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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 270

Paskandino Du Lietuvos Laivus
?

ŽUVO PANEVĖŽYS IR NIDA
\ '

Lietuva ir Rusija sutikusios išmainyti 
200,000 gyventojų. ;

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
15. — Reuters (Britanijos ži
nių agentūros) pranešimas iš 
Kauno sako, kad trečiadienį ta
po paskandinti du Lietuvos pre
kybiniai laivai. Vienas tų lai
vų buvo Panevėžys, 1,607 to
nų, o kitas Nida, 945 tonų. Ni
da gabeno Britanijos anglių 
krovinį.

Laivai paskandinti Baltijos 
juroje Estijos pakraščiuose. >

Pranešama taipgi, kad , pa

skendo britų laivas-tankas, 790 
tonų. Viso nuo karo pradžios 
iki trečiadienio jau paskandin
ta 124 laivai.

Copenhagene, Danijoj, gauta 
žinia iš Kauno, kad sovietų Ru
sija ir Lietuva sutiko išmainy
ti gyventojus. Rusija paimsian
ti 100,000 baltgudžių ir žydų 
gyvenančių dabar Vilniaus kra
šte, o Lietuva gaus tokį pat 
skaičių lietuvių gyvenančių so
vietų okupuotoj Lenkijos teri
torijoje.

Naciai tik pradeda 
karą ore

Suomija nepasiduos
Rusijai NAUJIENŲ-ACME Telepholo

BERLYNAS, Vokietija, lapk. HELSINKIS, Suomija, lapk.

BOSTON. — “Sniego kreiserį” įveža į “North Star” laivų, kiltis plauks į ant- 
arktiką. " • .

Nualintas Vilniaus kraštas
(Specialus pranešimas “Naujienoms”)

KAUNAS, LIETUVA, spalio 21 d. 1939 m.— 
Štai kas dėjosi Vilniaus krašte, atėjus į jį sovie
tų raudonajai armijai:

Jau nekalbant apie miestus, net kaimuose, 
kur tik raudonosios armijos kareiviai pamatė 
rankini laikrodėlį, jj tuojau prievartos keliu pir
ko. Taip lygiai supirkinėjo batus, kailinius, mar
škinius, net geresnius drabužius. Už viską mo
kėjo sovietiškais popieriniais rubliais, kurie kur
suoja tik SSSR ribose, o svetur nepriimami, ir 
pati SSSR per savo sieną pas save jų nejsileidžia.

Visose tose srityse, kurios Lietuvai atitenka, 
tokių popierinių rublių bus užsilikusių keletas 
dešimčių milijonų!

Viskas, kas tik buvo galima išvežti, tai išvež
ta. Miestuose dirbtuvių, fabrikų ir kitų įmonių 
tik vienos plikos sienos paliko. Vežama viskas, 
kas tik galima išvežti.”

15. — Oficiali Vokietijos žinių 
agentūra D.N.B. įspėja britus, 
kad nacių lėktuvų skraidymas 
Škotijoje iki šiol buvęs tik iš
bandymas. Tikrasis karas ore 
dabar teprasideda, sako vokie
čių žinių agentūra.

Sovietai pripažino 
Slovakiją? *

15. — Dr. Paasikivi, Suomijos 
delegacijos deryboms su rusais 
pirmininkas, sugrįžęs į Helsin
kį, trečiadienį pareiškė, kad 
Suomija yra gerai apsiginkla
vusi, kad ji ekonominiai prisi
ruošimą kariauti su rusais ga
li pakelti ir kad rusams nepa
siduos, kitaip tariant, nesutiks 
duoti rusams tokių didelių kon
cesijų,-kokių šie reikalauja.

Rusai atakuoja 
Amerikos laivų 

kompanijas

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

MASKVA, Sovietų > Rusija, 
lapkr. 15. — Ryšium su nese
niai minėta bolševikų revoliu
cijos dvidešimt dviejų metų su
kaktimi Kalininui pasveikinimą 
atsiuntė Slovakijos prezidentas 
—r katalikų kunigas Tiso.

Slovakija, praeity buvusi če- 
ko+Slovakijos dalis, dabar yra 
po Hitlerio protektoratu. Rusi
jai pripažinus Slovakiją, arti
moj ateity į Maskvą atvyks jos 
pasiuntinys.

Komunistai prana 
sauja Lenkijos liki 

mą Suomijai »

Naciai platina rusų 
premjero kalbą

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 15. — Komunistų dien
raštis “Pravda” patalpino ka
rikatūrą vaizduojančią Lenki
jos premjerą Sikorskį ir buvu
sį Lenkijos užsienių reikalų 
ministerį Becką. Nuplišę, jie 
sustojo ant viešbučio laiptų Pa
ryžiuje. Parašas po karikatūra 
sako: “Palaukime Erkko” (Suo
mijos užsienių reikalų minis
terio) . i ’

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 15. — Pagal Jungt. VaL 
stijų neutralumo įstatymą Ame
rikos laivams uždrausta keliau
ti karo zonose. Taigi kai ku
rios.- 'Amerikos laivŲ kompani
jos stengiasi užregistruoti sa
vo laivus Panamoje, Kuboje ir 
dtose neutraliose šalyse.

Sovietų spauda aiškina, kad 
registravimas Amerikos laivų 
svetimose šalyse busiąs Jungt. 
Valstijų neutralumo laužymas. •

Komunistų spauda, be to, kal
tina talkininkus, britus ir frah- 
cuzus, pastangomis sudrumsti 
Vokietijos ir Rusijos draugin
gumą. <

PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
15. — Gaunamais čia praneši
mais Hitleris buvo prisiruošęs 
užpulti Holandiją. Bet įspėtas 
Belgijos, kad jŲ kartu su tal
kininkais, britais ir francuzais, 
eis holandų įminti, invaziją su
laikė. '

iByrdo laivas išplau 
kė kelionėn į Ant? 

arktiką

(Plačiau apie tai žiųr. 4 pusi., “Raudonoji
Armija Vilniaus Krašte.”)

Suomių delegacija 
sugrįžo į Helsinki

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 15. — Lapkričio 7 d./ne- 
žinomos šalies lėktuvas 
lapelius į Paryžių. LapeUuose 
buvo išspausdinta sovietui Ru
sijos premjero Molotovo kklba. 
Tyrinėjimas nustatė, kad~4ėk- 
tuvas, metęs sakytus lapelius, 
priklausė Vokietijai. Taigi na
ciai platina komunistinio prem
jero agitaciją.

Japonijos ir Rusijos 
atstovai tariasi

de- 
su- 
su- 
de-

Magna Carta bus lai 
koma Amerikoje

TOKIO, Japonija, lapkr. 15. 
— Trečiadienį įvyko rusų anl- 
jasadoriaus Japonijai, Konstan
tino Smetanino, ir Japonijos 
užsienių reikalų ministerio No- 
mura pasikalbėjimas. Jie dis- 
cusavo abiejų šalių santykius, 
tarp ko kita žvejybos konce
sijas ir Mongolijos-Mand£uri- 
jos sienos klausimus.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
15. Anglijos pilietinių lais
vių pagrindinio dokumento, 
Magna Carta, viena kopija bus 
padėta Washingtone, kongreso 
bibliotekoje, kol karas tęsis. 
Tas dokumentas šią vasarą bu
vo rodomas New Yorko pago
doje.

Japonai pradėjo 
naują ofensyvą 

Kinijoj
HONG KONG, Kinija, lapk. 

15. — Nauja japonų kariuo
menė išlaipinta trečiadienį Ka- 
wantung provincijoje, arti Pak- 
hoL Japonai pradėjo naują ofen
zyvą pietų Kinijoje.

'———

Šalnos ir lietus su
laikė karą vakaruose

HELSINKIS, Suomija, lapk.
15. — Trečiadienį suomių 
legacija deryboms su rusais 
grįžo namo. Helsinkio stoty 
sirinko apie 1,000 žmonių
legacijos pasitikti. Tarpe kitų 
buvo Švedijos, Norvegijos ir 
Danijos atstovai.

Finansų ministeris Tanner 
pasakė, jogei rusai klysta, jei
gu mano, kad Suomija nestengs 
mobilizacijos naštos išlaikyti il
giau, kaip keturis-septynis mė
nesius.

Žinia, kad suomiai nušovė 
vieną sovietų lėktuvą, pasilie
ka nepatvirtinta. Tas lėktuvas, 
sakoma, nukritęs tarp suomių 
ir rusų linijų. Suomijos karo 
vadovybė paskelbė tik, kad jų 
priešlėktuvinė ugnis veikia.

Vienas suomių delegacijos 
narys pareiškė: nors derybos 
šiuo laiku nutruko, bet dar 
esama vilties jas atnaujinti.

PRAHA, Čekija, lapkr. 15.
— Nacių . p&Lcija ir Hitlerio 
smogikai trečiadienį išvaikė če
kų studentų demonstraciją. Ke
letas čekų areštuota.

-----X---- X—X—

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
15. — Nacių spauda aiškina, 
kad vokiečių lėktuvų veikla 
Škotijoje ir artimose jai apy
linkėse iki šiol buvo tik oro ka
ro pradžia. Naciai neužilgo iš- 
vystysią tikrą lėktuvų karą.

-----X---- X—X-----

HAAGA, Hclandija, lapk. 15.
— Holandijoje ir Belgijoje tre
čiadienį laukta nacių atsakymo 
į šitų šalių pasiūlymą tarpinin
kauti taikos interesuose. Naciai 
mandagiai pasakysią, kad tar
pininkavimo jie nepriima.

—x—x—x—
STOCKHOLM, Švedija, lapk. 

15. — švedų ir vokiečių pre
kybos derybos nutrauktos. Šve
dai protestuoja dėl to, kad' 
kiečiai deda minas' Švedijos 
ritoriniuose vandenyse.

—x—x—x—- 
0TTAWA, Kanada, lapk.

— Kai kurie įtakingi kanadie
čiai ragina sušaukti britų im
perijos konferenciją, kuri nu
statytų karo tikslus. Ragina 
taipgi, kad Britanija sudarytų 
vyriausią karo tarybą.

BOSTON, Mass., lapkr. 15. 
— Adm. Byrdo antarktines 
ekspedicijos laivas North Stai< 
anksti trečiadienio rytą aplei
do Bostoną ir išplaukė kelio
nėn. Laivas dar sustos' Phila- 
delphijoje. čia pasiims lėktu
vą. \

Ateinančią savaitę tos pačios 
ekspedicijos kitas laivas, Bar- 
kentine Bear, išplauks kelio
nėn.

Čekai studentai ke
lia demonstracijas
PRAHA, Bohemija, lapkr. 

15. — Du tūkstančiai čekų, 
Prahos universiteto, studentų, 
trečiadienį mėgino palydėti stu
dento kūną į stotį. Tas studen
tas buvo sužeistas spalio 28 d. 
ir mirė.

Nacių _ policija studentams 
neleido mirusį draugą palydė
ti. Studentai mėgino, kitomis 
gatvėmis eidami, susirinkti de
monstracijai. Nacių policija ne
leido demonstracijai įvykti. 
Areštuota dešimt asmenų.

vo-
te-

15.

Naciai skubiai stato 
submarinus

lapk. 
stato

BELGIJOS GRASINIMAS SULAIKĖ 
HITLERĮ

PARYŽIUS, Francuzija, lap-j tuvai ir karo laivai atsiskubins 
kričio 15. — Gaunamais čia i Holandijos uostus ir aerodro- 
pranešimais pereitą savaitę vo- mus- Belgija atidarys savo šie- 
kiečiai buvo visai prisiruoš?1"9 FrancuziJ<’s * Britanijos 
pulti Holandiją. Jau ilgą laiką

ir Britanijos 
kariuomenei į Holandiją skįįbin- 

naciai koncentravo kariuomenę I ^s* ffeneralus Ėurc-
tta1 ... . r į • ♦ ’pos karas — ne tik izoliuotasHolandijos pasieny. Jie turi ten 
sutraukę apie 25 kariuomenės 
divizijas. Jos jau buvo sugru
puotos atakai prieš

Tačiau Belgijos 
kabinetas pasiuntė 
įspėjimą: kai tik pirmieji na
cių kareiviai įžygiuos į Holan
diją, tuojau dvidešimt Belgijos 
divizijų bus pasiųsta Holandi- 
jon prieš vokiečius kariauti.

Ir ne vien tai. Britanijos lėk-

holandus.

britų, franeuzų ir vokiečių ka
ras — prasidės.

Hitleris pabūgo belgų grū
mojimo. Planai pulti Holandiją 
tapo sulaikyti. Karo pavojusministerių

Hitleriui'Belgijai ir Holandijai atslūgo. 
Dabar keliamas klausimas: ar 
ilgai invazija Belgijos ir Holan- 
dijos atidėta? Britai mano, kad 
naciai galutinai atakos neišsi
žadėjo, bet laukia parankaus 
momento.

Chicagai. ir 
ralio oro biuras 
našauja:

Giedra; švelni temperatūra; 
vidutinio stiprumo pietų vaką> 
rų vėjai; saulė teka 6:40 v. h, 
leidžiasi 4:29 v. v.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 15. — Smarkios liūtys 
ir šalčiai vakarų fronte sulaikė 
karo veiksmus. Vienintėliai ka
ro' veiksmai trečiadienį buvo — 
tai lėktuvų skraidymas apžiu- 
tėjimo tikslais.

Chrysler korporaci
ja atidarė įmones
DETROIT, Mich., lapkr. 15. 

—- Trečiadienį Chrysler korpo
racija atidarė duris savo įmo
nių. Korporacija įleido darban 
tuos samdinius, kurie priklau
so Amerikos Darbo Federacijos

Pupomis maitins vo
kiečių kareivius

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
15. — Jungt. Valstijose tam 
tikros pupos, vadinamos* soy- 
beans, yra vartojamos kaipo 
pašaras gyvuliams ir trąša lan
kams. Vokietijoj šitų pupų alie
jaus , bus duodama kareiviams 
maitinti. Sakoma, jos turinčios 
riebalų, kurių Vokietijai labai 
trūksta.

BERLYNAS, Vokietija, 
15. — Vokietija skubiai 
submarinus. Padaryti planai 
naujam submarinui. Jis bus 
mažas, tik 500 tonų. Daugu- 
ma dabartinių britų ir francu- 
zų submarinų yra apie tris kar
tus didesni, negu planuojami 
nauji nacių submarinai. Vokie
čiai mažus submarinus 
greičiau pastatyti.

Ateity naciai planuoja 
stipresnį submarinų vajų
styti, ne kad iki šiol, daugiau 
į juras submarinų paleisti.

gal

daug 
išvy-

Areštai vykdomi 
Bavarijoj

, LONDONAS, Anglija, lapkr.
15. —. Vokietijos daly, vadina
moj Bavarija, prasidėjo areštų 

kontroliuojamai organizacijai. , Soybeans į Vokietiją yra ga- banga. Areštuoti šimtai žmo-
Tačiau į įmones įėjo visai ma
žai- darbininkų. Įmonės nepajė 
gia darbo pradėti) ;

benąmos net iš Mandžurijos, nių. Areštuojami asmenys nu- 
per Sibirą ir per europėjinę žiūrimi simpatijomis Bavarijos 
Rusiją. ’kunigaikščių šeimai.kunigaikščių šeimai.

Belgai nori gauti 
Jungt. Valstijų 

laivų
BRUSSELS, Belgija, lapkr. 

15. — Belgų atsakingi atsto
vai duoda suprasti, kad Belgi
ja gal pasiūlys Jungt. Valsti
jų prekybinių laivų kompani
joms užregistruoti savo laivus 
Belgijoje. Kaip Amerikos lai
vai jie negali kursuoti, nes 
Jungt. Valstijų neutralumo įsta
tymas draudžia jiems plaukti 
karo zonose. Užregistruoti Bel
gijoje tie laivai galės operuoti 
ir karo zonose.

Doriausia ,mergina 
laimėjo $6,698

LAVAL, Francuzija, lapkr. 
15. — P-lė Madeleine La Pierre, 
19 metų, laimėjo $6,698 prizą. 
Lavai apygardos teisėjai pripa
žino ją kaipo doriausią apylin
kėje merginą.

Neįleidžia žydų 
Į Palestiną

JERUZALĖ, Palestina, lapk. 
15. — Tel Avive britų vyriau
sybe areštavo 500 žydų. Sako, 
jie atvykę į Palestiną nelega
liai. šitie žydai tai pirmieji 
Lenkijos pabėgėliai į Palesti
ną nuo to laiko, kai naciai su
draskė Lenkiją.

Žemės drebėjimas 
rytinėse valstijose
PHILADĘLPHIA, Pa., lapk. 

15. — Antradienio vakare, 9:45 
vai., jaustas kai kuriose - ryti
nėse valstijose žemės drebėji
mas. Jo centras buvo New Jer- 
sey valstijos pietų daly. Dėl že
mės drebėjimo langai barškėjo, 
pastatai svyravo, indai nuo len
tynų nubirėjo ir paveikslai nuo 
sienų nukrito. Bet didelių nuo
stolių nepadaryta.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
I LIETUVA IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. „ 

CHICAGO, DLL.
k

Ofisas atidaras kasdien nuo
8 ryto iki 8 vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.
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KORESPONDENCIJOS
18 BOSTONO PADANGES

“Bendras Frontas” Likviduotas
Socialistai oficialiai pasitraukė. Komunistai nutarė 

veikti vieni patys

Pereitą nedeldienį South Bos
tone įvyko Amerikos Lietuvių 
Kongreso Massachusetts valsti-

S. Michelsonas paaiškino, kad 
darbas, kuriam socialistai ir ko
munistai buvo įsteigę Amerikos 
Lietuvių Kongresą, jau pasibai
gė, todėl socialistai šlUlO Šitą 
“bendrą frontą” likviduoti. Pra
sidėjo diskusijos: likviduoti, ar 
ne. Kalbos vietomis buvo karš
tokos ir su nereikalingais išsi
šokimais. Eina balsavimas. So
cialistai pareiškia, kad jie bal
savime nedalyvauja, nes pas 
juos šis klausimas jau išspręs
tas. Taigi balsuoja tik komunis
tai, ir gal vienas-kitas neparti
nis. Jie nubalsuoja, kad “bend
ras veikimas” turi būt tęsiamas 
toliau, bet kadangi “bendras 
\eikimas” buvo vedamas tik so-

socialistams iš jo pasitraukiant, 
jis automatiškai likviduojasi. 
Komunistai žada veikti toliau, 
bet tai jau nebus “bendras frort- 

tik komunistu c 

ižde pinigus nu- 
Vilniaus pavar-

tas”. Tai bus 
veikla. Esamus 
tarta paaukoti 
geliams šelpti.

Iš diskusijų paaiškėjo, kad 
komunistų “vadai”, kurie visuo-

INSURANCE
(APDRAUDA) -

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų aari*

ninku, kurioje randas! ta
vernai nuo Public Liabl- 
UUea.

NAMŲ NUO

RA KANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ,

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halstėd St

RaStlnB atdara kas vakarai 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nu© • ryto iki 1 vat popiet

LUSTtfc-VOAM Givys

MAftVUOUt LOSTFR 
AND SPARKU.

Roacbes decay-rldden “Blfad Spots” 
that ordinary paštes, powders . . .

even water___ntay not tfntar
It’s hero! The most dciightfuUy dlffcteiH 
tooth pašte you ever hdara bf. When saHvA 
and hrnsh touch tho NEW formula Listerino 
Tooth Pašte, suporchurged wlth Luster- 
Foaui (kHAH-gent, R iunlanUy springo into 
an amazing “bubblo bath” that makos your 
moųth UngltjAtith IHe. Sotine lt ♦nu-gos luto 
and cleaits danger spots Utat onMnary den- 
tifrices may never oveh havereached. Cloans 
and polishes areas whore some oxperts say 
up to 98% of decay starts.

Oet the big tul>e, pr better štili, tho 
double-size 4(x tube contalning niore than 

pound of tooth pašte. At ahy drug coun- 
ter. Lambert Pharmacal Cp.. St. Lotus, Mo.

THI NBW tolMULA

LITERINE TMtH PAŠTE

met “ima balsą” ir kalba drą- i 
<du> o kurtais ir įžeidžiančiu to ‘ 
nu, labai mažai teišmano; jie 
labai menkai informuoti ir pri
pasakoja visai nebūtų, dalykų. 
Pavyzdžiui, jų (“vAtlas” Grybas 
pareiškė* kad buvusį Maynardn 
pikniką socidlisfai “šabotaž'a- 
vo’\ Girdi* Haverhillio koloni
ja, “kur socialistų nėra”, pasi
darbavo labai gerai,* xo kur tik 
\adovalija socialistai, tenai bu
vęs “sabotažas”. Michelšonas jį 
tuo jaus susarmatino ir nurodė, 
kad ištikrųjų buvo visai atbulai. 
Haverhillio kolonijoj vadovauja 
socialistai ir jie pikniką labai 
getai parėmė. South Bostonas 
taipgi gerai pasižymėjo, nes ir 
žia daug socialistų platino pik
niko bilietus. Socialistas J. Vir
bickas net ir dovaną užtai lai
mėjo. Tuo tarpu gi' Worceste- 
ryje, kur “darbavosi” vieni ko- 
muhistai, ištikro pasirodė be-' 
veik sabotažas. Monteitos kolo
nija irgi labai prastai pasirodė, 

>

o čia irgi komuiiistų “krepas- 
Js”. Hudsono kolonija dirbo 
gerai. Sumuštas šitokiais fak- 
iaiS) Grybas paraudo ir nieko 
neatsakė.

Paskui tas pats Grybas pasiū
lė keliūtą savo parašytų rezoliu
cijų. Sarmata buvo ir klausytis, 
kaip jis pradėjo jas skaityti. Ne
sąmonė ant nesąmonės. Tačiau 
komunistai balsavo už jas visi, 
kaip vienas, čia buvo net juo
kingų momentų. Vienoj tų re 
žolinei jų, tarp kitko, baisiai 
smerkiamas “imperiali^tųiįs ka
ras”, tai yra demokratihių vals
tybių karas prieš vokiškąjį fa
šizmą. Atsistoja Norvvoodo dele
gatas Pėža, pasisako nesąs nei 
socialistas, nei komunistas, ta
čiau norįs žinoti, ar nebus eiti 
komunistų klaida. “Aš gerai at
simenu”, jis sako, ‘‘kad pernai 
jus šitokio karo labai reikala- 
vot. Jiisų laikraščiai, kalbėtojai 
ir visos jūsų iežroliucijos tada 
reikalavo, kad Anglija, Francu- 
žija, Sovietų Rusija ir Amerika 
nusidėtų į krūvą ir fašistišką 
Vokietiją sunaikintų. O šian- 
dieib kada Anglija ir FranciizL 
ja ištikro pradėjo prieš Hitlerį 
kovą, tai jus sakot, kad tai ‘im
perialistinis karas’ ir jį reikia 
pasmerkti. Taigi aš noriu, kad 
jus pasakytumėt mums, kada 
jus klydot—pernai ar šiemet?” 
Komunistai, žinoma, šito nepa
aiškino. ,

Kitoj savo rezoliucijoms vietoj 
Grybas smerkia Grigaitį, kam 
Jis “suardė bendrą darbą”. Bet 
toliau jis pareiškia, kad taš 
“darbas” nesąs suardytas, neš 
tik “mažuma” balsavo jį likvi* 
duoti, čia vėl atsistoja tas pats 
Pėža Ir daro pastabą, kad Gry
bo rezoliucijoj iškraipomi fak
tai* nes ištikrųjų ALK likviduo
ti nutarė centro komiteto di
džiuma, būtent, Dr. Montvidas, 
p-lė Mikužiu te, Dr. £teigaitis , ir 
šniukas, o priešingi buvo tik 
trys komunistai. Tada Grybas 
pareiškia, kad, Grigaičio balso 
jis “nepripažįstąs”, nes Grigai
tis esąs “nelegaiiškas” žmogus.

•a——----------------------—    —■— —  ——i. «w> -

jo niekas į ALK cenlVo komite
tą nerinkęs, jis įlindęs tehąi 
“per šmugelį”. Mtchels'Ortals nu
rodo, kad Grybas ir čia kalba 
nesąmones. Grigaitis buvo iš
rinktas į ALK cėntrb kbmitfelą 
kada mirė buvęs to komitetoi

* I
pirmininkas Julius Mickevičius. I 

Kadangi Velionis atstovavo ta
me komitete socialistų pusę, lai 
socialistai paskyrė jo vieton Gri
gaitį, kurį užtvirtino visas ko
mitetas. “Jus galit martyti apie, 
Grigaitį Laip juiAs patiMa ’, 
ko MfchelsohaS) ‘bet kamgi 
kraikyti fakiūš Ir statyti save1 
ant juoko?”

Nežiūrint, kad visos tos rezo
liucijos išstato koihunistus aut 
juoko, jie priėmė jas ‘‘vienbal ; 
šiai”. SocialisLai jau nebalsavo. ■

i

Komuhistai, matyt, buvo įsi
vaizdavę, kad AlJk MassachU- 
setts skyriuje jie sudaro djdžin- 
mą. Bet Šitą jų iliuziją išblUŠkc 
delegatas J, Jankauskas. “Kal
bėdami apie savo ‘didžiumą’ jus 
apgaudinėjat patys save’\ paša •; 
kė jisėi. “Kiek jūsų čia yi’U, lai! 
beveik visos jUsQ ‘spėkos’. Ant 
popieriaus jus turit apie tužiną 
organizacijų, bet jus patys tas 
organizacijas ir sUdarot. Dau
giau narių jus neturit. Viena tik 
D.L.K, Vytauto Draugija, kuri; 
prisidėjo prie šio skyriaus per j 
socialistų pasidarba Viihą, at
svers tris kartus Visas jūsų or
ganizacijas sudėtas krūvon. O 
ji su jumis neis. Neis ir kilos 
pašalpinėš draugijos; neis it S. 
L.A. kuopos. 0 kai jos visos pa
sitrauks, tai pas jus liks tik po
pierinės jūsų ‘organizacijos’-. 
Taigi neapgaudinėkite save įsi
vaizduota savo ‘didžiuma’.”

... . ••
Konferencijai pasibaigus S. 

Michelsonas pasakė atsisveiki
nimo žodį, pareikšdamas, kad 
jam esą smagu, jog šis bendras 
darbas baigiasi be piktumų; jei 
komunistai nori veikti savo var
du, tai jų valia. “Jeigu jus dirb
sit tikrąjai pažangai, demokra- 
tįjai, Lietuvos žmonių naudai ir 
Amerikos lietuvį J įd^^Inihkų 
Ubui, tai socialistai jums ne
kliudys, o jei kur bus galima, 
tai ir padės”, pridūrė jisai.

i i..* grindą. H.es, negalim
KOKIOS lallSIcS lIUO** pritarti tokiai komunistų takti-

suotojas Yra Ge- 
riausias Vaikams 
' . k ‘ • U: ' ■

Nepakenčiamais, neskoningas valytojas yra! 
užtektinai btdgaft suaug-uiUems. Bet vai
kams — jie visai neįmanomas. Vaikams 
liiioetuotolas, be abeją, turėtų būti veiklūs, 
bet švelnus ir niMoiųis priimti.
Užtat milijonai protingai galvojančių mo
tinų savo valkams A'ąrtoja Ex-Lax. Del to, 
kad Ex-Lax yra patikimas liuosuotojas — 
l.uosuotOjhs, ■ kuriuo galima pasitikčti.
Jaunuoliai mėgsta jo gardų šokoladini ėko- 
nj, jo lehgvą ir patogi) veikimą. Motlnob 
žino,’ kkd Ex-Lax paliūosUOja vidurius taip 
tikrai, kaip h* kiekvienas stiprus Huosuo- 
tojas. •dhofMmas vaikams.
Per 30 njetų Ex-Lax yra Amerikoje mč- 
glamiausias liuosuotojas. Jis kaštuoja tik 
10c. ar 25c. dėžutei kiekvienoje vaistinėje.

SAUdOKITftS : i*AMC0D2I0JIMŲ! 
ATSISAKtKII 41 PAKElClANClv!

Gaminama tik vienasv tikras Ex-Lax! 
bidSmč'kite rkides "E-K-L-A-K” bnt 
dčžutča ir kiekvienos plytelės, kad 
gautumėt l. geras Pasekmes, reikalau
kite oidginalio

SOClAtiSTV PAREIŠKIMAS.
Kodėl reikėjo likviduoti “bendrą 

frontą”.
Nutarusi likviduoti ALK ap? 

skritį Massachusetts valstijoj, 
buvusi prie to apskričio socia
listų pusės atstovybe mato rei
kalo padaryti sekamą pare.’ski

Kai 1935 metų pabaigoje tau
tininkų valdžia Lietuvoje pra
dėjo šaudyt streikuojančius ūki
ninkus, Amerikos lietuviuose ki
lo didelis pasipiktinimas. “Kelei
vis” pasiūlė sušaukti Amerikoj

Ėx-Lax

aiįfr.V.'.Uį įr,^.

liai agituoti už Ginklų Fondą, 
(žiūrėk šių melų “Laisvės” N v. 
145, redakcijos straipsnį “Dar 
Apie Ginklų Fondų.”)

Kadangi Amerikos Lietuviu 
Kongreso tikslas buvo remti 
Lietuvos žmonių kovą prieš 
Smetonos režimą,, o koteliui štai 
pradėjo pirkti tam rėžimui gin
klus, tai jau vien šitas jų elge
sys sulaužė Kongreso nuostatus 
ir sunaikino bendro darbo pa-

• i ‘ •

kūri laiko įalėjimiioše musų 
idėjos draugus ir prteš kurią 
Ličiu vos darbo žfrhonės turi ko- $ • 
vob.

Bet tai dar ne viskas.
AiŪerikos Lietuvių Kongre

sas buvo nusistatęs mušti fašiz
mą ne tik Lietuvoje, bet ir ki
tur. Jis, pavyzdžiui, rėme Ispa
nijos lojėilstų karą pffeš fašiz
mą — r eini ne tik nioraliūi, bfel 
h- nlųteridliai. Dabar gi HUstjos 
premjeras 'Molotovas 
jo Sovieto suvažiavime pareiš
kia, kad kovoti prieš fašizmą 
“yra he tik beJJtoLška, bet ir 
krimiMliŠkai” Taigi išeina, kad 
ir mes, kurie per du metu su 
viršum rėmėm Ispanijos žmo- 
ifhį kovą prieš hašizmą, esam 
He tik bepročiai, bet ir' krimi- 
nalistat Ir Hiušų broliai komu- 
histai šitokiam Molotovo pareiš
kimui ploja!

Kada tarp socialistų ir komu
nistų pasidarė šitokia nuomonių 
skirtumo praraja, tai te bendras 
darbas toliau j^sidarė jau ne- 
beįmanomas. Liko tik Vtena iš
eitis, tai tą darbą lįkviduoti. Ir 
Mašsachusetts lietuvių socialis
tų organizacija taip padarė.

Komunistai dabar gali daryti 
ką jie nori, tai jų dalykas. Bei 
jie dabar negali kalbėti Amen 
kbš Lietuvių Kongreso Massa
chusetts skyriaus vardu, nes to- 
itios organizacijos jau nebėra.

Socialistų vardu:
W. V. Anesta, 
J. Jankauskas
F. Ramanauskas

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kantėr
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVholesale
4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

GERS. Naujieną įkaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose. 

■ f, i............ .  ' - — .... ' ■ ■

vyriausio-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENlACSJĄ IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
X DIENA ir naktį

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue ;

* 1. Telefonas lAFAYRTTE 878t

T~A -t 4 koplyčios visoseJ—J c3L X Chicagos dalyse
..... h. - -„„■■■■„■V |-ITI-Il..-I„i r .......................

Klausykite tnusų radi® programų Antradienio fcr teštadlenia 
meftfeii, 11:00 vaL rjrto ii W. H. L P. stotie <1488 K4 

•U POVILU 8ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED S T.

Mrs. A. K. JARUSZ
Physica! Thęrapy 

and Midwife

Kiekvieną dieną 
6630 S. VVestetn av. 
Tel. Ufemlock 9252

Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tėl. Mich. City 

2799—R3. x

ARirSPECISffiTAl

Dr. V. E. SIEDLLNSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 8994 
Antrfrd., Ketvirtad. Penktadiehį 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAfAYETTE 3650

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

vak. Nedalioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARbS 2240
Valandos huo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

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. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj,nuo 10 ryto 
Daugelyj atsitikimų 
inos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys 

ryto iki 8 v. 
iki 12 popiet, 
akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. 6RUN0 J.
ZUBRKKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. Ą. JENKINS
t 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 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted Si

Valandos: nuo 1C r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Te’. Offite Wentworth 6330
• Rež. Hyde Park 3395

Dr. Shsanna Slakis'
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

AUSYKIME 
ŠALTIMIERO RYTMETINIŲ 

LIETUVIŠKŲ RADIO (11 II § D 
PROGRAMŲn.n.l.r. 
----  t .ik . ........ u.

žiaurumus užprotestuoti. Tam 
pritarė “Naujienos”, pritarė ko
munistų spauda ir 1936 metais 
Člevelando mieste Amėrikoš 
Lietuvių Kongresas susirinko. 
Nors jame dalyvavo keli šimtai 
delegatų, tačiau visos jo rezoliū-? 
cijos ir nutarimai buvo daromi 
tik komunistams ir socialistams^ 
susitarus. Abiem srovėm susita
rus buvo nustatytas ir šitoks 
ALK veikimo planas:

Protestuoti prieš fašistinę tau
tininkų diktatūrą ir remti Lie
tuvos žmonių kovą už demokra
tijos atstatymą.

šitam nutarimui vykinti bu
vo išrinktas pastovus ALK cen
tro komitetas ir nutarta steigti 
jo skyrius kolonijose, kviečiant 
į talką vietinių draugijų atsto
vus. Visam darbui vadovavo so
cialistai if komunistai. Iš pra
džių Jas darbas ėjo labai sklan
džiai. Bet vėliau ėmė kilti ne- 
sutikimų> nes pradėta’ naudoti 
Amerikos Lietuvių kongreso 
vardas partiniams tikslams. Dėl 
to sugriuvo bendras darbas WiL 
kes-Barrių> Brooklyno ir Kana
dos skyriuose. Pagaliau kilo ne
sutikimų ir pačiam centre.

Tolyn dalykai ėjo vis blogyn 
Nežinia kokiais sumetimais, ko
munistai staiga virto karš
tais patriotais ir pradėjo oficia-

uiiiiiiiiiiiiiVniiiiuiitiuiiiiiiiiii

NARIAI 
Chtyagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

4^1

TU RIME 
KOPLYČIAS 

visose Miesto 
DALYSE

iihViUiHriliikiimjiiiiiiiiiiiimi

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kemvood 5107.

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 U’. 18th St, netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Sūpferior 9454 ar Central 7464

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LitUanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B, PETKUS
6834 S6i Weštėrh AVe. - Phone GTovėhill 0142 
1410 South 49th Gourt, Cicero Phone Cibeto 2109 
...t.p, į , . ,_i,.  ........... . -      

J. LIULEVIČIUŠ
4348 S; California Avenue Phone Lafayette 3572
»• I. .ji i. i į' I, T „ii, į'.i i> j  .......................... -7.  . ■,

P. J. RIDIKAS
3354 St>. Halsted Simt YARDS 1419

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

S. R MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituaniea Avėftue YhYdš 1138
g-fOrtiiU i W7i kUiiti) 1'44 lįMU -t'— - • ■ ’ .............  ■ ■'

LACHAWICZ IR SŲNŲS 1
2314 W«sl 23fd Placė Phbne Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast lOSth Street Tel. Pūllhiatt 12)0

ri t.il i 1 • ii' '.r T r,iįi ii.i. ~i i-- I'I ........... į m.

V. Petkus
Phone Lafayette 8DŽ4

A*i -j,

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

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

Telefonas RepUblic 7868 ■

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 3244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland AVe.
2-roš lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:<J0 Vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVH

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

Rez. Telephone PLAŽA 3200
5

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1057 W. Garfield Blv<L
Cor. Damen. Hefnloęk 6699

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

2400 YVES* MADKON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8'vakk 

Telefonas SEELEY 7330
N Amų telefonas Brunstvick 0597

Office and Res. Phone Calumef 747Ž 
Office HouTs:2-4 p. m. 7-8:30 1. nou

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and SUhGEON

3261 So. Halsted Street

ADVOKATAI
K. P.GUCIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3823 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 Iki 8?30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Rooih 1230 .
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395 
e i1 . 1 • *..... . ........

Garsinkite. “N-nose”
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Clevelani Ir Ohio Žinios
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Miesto rinkimai. — Grįžo iš

metus

nuveik?

Povilą

O

Ml

s
&šei-
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kiu gilią užuojautą Juozo 
mynai ir giminėms.

Mirė Juozas Versiackas.
Chicagos Jarai. — Kad nebūtų ilgu gyventi. — Rei
kalingas planas, kuris aprūpintų visus krašto gyven
tojus. — Botagas turi du galus. — SLA Pildomosios 
Tarybos nominavimas.

labai pigios kainos 
jūsų bi.as pusiau.
2x4

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
risokius rakandus bei Storus.

Yežam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

PALYGINK ŠIAS 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.
_Y.afayette 2101

■i

A.:

■B

Mirė Juozas Versiackas, su- rai žinomas, nes jis daug darba- 
laukęs tiktai apie 52 metų am-|vosi lietuvių tarpe. Yra prisidė- 
žiaus. Paliko nuliudime moterį.1 j«8 ,ir d“u8
sūnų ir dukterį. Velionis per il-!pai ir (larbavp>i pagal savo i5. 
goką laiką nesveikavo, o pasku- gaĮgSi kiek parn laikas leido, 
tinęs kelias savaites^praleido Ii- Laike šermenų kuopęs nariai 
goninėje, kur buvo padaryta o- pasitarnavo kiek kuris galėjo, 
peracija ir po to* pasimirė. Juo- ir nuo kuopos buvo suteiktas 
zas buvo vietos lietuviams ge- gėlių vainikas. Taigi, ir aš reiš-

NAUJIENOS, Chicago, III.

S:#:

Marka Toggery
‘MADOS VYRAMS’

• DRABUŽIAI
• BATAI
• PARĖDAI

st
HARVEY, ILL.

Tel. 630 Vakarais atdara. $

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Musų miesto rinkimai 
praėjo. Majoru liko išrinktas 
dabartinis Harold 1^. Burtom 
Jis tapo išrinktas 
terminui. Burton 
O’Donell gavo apie 
šimt tūkstančių balsų maž au. 
Burton yra žinomas kaipo tur
čių žmogus, ir jį rėmė visa 
spauda; taipgi ir visi didieji bizJ timas. Dabar yra repubbkonas 
nieriai ir fabrikantai. Gal tai majoras^ir didžiuma konsilma- 
todėl, kad lail<(į streikų jis jiems nų republikonai. žodžiu sakant, 
vis duoda ganū didelę policijos CIevelandė demokratų veikimas 
apsaugą, o unijistams tiktai bi
zūną. Dėlko piliečiai už jį bal
savo, tai sunku suprasti. Bur
ton leidžia daugiau miesto pini
gų, negu bile kitas majoras da
rydavo. Jis taipgi priešingas 
darbininkiškam judėjimui. Iš 
visko matyli, kad darbo žmonės

jau trečiam 
oponentas 

keturias de-

(ACME-NAUJIENŲ Phot-.I
NEW YOBK. — Fritz Kuhn, Amerikos nacių vadas, 

su Florence Camp, kuriai jis siuntė meiliškas telegra
mas. Dabar yra nagrinėjama Kuhno byla: kaltinamas 
jis yra pasisaviniinū organizacijos pinigų.

reiškia, kad buvo didelis pakei- tų , tikra palaima Amsfikp 
žmonėms.

visai nuslopintas.

Grįžo iš Ghicagos Albertas ir

močiutę ir “gramą”. Kelionę 
atliko automobiliu.

Viena draugija sumanė su-

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
5

lią pastoja.
Miesto taryboje irgi pasidarė 

didelis pakeitimas. Liko išrink
ti penkiolika naujų konsilmanų, 
o viso yra trisdešimt trys. Tai

našlius ir našles. Gal tai dėl 
artimesnio susipažinimo, kad

kal-

A. F. CZĘSNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo 
elektrik|nius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utaminkais.

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

L *
xx

kambarius; suteikiam 
sveikatai VIOLET

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBEV

Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio

' IR LIETUVOS.
VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Liętuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

Ji-.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

Kalbėti apie senuosius, kaip 
antai apie Bago&ų, Mužukną, 
<jUgį,rįS-lę Mikužiutę visai nėra 
reikalo: jie tarnauja jau per 
keletą melų. Visi gerai žino, 
kad jie atlieka teis ngai ir są
žiningai jiems pavestą mu ų 
organizacijos darbą. Jų pastan
gomis jau galima pasidžiaugi, 
ir jie likę viršininkais ant to
liau, dar daugiau galės 
ti.

2c
2c
2c

Dabar dėl pridėčko.
Dargis man gerai žinomas; ži
nomas dar pirm negu aš jį as
meniškai susitikau ir su juo su
sipažinau. Tai buvo netrukus 
po jo atvažiavimo į Suvienytas 
Valstijas. Povilas Dargis turi 
daugiau patyrimo, negu jam 
reikėtų būnant SLA iždo glo
bėju. Globėjo pareigas jis gerai 
atliktų, ir galima juo pasitikė
ti. Kaipo asmuo Povilas yra 
linksmo budo ir draugiškas. Jis 
nėra vienpusiško nusistatymo, 

žmo- 
orga- 
tuks- 
žmo- 

Taigi, balsuodami už Po- 
ime k ai

JUS GALIT
GAUTI

GREITA PGELB
Nuo Reumatizmo, Neu

ritis, Galvos Gėlos
TABLETE

* DABAR
PERKA TIKRA 

BAYER ASPIRIN
fe

Pc \| 

145

l‘‘wl 

į- l"

■bet viską permato. Toks 
'gus kaip tik tinka lokiai 
jiiizacijai, kur priklauso 
(ančiai įvairių pakraipų

1 nes.
j vilą Dargį nepadarysiu... 
dos.

( 2 Hekunde tikra Bayer Anpirln tablete pra
deda tirpti ir patrirengla veikti. I’atn pama
tykite filuo budu, kodėl Bayer Aspirin vei
kia taip greitai.
Milionai dabar džiaugiasi mo
dernu greitu budu ir taupo pi
nigus, ką pirma įleisdavo už 
aukštai kainuojamus vaistus. 
Pabandykite.
Jus gal ir labai nusistebėsit greitu
mu, kokiu Bayer Aspirin neša pa
gelbą nuo galvos gėlos ir reuma
tizmo, neuritis, neuralgijos skausmų. 
Tarpe greičiausio, įtakingiausio, 
koks tik žinomas būdas, Bayer As
pirin neša pagelbą nuo skausmų la-

• « • • J • • V • » V

Į brangus. Tai gali sutaupyti dole- 
! rius, ką kartą teko išleisti už aukš
tai kainuojamus vaistus.

Kartą pabandysit. .. kai tik pa
jausi! jo greitą pagelbą, jus žinosit, 
kodėl tūkstančiai stengiasi 
netikro Bayer 
prašydami jo 
vardu . .. niekad 
pirin” vardu.

Apie ' Dr. ILlką, kuris yra'bai greitai_... ir šis būdas yra ne
siūlomas sekretoriaus vietai, 

'mažai ką galiu pasakyti, nes 
Botagas turi du galu ir kai nepažįstu jo. O kalbėti apie

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel LAFAYETTE 4557

P. KLUJKA. vedėjas
COLUMBIA

ROOFING CO.,
N0T INC?'

žvyrinis dengimas dr ant gontų 
parengtas dengimas Smala ir Pi
kiu Dengimo Dylcriai, Felt Cut- 

ters ir Bičkų specialistai.

3319 S. Morgan St.
CHICAGO, ILL.

10c 
3uz25c

NUDAŽYTI 
KURTENUS SUZ

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Gypsy^
E£RU CURTAtN DYE

kada atsisuka ir prieš tą patį, nepažįsti, nepri-
kuris muša kitą.

Vienas musų kolonijos politi
kierius su saVo botagu kirto ki
tiems, kada buvo rinkiniai į 
SLA Pild. Tarybos vietas tik 
metai ir pusė atgal. Dabar jis 
jau ieško pagalbos pas kitus, ir 
dar pas tuos, kuriems su bota
gu kirto. Taigi dabar 
antras galas atsisuko 
pliekti. Gal tai nelabai 

V'Well, reikia turėti kantrybės, 
jei nori politikauli. šiandien 
jau sunku žmones^ mulkinti.

tinka. Apie Dr. Pilką turėtų 
daugiau jį žiną asmenys para
šyti. Dabar yra svarbių reikalų 
organizacijoje, todėl ir Piki. 
Taryba turėtų būti išrinkta tin
kama. Jonas Jarus.

bo.ago 
ji patį 
patiks.

išvengti
Aspirin, 
tikriioju 

vien “as-
KAINUOJA

Į Prašykit BAYER ASPIRIN Į

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

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

!

ELDERAL^AVES’GS
LOAN ASSOClATlONofChicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

arcus

Šiandien labai daug yra 
bama apie tai, kaip butų 
nia aprūpinti senus žmones, kai 
jie sulaukia 60 ar 65 mętų.am-, 
žiaus. Įvairus vadai, įvairus po
litikieriai duoda visokių pasiū
lymų, kaip galima suteikti pa
šalpą minėto amžiaus pilie
čiams. Buvo daromi bandymai 
kai kuriose valstijose pravesti 
pensijų planą. Tačiau tie pla
nai niekur nebuvo priimti. Tai
gi, gal jie ir yra nepraktiški. 
Vadinasi, jų nebūtų galinta gy
venimai! pravesti.

Dabar čia gal butų galima 
prie to ir kitą klausimą pridėti, 
būtent, ar tik to amžiaus žmo
nės tenori ir privalo valgyti? 
Ar tik minėto amžiaus žmonės 
tenori gyventi?

Ne, visi nori gyventi ir vi
siems reiįkįa valgyti, nežiūrint 
amžiaus ar išvaizdos. Tai kodėl 
nedaryti ir nevykdyti tokių pla
nų, kurie butų naudingi vi
siems žmonėms? Mes turime 
rūpintis senais žmonėmis, nes 
visi turėsime pasenti, o valgyti 
reikės. Tačiau negalime pamirš
ti nė tų, kurie yra ką tik mo
kyklas apleidę ir vargsta po 
platų pasaulį. Dabar yra ir to
kių atsitikimų, kad vyrui ar 
merginai pasako, kad jie 
yra perseni.darbui. O jie 
tik stflaukę apie trisdešimt 
tų amžiaus. Tai ką žmogus 
daryti tarpe trisdešimt ir šešias
dešimt penkių metų amžiaus, 
kol ji$ gaus kokią senatvės pen- 
siją? i

Jeigu butų teisinga tvarka, 
jeigu žmogus turėtų užtikrintą 
darbą per visą savo. gyvenimo 
laiką, tai vargu jam ir ta pen
sija butų reikalinga. Tada jis 
tūrėtų tiek sutaupų, jog be var
go galėtų amžių baigti. Jeigu 
dabartinė tvarka nebus pakeis
ta ir darbo žmonės nesusipras, 
tai dar po kiek laiko ir trisde
šimt metų žmogus turės reika
lauti pensijos. Tai butų gera ir 
naudinga. Jei tie mokyti ir ge- 

*ri politikieriai ieškotų tokių 
planų ir surastų tokią išeitį, 
kad butų galima pagerinti gy
venimą ne vieno ar kito am
žiaus žmonių, bet visų šalies

’ SLA Pįld.,Tarybos nomina? 
cijos prdsidėjb, bet balsavimai 
daugiausia įvyks gruodžio me
nesį. Nariai turėtų rimtai pa
galvoti, už ką;bąl§ą paduoti. 
Kaip žinoma,, pakeitimas ma
žas daromas, -— beveik visi se
nieji siūlomi į urėdų vietas.

RYTINE RADIO 
VALANDA

jau 
vos 
me- 
turi

/•

Kasdien 
iki

: vėliausias žinias, 
l Ir kitus jdomlus 
pranešimus.

.)

Brlrslt

MADŲ

ano 8:30 ▼. ryto 
9:15 vakaro.

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

I

Garsinkitės “N-nose”

AR TAMSTA
.' . ’ . • Ik J . • • 'V i.TAUPAI?

Štai šeima, kuri sutaupė $1,000 
ir dabar tų sutaupytų tūkstantį 
įmokėjo kaipo pirmų mokestį už 
namų, o kitus.reikalingus namui 
išmokėti pinigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo-j 

kėjimais iš

iš stoties —

W.G.E.S.

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

/

Adresas

jįr gyventojų, tai toks planas bu

Bllestaa

Valstija

NAUJIENOS
; 1739 S. Halsted St,
; Chicago, ILL

Vardas

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS '
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
• i • *

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.



NAUJIENOS, Chicago, UI Keįyirtad., lapkričio 16,1939
HAUJIEHOS
The iilŪusanian Daily Nawa

Publlshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Coo Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephoue CANal 8500.

Subscrtption Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 pet year outsidė oi Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
............... ....... --- -----

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

UšmkyuM kalnai
Chlcagoje—paštu:

Metams ------- ----------
Pusei metų___________________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams_________
Vienam*mėnesiui i

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ........................
Savaitei ---------- ---------
Mėnesiui

_ $8.00
4.00

— 2.00
— 1.50
— .75

Apžvalga) Raudflnoji armija Vilniaus krašteRaudonoji armija be kaukes
4 •„ j j. •

Naujienos eina kasdien, išski
riant Sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1789 S. Halsted St., 
Chicago, Iii Telefonas Canal 8500.

3c 
18c 
75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu; v 

(Atpiginta)
Metams ****^tf * • 99^9 999999 $5.00
Pusei metų____________ _________ 2.75
Trims mėnesiams_______________ 1.50
Dviem mėnesiams  1.00
Vienam mėnesiui  .76
Lietuvoje ir kitur u&deniuosfe: 
Metams ------------------------ $8.00
PUsei metų m iiihriTi imitpie '4.00

Orderiu k=±= .V....

Raudonoji armija Vilniaus krašte
, , ■ t I l» ... *.“Naujienų” korespondentas paduoda be galo įdomių žinių apie sovietų armiją, okupavusią Vilniaus kraštą. Ji atėjo tenai “raudonųjų” karininkų vedama ir politinių komisarų kontroliuojama. , t\ Raudonoji armija susideda daugumoje, matyt, iš' ūkininkų sūnų. Ji bolševikiškai suagituota ir nacionalistiškai nusiteikusi. Ji yra rusiško patriotizmo ir imperializmo įnagis. Savo tauta ji didžiuojasi, o į kitas tautas žiuri iš aukšto. Užklausti apie gyvenimą sovietų Rusijoje, raudonarmiečiai atsako:“U nas vsio charašo. U nas vsevo polno” (Pas mus viskas gerai. Pas mus visko pilna.)Bet tie patys raudonarmiečiai kalba visai kitaip, kuomet jų nemato jų viršininkai. Paskirai kalbėdamiesi su Vilniaus krašto ūkininkais, raudonosios armijos kariai stebis^ kad tie ūkininkai sočiai gyvena. Vienam gudui ūkininkui nuo Lydos, kuris skundėsi savo vargais, jie atšaki: “Tu durnius esi, kad skundiesi. Štai mes tokie pat ūkininkai, kaip tu, dirbam kaip įmanydami, bet nei karvės, nei arklio neturime, nei marškinių nedė- viml”

JAišku, kad tai yra nualinto ir nuskurdusio krašto, kariuomenė. .>Kad sovietų Rusijoje žmonės gyvena baisiam skurde, matyt ir iš to fakto, kad raudonarmiečiai, atvykę į Vilniaus kraštą, godžiai supirkinėjo visokius daiktus, mokėdami už juos, žinoma,; sovietiniais rubliais L žmonės buvo priversti tuos be vertės pinigus imti. “Naujienų” korespondentas rašo: »“O visa, kas tik buvo geresnio aptikta, viskas išpirkta’..^ Adatos, siūlai — ir tų neliko. Muilas, popierius, rankšluoščiai — ir tie dingo!”Graibstė okupuoto krašto turtą ne tiktai paskiri sovietų kariai, betrir visa raudonoji armija. Ar už,tą turtą ji mokėjo (beverčiais Sovietiniais popiergaliais), ar nemokėjo nieko, dar nėra tikrų žinių. Bet visokie daiktai buvo griebiami ir išgabenami į “matušką” Rusiją.- Musų korespondentas praneša, kad —“viskas, kas tik buvo galima išvežti, tai išvežta. Mies-j tuose dirbtuvių, fabrikų ir kitų imonių TIK VIENOS! PLIKOS SIENOS PALIKO 1”Galima įsivaizduoti, kiek vargo dabar turi Lietuva, perėmusi šitaip nualintą ir apiplėštą Vilnių su apielinke- mis. Ir į ką pavirs tos Vilniaus krašto sritys, kurias Maskva pasilaikė sau? >Dabar kiekvienas gali numanyti, kas dedasi plačiojoje Stalino imperijoje — ir kodėl ji akiplėšiškai skverbiasi į svetimų šalių teritorijas! Skurdas ir badas namie verčia sovietų diktatūrą ieškoti naujų žemės plotų, kuriuos “raudonieji skėriai” dar nebuvo nuėdę. Ir ,tas skundas namie verčia Staliną “Užkariavimais”, nacionaližmo triumfais stiprinti savo supuvusį despotizmą. -
* ’ Įy ii.li Į. U.l i ■■PIIHR

Mažosios tautos ginasi
i iii—iii i i ■Mažomsioms Europos valstybėms dabar yra sunkusi laikai. Jos Visos nori būti neutralios, bet impeliaiWnWi agrbsdriai neduoda joms ramybės. ... iTačiau yra įdomus faktas, kad tos mažos tautos parodo nemažai ryžtingumo, gindamos savo laisvę. Štai Suomija, nežiūrint kaip ją per mėnesį su viršum laiko terorizavo bolševikiškas milžinas, atsisakė jo reikalavimus išpildyti. Tai yra jau antras skaudus diplomatinis smūgis Maskvai. Pirmiau® atsisakė Stalinui lenktis Turkija. . z ; r 4' ■'1Daug drąsos pasireiškė ir Belgijoje. Ji išgelbėjo nuo Hitlerio armijos įsiveržimo savo kaiminką Holandiją. Nacių generolai jau buvo pasiruošę $ulti Hoiandiją, prie još sienos buvo sutraukta didelė Vokiečių armija (sako, iš Ž5 divizijų), kai Belgija, patyrusi apie šitą pavojų jos kai-, minkai, įspėjo Hitlerį, kad Belgija visomis jėgomis stos į pagalbą olandams — ir fiureris” savo kariuomenę paskutinėje valandoje sustabdė.Ar ilgam Holandija tapo apsaugota’nuo užpuolimo,

. •" , ■■■! ■     Į Raudonoji armija be kaukės. — Švenčionių apylitikėjt.MIRĖ PROF. P. AVIŽONIS) —“Tai durnius esi, kad skundiesi”. — Kaip raudon-Uhttiėčiai įsivaizduoja pasaulį. nas vsio cho- . , . . rošo”. — Raudonoji ramija Vilniaus krašte palikomus Lietuvos v^uom^mnmkas ie 5 wo m popierinių ■' hoji armija viskį “išpirko”, o iš Vilniaus fabrikų, dirbtuvių bei kitų įmonių išvežė viską, Iras buvo galima išvežti: tik Vienas plikas sienas paliko. RaU- donarmiečiai nacionalistiškai* nusiteikę su aiškiomis imperialfšUnSmh tendencijomis. — J kitas tautas:J žiuri iš aukšto, bitiniai komisarai kalba, o pa* prasti kareiviai tyli. — Kokį įspūdį daro raudonarmiečiui.
Į.'i.Įj, ...it,..,- ur>ii..~i*(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

< t . . ■ 11 ■ .. ..... .. >1 ' , fGyvenime nieko idealaus nė- < Tasai senas ūkininkas, jokioGyvenimas be šešėlių sun- žmogaus kilmę aiškino moksliš-Į kiai įsivaižduojamas. Tvirtina-; ku budu, o ne pagal Bibliją. ma, kad ir sauie turi savo še-:Dr. Avižonis buvo Lietuvos sėlius, ar dėmes. Bet Šešėliai še*< universiteto medicinos fakulte- sėliams nelygus. Tuos šešėlius, to dekanu, o vėliaus universite- kurie lydi mUsų gyvenimo kas-, to rektorium. Paskutiniais savo dieninybes, mes kartais visai gyvenimo metais jisai buvo nu- suprantame ir juos pateisina-, krypęs prie dešiniųjų. me, bet būva tokie Šešėliai, ku-~.. . rie tik blogą lemia, kurie mumsTOTORIAI VILNIAUS. įtartinais atrodo.KRAŠTE , Apie tokius šešėlius čia no-Dar iš Vytauto Didžiojo lai-™ k.albėti’ tikne+iš mu^ kų Lietuvoje yra apsigyvenęs aySes’ 1S ie uvos, o i v gerokas skaičius totorių. Mano- aPlc u°s’ sv.e imx^ n^usy; ma, kad jų yra kokie 5,000 Vii- ir. dabna? mus^ 71’niaus krašte, o toje dalyje, k*u- .orij?je PaSlr° e* uflu ^a X° ria mo Lietuva iii esąs dau- je vieną armiH> kuri gaubia- giaus, kaip 1,000. L .x . , . , .Jie turi 3 muzulmonų parapi- klt^.vvaizdu0^ma ka1?0 zmom’> jas: Vilniaus, Totorkaimio irr0^1S Xar^ mos o oja. NemiežiaUs. Ten totoriai turi Vv ia armi^a a g <am l . v . v v. ko iš musų susidurti, ją bentir savo mečetes (bažnyčias). . . , v.. i J kiek arčiau pažinti, kartais suVilniuje gyvenąs muzulmonli . ... . . .. .mufti /(“vyskupas”), Dr. Jokufe. Pavl(;nlaIS Paslkabbas Sinkevičius. Totoriai Vilnių- e *’ arPe Pa llV0 *• je leido savo žurnalą lenkų ( !) Įvairias žinias apie ją suran- ]calba. ' ’ klojęs, jas patikrinęs čia paduodu. Rodbs, jos tikros; rodos, J jos abejonės nesukelia...Tai vis gyvenimo tikrovės sugauti vaizdai, tai tikri atsiti-_ _______ „ ____ Orešo>'■ sekretorius,'L.'Jonikas, dar vis Švenčionių apylinkėje, ana-, nesiliauja atakavęs komu-naCių I>us nužymėtos naujos Lietuvos, organe “Naujienų” redaktorių; s’enos’ — ^nais, kur lietuviai nors klausimas, kurį jisai ban. gyvena, kuriems lemta pasilik, do neva publikai aiškinti, visai » svetjmų tarpe vienas seny-, nėra asmeninio pobūdžio. “Nau-vas ukimplc^s lietuvis, daug jienose”.jau buvo parodyta, ka<3 savo gydime matęs ir jau ne tame “manifeste”, kurį Jonikaš vienii karįi ne tlk Pagyvenęs, su Abekutir šarkiunu neseniai bet buv«s jų aktingas dalyvis,; paskelbė, susideda iš tuščių nc. gerų norų vedamas, savo tautos sąmonių ir melo. Jonikas dabar pausmo . diktuojamas, panūdo ginasi, kad jisai ir jo partneriai krelPtls » .raudonosios . armijos nemelave_____________________________ vienos dalies vadą pasitarti kasGirdi, “N.” redaktorius tikrai kad i° tgvišk6 Mv statęs “ultimatumus”. Vienas glauata pne savo tautos kamie- buvęs pastatytas sausio mėnesį, no; tal y™’ kad slena bu^.Jta1® antras balandžio, trečias gegud kad nors ir ne ■didehšžės. Įsižiūrėjus, kokie tie “uiti- zem®s , Sabalebs Lietuvai butų matumai”, pasirodo, kad Joni- Prįsk*rtas. kas vadina “ultimatumais” įvai- LySiai nlako. Pik‘o netureda-; rius pasiūlymus, kurie tuo arba ™as uknnnkas tam vadui- kitu laiku buvo padaryti centro 1 °- 'komiteto susirinkimuose. Jisai . . a.? a.c’ .<a'? reijuos -vadina Mttmatumais”, F* reiktų kreiptis , <hdm S a- maM kad > fewo pa- lną\J £ ““^aust^raMn. Jonikas vartoja Žo- .ų1u5tare«’Tkad stai ma"° apy“ kurhj jimmžs jisai wmJhn,ke butų L,etuvai Pfl8kirta?
( ........—.......................................-*-i-*- ■ ■ ';1‘ėiLaIą ikomuhh-JgA iškėlęs visai “naują tezį, bu-. peM: Kongresą sutvėrė komį-.Lad Jiė 'ne!pa?<ląryltų kokį švinde- mfe’fi!nė ir socialistinė stovės”, ir Ą, wes ijie vieną karią tik juosvi teturi teisę jįVienaip, 'kitą karią Lhaip. Savonit ^[kviduoti. Jonikui . tai yra dtto’tą žodį jiems sulaužyti, lai rwijas tezis”, o tuo tarpu tai kaip mrids. šiek-flek jų yta tiktai paprastas faktas. Ji- apsisaugoki galima ^k-Įsai Žino gerai, kad jokia kita, 'tai toirin't juo&fr aM balto nuta^-:rštovė pVie Kongreso nebuvo pri- rimUs, kurie y?ra (kariu Su jaisipi^ėjusk ir žino taip ’pal, kad datomi, atba “klausimus, kurie! A.L.K. Veikimas buvo parein- yra svarstomi. Iš patyrimo bu-1 tas tiktai tų dviejų srovių susį- verižinoma, kad Jonikas ir į protokolą įdėdavo ne tą, kas bu-

KSpalio 17 d. Kaune mirė žy-
Avižonis, sulaukęs netoli 63 metų amžiaus. Velionis buvo akių gydymo specialistas.Spaudos draudimo laikais Petras Avižonis rašinėdavo į “Varpą” ir “Ūkininką”, paskui į “Liet, -žinias”, “Naująją Gadynę”, “Skardą”, “Žariją” ir kitus pažangius ir socialistinius laik-j raščius. Dar prieš pasaulio karą jisai parašė brošiūrą apie gamtą ir žmogų, kuri labai nepatiko klerikalams, nes autorius | ra.

KOMU-NACIŠKAS ŠVINDEMS
„ A
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tarimu. Todėl aišku, kudrtiet susitarimo nebėra, tai ir Veikimas davo centro, komitete nutartą. Įpasibaigia.Tačiau, pasirodo, kad tas žmogus nesisarmatija (kraipyti neatsižvelgia nei į taktus, nei į net ir tai, kas buvo pripažinta logiką. Jie nori padatyit šmu- nuo paties ALK įsikūrimo ir ką gelį fcu ALK vardu, panattdoda- žodžiu ir raštu pakariotįnai yra mi tą vardą publikos apgatidi-
Bet Jonikas ir pArineriai

Raudo-

bėse žmonės pasiturinčiai gali Tikriau tarus, komunizmo pėd- šiais laikais gyventi. Tokiais, sakų, teoretine prasme, visai he- atsitiktinais kareiviui visai ne-' dviprasmiai ir atvirai pasisako,' kad jie nesitikėję > kad jų užimtose vietose rasią žmones pusėtinai gerai gyvenant. Girdi, pas mus šito nesą.Bet jei tik tokių pasikalbėjimų metu dalyvauja keletas kareivių, tai visi veik vienu balsu atsako:—U nas vsio chorošo (pas mus viskas gerai). U nas vsevo polno (pas mus visko pilna).Tai visų toksai ir tais pačiais' Žodžiais tvirtinimas. Atrodo,; lyg butų visi vienodai pamokinti taip atsakinėti. |'Jau nekalbant apie miestus, net kaimuose, kur tik raudonosios armijos kareiviai pamatė rankinį laikrodį, jį tuoj prievartos keliu pirko. Taip lygiai supirkinėjo batus, kailinius, marškinius, net geresnius drabužius. Už viską mokėjo sovietiškais popieriniais rubliais, kurie kursuoja tik SSSR ribose, o svetur nepriimami, ir pati SSSR per savo sieną pas save jų neįsileidžia.Tų pinigų likimas nėra žinomas. Visose tose srityse, kurios Lietuvai atitenka, tokių popierinių rublių bus užsilikusių keletas dešimčių milijonų!Lietuvos raudonosios armijos okupuotoje teritorijoje kareivių butą. 50,000. Jei skaitysime, kad kiekvienas kareivis tik po šimtą tų beverčių popierinių rublių paliko, tai jau ir tai penkis milijonus jų turėsime.Jei turėsime galvoje, kad net pačioje SSSR lasai popierinis rublis turi visai menką vertę (sviesto kilogramas tenai kaštuoja net aštuoniolika rublių; mėsos vienas kilogramas iki dešimties rublių; batai iki aŠtuo- niasdešimts rublių), tai tokio rublio Vertė Lietuvoje nepraneša net dvidešimtis centų (lietuviškų). Taigi gyventojai už savo daiktus, kuriuos teko veik prievartos keliu parduoti, įsigijo Veik bevertę valiutą, o kadangi SSSR iŠ užsienių savo rublių visai nepriima, tai jų likimas nėra žinomas... O visa, kas tik buvo geresnio aptikta, viskas “išpirkta”... Adatos, siūlai — ir tų neliko! Muilas, popierius, rankšluoščiai — ir tie dingo! O buvo ir tokių atsilikimų, kad net už tokius daiktus jokių pinigų nemokėta, bet tai buvę išimtini atsitikimai.Visi tie faktai rodyte rodo, kad SSSR jau nėra tokia turtinga, kaip kas ją įsivaizduoja!Šitie visi reiškiniai labai neigiamai paveikė visus gyventojus, ir retas kuris dabar tiki SSSR gyvenimo gerove.šiuo tarpu nekalbu apie raudonosios armijos organizuotą visų daiktų supirkinėjimą ir turto išvežimą, — apie tai parašysiu vėliau, kaT'visus faktus surinksiu. Dabar tik tiek pasakysiu, kad viskas, kas tik buvo galima išvežti, tai išvežta. Miestuose dirbtuvių, fabrikų ir kitu įmonių tik VIENOS PLIKOS SIENOS PALIKO! Vežama viskas, kas tik galima išvežti!Bendrai apie raudonosios armijos kareivius susidarė toksai visų pripažintas įspūdis. Kareiviai pakenčiamai mandagus. Tarpusaviai santykiai karektiš- ki, drausmingi. Kareivių apranga pakenčiama, bet neištverminga, greitai dėvisi ir jau buvo matyti kareivių apiplyšusių. Valgis gana silpnokas.Motorizuotos dalys ginkluotos gerai ir gausiai, bet viskas greitai genda. Raitelių arkliai prasti, maži, menkai šeriami.Karininkai daugumoje jauni, mažai visapusiai palavinti, siau- roką apie viską turį supratimą. 
Ir visi nacionalistiškai nusitei
kę. Rusų tautų linkę kelti į auk
štybes ir {.kitas tautas Žiūrį iš 
aukšto. Neabejotinai Visi patrio
tiškai nusiteikę ir su aiškiomis 
imperialistinėmis tendencijomis.Rusiškas nacionalizmas ir imperialistinės tendencijos aiškiai nustelbia komunizmo idėjas.

r
sijauČiama, bet ryškiai visame 
kyšo tfctn tikra politinė ir so
cialinė santvarka. Kitaip tarus, ideologiniai visi labai mažai palavinti, bet turi tam tikrą trafaretinį įsitikinimą.Iš viso eiliniai bendras kalbas su nesileidžia, — juos atsitikimu pavaduoja politiniai komisarai; net karininkai ir tie vengia kalbėtis su vietos gyventojais.Kadangi tai bendras reiškinys, tai spėjama, jog kareiviams yra uždrausta su pašaliečiais leistis į platesnes kalbas. Visame jaučiama iš anksto apgalvoto organizuotumo stoka, nesama aiškaus numatyto plano.Koks kareivių karingumas, sunku: spręsti, nes juk jokių rimtų mūšių nebūta. Aiškiai pasiekiamas nenoras kariauti. Į savo žygį žiūrima kaipo į beprasmį, o ypač paaiškėjus, kad reikėsią užimtas sritis tai Lietuvai, tai Vokietijai užleisti.Keiksmas, piktažodžiavinias įprastas daiktas. Kas antras žodis, tai visiems žinomas rusiškas nusikeikimas. —V.

kareiviai i pašaliečiais visur tokiu X

atsakymo nesulaukęs, tuoj buvo suimtas, tardytas, kamantinėtas, .vargintas, k^s jį pąmo- ke Šitaip elgtis; ar tai jisai vienas savo atsakomybe šitaip pasielgė, ar jo kas nors nesuagitavo.'Nieko nepešus teko tasai ūkininkas paleisti ir paleidžiant buvo palydėtas šiais žodžiais:—Žinok, jei kas nors iš jūsų drįs tokius reikalavimus staty-, ti, tai bus be jokio pasigailėjimo į aną pasaulį palydėtas!To senio tokie grąsinimai neįbaugino, nes jisai jau ir šiaip gerai nusimano, kad jam neilgai likę gyventi ir drąsiai šiaip atkirto:—Rusų tauta Turėjo imperatorių Petrą didįjį; jisai savo žmonėms nedraudė verkti ir maldauti, o dabar jūsų tautų vadas, jūsų pirmas revoliucionierius, garsus Stalinas, matyti, jūsų tautai paliko tik ašaras, bet net maldauti uždraudė!Vienas gudas ūkininkas nuo Lydos, vargo kamuojamas, išvydęs raudonąją armiją, nudžiugo ir pasiskubino Jos kareiviams * pasiskųsti ir kartu juos: pasveikinti.Tie kareiviai ramiai išklausė jo aimanų ir paskui vienas jų klausė šito ūkininko:—Ar turi karvę?—Turiu, — trumpai jisai.—O arklį ar turi ?—Turiu.— O marškinius ar turi ?—Turiu, bet seni ir pusėtinai sudėvėti.—Tai durnius esi, kad skundiesi, štai ir mes tokie pat ūkininkai, kaip tu, dirbam kaip įmanydami, bet nei karvės, nei arklio neturime ir net marškinių nedėviin!Tuomet tasai gudas ukinim* kas tų karių paklausė, ar jo gyvenama žemė priklausysianti dabar SSSR. Gavo teigiamą atsakymą.Rytojaus metą tasai gudas ūkininkas su visa savo manta, palikęs savo žemę, persikėlė į tą sritį, kuri Lietuvai atiteksianti.Ir vėl vienoje vietoje, apie Dukšių ežerą, vienas kaimas, rusų gyvenamas, nutarė šauniai sutikti raudonąją armiją. Paruošė vaišes ir kareivius pasikvietė pas save į svečius. Atėję .kareiviai pamatę stalą valgiais nuklotą, palingavę galvas ii’ tarę šiuos trumpus, bet reikšmingus žodžius: durniai, durniai, nežinote ką sutinkate ir ko džiaugiatės!Ir atsisakę būti vaišinami, visi išsinešdino!Kas arčiau su raudonarmiečiais kalbėjosi, visi vienu balsu tvirtina, kad kareiviai labai paprastai vaizduojasi visą pasaulį, Ešą, fašistiniai buržuazinės valstybės ir tenais tik bedarbė ir badas siaučia, o SSSR visko prilėkusi, kupina visokių ginčytis, jię tvirtina ir nieku būdu negali patikėti, kad ir kitur ūkininkai sočiai gyvena.Bet įtf paskirai kalbama, be liudininkų, tai tais atsitikimais tie patys kareiviai niekaip negali Suprasti, kad kitose valsty-

atsake

■i

patvirtinę patys komunistų va- nėjimui ir išnaudojimui Toddl ...... Bdai. Jonikas sako, kad “N.” te- jie taip nesąžiningai viską i^ gerybių, Nemėgink su jais net daktorius balandžio mėnesį štai- kraipo. , / t

...............■"nežinia. Bet faktas yra tas, kad Hitleris buvo priverstas trauktis atbulas.Malonu yra matyti, kad diktatorių teroras dar ne-, palaužė mažų laisvųjų tautų dvasios.
•J: j
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Iš LietuvosKAUNAS.—Lietuvos kariuomenės įžengimo į Vilnių momentus visa eilė dailininkų piešia meniniais paveikslais. Netrukus tokių paveikslų žada nupiešti dailininkai kauniškis Petravičius ir vilniškis vienas menininkas.VILNIUS. — Nuo spalių 30 d. Vilniuj jau pradėjo veikti pašto ir telefono bei telegrafo susisiekimas. Pirmąją dieną paštas Vilniuje buvo išnešiojamą* jau du kartu. Tą pačią dieną pradėjo veikti ir visa eilė pašto įstaigų Vilniaus krašte.KAUNAS. — Įvedus reguliarų traukiniais susisiekimą su Vilniumi, kasdien ten vyksta labai daug keleivių. Kol kas vykstantieji j Vilnių ir iš Vilniaus grįžtantieji turi turėti Vidaus Reikalų ministerijos leidimus.VILNIUS. — Atatinkamos į- slaigos, dalyvaujant Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus atstovams, pradėjo registruoti Vilniuje esančius karo pabėgėlius. Vilniuje tokių esama apie 15,- 000 ir Vilniaus krašte apie 10,- 000.KAUNAS. — Vilniaus universiteto esamai padėčiai ištirti vyksta 14 Vytauto D. Universiteto Kaune atstovų — profesoriai Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, Končius, Malakauskas, I- vinskis, Augustai lis, Rocmeris, Rimka, Ivanauskas, Lašas, Mažylis, MoŠjnskas ir šimoliunas.VILNIUS. — Vidaus Reikalų Ministerijos statybos ir sauske- lių inspekcija su Vilniaus miesto savivaldybe susitarė tuojau pradėti eilę viešųjų darbų, kad darbininkai turėtų iš ko gyventi. Pradedami plento iš Vilniaus į Panerius tiesimo darbai. Jl'as plentas jungs Vilnių su Kaunu, Bus grindžiama Katedros aikštę. Įrengiama akmens tašyklą plentams remontuoti, be to bus tęsiama hidroelektrinės stoties statyba ir statomi pašto rūmai, ligoninė ri šaldytuvai. Palengvinti dirbantiems įsigyti maisto produktų, jie bus pristatomi į darbo vietas ir duodami įskaitant į atlyginimą. Darbo vietose darbininkai gaus tvirtai nustatytomis nebrangiomis kainomis duonos, sviesto, mėsos, cukraus, druskos, tabako, degtukų ir kt. Viešieji darbai pradedami jau nuo lapkričio 2 d.
M I. ■' '"I— I-—Pirkite tose krautuvėse, kurios garsinasi “NAUJIENOSE”



Ketvirtai, lapkričio 16,1939,
— ................J. ■■■■■■■■ ■ ■ . NAUJIENOS, Ghicago, UI.

Lietuvos gyvenimo posūkiai j
Komunistai buvo pradėję triukšmauti. — Komunistų “ub 

Kai opozicjnių grupių žmonės atsi-timatumas”, — Kai opozicinių grupių žmones atsi
sakė demonstracijos rengimų užgirti, tai komunistai 
griebėsi apgaulės. — Demonstracija'nepavyko. — Tu
ri būti sudarytos palankios sąlygos politiniam rung
tyniavimui. *— Lietuvos žmonėms tenka aukotis. — 
Musų viltys. — Europos žemėlapis dar gali žymiai 
pakitėti.
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys) z

SSSR armija daug turto iš to
nais išsiveža, ypač skaudžiai nu
kenčia vietos pramonė. Ar tasai 
turtas bus kada ftots grąžintas 
ir kaip jisai bus grąžintas da
bar niekas nieko tikro nežino.

Dar viena staigmena ir nau
jiena, tai kad Klaipėdos uoste 
padaryti vokiečių visi karo su
stiprinimai dabar staiga pagrin
diniai naikinami! ( tuos sustip
rinimus buvo įdėta ne vienas iv 
ne dešimtys milijonų litų, o 
šimtai milionų litų, ir štai da
bar staiga viskas griaunama, 
naikinama ir kas galima iš te
nai paskubomis išvežama ! Klai
pėdos radijas vėl prabilo lietu
vių kalba, tiesa, jisai paduoda 
tik oficialius Vokietijos vyriau
sybės pranešimus, bet vis dėl to 
jau viešai ir tenai skamba lie
tuvių kalba!

Visa Lietuva į tai deda daug 
vilčių, ir nejaukiai skverbiasi 
mintis ir viltis, kad ar tik Klai
pėdos kraštas vėl neprisijungs 
prie Lietuvos!

Viskas gali būti! Musų nepa
laužiamas optimizmas, kuriuo 
nudaryti mano laiškai, kaip ma
tote, lydi visus musų žingsnius!

O juk turime rimto pagrindo 
optimistais būti! Bet neskubė
kite daryti išvadas, kad mus di
deli pasisekimai lydi. Ką iki šiol 
kaip ir laimėjome, tai laimėjo
me didele kaina ir dideliu pasi
aukojimu.

’ 7’ Visų tų laimėjimų, kurie “šian
dien atrodo laimėjimais, jų pa
sėkos ir padariniai nėra žinomi. 
Juk tais laimėjimais ]hes labai 
daug priversti įsipareigoti! J 
musų valstybės organizmą, ar
ba aiškiau tariant, į musų te
ritoriją įžengs svetima įgula, 
kurios santvarka labai skirtin
ga! Todėl mes į savo ateitį žiū
rime su dideliais rezervais! ši
tai stipriai įsidėkite sau į galvą!

Žinokite, kad " tie šių dienų 
kaip ir laimėjimai pas mus vi
sus sukelia labai ir labai daug 
rūpesčių! Bet mes turime jau 
šiokių tokių ir patyrimų. Vos 
metai suvirš mums buvo įbruk
ta Lenkijos valstybės ultimatu
mas. Su dideliu širdyje skaus
mu tą ultimatumą priėmėm, o 
štai šiandien jau toji valstybė 
negyvuoja, tik jos vyriausybė 
svetimoje teritorijoje rado sau 
prieglaudą! ,

Turėjome ir Suvaiką taip va-, 
dinamą sutartį šu Lenkija suda
rytą. Toji sutartis anuomet su 
džiaugsmu musų krašto žmonių 
buvo priimta, bet kelioms die
noms praslinkus iš tos sutarties, 
nieko nebeliko! y

Per skausmus ir vargą, kar
dui padedant, atgavome savo- 
metu Klaipėdos kraštą. Daug 
vargo dėl jo turėjome ir paga
liau jo visai netekome.

Tai ir sutarties su SSSR ke
liai ir jos likimas dar nėra ži
nomi! Iki šiol mes su SSSR la
bai gražiai kaipo su valstybė
sugyvenome, o ar .ši sutartis*

kartais nebus tasai pykčio o- 
budys, tai gyvenimas parodys 
nors mes visi linkę manyti ir 
tikėti, kad ir ateityje su SSSB 
gražiai, sugyvensime.

Taip pat neskubėkite daryt) 
išvadų, kad štai gal Klaipėdos 
kraštas mums bus grąžintas. 
Tai tik musų viltys, musų visų 
troškimai, o kaip iš tikrųjų te
nai bus, dabar dar tenka tik 
spėlioti 1

Be to, S$SR sutartimi mes 
dar ne viską esame atgavę. A- 
napus sienos pasilieka ne viena 
dešimtis tūkstančių lietuvių! O 
sutartimi SSSR su Vokietija 
musų Suvalkijos dalis išimtinai 
lietuvių apgyventa, kurie iki šiol 
buvo Valdomi Lenkijos, taip put 
atitehka Vokietijai. Musų pa
stangos, musų norai pasilieka 
tokie pat, kokie iki šiol buvo, 
kad visas tas sritis atgauti!

Reiškia, musų šių dienų 
džiaugsmas dar nėra visuotinas 
džiaugsmas, tik raminamės, 
nors kai ką, kad ir sunkia kai
na laimėję! Dar teks daug, daug 
padirbėti, daug vargo padėti ir 
kartu pasiaukoti, kad musų no
rai, musų troškimai įsikūnytų! 
Bet mes neprarandame geros 
valios ir vilties, kad ir tai lai
mėsime! 0 taip pat gerai ži
nome ir nusimanome, kad ir tie 
laimėjimai pareikalaus didelių 
aukų! O kartu ir gerai žinome, 
kad tai, ką jau atgavome, su
kelia daug rūpesčių ir busimų 
vargų, bet gi tikime, kad ateity
je visa tai išsilygins ir musų 
krašto žmonės galės ramiai gy
venti ir kurti sau laimingesnį, 
gražesnį, turitingesnį rytojų.

Juk visa tai, ką dabar daro
me, tai darome ateičiai!

Karo padariniai dar nėra ži
nomi, dar jo sėjami vargai nė
ra atspėjami. Tas, kas iki šiol 
laimėta, dar neduoda pagrindo 
tvirtinti, kad tai jau tvirtai lai
mėta. Mes gerai nusimanome, 
kad jei karas ilgiau užsitęs, tai 
musų kraštui materialiai teks 
labai skaudžiai nukentėti, jei tik 
patys kitų nebusime įvelti į ka-

Sakau kitų, nes Lietuva dėjo 
ir dės visas galimas pastangas, 
kad karo išvengus. Dabar jau 
aišku, jei čia rytuose, musų pa
sienyje nekils karo audros, mes 
išsilaikysime karo nepaliesti, 
bet jei SSSR susimes čia ka
riauti, tai jau mes esame įsipa
reigoję kartu su ja pradėti karo 
žygius!

Tiesa, turint tokį partnerį, 
kaip SSSR, ir pats'ai karas at
rodo nėra galimas, bet sunka 
pasakyti, kaip iš viso bus!

O kas dabar gali atspėti, ko
kie karo padariniai dar gali bū
ti? Juk kariauja tarp savęs mil
žinai ir veik tikra, kad tie mil
žinai kariauja iš Viso 
buities!

Tai ir karo pasėkos 
tikrai pasibaisėtinos, 
jos Europos žemėlapį
taip iškraipyti, kad jis gali tu
rėti suvis kitą išvaiž'clą.

Štai veik poros metų, bėgyje 
jau ir Europos žemėlapis žy 
miai pasikeitė, o juk jisai kei 
tes^i palyginamai ramiu metu.

Karo padariniai jį gali dar la 
biau iškraipyti.

Tai ir musų džiaugsmas yra 
tik šios dienos džiaugsmas, tik 
laikinas džiaugsmas! Bet mes 
esame ir pasiliekame nepalau
žiami optimistai. Pasitikime tik 
savimi, bet ne svetimais!

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

gausi ptaSkOlą wut 
metų.

1739 So. Stitted
—■•M1

' NAUJIBNV-ACME Telepholįo
Herbėrt S. Bigelo\v, pensijos plano sumanytojas 

Ohio valstijoje.. B'alsuotojai jo planą atmetė.
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Gyvenimo dulkės
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(Iš Lietuvos)

(Tęsinys)
—Žinote, vyrai, aš girdėjau, 

kad Vokietija nesutiksianti 
SSSR Lietuvą atiduoti. Sako, 
greičiau mus vokiečiai globosią. 
Skųstis neteks. Vokietijoje gera 
tvarka, gyventi galima. Manau, 
jie mano namo nelies. Gyvenu 
ramiai, jiems neįsipykau, štai 
jų tarpe net pažįstamų turiu. 
Geri vyrai, skųstis negaliu.

—Sakai vokiečiai čia gali at
eiti? — Klausinėja kaimynas iš 
kairės. Žinoma, vokiečiai nuo
savybės yra šalininkai. Tiesa, 
turiu aš skolų, bet namas vis tik 
mano nuosavybė,’(o skolas išsi
mokėsiu, b gal jas if visai pa
naikins. Sakyk, ar neteko tai 
nugirsti? '

—Matai, vokiečiams pinigai 
labai reikalingi, tai jie tas sko
las gal privers iždui mokėti.

—Na, tai visai butų gerai; ži
noma, skola toksai daiktas, kad 
ją Peikia išsimokėti, o kam mo
kėti — tai jau visviena.

Šiuo kart aš neiškenčiau ir 
savo dvylekį pridėjau.

—Na, o vyrai, ar nebūtų ge
riau, kad mes patys savo savai
mingą politiką vestume ir į šo- 
nuš nesidairytume. Kas musų, 
tai fnusą. Kaip mes pasiklosime, 
taip ir išmiegosime. Kaip pajėg
sime, taip ir sutvarkysime pa
tys savo gyvenimui Sakysime, 
kas mums net gali uždrausti 
pas save įgyvendinti kokią tik 
norime ' santvarką. Kam . čia 
mums svetima pagalba-

Mano kaimynai nieko į tai 
neatsakę tuoj išėjo, o jau ryto
jaus dieną juodu manęs nepaži-

no j o. Iš kitų išgirdau, kad aš 
nepatikimas žmogus esąs, viso- 
kius niekus plepąs.
" Ir taip gyvenu vienas, daugiau 
jau su kaimynais įiesišneku.

Karas eina savo keliu ir jo 
fronte kiekviena atmaina vis 
naujas gyvenimo dulkes suke
lia. NUO; vieno ar kito fronto pa
sisekimo kinta tų dulkių nuo
taika. Iš čia ir pažintys keičia
si. Tų, kurių (dar šiandien nepa
žinojo, dabar žemai prieš juos! 
kepures lenkia, arba su kitais 
pažintis nutraukia, ar vėl mėgi
na jas atnaujinti. Esu tikras, 
kad mano kaimynai taip pat 
dar ras reikalo’ su manim šnek
telti, kepurę xiitikelti ir bičiu- 
liuotis. Gyvenime visaip buvo. 
Tikrai butų labai šėlusiai nuo
bodu gyventi, jei visi žmonės 
vienas kitam, kaip lašas van
dens, panašėtų.

Bet pagaliai.! tvirtinama, kad 
ir tie vandens lašai nėra vieno
di, tik musų akims jie apgaulin
gai vienodais atrodo.

O jei tie vandens lašai nei iš 
vieno taško saules šviečiami, 
tai juo labiau jie įvairiai spin
dėte spindi, tai ką jau čia be
kalbėti apie gyvą žmogų.

Žmogus guvus, judrus daik-

dėl savo

turi būti 
o be to, 
dar gali

X—14
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AC&E-NAUJlENŲ Telephoto 
la (Sue) Granata, 
senatorių sesuo, kuiri

su Ed

Ursulą 
Illinois 
buvo 
ward J.

PUIKUS BANKETAS
Rengia Roselando LietUVią Motetų Kliubas

Subatos Vakare Lapkričio (Nov.) 18 d. 
darbininkų svetainėje 

1M13 MTCHIGAN AVĖ., fcOSELAND, ILL.
Bus grąžąs programas su dainomis. Stanley Lascautsko Orchestra.

Pradžia 7:30 Vai. vakarė. įžanga 5fo ypatM, Iš inksto pėYkMrt 
« Prie darų—«0 rentą.

širdingai Kviečiame Jus ir Jusą Draugus į 
IŠKILMINGĄ ATIDARYMO PUOTA 

VERA’S TAVERN
919 AVest 35th Štrttet. Tel. YARDS 6828

Šešt. ir Sekm., Lapkričio 18 ir 19,1939 
VAl^iAi--WžfifcA^FAsiLiW$MlNlMA's 

M r. ir Mrs. MasilunCs, savininkai
», t n,

OH tfįi rtUOHgl i MOHIl ii lU HI AAtA 

GRANE ( OAL COMPANY 
5332 S». Ijong A venų e 
Telefonas PORTSMOUTH 90&2 

’POCAB'ONTAS Mihė Run iš ^etiaiisių mainų, 
daug dulkią išimta Perkant S7.65
5 tonus ar daugiau ................. ......... ■
PfeTROLKuM CARBON COKE §7.40
Perkant 5 tonus ar daugiuu Tonas ■ 

Šalęs Tax ekstra.

SAUKIT CALUMtT 6060
ŪNIVERSAL PLUMBING & REATING

SŲPPLY COMPANY Not m.:.
10 West 18th Street

J vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų
namus ir suteiks DVKA1 apskaičiavimą dėl na-
Yių šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salešmanas

Atdara vakarais iki Vai. 
ftedėliomis iki 1 v. dieną

U n * ■ >■ ii

n
EGG .  $b.OV
NUT . $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN . $5.75
SCREENINGS .. $5.00

PIRKIT DABAR! - ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO

aras Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”

“Naujienos” yra piriūas ir didžiausias, lietuvių 
dienraštts Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cngą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

.inoiu- ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

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

DR. WALSH
_JULSERIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROŠPECT 7474

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

<»"*>■■■ ............iii--

saulė dar į juos iš įvairesnių 
taškų spindi.

Bet svarbiausia žmogus įvai
rius daiktus ne vienodos verty-i 
bes valdo, tai juo labiau jų min
tys įvairiau skraido.

Štai Stalinas dar ne taip se
niai vokišką fašizmą prakeiks
mui keikė, o dabar bendrą kal
bą surado. Ana Hitleris savo e- 
vangelijoje yra pažadėjęs ko
munistus už atlapus Uralo kal
nų išvyti, o dabar arčiau savęs 
pasikvietė. Tai ką jau Čia be
kalbėti apie mus eilinius žmo
nes. Vėjo pučiamos lengvesnės 
dulkės aukščiau kyla, o sunkes
nės pažemiais skrenda. Nors ir 
vėjas vienodai pustų, bet tos
dulkės ne vienodoje aukštumo
je skraido.

Tokios jau to gyvenimo dul
kės, / —Vistaspats

(GALAS)

Karo Žemėlapiai
, — ... \ .

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais Visų didesnių mie* 
stų, pagal kurį galėsite sėk’ti 
visus karo veiksmus.

Antroje žetnelapio pusėje 
yra pasaulio kraštą ir salų są* 
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičiaus.

Kaina 15t.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

® FOTOGRAFAS

RtKMKlIlOtoMtollKEIRlIflKlliailIKBEIlIZKBKĮĮ

N AU J IENŲ
JUBILIEJINIO KONTESTODOVANOS

Šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams

BUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN- Iš—
MILDA AUTO SALES

806 WfcST 31st STREET _________
■ ....................................... . ....................... .11 . . , I i -f I ,.,■■■■ .1 r . I ■ • ‘ *................ —

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS Iš—
PEOPLES FURNITURE CO.,

4183 ARCHER AVENITE \_________
.iiiiiii, ■„—I ■ i I» A—■ —■ ■■■<« irtli ■ —■ '    

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

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

DINING ROOM SETAS, Iš—
ROOSEVELT FURNITURE CO., ■

2310 WEST ROOSEVELT ROAD ■
u At.į ..t .n,i,.4. > |A i,..f.,uariHii.l.M.ui'il..u.i ■i -r |

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

3117 SOUTH HALSTED STREET________________ g
KIl'CHINETTE SETAS, IŠ— "

V. BAGDONAS, 5
3466 SOCTH HALŠTED ŠTrEIET 

.....i... , ,11, i , p, ,11 i., .—a*, .m ,įan >-r» i,r ■- ■* ■ ■ ■ • ■ • . • —

CEDAR CHEST- Iš—
BARSKIS FURNITURE CO<, !

174? WEST 47th STREET ■
■ ir dar apie 20 mažesnių dovahų. kurios bus išdalintos Kontesto ■
■ koncerte, kuris įvyks kontesto pabaigoje. «

G —   ulini . II 11* n, ■  ..................... ................

—T

Garsinkitės “N-nose” | GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
dėrhiškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELES 

su 
KONVERTAIS 

po 

10c 
KIEKVIENA. 7

Žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai su lietuviškom 
eilėm ir pasveikinimais. 
Korteles TINKA priva- 
tiškiem asmenim ir biz
nieriams.

naujienos 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAG0, MJL.

Skelbimai Nau jiem <»e 
duoda naudą dčlto. 
kad pačios Naujieni- 
yra naudingos
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Į S T EIGT A S • M A R IJ 0-S • JURGELIO N I E N E S

TORONTIEČIAI LIE
TUVIAI PIRMIEJI

KAS GRAŽU - 
NAUDINGA

Rengia Memorialinę Pro
gramą Marijos Jurgelio- 

nienės Atminimui.

Ona Indrelienė, 
Programos dalyvė.

Musų kaimynams, toronlie- 
čianis, tenka garbė surengti pir
mąją Memorialinę Programą 
pagerbimui velionės Marijos 
Jurgelionienės atminimo.

Šį įspūdingą vakarą rengia 
Toronto Lietuvių Socialdemo
kratų kuopa. Jis įvyks šio šešta
dienio vakarą, lapkričio 18 d., 
Ukrainų salėje, 404 Bathurst 
S t., Toronto.

Programa susidės iš dviejų 
dalių. Viena koncertinė, kurio
je dalyvaus įžymus lietuviai me
nininkai, Aušros choras, solis
tai, dainininkai ir muzikai. Ki
toj dalyj programos bus suvai
dinta truihpas veikalas.

MumsSnalonu pažymėti, kad 
viena šio Skyriaus tikrai gabių 
ir rimtų bendradaibių Ona In
drelienė (mes džiaugiamės tu
rėdamos Toronte ne kelias — 
tarp jų musų brangiąją Mariją 
Yokubynienę), dalyvaus šioj 
programoj. Ona Indrelienė pil
dys Kl. Jurgelionio (Kalėdų 
Kaukes) parašytas eiles “Persi
skyrimas”. Tai buvo vienas ve
lionės Mariutės labai mylimų ei
lėraščių, ir buvo skaitomas jos 
laidotuvių ijpeigose.

Kiek teko patirti iš rengėjų, 
koncertinė dalis šios programos 
susidės iš dainų ir kitų muzikos 
kurinių, kurie buvo velionės 
Mariutės “favorites”. / • •

Nėra abejonės, kad programa 
bus įdomi ir paliks vien tik gra
žius ir ilgai atmenamus įspū
džius. Bent draugai kanadiečiai 
deda visas pastangas, kad šis 
parengimas butų tikrai vertin
gas. J

Geriausio pasisekimo jiems.
—-N. G.

ILN1US
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarullo 188 pus
lapiu didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO. ILL. 

vimas tam reikalui lėšų. Bet j. 
nieko nesakytų, ‘jei mes ką da 
rytume savo malonumui. Ir t.k 
savo džiaugsmui mes norime į 
amžinti jos atmintį. Ten, kiu 
jos kūnas virsta dulkėmis, te 
stovės nors ženklas, parodantis 
kad ji žmogumi buvusi, kokiu 
labai reta beužtinkame.

Juk ir tu, sese, tą pat jauti 
Ir tu ... ir tu ... brolau ... Tai
gi visi sumesdami po dolerį, ki 
tą lengvai galime tai padaryti.

Aš sveikinu iniciatores, su.ve 
rusias MARIJOS JURGELO 
NIENĖS fondą paminklai pa 
statyti, ir esu jų nuoširdi talki 
ninkė. Padėkime visi, kuo gilė
dami, sumanyto darbo greites 
niam įvykdymui.

—Pr. Lapienė

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiM 

j Vaikas Ir j 
| Mokykla Į

Rašo I
L. Narniontaitė 

ruiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiurtiiiiiiiiiiitiKiiiiiiii?
“Viešojo Knygyno Savaitė”
Dabar esanti savaitė, nuo 

lapkričio 12 dienos iki 18-tos, 
yra paskelbta per Chicagos 
miesto viršininką kaipo “Viešo
jo Knygyno Savaitė”. Chicagos 
viešas knygynas užprašo visus 
šio miesto piliečius ir gyvento
jus ypatiškai atsilankyti ir iš
reikšti savo nuomonę apie su
teikimą patarnavimo ir apie 
administraciją šiq$f. svarbios ,vL 
suomeniškos įstaigos.

Ypatingai yra kviečiami 
draugijos ir jų veikėjai, kurie 
yra raginami atkreipti dėmesį 
draugijų narių susirinkimuose 
arba kitais budais.

Centralinis knygynas ir visi 
skyriai yra prisirengę maloniai 
priimti visus atsilankančius. 
Yra įrengta daug įdomių paro
dų. Grupės, padarydamos su
tartį iš anksto, gali gauti tin
kamą vadą, kuris ne tik ves 
svečius per šią įstaigą, bet ga
biai išaiškins knygyno darbus 
ir atsakys į klausimus.

Veskite vaikus į knygyną, 
kad jiems šios durys į naujus 
pasaulius nebūtų uždarytos. Pa
rodykite vaikams naujus kelius 
dėl naujų patyrimų. Duokite 
jiems progos susipažinti su ge
riausiu draugu -— tai yra gera 
knyga- r_ ;

Veskite vaikus į knygyną ir 
patys pasinaudokite šia proga 
kiek galima, ir ne tik šioj ne
paprastoj knygyno savaitėje. 
Aplinkybėms kitaip neleidžiant, 
lai stenkitės aplankyti knygyną 
nors sykį per šią “Knygyno Sa
vaitę.”

MOTERIS KALBA
t. —-------------------------------------- . ■

Švedijos parlamentas išleido 
įstatymą, kuris sako, kad yra 
nelegališka atleisti /moterį iš 
darbo dėl to, kad ji susižieda
vus, ištekėjus arba motina.

Šis yra paskiausias ilgoj ei
lėj moterų laimėtų privilegijų 
ir joms suteiktų per Švedijos 
parlamentą.

• * *, * ‘ .1 • . ,
Grace Hoppers, 17 metų mer

gaitė, gyvenanti Piney Creek, 
N. C., norinti būti advokatė, tu
rėjo pergalėti tikrai sunk’as 
klintis, kad galėtų įgyti ankš
tesnės mokyklos diplomą. Gi
mus be rankų, ji gerai rašo su 
kojomis, siuvinėja gražius daly
kus, pasisiuva net savo sukne
les, etc., gali pamilsti karves, 
šukuoja ir sutaiso savo plau
kus. ’ ‘:v.

Gražu, kuomet moteris šyp
so. Gražu, kuomet skoningi dra
bužiai jos kūną dengia. Gra
žiau, kuomet jos garbanos na
tūralios spalvos, kuomet jos 
kūnas darbo ir tinkamų jude
sių palaikomas lanksčiu. Gra
žiausia, kuomet moteris žino sa
ve žmogumi esant. Pastaroji gy
vena laikydamosi prigimties tai
syklių. Ji gyvena ne vien sau. 
Pavieniam asmeniui teikiamas 
džiaugsmas jos nepastebimas.* 
Tik vienai sielai šypsanti laimė 
jos nematoma. Jos gyvenimas 
platus. Jos džiaugsmu turi 
džiaugtis minios. Jos skausmą 
turi pajusti irgi minios. Ji gy
vena su visa žmonija, stengda
mosi būti kuo nors Jai naudin
ga.

Jei tokia moteris lietuvė, ji 
pirmoj vietoj dirba lietuviams. 
Visiems lietuviams. Vienos tau
tos vaikų skirstymas grupėmis 
jai ne mielas. Tarpusavy nesu
tikimai jai graudus.

Aš žinojau tokią moterį. Per
eitais metais šiuo laiku ji turė
jo būti mano viešnia. Ji man 
rašė: “Išaugink gražias gėles, 
abi jomis pasidžiaugsime. Ru
denį jūsų padangėj žadu būti.”

Ir aš stropiai žiurėjau ke’etą 
diegų. Vasarą juos laisčiau, ar
tinantis šaltoms dienoms gaubs- 
čiau juos popierių lakštais. Aš 
bijojau, kad jų šalna be.laiko 
hepakąstų. Aš bijojau, kad’ma
no laukiama viešnia atvykusi 
tik stagarų nerastų.

Ji neatvyko. Ji nepasigerėjo 
mano jai laikoma dovana. Ne
suvirpėjo ir mano širdis džiaug
smu tiesiant jai ranką. Mano 
akys jos niekada jau neišvys. 
To žmogaus, tos moters, kuri 
buvo supratus savo paskirtį 
žmonijos gyvenime. Ją praam
žins išskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Prieš jos valią, netikėtai.

. O ką mes? Mes braukėme 
ašaras. Virpančiais balsais tarė
me vieni kitiems užuojautos žo
džius. Verkėme visa širdimi...

Auginame kūdikius. Norime 
juose įskiepyti žmoniškumo jau
smus. Kaip tai padaryti? Pir
miausia pačios turime žmoniš
kumu kvėpuoti. Vien žodžiais 
ne ką teatsieksime. Musų dar
nai ir gyvi pavyzdžiai — auklė
jimo priemonės. Turime supa
žindinti savo vaikus, savo gy
vybes tęsinį, kad tikras žmo
niškumas žmonų vertinamas, 
kad jis teikia džiaugsmą ki
liems.

Kapinynas liūdna vieta. Susi
kaupimo šventykla. Primenanti 
žmogaus laikinąjį gyvenimą. O 
visgi mėgstame mes ten pavaik
štinėti. Stovinėjame prie kapų, 
dūsaujame ir susikaupime skęs
tame. Aiškiname vieni kitiems, 
Kur kas palaidotas...

Žymesnio, žinomo kilniais 
darbais žmogaus kapas priver
čia mus iš naujo pergyventi liū
desį jo netekus.

v Ir šiandien aš noriu nuvykti 
į Chicagą, aš noriu užeiti ant 
ieuvių tautiško kapinyno ir pa

sakyti savo artimiesiems, kas 
ten mane traukia. Aš noriu, 
kad jie suprastų, dėlko aš kon- 
vulsingai kukčiojau gavusi ži
nią apie žuvimą vienos moters, 
kurią visa siela mylėjau. Tik ąš 
dar noriu, kad jos kapą suras
čiau be klausinėjimų. AŠ noriu 
atrasti akmenyje iškaltas raides 
MARIJA JURGELIONIENĖ mi
rusi Žmogumi. .

Žinau, ji to nenorėtų. Jai 
šlykštus gal butų musų kolekta-

NAUJIENŲ-A CME Telephoto
Adelaide Johnson, pasižymėjusi skulptorė, daužo 

savo kurinius po to, kai ji gavo įsakymą išsikraustyti 
dėl nesumokėjimo užvilktų taksų.

AR VEDUSI MOTERIS TURI DIRBTI?
Rašo Ona B. Kubilius

Ar turi dirbti vedusi moteris, 
kurios vyras uždirba mažą al
gą, — yra svarbus klausimas.

Šis klausimas tyi’a svarstomas 
jau labai seniai, ir dar iki šiam 
aikui neišspręstas.
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Šiu laikų pragyvenimas yra'dirbti 10 dolerių į savaitę. Mo- 

labai brangus, ir vedęs vyras,' šeriai tokia alga už namų dar- 
kurię uždirba mažą algą ir dar Dą yra guba gera. Na, o vyrui 
auklėja šeimą,’yrp pe labai ge-.10 doleritį į savaitę yra perina
moje padėlyje, ^iandien šeima ^a- Pagaliau, kur jau tu rasi 
jau nėra patenkinta tik.su kąs- tokį vyrą, kuri» norėtų būti gar
nių sausos duobos.ir šaltu kam- na^e arba nursemaid ? lai tik 
bariu. Jiems reikia ir kitų gy- juokai juokeliai...
venirno patogumų, Vyras, ku- Aš sutinku, kad vedusios įno
ris uždirba mažą algą, negali terys, kurių vyrai uždirba pa
nė sapnuoti apie gyvenimo pa
togumus.

Taigi, dabar klausimas ir yra, 
ar vedusi moteris turi dirbti? 
Ar moteris turi padėti savo vy
rui nešti sunkią gyvenimo naš
tą. Tas klausimas yra tiek svar
bus, kad net jis yra svarstomas 
beveik kiekvienos valstijos le- 
gisla taroje.

Bilius yra įneštas į kongre
są irgi reikalauja, kad visas ve
dusias moteris iš darbo praša
linti, o ypač viešų mokyklų mo
kytojas ir užimančias valdžios .1
vietas. Jų vietas turėtų užimti 
vyrai bei nevedusios moterys. 
Bilius taip pat reikalauja, kad 
vedusios moterys nebūtų lei
džiamos imti valdžios taip va
dinamus “Civil service examiiv 
ations”.

Argumentas yra toks: daug 
įvairių politikierių ir šiaip žmo
nių mano, kad nedarbas Ame
rikoje maždaug yra dėl to, kad 
vedusios moterys užima vyrų 
bei nevedusių moterų vietas. 
Taigi, kad sumažinus nedarbą, 
reikia vedusias moteris iš dar
bo išvyti.

Statistika mums rodo, kad 
pilnai dirbančių rrtoterų yra ll,j 
000,000 (11 inilionų)! Iš to skai
čiaus 3,000,000 yra vedusios. 
Daugiau kaip pusė iš jų užima 
paprastus darbus. Kaip antai, 
tarnaitės, į stalą padavėjos, siu
vėjos,- virėjos ir taip toliau. 
Kiek svarbesnes, vietas užima 
mažesnė dalis tų 3,000į000 ve
dusių moterų. Mes gerai žino
me, kad' šiąis laikais yra apie 
8,000,000 bedarbių, daugiausia 
i$ jų yra vyrai. Taigi, jei vedu
sias moteris, kurios užima Svar
bias vietas, ir išmestumėme iš 
darbo, nieko nepagerintumėme,

nes bedarbių skaičius pasiliktų 
didelis.

Tarnaičių vietas vyrai nelabai 
galėtų užimti — viena, kad jie 
yra netikę būti tarnaitėmis, o 
antra, tarnaitės alga yra per
daug maža vyrui. Turi būti la
bai gera atrnaitė, kad galėtų už-

kankamai geram pragyvenimui,
turėtų būti paleistos iš darbo ir 
jų vietas užimtų nevedusios mo
terys. Bet jei vyras neuždirba 
pakankamai savo šeimai ir jo 
žmona gali jam pagelbėti su sa
vo uždarbiu pagerinti šeimos 
būvį, —i tokia moteris turėtų 
dirbti, nežiūrint, ar ji vedusi ar- 
ne — ar ji yra mokytoja, ar 
paprasto darbo darbininkė. At
imti duonos kąsnį iš moters ir 
jos šeimos dėl to, kad ji yra ve
dusi, nėra pagirtinas dalykas. 
Amerika kaipo demokratiška ša
lis turėtų nediskriminuoti savo 
darbininkų, bet jei Amerika pa
šalintų vedusias moteris iš dar
bo, ji peržengtų visus demokra
tinius principus.

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:

•Verdant “halibut” žuvį ir no
rint sulaikyti ją nuo sukptimo 
į šmočiukus, reikia suvynioti į 
retą medžiagą, geriausiai į taip 
vadinamą “cheese eloth”. Nuo 
pustrečio iki trijų svarų žuvis 
rekalauja pusvalandžio virimo.

* * *
Pienas yra skaitomas svar

biausias maistas augantiems 
vaikučiams. Suteikime “cal- 
cium” jis neturi sau lygaus mai
sto. Būtinai prižiūrėkite, kad vi
si augan tieji vaikai turėtų po 
viėiią kvortą pieno į dieną. Su
augusieji irgi turi išgerti po 
pusę kvortos pieno į dieną. Pie
ną galima duoti Vieną, arba su
maišytą košėje, sriuboji ar ki- 
tiir. '

* * *
1 Visuomet nuimkite suvytu
sius lapus nuo kopūsto galvos 
prieš įdedant jį į ledauhę. Kg 
pustą įdėkite į gerai uždaromą

MADOS 7
Skrybėlaitės šventėms

Jau rodoma naujos skrybė
laitės švenčių sezonui. Jos yra 
daugiausia juodos “felt”, pa
puoštos šviesiai raudona spal
va arba auksuota oda bei me- 
tali'niais ornamentais. Bryliai 
daugiausia' platus ir užversti 
aukštyn. Nuo veido užpakalin 
brylius visai susiaurintas, taip 
kad galima patogiai nešioti su 
dideliu kailinių kalnieriuni.

Spalvų kontrastas vadovauja 
juodas su raudonu. Šio fasono 
skrybėlaitės kažkaip reikalauja 
gražių veido bruožų ir tyros 
odos. Kas tas ypatybes turi, tai 
tikrai jausis ge/ai su nauja 
skrybėlaite, šaltam orui dabar 
galima pigiai pirkti gražiai 
spalvotų iš vilnų numegstų pir
štinaičių. Jos tikrai gražios, ne
brangios ir šiltos. —Kauniškė.
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KINO TEATRAS
(MOVIES)

“Mr. Smith Goes to 
Wash’ngton,?

Šią savaitę Apollo teatre, vi- 
durmiestyje, yi;a rodoma labai 
įdomi filmą “Mr. Smith Goes 
to Washington”. Vadovauji/ 
mas roles vaidina gabus artis/- 
tai: Jamęs; Stewart, Jean Ar- 
thur, Ed,ward Arnold ir Claude 
Rains.

Veikalas vaizduoja gan pur
vinus politikierių darbus, kur 
taipgi įsipainioję ir didžiu/ha 
senatorių. Kaip jaunas, naivus, 
bet labai teisingas vyrukas ne
tikėtai atsiranda Washingtone 
baigti mirusio senatoriaus ter
miną ir su pagalba gražios sek
retorės iškelia visą skandalin
gą mašineriją aikštėn. Kūrinys 
labai gerai scenizuotas ir vaidi
nimas gyvas ir nepaprastai rea
lus. žodžiu sakant, vertas ma
tyti. Pasižymėkit sau “Mr. 
Smith Goes to Washington”.

“Jamaica Inn”
Drama su Charles Laughton 

ir Maureen O’Hara. Šio veikalo 
turinys turi labai mažai malo
nių scenų, bet užtai duoda pil
ną progą artistui Charles 
Laughton parodyti visus savo 
vaidybinius gabumus, kurių 
jam niekuomet netrūksta, čia 
jis vaizduoja dvi esybes vienam 
žmoguje. Vienas ramus ir net 
malonus teisėjas ir miestelio 
viršininkas, kitas gi pašėlęs 
razbaininkų bandos vadas. 
Kam patinka Charles Laughton, 
tai būtinai matykite “Jamaica 
Inn”. Angliška produkcija. Ro
doma Roosevelt teatre.

“The Real Glory”,
Drama, vaizduojanti dalinai 

istoriškus įvykius Filipinų sa
lose. Vaidina Gary Cooper, An» 
drea Leeds ir David Ninen. Mi
nėti artistai visuomet patenki
na savo publiką.

Verta matyti. Rodoma Uni
ted Artists teatre.

indą, kad apsaugoti kitą mais
tą nuo to kyapo, kuris perima 
ypatingai sviestą, pieną ir Sme
toną.

* * *
Būtinai laikykite miltus Šiltoj 

sąusoj vietoj. Drėgni miltai ne
padarys lėngvus pyragus arba 
kitus kepsnius. —Kaimynka

Kojos
Retai tegalite įsivaizduoti, 

kaip negražų reginį sudaro mo
teris su kojomis po sta’u. šių 
laikų moderninės valgyklos 
dažniausiai turi stalus be stal
tiesių. Reiškia, pastalė atvirai 
matosi. Reikia tik pažvelgti ap
linkui ir pamatysi visaip ne- 
gracioziškai iškraipytų, o kar
tais net ant kėdės skersinėlio 
karkom užkabintų kojų. Žino
te, tai visai ne imponuojantis 
vaizdas, ypač dar kurios nešio
ja visai trumpas sukneles. Sė
dėjimo graži poza, aišku, nėra 
visai patogi. Tačiau reikia kar
tais užmiršti patogumą ir atsi
minti, kad linksmą, malonią 
veido šypseną turi balansuoti 
visas moteriškės kūnas, ypač 
kojos, šypsantis veidas, lengvas 
tiesus žingsnis visuomet pa
dengs daug kitų grožio truku
mų. —Yza.
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keptas Kalakutas '
SU KAMŠALU

Iš vakaro reikia padaryti kamša- 
lą ir prirengti kalakutą kepimui. 
Prikimšti kalakutą su žemiau pa
duotu kamšalu ir užsiūti. Gerai iš
trink druska kalakutą ir po to ap
tepk sviestu. Lai\ stovi per naktį, 
šaltoj vietoj. Iš ryto lengvai a)pi- 
barstyk kalakutą paprastais mil
tais (sviestas ir miltai duoda gra
žią rusvą spalvą keptam kalakutui). 
Įdėk apie V4 sv. sviesto, pusę stik
linės vandens, stambiai supiaustytą 
didelį svogūną, supjaustytas dvi 
morkas ir porą skilčių “celery”, 
keletą babkinių lapelių, saujelę 
kvepiančių celų pipirų. Kepk kaip 
paprastai, laiks nuo laiko apipilk 
kalakutą sunka. Išgaravus vende- 
niui galima\ dapilti po % stiklinės 
kiekvieną kąrtą.

Kamšalas \
Svarą malto ttemenso (pork butt) 
Kalakuto skilvį (ne būtinai) 
Smulkiai supiaustytą didelį svo
gūną.
Pora skilčių smulkiai supjausty
tų “celery”
Dėžę (10 c., size) “soda crackers” 
(išmirkyk piene)
Druskos pagal skonį
Jūodų pipirų pagal skonį 
žiupsnelį maltų kvepiančių pipirų 
4 kiaušinius.
Pakepink svogūnus ir celery 

svieste ir dadėk mėsos ir su mėsa 
pakepink dar 5 minutes. Sumaišyk 
gerai su likusiais daiktais ir pri- 
kimšk kalakutą.

Padažas
IškoŠk sunką, kurioje kalakutas 

kepė ir nugriebk riebalu?. Smulkiai 
supiaustyk vieną svogūną ir su
pjaustyk labai smulkiai 2 didelius 
išmirkytus džiovintus baravykus ir 
pakepink svieste. Dadėk prie sun
kos druskos, pagal skonį, sumaišy
tą su vandeniu kupiną šaukštą mil
tų, gerai išmaišyk ir atvirink. At- 
virinant maišyk, ir kai atvirs, su
pilk bonką (apie “pint”) saldžios 
grietinės ir atvirink. Jeigu pagei
daujama labai tirštas padažas, tai 
reikia vartoti daugiau miltų.

Čia paduotas nurodymas dideliam, 
nemažiaus kaip 15 svarų, kalaku
tui. Mažesniam galima sumažinti 
pridėčkus.

—Marijona Grinienė

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
ridš garsinasi “NAUJIENOSE”

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

tik.su


Ketvirta^., lapkričio 16, NAUJIENOS, Chicago, UI.

WITEDWARDAS V
KAUSKAS APS
BRIDGEPORT6

Įvairios Žinutės Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

Lapkričio 19 d. 
Keistučio Klubo 
Metine Šventė

BR1DGEP0RT. — Naujas 
bridgeportietis, jaunuolis Ed
vardas Witko-Witkauskas, gi
mė Danville, I1L, o pastaruoju: 
laiku gyveno kartu su savo mo
tina Dowagiac, Mich.> kur pa
staroji užlaiko kurortą svasaro
tojams.

Edwardės dabar dirba prie 
Beattie Motor Co., vienintėlės 
autorizuotos Fordų agentūros 
Bridgeporte, tirt W. 35th St,

Edvardas dabar bus tikras 
lietuvis chicagiėtls fr jeigu daug 
Fordų parduos tai bus ir pa
sekmingas salesmonas.

— VBA.

Moterų Sąjungos 2 Kuopa “At 
šventė” Savo 25 Metų Jubi
liejų.

Išsiertiė Leidinius 
Vedyboms 
(Chicago  j)

Joseph iDargą^ 33, su
Mischke, 35

Louis Danifel, 31, Su 
thy šweda> 23

Reikalauja
PerskitŲ

Elaine Patričk huo Cecil Pat- 
rick ’ ' >

Otylia

Doro-

Gavo
Pcrskiras

f

Ethel Ruth Palucki nuo John
Palucki

Policijos departamentas va
kar gavo įsakymą uždaryti Vi
sas alines, kurios neturi lais- 
rųų už šešių mėnesių periodą 
nuo lapkričio 1 iki balandžio 
30 d. Laisniuotų alinių Chica- 
goj yra 8,800, o be laisnių ope
ruoja apie 300.

AGOTA KuRGAN
(po pirmu vyru Zftnmerman)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 14 d., 9:20 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Suvalkų tėd., Sudargu 
parap., Resgalų kaime.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko didėliame nuliūdime 

vyrą Antaną, dukterį Agotą, 
žentą James Oželis, sūnų 
George ir marčią Bertha Zim- 
merman, anūkę Joyce, brolį 
Pius Paznokas Roselande ir 
jo šeimą, brolį Klemensas 
Paznokas, Lafayette, Colora- 
do, brolį Frank Paznokas, 
Germany, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažystamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3705 West 61st Placė. telefo
nas Hemlock 2714.

LaidotuVės įvyks šeštadienį, 
lapkričio 18 dieną, 2:00 vai. 
popiet. Iš namų bus nulydėtas 
į Lietuvių Tautiškas kapinės.

Visi a. a. Agotos Kurgans 
giminės, draugai if pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liek 
Vyras, Duktė, 

Gini
Laid. Dir. <.

Tel. YARDS 1741

CICERO. — Iškilmės įvyko 
praeito sekmadienio vakare, 
Parapijos Svetainėj. Svečių su
sirinko gana daug vakariene^ 
ir programas nusitęsė iki ne 
toli 12 nakties* To niekas ne
nori. Programą vedė pati pir
mininkė, p. šriubienė. Mėgsta 
daug kalbėti, bet jai it sekasi, 
Tai nėj Uokai išlaikyti didelą 
konkmrehciją. Matosi, Sąjungos 
tarpe yra išsivysčiusi politika^ 
neapykanta ir kerštas. Tą pui
kiai pabrėžė p. A. NaUsėdienė> 
Sąjungos tvėrėja. Sako, “Aš iš
kentėjau, bet kiek yra Sąjun* 
giečių, kurios išėjo laukan dėl 
tos nelemtos politikos”.

“Aš” — Suprantamai, kiek* 
vienoj organizacijoj, didelėj ar 
mažoj, įsiskverbia “Aš”. Na, ir 
verda puodas neapykantos. Taip 
buvo ir Čia, ir tarpe aukštų 
“asabų” ir pėr jų “pastangas” 
išdygo nauja kuopa. P. šriu
bienė, “generolas”, liko be “ar
mijos”. Bet jos pastangos vis 
ką nugalėjo, susirado naujų, 
jaunų spėkų ir atšventė savo 
2*5 metų Jubiliejų. Iš pirmųjų 
liko tik 7. Jos buvo apdovano
tos, gi visoj kuopoj narių yra 
SUvirš 40. Prie tokių aplinky
bių vargiai susilauks Auksinio 
Jubiliejaus.
šeštadienį Kareivių Vakaras
Draugystė Lietuvos Kareivių 

turės savo metinį parengimą šį 
šeštadienį, LiUosybės Svetainėj. 
Programą pildys Chicagos “Jau
noji Birutė” su mokytojum, p. 
Bijansku. Kas mylėtų smagiai 
laiką praleisti, ateikite.

Po programo smagus šokiai, 
jaunų ir senų, iki vėlumos., Su 
viršum dvidešimts' dra^igų-na- 
rių gaus dovanas už neėmimą 
pašelpos per 20 ir 10 metų.

Rytojaus dieną, po parengi
mo, Draugijos mėnesinis susi* 
rinkimas, ateikite visi užbaig
ti balių. Komisijos narys, P. 
Leudanckas sako, “štofo liks 
plenty, nes geri draugai biznie
riai sudovanojo.”

Rengia Vakarą 
Sušelpimųi 
Vilniaus Krašto

unus ir kitos
&
F. Eudeikls,

.-•■i—-—..

I HVFlkKLU VLIImU Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. hateted Street 

Tel. YARDS 7308

D.

Kruopiškiai skiria vilniečiams 
visą pelną

nnAl Mylintiems 11 nn A Vestuvėms, Ban- unDH^p^“- 
GĖLININKAS matns 
4180 Archer Ąvenue 

Phdhe LAFAYETTE 5800

Gražus Vakaras S o kailį. Salėj.»
• 2’ Kaip kas metai, taip ir šįmet 

“Keistutis” rengia savo metinį, 
parengimą 19 d. lapkr., Šoko* 
lų‘ svetainėje.

Visiems yra žinoma, ka<į 
keistutiečiai savo metiniai^ 
parengime duoda ką nors to* 
kio naujo meniško. Kad užga* 
nūdinti atsilankiusią publikų^. 
Taigi ir šįmet rengia gražią 
operetę su dainomis ir šokiais^ 
“Našlio Piršlybos0, šį gražų 
vAiždelį perstatys Jaunimo Ra* 
telis, vadovybėje drg. t). Jud* 
žtentavičiėnės. Aš maliau, vi* 
siemš jau yra žinoma jos ga* 
bumai muzikoje ir vadovavi
me choro, nes dar' palyginus 
visai jaunas jos choras yra 
gerai sumokytas ir sudainuoja 
neprasčiau už senuosius cho
rus.

Jonelis Myli Onytę...
Kaip minėjau apie operetę-, 

visas reikimas įvyksta Lietu
voje. Vaikinas myli mergaitę 
o mergaitė myli vaikiną, bet 
ne vienas nedrįsta pareikšti 
savo meilės. Nors vaikinas ir 
baido mergaitę išvažiavimu į 
Ameriką, bet ji kietaširdė, 
jam''neišpažįsta savo meilės.

Galų gale atvažiuoja našlys 
su piršliu ir pradeda pirštis 
jaunai ką tik pražydusiai mer
gaitei. Mums) visiems gerai ži
noma kaip buvo Lietuvoj.. Jei
gu tėvai hori, tai jau nežiūri 
ar duktė nori ar ne—jeigu tik 
vyras pasigiria, kad turtingas, 
ii a tai jau. ir turi eiti—ar my
li ar ne.

Kruopiškių Progresyvių Kliu- 
bas laikė savo susirinkimą lap
kričio 5 dieną.

Aptarus kliubo reikalus buvo 
pakeltas klausimas apie suŠel- 
pimą Vilniaus krašto. Visi mes 
žinohie, kad Vilniaus miestas 
ir dalis jo krašto perėjo į Lie
tuvos globą. Tenai gyvenanti 
žmonės yra paliesti baisaus 
skurdo, užtad mums amerikie
čiams prisieina ištiesti jiems 
pagalbos ranką, kad palengvi-i 
nūs tą jų sunkią padėtį.

Tam tikslui Kruopiškių Pro
gresyvių Kliubas skiria visą 
pelną savo metinio parengimo. 
Vakaras įvyks lapkričio 18 d. 
W. Neffo svetainėje, 2435 So. 
Leavitt St.

Įžanga tik 25c. Kliubas kvie
čia visus geros valios lietuvius 
atsilankyti. —D. M. >

Taip ir čia atsitiko, ir jau 
j alinės širdis pamatė, kad Jų 
meilė yrą suardyta, arba buš 
suadyta, Joijielis ^atėjęs pas O* 
nytę pasisako, k4d jią ją myli 
ir hori vesti, beį jį, gudri lapč> 
sako juk tu Joneli išvažiuoji 
ir ten susirasi gražesnių mer
gaičių ir galėsi Vesti.

Taigi, visi kas nori sužinoti, 
kas vėliau atsitiko, turės pa
matyti veikalą4 19 d. lapkričio 
Sokol salėj, 2343 S. Kedzįe a v.

Ne “Kuprotas Oželis”
Dar noriu tarti keletą žod

žių apie Keistučio Kliubo ko
respondentą J. Mendokaitį. Jis 
buvo pranešęs, kad bus persta
tytas “Kuprotas Oželis”. Tas 
visai prasilenkia su tiesa. Bus’ 
perstatyta operetė 2 veiksnių, 
su šokiais ir dainomis, “Našlio, 
Piršlybos0, o ne “Kupr. Oze-: 
liš?’ ■ > . 1

—Kliubietis N. Klimas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

V

T. ir A. Warnecke
Atidarė Barbėti^

‘4

M

i

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

UNGVAIS BMOKBJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
**THE HOME OP FINE FURNITURE" SINCE 19M

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069
a . r -A. • 1 t. t • V.

Gražus Jaunimo 
Vakaras Vilniaus t 
Atgavimui Paminėti

■ — .. 

kalbėjot i)ry Pakštas, įjaužvar- 
dis, Ė.oįė Vilniaus kilmus

Niekad pirmiau Čhicagoje 
neteko pamatyti tokio entUzia-i 
stiško sutikimo kalbėtojui ko
kį jauni lietuviai davė profe-

I^iili 'Pakštui pereitą 
sekmadienį, ^laikraščio JAUNI
MAS surėng^amė Vilniaus ai* 
gavimo paminėjime.

PakMaš, geografijos profeso-, 
jriųs Kauno universitete, buvo: 
šutjktąs audringais aplodis-: 
inentais. ši scena būvo pana
šesnė į sėkmingą operos ar 
dramos artisto debiutą lik jo
kiu budu rie paskaitos, dvi va
landas užsitęsusios, galą. Pub
likai prof. Pakštą perstatė J. 
Poška, “Jaunimo” redaktorius..

Vieluvio ‘'Ekspan'sija”
Prof. Pakštas savo kalbo, 

“pirni'iaūsiūi palietė LiėtuVą ir 
jos žmones bei jos, kuliurinius 
laimėjihiUs statistikos šviesoj. 
Vėliau jis perėjo į Vilniaus 
klališi mą.

“Vilnius Lietuvai reiškia još 
gyvenimą”, sakė prelegentas. 
“Vilnius Lietuvai yra netik šir-. 
dis, bet ir galva, kūnas ir ko
jos.”

Toliau profesorius kalbėjo 
apie lietuvio uždavinius ir 
skirtį gyvenime.
v “Gyvename tei'kotarpiu ka
da Europoj liejamas kraujas 
užtai, kad yra 
Siekia įgyvendinti 

• pansijos ambicijas 
kieno sąskaiton ta 
atsiekiama, i

“Lietuvis šįaildien irgi sie
kia eksparisijps. Bet mūsų eks
pansija nėra ir neturi būti ho
rizontale. Lietuviui ekspansija 
gali būti liks vienokia—verti
kalė. Į Viršų. T - •

1 “Lietuvių- teūta iš savo' vai
kų bėri, kad1 jiev siektų hukš* 
čiausių kultūrinių laimėjimų, 
kad jie taptii dvūsios milži* 
nais. LįetuVą1'ūdri turėti savo 
vyrus ir teoteriis ‘ nė tokius, km 
rlų einą dvyliką į svarų^ bet 
tokių, kurių švAran Sutelpa lik 
vienas.”

Konsulo Kalba.

Tonv ir Albina Warneckai 
abu yra barberiai. Jie tūri 
daug pažįstamų Ghicagoje ir 
apylinkėj, nes yra veiklus biz
nieriai.

Paskutiniu laiku Tonis dirb
davo barbernėj prie st. 
ir RockSveiL Marųuetteparkie- 
čiai mėgdavo jo patarnavimą. 
Albina Warneckienė yfa tu* 
rėjusi barbernę Bbseiande iri 
ji prikliaUšd pfiė kelių drau
gijų, k. v. Chicago Lawn po-1 
litikoš kiidb'o, Moterų Lygos ir 
Apšvietus dr-jų.

DabUrtine T. ir A. Warneč- 
kų burbernč randasi adrešvv 
1609 \V. ()1th si. Ogden Pa r k 
apylinkėj. *

BiziMs švariai užlaikomas ir 
kurie mėgstate jų patarnavi
mą, rasite Wameckus naujoje- 
vietoje aukščiau sakytu antra
šu. •—«7. A. S.

tautų, kurios 
savi) eks- 
nebodumi 
ekspansija

metu. Lenkijai susikūrus šis- 
jiilkas buvo padarytas lenkų 
kariuomenės dalis ir Vėliau 
pasiųstas su Gen. želigoVskiU 
okupuoti Vilnių. Tai buvo tą 
neužmirštamą Spalių 9 d. 1920 
metais. Kiek vėliau lenkų val
džia KUn, Urbonavičių iš Vil
niaus ištrėmė už lietuvišką 
veiklą.

Edmundas Uzemack yra Vie
nas iš Gliicagos žymiųjų žUr- 
naliStų, dabar didžiojo Daily 
Times dienraščio redakcijos 
nėryS. Jo pastangomis tas dien
raštis paskutiniais keliais me
tais pasidarė labai palankūs 
lietuvių reikalams ir jų veik
lą plačiai spaudoj aprašinėja. 
Nors Uzemack dėl tiesioginių 
savo darbo pareigų su lietu* 
viais bendrauti tūri mažai pro
gos, lietuviškai kalbą ganėti
nai gerai, ir sėvo kalbą JAU
NIMO paminėjime pasakė lie
tuviškai.
Vilnius Judamuose Paveiks

luose
Antroji paminėjimo dalis 

susidėjo iš judomųjų paveiks
lų iš Lietuvos ir Vilniaus ku
riuos rodė broliai Motuzai. 
Paveikslai imti naturalese 
spalvose, labai vaizdingi ir įs
pūdingi. Kada Vilniaus scenos 
atsimušė ekrane tai publika 
sukėlė ir kitą entuziazmo ma
nifestacijos sceną. Filmų de
monstravimas užėmė apie va
landą ir penkioliką minučių.

>

Publika, kaip jau aukščiau 
minėjau, susidėjo beveik iš 
vieno jaunimo. Iš profesionalų 
teikės atsilankyti tik vienas— 
Dr. Kazys Draugelis. Su juo te* 
ko keliais žodžiais pasidalinti 
ir jis labai entuziastiškai aU 
siliepė apie šį jaunimo rimtą 
ir iškilmingą susirinkimą.

| CLASSIFIED ADS
SITUATION WANTED

IEŠKO DARBO Už PORTERI, 
rytmečiais — galiu gelbėti už baro, 
nesu girtuoklis,, esu pusamžis. Joe 
Isdonas, Yards 0183, arba laišku— 
4625 Šo. Paulina.-Prašau atsišaukti 
kata reikalingas toks darbihinkas.

IEŠKAU DARBO geležies laužo 
jarde. Esu patyręs. YARDS 4066. 
430 West 39th St.

HELJP WANTED—FEMALE 
Darbi^^

UŽSIDIRBKIT KALĖDOMS PI
NIGŲ. Parduodam šilkinio šifano 
pąnčiėkas—49c ir apatinius, kalė
dines atvirutes. Nereikalinga kapi
talo. Dirbti pilną laiką ar liUoslai- 
kiu. Pasimatykite Miss Miller, 116 
N. Wells St., paliudymas.

FŲRNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai PardaVimui

BALDAI UŽ PINIGUS
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų ver
tybę. Į MŪŠŲ kainas neįeina palū
kanos, aUkšta nUoma, bloga fizika. 
Čią ir tik čia jus kaipo piniginis 
pirkėjas gausit viską kas gražiau
sia frontiniam kambariui, valgo
majam, miegkambariui—baldus to
kia kaina, kokia yra tikrai pagrįs
ta piniginiu pamatu. Kainos aiškiai 
parodytos. Pinigai grąžinami, jer*"‘ 
nepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Fumiture 

Distributor
, 525 West 76th Street

3 blokai rytuos nUo Halsted St. 
Kasdien 9-6, ketv. ir Šešt. iki 10.

Sekm. iki 5.
HELP WANTED-MALE-FEMALE 

Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGI patyrę KIŠENIŲ 

SIUVĖJAI, Ist ir 2nd basteriai, 
finišeriai ir rankų fellėriai prie 
vyrų kautų, National Garment Co. 
Factory, 100 Milwaukee St. Elgin, 
Illinois,—Chicago ofisas, 325 West. 
jackson Blvd., Room 222.

PARSIDUODA GERI BUČERNĖS 
fikčeriai, pilnam įrengimui-—viskas 
$50.00. MRS. KAREIVA, 3600 South 
Emerald Avė. Telefonas Yards 
5937. ,

BUSINESS CHANCES 
Biznio FrngOs

HELP WANTED—MALĖ 
<, , > P^.tejpku _ _______

PATYRUSIŲ ŠILKINIŲ ŠEIDŲ 
dirbėjų, savaitinis darbas, nuolati
nis. 3442 Lawrence Avė., Keystone 
3011.

PARDAVIMUI TAVERNAI ge
ras biznis, reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Savininkas nori pailsėti. 
M. V. Hayes, 6801 So. Racine. Tel. 
Wentworth 3557.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

RENDAI ŠEIMYNIŠKI KAMBA
RIAI 437 East 60th St. prieš Wash- 
ington parką, geras elevatorium ir 
gatvekarių susisiekimas, su virtu
vėms už vos $4.00 savaitėj, mokant 
už 2 savaites, gauni vieną dykai. 
MiegKambariai vos $3.00 savaitėj, 
švarus, gerai 
Agentas vietoj.
....................    ii

GERAI IŠSIMOKANTI moderną 
taverną prie 434 West 31st gat. 
galima įsigyti už $1,000. Priežastis 
—kitas įjiznis.

.Ąarsiduoda tavernas pi- 
giaPdėlto, kad turim kelti shvo na
mą—Ši vieta labai graži. 7 kamba
riai viršuj ir vieta šokti. 4414 So. 
Rockwell St.

užlaikomas namas.

FOR BENT—IN GENERAL
. j Renųdai--Bendrad

RENDAI 3 KAMBARIAI, pigi 
renda, elektriką dykai. 3820 South 
Lo\ve Avė., Yards 5479.

PARSIDUODA BUČERNĖ, gera 
vieta-r-geras biznis, arba mainysiu 
į farmą, staką ir farmą renduosiu.

3300 So. Union Avenue.

TAVERNAS PARSIDUODA ar 
mainysiu. Graži vieta. Moderniški 
fikčeriai. Atsišaukite 5308 South 
Wentworth Avė. arba 5257 South 
Princeton.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

Domininkas Kuraitis su žmona 
(Milda Aulo Sales savininkas), 
inž. M. F. Shills, elektros, ra- 
dio ir refrigeratorių firmos, 
3856 Archer Avė.', savininkaš ir 
JuoždM" Spaitiš, žinomų Spai- 
čio mėsos parduotuvių savi
ninkas.

Jaunuolių laikraščiui ‘Jau
nimui’ tenka pareikšti tik pa
gyrimo žodžiai už tokio įspū
dingo popiečio surengimą. Tuo 
labiau, kad tas laikraštis įžan
gos iš publikos neėmė, pats pa
dengdamas surengimo išlaidas.

TURI PARDAVIMUI $50,000 ver
tės morgičių nuo $950 iki $5,000 su
momis, palūkanos nuo 5% iki 6%. 

Tel. HEMLOCK 5322.

PARDAVIMUI CLEANING Šta
ras—biznis išdirbtas, pigi rendia. 
Parduosiu pigiai. Išvažiuoju į Flo
ridą. 5 E. 119 St., Roselande. 

-........ ■-..... - ■ -

AUTOS—TRUCKS FOR SALiL

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

3,207-9 So. Halsted St.
Phone Victory 1717.

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

3453 So. Morgan Št.
Phone YARDS 5520.

RE A L ĖST ATE FOR SALE 
Namai-žeme Pardavimui

.“NAUJI MŪRINIAI
BUNGALOW

s nauji mūriniai bungalovfr, po 4 ir
i kambarius. Moderniški, karštu

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

MRS. ANNA BITTIN 
- GARDEN KOMES 
3958 W. 111 St. Beverly 0005

p. p. JAUNIMO redaktorius 
Juozas Poškų. Jo leidžiamas 
laikraštis Šį iškilmingą posėdį 
ir surengė. Publikos prisirin
ko pilna Perrin salė, Audito* 
riuin Operos name, vidurmies* 
ty. Po Poškos introdukcijos 
žodžių p*lė Jadvyga Gricaitėj 
jaunosios kartos dainininkėj 
publikai pritariant, sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus.

Konsulas P. Daužvardis po 
itgi lėbai entuziastiško priė
mimo, pėsake kalbų pasidaliii- 
dainas su jauhaisišis klausy
tojais džiausgsnm dėl Vilniaus 
Sugrįžimo. x Jis jUOs taip pat 
Čagino neišsižadėti SUVo tėvų 
itraujoj būti 'nuoširdžiais- Lie
tuvos draugais ir prie kiekvie
nos progos, kiekvienam reika
lui esąnt stengtis padėti jai, 
jos reikalą užtarti. '

“O galite padėti jus daug,” 
pasakė konsulas. “Aftglų kalba 
junis prigimta ir jus Ją varto
jate puikiai. Jus amerikoniš
kai gulite rdšyti amerikohų 
spaudai, amerikonų literatu* i , j, -
rai. Parašydami apie Lietuvą, 
pa'rętbdami LiettlVoS Viė*! 
nokiajn ar kitokiam klaužįftie 
jus daug pasitarnusite savo 
tėvų ž^neL^

Kiti kaflSŽįoki buvo kub- M. 
Urbaitevičįus, M, I. C. Ii* Kd- 
mundųš < fe. j

y yihiiaus U^^obimb 
Liudimukeis.' k • A • ■ ■■ ■ iKun, Urboną vįČiUs, dabai' 

Aušros Vartų parapijos klebo- 
has, vienas iŠ Chicagos jieįįU” 
vių didžiųjų pairi jotų, likimo 
ironijas surėdymu buvo vieno 
iš senosios L^iųvos gudų ka
rių pulko Jkapeįionąs khro'

K. Marcinkevičius 
New Mexico 
Valstijoj

Sako, ten “dangus

ii.f.iin.7, i-riii-. .fciini-rii. ............... 4

VVHOLESALE FURNITURE
JUąka.ndai ir Pąr^^

Mokėdama^ cash už rakandus, BUį 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista1 
toine bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago 
III. Phone Republic 6051. *■

SAVININKAI PASIŪLO moder
ną 6 kambarių plotinį bungalo\V, 
karštu vandenių šildomą, garažas. 
Tiktai $5,200. Terminai.
(5J15 .So. Damen Avė. SHALON, 
Hemlock 8300.

PARSIDUODA 5 FLATŲ namas 
arba mainysiu į mažą farmą arba 
mažesnį namą. Yards 4066, 430 W. 
39th St.

Draugai, kurie lankėte 
tautą Martin (Marcinkevičių) 
per du metu Hines Veteranų li
goninėj, jo ten jau neberasite. 
Šiomis dienomis jis liko išvež
tas kitur. Dėdė Šamas ir Hines 
daktarai pripažino, kad šios 
valstijos oras jo sveikatai ne
tinka, tad jį išvežė į New Mexi- 
co, kur oras sausesnis ir šiltas, 
tinkantis veteranams. Jų ten iš
vežė keletą Šimtų sveikatai at-

, gauti.
K. Martin laiške rašo, kad po 

trijų dienų keliones laim ingai 
pasiekė pažymėtą vietą, Rašo, 

• kad ten dangus, palyginus su 
Hines ligonine. Ligoninės vi
daus švara, valgis, prižiurėji*

Kas-

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
PAŲlTlKOS KLIUBO susirinkimas 
įvyks lapkr. 16 d. 8 vai. vakaro, 
svetainėj 3600 W. North Avė., Chi- 
cago. Kliubiečiai nepamirškite būti. 
Turėsim rinkti darbininkus baliui, 
kur įvyks lapkr. 25 d., svet., 3045 
W. North Avė. —Valdyba.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
nepaprastas susirinkimas chorui or
ganizuoti įvyks ketvirtadienį, lapkr. 
16 d. 7:30 vai. vakaro Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43rd st. Kviečia 
mėgstančius dainuoti atsilankyti.

—Komitetas.

PARDAVIMUI DVIEJŲ AUkš- 
TŲ~NAMAS ir lotas—katedž užpa
kaly .WT W. 16th St. Tel. Belmont 
7122 J. Rumishek.

INSURANCE-CLUBS-SOC1ETIES 
ApdraUda—Klubai |r Draugijos

-t APDRAUDA
Apdraudžiartie nemuš, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro ir tor
nadų.
Ben. J, Kazanauskas

2202 W. CERMAK RD.
* Tel. Canal 8887.

dagumas — viękas atrodo ne
paprasta.

Tėti Vasara

“Uhicagoj i^alikati beveik žie- 
o čia radau vasarą. Me

džiai žaliuoja ir gėlės žydi so-j 
duose. Yra visokių vaisių, jau 
prinokusių. Galifn Valgyti visi, 
mat, viskas Dėdės Šamo vete-; 
ranų delei — apie 24 ketvirtai-- 
nių mylių plotas Žemės. Tenį 
Viską augina tik veteranams.
i “Oras Šiltas saulėtas, bepra
šęs jauti sunkumų ant krutinės. 
Mąt ten 7 tūkstančiai pėdų 
aukščiau už Illinois, bet dakta-

rai tikrina, kad pabuvę porą 
savaičių priprasime.

“Aš esu labai linksmas, kad 
čia atvykau, gal atgausiu svei
katą. Labų dienų mano visiems 
draugams-ėms. širdingas ačiū 
visiems, kurie mane lanke 
Minės ligoninėj; labai prašau ir 
čia manė atlankyti nors per 
laiškelį. Gust Martin, \vArd 1, 
Fort l^ayaijd, New Mexico?*

P. B.

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

Todėl Jeigu turite U Iš
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis Ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kosttamerL betgaralnki- 

/ tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE "kas dieną Nau-

Jvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami atbAat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

17Ž9 S. #£L8jrE» 6TBBET i 
CMcaro, m.



VAKARKjr

CHICAGOJ
Pamanyti “čigonaitęNupįrkę Bdin Bankų Turtą 

už $2,775.
Grobis — $6,500

ŽIŪRĖKIT, KAD JUMS NEATSITIKTU TAIP 
KAIP ATSITIKO JONUI D.

Automobilistai, Saugokitės Apgavikų!
Pagal dabartinį Illinois val-l Patyrimai toliau rodo, kad 

stijoj veikiantį įstatymą, auto- 50% įvykusių nors ir mažų ne- 
mobilistas, negalėdamas užmo-’10^*1” 
keti priteisto jam judgemento, 
nustoja teises vairuoti automo
bilį, pakol 
darytą žalą 
tui.

Todėl dėl
kitę atsargus po įvykusios su 
automobilium nelaimės, kaip ir 
kad buvote prieš įvykimą. Ki
taip jus galite likti auka Ame
rikoje pagarsėjusių “šaisterių” 
— '“ambulance chasers”. štai 
pavyzdys.

Jonas D. buvo gana atsar
gus automobilio vairuotojas, 
bet ant slidžios gatvės stab
dant ajitomobilį, paslydo ir vi
sai lengvai uždavė į priešakį 
stovinčio automobilio.

Abudu vairuotojai išlipo ir 
apžiurėjo automobilius. Nerado, 
kad jiems butų padaryta žala 
ir nuvažiavo kiekvienas savo 
keliais.

Apiplėšė Krautuvę 
Prie 47th ir 
Ashland ' |

' ' 1" 1 ■A- ...........

NAUJIENOS, Chicago, III. '
" ■'» .......... ............ .. ........... . ......... '' ............................................. ............

dock Lo unge saliunc Ciceroj, 
4833 W. Cermak Road, kuris 
priklausąs Ralph Capone’i. Ten 
areštavo penkis žmones kąman,-

. tinėjimui apie nužudymą. , Jie 
yra: Anthony Tacinella, 4821 
W. Cermak; Claude Harper, 
3216 S. Čicęro; Thomas Pecen, 
3222 S. Karlov avęnuę; Thomas 
Micklas, 3155 S, Hayding, ir

Tyrinėja O’Hare’o

Tranzakcijas

Rockfordiečiams 
Teks Pirmas 
Malonumas

Ketvirtad., lapkričio 16,1939

laimių pakliūva į* “šaisterių” ar 
“raketierių” rankas.

Kaip Nuo Jų Apsisaugoti
Nors ir nedideliam susiduri- 

mui įvykus, pirmiausia išklaii- 
sinėkite visų ar yra sužeisti.

Jeigu gausite atsakymą, kad 
tik jie truputį “sutrenkti”, tai 
šaukite ambulansą arba gydy
toją. Nebandyk pats sužeistą 
kelti nuo žemės. (Jeigū jau ki
tos išeities nebūtų.) Reikalauk, 
kad gydytojas išegzaminuotų 
visus buvusius automobilyje, 
nes pirmutinio mediko raportas 
bus svarbus teisme.

šauk policiją, paimk jų nu
merius ir reikalauk, kad jie sa
vo raporte sužymėtų visas 
smulkmenas. Yra atsitikimu, 
kad žmogus sakėsi nesąs su

keistas, o vėliaus įsidrėskęs ran
ką gavo kraujo užnuodijimą ir 

"už 2 mėnesių laiko Jonas D. skundė automobilistų, kuris bu- 
gauna laiškų nuo “šaisterio”ivo ll^8avęs. Už praradimą
advokato, kad yra skundžiamas 
už mirtį to žmogaus, kurio ma
šiną jis buvo užgavęs. Pasi
rodo, kad tas žmogus mirė nuo 
plaučių uždegimo, koris, pagal 
gydytojo nuomone, galėjo išsi
vystyti nuo to smarkaus sukrė
timo. Skundėjas turėjo ir liu
dininkus, kurie matė tą atsi
tikimą ir parodė, kad sukreti-

nesumokės už pa- 
kitam automobilis-

savo saugumo bu-

Vakar rytą penki drąsus ban
ditai užpuolė Goldblatt . brolių Matty' Novnk, 2104 So. 56th 
departamentinę . krautuvę prie Avenue. . 
47th ir Ashland avenue. Krau
tuvėj tuo metų buvo apie 60 
patarnautojų ir apie- 300 klp 
jentų, bet piktadarių tai nenu- 
baidė.

Matyt, gerai žinodami krau
tuvę, jie nuėjo tiesiai į kasie- 
riaus Mrs. Bernice Reinkall 
raštinę, pirmam aukšte, atėmė 
nuo jos $6,500, ir pabėgo be
veik nekliudomi, 
tektyvai paleido 
paskui banditus, bet nei vieno 
turbut nekliudė. Jie nuvažiavo 
automobilyj, kurį turėjo pasi
statę prie Marshfield ir 47-.

Krautuvės de- 
kelis šuvius

Vis Dar Nesuranda 
O’Hare Mirties 
Kaltininko

Gražiis Parengimas 
Melrose Parke

Pas mus, orui atšalus, žmo
nės daugiau pradedą rengti vi
sokius vakarus. Štai j Lietuvių 
Susivienijimas Provaizo .Apy
gardos dr-tė rengia gražų šo
kių vakarą šeštadienį, 18 d. lap
kričio, prie 23-čios gatvės ir 
Lake St., Melrose Park, J. Wai 
chulio svetainėj. Pradžia 7 vai. 
vakare.

A, / ' • į f* S. A

Bus gera muzika ir bus iš- 
laimėjimų ir kitokių, pramogų. 
Visi, jauni ir seni, kviečiami 
atsilankyti ir iš toliau ir pa
remti šią dr-tę ir pasimatyti 
su savo draugais.

' Narys.

rankos jis gavo $5,000.00 tik 
todėl, kad nebuvo ant vietos 
išegzaminuotas.

Nebūk Minkštaširdis
Jeigu kitas automobilistas 

yra peržengęs trafiko taisyk
les, nebūk minkštaširdis, reika
lauk policisto, kad areštuotų ii 
surašytų apkaltinimą. Laikyk 
visus savo užrašus tvarkoje, 
nes tas pagelbės teisme, jeigu 
kokį nors “raketieriai” pašauk
tų.

O jeigu turite automobilių 
apdraudą, tai, geriausia, nieko 
niekam nesakykit, bet tuojau 
šaukite savo apdraudos bendro
vę ir klauskit instrukcijų. Ga- 

statistika parodo; vę ias instrukcijas — žinosite

Suėmė Penkis žmones Ciceroj,

mas buvo labai didelis, ir jo 
našlei simpatizuojanti “Jury” 
priteisė Joną D. mokėti jai 
$15,000.00. Kadangi jis turėjo 
tik $5,000.00 apdraudos, tai 
$10,000.00 uždėjo ant jo namo, 
kaipo mortgičių.

Geriausia yra saugotis bile 
kokių susidūrimų su automo
biliais, bet
kad aukščiaus ar vėliaus į to- ką daryti 
kią nelaimę pakliūsi.

Chicagos ir apskričio polici
ja, ir net federalės valdžios 
agentai ieško chicagiečio milio- 
nieriaus — “gengsterio” Ed- 
ward J. O’Hare žmogžudžių. 
Užmuštasis buvo turtingas Ci- 

lenk- 
kon- 
lenk- 
jisai 
Chi-

Naudokitės “Nau
jieną” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.

T. Rypkevičia.

Šiandien Stilsono
Prakalbos Ciceroj
KALBĖS LIUOSYBĖS 
SVETAINĖJ

Annerberg Išeina 
Iš Arklių Lenta 
tynių Biznio

Prakalbos šiandien, ketvirta
dienį, Liuosybės svetainėje, 
14th ir 49th gatvių. Pradžia 
7:30 P. M. Kalbės J. V. Stilso- 
nas, taipgi drg. V. B. Ambrose. 
Įžanga laisva.

Prakalbas rengia LDA. 4-ta 
kuopa ir L. S. S. Centralinė 

. kuopa.
Čicero lietuviai yra ragina

mi prakalbose atsilankyti. Drg. 
Stilsonas yra nepaprastai ge
ras kalbėtojas ir papasakos ži
nių apie sovietų Rusi ją,kurios 
yra labai įdomios visiems lie
tuviams. Jis gerai tuos daly
kus žino, nes pats juos 
veno.

Drg. Stilsonas taipgi 
ir apie dabartinį karą, 
apie garsųjį Hitlerio ir 
no susitarimą. r

Kas galit—dalyvaukit, 
gailėsit!

Ginasi, Kad Nekaltas

Milionierius laikraščių leidė
jas ir savininkas Nationwide 
Sindikato, Moe Annenberg, ku
ris platino žinias apie arklių 
lenktynes, vakar pranešė fede- 
raliam teismui, kad sindikatą 
likviduoja. Išeina iš arklių lenk
tynių žinių biznio.

Vakar įvyko pirma sesija fe
deralės bylos, iškeltos Annen- 
bergui dėl tariamo income tak
sų nemokėjimo. Kaltinamojo 
advokatai įteikė teisėjui Wil- 
kerson pareiškimus, kad jis yra 
nekaltas. Tie pareiškimai bus 
svarstomi lapk. 27 d.

Einant skundu, Annenberg 
yra skolingas valdžiai $5,500,- 
000. Jis pasilieka laikraščių lei
dimo biznyj, bet Nationwide 
biznio nebevarys.

cero Sportsmen’s arklių 
tynių parko viršininkas ir 
troliavo tos įstaigos arklių 
tynių biznį. Sakoma, kad 
turėjo artimus ryšius su 
cagos gengsterių sindikatu ir 
palaikė ryšius su Al Capone.

• Viena Versija, kurią pada
vėm pirmiau, sako, kad O’Ha- 
re’ą nužudė Al Capone drau
gai, priruošdami Chicagps ark
lių lenktynių ir kilų "biznių kon
trolę buvusiam Chicagos ‘‘gen
gsterių karaliui”, kuris netru
kus bus paleistas iš kalėjimo.

Naujausia versija sako, kad 
O’Hare buvo artimas Capone 
draugas. Jis buk buvo beveik 
vienintelis Chicagos “gengste
rių” organizacijos narys, pali
kęs ištikimas Capone’i. Kiti, 
sako tos vėliausios žinios,’ pa- 
veržę visus biznius nuo Capone 
sėbrų kontrolės ir sau ėmė jų 
pelnus, 
nepalikę 
kuris ir 
goj.

Tokiu 
šia versija, 
Capone’s gengsteriai1 (Frank 
Nitti, Jake Guzik, Louis Cam- 
pagna, Paul Ricca ir Willie 
Heaney) nutarę O’Hare’ą nu
žudyti, kad jisai juos neišduo
tų Capone’i, kai tas atgaus lais
vę.

Jie net beveik nieko 
Capone broliui Ralph; 
dabar gyvena Chica-

budu, einant naujan
tie neištikimieji

Apie porą mėnesių atgal 
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, , Kliudai ir viso
kios įstaigos pį^Š^įnos praneš
ti “Naujienoms^ dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti^ su kitais pa
rengimais ir išrengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą ' “Naujienos” tei
kia nemokamai.'
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GERB, Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, k u r ios 
skelbiasi Naujienose.

Chicagoj vystosi triukšmas, 
kuris gali iškelti aikštėn daug 
nesmagių dalykų.

Kaip jau “Naujienose’’ buvo 
rašyta, pereitą trečiadieni bu
vo nužudytas Edward J. O’
Hare, turtingas ir gengsteriams 
artimas chicagietis — arklių 
lenktynių park^ savininkas.

Pradėjusi tyrinėti jo reika
lus, policija surado, kad O’
Hare turėjo artimus biznio 
santykius su miesto teisėju, 
bridgeportiečiu Eugene J. Hol- 
’and, kuris gyvena adresu 2117 
So. Lowe avenue. Jie buk tu
rėję sindikatą ir supirkinėję 
nejudinamą nuosavybę, v (

T tyrinėjimą .vakar įsimaišė 
•r Chicagos federalė prokura
tūra.-

Baino Bankų Transakcija
Vakar po pietų mieste pas

klido sensacinga žinia, kad 
Hollando-O’Hare * sindikatas, 
kuriame dalyvavęs real-estati- 
ninkas John McCarthy, 1405 
W. 63rd st., ir keli kiti chica- 
giečiai, nupirko užsidariusių 
Baino įiapkų turtą už $17,500. 
Receiveris Ai bers ir valstijos 
auditorius arrett tam buk 
griežtai priešii tranz-
akcija praėjo. '

Nupirkęs bankų turtą, sindi 
kalas buk tai netrukus gavo iš 
miesto $17,225 čekį, kuris pri
klausė Baino bankams už tur
tą, kurį miestas perėmė 1930 
melais, platindamas Pulaski 
avenue, Tokiu budu tas turtas 
sindikatui beveik nieko nekai
navo. Tik vėliau sindikato sa
vininkai sumokėję receive- 
riams $2,500, kai tie ėmė per
daug protestuofi prieš 
nįšieis transakciją.

Baino bankai vienu 
turėjo apie $13,000,000 
zitų ir depozitorių priskaitė 
25,000. Tarp jų buvo daug lie
tuvių..

Iš buvusių Baino bankų nuo
savybių minimam sindikatui 
dabar priklauso Fisher namas, 

West 
Pu-

Daugelis chicagiečių nekant
riai laukia geresnių kurinių 
meno atžvilgiu šį rudenį. Po 
savaitės darbo dienos norisi ka 
nors įdomesnio, prakilnesnio ir 
užimančio išgirsti bei pamatyti. 
Visi sutiks, kad permaina, pav., 
septintadienis praleisti šmaglo 
j e aplinkumoje yra sveika.

’ ■ ** * ’’. f’.' ■ ■ * ' t * I* • »

Naujos Gadynės choras jau 
seniai sunkiai dirba ir ruošiasi 
savo pirmam muzikališkam ir 
geram perstatymui šį sezoną. 
Galima neabejotinai sakyti, kad 
bus ko gėrėtis sekant vaidini
mą ir kad visiems pakels jaus
mus tos gražios muzikėlės bei

Ghoras stato scenoj trijų ak
tų Grand operą, Bohemian Giri

tokios

laiku 
depo-

vra
pa-

prie 63rd ir Kedzie, ir 
Lawn namas, prie 63rd ir 
laski avėųūe.

• f

Kiek šiose informacijose 
teisybės—dabar dar sunku
sakyti. Taipgi nežinia kokią 
rolę sindikate lošė teisėjas 
Holland. Gal visas dalykaę 
yra tuščias gandas. Chicagos 
prokuratūros ir kitos įstaigos 
netrukus turėtų surasti siūlus, 
kur'e nuves prie teisybės. R.

Skelbimai Naujienose 
duoda įauda dAitn 

uaęios Naujienos 
dinsros.

dynės choras, taip mokytojas 
Jurgis Steponavičius deda vi
sas galimas pastangas šią ope 
rą, “Behemian Giri”, pastatyti 
scenoje tinkamiausiai. Reikia 
pripažinti, kad veikalas yra vie
nas iš rinktinų, ir kad viską 
tinkamai prirengti, reikia daug 
darbo ir pasiaukavimo 
srityje.

109 metų senumo
’ Tai gražus kūrinys, 

100 melų senumo, kuris

meno

lyg‘ai 
pirmą

m. Pirmas malonumas šį kuri- c
nį "išgirsti lietuvių kalboje teks 
rockfordiečiams. Jie bus pir
mieji klausytojai, žiūrėtojai ir 
sprendėjai to kurinio, kurį 
Naujos Gadynės choras per
duos savo gabumais bei triusu.

✓

Nėra didelių abejonių apie 
perstatymą, nes Naujos Gady
nės cįiorap turi gerą vardą iš 
praeities, Jau daug sykių veika
lą po veikalo scenoje statė ir 
lik su mažomis techniškomis 
kliūtimis pavykdavo. Todėl ti
kimasi, kad su eile metų prak
tikos ir įgytu patyrimu opera 
“Bohemian Giri” bus gerai su
vaidinta ir kad visi atsilankę 
turės malonumą, kaip iš lošimo 
pusės, taip iš muzikalės^

Kviečia Rockfordo Kuiliuos 
Draugija

Rockfordan chorą
Kultūros Draugija. Tai yra vie
na tų draugijų, kuri yra ne tik 
iš vardo, bet ir iš darbų kultū
rinė, kuri deda triūsą ir visas 
pastangas duoti rockfdrdie- 
čiams ką tokio gražaus ir pra
kilnaus, ką su mažomis spėko
mis mažesnėse kolonijose var
gu galima atlikti. Tad nors at
sitraukę spėkas iš toliau, rock- 
fordiečiai duoda progos vietos 
žmonėms gero meno kurinį 
matyti. —Choro Rėmėjas.

1
•z Vakar ir užvakar Mar- 

ąuette Parko apylinkėj švais
tėsi būrys jaunuolių, kurie už
puldinėjo vietos biznierius. 
Tarp nukentėjusių buvo keli 
lietuviai, kurie užlaiko krau
tuves W-tos gatvės apylinkėj. 
Plėšikų grobis, buvo mažas, nes 
jie nepasižymėjo didele drąsa 
ir bėgo iš krautuvių su pir
mais pavojaus ženklais. Vieną 
lietuvį biznierių jie buvo pra
dėję. mušti, bet jam pasisekė 
apsiginti su pagalba “popsoW 
butelių.

• Prie Halsted ir Harrison 
gatvių trys vyrai pagrobė 18 
metų merginą, Bernice Tho- 
mas, nuo 4547 So. Talinan 
avenue, ir su automobiliu nu
sivežė ją adresu 1353 W. Har
rison st. Jai pasisekė pabėgti, 
kai pasirodė praeivis ir už
puolikai pabūgo policijos.

• Vakar paaiškėjo, kad Chi- 
cagon atvažiuoja kongresmo- 
nas Martin Dies. Jisai čia ka
mantinės vietinius' komunis
tus, kurie, sako, “bando paim
ti savo kontrolėn ūkininkų or
ganizacijas ir vėl plečia savo 
veikimą, prisidengę naujais 
nekaltais vardais.” Kongres- 
monas Dies apsistos Sherman 
viešbutyj. Į liudininkus jo ko
mitetas turi pasišaukęs septy-

vadus.
Chankin, Vo- 
dabar gyve- 
buvo privers-

• Kai Jacoh 
kietijos pilietis, 
nantis Chicagoj, 
tas bėgli užsienin, naciai pa
silaikė sau visą jo turtą. Chan
kin nenusileido. Atvykęs Chi- 
cagon jisai užvedė bylą, rei
kalaudamas, kad Chicagos 
bankai sulaikytų mokėjimą 
pinigų, kuriuos Berlyno Deu
tsche Bankas turėjo Chicagoj. 
Byla perėjo per Chicagos ap^- 

ir federalį teismą ir
Vokietijos 
duru su 

ir jam

kričio 
Chankin laimėjo, 
bankas už teismo 

'’Khankinu susitaikė 
išmokėjo apie $5,000.

• Trys maskuoti 
pabėgo su $1,000 iš 
Cab bendrovės garažo, 1510 
North D ame n

• Prie 98th 
nue gatvekaris

banditai
Checker

r

kviečia

pa-

avenue. t 
ir Ewing avc- 

užmušė 60 me- 
Mrs. Theresa

Caleste, nuo 837 Garibaldi pi.

Kupiškėnai Vėl 
Pasiuntė $100 
Auku Lietuvon

pergy-

Didžiuojasi gražuole

t

J

• Nuo šnipo?

kalbės 
taipgi 
Stali-

Krata Ciceroj 
z t

Užvakar vakare prokuratū
ros policija padarė kratą Pad-

nesi-
RENGĖJAI.

o
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Sincereiy your Friend

k him my measaga.

i
Laiškas iš Lietuvos 
Misterija 
Laiškanešiui

BRIDGEPORT. — šią savai
tę atėjo laiškas iš Kėdainių 
Pašto iŠ Lietuvos. Laiškas bu
vo apdraustas ir užnumeriuo- 
tas ant voko...

Laiškanešis negalėdamas su
prasti ką gali reikšti tas nu
meris, paprašė leidimo jį išsi
kirpti ir parnešti atgal į paštą. 
Mat, Lietuvoje numeris 7 yra

Išgelbėjo 4-is 
Nuo Mirties

Drąsus ugniagesiai išgelbėjo 
keturis žmones nuo mirties už 
sidegusiam trijų aukštų name 
ties 129 S. Leavitt st. Išgelbė 
tieji yra aklas 57 metų Harry 
Noradian, Mrs. Evelyn Blakney, 
ir jos du mažyčius kūdikius, 3 
mėnesių Jackie ir 16 mėnesių 
Bobbie.

rašomas su perbraukta uode
ga, todėl jam nebuvo aišku ar 
tai yra septyni ar ne. Manė gal 
tai slaptas šnipų šriftas.

Laišką
Ambrose

aplaikė Mrs. V. B 
nuo Lowe Avė.

Kaimynas.
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kio laisvus kapus. Pirkę bran
gią medžiagą dėlei kapų tvoros 
ir ištuštinę iždą.

Kupiškėnu Kultūros Draugija 
vienbahųai nutarė tuojau pa
siųsti 125 dolerius. Visi draugi
jos nariai remia tą musų suma
nymą ir trokšta, kad Kupiškio 
laisvos kapinės butų pažiba 
Lietuvos kupiškėnams. Jau ke
lintą šimtinę pasiunčia Lietu
vos kupiškėnams. Tad valio 
Chicagos Kupiškėnų Kultūros 
Draugija, kad taip sutartinai 
dirba tą kilnų ir gražų darbą.

Gražuolė yra kupiškietė
Kupiškėnas K. Davidonis au

kavo 1 dolerį ir pareiškė, kad 
jam prie širdies kupiškėnų su
manymai. K. Davidonis yra tė
vukas gražuolės Onytės Davi- 
doniutės “Miss Lithuania”, kuri 
atstovavo lietuvius 1940 metų 
automobilių parodoj. Tad ku
piškėnai gali pasididžiuoti turė
dami gražuolę savpjų tarpe.

Prie draugijos prisirašė du 
jaunuoliai, Bernice Laučiutė ir 
M. Matuzas. Kupiškėnai juos 
su džiaugsmu priėmė, nes jie 
pageidauja ir daugiau jaunuo- 

kurie su daugiau energijos

Lapkričio 4 dieną M. Matuzo 
bute, 2942 W. Pershing Road, 
įvyko Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos mėnesinis susirinki- 
mas. Narių atsilankė daug ir 
padarė kelis svarbius nutari
mus.

Valdybos raportai buvo, pri
imti vienbalsiai. Komitetas va
karui rengti pranešė, kad bun- 
co party įvyks gruodžio 2 d. 
žinomoj Hohvwood svetainėje, 
2417 W. 43 St., Brighton Par
ke. Bilietai jau platihami ir vi-1 pagelbėtų mums dirbti tą gra
sus narius prašome prisidėti žų da^bą^ M. Matuzas, įstoda- 
prie šio darbo.

Buvo skaitytas laiškas iš Lie-’sus 
tuvos nuo E. K. ,D. Kupiškio i“S-

Laiškas, kurįs buvo surastas nužudytojo O’Hare kambaryje. z Laiške sakoma 
kad Capone grūmojęs su O’Hare suves# sąskaitas

mas į Kupiškėnų Draugiją, vi- 
i pavaišiho su alučiu 

tuvos nuo E. K. .D. Kupiškio .“Schlitzu” ir užkanda, nes jis 
skyriaus valdybos. Laiške pa- užlaiko gėrimų įstaigą. Kupiš- 
žymėta, kad jiems trūksta pini- kėnaį yra didžiai dėkingi Matu- 
gų užbaigimui gražinti Kupiš- zui už vaišes. —P. B.




