, kurį, matyt, dar vis 

tebekontroiiu'oja tautininkai, liepia galvot ir nesįškubint, 
nes kitaip busią bloga. Sako j

“Tokio paties apgalvotume laukia iį viena iš pa- 
grindinių Vilniaus krašto problemų žemės refor
ma. Atimti iŠ d-vafįriiriko kelis šimtus ar kelis ttikš- 
tančiuš ha, juos suskaldyti lfr-"2i0 ha sklypais ir i’š^ 
dalyti bežemiams, ar mažažemiams nesunku — tai 
jokia problema. Bet ką šitokia žemės reforma duos?

MANO, KAD VOKIETIJĄ 
REIKĖS DALINTI*Garsus vokiečių rašytojus a < . i ♦ -r ■' v, . ... v Ėtoii Ltrdtyig, kutis yra parašęs

Ateffislš hriiijaknnų. Jų troškimas įsigyti savo zejnės “didžiųjų žmonių’' bio- 
>Mypą bus patenkintas. Bet ar atsiras ūkininkų? Ar g^afijus, maw, kad po dėbarti- 
šie žemės skypai išmaitins ką nors kitą, išskyrus pa- uto kuro Vokietijų turėsianti bUt 
tį riatt-jatarl sū šeima? Aiški#, ne. Drauge su ženiėsIsuriraskyta, nes kituip vokiškus 
retoms tori eiti ir pagalbos ranka. Reikia faštf 
liauju kapitalų, IŠ karių naujakuriai gautų pašalpas į * 
ar paskolas trobesiams pasistatyti, gyvam ii- negy- '(h,pk7'/i'd.)’'jiJ^i sako?| “Jeigu Prūsija bus atskirtaį šUiitU’Žihfe, taip kad ji pU-kraštas į pietilis nnt> (upifs) Muin Štijuifgtas stU Austrija, sudalant iš jų kokį nors

Į1 i. ferictiįj tat vdkfečių gehi-
te su pagalba visos valstybės, kuri jatf rsgyvutVO 20 nfė- jyS |r ygj išbujos ir nusie
tų ir yra savo ūkį sutvarkiusi. O žėriiės HrforriioS atidė- biris pasaulį, kaip kad buVo 
liojimas gali sukelti Vilniaus krašte nerimą tarpe beze* a tais laikai, kuomet Vokietija 
mių ir mažažemių. “Ilgą jfešmą •bedrožiant”, kaip sakot miūvo sirskurdyto ir hėpajžg- 
patarle, gali kas nors kepsnj nunešti! j _ davo valdytu...

vairi inventoriui įsigyti, susidaryti apyvartos kapita-T*
lo pradžią..? ’ / . J

Suprantamu kad ta pagalba naujakuriams - Virs trečios klasės Valstybe* o 
būti teikiama. Bet jeigu žemės reforrti# galėju- būti pra» 
vesta Lietuvoje sąyd jėgomis, tai jtio lertgViaus bus ją 
pravesti tame palyginti nedideliame Vffiiiifti# fer&što pld*

. KAUNAS. — Komitetas vilniečiams remti paruošė pat pirmą dieną į Vilnių pasiųsti didėlį eŠaloną su maisto produktais: siučiania po visą vagoną taukų, lašinių, žirnių, duonos, kondensuoto pieno, kruopų, druskos ir kitų produktų. Miltų siunčiama trys vagonai, bė to, vežama dideli kiekiai cukraus, sviesto, degttikų ir kt.Karo vadovybė paskyrė 16 kariškų laiiko Virtuvių, kurios bus pačių karių aptarnaujamos ir pirmomis dienomis dalins maištą Vilniaus gatvėse visiems inepa'sitnrintieins vilniečiams. Karo Sanitarijos Valdyba sudarė planą teikti pl'dčiai pagalbai įsergantiesiemš vilniečiams. Ligoniams ir vaikams bus duodamas pagerintas maistas.M’lškiį departamentas paskyrė 5000 klet’mėtrių malkų, kurios tuojau bus išdalintos ne- •tUiTingiemą vilniečiams kurui* j . ' » _Visuose Kauno fabrikuošė darbininkai- iš savo uždarbių skiria po kelis litus viįniečianis neturtiilgiesįems pašelptk 4
• * •KAUNAS. Nuo spalių 18 dienos atnaujintąs . tiesioginis traukinių susisiekimas tarp Kauno ir Berlyno per naujai

pastatytą skersai Vislos tiltą 
prie Diršavo, kurį lenkai buvoprie Diršavo, kurį len|tąl susprogdinę^

KLAIPĖDA. — Klaipėdos ra- dio stotis, kuri iki šiol tik pertransliuodavo tik Karaliaučiaus tradij o programą vokiškai, pradėjo duoti pranešimus ir lietuviškai. Pranešėjas, sprendžiant iš balso, yra tas pats^ kurs rugsėjo mėnesį pranešinėjo lietuviškai iš Varšuvos radijo stoties, kurią įsirengė vou kiečiai užimdami Varduvą.Atvykstą iš Klaipėdos į Kauną pasakoja, kad vokiečių tvirtovės‘komendanto įsakymu nuimti visi pakrantės artilerijos pabūklai ir išvežti į Vokietiją. Kaikur esą net išardytos betoninės platformos patrankoms įtvirtinti.Klaipėdoje pradėta papildd- ma^vyrų mobilizacija. Į vokiečių kariuomenę imami Visi vy-» fai gimę nuo 1896 iki- 1905 mej tų imtinai ir siunčiami į vakžp rus-. Tokiu bildu Klaipėdos* krašte busią paimti kariuomė- bėti visi suaugę Vyrai. Paimami ir tie iš Lietuvos slapta at- vykiisiejL kurie negali įrodyti pilietybės. .KAUNAS. — Lietuvos šaulių Sąjungos Taryba, aptarusi momento klausimus, 'gyvai domėdamasi' Vilniaus 'krašto kito greičiausiu’ susiliejimu sd Lietuva, nUtafė prašyti vyriausybės į atgautosios srities administraciją skirti tik gerus patriotus, susipratusius ir aukštos kultūros lietuvius, kurie galėtų greitam krašto sutapimui su Lietuva teigiamai patarnauti, be to taryba išreiškė pageidavimą, kad visoje Lietuvoje butų susiprinta kultūrinė veikla ir kad pagal paruoštą planą butų sistema tingai rūpinamasi gyventojų ir ypač dar* bininkų socialiniais ir kulturi* iiiiais reikalais.*

KAUNAS. — Naujai pasirašytąja sutartimi su Sovietų Sąjunga, Lietuva dar šiemet galės ten pirktis didesnius kiekius žibalo, gazolino, benzino ir kitų naftos produktų. Taip pat naująja prekybos sutartimi susitarta dėl didelių naftos produktų kiekių užpirkimo ateinantiems metams.KAUNAS. — Aukos Vilniui įvairiomis formomis visoje Lietuvoje, ir kiek girdėti užsieniuose, sparčiai repkamos. Pavyzdžiui, Jaunųjų Ūkininkų Ratelių valdyba nutarė suteikti 25 khygyilėlių komplektus Vilniaus krašto JUR rateliams, paskirti 50 jauniems vilniškiams stipendijas žemės ūkio 
mokyklose, 50 ūkininkaičių, ratelių nariams iŠ Vilniaus krašto sudaryti galimumą atlikti LiėtuVojie pavyzdinguose ukiuo- !sė akiH'ę praktiką, duoti vilniškiams 1000 vaisinių medelių Sodyboiris apsodinti ir surengti vilniškiams JUR nariams didelę ekskursiją po visą Lietuvą.Vytauto Didž. universiteto Įstudenių atstovybė nutarė įsiteigti Vilniaus krašto lietuviams studentams šelpti fondą, į kurį iŠ savo sutatlpų paskyrė 1000 Lt. Diržų žemės Ūkio draugija, jns nariai Ūkininkai ipaskyrii po 5 kg. javų mto kiekvieni savo žemės ha., kas šu-

litų

KAUNAS. — Dar neoficialiomis žiniomis, pilietybė 'Vilniaus krašto gyventojams numatoma sutvarkyti sekamai: Kas gyveno Vilniaus mieste ir krašte iki 1920 m. liepos 20 d., tas turi teisę gauti vietos gyventojo pažymėjimą; vėliau tokiam gyventojui bus išduotas Lietuvos valstybės piliečio pasas. Pasas neduodamas tuojau, kadangi neužilgo visos Lietuvos piliečiai gaus visiškai naujus pasus. Visi tie, kurie iki 1920 m. liepos 20 d. negyveno Vilniuje ir Vilniaus krašte, bus laikomi * svetimšaliais ir gaus laikinus leidimus gyventi Lietuvos teritorijoje. Kol šis sudėtingas darbas bus baigtas, tol administracinė linija pasiliks uždaryta i> į Vilnių bus galima važiuoti tik su atskirais leidimais.Patiriama, kad visas Vilniaus kraštas bus padalintas į 20 valsčių: Smalvos, Dūkštas, Ignalinos, Nemenčine, Paberžė, Riešė, Maišiogala, Naujoji Vilnija, Trakai, Rudamina, Medininkai, Turgeliai, Šalčininkėliai, Rudiš- <ės, Valkininkai, Varėne II ir Eišiškės. Valsčiai turės po 1800- 2000 gyventojų. Kiekvienam valsčiuj artimiausiu laiku bus paskirti viršaičiai iš vietos Ife- fuvių.Kol bus sutvarkytas' pilietjv- bės klausimas, sieną su Sovietų Sąjunga saugos kariuomenė, o administracijos liniją — pasienio policija. Vėliau pasienio policija bus perkelta į Sov. Sąjungos pasienį.Vilniaus krašto valdytojas bus dabartinis minis torio pirmininko pavaduotojas min. K. Bizauskas, Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas — dabartinis Panevėžio apskr. virš. ats. pulk. Jonas Šlepetys, Vilniaus policijos vadas — buvęs pasienio policijos laivyno vadas Re-, meikis, Vilniaus apygardos pramonės inspektorius bus lig šiol buvęs Kauno pram. inspekt. inž. Shusnauskas, kuriam ba- vesta ir kainų priežiūra Vilniaus mieste.Kol baigsis Europos karas, numatoma Kauną palikti ekonomine ir administracine sostine, o Vilnių padaryti reprezen- tacine ir kultūrine sostine. Dėlto į Vilnių tuo tarpu bus per- ’ keliamos tik kaikurios įstaigos arba jų dalys, žymiausios švietimo ir kultūros bei meno įstaigos, o Kaune pasiliktų syb& administracinės ir krašto ekonominiai Karui pasibaigus visos butų perkeltos į Vilnių, da teks pradėti didelękuri karo metu nėra įmanoma.Patiriama, kad Vilniaus miestas atgaus savo senus lietuviškus vardus.

vyriau- 
įstaigos 
centrai, 
įstaigos 
kur ta- 
statybą,

CHARBINAS (Tolimieji Rytai). — Lietuvos konsulatas Charbine išdavė Lietuvos užsie— nio pasus Mandžuke nuo senų laikų gyvenantiems lietuviams ir iš Lietuvos kilusiems asine- f niins. Tai esą asmenys, kurie Mandžuke užimą^žymias vietas ekonominiame ir kultūriniame gyvenime.
KORESPONDENCIJA

t 30 tohų apie 6000 ;• be to draugija pa- įskyfė 500 litų pinigais ir jos tariiautojai iš saVo algų 5 nuoŠ. jmėnesiiiių pajamų. Kupiškio Žemės Ūkio kooperatyvas paskyrė* 1000 litų.Apie 500 Kduiio studentų rengia ekskursiją į Vilnių, visos knygų leidyklos Skuba , Vilniuj atidaryti savo skyrius.

Rockford, III.
Svečiai-kalbėtojai.

Rytoj, lapkričio 12, sulauksi
me svečių net iš Brooklyno ir 
iš Chicagos. Atvažiuoja J. V. 
Stilsonas, “Naujosios Gadynės” 
redaktorius ir K. Augustas, 
“Naujienų” redakcijos štabo na
rys ir Kultūros Draugijos pir
mininkas.

Čia jiems yra rengiamos pra
kalbos rytoj po pietų, Griciaus 
svetainėje, 510 Island Avė. Pra
džia 3 vai. po pietų. Tad rock- * 
fotdiečiai nepraleiskime progos, 
nes ne dažnai panašus svečiai ' 
atvyksta. —VIETINIS *



MOTOR SALES
CTilCAGO, ILLINOIS

Teikia

28 Metų Sukakties Išpardavimas
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3,6W,(W

KONVERTAIS
ir aukščiau

INSURANCE
(APDRAUDA)

$59.00
Karo ŽemėlapiaiNamas Pakol

Gražus angliniai ir aliejiniai pečiai, 
verti $55.00, po . ....... ....................

Studio Cotrch drūtai ir getai padary 
tos, įvairių spalvų, po ......... u-.-—....

2 šmotų PatlOf ŠetAi, padaryti par 
duoti po $95:00, po ..............................

Jeigu nėturi pmigtį. kteip- 
kis į Naujienų špulką^ 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

KurifcUlas atsake
Pirma Lietuva ture4

NAUJIENŲ
RaJUhej. per 

A. fctfMVlėlŲ 
1739 9. Balsted St

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

GERIAUSIAS LAIKAS DABAR PIRKTI VARTOTI 
automobiliai žema kaina

Pelnas ėina 
tmrvvus Atsfeo kliUbo 

NAUDAI,

Žinias Apie Paren
gimui.

porą menesių atgal PAMATYK1T DABAR!
VISOKIŲ ISDIRBYSČIU

DIDELI PASIRINKIMAI
IR VISOKIŲ MODELIŲ

Naujienose galite gauti spAl4 
vttot^ įtofOpdS fcmelšpį Su pU4 
žymėjimais visų didesnių m&4 
štų, -frngal kurį galėsite sekti 
visus karo Veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų sųp 
rašas-, su pažymėjimais jų 
dūmo if gyVėhfojų skaičiaus-.

Kaina 15c.

DIENĄ IR NAKTJ. PriBtetyfn&s 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tek ARDMORE 6976

KIEKVIENA.
Žieriios vaizdeliai, gėlių 
bukietai su lietuviškom 
eilėm ir pasveikinimais. 
Kortelės TtNKA pitivfc- 
tiškiem asmenim ir biz
nieriams.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

CHICAGO, ILL.

LIETUVOS MM- 
KLAUSOMYUĖS

20 Metu Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE

country 
is assured

Konsulo tekstas

skamba kelios ištraukos 
iš “Record’e” paduoto pasikal
bėjimo.

Tikrenybėje, kaip rodo ste- 
hografinis pasikalbėjimo nuo
rašas, p. Daužvardis nieko pa
našaus nesakė-

Apie
“Naujienos” Įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą;

Draugijos, Kliubai ir‘ viso4 
kios įstaigos prašomos praneš4 
ti “Naujienoms” dienas šhvo 
parengimų. Taipgi ir tingėjai, 
pirm „samdymo svetainių', pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
ka!d nesusidurti su kitais pa
rengimais it* išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei4 
kia nemokamai.

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELES

• PILNĄ AToMO
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

UGNIES.
•APDBAUDĄ RAKANDŲ.
• APBHAUDĄ NUO VAGIŲ.
• apdAaubą langų.

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tek LAFAYETTE 4557

P. KLUJkA, vedėjas 

COLUMBIA 
ROOFING CO., 

Nbt INC.
Žvėrinis dengimas ir ant gontų 
parengtas dengimas Smala ir Pi
kiu Dengimo' Dyleriai, Felt €ut- 

ters ir Blėkų specialistai.
3319 S. Morgan St.

CHKIAeO, ILL.

ATYD A
SKILVIŲ LIGONIAI! 

išgytiome per du per keturius mė
nesius skilvio, duodenalį ulsetfį, 
rūgščių; gasų, tulžies ligas. Nė bi- 
fcing sodo? “MUcln” nė indžėkšinų 
vartojame*

DR. WALSH
L ULSCRtO SPECIALISTAS 
1602 W. Garfleld Blvd. 

tek PROSPECT 7474
ATDARA: 10 v. ryto iki 9 v. vak.

BRIDGEPORT

RepOftefik “pėfrtfang etiefgtngdi 
irrterįhtetatO*

Pirfnadienj, lapkričio 6 d., 
komunistų dienraštis Chtoagojy 
“Midvvest Daily Record’v, pa
skelbė savo reporterių šeymottr 
Robnsorto pasikalbėjimą stt 
Lietuvos konsulu, pmu Petru 
Daužvardžiu.

Vakar p. Daužvardis prisiun
tė “Naujienoms” stenogfalfnį 
pasikalbėjimo nuorašą, iš kiu
rio atrodo, kad “Daily RecOfd” 
konsulo žodžius visaip- iškraipė 
ir laikraštyj paskelbtam tekste 
įdėjo pareiškimus, kurių J>as 
Daftžvardis pasikalbėjime visai 
nepadarė. P-as Daužvardis SO4 
ko, kad reporteris jo- mfrtfis 
“perdaug energingai interpreta
vo”, ir, matomai, “iš atminties

_ y rase .
ReporteMs Seymout Robin- 

son, tarp kitko, citavo: *
“These offitial relations go 

back as /ar as 1917, when the 
Russian people sėt up their 
own government through their 
revolution”, he (p. Daužvar
dis) said. “It was this very re
volution that brought freedom 
and independence to Lit’h- 
uania.”

Toliau, “Struggles of the Lith- 
uanian people for freedom have 
eoincided with those of the 
Russian people, both against 
the czar. Thę years 1863, 1905 
and 1917 are lUndiharks iii the 
history of both nationš;.. Irt- 
the Soviet-Lithuanian treaty of 
July 12, 1920 all rights of Lifll- 
uania as an independeht riatibh 
were officially sėt forth.’*

Ir galiau, “Now through this 
Jnutual assistahce pact (Rusi- 
jos-Vokietijos sutartis) and the 
strenghtening of friendly fčlh- 
fions betvvęen Germany and the 
Soviet Union, the peace of Ouf 
small 
people

Mažutės 19W Metu 
’tui’f jM!£tą Aeriaf Vietoje

$9.95
• > - *~iniB»niiiiT—-r~nrr'iw

Victor Bagdonas 
LOCAL & tONG mStAMCt 

MOVIfcG
Pfetkraustom fomičius, pianus ir 
Visokius’ fakahduB bei štoruš. 
VėžUm į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Dhrbas ga<- 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i- visas miesto dalis:
3406 So. Halsted St.

Sddkit Tel. YARDS 3408

< KAUNAS^-.— Lietuvoje be 
Vilniaus krašU* yra apie 17Š,- 
000 bičių šeimų (Avilių). At
gautame Vilniaus krašte yi’a 
apie 50,000 bi£ių šeimų. Viso 
180,000 avilių pagamina per 
milijonų kildgfBffių ihtdaūs. 
Bitininkų Lietuvoje yra tfpie 
50,000- žmonių.

TEL. YARDS 3088
ATSILANKIUSIEMS r KRAUTUVĘ DOVANA — TERMOMETRAS

PATOGUMUI PIHKSJV, GYVENANfetV KITUOSE MIESTUOSE ■fiKAUTČVt iftjVA ATOaKA IR NEDtLIONMS
IKI1 VAL. PO PMitV '

^*,w,*-***,*****^*^***m***wi*^,**,w***^^z%/*^,,a,**>***i****,,*^*****^*K^^^

SUDKIKO flADiO VALANDA-^-Or® Teatras nedėlios fcakafaiš Atio iki Š :3d t*. M. iŠ .šiėties WČFLr—970 k.

< KAUNAS. Tarp* Kauno 
ir Vilniaus numatyta greičiai 
šių laiku leisti kursuoti greitą
sias kUtomofricas (motorinius 
traukinius), kurios kftlio'ftę tat# 
abiejų Lietuvos sostinių atliks 
jier nepilnas pusantros valan
dos. Kelio iš Kauno į Vilnių 
yra apie 110 kilometrų.

. . . 1 ■ ’ v y,*

- - » - • - - -—   '■

Jis trumpai paaiškino repor- 
!toriui? kodėl Vilnius Lietuvai 
yra brangus. mstodtį kad 
per 600 ^VDriibš yra Liė- 
tuVos sosfift4 it feulttttiAis, eko4 
rfominis bei politinis eefidras. 
Ša Vilniumi ffefiHil tautu yrd 
organiškai suaugusi ir ViisuO4 
mėt jį savo* sostine laikė. <ĮafrR 
nės Rusijos- pttospaudoš feikdiš 

( Vilniuje lietuviai darė sukili
mus.' Vilniųjė bdvo Šiidfefryta 
Valstybės Tarybų it nutarto 
fėlkalmrti Lietuvai neprikldu^o- 
mybfc.J*

P-as Daužvardis toliau nuro4 
dėl kad Lieidvh turėjo ir febe-1 
turi su Rusija eilę sutarčių i 
1920 metois pasifašytą stffertįi 
kurioj Sovietų Rušij# perleido 
Lietuvai visas rmosavyfeės' tėp 
ses5 kfltias ji tafigjo ptto lietu-; 
vinis apgyventi! žerni^ taipgi 
1926* nepimtirtfo sutartį i# ga4 
bau; tarpusavio pagalbos Šiitai*4 
(į, kuri buvo pasirašyto pušku4 
tiiiėmiš dienomis.

Paklausta^ ar Lietuva “jau4 
ėiasi saugiau1” pasirašiusi su So
vietų Sąjunga tarpusavio pagal4 
bos sutartį, 
sekamai
jo nebaigtų sąskaitų su Lenki4 
ja ir gyveno tarpe kaimynų, ku4 
rie nevisuomet tarpe savęs bii4 
vo draugingi (Vokietija ir So
vietų Sąjunga — “N.” Red.)L« 
Dabar, abu kaimynai yra drati4 
gingi tarpe savęs ir abu Jrra už
tikrinę Lietuvos neliečiamybę, 
o Sovietai net apsaugą, tad aiš-^ 
ku, Lietuva jaučiasi saugiau”.

Visai kitaip skamba “Record” 
versija.

P-as Daužvardis užbaigė pUu 
sikalbėjimg apibudindamas A- 
merikos lietuvių nusistatymų 
dėt Vilniaus grųžinimo. “Kiell 
liečiau Vilniaus grąžinimą”, 
kalbėjo p. Daužvardis, “tai vi
si lietuviai entuziastiškai užgi
rio, bet kas liečia sienos nu
statymą, tai yra pasidalinimai: 
vieni sutinka su nustatyta siė* 
na, o kiti reiškiu nepasitenkini
mą dėl negrąžinimo visos teri- 
foMjus tilW metų sutar
ty) f^ttsijia visą teritoriją' žadė
jo; _ kurt buvo
nnstotyto Sovietų ir Lietiivos 
Taikos sutarfimi'.”

.■ag-a-gĮjĮ.■ >■ ar. a >

■ ■it—> i m

Mlnkiu korio.
Vernai nwe
HHm

Rudeninis 
Pasilinksminimas

» .1. ... . ..... .

Visi žino linksmą, dainuojan
tį jaunimą^ Taa jaunimas yra 
susispietęs į Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelį, ktiriš pattoks- 
mins jus. Ateikite lapkričio 11! 
d., šeštadienio vakare į Holly4 
W6d Ihn, 2417 W. 43rd St; 
Pfalėfškitd linksmai laiką. Iš4 
girsite gražių dainų. Parfiaty4 
sitėr močfeYhiŠkaš lietuviškas va* 
kAmkaš/ < ’

Už įdetntoušį apsirengimą —* 
irtašką, buS duodamos trys ver
tingo^ doVAridš.

Šokiams grieš Šdfini Ratetič 
orkestrą, ir btls daug kitokių 
Įvairumų; Kdfėspmidfentaš.

<fatt Bu» C&lfttia Pir
kti Laivakortes Iki 
Kauno Ar tbipėdoS

Švedų Aftieriltos Ltnija prfir’ 
neša, kad nuo lapkričio 15 dl 
įeina į galų naujos laivokerčiiį! 
kainos, laivų išplaukimams po> 
sausio 1 d., 1940 m. LaivokoY'-' 
tęs bus galima pirkti nuo NeW 
Yorko iki* Kauno ar Klaipėdos1 
(Memel), arba priešingai.

Iki šiol dėl nepastovių apliff*- 
kybių laivokortės buvo galįma 
pirkti tik iki Gothenpurgo ar 
Stockholmo, nuk? ten- keleivis; 
turėdavo apmokėti atskirai u^ 
likusią dalį kcfivMėS' ir* kitas 
susidariusias išiaMasv ties nė4 
buvo galima žinoti kiek kelto4 
nė kaštuos iš ten iki Liettt4 
vos.

Dabar keliavimas pagetėš 
nors tiek, kad keleivis išvyk4 
damas jau galės žinoti kiek 
jam kelione atseis iki Lietuvos 
ir nereiks keisti savo pinigus 
j kiekvienos < pervažiuojančius 
Valstybės valiutą, it išsipirko 
nėti gelžkelio bilietus ir tt.

Norį gaUti kainoraštį ir tvat1 
kardštį, prašome kreiptis į aitt4 
torižuotą lietuvį agentą, ar bet 
kurią Švedų Amerikos Linij’US 
raštinę, adresą rasite Š.AzLt 
skelbime.

.Aia Tirrizrtd žinios.
i

........... '

10 Tūkstančių Dolerių Dovanų Išdalinama Pirkėjam’s, Sutaupoma Vietiaš Tčėčdališ Kaitroj 
Ant Geros Rūšies Rakandų, Karpetų, Pečių, Radijų, Mieguniojo ir Vatgoinojo Kamkarip 

p Setų. LENGVI IŠMOKĖJIMAI '
. .     . -----L-X.. I , -............................................ , .... ........................... .  . f-. » Į.. e ..

šeštadiert., lapkričio 11* 1939

Dėl Daužvardžio 
“interviu* Komu 
nistų “Recordui”

1940 m. Naujos Skalbiamos 
Mašinos — Thor, Norge, May- 

fag, kainos sumažintos iki’ 

$59.50
-X.. .u ■-j.ĮV-,, r.-.-.r.i,,!

* FOTOGRAFAS
CONRAD m 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- M 
mos rųšies su mo- Kg 
dern^Škomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbias H 
garantuotas.

420 W. 63rU St MBOBlI 
tel. ĖNG. 58R3-&40 ■■■■
__________ ■ — -

Iš Lietuvos 
.n.

KAUNAS. — Skulptorius ..-Žl 
karas pradėjo liedinti per du 
metrui aukščio didfelę broMinę 
skulptūrą* pavadintų “Ruygne- 
šis”, kuri bū’s pastatyta' prapla
tintame Karo Muziejaus sbdč..

ANTHONY BALAS 
Phone VICTORY 6992—6993

Ji Ji

i i

>

TTl

1

■ \
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šeštadien., lapkričio 11,1939

i

NAUJIENOS;JHcago, III,

Rytoj Šokių 
KoncertasCOOK COUNTY’S

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS I 20 METŲ
350 Iš PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 

PARDAVIMUI PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA
Išsirinkite savąjį karą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte auto
mobilių pasirinkimo ir sutaupykite šimtus dolerių.
čia rasite karą, kokio norite tokia kaina, kokią išgalėsite mokėti. 
Nors ir 1,000 mylių nuo Chicagos gyventumėte, jums apsimoka 
dalvauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti šių kainų antrininko.
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
metų patarnavimą ir patenkinimą.
nn—DODGF.S, 1939, 1938, 1937

ir 1936 kaip nauji, kaiknrls
su radio, pigiai ^235

BUICKS, 1939, 1938, 1937 
ir 1936 kiekvienas parsiduo-

£ipp“iai............... 265
. 4 A—PONTIACS visi kaip nau- 

I v juteliai už

W—-CHRYSLERS 1938, 1937 
ir 1936 garantuotas

kaip nauji pigiai kaip ....
O 4—OLDSMOBILES 1939, 1938

1937 ir 1936 taip žiba ir to
buli kaip naujas cidabrinis do
leris, pigiai $£CC
kaip ......................... ........

FORDS, 1939, 1938, 1937 
w U ir 1936 visi naujų karų są
lygose, pigiai 
kaip ............„J...... ........... I CO
4 0-PACKARDS nuo 1939 iki 
■ » 1936. Visi garantuoti, kain 

nauji, pigiai_ 
kaip .................... ........... .

8—LA SALLES nuo 1938 iH 
1936 ypatingai puikus 

karai, pigiai kain^k^.... «i ■! ■■■■■■■ ■ i t «—

4 PLYMOUTHŠ” 1939, 1938 
I C 1937 ir 1936 vos vartoti, pil

nai garantuoti 
pigiai k?in ...............
4 O—CHEVROLETS nuo 1939 
I O iki 1936. Visi modeliai, kain 

nauji, pigiai . ^99R
kaip ......................1.......... .
4 f-_STUDEBAKERS nuo 1989 
■ w iki 1936 modeliai v»«l 6 c*1, 

kain nauji ....................   $< QC
pigiai kaip .................. ■
karų iš visų gamybų ir modelių

Serga Annie 
Rimkus

1 v 4
Jau tūlas laikas kaip serga 

naujienietė Annie Rimkus, 4322 
So. Maplewood Avė. Ji išbuvo 
apie 3 savaites North Chicago 
ligonbutyj. Dabar randasi na^- 
mie po gydytojo priežiūra. Vy
ras Martinas, sunai Alfonsas, 
Martinas ir duktė Stclla yra 
labai susi rupinę.

Reikia; žymėti, kad Rimkų 
šeimyna yra 100% nuošimčių 
naujieniečiai. Jų vaikučiai buvo 
pirmutinieji “Naujienų” platin
tojai Brighton Parke. Aš nuo 
savęs linkiu draugei Rimkienei 
kuogreičiausia pasveikti.

— Steponas.

uAuroro’s Wedding”
‘Bach Classical Suite”
“Cafe Society”.
Tai trys garsus baletai, ku

riuos rytoj po pietų išpildys 
Chicagos operos Littlefield ba
leto grupė, vadovaujama bale
rinos Catherine Littlefield.

Trečiasis numeris yra gry
nai amerikietiškas produktas, 
vaizduojantis satyriškoj formoj 
Amerikos kavinių gyvenimų 
Muzikų jam,parašė kompozito
rius Ferde Grofe, autorius -ke
lių žymių muzikos kurinių,,pa
remtų Amerikos liaudies moty
vais,

ir

8—HUDSONS nuo 1939 iki 1935 
kiekvienas garantuo-

tas, pigiai kaip ........... ■ ****
Taipgi, tūrime virš 150 
nuo 1935 iki 1932—visi „ 
ATMINKITE. KAD KIEKVIENAS KARAS YRA PILNLAI GA

RANTUOTAS IR DUOS JUMS METU PATARNAVIMĄ IR 
PATENKINIMĄ

Viskas, ko mes prašome, tai nirm negu pirksite, aplankykite musų 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame jums 
siuprizų.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
Įspėjame ir automobilių dylerius, kad nepraleistų progos apianki- 
ti musų parodos kambario, jei nori geriausio Chicagoj pirkinio.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

Cook CountyFinanceCo.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

senesnių 
garantuoti už pigiai kaip $45.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Frank Grybas^ 28, su Marce-
11a Nomako, 25 '

Frank Razmus, 24, su Flo 
rence Skibinski, 22

Frank Markūnas, 21, su Ca 
roline Grabe, 23

Catherine Littlefield
Reikalauja
Perskirs

Bernice Walters nuo Glen
Walters ' <

Gavo
Perskiras

Martha Jurkiewicz nuo An- 
thony Jurkiewicz

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Dantų

CRANE COAL COMPANY 
: :5832 So. Long Avenile 1 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
aaug auikių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ......................   "
PETROLEUM CARBON COKE $7,40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.

Labai dažnai pasitaiko 
nime, kada medicinos gydyto-' 
ias pasiunčia ligonį pas dentis- 
ta dantų pasigydyti, pirm ne-1 
gu jis imasi kokios ligos šište 
moj gydyti. -

Tas parodo^ kad nuo blogų 
dantų, puvėsių apsikrečia siste-

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

RĘAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau v’sok’os rųš’es na»i”S namus ant 
’engvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisvmo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
<Išraunu gerinusį atlyginimą iš Fire In- ' 
<urance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų- ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

■p. .-j

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grpvehill 4

4

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

o Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet ką užtikrinti, reikalaukite savo agento, kad išimtų policy iš 
musų kompanijos. Nelaimei atsitikus neturėsite jokių nemalonumų.

“PRIKLAUSOME PRIE P^RMAiKLASINfiS 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS” z

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINE AGENTŪRA

222 W. ADAMS ST. 
Kamb. 1517, 1519, 1521 

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

Bankers Indetnnity Ins. Co.
Columbia FiiĮe Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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vielų, nei pri- 
AC -ar DC
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IMKIT JĮ SU SAVIM VISUR 
Stebėtinai veikia lauke — Nei 

jungimų reikia—nereikia ir 
įjungimų viduj

i “STEBUKLINGAS TONO

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Balandžių 
Pietus

CICERO. — šį vakarų atei
kite į 5-10 Tavern, 2320 >So. 
48th Avė. Čia šeimininkauja 
pp. Paluliai. Jie yra gryno krau
jo žemaičiai, vaišingi žmones, 
pilni sumanumo, štai, ir t šian
dien Paliaubų dienos proga, jie' 
pavaišins savo klientus jaunais 
balandukais. Geras kepsnis. Val
ius gamina pats p. Palulis. 
Diėnų ar naktį užkandos pas 
jį netrūksta. Tai* sėkmingas se
nas biznio žmogus plačiai Žino
mas visoj didelėj Chicagoj.;

Nors ir nelietuviškam dis- 
trikte* turi biznį, vienok su lie
tuviais palaiko ryšius. Jeigu tik 
laikas ir sveikata leis, tai at
eis į Kareivių Parengimų 18 d. 
šio mėnesio, Liuosybes Svetai
nėj. Ten ras daug savo pažį
stamų-dratigų.

“Auroros Vestuves”, yra gar
sus baletas, su kuriuo Ameri
ka supažindino rusų Monte Qar- 
lo baletas, kuris jau kelis kar
tus lankėsi Chicagoj. Numeris 
yra paremtas Čaikovskio muzi
ka, kuri, kaip ir šokių choreo
grafija, yra labai graži.

Trečiasis numeris yra S. 
cho klirinių interpretacija 
kių kalba.

Su Littlefield baletu yra ver
ta susipažinti. Pradžia 3:00 v. 
pp. Bilietai nuo 75c.gyve-.

Aįex ir Sophie 
Pociai

AURORA, III. — Aurora gy
ventojams plačiai žinomas biz
nierius, p. Alex Pocius Susilau
kė gimtadienio, ir todėl lapkri
čio 12’ d. kels dideles iškilmes 
su puota. Jų taVernas randasi 
antrašu 1008* Sard Avė. Atsi
lankys ir keletas- čhicagiečių, 
būtent, pp. Pociai ir Kasiliaųs- 
kai.

Ba
so-

Pocius yra Auroros Kul- 
Draugijos iždininkas ir 
draugiško budo žmogui.

t u ros
labai
Ilgiausių metų vardadienio pro
ga. — VBA.

(Sp).

e Gaisras sutikino dviejų 
aukštų medinj namų adresu 

>“ 1300-1302 West 51st Street. Ja
me gyvenusios kėlurios šeimy
nos išsigelbėjo, b'et žuvo visas 
jų turtas. Gaištas 1 prasidėjo 

ma, kraujas ir todė žmogus kur buvo kelios skar-
apserga vienokia ar kitokia Ii- ( 
ga. Tad, kad tų ligų pašalinti, | 
reikalinga pašalinti tos ligos 
priežastį. Atseit, nesveiki dan
tys svarbus bendros sveikatos 
klausimas.

Kam, tad, vilkinti? Jei jau • 
reikalas prieina gydyti dantis, 
tai būtinai pasiskubinkite pirm 
negu visa sistema . apnuodinta. 
Ir jei tatai butų 'brangu, tai \
dar gal galėtum vilkinimų pa
teisint. Štai Lawndale Dental 
Laboratories, 3945 W. 26th- Št. 
ir 1724 So. Ashland avė. darbų 
atlieka kokį tik nori stebėtinai 
pigiai. Nueikite ir pasitarkite 
savo dantų s’vekatos reikalais.

. (Skelb.)

Namas Neivertina c* 

mas Žmogaus 
Turtas

gar-
pre-

dines kerosino.

CHICAGOS CITY
OPERA

Icris Godunoff—Šiandien 2:00— 
Lbngone, Bentpnelli, Pinza, 
Vedėjas Weber. (paskutinis 
perstatymas).
Aida—šįvakar 8:00—Lushanya, 
Branze H, Baum, Czaplicki, 
Love. Ved. Alwin. Littlefield1 
baletas. .

3armen—Spec. perst. Sekm. 8:00 
—Longone, Dellą Chiesa, To- 
katyan, Czaplicki. Ved. Weber. 
Littlefield baletas. Kainos: $1, 
$1.50, $2, $2.50, - $3.00.

Louise—Pirm. — Grace Moore, 
Claessens, Burdino, Rothier. 
Ved. Hasselmans. Littlefield 
baletas.

Mignon—Treč.

Pinza,

Juozas Ažukas
Keps Kanado's Briedį

\ ’ / t *

Šį šeštadienį, lapkr. 12 d., 
Juozas Ažukas keps tų didelį 
briedį (Moose), kurį neseniai 
parsivežė iš medžioklės Kana
doj.

Briedis buvo laikomas šaldy
tuve ir tinkamai sendinama^ 
pagal žinomas taisyklės. Mat, 
laukinis (gyvis turi būti sendi
namas pirm negu galima jį pri
ruošti kepsniui.
z—Juozo Ažuko vieta randasi 
prie 33-čios ir Lituanica Avė.

— VBA.

nrxxxxxxxxxxxxTXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyr”"«
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KAMBARYS 
perstatymas

q 6 Tūbų 
dviem dviejų 

tikslų tūbais o Standard American Broadcasts o 6% 
colių Permanent Magnetin ® Dynamie garsiakalbis • In- 
ner Ceptor Loop Antenna ® Automatine Volume Kon
trolė e Ekonomiškas operuoti, 

e

Pirk Lengvais 
Išmokėjimais

N 
M

M 
M

K
H
M
H

mažam

era

• 5 Tūbų Superheterodyne • 7 Tūbų per
statymas dviem dviejų tikslų Tūbais • 
Tinka ant AC ar DC • Standard American 
Broadcasts ir Policijos šaukimams • Įdirb
ta antenna • Yra ir Natūrai Onyx Plas- 
tic už $14.95.

Yra Emerson radijų visiems tikslams ir visų kišenei 
pritaikomų.

su “Stebuklingu Tono 
Kambariu”.

Model CR-274 VValnut 
Taškuotas Bakelite 

kabinetas

StlLIUS — TONAS 
JĖGA
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Grand Opening
* ■ i •

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
įvyks formalus atidarymas nau
jo taverno, antrašu 815 West 
51st St, Tų vietų dabar valdo 
ponia Uršula Pratapas. Atida
rymo proga tikisi pasimatyti 
su savo draugais ir pažįsta
mais. Bus užkandžiai ir muzi
kantai. — VBA..

$7.95 iki $99.95
Modelis CU-265

Su STEBUKLINGU TONO 
KAMBARIU

Gauna Standard Broadcasts ir 
Policijos šaukimus • 5 Tūbų • 

"7 Tūbų persta
tymas 
dviejų 
tūbais • Veikia 
ant AC ar DC. 
Walnutinis Ba
kelite moderną^ 
kabinetas.

M
M
M
N
M

>

dviem 
tikslųMignon—Treč. — Gladė, Haskins, 

Burdino, Lazzari. Vedėjas Has- 
selmans. Littlefield baletas.

Luria—Ketv.—Reggiani, Tokaty- 
an, Morelli, Lazzari. Vedėjas 
Kono. Kainos 83c, $1.10, $1.65, 
$2.20.

Manon—Pėnkt.— Grace Mobre, 
Schipa, Czaplicki, Rothier, Ve
dėjas Hasselmans.t 
Vakarinis perstatymas 8:00.

Vietos jau parsiduoda
Reg. kainos $1.10, $1.65, $2.20, 

$3.30, $4.40. .
CIVIC OPERA HOUSE
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MNauji Biznieriai 

Bridgeporte
George i^ Elsee Kawohliai, 

kurie per daug metų gyveno sa
vame name, 6849 So. State St. 
praeito menesio pabaigoje nu 
pirko užeigų: “Halsted Gar
delis”, 13147 So. Halsted Street.

Mr. ir Mrs. Kawohl yra nauj! 
biznieriai, mandagiai ir apsuk
riai patarnauja klijentams. Ga
lima spėti, kad biznis jiems bus 
pasekmingas. J.A.S.

Yra Emerson radijų visiems tikslams ir visų kišenei 
pritaikomų.

Veik kaip ir kiekvienas 
sinamas produktas, turįs 
kybinės organizacijos paramų, 
taip ir John O. Sykora vardas 
oasidarė kiekvieno Chicagos ir 
priemiesčių namo dažnai mini
mu vardu. Jis verčiasi nekil
nojamo turto prekyba.

— Nežiūrint viso progreso 
musų moderno dalykų skymo, 
žmogatįs vienu iš labiausiai ne
įvertinamų nuosavybių yra na
mas, — pasakė vakar p. Sy
kora. — Tas pats faktas, kad 
žmogus turi savo namų, ar ir 
mažesnę nuosavybę, jį išskiria 
kaipo pilietį ir užtikrina jam 
pasisekimų šiandienai ir ryto
jui.

Ponas Sykora yra vienas iš 
Chicagos sunkiausiai dirbančių 
prekybininkų — jis dirba iki 
šešiolika valandų dienoje. Jo 
paties žodžiais betariant, jis 
dirba su džiaugsmu, įverHnda-t' 
mas ir gerbdamas tiesų, garbę 
ir nuolatinį gars

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriatišiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

5
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$7.95 iki 599.95

Progress Krautuve Geriausia Krautuvė
. Pirkti Radio, Pečių ir Kitus

Namų Reikmenis

M

Biznyje Per Daug 
Metų\

Mr. ir Mrs. Klemens Jasutis. 
bridgeportiečiams yra žinomi 
kaipo seni pastovus biznieriai. 
Jie pasekmingaį užlaiko gerų 
bučernę ir grosernę, savame na
me, 3308 So. Wallacė.

Abu Mr. ir Mrs. Jasučiai yra 
susipratę lietuviai: gyvena pa
vyzdingai ir yra “Naujienų” 
pritarėjai.

Ačiū jiems už paramų kon-
T A
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MTurime tokį didelį pareikalavi

mą senovinio kaimo gaminimo 
budo dešrų, kad dabar galime 
kainas sumažinti iki 29c Už sva
rą.

Prisiųskit mums $1.00 Užsaky
mą pabąndymui. Mes prisiusime 

Svarų dešros bet kur Jungt. 
Valst. apmokėta.

JOSEPH LESKOVAR
610—14 STREET

RAGINE, WIS.

MM

M

Tel.

rie

3224 SO. HALSTED STREET
NETOLI 32-ros GATVĖS BRIDGEPORTE

JURGIS NAKROŠIS, Vedėjas
VICtory 4226 Chicago, Illinois

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedėlioj, 
11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kilocycles

. I... . , w.

Remkite Tuos Biznierius, ku- 
Garsinasi “NAUJIENOSE”

_____________________________________________________________________ _______________________

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



šeštadien., lapkričio 11,1939 NAUJIENOS, Chicago, m. 7

Rytoj SLA 226 ir 313 
Kuopų Bankietas

SLA 301 Kp. Vaka
ras Cicero]

Rytoj, 6 valandą vakare, Gri
gaičio svetainėje, 3804 Armit- 
age avenue įvyks SLA 313 ir 

/226 kuopų rengiamas bankietas 
naujų narių pagerbimui. Daly
vaus “Tėvynės” redaktorius ir 
SLA vajaus vedėjas, adv., Kleo- 
fas Jurgelionis, ir keli kiti vie
tiniai SLA viršininkai. Po ban- 
kieto šokiai. Įžanga bankietui— 
75c., vien šokiams — 25c.

Tautiškos Parapijos 
Parengimai

Tikrai draugiškas pa s. links
minimas Tautiškoj Parapijoj |* 
vyks ry toj, parapijos svetainėje, 
prie 35 gatvės ir Union avė. 
Pradžia 7 v. vak.

Kviečiame visus 
atsilankyti, kas tik 
mai laiką praleisti.

Rengėjai

skaitl ngai 
nori links r

ir Valdyba

Trejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

Mano mylimo Vyro 
ANTANO MIKIENO

Antanas Mikienas atsisky
rė nuo musų sulaukęs pusės 
amž., lapkričio 12 d., 1936 m. 
Juoda žemė atsiėmė nuo tnu- 
sų lapkričio 17 d. Paliko dide
liame nubudime moterį Tek
lę, po tėvąis 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, tū brangus mano vyreli, 
kaip man liūdna be tavęs. Kur 
aš niekaip negaliu tave pa
miršti. Nei pajlstu aš tave 
lankydama ir gėlėms tavo ka
pelį dabindama. Guliu, ir ke
liu, vis tu mano mintyje stovj. 
Vis romios laukiu sugrįžtant 
tavęs mano, nuniylėtas vyre
li. Tikrai matau mano lauki
mą veltui, jau tikrai tu *ne- 
sugfįfci^bAs ‘rnandy bet «w^ks-' 
čiau ar vėliau aš pas tave 
ateisiu.

šitai liūdnai atminčiai, ma
no mylimo vyrelio bus laiko
mos calunavos mišios 7:45 v. 
ryto, Lapkričio 17 d„ 1^39 
m., Gimimo Pan. šv. bažny
čioje, 68th ir Washtenaw. 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-v 
kados neatsikelsi, daugiau ne
simatysime mds šiame pasau
ly. Liūdi tave moteris, Teklė.

Dalyvaus K. Jurgelionis 
> - —

CICERO. — Vietinė S.L.A. 
kuopa, 301, šiandien rengia sa
vo metinį parengimą Šameto 
svetainėje, 1(500 S. 49th avė. 
Kaip jau bihte^rašyta, paren- 
gimasi skirsis nuoSrisų kitų bu-( 
vusįų * vakarų. Štai kodėl. Iš 
New Yorko atvažiayp nepapra
stas svečias — “Tėvynės” re
daktorius ir vajauš vedėjas, 
p. K. Jurgelionis. ’l

Bus ir du SLA. pildomosios 
tarybos nariai, iždininkas K. P. 
Gugis ir iždo globėja, p. E. Mi- 
kužiutė. Taipgi dalyvaus ir mu
sų kuopos Daktaras-kvotėjaa, 
Dr. A. Montvidas, su visu 
Northsidės 22^-tos kuopos šta
bu. Iš Marųuette Parko 260 
kuopos atvažiuos dainininkė p. 
G. Zelniutė su visu savo dai
nininkų buriu. Kad dainuosim, 
tai dainuosim. Musų kaimynai 
iš Melrose Parko taipgi daly
vaus. Bus svečių iš arti ir iš 
toli. 3

Beje, pirmadienį pripuola 
mėnesinis kuopos susirinkimas 
— toj pačioj svetainėj. Atei
kite visi. Po susirinkimo bus 
vaišės-“parengimo pabaigtuvės”. 
Niekas nekainuos. Atsiveskite 
ir draugus. * D. •

Rytoj Simano 
Daukanto D-jos 
Vakaras

Rytoj vakare Chicagos Lietu
vių Auditorijoje įvyks Simano 
Daukanto Draugijos 46-tas mė
tinis balius. Dainuos Lietuvių 
Sandaros Choras, ir. visiems 
draugijos garbės nariams bus į- 
teiktos brangios dovanos. Po 
programo ir iškilmių įvyks šo
kiai. " n , ’p. K., Sekr. y

• R f i n Siunčiam GėlesLOIEiKISfe^*^no’
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308 
^rawwwinrr wi immmbmbbbmb

11 A Gėlės Mylintiems 
8 E M W fl Vestuvėms, Ban- 
vIiOKkietams, Laldotu- 

B vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

ANTANAS JOKANTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 9 dieną, 8:30 valandą 

vakaro, 1939 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje: Ro
kiškio apskrity, Skapiškio parap., Miškonių kaime,

Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame ^nuliudime moterį Antaniną, po tėvais 

Stasiūnaitę, 2 brolius: Joną ir Juozapą, pusbrolį Kazimierą Če- 
puką ir jo šeimyną, švogerką Elzbietą, jos vyrą Augustiną ir jų 
sūnų Grigalus ir daug kitų giminių ir draugu—Lietuvoje seserį 
Aneliją, jos vyrą Antaną ir jų šeimyną Alesiunus; Seserį Pet
ronėlę (Argentinoje), jos šeimyną Šakalius.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos, Keistučio Paš. 
Kliubo ir L. D. S. 76 Kuopos. *

Kūnas pašarvotas 3934 So. Rockwell St., Namų telefonas1 
rnfayette 5277. i

Laidotuvės įvyks Panedėlį, Lapkričio U <L, l;30 vai. 'popiet. 
Iš namų bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Jokanto giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
paskutinį patarnavimą ir

dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
atsisveikinimą.

■w
■»' *><

HELP SVA&TED--I^ 
Darbininkių Keikia Gyvenimui Kambariai

pA^tNėrš wAnted
Reikia Partnerių

Nuliūdę- liekame:

PUSBROLIAI IR KITOS GIMINES.

CHICAGO
NAUJIENŲ-ACM E Telephoto

Queen, Brookfield zoologijos daržo bez
džionė, kuri prižiūri ne tik savo, bet ir savo “sesers” vaiką. 
Pasisavino sesers vaiką todėl, kad toji tinkamai jo ne
prižiūrėjo. (

Žavinčios dainos, “Gy
venime bangos”, smagi* 
muzika, žinios,
* arimai

Įdomiai ir smagiai valandėlę 
praleisti, primihtina radio klaur 
sytojams užsistatyti savo radio 
ant stoties WGES* rytoj, sekma
dienį, 11 Va\. priešpiet. Prų- 
gramo išpildytoj^! stropiai ren
giasi padaryti šį programą vie
nų iš gražiausių ir įdomiausių.

Žymus dainininkai padainuos 
daug gražių j dainelių. Dramos 
artistai šauniai sulos “Gyveni^- 
mo Bangos”, bus teisių patari
mai, smagi muzika ir visokie 
pranešimai suinteresuos kiek
vieną klausytoją. Ypač bus ge
ros žinios iš Progress Krautu
vės apie didį Thanksgiving iš
pardavimą, kur yra geros pro* 
gos pasipirkti namų reikmenis 
už 'specialiai sumažintas kainas, 
Patartina * nepamiršti pasiklau
syti. —Rep. J. J.

Budrike Oro 
Teatras

MOTERIS, BROLIAI,
Laid. Dir. J. Liuievičius, Tel. LAFAYETTE 3572,

NAUJAUSI IR GERIAUSI " 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine

, -------—.—
Budrike oro teatras 

sekmadienio vakare ir tęsis nuo 
5:30 iki 6:30 vai. Chicagos lai
ku iš stoties WCFL, 970 k.

Lietuvių visuomehė turės 
progos išgirsti daug gražių lie
tuvių liaudies dainelių, dainuo
jamų žymių artistų; grps Bud
rike radio orkestrą iš penkio
likos niuzikantų; harmoningas 
duetas ir kvartetas padainuoš- 
daug naujų dainelių, tarp kurių 
bus šios: Tu Lietuva, tu mano, 
Birutė, Ką, močiute, padarei, 
Šaltyčius, Temsta dienelė, MeL 
lės valcas ir daug kitų. Taipgi 
bus Makalai, iš kurių klausyto
jai gaus patirti, kas atsitiko to
liau, laivui paskendus, rO ;

Šituos programos leidžia Jos. 
F, Budrik ir Krautuvėj 3409 S. 
Halsted St. Tel. Yards 3088, 
Krautuvėj dabar eina didelis iš
pardavimas, paminėjimui 28 
metų biznio sukakties, kur pir»- 
kėjas gauna gerus daiktus ne
paprastai žema kaina nusipirk- 
tŲ be to, didelę nuolaidą ir ge
ras dovanas atminčiai. v

Pranešėjas.
*will

įvyks

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069
Remkite tuos, .kurie 

garsinasi 
.“NAUJIENOSE”

MERGINA BENDRAI NAMŲ 
ruošai, nėra skalbimo, eiti $8.00, 
geri namai, Northsidėj, Longbeach 
1416.

RENDON KAMBARYS, VYRUI, 
merginai arba ženptai porai, prie 
mažos šeimynos. 836 West Cullerton 
St., pirmas aukštas.

, PAIEŠKAU PUSININKO ant na
mo, 3 flatų, mūrinis. Vienai mote
riai persunku užlaikyti.

1633 So. Spaulding Avė.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbh>jnki|-D»rbininkiąReikia
REIKALINGA SENYVA ŽENG

TA PORA— moteris dirbti restau- 
ranto virtuvėje, o vyras už porterį. 
Pragyvenimas ir geras mokestis. 
Šaukite Capitol 2338. Klauskite 
Grig,

KAMBARYS RENDON, apšildo
mas, be valgio. Mrs. Kraynas. 742 
West 33rd St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

HELP VVANTED—MALE 
Darbininkų Reikią

PATYRUSIŲ ŠEPEČIŲ DIRBĖ
JŲ. Leįbig Stapling mašinas varyti. 
Rašykite laišką, Box 1105, 1739 So. 
Halsted St.

REIKALINGAS Patyręs DARBI
NINKAS dirbti restorane ir paty
rusi veiterka. GEORGE’S CAFE, 
3465 So. Morgan St. :

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

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

REIKALINGAS salesman, kuris 
norėtų pardavinėti kalėdines atvi
rutes (Christmas cards). Galima 
dirbti ir vakarais. Mokamą geras 
komisas. Progress Embossing Co., 
3326 S. Halsted St. Yards 0123.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON 2 kambariai, frontiniai, 
apšildomi. Tinkami kaiį> ofisas dak
tarui ar kitam profesionalui. 2850 
W. 63rd St., antros lubos. Hemlock 
6599.

■ T" 11 •' 11 1-- - -........ f- ■- ~

FURNIŠIUOTI KAMBARIAI ren- 
dai su ar be valgio, maža šeima, 
rami aplinkuma. 2948 So. Union 
Avė., 3 aukštas užpakaly.

NAUJI MŪRINIAI
BUNGAL0W

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

RENDAI KAMBARYS dėl vyro, 
karšto vandenio apšildymas, be val
gio, 2650 West 45th St. Antros lu
bos. •

RENDAI KAMBARYS, galima 
virtuvė vartoti, renda^ pigi, dėl 
vaikino. 819 West 34th Place.

RENDAI DIDELIS ŠVARUS 
kambarys prie mažos šeimynos, ge
ra transportacija. A. MARTIN, 2118 
W. Evergreen Avė.

RENDAI KAMBARYS, šviesus, 
Švarus, antras aukštas, merginai 
ąrba vaikinui. 3222 So. Emerald 
Avenue.

KAMBARYS RENDAI, prie ma
žos šeimynos, vaikinui arba mergi
nai. 4014 Brighton Place. Antros 
lubos.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automebijiai ir Trokai Pardavimu)

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

3207-9 go. Halsted St.
Phone Vičtory 1717.

RENDAI 2 KAMBARIAI, karštu 
vandeniu šildomi dėl senyvos šei
mininkės. Gesas, elektriką ir vana. 
3635 So. Union Avė. pirmos lubos 

priešakyje.

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN KOMES

3958 W. 111 St Beverly 0005

2 FLATŲ MURO NAMAS, Mar
ąuette Parke, mainysiu į senesnį 
namą arba farmą. 6912 So. Westem 
Avė. Prospect 1156.

PARSIDUODA CHICAGOJE 2 
flatų plytų namas—6—6 kambariai. 
Taipgi 140 akrų farma Wisconsįųe. 
Labai pigiai. 6325 S. Morgan St. 
antros lubos. ; i

Persikėlė i Kitą 
Vietą.

Biznieriai Walter ir Josephi- 
ne Palioniai * atidarė taverno 
biznį: “Nite Club Tavern”, 3359 
So. Halsted St. Seniau jie užlai- 
kG “Halsted Sardens”, 3147 So. 
Halsted Št.; f . , ,
W. ir.. Ųąlioųiai yra gabus 

biznieriai ir {turi plačią pažintį. 
Drąugai ir Jklijęntai rasite Palio- 
nįųs naujoj, vietoj “Nite Club 
Tavern”, aukščiau minėtu an
trašu. J.A.S.

RENDAI KRAUTUVĖ, tinkama 
tavernų! ar kitokiam bizniui. Yra 
taverno fikčeriai. Pigi renda. 3119 
So. Morgan St., Yards 0150.

RENDAI 6 KAMBARIAI su mau
dyne—visi švarus, naujai dekoruo
ti—subatomis šiltas vanduo.

3J19 So. Morgan St.

VARTOTŲ KARŲ BARGENAI 
1936 PLYMOUTH 2 durų De " 
šildytuvas ...............................
1936 DODGE 4 durų, radio,

šildytuvas ...........................
1937 DODGE 4 durų sedan, ra

dio, šildytuvas, laikrodis .... $425 
su nauju defrosteriu.

1935 CHRYSLER 2 durų, šildy-

1937 LAf’aYETTE" 4” durų sedan 
radio, šild. overdrive kaip 
naujas ......  $385

SQUARE DEAL AUTO SALES 
5926 So. Ashland Avenue, 

Republic 7711.

Luxe
$265

$325

Mr. Kuodis
Vėl Ėiznyję

yra pažįstamas biznierius Mr. 
Kuodis. Tūlą laiką jis “farme- 
ripvo” ir atveždavo produktus 
pardavinėti į Chicagą,

Pereitą hiėnesį Ml*. Kuocfįs 
vėl atidarė bųčernę ir grosernę, 
3553 So, Wallace. J.A.S.

Miss Anna Kareckas 
ir Anthony Mironas 
Apsiveda

Šiandien vestuvės Miss A- 
Kareckiutės, dukters Mr. ir Mrs. 
John Tamošiūną (J, Tamošiū
nas yra patėvis), 3712 So, Eme
rald Avė. Jaunikis yra An/hony 
Mironas, gyvenąs 3615 S, Halst
ed St. < v

Jungtuvės įvyksta su bažnyti* 
nėmis ceremonijomis 4 vai. vak. 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Didele ir šauni vestuvių puo* 
ta bus iškelta^ Charles Ūkelio 
alėje, 3436 So. Iiituanicą.

Geros kloties jauniemsiems.

SLA 36 Kp.
Vakaras

SLA 36 kuopa rengia' nepa
prastai iškilmingą pramogą lap
kričio 11 dieną, šeštadienį — 
Arniistice rfetyr, “Sandaros” sve
tainėj, 814 W. 33rd St. jr tik 
už - 2Šc. Pj’bgramas prasidės ly
giai .8- vai. vakaro. Tąd nesivė- 
luokit, nės programas bus trum
pas, bet įspūdingas. Pirmą, ayl< 
SLA istorijoj viešai pąsveikin-
sim 36-tos kuopos naujai įstb- 
jusiūs narius ir ądv. Kl. Jurge--

NEMOKĖK BRANGIAI
PARSIDUODA 5 kamb. muro 

bungalow už $3450. 3 pag. muro na
mas už $3950. Krautuvė ir pag. ant 
Archer Avė. už $7500. Krautuvė ir 

6kamb. pag. prie 63 ir California 
Avė. už $9500. 10 pag., arti Mar
ąuette Parko už $19,500. Geras tran- 
sfer kamp. tinkamas dėl gas station 
ant rendos arba bus pigiai parduo
tas. Turime visokių biznių rooming 
house, roadhouses, rezortų ir viso
kių farmų lengvais išmokėjimais, 
arba mainais. Taipgi rašome viso
kios rųšies inšiurjną ir padarome 
visokias paskolas ant žemo nuo
šimčio. Pamatykite mane sutaupy
site daug pinigų ir laiko.
J. J. SINKUS, 2442 W. 63rd St. 

Prospect 9000.

PARDAVIMUI PIGIAI 4939 DQx 
DGE 4 .durų sedan, su Šildytuvu, 
defrosteriu, visai kaip naujas.

3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

BIZNIAVA PROGA GREITAI 
kįlanČioj sekcijoj. Didelė krautuvė, 
pietvakarinis kampas Keeler ir 63 
gatvės (4205 West 63 St.), žema 
kaina $3800.00. Central 0227.

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

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS ir 
KULT. KLIUBO reguliaris mėn. 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 12 d., 1939, 1:30 vai. po
piet Hollywood Inn svet,, 2417 W. 
43rd St. Prašoma visus narius prie
buti susirinkimam Yra daug daly
kų apsvarstyti. Atsiveskit nors po 
vieną naują narį įrašyti. 11.

—Vaitekūnas, rašt.
SLA antru vajaus reika

lu įvyksta SVAMBUS SLA. kuopų 
bei vajaus organizatorių susirinki
mas. Prie to, kviečiami ir SLA. 6 
Apskričio delegatai, kurie tik galite 
tai dalyvaukite. Brol. adv. K. Jur
gelionis pageidauja visus matytį ir 
kartu pasitarti. Konferencija įvyks 
šiame sekmadienį, 
Fellowship House, 
1 vai. po pietų.

SLA. 6-to

WHOLE^ALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

• MARQUETTE PARKE
68th ir Maplevvood, 8 kambarių 

mūrinis bungalow, perdarytas į -2 
flatu, karšto vandens šildymas, 2 
karų garažas, kaina $5,700, mažas 
įmokėjimas, priimsiu į maigius,, 
namą arba lotą. Telefonuokite po 
7:00 vai. vakaro, Prospect 0176.

lapkričio 12 d., 
831 W. 33rd’ PI.
Apskr. Valdyba.

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠ. KLIUBO susirinki
mas įvyks lapkričio 12 d., 3958 
Fifth Avę. Napolijono Restaurante, 
Prašom narius atsilankyti.
Joe Woski, 1633 W- Jackson Blvd.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS mėn, susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 12> Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted st.,, 12 vai. d. Nariai kviečiami 
atsilankyti. —A. Kaulakis, rast.

PARENGIMAI
GARFIELD PARK KLIUBO ba

lius įvyks lapkričio 11 d., Liberty 
Club, 3420 W. Roosevelt Rd., Pra
džia 7 vai. vak.. Malonėkite atsi
lankyti, o mes užtikriname visiems 
linksmius laikus praleisti. Bus gerų 
gėrimų ir skanių užkandžių ir ga
lėsite smagiai pasišokti prie geros 
muzikes,

Vajaus 
“Tėvy- 
į visus

bus šo-

, n . ,,„r i .........u,j <1 ■■ ■■ i,

lionįs, 2-tro Pųžungos 
vedėjas ir redaktorius 
nės” tars keletą žodžių 
susirinkusius svečius.

Po trumpo programo
kiąi jr pąšnekėsjs su bičiuliais 
apie^raeitį ir dabartį,

Tąjd nesiveluokit, nes esate 
kvjęęįąmi visi lietuviai ir lietu
vės, jauni, seni, žili ir plikiai.

Dr. A. Graičunas
—........ ..............

Skelbimai Naujienose 
(ihMb ’iauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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

PIRKITE KALĖDINES DOVA
NAS DABAR. 7314 ir 7316 South 
Rockwell St. du trijų flatų namai 
—6 kambarių— po $50 flatas. Bar- 
genas už $9200. Telefonas Stewart 
7924.

iREAL ESTATE TO EXCHAN’gE 
Namai žemė Mainais

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir 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 tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit viską kas 
gražiausia frontiniam kambariui, 
valgomajam^ miegkambariui—bal
dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor 
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.
------ --------- J----------------------- -—-

PARDAVIMUI ELEKTRINIS šal
dytuvas, display case, 10 pėdų bal
to porcelino, puikiam stovy, $75.00. 
6521 North Sayre. Newcastle 2954.

MAINUI 2 FLATŲ MURO namas 
po 5 kamb. Marąuette Parke, mai
nysime į didesnį apartmentą, 4, 6 
ar 8 flatų. L. V. SIRUS, 3553 So. 
Halsted St. Tel. YARDS 5118.

MAINUI 8 FLATŲ KAMPINIS 
plytinis namas geroj vietoj į įren
gtą farmą. JOHN CHMIELINSKI, 

2317 N. Rockweil St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI, 220 
akrų farma Wisconsine. Kreiptis 
5537 So. Franeisco Avė., Chicago 
ar 2530 So. Elmwood, Berwyn.

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

MAINUI 127 AKERIŲ FARMA 
Michigan valstijoj, geriausi buriin- 
kai, mašinerija ir gyvuliai prie 
vandens. Nėra skolų, nuo Chicagos 
tik 120 mylių. Naujas mūrinis na
mas Marąuette apylinkėj, 4 fl. ir 3 
karų garažas. Parduosime tik už 
$11,000. C. Mike, 3649 S. Halsted St.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

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

TAVERNAS PARDAVIMUI — 
Gerą vieta — Biznis gerai išdirbtas.

2259 W. 23rd Place, Canal 5976

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai dėlto, kad turim kelti savp na
mą—ši vieta labai graži. 7 kamba
riai viršuj ip vita šokti. 4414 South 
Rockwell St.

PARDAVIMUI PIGIAI KEND2IŲ 
štoras. Priežastis—liga. 3151 South 
Halsted St.

. SALDAINIŲ, MOKYKLINIŲ rei
kmenų, ęigaretų, smulkmenų krau
tuvė pardavimui. Nebrangiai. Savi
ninkas nori pailsėti. 3255 South 
Halsted St. .

PARSIDUODA TAVĘRNAS-ge- 
raš biznis. Nauji fikčeriai. Biznis 
išdirbtas 4 metai. Parduosiu už tik 
$500.00, 6954'.S. Weątern Avė.

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Pąrk Avenue 

(arti Michigah ežero)
• Phone—OAKLAND M—

PASKOLOS ANT NAMŲ pirki
mų, pataisymų ir atmokėjimų senų 
morgičių nuo 1 iki 16 metų leng
vais mėnesiniais atmokė j imais.
GEDIMINAS BUILDING & LOAN 

ASS’N, Chas Zekas, Sec. 
4425 So. Faįrfield Avė.

Lafayette 8248.

COAL—WOOD—GIL ' 
Anglyg—Malkos Aliejus_____

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

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

No. 8 pit=8Vic,-—perkant po 400 
galopų.

: , Tel 3000.
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KOMITETO VILNIAUS KRAŠTUI ŠELPTI
ATSIŠAUKIMAS

Lietuva atgavo Vilnių ir dalį Vilniaus krašto, kurį 
per 19 metų valdė ir išnaudojo Lenkija ir kuriame dabar 
rado prieglaudą tūkstančiai žmonių, pabėgusių nuo karo 
baisenybių. Todėl Lietuvai šis laimėjimas reiškia kartu 
ir didelę naštą bei atsakomybę. Ji yra priversta tas ne
laimingas karo aukas šelpti, turi taisyti ekonominę to 
krašto būklę, rūpintis bedarbiais ir stengtis sudaryti ja
me pakenčiamas gyvenimo są’ygas.

šitame sunkiame darbe Lietuva laukia musų, Ame
rikos lietuvių/ pagalbos, ir mes neprivalome jos suvilti. 
Mes žinome, kad Lietuva įgis daug draugų kaimyninėse 
tautose ir sustiprins savo pozicijas Vilniaus krašte, kuo
met ji pavalgindins badaujančius, aprūpins beturčius ir 
tinkamai sutvarkys kitus to krašto reikalus. Todėl mes, 
kurie per metų metus rėmėme Lietuvos pastangas išva 
dueti Vilnių, negalime atsisakyti dabar padėti jai šiame 
svarbiame reikale.

šituo tikslu yra susiorganizavęs Komi elas Vilniaus 
Kraštui šelpti. Jo uždaviniai yra Vokie:

1) Rinkti aukas, kuriomis bus šelpiami nukentėjus’e-
{ji dėl karo žmonės Vilniaus krašte ir teikti jiems per 
atitinkamas įstaigas kitokią materialinę pagalbą (rūbais, 
maistu ir t.t.); '

2) Remti lietuvių kulturinį judėjimą Vilniaus kraš
te, kad jisai galėtų atkusti ne tiktai materialiniai, bet ir 
moraliniai, po ilgų lenkiškos okupacijos metų;

3) Padėti Lietuvai išlaikyti Vilnių ir atgauti tas Vil
niaus krašto lietuvių apgyventas sritis, kurios jai dar 
nėra grąžintos, kartu ginant ir Lietuvos nepriklausomy
bę nuo visokių pasikėsinimų, nežiūrint iš kurios pusės jie 
eitų;

4) Teikti pagalbą Lietuvos^ liaudžiai jos kovoje prieš j 
anti-demokratinęs, totalitarines ir imperialistines idėjas, 
kurios gręsia pavojum jos laisvai ir materialinei bei dva
sinei pažangai.

Taigi šiuomi kviečiame talkon visus Amerikos lietu
vius, kurie geidžia, kad ^Lietuva, atgavusi savo istorinę 
sostinę, galėtų sėkmingai gipti savo laisvę ir žengti pro
greso keliu. • . • *

Vivian Della ChLsa

Kelios Naudingos

Automobilistams
Ypatingai tiems, kurie turi nau

jus, greitus automobilius

Nei viena chicagietė daininin
kė tiek nepagarsėjo Amerikoj 
paskutinių kelių metų bėgyj, 
kiek Vivian Della Chiesa, mu
sų lietuvių dainininkės-ž’vaigž- 
des, p. Genovaitės Giedraitis, 
artima draugė. Sekmadienį ji 
dainuos svarbiausią ro?ę gar
sioj operoj “Carmen”, kurią 
Chicagos $3įera stato Civic ope-

res rūmuose. V. Della Chiesa 
pasižymi nepaprastai gražiu 
balsu ir dideliais vaidybiniais 
gabumais. Be jos operos sąsta
te dalyvaus ir žymus solistai 
Eleanor La Mance, Armand 
Tokatyan ir George Czaplicki.

Bilietai $1.00 ir aukščiau; 
galima gauti prie durų. Pra
džia 8 vai. vakare.

Trafiko nelaimės neįvyksta 
pripuolamai. Kiekviena jų turi 
savo priežastį. Jei visi faktai 
apie kiekvieną nelaimę butų 
surinkti, tam reikėtų žvalgo 
gabesnio už tą garsųjį Sher- 
lock Hohnes. Kiekvienas įlenk
tas fenderis, kiekvienas fatalis 
susidaužymas turėtų kaltinin
ką. Jei butų elgiamasi atsar
giai, tai nebūtų susidūrimų, 
nebūtų kančių. Tai faktas, kad 
nelaimės neištinka pripuolamai, 
todėl visi motoristai turi laiky
tis obalsio — nelaimių galima 
išvengti.

• ■ ** * '>Turėkime daugiau ‘‘kantrių” 
vairuotojų ir mažiau “pacien
tų” vairuotojų.

Vyriausia automobilių nelai
mių priežastis’ yra neatydumas, 
nesuslojimas prie sustojimo 
ženklų ir vairuotojų neblaivu- 
mas. Tie nusikaltimai yra ben
dri visiems automobilistams, 
bet dėlei laimikio, stokos tinka
mų aplinkybių daugelio nelai
mių išvengiama. Bet kartais tos 
aplinkybės gali būti labai nepa
lankios. . •

Sumažink greitumą ir išgel
bėk vaiką nuo mirties.

VALDYBA
GEORGE STUNGIS, Pirmininkas
A. VAIVADA,
J. KONDROŠKA,
EŲPtoROSINE MIK 
AL. A^ROZEVI^

Vice-pirmininkai
Užl§, Sekretorė •>»
US, Fim Sekretorius

f>. MILLER, Iždininkas
JADVYGA GRIGAITĖ,
A. ZYMONTAS, - Iždo-globėjai
J. THOMAS

Jaunas Lietuvis
Sekretorius Chicago 
Pašt^ Viršininkui

Bruno Smafdackas
Chicagos pašto viršininkas

J. Kruetgen šiomis die- 
paskyre jauną lietuvių 
chicagietį savo sekreto

P-
Ernest 
nomis 
kilmės 
rium.

Jaunuolis yra Bruno Smar- 
dackas —- Sinerock, nuo 7658 
S. Union avenue, pirmiau , gy
venęs. Bridgeporte. Pradėjo 
Chicagos pašte tarnauti kiek 
laiko atgal.

Pavarduviškių Že
maičių ir Lietuvių 
Mokyklėles Svarbus 
Susirinkimas

Lapkričio 11—Dviejų Reikšmingų 
Įvykių Diena

Šiandien. Paliaubų Sukaktuvės ir Dariaus* 
Girėno Namo Atidarymas 

DARIAUS-GIRĖNO NAMO PAVEIKSLAS

VAKARCHICAGOJE
• Federalęs valdžios civįles ® Oro biuras vakar prana- 

tarnybos komisija vakar pa- savo, kad šiandien žiema pa
skelbė visą eilę kvot’mų u'žpil- rodys . savo nagus. Bus šalta, 
dymui vakanciją valdžios įstai- Biuras perspėja motoristus al
gose. Platesnes informacijas ir saugoti automcbllius nuo užša- 
kvotimų datas galima gauti ko- limo — įpilkit ^anti-freezė^ į

1 • ( _ alfcoWiį arbą kitą
|tam tikslui naudojamą skysti
mą.

© šiandien, Paliaubų dieną, 
visos 'viešos įstaigos-; pašto 

valdžiom - įstaigos ir

misijos raštinėj naujo pašto ru- motorus 
muose.

e Kriminalis teisėjas Sulli- 
yan vakar nuteisė David Pin- 
kusohn’ą se^tynięms metams 
•kalėjime už išvijidjimą»! apie skyriai, 
$15,00.0 iš katalikų kunigų. Pin- bankai, taipgi bįržos, bus už- 
kussohn vienu laiku buvo pa- darytos, 
garsėjęs butlegeris.

so nuo vist] vairuotojų. Vingia- 
vimas trafike yra pavojingas 
dalykas ne tiktai vingiuojan
čiam ? vairuotojui, bet ir vi
siems žmonėms ant kelio. Va-’ 
žiavimas juo didesniu keliu 
reikalauja juo didesnio koope- 
ravimo sii kitais* automobilis
tais. Vingiuotojas, sako Illinois 
Automobile Club, turi išmokti 
važiuoti “kartu” su kitais, o ne 
prieš juos. .

“Mokyklos zoha” reiškia: va
žiuokit pamažu. Tegul musų 
busimieji vairuotojai auga svei
ki ir nesužaloti. —K.

ma rytuose įteka į upę Ventą.
To krašto žemaičių gentis 

yra širdingai kviečiami į susi
rinkimą,‘kad susiartinti su mu
sų praeities tėvūnų kilme, ideo-. 
logija ir istorija. Visus kviečia 
Jonistų Taryba.

žemaičių Duktė.

Draugiškas
Vakarėlis

Užkandžiai ir šokiai

L. D. D. 4 kuopa kviečia vi
sus. į “šunim burum” vakarėlį 
šį šeštadienį,; lapkričio 11 d., 
kuris įvyksta buvusioj Meldažio 
svetainėj, 2244 W.z 23rtl PI., 
apatinėj svetainėj. Pradžia 7 
vai. vak. 9

e šiandien, 11' vai. naktį, 
e \akar rytą pasim’rė Sa-.^Įsidaro 1940 Autombbi- 

muel Alschuler, federalio ape-'iįo Paroda. Vakar Ir užvakar 
liacinio teismo teisėjas Chica- parodoj bttvo didžiausios ini- 
goj. Jis buvo £0 metų amžiaus nios publikos, gal 100,000 per 
ir sirgo ilgą laiką. Gyveno ad-labp dieni. J
resu 5 1 Cornell avenue. © Du ginkluoti ir maskųo

Vakar miesto teisių depar- ti piktadariai atėmė, $700 nuo 
■ i formuluoti dviejų tarnautojų S. S. Kresge

Musų rengimo komisija ne- 
suvils svečių. Ji sako, kad bus 
košelienos visiems atsilankiu
siems svečiams. O apart koše
lienos bus duodamas priedas 
silkių prie alučio. Taipgi bus ir 
“piriaklis” ir įvairių išlaimėji- 
mų. Djdžiausias laimėjimas bus 
paršas, gražiai* nuvalytas, gata
vas kepiniui, šokiams gros ge
ra muzika; taipgi bus galima 
smagiai pasišokti lietuviškai.

Šia proga bus galima pasitik
ti ir draugiškai. pasikalbėti su

Pavarduviškių žemaičių ir 
lietuvių kalbos mokyklėlei 
svarbus susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 12 d., 12'v. 
dieną, 2235 S. Damen Avė. Čia 
bus paruošti žemaitiški pietus 
ir gvildenami svarbus musų 
gyvenimo klausimai. Pavėrdu- 
vio gyventojai turi savo kilnią*
praeitį, kurios papročiai juos'musų svečiu, ką tik atvykusiu 
ir dabar tampriai jungia. Pa-j iš Brooklyn, N. Y., drg.>J. Stil- 
varduviškiai yra žmonės nuo šonu, “Naujosios Gadynės” re- 
žodžią Varduva. Varduva vi-jdaktorium. Įžanga tik 10c įr 
siems yra žinoma kaipo gra? prašome nesivėluoti. Kadangi 
žiausia Žemaitijos upė. Ji, iš-visi bendrai daugiau smagaus 
vakarų per gojus ir lankas vin- laiko tiirėsime, tai rengimo ko- 
giuodama srovena pro mieste- misija kviečia kuopos narius 
liūs, sodybas ir kaimus: Elsė-(b* Lietuvių Socialisjų Sąjungoj 
džių, Kalvarijos, Sėdos, Rina- ’ narius, taipgi ir chorų jaunimą 
vo, Ukrinų, Plinkšių, Ketūnų, atsilankyti. Iš tikrųjų, visi tu- 
Grustės, Sudintų, Repšių, Kn- rėsime “good time”. 
kių, Bukančių, Ruzgų ir bėgda- šurumburietis.šurumburietis.

tamentas pradėjo
įstatymą legalizavimui popieri
nių pieno butelių Chicagoj. 
Prieš kiek laiko, po ilgos kovos 
su keliomis stiklinių butelių 
bendrovėmis, sveikatos departa
mentas sutiko popierinius bu
telius patvirtinti. •

© Federal o teismo patvar- 
kyfoų^jvakar Chicągos “bukiai” 
(arklių lenktynių “beržinin
kai”) prarado telefonų susis’e- 
kimą, bet visos jų įstaigos vei- avenue, ir 76 metų Mrs. Eliza- 
kė kaip paprastai. Gavo prane- beth Shirey, 7712 S. Throop 
Šimus apie lenktynes per radio street.
ir kitais aplinkiniais keliais. © Bet 24 metų Nicholas Ibr- 

renno, 10415; S. Michigan avė., 
stebuklingi >budu išliko gyvas. 
Jo automobilį sudaužė trauki
nys, bet Torrennaš buvę iš
mestas iš automobilio ir tębu-. 
vo lengvai suže^įtas. Jeigu jis 
butų užkliuvęs mašinos griuvė
siuose, , tai beabejo butų žu- 

' * v ‘ ■ * * tvęs. 'y.
j © Bridewell ligoninėje mirė 

a§/25 metų Roy Wąrner, kurį sun
kiai pašovė 14 metų mergaitės, 
tėva^ Leo Cudia, *2523 Lexing- 
ton. Cudia kaltino Watoierį jo 

Užvakar vakare nežinomi dukters paviliojimu.
© Užsidarys Chicago Bahk 

’s Park ark- 'of Commerce paskelbė; kad iš- 
lių lenktynių bendrovės prezi- mokės depo?itoriams. Į2% diri
gentą. Užpuolikai užklupo dendą. ; <
O’Harc automobilyj prie Ročk-| © Į Lincoln Parko nuovadą 
well ir Ogden gatvių, suvarė atėjo 20 metų jaunuolis, Ver- 
keliks kulkas į jo galvą ir pe- non 4Vinsent, ir tarė seržantui, 
čius ir pabėgo automobilyj. Va- “Suimkite mane. Aš ‘atfiplė&au 
kar policija spė tojo) kokia gali žmogų Št. Lduise. s Atėmiau 
būti O’Hare nužudymo motyvą $35.” Policija jo prašymą iš- 
ir kas yra kaltininkai. Jis tyrė- pildė. • ,; * ’;*;•
jo artimus ryšius su įvairiais © Chicagos universiteto Man- 
gengsteriate, taipgi su kito Vyro dėl salėj šįvakar kalbės Normari 
žmona. Thomas.

. • » A Z' >» . I I • .

• Šiandien valstijoj praside
da fazanų medžią j imo sezonas. 
Į dieną medžiotojui leidžia nu
šauti du paukščius. Sezonas pa
sibaigs lapkričio 19. i

• U. S. karipomenės Chica- 
gos distrikto vadovybė*'skelbia, 
kad jai reikia rekrutų, kurie 
žino buhalteriją ir moka maši
nėlėmis rašyti.

• Vakar pitoną kartą po 
tuonių metų Marshall bendrovė 
paskelbė 30 centų dividendą sai 
vo šėrininkams.

gengsteriai 4 nušovė Edward J 
O’Harex Sportsmi

žmona.

krautuvėj ties 6808 S. Halsted 
Street. Piktadariai užpultuosius 
supančiojo ir burnas užrišo 
bandažais.

e Prie 38-tos ir Ashland 
avenue, automobilis užmušė 50 
metų chicagietį Howard Phil
lips, nuo 4150 N. Mozart Street. 
Kitose automobilių nelaimėse 
žuvo 32 nietų Mrs. Catherine 
Overhofer, 3013 N. Claremont

Keistučio Klubo
. J • ? ■*' • c .

Metinis Parengimas 
LapknČio-lF

. K • ’>___________.

Įsteigs Keistučio Kliubo chorą. 
Pereitą susirinkimą įsirašė 
trys nauji nariai; vienas na
rys mirė.

WM. B. SEBASTIAN
B. R. PIETKIEWICZ

Šiandien įvyksta Amerikos 
Legijono Dariaus-Girėno Posto, 
271, Memoridi Hali atidarymas, 
ir išpuola Armistice Day arba 
Paliaubų Diena.

Tikra retenybė musų Ame
rikos lietuvių visuomenės gy
venime, kad tokie du reikšmin
gi įvykiai subėgtų

Armistice Day, 
smo diena, istorinė

Dvidešimts vieni
tą dieną visas pasaulis liejo 
džiaugsmo ašaras, sutikdamas 
žinias, kurios žaibo greitumu, 
varpų ir sirenų gaudimu, skel
bė, kad atėjo paliaubos, kad 
jau skerdynės pasibaigė.

Ta svarbi diena bus 
minima.

Negalime įsivaizduoti 
senybių, kurias musų
legionieriai karo ugnyje per
gyveno ... Bet joms pasibai
gus ir apleidę apkasus, mes vis
gi nenustojom vilties.

Grįžę į namus, kūrėme iš 
naujo gyvenimą, drąsiai žengėm 
į šviesią ateitį.

Trumpu laiku kilo mintis su
organizuoti visus lietuvius eks- 
kareivius. Chicagoj tas pasise
kė įvykdinti labai greitai. Be

Sekmadienį, lapkričio 5 d., 
Hollywood svetainėj įvyko Lie
tuvių Keistučio Pašalpos Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas. Pu
sėtinai daug narių atsilankė. 
Šaltmanas, kliubo pirmininkas, 
raportavo kliubo valdybos var
du. Jis pažymėjo, kad kliubas 
turi byla dėl Žukausko* nemo; 
kžtos pašalpos. Jis buvo nemo
kėjęs duoklių už penkis mėne
sius kai numirė.

Biznio komisija raportavo, Į 
kad-lapkričio 19 d. popiet įvyks 
kliubo metinis parengimas. Lie-

užklupo dendą.

kartu.
tai ędžiaug- 
diena! ..
metai atgal

amžiais

tų bai- 
kariai,

tuvių Jaunimo Kultūros Ratelio daug kam jau žinoma, 
choras suvaidins “Našlio Pirš-1kad vieni iš pirmųjų šio posto

narių buvo kapitonas Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas, tra- 
gingai žuvę transatlantiniai la
kūnai, kurių garbingu vardu ir 
šis postas yra užvardintas.

Dariaus-Girėno posto veikla, 
•Vajaus komisija raportavo, nuo susiorganizavimo iki šiam 

kad į kliubą įsirašė trys nauji laikui, visiems yra gerai žino- 
havidi: Genevaitė Petraiti^, Ma- ma. Ilgų metų, sunkus ir in- 
rijona Walene ir Ignas Rasins- tensyvųs darbai atnešė gražių 
kas. vaisių. Postas turi keturis šim-

lybos”. Po programo bus šo
kiai.

Kliubiečiai ėmė atydoh meti
nį parengimą ir vietoj išrinko 
27 darbininkus patarnauti sve
čiams.

kas.
Valdyba pranešė, kad perei- tus vieningų narių, skaitlingą 

tą niėiiesį numirė vienas kliu- moterų 
bb narys* J

Pramogų komisijos narys ra-'sų prakilnių posto darbų; prie 
pbrtavo, kad yra noro įsteigtid to dar postas turi. suorganiza

vęs mišrią jaunuolių būgnų ir 
trimitų, kuopą.
s šiai vieningai legionierių šei
mai bu jojant, dabartinė centro 
būstinė, “headųuarters”, pasi
rodė perankšta. štai, atsiranda 
drąsuoliai, kurie sumano pasta
tyti nuosavą namą, kuriamą bu-

chorą. Tuo klausimu jau buvo 
tartasi pareitam valdybos susi
rinkime, tad šis susirinkimas ir 
nuįąrė įsteigti Keistučio Kliubo 
chorui

Susirinkimas praėjo sklan
džiai, pirmininkaujant šaltma- 
nui. —J. D. Bendokaitis.

“auxiįiary” skyrių, ku
ris labai daug prisidėjo prie vi-

Namo Statyme- Komisijos 
Pirmininkas,

tų ir didelė salė ir patsai posto 
centras. Nutarta, padaryta ...

Nors butą be cento, bet le
gionieriai statybą pradėjo, ir, 
štai, šiandien tas didingas Da
riaus-Girėno pamiriklas-pasta- 
tas jau pabaigtas. Savo gražu
mu visų .praeivių akis traukią, 
stebina. Taip greitai viskas įvy
ko. Vos tik keturi mėnesiai at
gal — ten tuščias apleistas že
mės sklypas tebuvo ... O šian
dien - - - šiandien jau stovi 
milžinas namas ir visi esam 
pilnai prisirengę prie iškilmin
gų atidarymo ceremonijų, ku
rios tęsis per dvi dienas, šian
dien šeštadienį, lapkričio 11, ir 
rytoj, sekmadienį, 12-tą. Reiš
kia, šiandien jau bus atidary
tas visuomenei tas Dariaus-Gi
rėno Memorial Hali namas, prie 
4416-18-20 S. Western Avė.

Iškilmėse skaitlingai • daly
vaus Amerikos Legijono įžy
mus valdininkai, county, mie
sto, distrikto, bei kliubų ir drau
gijų atstovai; Chicagos lietu
vių spaudos atstovai, radio pro
gramų leidėjai, biznieriai, žy
mus veikėjai, atskiros grupės 
lietuvių ir pavieniai. Vįsus be 
išimties nuoširdžiai kviečiame 
pasilinksminti prie geriausios 
muzikos ir specialiai pritaiky
to programo.

čia turėsite progą viską pa
matyti ir kartu džiaugsmu su 
mumis pasidalinti. Visiems už
tikriname, kad šis nepaprastas 
istorinis įvykis ilgai pasiliks 
tamstų atmintyje.

Skaitlingas visuomenės atsi
lankymas i suteiks Dariads-Girė- 
no Postui dabar taip reikalin
gą paramą, už kurią iš anksto 
tariu, viso posto ir rengimo ko
misijos vardu, širdingą padėkos 
žodį.

Wm. J. Kareiva.

BOHEMIAN GIRI.
“ČIGONAITĖ”
Nov. 26,1939

NAUJOS GADYNĖS 
CHORAS

SOKOL HALE




