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NEPAKĘSIA RUSU EKSPANSIJOS I 
*■ BALKANUS

Gal atnaujins reikalavimą Tunisijos 
ir Korsikos • «,-*

ROMA, Italija, lapkr. 16. — 
Vyriausybė kontroliuoja Itali
jos spaudą. Svarbesnieji fašis
tų pareiškimai spaudoj telpa 
arba . užgirti vyriausybės, arba 
jos inspiruoti.

Kaip Mussolinio vyriausybės 
užgirtą pareiškimą tenka skai
tyti -Francis Coppola straipsnį 
laikrašty “Gazetta Del Popolo’’. 
Straipsnis įspėja sovietų Rusi
ją, kad Italija nepakęs jos eks
pansijos j pietus — už Karpa
tų kalnų, į Dunojaus klonį, į 
Balkanus arba Viduržemio ju
ros link.

Manoma, šitas pareiškimas 
liečiąs ir rusų norą atimti Ru
munijai Besarabiją. Paskuti
niaisiais laikais Italija, prita
riama Britanijos, skleidžia Bal
kanų sąjungos idėją. Balkanų 
sąjunga proponuojama tikslu 
užkirsti kelią -Stalino ir Hitle-

at

ki-

rio užmačioms pietų ir rytų 
žvilgiu.

Tenka atkreipti dėmesį į 
tą dalyką. Italijos žurnalistas
Virginio Gayda dažnai pareiš
kia spaudoje paties Mussolinio 
mintis, štai šitas Virginio Gay
da, kalbėdamas per radiją, ata
kavo Francuziją. Jis tarp ko 
kita pasakė, kad Francuzija tu
ri 3,000,000 gyventojų mažiau, 
negu Italija. Tuo tarpu Fran- 
euzijos kolonijos esančios de
šimt kartų turtingesnės nei 
Italijos ir Francuzija turinti 
kolonijų dešimt kartų daugiau 
nei Italija. Italija neišsižadan
ti savo reikalavimų.
/ Ryšium su Gayda ir kitais 
pareiškimais daromas išvadas, 
jogei netolimoj ateity Italija 
gal vėl pradės reikalauti, kad 
Francuzija atiduotų Italijai Tu- 
nisiją ir Korsiką ir duotų ki
tokių koncesijų.

Naciai turi ekstra Mirė Vyriausiojo 
teismo narysdarbo

BERLYN AS,' Vokiėti jC lapk. 
16, —-Spaudoje^pašiįtodo žinių 
apie ‘ auganti nepasitenkinimą 
nacių režimu Vokietijoje. Na
ciai turi nemažai darbo nepa
sitenkinimui slopinti. Dabar 
jiems atsirado ekstra darbo.

Berlyniečiams tenka rytme
čiais pastebėti burius darbinin
kų plaujančių langus ir švei- 
čiančių trobesių sienas. Jie nu
valo įvairius naciams nepalan
kius, prieš nacius atkreiptus 
užrašus ant sienų, langų ir ant 
tvorų. Kartu su kįlančiu visuo
menės nepasitenkinimu Hitle
rio ržeimu ir nepalankus na
ciams Šukiai įvairėja ir dau
gėja.

WASHlNGTON, D. C., lapk. 
— KetyirtadieiHGkFy tą, 3:14 
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SUOMIAI NORI UŽKARIAUTI RUSIJĄ 
-SAKO SOVIETŲ SPAUDA

š$

■

iššš

#įį

K

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 16. — Komunistinė Ru
sijos spauda varo atakas prieš 
Suomiją. Tokias atakas, kokias 
vedė Vokietijos spauda prieš 
Lenkiją, pirm negu jos armija 
įsiveržė

Pav.
spaudoj
tų oficialios žinių agentūros, 
straipsnis. Jis aiškina, kad Suo
mijos valdžia skatina savo ša-

Lenkijon.
ketvirtadienį Rusijos 
patalpintas Tass, sovie-

lies gyventojus nepakęsti Ru
sijos. Kad Anglijos buržuazija 
pakreipė suomių nuotaiką prieš 
rusus. Kad reakciniai Suomijos 
elementai svajoja užkariauti 
Rusiją ir išplėšti suomių įtaką 
net iki Uralo kalnų.

Ryšium su šitomis atakomis 
Suomijoj ' ir kitur keliamas 
klausimas, ar šitas komunistę 
spaudos vajus nėra paruošimai 
rusų opinijos karui su Suomi, 
ja.

C.LO. UNIJA GAL SUGRĮŠ Į A.D.F

>r*uJlenų-Acme Telephoto
RATON, NEW MEXICO. — Los ^.ngels-Chicago traukioje, kuvis nušoko nuo 

bėgių ir apsivertė. Niekas sunkiai nebuvo sužeistas. . ■ VliH

Nužiūrimi kandida
tai į Vyriausi jį 

teismą 1

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

HAAGA, Holandija, lapk. 16. 
—- Holandijos politiniuose rate
liuose kalbama, kad Hitleriui

Naciai neišsižadėjo 
plano užpulti Ho

landiją

Organizuoja britų ir 
franeuzų ekonomi

nę tarybą
LONDONAS, Anglija, lapkr.

16. — Paskelbta, kad Britani- 
, ja ir Francuzija organizuoja 

ekonominę tarybą. Tarybos tik
slas bus koordinuoti abiejų ša
lių gamybą, reikmenų pasjdr-' 
stymą, etc. Taryba veiks kol 
karas tęsis. O gal, jei praktiš
ka, ji pasiliks ir po karo.

i(C f _ 
valandą, niirė Jungt. Valstijų 
Vyriausiojo teismo narys, tei
sėjas Pierce Butler, 73 metų 
senumo.

Jau keturis Vyriausiojo teis
mo narius prez. Rooseveltui te
ko paskirti. Dabar, Butleriui 
mirus, teks paskirti ir penk
tą.

Butler buvo vienas konser
vatyviausių teismo narių. Kon
servatyvesnis už jį skaitosi ne
bent teisėjas Reynolds. Butle- 
ris buvo kilęs iš neturtingos 
šeimos, bet išėjęs mokslą pa
tapo geležinkelių advokatu, su
sikrovė turto ir laikui bėgant 
buvo paskirtas Vyriausiojo tei
smo nariu. Ypatingai jis buvo 
priešingas įvairiems Naujosios 
Dalybos įstatymams.

Konfiskavo 500,000 
tonų Vokietijos 

prekių

Vokietijos prekybi
nis lėktuvas suimtas

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
16. — Paskelbta, kad nuo ka
ro pradžios iki šiam laikui tal
kininkai, britai ir francuzai, 
užgriebė Vokietijos prekių apie 
500,000 tonų. Paskelbta taipgi, 
kad Vokietija turinti tik 80 
submarinų — taip tų, kurie 
jau yra pastatyti ir tarnauja, 
kaip dar tik statomų. >LONDONAS, Anglija, lapkr. 

16. — Paskelbta, kad britų 
kreiseris suėmė vokiečių pre
kybinį laivą Leander, 989 to
nų.

Chicagai ir apielinkei fede- 
. ralio oro biuras šiai dienai pra

našauja:
Bendrai giedra; truputį šal

čiau; vidutinio stiprumo vaka- 
rų vėjai, gal pasikeičią į šiau
rės vėjus; saulė teka 6:41 v. r., 
leidžiasi 4:28 v. v.

WASHINGTON, D. C., lapk 
16. — Mirė Vyriausiojo teis 
mo narys, teisėjas Pierce Būt- yra būtinas? reikalas pradėti 
ler. Prez. Rooseveltui teks pą- ofensyyą prieš talkininkus bė- 
škirti naują teisėją mirusiojo 
vieton. L

Vyriausi numatomi kandida- 
tai tai Vietai dabar atrodo šie: 
generaluš Jungt. Valstijų ad
vokatas Robert* H. Jackson, ge- 
neralus prokuroras Frank Mur- 
phy, senatorius Robert L. Wag- 
ner, senatorius Lewis Schwel- 
lanbach ir teisėjas Harold Ste- 
phens, iš Utąh. (

Capone paleistas 
iš kalėjimo

Vokietijos generolai 
nori nusikratyti 

naciais
.. —

PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
16. — Laikraštis “Journal” 
ketvirtadienio laidoje talpina 
pranešimą iš Šveicarijos. Pra
nešimas sako, kad Vokietijos 
generolai mano, jogei naciai at- 
Jyvenę savo naudingumą. Vo- 

ietijai esanti reikalinga kito
kia vyriausybė, kuri padarytų 
su talkininkais taiką, sugrąžin
tų nepriklausomybę čeko-Slova* 
kijai, Lenkijai ir leistų Austri
jai balsavimu apsispręsti.

WASHINGTON, D. C., lapk.
16. — International Ladies Gar- 
ment Workers (moteriškų rū
bų siuvėjų) unijos vykdomoji 
taryba nutarė paleisti narių re
ferendumui klausimą, ar jie 
nori sugrįžti į Amerikos Dar
bo Federaciją.

Kai tvėrėsi C.LO. (dabar va
dinamas Industrinių Unijų Kon
gresu), tai International Ladies
Garment Workers Union buvo baliai, 
tarp dešimties kitų A.D.F. uni- A.D.F. ir negrįždama į C.LO 
jų, kurios suorganizavo C.LO.

Prez. Rooseveltui raginant, vestas
prieš metus laiko prasidėjo balsavimu išspręsti.

I A.D.F. ir C.I.O. derybos Vie
nybei unijiniame judėjime at- 
I steigti. Derybos nutruko. Mo
teriškų rūbų siuvėjų unija po 
to pasitraukė iš C.LO. Jos pre
zidentas Dubinsky aiškino, kad 
vienybė galima buvo atsteigti, 
tačiau užsispirimas kai kurių 
unijų vadų tikslą sulaikė.

•Išėjusi iš C.LO., moteriškų 
rūbų siuvėjų unija laikėsi nuo.

ncsiglausdama prie
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

16. — Kalbėdamas atstovų ru 
muose Britanijos iždo sekreto
rius Sir John Simons pareiškė, 
kad Vokietijos veiksmai rodo 
ženklų, jogei naciai nepadėjo i 
šalį planų Užpulti Holandiją. 
Simops padąfė pa?lartientui pr^ 
neŠItną apie karą ir-5 tarptauti
nę padėtį vietoj premjero Cham- 
berlaino, kuris serga. '

Dabar grįžimo klausimas pa- 
nariams referendumogili ateinančių šešių mėnesių. 

Skubintis reikia ypač todėl, kad 
Vokietijos gasol|nc' sandėliai jau 
žymiai nusekę, o galimumo pa
pildyti juos nematyti. Net Sta
linas nestengiąs Hitleriui šita
me reikale padėti; 5

—X—X—X—

HA AG A,f Holandija, lapk. 16. 
— Vokietijos vyriausybė atme
tė Belgijos ir Holandijos pasiū
lymą tarpininkauti taikos inte
resuose. Tačiau Holandijoj vy
rauja nuomonė, kad durys tai
kai paliktos atdaros ir kad pa
stangas taikai įvykdyti galima 
bus atnaujinti ateity.

—X—X—X—

PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
16. — Karo veiksmai vakarų 
fronte ketvirtadienį susidarė 
tik iš lėktuvų skraidymo apžiū
rėjimo tikslais. f

---- X—X—X----

ROMA, Italija, lapkr. 16. — 
Numatoma, Italija vėl pradė
sianti reikalauti iš Francuzijos 
Tunisijos ir Korsikos. Italijos 
spauda kalba, kad neutralumas 
nereiškia reikalavimų išsižadė
jimo. \

Devyni komuni štai 
areštuoti Paryžiuje

i

Paskandino britų 
laivą Indijos van

denyne

Dęwey, New Yorko 
advokatas, paskelbs 
kandidatūrą į prezi

dentusCAPE T0WN, Pietų Afrikos 
Unija, lapkr. 16. — Vokietijos 
laivas paskandino britų preky
binį laivą Scala, 706 tonų. Bri
tų laivas paskandintas 180 my
lių į rytus nuo Loureno Mar- 
ques, Mozambiąue kanale, In
dijos vandenyne. Manoma, pa
skandintą laivą užpuolęs gink
luotas vokiečių prekybinis lai
vas. Klausiama dar, ar nepa
skandino jį vokiečių šarvuotlai
vis Deutschland. 8

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
16. — Adv. Thomas E. Dewey, 
einąs prokuroro pareigas New 
Yorke, išgarsėjo bylomis prieš 
raketierius. Apie jį pradėta kal
bėti kaip apie republikonų par
tijos kandidatą į prezidentus. 
Gruodžio mėnesio 6 d. š.m. jis 
kalbės Minneapolise. Manoma, 
jis toje kalboje pasiskelbs esąs 
kandidatu nominavimui į pre
zidentus republikonų partijos 
sąrašu.

PARYŽIUS, Francuzija, lapk. 
16. Ketvirtadienio rytą Pa
ryžiuje areštuoti devyni komu
nistai, jų tarpe Paryžiaus mie
sto tarybos du nariaf. Francu- 
zijoj komunistų veikla yra už
drausta, bet kai kurie Stalino 
agentų dar stengiasi veikti. Tai
gi ryšium su ta veikla ir pa
daryti areštai, šiomis dienomis 
komunistai mėgino išleisti slap
tą laikraščio “L’Humanite” lai
dą. Ji tapo konfiskuota.

lapkr.HARRISBURG, Pa
16. — Al Capone, buvęs Chica- 
gos butlegerių karalius, ketvir
tadienį paleistas iš kalėjimo. 
Jis išsėdėjo 
metus, šešis 
liką dienų.

Manoma,
patalpins jį kuriam laikui pri
vačioj sanatorijoj. Capone ati
duotas giminėms miestely 
Lewisburg, Pa. _>

•>

kalėjime 
menesius

septynis
ir dvy-

Capončs gimines

Dėl karo sumažėjo 
Vatikano pajamos

Britų karo laivai Ka 
■ nados vandenyse

Chrysler įmonių 
streikas tęsiasi

ROMA, Italija, lapkr. 16. — 
Vokiečiai ir rusai pasidalino 
Lenkiją. 24,000,000 lenkų bu
vo geri aukautojai popiežiui. 
Lenkijos aukos Vatikanui žy
miai užtruko. Net pirm karo 
naciai jau buvo labai apsunki
nę aukoms į Vatikaną plaukti 
iš Vokietijos. Penkioliką milio- 
nų markių, skiriamų Vatikanui, 
vokiečiai ir dabar sulaiko, ne
leidžia išgabenti.

Nutruko arba žymiai suma
žėjo aukos Vatikanui iŠ kata
likiškos Austrijos, iš Čeko-Slo- 
vakijos ir iš kitų valstybių. 
Restrikcijos valiutai išgabenti 
iš įvairių valstybių taipgi už
gauna Vatikano registerius. 
Francuzijos ir Britanijos pilie
čiai, apsunkinti karo naštos, 
šykštauja.

Vatikanas niekuomet neskel
bia savo biudžeto. \Taigi tikrai 
nežinoma, bet apytikriai ap- 
skaiČiupjama, kad Vatikano pa
jamos sumažėjo 40 procentų.

✓

Pirmieji Jungt. Val
stijų lėktuvai išga
benti talkininkams

kreiseriai Hood, Repulse 
Renovn) patruliuoja Ka- 
vandenis. Ryšium su šių

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
16. — Dienraštis “The London 
Daily Mail” paskelbė ketvirta
dienį, kad pirmieji laivai su ka
ro lėktuvais apleido Jungt. Vai 
stijas ir plaukia į Europą.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
16. — Pranešama, kad Brita
nijos 
(arba 
nados
laivų atplaukimu į Amerikos 
vandenis daromi spėjimai, ar 
jie nepasiųsti čia tikslu Vokie
tijos karo laivų Deutschland ir 
Adm. Sheer medžioti, šitie bri
tų karo laivai yra pakankamai 
greiti ir pakankamai galingi 
vokiečių 'karo laivams įveikti.

DETROIT, Mich., lapkr. 16. 
— Ketvirtadienį jau 42 dienas 
Chrysler korporacijos darbinin
kai streikavo. Penktadienį jie 
bus išstreikavę tiek laiko, kiek 
streikavo General Motor korpo
racijos darbininkai 1937 m. Ma
noma, kad dar bent keletą die
nų streikas tęsis. Automobilių 
darbininkų unijos ir Chrysler 
korporacijos atstovų derybos 
vedamos.

Deutschland paskan
dintas?

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
16. — čia pasklido gandas, kad 
Britanijos kreiseris paskandino 
vokiečių karo laivą Deutsch- 
land, kuris medžioja talkinin
kų prekybinius laivus Atlanto 
vandenyse. Gandas betgi nepa
tvirtintas.

Naciai kariaus 
iki galo

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
16. — Autoritetingas nacių vy
riausybėje asmuo ketvirtadienį 
pareiškė, kad Vokietija kariaus 
iki galo — iki Britanijos vado
vybė pasaulyje bus sunaikinta, 
šitas pareiškimas tapo padary
tas ryšium su atsakymu bel
gams ir holandams, kurie ra
gino kariaujančia^ šalis taiky
tis

Britanija sulaikė 
igabenimą vaisių 

'' : .i' ’ . ? ■ V <■

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
16. — Importavimas vaisių iš 
Jungt. Valstijų į Angliją su
laikytas pagal valdžios įsaky
mą išleistą ketvirtadienį. Spe
cialiais leidimais bus galima at
gabenti vaisių į Angliją iš' kąi 
kurių britų imperijos dalių, bet 
ne iš Jungt. Valstijų. Vėliau 
importas vaisių’ iš Jungt. Val
stijų į Angliją gaj bus , atnau
jintas.

■ ' <

Daktarui paskyrė 
mirtieš bausmę

BENTON, iii., lapkr. 16. —• 
Dr. George Gore, 65 metų, prieš 
kurį, laiką nušovė Bentono ad
vokatą Carl Choisser. Prisaikin- 
tųjų posėdininkų teismas rado 
Gore kaltą ir paskyrę jam mir
ties bausmę,.-

Areštavo keletą ko
munistų Graikijoje

ATĖNAI, Graikija, lapk. 16. 
— Vyriausybė paskelbė areš
tavusi keletą komunistų Atė
nuose. Surado dvi slaptas ko
munistų spaustuves, kuriose 
Stalino agentai spausdino laik 
raStėlį ir lapelius.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon įtant Vilniaus kraštą)

ama.

NAUJIENOS
1739 .SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, DLL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.
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Detroito Lietuvių Žinios
............... Z . ...  L,

THE BARON regrėts the Absehce 
of lašt week’B column, for he could 
informed the Detroit Lithuania of 
the large banquet held in honor of 
Mr. A. P. Kvederag, present teach- 
er of the Detroit Lithuanian Dra- 
matic ChorUs, which Will prėšėht its 
first program of the 1939-40 Sėe- 
son on the lašt Sunday of this 
month, November 26, at the Lithu- 
anian Hali, located at Twenty 
Fifth Street and Vernor Hightoay.

It would be worlh comrtiėnding 
upon the fact that the Men’s Cho
rus is also attempting to secure the 
Services Of APK, and that the Aido 
Chorus have befcn thinking of tak- 
ing up the šame cry. When the 
contract with APK and the DLDC 
is drawn' up, if it ever will (dig, 
dig, dig), it would be wdrthWhile 
to include a clause which calls for 
the Services of the Chicagoan ex- 
clusively—well, it was only men- 
tioned as- a method of insurahee

■ ifc, l i ■■ ■*  .................... ..... ........ . *•' ■
NAUJAI ATIDARVTas DAKTA

RIŠKAS OFISAS
Dr. Frank M. Miscavige

ph. C., B. S., D. C.
LIETUVIS CHlRėPĖACTOR

Gydo visokios rūšies ligas siilig savo 
specialybėT be naudojimo vaistų ir 
be operacijų. Taip pat gydo be ope
racijos ir “Galistones” liga. Užlaiko 
vieną iš gražiaus ų M’chigah State 
ęfi a, aprurinta na..jausies metocloš 
X-Ray ir kitokiais prietaisais. Rei- 
lalaujanti I gcje daktariškos pagel
tos, kreipkitės pas Dr. F. M. Mis- 
civigč, adresu:

Detroit Chiropractlč' Cdlle*e 
45127 E. Jefferson Avė, Detroit, MLh.

Phone Clifford £63J
OFIS ) VALANDOS 

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

’a^ainst APK teatehinfc all - the Lit 
tehoruses in the city of Detroit.
AMONG THOSE WHO KN0W—

JVithout anymore ado about ev- 
erything, we shall plungeTieadlong 
into tįie better half of this column, 
as judged j y A, B, and C, those 
three perpetual gossips, Itemizlng
thk events of the banųuet in honor 
of APK, the Baron believes, būt hė 
sihcef'ely hopes that banųuet toar 
not the Chorus party (too pUblic).

It was hotičed that Nos. One. 
Twb artd Three, of the Thrėė Rats, 
rather coihti'dentally, to attertd the 
sahVe pračtitee for the first time 
%ihcė the APK fegime. And, of 
course, they attended the banųuet 
alšo.

And who could help notice the 
tall, blond eseort of Anne Masals
kis. and, folks, his name wash’t 
Bunny.

About the mosi popular pla'ce at 
the' Finn Hali lašt Sunday hight 
was the kitehen—no, the kitehen 
ran a distant second to the third 
floor. By the way, doesn’t one 
think of the eutest ways of initia- 
ting feminineš into thė Chorus 
noWadhys? Well, at least it is when 
therfe’s a third floor handy.

„ It was noticed that George Raško 
was all a-flutter about something 
•vhich did 
bus mfxed 
gingerale, 
gram, būt 
Well, shėll 
there? ,

They say it is a good time for 
polities now, just after the elec 
lions, V/ith some Club eleetion ~com- 
•hg alortg, ahd the ėohtacts being 
mado, and a new season openihg 
up.

It was noticed, that Anne Shillčr 
\vas constantly looking around for 
somėthing of something—the Ha- 
foh vroriders, or is it a hew one?

And then there was the giri ini- 
tialcd JA iVhč dėlfghted ih taking 

j up the time of a distresšed youth 
i who V/as tryihg to grab any and 

•■jV every lifesaVe in an effort to re-

Aiiiiit i

PA&ELBAl !IU0 
ftAUMENŲ SKAUSMO 
Johns</:i s Red Cross Plaster 
šildo, ramina ir paremia. Pade
da nughros ir strėnų skausmus 
pašalinti, pa^reiškdsius nuo 
raumenų škausmų, raumenų su- 
stipimo, sukimo, niksterėjimo, 
pasitempimų ir paprastų kruti
nės slogų. Lengvas vartoti. 
Ekonomiškas.

Padarytai Johnson & Johhšon didžiausių 
paskaly chirurginių dalykų išdirbę jų

RE&CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną kryžių 
ant Piastėrio kada pirksit

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

not concern that poison- 
dyhaniite (ėocktail), ,the 
the banųuet, the pro- 
that littlę thing who-—, 
we say, wasn’t and war.

Iš Lietuvos Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIOUOR 

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

Penktad., lapkričio 17, 1939
Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Chi

wa: 
who

CRĄNE COAL COMPANY 
5332 So. Lohg Avenue '• ■ 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run iŠ geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau .............. ............. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Salės Tax ekstra.

e
Klejankų Išpardavimas

NAMAMS — OFISAMS — KRAUTUVĖMS 
VISOS ŽINOMOS MARKĖS!

Turime Armstrong Q.iaker klejonkių 4 jardų 
pločio.

KLEJONKES JDEDAME DYKAI.

LINOLEUM—
Yardas ............... ....
INLAID LINOLEUM
Y 3 rdas
LINOLEUM RŪGS 
9x12— Specialiai __

VILNIUS, — Prieš pat karui 
H-asidėdant prie Turniškių, ant 
^ėtio Upes, lenkai buvp prade- 
ę statyti hidroelektrinę, stotį. 

Pagal projektų stotis turėjo bū
ti baigta 1941 m. Sąmatoj buvo 
numatyta stočiai pastatyti apie
15 milijonų zlotų. Ligi š oi bu
vo išleista arti 2 m Ljonai zlo
tų. Jau pastatyti 4 namui lecli- 
ilkoš bersbilaliil gyventi, bara
kai dafbi n i nkanlBj baigiama sta
tyti darbininkams valgykla ir 
pradėta statyti pati stoties už
tvanka. Darbininkų dirbo apie 
(100, darbai nėbuvb nutraukti ir 
Sovietų kariuortlehėi užėmus 
Vilnių ir tebeina Lietuvos ka
riuomenei alėjUs į Vilnių. Toli
mesnę statybų rengiasi perimti 
Lietuvos ‘/Elektros” bendrovė ir 
tuo reikalu į Turniškius jau iš
vyko bendrovės įgaliotiniai ii 
ekspertai. Pastatyta stotis galės 
tiekti elektros energijų ir švie- 
sų Vilniui ir platesnėms apylin
kėms. >4

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

. i, —------------------ ;

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

6630 S. Western av. 
Tel. Hemldck 9252
Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue,
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotų Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visųt didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo

Antroje

KLAIPĖDA. — Buvusiuose 
Dllonelaičio^vardo lietuvių gim
nazijos ritmuose Pagėgiuose da
bar įkUnta vokiečių žemes ūkio

Waterbury meru iš
rinktas demokratas

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashląnd Avė.

TM. YARDS 0994 
Antradn Ketvirtad. Penktadienį 
4143 So, Archer Ate.

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS Otl 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTIStAS 

4645 So. Ashla 
arti 47 Str 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 Vakaro. 

Serėdoj pagal sutartį.

Avė

can 
two 
Oh>

veiksmus.
žemėlapio pusėje

yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų d i- išrinktas advokatas Vincent A.
dūmo i ir gyventojų skaičiaus. Scully, demokratas. Jis yra 43

Kaina 15č. metų senumo.

WATERBURY, Conn., lapkr.
15. — Walerbury meru lapo

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- 
tno, skaudamą akių karš.tį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj nuo 10 ryto

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal sitarimą. 

 

Telefonas HEMLliCK 6111

Kiti Lietuviai D tarai

Kreivos akys

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGtNlA 2421

ryto iki 8 v. 
iki 12 popiet. 

Daugely j atsitikirhų akys atitaiso
mos be akinių. Raino? pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland A v.

Phonė YARDS 1373.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299.

SENIALS^A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
■' Dieną ir naktv-’;-

Visi TelMbnai YAkDS 1741-1742
4605-07 So, Hermitage Avė.
4W South Fairfield Avenue

Tele!omu LAFAYETTE «7M

« koplyčios visose

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKlV 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.

t#

8

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

■ IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir^ Laboratorija
netoli Morgan -St.
10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio .vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

■iwiwi^iiiirtr

39c 
89c 

*2*5

come

look- 
could

LIETUVIAI"*A
Klausykite musų radis programų Antradienio Ir fiečtadlenio ryt- 

meėlalSi 10:00 vat ryto U W. H. L P. stotie* (14M KJ 
M POVILU BALTIMIERU. ■

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kentvdod 5107.

tCAU.HlCNV-ACMĖ Tėlopboto
Tom Walsh iš chieagou, 

kuris Hko išrinktas jptofe*- 
sionalų golfininkti draugijos 
pirmininku, 

į. „.h ..,■»< .1.1     , T.

turn a flOw6r to btuneitish Wait 
ress Anhė.

Gues Who: “Kelio.”
“Heilo,-—
Ho hhm, it happened agafn, folks
Whafš this rūmo? we hear aboM 

the gifl ehgaged to a feilow Corn
ing to the banųuėt with anothe? 
fellow and spending the eVėhinf 
with a third? Oi, yoi, y oi!

Speaking, or should the Baror 
say, hihting, about Chicago, it a’SO 
was noticed that a certain visiting 
Chorusite picked up a few 
newspapers and addresses.

Puzzle of the Week: Who 
the tall, and rather so-so chap
attracted so much attention at the 
banųuet—not just mere appraisin£ 
looks froih youthful feminineš, nor 
envious looks from youthful mas- 
culines, būt also looks from the 
adult attendance?? ?

Baron’s Note: I know, būt do you?
And it was also, noticed that ė 

waitress and a fellow \Vere s’een 
constantly going out and coming in, 
then going out again when they 
foiind the speėches štili going 
strong.

Well, it also looks as though Ed 
Mason hasn’t got his ėyes on thė 
fhajobity of the giHs anymore— 
būt that one vęuje

Having received a lett^er. ..ąddress- 
ed to Mrs. Veto Kulesuš, VK’com- 
plained to the writer, and, in the 
eyes of some and othcrs, VK seemed 
more pleased than otherwise.

And it \vas noticed—būt how 
anyone help būt notice—the 
blondes were in bloom again.
gosh—ain’t love the sweetest thing? 
That gift mentioned lašt column štili 
holds strong, that is, if the nup- 
tials h^iven’t been already said.

Onče in a while headaches 
in handy, don’t they?

Tony Sinkus seems to be 
ing Mildred Broz way—or 
it be just reminiscence ?

Who ever told Frank Dunaski he 
cbuld jitterbug? Sūrely not his part- 
ner.

By the way, the Baron \voūld 
likę to take a pause that may be 
refreshing—did you (who was 
therė) notice the enjoyment which 
dancing of the Lithuanian folk dan- 
ces gavę the young and old lašt 
jSuftday night? It would be worth- 
while to have something likė that 
at every Chorus program.

Then there was the blond that a 
somebody bumped into—playihg the 
gentleman, of course, he helped her 
up—būt is afraid she won’t recog- 
nize that he had broke the ice with 
a floorihg when they meet again, 
bėčause of the condition she was ih.

Whether ’tis true or not, v/e hedr 
that our Miss Lithuania of Detroit 
for 1939 is going steady, and with 
of all people!

Well, ’notlgh said for this Week— 
įVe’ll let the ręst of the disappoint- 
rhehts, digs, and t. t. go until nekt 
week, būt we woUld likę to mention 
that this column very seldom, if 
ėver, printš compliments.

—The Baroh

Laidotuvių Direktoriai /Į034 W. 18th St 
/' Valandos nuo 
I nuo 6 iki 7:30 t

ADVOKATAI

A

v

Garsinkitės “N-noseMMtttaii vėl ją atsteigė.

Atdara vakarais iki vai.
Nedėliomiš iki 1 v. dieną—-........ - - - •----- -

Office and ReL Phone Caluniet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30*1. m.

TURIME 
KbPLYCIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

iiiiiiiiiiAiiiikiiiiiiiiiikiiiiiiiii

Nuo
4' vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki j2 
valandai dieną.
Phone M1DWAY 2880

Bletstein Linoleum Store
4957 So. Ashland Avė

II

SAUKIT CAlUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HĘATING 

SUPPLY COMPANY r -
10 West 18th Street

Į vakaruš nuo State Street
Ir musų patyrus inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na- 
•nų šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kalba. Lietuvis salėsjnanaš

____ ____ •- .. .........KLAUSYKIME
ŠALTIMIERŪ RYTMETINIU

_ _      * 9. :     

LIETUVIŠKU RADIO 11 f II B R

PROGRAMII“S n.n.i.r

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ispanija Vėl mokės 
kunigams algas

MADRIDAS, Ispanija, lapk. 
15. — Gen. Fraiico vyriausybė 
trečiadienį išleido patvarkymą 
įmokėti kunigatns algas iš val
stybės iždo, šita praktika Is
panijoj buvo įvesta pagal su
tartį su Vatikanu 1851 metais. 
Rešptiblikinė Ispanijos valdžia, 
panaikino ją po 1931 metų
voliUcijos. Gen. Frando dabAi\

ilieilllllllllBIIIIIIIIIBIIIIIIIIiųil

NARIAI
Chicagos, 

/Cicero 
lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
ilIlIlIlIlIlnillllllllllĮIIIIIIIHIIII

liiiiiiiiHiniiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiBiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas RepUblic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

- S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue *

........... i.Ža lltll U M. 4^ UI . .   . ■ ....................................„.—Į—i....... ..

ANTANAS M
3367 Lituanica AVenuė

. PHILLIPS
, Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Ave^ Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cičero Phone Cicero 2109

J
4348 S. California

. LIULEVIČIUS
AVėniie Phone-Lafayette 3572

3354 So. Halsted ;* z
P. J. RIDIKAS

Street YARDS 1419

1646 Wesl 46tli Street •
. J. ZOLP Phone Yards 0781

Yards 0782

Yards 1139
Yards 1138

LACHAVVICŽ IR SŪNŲŠ
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. P.ullman 1270

. t ALBERT V. PETKUS
4*764. So. Westėrn Avenue Phone Lafayette 8024

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:^

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakafo 
8039 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rėz. Tclephone PlAŽA 3200

Di\ F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kašdieh 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. DAmen. Hetnio'ck 6699

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

2400 WEST MADfrSON STREET 
Vai. t iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Bfunsvvick 0597

PHVSrclAN AND SURGEON
3261 So. Halsted Street

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YAtlDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborik St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa

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

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių “Business Directory” SLA 86 kuopos balsavimai

Knygathkiu vardu seniai jau 
buvo mums reikalinga. Reikia 
pasidžiaugti, kad tas darbas 
jau pradėtas; įvairi medžiaga 
renkama ir nepoilgo bus at
spausta. Phila. Lietuvių Vers
lininkų ir Profesionalų Sąryšis 
per daugelį susirinkimų kalbė
jo apie tokios knygos išleidi? 
mą, ir vis kažkodėl ant toliau 
atidėdavo. Bet pereitas susirin
kimas lapkr. 2 d. galutinai ir 
vienbalsiai/užgyrė to darbo vy- 
kinimą, įgalioj ant draugus Pra
ną Pūką ir Petrą Staniškį tą 
darbą atlikti. '

Knygos turinys bus: sąrašas 
visų vietinių lietuvių draugijų, 
bažnyčių, klubų, chorų ir kito
kių organizacijų su trumpais 
aprašymais. Ta knyga bus biz- 
niškai informacinis «f veikalas, 
reikalingas mums kasdieninia
me gyvenime. Prie to tilps Lie
tuvos istorinių faktų, paveik
slų, įvairių lietuvių garsinimų 
ir informacijų. Jtnygai yra rei-> 
kalingi antrašai: musų profe-* 
sionalų, pramoninkų, amatnin- 
kų, lietuviškų biznių ir 
menės įstaigų. Prašome 
racijos.

Tuo tai reikalu buvo 
tinėti laiškai lietuviškoms or
ganizacijoms, įstaigoms prašant 
suteikti žinių rengiama j ai kny
gai. Jei kuri nors draugija ne
gavo laiško, tai dabar nevi?*^- 
nant prisiųskite savo organiza
cijos trumpą istoriją žemiau 
nurodytu antrašu; bus patal
pinta nemokamai. Knygą bus 
galima gauti pas Liet. Versi, 
ir Profes. Sąryšio valdybą.

Fr. Pilkas,
: : 609*N. 12tK St:’'

Nominuojant kandidatus į 
SLA Pildomąją Tarybą, 86-je 
kuopoje balsai pasidalinę taip:

Į Prezidentus — • Bagočius 
43 b., Laukaitis 2, Miliauskas

Į Vice-Prezidentus — Mažuk- 
na 46, šalnįenė 1;

Į Sekretorius — Dr. Pilka 20, 
Vinikas 19, Miliauskas 2, Jur
geli ulė 2;

J Iždininkus — Gugis 39, Mi- 
kužiutė 4, Mockus 3;

Į Iždo Globėjus — Mikužiu- 
tė 37, Dargis 
Šimkus 1;

Į Daktarus
Staneslow 44,

s kelionę, rudeninė gamta smar
kiai purtė medžių Tapus že- 
myn,—taigi šalta. Mano gi kai
mynui reikalinga overkotas,ir 
jis sumanė savo naują autą 
išbandyti/ iki New Yorko, kad 
čia galėtų nusipirkti šijtą žie
minį overkotą. ši garsi lapkri
čio vienuoliktą (11) reiškė pa
saulinio karo pabaigą, kitais 
žodžiais tariant, pasaulinio 
karo pertrauką, kuris ’dabar 
vėl atsikartojo).

■ ■ , • ■

Ryto metą mes aute ir pra
dedame vynioti vieškelį auto
mobilio ratais,—taip mums at
rodė besėdint 1940 keturratyje. 
Gamta nors jau gerokai praži
lus (šalna buvo)-, bet mes sė
dime lyg kokioje “seklyčioje” 
—irztik mes du. Niekas mums 
laisvės nevaržo.

jokie koniunbmioJ ir jų revo/Jo. Brooklyno Jiraučiunas su 
liucijoR bei jokio rojiški pažą- savo išdaigomis visus- prajuo- 
dai iš. kelio išvesti negali, Tai-|kino^ Dainininkas Vasiliaus- 
gi, šiame 104on kuopos ban-kas, tas jaunas “Driil d-ul, d-ui 
kieto tokių komplimentų iš 
svečių pusės\nctruko. Kalbėjo 
ir advokatas Anziulaitis, rim
tas jaunas lietuvis, čia gimęs* 
bet gražiai vartoja tėvų kalbą. 
Jis prisiminė apie Lietuvos so
stinę Vilnių. 

• ■■ i

Brooklyno J. šaltis buvo 
paskutinis kalbėtojas. Jo kal
ba, kad ir lėta, bet žaibo grei-

dudelė, graži mano mergelė.” 
Tai jo sielos daina. Jis vis my
li pasigirti su savo gražiąja 
mergele. Bet mums seniems 
dažnai prisimena daina iš 1906 
“Silver Thread Among the 
Gold”. Tai musų sielos' daina. 
1906 ji buvo geltonplaukė, 
1939 ji jau liko baltaplaukė, 
bet ji vis musų mylimiausia 

tumu nėrė į praeitį ir SLA. *r ffra^i.aus*a mergelė. Na, jus 
veiklą Amerikos 'lietuviu kul- nuisil baltaplaukės sesutės, 
turinimo •Mausime. Ačiū tau,|kaiP M’ms Patoka mus,l <iai' 

na “Silver Thread Among the 
darbus

Stilsoniute-Antana v ič i e n ė g

teisingas žmogau, kad prisime
ni apie gražius LSS. <_____
praeityje, /

sesutes,

na “Silver Thread Among the

sugrojo, Svečiai ir viešnios į 
poras sukibo ir pradėjo suk
tis kojomis grindis trinti. Jau
nimo čia kaip ir nėra, visi, re
gis, arčiausi 1899 m. likučiai. 
Regis, jie, ir mes visi jau ilgai 
bankietų lankyti ir suktinį šo
kti negalėsime. Kas musų vie
tas užims, kas stums musų 
darbus tolyn?

Jau dvylikta nakties, sekma
dienio rytas. Svečiai lyg neno
romis slenka pro duris į gat
vę. “Labas rytas” viens kitam 
sako. Visi linksmi, kad su se
nais draikais šiandien LSS. 19 
kuopos metiniame bankiete 
susitiko. Nuo savęs aš jums, 
devynioliktosios kuopos drau
gai, tariu nuoširdų ačiū, už ju-

PALYGINK SIAS VERTYBES
musų
kerta

Naujos

Plaster
storio

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

Naujos 1x6 lentos....

Pirk skolon. Imk 3
7 išmokėti.

Albert Lumber &
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

labai pigios kainos 
jūsų bitas pusiau.
2x4

lentos 3/8
2c 
2c 
2c

metus

37, Mockus 9,

Kvotėjus — Dr.
Dr. Graičunas 1.

Baltimore, Md
Labai patiko “Nauj enos”

Šio mėnesio 12 d. atsilankė 
Juozas Tysliava su prakalbo
mis. Apie prakalbas nerašysiu, 
(bet aš pastebėjau, kad jis labai

visuo- 
koope-

išsiun-

liava skaitydavo- dienraštį iki 
vėlybos nakties, ir sako man: 
‘‘Ar žinai, Kuchauskai, kad 
‘Naujienos’ man labai patin
ka!” Reikia pripažinti, kad yra 
geras dalykas, kuomet su pra
kalboms važinėjantis žmogus 
pagiria laikraštį, kuris 
apšvietą lietuviams.

Išvažiuodamas 10 vai. 
shingtoną, jisai pasiėmė
‘‘Naujienų” numerių pasiskai
tyti. Buvo malonu turėti tokią 
svečia. —Chas. B. Kuchauskas.

teikia

į Wa- 
keletą

Brooklyn, N. Y
LSS. 19 KUOPOS BANKIETAS

Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldi
no mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis. 15x20 
puikus artisto J. 
šinys. Gražiausia 
vana pasiuntimui

didumo, labai 
Arlausko pie- 
Kalėdinė do- 

Lietuvon. Kai
na 25c už vieną. Užsakant pažy
mėkite kokiais norit mėnesiais, 
lietuviškais ar angliškais.

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

COMPANY
332 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

patenkintas, kad 
ir šiame bankiete

šį metropolį man

Visai netikėtai šį kartą čia 
pakliuvau. Bet vis dėlto jau
čiausi gana 
atsibeldžiau 
dalyvavau.

Kelionė į
buvo visai netikėta ir dalinai 
įdomi. Mat, mano kaimynas 
pasiūlė man savo 1940 metų 
autą apie 300 mylių vieškelio 
dykai į New Yorką. Tas atsiti
ko taip urnai, kad aš nesuspė
jau uė susapnuoti, kad busiu 
kartu su Brooklyno L. S. Są- 
jungiečiais jų metiniame ban
kiete.

Išvakarėje kaimynas man 
pasiūlė tokį ilgą kelio galą' 
veltui. Mat, vos dieną prieš šią

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

Dabar Mokame 3^2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

FEDEPAL SAVINGS 
----- ‘and._- 

LOAN ASSOCIATIONof Chicago

JUSTIN MACKJEWICH, Eres.

Darau paskolas ant naujų ir 
ant lengvų mėnesinių išmo- 
5 iki 20 metų. Reikale kreip-

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau v’sok’nq rųšies naujus namus ant 
•engvn mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash |mokė- 
limo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų), 
senų namų 
kėjimų nuo 
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

- > —/

Mano kaimynas yra diktas 
vyras, ir aš mačiau, kaip jis 
keturis kiaušinius ir pusę sva
ro bekonų pusryčiams skil
viui paaukojo ir priedų dar 
stikliuką gaidžio ašarų dėl ši
lumos ir drąsos supylė. Ir va, 
aute jis Havanos žolyfių ciga
rą užkūręs įbruko į dantis. Po

stebėjau, kad viskas labai sku
biai bėga pro autą, o tuo tar
pu autas, rodos, vietoje stovi. 
Žiuriau į spidometrą—75 my
lios per valandą. Aš jam pa
stebiu greitumą. Jis man at
kerta “we are in 1940.”

Metu akis į lauką; žiuriu. 
kad medžių lapai, lyg milijo
nai peteliškių lakstė apie au
tą. Metu akis į greitumo ro
dyklę—B0 mylių “in 1940”, At
simenu, kad vos apie 5 ap 6 
mėnesiai teko čion šiuo keliu 
rituluotis kitu 1929 autu. Koks » 
tai skirtumas tarpe to laiko
tarpio. Taipgi, kokis skirtu
mas gamtoje prabėguš tik 6 
mėnesiams. Tuo laiku medžiai 
buvo lapuoti, sodnai ir lankos 
žiedais maknoti. šiandien žila 
šalna viską nugalėjusi ir me
džių lapus mums po į kojų su
klojus. Pats vaizdas ikažką 
žmogui į vaidentuvę bruka ir 
tarsi klausia: “keliauji, kur? 
Kokiu greitumu keliauji ir kur 
tavo kelio galas?” Vienok pa
mirškime apie save, kur mes 
busime rytoj, o šiandien mes 
keliaujame į New Yorką, pa
galiau į Brooklyno LSS. 19-os 
kuopos rengiamą bankietą.

Kaip mano kaimynas pirko 
overkotą ir kaip žydas norėjo 
jį apgauti, čia apie tai nekal
bėsimi. Bet va septintą valan
dą vakaro jau esame Grand 
Paradise. gražioje svetainėje, 
kur LSS. 19 kuopos gaspadi- 
nės “grepfnitams” operacijas 
daro. Dešros, kopūstai, kuge
lis ir vištos jau gatavi laukė 
svečių. Du ilgi stalai nutiesti' 
per ilgą ir gražiai išpuoštą 
svetainę, rodos, kelių kiloinet-

Stalai gražiai papuošti. 
“Greifrutai” jau guli gatavi, 
Hk viena graži gaspadinė pri
deda po raudoną vyšnią. Mano 
.kilvis pradėjo lyg kokis, bul- 
logas urgsti-nerimauti. Mat, 
keistos jo ypatybės ir truku
mas mandagumo, — savimyla 
pajutęs dešrų ir vištų skonį 
□radėjo nerimauti. Pagaliau 
laikas skubiai bėga ir svečiai 
kviečiami prie stalų. Susėdus 
prie stalų pasirodė, kad sta
lų ilgis, dar per trumpas,—rei
kalingas pridurimas. Tatai ir 
padaryta. Kiek alkį nurami
nus, tostmesferis “Petras di- 
dysis” Tiškevičius atidaro va
karo programą. Svečiams įsa
kydamas, kad po jo komanda 
pirmas svetys ir LSS. devynio
liktos sąjungietis
varde 19-tos kuopos turi kaž
ką paporinti/ Tam užbaigus, 
tostmesteris pašaukė Žilinskų 
Antaną, toliau kitus ir kitas iš 
kolionijų ir tolimesnių apylin
kių. Visi kalba, komplimentus 
kala dėl LSS. 19-tosios. Visi 
prisimena LSS. tiesų praeityje 
kelią, be vingių, be jokių pa
sisukimų į kairę bei dešinę. 
Sąjungietį, tyro jausmo ir 
šviesaus nusistatymo žmogų

Buivydas

i

Maisto stalai apkrauti^ skij- piano stygomis palydėjo Vaši- sų triūsą šio gražaus bankieto 
vis urgsti jau paliovė, kalbė- lįausko dūdelę ir jo gražią surengimo. Jums priklauso 

baigėsi, kreditas.tųjų komplimentai jau nutilo, mergelę. Bankietas
Dainą svečių Jausmus užžavė- svečiai visi sukilo, orkestras

Jums

—Viso labo Rytietis.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Bąrbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Vyrai Praneša iš 12 Valstijų, 46 miestų, Kad Jie
s • .

Sutaupo Iki 448 Už Kvorta
Nuo Old Quaker Degtinės — Dabar 4 Metų Senumo!

Pirmiau Vartoję “Brangią” Degtinę Perti
‘ na Prie Old Quaker- Jie išmoko Pirkti Pui-

7 . • . .

kią Degtinę ir Pinigą Sutaupyti!

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel. LAFAYETTE 4557

P. KLUJKA, vedėjas
COLUMBIA

ROOFING CO.,
NOT INC.

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

ters ir Blėkų specialistai.
3319 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

• Jei crI taflai žmojrus, kurs 
nori sutaupyk pinigo ir geroR 
(logtinšR gauti—štai junia žiup
snis naujienų.

Vyrai, kurie mokėdavo iki 
$1.48 daugiau už kvortų “bran- 
g'os’ degtinės, išmoko kaip 
pirkti turtingų, gardžių degtinę 
Ir dar pinigų sutaupyti.

Mes norėjom pat'rt kodėl tn'n 
yru. Ar tie vyrai perka Olc? 
Ouakor tik kad" sikaupylt pi
nigo? Ar jiems Old Quaker 
skonis goriau pat'nka? Ir tain, 
tad. tirlnštojai aplankė 12 vnl- 
Rtijų, 46 miestus ir klausinėjo.

Perskaitykite šį typingų pa
reiškimų: “Ka,” ^arė Milo Fen-

der. Kelthsburir,. III., “ar aš vėl ' 
mokėsiu virš $3.00 už degtinės ’ 
kvortą? Ne, ne, nuo to svkio j 
kai nš patyriau, kad Old Qua- 
ker sutaupo man $1.30 ar dau- ' 
piair. nuo kiekvienos kvortos. į 
ir kiekvienas lašas geras.”

“Nepirksiu daugiau aukštos 
kainos degtinės.” sako Frank 
H. Seott iš St. Lotus. Mo. “Oid 
Ouaker skonis gėris—Rantau- . 
poH $1.35 už buteli.”

Patys Pabandykit
Paimkit dovano iŠ fiip vyrų. 

Pabandykit Old Quaker' palva. 
Patirkit kaip gali jis sutaupy
ti jums pinigų. •

STRAIGHT ‘Baaįm WHISKEY
DABAR DEGTINE t YRA

10c į
3uz25c

90PROOF

iš stoties ‘—

W.G.E.S
9:15 vakaro.

Gypsy
&CRU CURTAIN DYE

Kasdien
iki

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE“Aš srordftvau aukfi. kain. deg

tinę,” Rako John H. Vogei iš 
Milwaukoe, 
map nutau po

WIr. “01d Oiiaker
$1.37 ant būt."

Bffindt vėliausias žinias, 
rnulkų ir kitos' įdomius 

pranešimus.

KAINUOJA 
MAŽIAU ■ |/1

PORA
NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

R OLD

ai įfoM- 

lAvoRirr

OUART

PINT
1.85
97?

TRYH
’ METŲ SENUMO

_ COPR. 1939, THE OLD QUAKER 
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Garsinkitės “N-nose”

Vardai.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IU.LITHUANIAN

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

kėjimais iš

BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
, NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

. - -      ------------------------------ 1 -   - -------------------------------------7    ...................-

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

Adresas.

Miestas-

Valstija-



NAUJIENOS, Chicago, UI Penktad., lapkričio 17, 1939

Th® Lithuudan Daily N«w»
Published Daily Except Sunday by
Tha Lithuanian Newa Pub, Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Metams __
Pusei metų

klauso apie 23% visos žemes.
Didžiausias skaičius ūkininkų

Subscription Rates:
$5.00 p©r yeąr in Canada
$5.00 per year putside of Chicago
$8.00 per year in Chicągo

3c per copy. I

Entered as Second Class Mattęr 
Maieh 7ih 19-14 at the Post Office 
of Chicago IK, under the act of 
March 3rd 1879. '

riani sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si, 
Chicago, III Telefonas Caąal 850a

St. MišČikas-žiemys.

LIUKSENBURGAS
simylčįęs į kunigaikštytę* bet I 
kupįgąįkštytė ątsisąkė ir geriau 
pasitinku a|sisąkymQ nUQ sosto, 
negu nemylimą vyrą. 1919 pn 
Maria Adelaida atsisakė nuo 
sosto perduodamą jį savo se
seriai Kąrlotąi, o pati įstojo į 
vienuolyną, kur ir mirė.

Dabartinė kunigaikštytė Kar
tota ištekėjo už antro Zitos bro
lio Felikso Burbono, kuris per 
Didįjį karą kovėsi prieš .savo 
brolį būdamas austrų armijoje. 
Pagal Versalio sutartį Liukseu- 
burgas nutraukė muitų uniją su 
Vokietija ir užmezgė panašius 
'ryšius su Belgija. Liuksenburge 
atskiri pinigai, bet jame galio
ja ir belkų, kurie turi tą pačią 
vertę.

Prieš Didįjį karą Liuksenbur
gas maža kuo skyrėsi nuo Vo
kietijos, bet po karo viskas žy
miai pasikeitė, nes franeuziška 
įdvasia vis daugiau ir daugiau 
užkariauja liųksenburgiečius: 
kareivių, policijoj gelžkeliečių 
uniforma prancūziška. Ir nors 
liuksenburgiečiąi moka abi kal
bas, daugiau vartoja prancūzų. 
Tiesa, Liuksenburge nepajusi 
neapykantos prieš vokiečius, — 
priešingai, kuomet Vokietijoje 
buvo krizė — liuksenburgiečiąi 
labai užjautė vokiečiams, bet 
tamprus santykiai su Belgija ir 
Prancūzija paveikė gan smar
kiai. Liuksenburgiečių vokiška 
tarmė skirtinga, bet labai leng
vai susikalba., ■• •> ’

Kraštas skaitosi žemės ūkio 
kraštu ir į užsienį eksportuoja 
javus, daržoves, vyną, bulves, 
vaisius, daugiausia parubeži- 
niuose miesteliuose Prancūzijo
je, Belgijoje, Vokietijoje, bet y- 
ra ir šiokia tokia pramonė, tu
ri savo kasyklas: geležies ir švi
no. Yra keletas audyklų ir men
kesnių pramonės šakų. Bedar
bė ir krizis retai teaplanko 
Liuksenburgą, priešingai, ten 
gan daug dirba ir iš užsienio 
atvykusių darbininkų, tarp ku
rių yra ir maža lietuvių kolo
nija. v * . į

Kunigaikštystės sostinė Liuk- 
senbūrgąs turi vos 55,000 gy
ventojų. Yra keletas nemaži, 
bravorų ir audimo fabrikų.

Vadinamoje aikštėje Place 
d’Armes yra paminklas jų tau
tiniam poetui Diks-am-Lenc, 
kuriame parašyta šis liuksen
burgiečių divyzas: Mir Welle 
bleiwe wąr mir zin” (Mes no
rime pasilikti tuo, kuo esame!) 
Panašu į lietuvių dainos žo
džius “Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais norime ir būti”.

Kadaise sostinė turėjo stiprią 
tvirtovę, bet po Londono sutar
ties 1867 m. tvirtovė buvo pa
naikinta, armotos nuimtos ir 
tik požemiai tebeliko, nes visos 
valstybės garantavo Liuksen
burgo nepriklausomybę, jei ji 
nusiginkluos. Ir dabartiniu lai
ku Liuksenburgo kariuomenė 
susideda tik iš 600 samdomų 
kareivių, kurie daugiau reikia 
skaityti paprastu žaislu, negu 
kareiviais. Be šių kareivių yra 
dar septyni karininkai ir karo 
biudžetas labai mažas.

Dąbai’tiniu laiku Liuksenbur
gas jokios rolės nevaidina, bet 
seni sostinės kaštonų medžiai 
gali pąpąsąkati ilgą, tukstąnt- 
metinę istoriją, kuri turi gan 
gražią mpmentų ir kurie paro
do, jog ir maža valstybėlė gali 
tarp didelių kaimynų išlaikyti 
savo nepriklausomybę.

Tiesa, ateitis labai nekokia, 
nes Hitleriui paėmus Vokietijo
je valdžią, ta hitleriška sėkla 
padedą rodytis įr U^ksenbur- 
gęr n šią ejjemeąfa tikslus — pri- 
j|WU Liuksenburgą prie Vo- 
Idetijos kaina.

Ar ir šį kartą pasiseks Liųk- 
seuburgąį sukta savo diploma
tę išraukti iš pavojaus — pa
rodys

Buenos Ąįres>

VILNIUS, —- Wnu tvarkyto 
jo įsakymu, VHniuje nuo spalių 
2 d. atidaromos visos krautu
vės. Prekes parduodamos už li
tus arba zlotus nustatytu kursu.

KORESPONDENCIJA$8.01. . .... ....._.. .... ....... .
... 4,oo|yra mažažemiai:, 9.5% turį1 tik

1‘OJltoi 2* hektarų žemės; 36.3% tu-
L. nuo 2 iki 5 ha.; 34.6% —

Lųuo 5 iki 10. ton; 10.2% —- nuo
110 15

• avLI -- 75c Į Koks pęnlętadalis Vilniaus

Dviem mėnesiams______
i Vienam mėnesiui 
Chicagoj per išsiuntinėtojus 

Vieną Kopija -------------
Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,I‘krašto, ploto yrą miškai.
paštu: Toje kvąšto dalyje, kuri teko

(Atpiginta) ~ $5.Oo LtotaVąį, dvąvų ir palivarkų yra 
Z— ?.75 [673. Mąžažemįaį laukia, kad 
— 100 ^^ išparceliuoti. Lieįu- 

, __ *75-vos ministrių j kabinetas esąs
Lietuvoj ir toto1** užsieniuose: | iiisistatęs palikti dvarininkams 
Metams $8.00.[ne daugiau kaip po 60 hektarų.
Tri^ meė‘u63i^s-“Z7ZZ Įso ž^ėą reforma yra labai opus 
Pįnigųs reikią siųsti paštp Money [reikalas Vilniaus krašte.

Orderiu kartu su užsakymu. Į  ’ ,

PRIĘŠ PASITRAUKIANT 
BOLŠEVIKAMS Iš

VILNIAUS

Metam--------- w—
Pusei’ metų .—
Trims mėnesiams _.

—-------r." .... . "« '

Vyriausias teismas
4*L. Žinios” rašo:

“Bendrai Vilniuje ir visa
me krašte touvo pradėtas oi^ 
ganizuoti gyvenimas pagal 
sovietų tvarką, bet kai buvo 
sužinota, jog Vilnius ir ViL 
niaus krašto dalis perduoda
ma Lietuvai, visas organiza
vimas sustabdytas ir viskas 
paliekąmą.'tąip, kaip buvo 
Lenkijos valdymo metu. >

“Didelių rūpesčių gyvento
jams ir įstaigoms kelia mies-

i to ištuštiniipąs. Miesto ir pri- 
vačio$ įmonės Išgabentos, val
diškų pastatų ir įstaigų in
ventorius, atsargos medžiaga, 
anglys, geležis, odos, radijo 
ątotįs, ligoninės, spaustuvės 
įr kt. Parduotuvės baigia vis

to ką išparduoti. Lietuviai, įžen- 
|; gę į miestą, turės kurtis iš 
Į naujo.” y
[ Įdomus kitas dalykas. Vil- 
rniąus darbininkai, kaip rašo 
[Kauno dienraščio koresponden
tas,. laukė, kad ateitų lietuviai, 
tikėdamiesi, jogei pakils jų už- 
dąrbjąi. Nes darbininkų uždar- 

Soviet, Rusija bijo, kad jus ueušpult, Suomija. Ofi- į* «**

ciali sovietų žinių agentūra “Tass” praneša, kad suomiai tas darbininkas vidutiniškai už-/ 
svajoja apie užkariavimą visos šiaurinės Rusijos iki Ura-ldirbdąvę.pęuJ^totu^. (truputį 

. lų kalnų. ' ',r# (langiau kaip~2 litu) per dieną.
Aiškus dalykas,, kad sovietų valdžia turės gintis vi- Kaipio dąrbinihkąi ir maža4 

somis jėgomis nuo tokio baisaus pąvpjąų^. Jį ne tįktąi ,taiP Pat
mobilizuos visą savo armiją, bet atsišauks į pasaulio pro- £XvoJ valdžia paST P° 
tetariatą, kad jisąi skubmtųsi į pagąlbą tė-r _________ _
vynei. Komunistų partijos, veikiausia, netrukus paskelbs RAGINA SIŲSTI GERUS 
aukų rinkimo kampaniją “Sovietų Sąjungos apgynimui VALDININKUS 
nuo Suomijos, unpęrįaJistų”. Į tą fondą dabar, gal būt, ----- —- '
dės aukas i< Vokietijos nąciai, kadangi jie yra susidi^au- Kai 1923 m- buvo prie Lielu' 
gavę SU bolševikais.' ■ ' K Klaipėdos kras-

tlm -vi - . , • , . . . . . , tos, tol į ji buvo pasiųsti beveikMusiskiąį kąrnumstai jau, matyt, gavo atitinkamas blogiausi Vąldininkai, kurie nie- 
hpistrukcijas paruošti viešąją opiniją šitam vajui, nes sa- kur kitur netiko. Tai buvo, gal 
vo laikraščiuose jie dįena iš dienos rašo, kokius baisius hut, stambiausia Lietuvos klai- 
pjanus tie suomiai darą prieš Rusiją. da, padaryta Klaipėdos kraštą

Net graudu darosi, pagalvojus, kiek rūpesčių turi baldant. To krašto gyventojai 
tautų vadas draugas Stalinas, saugodamas proletariato r61 J 0 bl°gą nuomonę apie Lie- 
tėvynę nuo impenahatįskų neprietelių. Dar tik kelios sa- Los valdininkus, 
vaitės praėjo, kai Sovietų Sąjungą grasino užpulti Esti- Prijungus Vilnių, ta klaida 
ją. Tą agresorių vos šiąiprtaip numalšinus, iškilo kitas jau, gal būt, nepasikartos. Lie- 
dar baisesnis pavojus, iš Suomijos pu^ės — ir draugas tuvos laikraščiai pataria val- 
Stalinas vėl negali užmigti, galvodamas, kaip išgelbėti dži£d a-sme-
savo kraštą nuo šito priešo. ’ v • Š *‘*’W**f»

Kadangi Suomija turi nepilnai 4 milionus gyvenu
o. Sovietų Sąjunga — 183 milionus (priskaitant ir iįv-ą- !Wgąnas) sakot 
duotus ^kraujo brohus” bųv. rytinėje Lenkijoje), Ui 
*aueu> SW» a.p.Uka ,l«ko hito da„li, kaip paSi-
kviesti Helerio inžinierius, kadi jie pastatytų tvirtovių parinkimas nan-
Mfck panašią j Siegfrie^o liniją, paliai Suomijos sieną,, joms Vilniuj ir
Nuo Leduatojo okeano iki Leningrado. Tuomet sovietų Vitams taąšte. Rodos, n,cga-

Minis teisėjui Butter’ui, ątsidaro nauja vakansija 
Vyriausiame Teisme, kuri turės būti užpildyta, preziden
to Raosevelta terminui nepasibaigus. Rooseveltas jau yra 
paskyręs keturis naujus teisėjus, kurie yra liberalai. 
Penktasis, be abejonės, bus taip pat liberalas. Spėjama, 
kad gali būt nominuotas generavus prokuroras Murphy.

Teisėjas Pirce Butler buvo vienas atkakliausiųjų at
žagareivių, kokie yra kada nors sėdėję Vyriausiame Teis- 
rųe< Po jo mirties palieka tarpe teismo narių tiktai vie
nas griežtas Naujosios Dalybos priešas, teisėjas McRey- 
nolds.

Smūgis Lietuvai
Nežinia kas — povandeninis laivas ąr mina ~ pa

skandino du Lietuvos prekybiniu laivų: “Panevėžį” 1,607 
tonų ir “Nidą* 945 tonų. Laivai paskandinti Baltijos ju
roje Estijos pakraščiuose. Atrodo, kąd tai buvo vokiečių 
cįąrbas, nes apie vieną paskandintąjį iaįvą pranešant, 
kad jisai gąberm anglių krovinį iš Anglijos.

Lietuvai netekti dviejų prekybinių laivų tąi — skau
dus smūgis, kadangi jos prekybos laivynas yra mažas.

Baisus pavojus Sovietų Sąjungai

Jei gerai įsižįurėsime į Euro- kraštą valdyti ląbai neramiais 
pos žemėlapį, tai pamatysime laikais, nę$ kilo paąauliųis ka- 
kamputyje tarp Prancūzijos, ras ir Liuksenburgo valstybė 
Belgijoj įr Vokietijos kažkokią buvo į šį bsįsų' siaubą įvelta 
valstybėlę, kuri turi skirtingą [prieš savo norą, 
spalvą žemėlapyje nuo savo kai- Prieš didįjį kavą Liuksenbur- 
mynų. Igo kunigaikštystę tyrėjo su Vo-

Tai mažutė Liuksenburgo kieti j a muitų uniją ir vienodus 
kunigaikštystė, kuri turi vos pinigus, tad jeigu Vokietija ne- 
2,587 ketvirtainius kilometrus [nusigando sulaužyti Belgijos ne
ploto ir 310,000 gyventojų.

Vienas^ turistas tvirtina, jog nėjo, netenka stebėtis, kad sų- 
visą šią kunigaikštystę iš pietų laužė ir Liuksenburgo neutrą- 
į šiaurę galima pereiti per dvi- litetą užimdami visą kraštą ką« 
dešimt valandų pėksčias, gi iš rp pradžioje.
rytų į vakarus tik per trylika. 1914 m. rugpiučio 2 d. aštuų-

AmerikįeČiai turistai norėdą- to vokiečių korpuso dalys gavo 
mi pajuokti liuksenburgiečių įsakymą užimti Liuksenburgo 
valstybės menkumą sako, jog | kunigaikštystę ir tuojau vokie- 
atsistojus sostinės aikštėje ir iš
skėtus rankas, gali viena pa
siekti Belgiją, antrą — Prancū
ziją.

Liuksenburgo kunigaikštystė I ir visur tik girdėjos šauksmai: 
kadaise buvo daug didesnė ir VDie Preussen kommen!” (Pru- 
galingesnė, nes jai prikląusė da- sai ateina).
bortinė Liuksenburgo dalis, ku- Vyriausybė ir miesto tėvai, 
ri valdomą Beįgijos (4,418 kv. greitomis pasitarę, pareikalavo, 
kU. su 243,000 gyv.), Lotaringi- kąd jų valdovė Maria Adelaida 
ja, valdoma Prancūzijos ir dar pasiųstų vokiečiams protesto 
kai kurios provincijos ir įėjo į notą ir pati pabėgtų į Šveicari- 
Vokietijos imperijos sąjungą, ją iki susitvarkys viskas. Liuk- 
Šiandien ji daugiau, negu pu- ksenburgięčiai bijojo palikti na
šiau sumažėjo, likosi tik dešim- mie kunigaikštytę, kuri buvo 
tą dalis buvusios teritorijos ir vos dvidešimties metų amžiaus, 
gyventojų, bet savo nepriklau- kad ana, vokiečiams užėmus 
somybę įstengė išsaugoti, nors kraštą, vokiečių imperatoriui 
ir vokiečių kurfirstai, ir pats ga-. reikalaujant, neištekėtų už ko- 
lingasis Napaleonas, ir Holandi- kio Vokietijos princo ir tuo ne
jos valdovai daug kartų norėjo panaikintų jų nepriklausomą 
šią kunigaikštystę išbraukti iš 
nepriklausomų valstybių .tarpo.

Nuo 1815 m. iki 1866 metų 
Liuksenburgas įėjo į taip va
dinamą Germanijos konfedera
ciją, bet po Londono traktato 
1867 m. Liuksenburgo kuni
gaikštystė buvo galutinai pa
skelbta nepriklausoma kuni
gaikštystė (hercogystė) ir ją tik 
valdė Holandijos karaliai, bet 
mirus Holandijos karaliui Vil
helmui IIĮ-čiam (1890 m.) bu
vo nutraukta sąjunga su Holan- 
dija ir pradėjo Liuksenburgo 
kunigaikštystę valdyti Adolfas 
ide Nąsšau'/ltttriąm nuirus 1905 
m. sostą pei^mė jo sūnūs Wil- 
helmas Aleksandras ir nuo to 
laiko Liuksenburgo kunigaikš
tystė iki šiąndien yra paveldi
moji monarchija, bet monarcho 
teisės aprėžtos konstitucija.

1912 m. miiė Wilhehnas Aelk- 
sandras ir sostą paveldėjo duk
tė Maria Adelaida, kuriąi teko

utralitetą, su kuria nieko netų-

čiai peržengė Męzelio upę. Liuk- 
įseĮiburgo sostinėje, kuri nuo 
rubežiaus vos už keturiasdešimt 
penkių kilometrų apėmė panika

14.1
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voždiųs galės bent kur j laiką ramiai miegoti — iki |; 
• - zįja, Baitgudiją ar kitas kuris imperialistas neuž.sinwyf

užkariauti galingąją Soviętų Sąjungą.
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■APŽVALGA-
KIEK GYVENTOJŲ
VILNIAUS KRAŠTE

Vilniaus krašto sritys, iši
mant Šalčininkėlių^, grąžintos 
Lietuvai, sudarė Lenkijos vąty 
lybėje Vilniaus vaivadiją. Tqs 
vaivadijos plotas — 29 tūkstan
čiai kvadratinių kilometrų. Gy
ventojų — 1 milijonas 276 tūk
stančiai. Vaivadija buvo padą-r 
linta į 9 apskričius ir 96 yąU- 
čius.

- "’f " a

Lietuvą gavo Vilniaus mies
tą jy tris apskričius sii 20 valą- 
čiiR Tame plote, kaip apskai-

na 451,319 žmonių. Beveik pusė 
jų -r- 220,000. — gyvęua Vil
niaus mieste.

a “Hętuvos žinios^, gyve-

PVARIN INKAI IR 
ŪKININKAI

įąjik kadi į šią ątvądųpta že- 
inę tuari ąlęįti patyą geyįąųsi, 
daužtaWįą to 'sų^ęr

L bęjtoaų turį žmonas, kad j.a- 
"Y kiam partiniam vertinimui 

Į čia negali būti vįętos. Mes tai 
į I statom, kaip bendrą ir vi

siems suprantamą tezę.
“Jokios protekcijos, jokie 

sroviniai išskaičiavimai čia 
negali būti jokiais argumen
tais pateisinti.”
Tam pilnai pritaria 

liaudininkai.

Vilniaus krašte yrį nemažai 
dvarų ir palivarkų. Jiems pri-

ir vai

KLAIPĖDOJE

Klaipėdos miestą ir kraštą 
šiandien, žinoma, valdo Vokie
tija. Stalinas iš savo; fiialonės 
atidavė Hitleriui dar ir Suv’al- 
kijos da|į, kd^iį buvo okupavę

lenkai, su Seinais, Punsku, Vy- 
žainiu ir t.t.

Bet Hitleriui darosi riesta. Jd 
viltį, kad karas bus laimėtas 
“žaibo greitumu”, nusinešė 
rnargis ant uodegos. Ir štąi Klai
pėdos krašte jjau pradėję vokie
čių politika suktis j kitą pusę. 
“Naujienų” korespondento pra
nešime (žitir. “Lietuvos Gyveni
mo Posūkiai”, lapkr. 16 d. 1939.

skaitome:
“Dar viena staigmena ir 

naujiena, tai kad Klaipėdos 
; uoste padaryti vokiečių visi 
L kąro sustiprinimai dabar stai- 
į ga pagrihdiniai naikinami! Į 
i įuos sustiprinimus buvo įdė

ta ne vienas ir ne dešimtys 
; mjįioaąų litu, o šimtai milio- 

nų, to štai dabar staiga vis- 
; kas griaunama, naikinama ir 

kas galima iš tenai paskubo
mis .išvežama! Klaipėdos ra
dijas vėl prabilo lietuvių kal
ba, tiesa, jisai paduoda ti|< 
oficialius Vokieįiįoa vyriausy
bės pranešimus, įęį viš deįt° 
jąu viešai ir tenai skamba įiįe- 

’ tuvių kalba!”
Musų korespondeųtąs įspėja 

neskubėti daryti iš to išvadą,, 
kad Klaipėdos kraštas Juojąus 
grįš Lietuvai. Tačiau atrodo, 
kad Lietuvos atžvilgiu ^Tretysis 
Reichas jau neketina vykinti, 
bent tuo tarpu, kumščio politi
ką. O kai anglai ir francuzai iš(- 
lups jam kailį, jisai pasidarys 
visai sukalbamas. j

valstybę. į
Bet kunigaikštytė savo pata

rėjų nepaklausė ir krašto neap
leido, tik pasiuntė per savo “ka
riuomenės” vadą, majorą von 
Deiką protestą vokiečiams žy
giuojantiems jos kraštan. Majo
ras išvyko pasitikti vokiečių, 
perdavė jiems savo valdovės 
protestą, bet dalių vadas, per- 
skaUė-^testą’ iiusišypsojo ir į- 
sake. kareiviams:

-U-Vorwoerts! (Pirmyn).
Už dviejų valandų buvo visos 

valstybinės įstaigos ir pats mie
stas vokiečių užimtas.
. Netrukus į Liuksemburgą bu

vo perkeltas ir Wilhelmo "sta
bas. Atvykęs Wilhelmas Liuk- 
senburgan, nutarė atlankyti ku
nigaikštytę, apie, ką jai iš anks
to pranešė. Liuksenburgiečiąi 
sužinoję apie tai patarė kuni
gaikštytei imperatoriaus nepri
imti, gi vokiečiai sužinoję apie 
šį patarimą, patarė sava impe
ratoriui su vizitu peiti pas val
dovę. Bet abeji savo patarėjų 
nepaklausė. 7

Liuksenburgiečiąi, neišgavę iš 
savo jaunos kunigaikštytės su
tikimo nepriimti Wilhelmo, nu
tarė patys savo valia suorgani
zuoti protesto demonstraciją. Ir 
kuomet Wilhelmas privažiavo 
su savo automobiliu prie kuni
gaikštytės rūmų, iš artimų ną- 
mų pasigirdo marsalietės garsai 
ir Šukiai: “Vive la France!” , ■ f 'A ■
(Tegyvuoja Prancūzija!)

Wilhelmąs išraudęs skubėja 
įbėgti į rumus, kad išvengtų 
skandalo.

Pasibaigė karas, vokiečiai bu
vo priversti apleisti Liuksenbur- 
gą ir jo gyventojai prisiminę sa
vo kunigaikštytės nepaklusnu- 
;mą, pareikąĮavo, kad ji atsisar 
kytų nuo sosto.

Maria Adelaida buvo karštą 
katalikė įr į šį reikalą mėginę 
kištis popiežius, bet nieko n&- 
gęlbėjo, 
norėdami nuskriausti kunigaik
štytės, nątare jai dovapoti pa
pildytą klaidą, įr Fošąs mėginę 
'tarpininkauti tąrp j.QS ir\au(psĄ 
'bet liuksenburgięčįaį buyo ne
palaužiami, įr ręikąląvo ją pą- 
šąlįntį iš soątp.

Tuomet pyąnęyząi nutąsą eįti 
prie kompromiso ir pasinio Ma
riai Adeląirąi ijįteketį įiž Ksa
vero Bųrbpno-PąripięČip, pasku
tinės. Ąpstęijos karalienės £itęs 

’teolip, kum. visa kai;% 
su praneužais beigų armijoje. 

, Miuėtąs princas i^tięsų buvo

tuopiet pjfąncųzai, iw-

IMS ■

Vakar pasimirė Jonas 
Poteliunas.

Vakar 11:30 vai. ryto pasimi- 
rė senas Kenosha gyventojas, 
Jonas Poteliunas. Mirė jis stai
ga, vos tik vieną dieną tesirgęs. 
Kiek žinoma, jisai mirė dėl auk
što kraujo spaudjmo^.

Velionis Poteliunas bir^o pla
čiai žinomas vietos lietuviams. 
Jis priklausė keturioms vietos 
organizacijoms ir Kenosha Rie
tuvių Kultūros Draugijai. Pasta
rojoje draugijoje jisai ėjo pir- x 
mininko pareigas nuo pat. jos 
susikūrimo. Kultūros draugijų <4 
konferencijoje, kuri įvyko Chi
cagoje lapkričio 5 d., jis buvo 
išrinktas į direkciją.

Iš amato velionis Poteliunas 
buvo siuvėjas. Tuo amatu jis 
yertėęi nuo pat mažens. Savo 
laik I 
pie 
persikėlė į 
dėjo savo siuvyklą (4524 — 8th 
Avė.).

Velionis Poteliunas buvo ki
lęs iš Lazdijų valsčiaus, SeinĮp 
apskrities. Tai buvo visai jau-’ 
nas žmogus, vos 47 metų am
žiaus.

Kenoshiečiąi velionies asme
nyje tikrai pasiges gabaus vei
kėjo ir inteligentiško žmogaus.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
ryto metą, lapkričio 20 d.

Jei kas nori platesnių infor
macijų, tai gali telefonuoti 9051 
arba 4023.

(Apie Jono Poteliuno mirtį 
“Naujienoms” telefonu pranešė 
p. J. Martinas).

i nuo pat mažens.
jis išgyveno Chicagoje a- 
jptynerius metus. Paskui 

toshą ir ten užsi-

Iš Lietuvos
VILNIUS. — Vilniaus < lietu-* • 13

viai paskelbė Vilniaus prasto 
gyventojams atsišaukimą,* kur 
be kt. sakoma: “Paskutinėmis 
savaitėmis mes esame pergyve
nę 
skaudžias permainas, kada vil
tis, nusivylimas, didingumas ir 
pažeminimas taip greit keisda
vosi, kad žmonės jau buvo nu
stoję tikėlis geresnio rytojaus. 
Pagaliau atėjo seniai laukta is
torinės teisybės valanda. Jos 
laukimas sujungė visus musų 
krašto ir miesto gyventojus be 
tikybos ir tautybės skirtumo.

Nuo šios dienos pradėkime 
naują gyvenimą. Lietuva bus 
musų gerovės šaltinis ir musų 
geopolitinėse sąlygose vieninte
lis tikras taikos ir tvarkos pa
matas.

Musų numylėtas Vilnius tam
pa amžiniems laikams faktiną- 
ja Sostine ir tuo pačiu atgauna 
savo įtaką visam kraštui ir kai
mynams. Nuo šio laiko mes bu
sime savo krašto šeimininkai.

Gyvendami džiaugsmingą va
landą, mes, Vilniaus lietuviai, 
tiesiame brolišką ranką visiems 
musų krašto gyventojams. Mes 
užmirštame vakarykščias nuo
skaudas ir skriaudas ir, žengda
mi per naujojo gyvenimo slenk
stį, nuoširdžiai kviečiame į tai
ką ir bendrąjį darbą visus žmo
nes be tikybinio, tautinio ir so
cialinio skirtumo.”

aitemis mes esame nergyv 
retai istorijoje pasitaikančias

VILNIUS.—Paskutinėmis sa
vaitėmis Vilniuje buvo nepapra
stai daug plėšimų ir vagysčių. 
Dąr musų kariuomenei tebeįei- 
nant, mieste pasitaikė nemažai 
vagysčių. Vilniaus policijai nuo 
pirmos dienos griebusia energin
go darbo, buvo sulaikyta' eile 
nusikaltėlių ir vagysčių skaičius 
žymiai sumažėjo. Taip pat pra
dėta tvarkyti maisto pardavimą, 
kuriame rastą daug spekuliaci
jas reiškinių.

VILNIUS. — Vilniaus kraštui 
Remti Komitetas įsikūrė Lietu
viu Labdarybės DraugijOtr^a- 
muose, adresas; Vilnius, Didži<»- 
ji Gatvė, Nr. 12.
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BET KITOS ORGANIZACIJOS TO GERO
PAPROČIO NESILAIKO

■' 'T'” 1 •-------- R /
Iš RAUDONOS ROŽES KLIUBO SUSIRINKIMO 

IR KITOS CICERO ŽINIOS
CICERO.—Susirinkimas jvy- tiniam parengimui nutarta pa

ko užpraeito penktadienio va
kare, Liuosybės Svetainei. Na
rių susirinko gana geras skai
čius ir svarstė reikalus gana 
rimtai, šaltai. Keletą jų gali
ma pažymėti. Pirmiausia, 3 nau
ji vyrai priimti kliuban, M. Žvi- 
bas, B. Norich ir jaunas advo
katas F. Pauža. 6 kandidatai 
padavę aplikacijas.

Ligonys
Leo Shvegžda tai viępąs 

pirmųjų kliubo tvėrėjų ir ne
pamainomas veikėjas. Jau sep
tintas mėnuo kaip kankinasi 
County Ligoninėj su sulaužyta 
koja. Kaltė neatsargaus auto
mobilio. Antanas Marcin ran
dasi Moline, III. Nėra aiškaus 
raporto.

J. Musteiką taipgi ištiko au
tomobilio nelaimė. G. Jąsutis 
jau pasveiko. Naujas ir kom
plikuotas ligonis — taj A. Kru- 
šįnąs.

Laiškai-kvie|imai
Dariaus-Girėno Post No. 271 

kvietė kliubą į atidarymą nau
jo namo. Nutarta paimti 10 ti
kietų, $10.00. Šv. Antano para
pija, per savo kleboną J. H. 
Vaičunas, užprašė į metinę va
karienę—$1.00 tikietas; Pąimta 
10 tikietų. Moterų Sąjungos 2 
kuopa šventė savo 25 metų ju
biliejų — paimta 10 tikietų 
vertės $5.00. Draugystės Lie
tuvos Kareivių mętiniam paren
gime nutarta dalyvauti su 
$10.00-. Golden Arrow Club me-

imti tikietų vertės $4.00. Op
timistų Kliubo metinio paren
gimo nutarta paimti 10 tikie
tų ir paskirti $5.00 iš iždo.

Į Mergaičių Kliubą, Melrose 
Parke, nutarta pasiųsti grupė 
jaunuolių su $5.00 iš iždo. Tas 
parengimas įvyko 4 d. šio mė
nesio, ir tikėkit ar ne, didžiu
mą publikos sudarė Ciceros jau
nuoliai. Aš esu tikras, kad ki
tos tokios organizacijos nėra 
kaip R. R. Kliubas rėmime sve
timų parengimų. Suprantamai, 
ir kiti tą patį privalo padary
ti.

Kliubas šįmet mini savo 25 
metų Jubiliejų. Ta proga ren
gia bankietą 3 d. gruodžio, 
Liuosybės Svetainėj. Įžanga 
$1.25. Visi nariai dalyvaus, tad 
ipa šaliniam s mažai vietos liKs. 
Tam vakare bus apdovanoti 
Kliubo draugai, kurie nęęme 
pašalpos per 20 ir 10 metų. 
Jie sudaro suvirš 2Q žmonių 
grupę. Jų dovanos Klubui kai
nos suvirš tris šimtus dolerių. 
Bankieto ląike bus pagerbti nau
ji nariai, kurie prisirašė per 
šiuos metus. Jų bus apie šim
tas. Draugingos organizacijos, 
kurios norit dalyvauti rengia
mam bankiete, rezervuokite vie
tas iš anksto, kad neįvyktų ne
susipratimai. Informacijas 
gauti kas vakarą kliubo 
goj, 4932 W. 14th Street.

Reti Svečiai
Rytoj čionai atvažiuoja

no ji Birutė su mokytoju p. J.

Byansku. Jie pildys nrpgifaipą 
Lietuvių Liuosybės Svetainėj, 
Draugystes Lietuvos Kareivių 
metiniame parengime. Įžangą 
tik 35c. Mylinti dailę atšilai 
kykite — o nesigailėsite. Po 
programo smagus šokim* orkes
trą jaunojo Barčio.

Praeitis parodė, jog Draugy
stė Lietuvos Kareivių duoda ge
rus metinius parengimus; o šį 
kaytą gabus mokytojas, p. By- 
anskas, parodys ką gali atlik- 
ti čia augę.

“Jaunoji Birutė” kaip tik iš 
čia-augusių susideda. Jų pamo
kos Sandoros Svetainėj, 814 W. 
33rd St. Patartina tėvams lei
sti savo vaikučius prie Jauno
sios Ęirujės, o jie tuojąus par- 
siims lietuviškumu, kas mums 
visiems brangintina.

Nemanykite, kad aš čia ra
šau tuščiomis, be patyrimo. At
eikite patys rytoj Lietuvių 
Liuosybės Svetainėn, Į4th St. 
ir 
ir

_ £ am

Sąunios 
Vestuvės

Įgytoj po pietų vestuvių var
pai sukurs naują jaunų lietu
vių šeimyną. Apsiveda jaunuo
lis Andrius Norbutas, bridge- 
portiečių biznierių, pp. G. ir E. 
Nprbutų sūnūs, su p-le Elena 
Kančiauskaite, šliubą jaunave
džiai priims Marųuette Parko 
bažnyčioj, apie 3 vai. po pietų.

Plačiau apie vestuves prane
šiu rytoj. Draugas.

11,1 1 "

Persikėlė i
Naują Vietą

Jpnąs ir Marencijona Wil- 
liams, kurią turėjo aludę ties 
6604 So. Dameh Avė., dabar 
persikėlė j naują vietą, būtent, 
3418 Wallace St.

I ' ‘ . . ’ /

. Atrodo, kad čia jiems biz
nis gerai seksis, nes aludė vi
sada pilna lankytojų.

, ' — Steponas.

ŠILDYMO REIKMENS
ir

BOILERIAMS DALYS 
sekcijos visiems boilerių ir 
radiją torių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 
IKI 50% SUTAUPYSI 

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti.
C. Miller Supply Co.

TeL MONROE 3387

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

užei-

Jau-

•tu 4

MMix

49th Gt., o persitikrinsite 
kitiems pasakosite.

Tas Našlių Padengimas
Našlių Kliubo parengimas tik

rai buvo pasekmingas parengia
mas. Komiteto p. Labučio, Do
bilo ir p. Račiauskienės norai 
išsipilė. Vadinasi, parodė ką 
gali pasiryžimas.

šemeto Svetainėj buvo kupi
na linksmo svietelio. Supranta
mai, ne visi buvo našliai ir 
našles.

Aš nesu susipažinęs su to 
kliubo įstatymais. Jo siekio ne
žinau, bet iš pačių narių ir 
veiksmės aišku, kad našliavi- 
mas jiems negalvoj, bet nori 
sueiti paūžti ir vienas kitam 
akį pamerkti, romanso užvesiii 
ir t.t.

Kaip girdėti iš tų našlių, jau 
keletas poruojasi.

Kliubo prezidentas yra p.
iniene. , D-----

Vestuvės Žinomų 
Bridgeportiečią

P-lė Bernice A. Makuska, 
duktė plačiai žinomų lietuvių, 
Mr. ir Mrs. Paul Makuska, ku
rie turi nuosavybę, 910 West 
32nd PI., susituokė su jaunuo
liu Mr, Jųhn R. Gaspąrka, ir
gi bridgepąrUečiu.

P-lęs. B. Ą. Makųskos su J. 
R. Gąsparką jungtuvių ceremo
nijos įvyks sekantį ketvirtadie
nį Ląpkričio-Nov. 23 d., 2. vai. 
p.p., Sv, Jurgio bažnyčioje, prie 
33rd St. ir Lįtuanica Avė.

šąuni vestuvių puota busian
ti iškelta Šv. Jurgio mokyklos 
salėje.

Daug svečių dalyvausią iš
kilmėse, iš abiejų pusių, nes 
p.p. Makuskai ir Gasparkai yra 
palyginamai pasiturį.

Jaunieji susipažinę ir 
draugavę iš aukštesnės 
Alos laikų. Po trumpų
gų apsigyvensią savame flate, 
Bridgeporto apylinkėj.

Gero pasisekimo.

dalinai 
moky- 
atosto-

COAl

EGG________
NUT .................
BIG LUMP „ 
MINE RUN __
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!

$6.00
$6.00
$6.00 ‘

... $5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

TIKRAI
GERA 

VERTYBg

NEW ' į 1 OLD GOLD OISTR'^ ‘*’v }
lw 

PROOF1

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO 

ARBA 
LIKIE- 

RŲ
ŠTORE

Šiltasis oras vaikščioja po kam- 
h?rii s ir T i’nkart, sukasi apie } 
‘karštą pečių” per specialius ka
bineto kroteli'^. Puikus pečius ’ 
sunkiai apšildomiem., ar dide- I 
li~m kambariam Kaina žema, ; 
ekonomikas, trys populiarus ! 
modeliai. !
Turi automatinį kuro ir trauki
mo kontrolę, Duropląstinis ena- 
melio finišas. Puik.s dezenis. Py- 
rcx-nedogamo stiklo langelis. Ma
ža ugnis, kuro taupintojas. Pe
čius, kurs atlieka puiku darbą 
Ateikit ir pamatykit.
Ka’n?^ $3°.°5 ir ankščiau, leng
vais išm<‘k^jimąį3. MJes rara”1, 
tumiame, kad pa3 mus pirksite 
geriaunį pečių ir už mažiau rri- 
ni^ų. Įstatymas ir patarnav.mas 
dykai.

GRAND OPENINGAS >
" ' 'C

šeštadienį ir Sekmadienį, Lapkričio
18 ir 19 d. d.—1939 .

I BRIDGEPORT TAVERN
3517 So. Halsted St.

Gera muzika ir kalakutienos valgiai. Kviečia visus draugus ir 
pažįstamus atsįlapkyti. M. MARTINKUS, G. EVINSKAS.

METŲ 
SENA

; Sušelpimui
,:T7' " '• "v j 'Krašto

Įvyks Neffo salėj
Šis vakaras yra rengiamas 

ląhdarin^o tikslo dėlei — visas 
pelų a s skiriamas sušelpimui 
Vilniaus krašto. Vakaras įvyks 
W. Neffo svetainėje, 2435 So. 
Lęavitt St. Pradžia 8 vai. vak.

Rus gera muzika ir kitų pa- 
marginimų. Apart to, kruopiš
kės gaspadinės sparčiai ruošia
si pavaišinti svečius gardžiais 
užkandžiais ir gėrimais. Ren
gėjai užkviečia visus skaitlin
gai atsilankyti ir paremti tą 
kultūringą darbą —D. M.

Apsiveda Alyauskaite- 
Klimavičius

uLapkričio 18 dieną Vėl su
skambės varpąi < .Brighton Par
ke, pranešdami dviejų jaunuo
lių, taigi panelės Adelės Alyau- 
skaitės ir Leono Klimavičiaus, 
Jr. įžengimą į “moterystės luo
mą”. Po iškilmingų ceremoni
jų įvyks didolė; puota jaunuo
lių pagerbimui, Liberty Grove, 
prie Mozart ir 46-tos gatvės.

Vestuvių apeigos įvyks vie
tos lietuvių bažnyčioj.

Šįa proga, visi linki kuolai- 
mingiąusių ir pasekniingiąusių 
mętų jūsų naujame gyvenime.

Alytė.

Dėkos Šventė
Dėkos diena jau tik už ke

lių dienų, švenčių stalo valgių 
klausimas; vargina šeimininkes. 
Vienos kviečiasi Švenčius pas 
save, kitos rengiasi vykti pas 
kitus, bet visoms rupi kąJp ge
riau pasirodyti ir kaip? geriau 
biudžeto ribose išsiversti

Midwest Stores, kaip ir vi
suomet, stengiasi iš savą pusės 
sumanymais prisidętį šęįpiy- 
ninkėms pacfcti. Štai, šiandien 
skelbia šviežių valgiu nepapra- b
s tą išpardavimą. Tos prekės 
yra pirktos tiesįąi iš gaminto
jų ir dirbtuvių ir, todėl, gali
ma užtikrinti, kad jos šviežios, 
geros iv, beto, kas ypatingai 
svarbu, žemomis kainomis.

ši organizacija perka prekes 
be tarpininkų, kad nupirkti pi
giau. Ji pati pirkdama pigiau, 
gali ir savo pirkėjams parduo
ti pigiau. Tik pažvelkite į skel
bimą šiandien “Naujienose” ir 
įsitikinkite. Jame, beto, pama
tysite dar ir tai, kad prieš pat 
šventes tokios prekės kaip mil
tai, taukai, cukrus skelbiama 
išpardavimo kainomis.

Taip, tad, dėl geresnių val
gių, didesnio pasirinkimo ir la
bai ąernų kainų šeimininkė ne
apsiris, pirkdama šventėms

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagaj)

Thomąs Murkliam, 27, su
Hęlen ^labis, 35

Richard Kostinek, 22, su Mar- 
cella Aleksa, 19

Reikalauja
Perskiru

James Prevena^
Prevenas

Gavo
Perskiras

.' ’ « »' Y t

Helen Broderick
Broderick

Marcella Prorok
dore Prorok

nuo Sophy

ąuo John

nuo Thęo-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

“Grand
Opening”

Sekantį šeštadienį g? sekma
dienį, lapkr. 18 bf, 19.4d., 
Bridgeport Tavern savininkas, 
M. Martinkus ir jo bartenderis 
G. Evinskas vi$us kviečia atsi
lankyti į jų biznio “Grand Ope- 
ningą”, 3517 So. Halsted St.

Bus gera muzika ir kalaku
tienos valgiai visiems. Tėniyki-

W^«st Stores parduqtwws^ U* skelbimą penktadienio “Nw-
1 (Skelbi rįi^Kwę’\ Steponu

d

V

BatenceA

ItM

, -i**’* ..

- a lT ftTrn U r iiinilUOl 1-1a Hir 11 Vi*“-wWvd-
■ 1 7 «- •»v m si10NĄo _

Warm&'r

Oirect 
Radiant

generaL ColemanH
Radio Store ĮRAOIAHTC1RCUUT0R!
3856 Archer Avė. Tel. Lafayeltc 6195
M. SIIILLS, Sales Mgr. ą. MĮLLER, Business Mgr.

• FOTOGRAFAS

s y
OLD GOLD DiSTRiBuTOkS \C

CHICAGO Ui

I

i

u *
jArfaiMmfažrri I.hiLiJn? iL.i

*'Wdbash, 4th Fl.
•,z» i 'L ? ' s.W ‘.v

VIku Metų 
Išteklius

I COOPER BLADES
J .'IMAT DYKAI Tik vyrams 1
I Pirkti nereikia. Atsinešti šį 

kuponą!

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELES 

su 
KONVERTAIS 

po 

10c 
KIEKVIENA. -

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

NAUJIENOS 
173® SO. H41OKB ST. 

eglCAOO, m.

Visas Ift 
šmotų Aprėdas
• Tap ar Overkąutis $29.95
• Kokybės siūtos 29.95
• Rud. f eit skryb. 4;°0
• Juo d. ar rudi batoi 5.00

I • “Shirt-Craft” marsk. 1.95
1 ą Rank. darbo šilkinis ...... -
Į kaklaraištis
t • Diržas ar petnešos 1.0»
I • “Lastingwear” panc. .ak 
1 « Atletinės kelnaitės .50 
1 • Atletiniai apątiniai__ -5<

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

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

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

1602 W. Garficld Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

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

r < 
o

1

MAROi' 4736\; SL> Ashland A/e.
. ____ . . _ . r

U,
C*i1'

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

i

Skelbimai Naujmm
Iii oda naudą dėlto, 

močios Nąuiientjs 
naudingos
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NU" JUBILIEJINIS KONTESTAS
n

v-

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI *

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

2 8

S. Princeton

Comm. 2073

10029
Avė., Chicago, III. 
Tel.
Turi 130,507 balsų

J. A. SINKUS

3

Turi 11775 balsųTuri 13768 balsų Turi 12740 balsų

AL 

^AIRROZEVIČIUS

S. NAitKIS 
4353 S. Talman Av. 

Chicago, ,111. 
Tel. Laf, 3974 

Turi 111,347 balsų

JOS-
1833 

Avė.,
Turi

ASCILLA 
Evergreen 

Čhicago, III
14300 balsų

itON GRADUS

1739 S. Halsted St 
•\ ’ 

Chicago, III

PĘTRONELB 

ŽUKAS

Chicago, HL

EDWARD JUSAS

2131 W. 24th st 
Chicago, III.

1

, 1

Z. GAPŠTS

4405 Valley View

A v., Baltimore.Md.

Turi 4500 balsų

NUO 20) IKI 5000 BALSŲ
> 2 3

, m. šeštokas.

1323 N: 35th Avė., 
Melrose Park, I1L

J. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harbor.Ind. 
Turi 4175 balsų

T. MATULIAUS- 
•KIENft

W, Lombard 

St., Baltimore, Md.

Turi 3795 balsųTuri 4500 balsų

MOCKUS BULOTH,

527 S. 4th St., East

St Louis, III.

Turi 3000 balsų
Turi 10775 balsų Turi 10582 balsųTuri 10,£69 balsų

RO VAITIENĖ ŽIŪKUSREIKTA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

Herrin

GALSKIS

2640 Louis Turi 2109 balsįTuri 2275 balsų

Chicago, III

GLAVECKASSEKYS
36081 balsų JURKŠAITISTuri 32875 balsų

904 Broad StWilkes Barre. Pa.
Hartford, Conn.

ALBIN SMALELIS
DUNDULIENE

Kostner1943NARBUTAS Turi 1500 balsų615 Cortland St
Chicago,UI.Avė.

J. MAKSVITIS

8550 balsųTuriTuri 9450 balsų Turi 8275 balsų ŽUKAUSKAS
Turi 23083 balsų J. MARTINAITIS

Wilkes Barte,
Mich. EDKINS

KLIKNA
KULESUS

NAUDŽIUS

Turi 500 balsųTuri 650 balsų

Turi 7825 balsų Turį 6025 balsų

TRUMPICKAS

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

Canada

Turi 5118Turi 5500 balsų

GARSINKITE “NAUJIENOSEbalsų

MRS 
4027

2230 Alpine St., ■<. • ' i 
Grand Rapids, Mich

42 Keith St. 
Lee Park,

TIŠKEVIČIUS
27 Norwood avė. 
Brooklyn. N. Y. 
Turi 3509 balsų

K. MANKUS
S. Maplewnod

Chicago, III.
26136 balsų

A. RAŽAITIS
2122 W. 24 St 
unicago, UL

Turi 16438 balsų

i NOVO- 
GRODSKAS

11'5 Belwood avė. 
Toronto,

3432 S. Morgan St.
Chicago, I1L

Route
Free Soil,

AL. SAVICKAS
7 i 9 Lincoln Avė. 

Rockford, UL
Turi - 22325 balsų

700 S. 9th St.

308 E. Market St

Hart, Mich,

Turi 1550 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5.000 BALSŲ—?10.00 DŲVANA

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

J ŽUKAS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

B. BARNIŠRIS 
0424 Burnside Av.
x Chicago, UL 
Turi 5875 balsų

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

LAIPSNIS ANTRAS 
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

Turi 2275 balsų

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding
Avė., Chicago.Ill.
Tel. Spauld. 9207

Turi 23500 balsų

JOE VVO8KI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, UI. 

tel. Haym. 5890 
Turi 16825 balsų

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

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

SUGDINIS 
212 E. Clark St 
W. Frankfort, III 
/Turi 2750 ba’sų

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St.
• Chicago. III

Tel. Lafayette 5647 Avė.,
Turi 27597 balsų Turi

1418 Muskegon av 
Grand Rapids, 

Mich.

ONA VILIENfi
1646 N. Bell Avė.

Chicago, III.
Turi 6208 balsų

Bok; 202
Calumet City, III

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

Ten bus išdalytos kontestantams ir skaityto
jams dovanos.

V. BUOVIDIS 
4094—9th St.
Ecorse, Mich. .

TeL Vinewood 
1——07u9 

Turi 21,090 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė. 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų Turi 1250 'balsų

1108 Elizabeth Av.
Grand Rapidš, 

Mich.

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III. 
Tel. N°v?>da 8856 
Turi 34306 balsų

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

333 So. Ashland Avenue.

ONA DAVGIN
6108 S. Statę St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 77,238 balsų

ALBER3 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman
Avė., Chicago, I1JL
Turi 8170 balsų

F. D AUGINT 
359 Jefferson St 

Aurora,
Turi 15456

JOS. AUGAHIS
1608 S. 50 Avė. 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 10775 balsų

F. BULAW 
806 W. 31st St.

Chicago, III.

A. F. SVVEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass,

1649 N. Paulina 
St.,, Chicago, III.
Turi 800 balsų

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40.000 BALSŲ—DOVANA S100.00

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv. 

Harvey, UI.
Turi 15,600 balsų

J. MAČIULIS 
9<>6 Prescott St-, 
Waukegan. UI. 

Turi 38575 balsų -j Turi

C. K. BRAZE
7437—14 Avė., 
Kenoshi Wis

Turi 2242? balsų

Turi 1000

21 , 22 23 24

J. KRUKONIS -

185 Silver St.
S. Boston, Mass.

£. RUSINS KAS

Rodney. Oont

CANADA

D. RŪKE 
1042 N 7 St 

Clinton, Ind.

GEO. 
ŠEŠKAUSKAS

Box 318
E. Millinocket, 

Maine.

Turi 500 balsų

. »

Turi 500 balsų Turi 500 balsų Turi 300 balsu



—■■

Penktacl., lapkričio 17, 1939

£

BUSINESS CHANCES 
. Bizhld Progos

PARSIDUODA BUčERNft, gera 
vieta—getas bižnis, arba mainysiu 
į farmą, staką ir farmą randuosiu.

3300 So. Union AVenue.

i t n rtt Krt fMnii 11 iii>£Wn rai w m

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

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

CLASSIFIED ADS. 1
NAUJIENOS, CMcago, D!

Naujienų Kontesto Eiga
Nuo paskelbimo kontestahtų jinti prenumeratas prie pabal- 

kvotos draugai kontestantai la-' 
bai gražiai atsiliepė ir beveik 
visi pasižadėjo savo kvotas iš
pildyti. Daugelis savo žodį pil
do ir skubinasi savo kvotas da- 
baigti su kaupu.

Butų gerai, kad visi kontes
tantai pasiskubintų kuo grei
čiausia išpildyti kvotas, nes už 
padarytą biznį virš kvotos duo
sime gražias dovanas ir dvigu
bą atlyginimą.

štdi draugas BudVidis iŠ Det
roito sukruto ir jai! persikėlė 
iš pirmo į antrą laipsnį. Taip 
pat smarkiai dirba Mrš. Dovgi- 
niehė, kuri šią savaitę pašėko 
net S193 balsų. Gerai darbuo
jasi J. Sinkus it* St. Narkis. O 
p-ia Md 
atneša 
Užbaigti savo kvotą pirma ne
gu pablogės oras. Tą turėtų ir 
kiti kontestantai 
atidėliojimas gali 
go.

“Non Gradus”
testahtai lUrįty kaip nors smar- 
kiaUs padirbėti, kad persikelli 
nors į pirm$ laipsnį. Norėčiau, 
kad iki pabaigos kontesto “Non 
Gradus” skyriuje neliktų nė 
vieno kontestanto. Tą kiekvie
nas gali atsiekti, jeigu tik tru
putį smarkiau padirbės.

T. Rypkevičia.

VIa rikto h e beveik kasdien 
i ndUjų skaitytojų ir nori

padaryti, nes 
išeiti ant blo-

skyriaus kon

John A. Sinkaus 
Pasekmės i

Buvo geros kon tęs to pasek* 
_ mes praeitą savaitę, nes pasi

sekė gauti kelias prenumeratas 
fr garsinimų.

Laimėti Buicką mažai šansų 
liko, bet pirmenybę kopėčiose 
išlaikysiu, jeigu mano rėmėjai 
išpildys pasižadėjimus alsinau*

ttOfS

gos kontesto.
Pranešė laišku

Mr. ir Mrs. D. Babiliui pra
nešė laišku, kad jų “Naujienų*’ 
prenumerata baigiasi ir, nors 
asmeniškai nėra pažįstam5, jie 
nutarė diiųti man progą padau
ginti balsus knnteste su metine 
prenumerata.

Pp. D. ir P. Babiliui yra in
teligentiški lietuviai, gyvena sa
vame puikiame bungatow, 6332 
Šo. Kedvale Avė.

Smagu yra , pažinti tokius 
žmones. Ačiū už paramą.

Buvę bridgeportiečfai
Pp. A. Sidabrai* seniau bu

vę bridgeportiečiai, dabar gyve
na savame name, 6018 South 
Albany Avė. Jie prailgino pre
numeratą, kad paremti mane 
konteste.

žinomi muzikantai
Mr. Grušas, cbichgieČiamS ži

nomas geras muzikantas, yra 
“Naujienų” skaitytojus ir mėno 
rėmėjas konteste. \

Grušų šeimyna gyVena Brkl- 
geporte, 3549 S. vHalsted St. Jo 
sūnus ir dukterys yra profesio
nalai muzikantai, todėl Grušo 
orkestru patinka vestuvėse ir 
parengimuose.

Pastovus skaitytojas
Joe Šokas} 3410 S. Halsted 

St., pastovus “Naujienų” skai
tytojas, atnaujino prenumeratą 
ir pažadėjo prie progos dar 
prailginti, kad pagelbėti man 
išlaikyti pirmenybę konteste.

Barberys muzikantas
Biznierius Mr. Rakauskas už

laiko gerą “Barber Shop”, 750 
W. 35Ui St., kur ir jo šunus 
kartu dirba,

Bridgeporliečiams tinka Rač
kauskų patarnavimas, todėl abu 
barberiai visuomet turi darbo.

Prie to Mr. Rakauskas yra

< 11
: -y ■

Nuo Kenoshos 
Kontestanto

* , .—
Ponai Levickai yra susipratę 

žmonės, mylintieji apšvietą, Se
ni naujieniečiai, taipgi prenU- 
meratoHai Ir “Keleivio**. Sako, 
be “Naujieftų” ir “Keleivio” bu
tų nuobodu. Turi savo gražų 
namą, 7007 — 26th Avė..

C. K. Braze, 
1022 Sheridan Road, 
Kenosha, Wis.

Naujienų Kontesto 
Vajaus Reikalu

''i

situation vvanted
Ieško Darbo

tfAuJlENV-ACME Telėph’otc
BOSTON. — Abrahain Zimmerman, (po dešinei), 

vadinamas loterijų karalius, kuris pagaliau liko areš
tuotas.

ACME-NAUJIENV TolephOtd
BELLEVILLĖ, ILL. — Adolph Bruehl, kuris prisipa

žino nužudęs žmoną ir 10 metų amžiaus dukterį (po kai-
J-A -J

šios savaitės pasekmės man 
buvo prastos. Jei i^ toliau aš 
tiek tegalėsiu parodyti progre
so, gal aš savo kvotos neišlai
kysiu.

Bet aš^ turiu dar gerų pro
spektų ir manau, kad su tų 
draugų pagalba, kurie vis ati
dėlioja suteikimą man balsų, 
Sekančią savaitę pasirodysiu ge
riau.

Ačiū visiems mano rėmė
jams ir mano balsų šeriniu- 
kams.

Naujienų

4353

BUČERIS TURIS PATYRIMO 
prie mėsos ir groserio, ieško darbo. 
Reikalui esant, telefonuokite Vic
tory 8770,

HELP VVANiEi)—FeJhALĖ' '

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

REIKALINGA VElTERKA iY šei
mininkė." BlUe Goose Restauraht 
Stella Malinauskas Willow Springs 
Rd., 1 blokas į vakarus nuo Kean 
Avė. at Archer Avė.

REIKALINGA MERGINA dirbti 
už veiierką taverne. 1506 W. Ma- 
dison.

REIKALINGA MOTERIS pavie
nė, dirbti už gaspadinę. Atsišaukite 
vakare. 1913 Šo. Morgan St. Pirmos 
lubos. Priekyje . 
■ ■ n a ■ M! 11 ■■ Į Hi ■■■*«»>*—»» l I ,

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

SEILSMONAS SU KARU. Par
davinėti tairus urmu mieste. Už- 
darbys $75.00 iki $100.00 savaitėj. 
Žemos kainos—gailina lengvai par
duoti. Kreiptis šiandien tarpe 9 
vai. ryto ir 3 vai. popiet. 2427 So. 
Michigan. 
.............. ............ .......... .. ......... .

FINANCIAL 
Finansai-Paskol  os

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

GERAI IŠSIMOKANTĮ modemą 
taverną prie 434 West 31st gat. 
galima įsigyti už $1,000. Priežastis 
—kitas biznis.

PARSIDUODA TAVERNAS pi- 
giai dėlto, kad turim kelti savo na
mą—Ši vieta labai graži. 7 kamba
riai viršuj ir vieta Šokti, 4414 So. 
Rockwell St.

PARDAVIMUI CLEANING sto
ras—biznis išdirbtas, pigi rehda. 
Parduosiu pigiai. Išvažiuoju į FloA 
ridą. 5 E. 119 St., Roselande.

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

Tel. HEMLOCK 5322.

RENDAI TAVERNAS, su barais 
ir stalais, viršuj 6 kambariai Urba 
parduosiu su namu, karštu vande
niu šildomas. 3220 S. Wallace.

REAL FOR SAtE
Namakžeinė Pardavimai

NAUJI MŪRINIAI
• BUNGALOW

4 nauji mūriniai bUngalow, po 4 ir 
6 kambarius. Moderniški, karštu 
vandeniu ir garu šildomi. Yra su
ros, elektra, gasaš, gatvekhrių bu- 
sas sustoja pYiė pat durų. It 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

AGOTA KURGAN 
(po pirmu vyru Žitmnėftnan)

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

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliudime 

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

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

Laidotdvės įvyks šeštadienį, 
lapkričio 18 diėną, 2:00 vai. 
popiet. Iš namų bus nulydėtas 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Duktė, Snnns ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis> 

Tėl. YARDS 1741.

Užeigos savininkai
Mr. ir Mrs, George Szalins- 

kaiv savininkai didelės užeigos: 
tavern ir restorano, 944 W. 37 
Piace, yra mano rėmėjai kon- 
teste. \

Pp. Szalinskai daugiausia da
ro gerą biznį su darbininkais; 
kurie mėgsta Užeiti į jų užeigą 
iš artimų dirbtuvių.

Ačiū vištoms mano rėmė
jams. -~Jk A. S.

—

Nuo. Mačiulio 
Iš Waukegano,

užsirašė
Jis yra

LOVEIKISS?A Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankfetamš 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

M
11111*> A Gėlės Myliotiems į I U M fl Vestuvėms. BAn- 

IMkietams, Laidotu- uiiwn *^to<>šl_ 
GĖLININKAS

TAMOŠIUS TYZENHAUS, 
gyveno 5747 S. WashtenaW
Persiskyrė šu šiuo pasaUliu 

lapkričio 16 d., 1:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Krekenavą parap,, 
Mingelionių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliūdimą 

moterį Stanislavą, po tėvais 
Tijonaičiukę, 2 sūnų Vincentą 
ir Vadovą, 2 seseris Eleną 
Waznohienę ir Katariną Ma- 
čiukrenę ir jų šeimynas ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj, 
motiną, 3 seseris ir 2 brolius.

Kūnas pašarvotas Mažeikio 
koplyčioj, 3319 So. LitUanica 
Avė. Laidotuvės įvyks Pir
madienį, lapkričio 20 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurtoje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą, o iš tėh bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Tamošiaus Tyzen- 
hauso giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunal, Seserys ir visi 

kiti Giminės.
Laid. Difr. S. F. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-39.

William Valukonis 
dienraštį “Naujienas”, 
biznierius, (ai jam ir reikalin
gas lietuviškas dienraštis. Wm. 
Valukonis turi didelę vartotų 
rakandų krautuvę ir laikrodžių 
taisymo vietą. Taipgi jis taiso 
visokius muzikališkus instru
mentus ir visokios rūšies elek- 
trikinius daiktus, kaip tai: kar- 
petų valy tojus, plaunamas ma
šinas ir visokius kitus daiktus. 
Pas Wni. galite gauti visokios 
rųšies laikrodėlių, • žiedų ir ki
tokių auksinių daiktų, naujų 
ir vartotų. Reikale kreipkitės 
prie Mr. Wm. Valkilis, 538 W. 
Mitihell St., Mihvaukee, Wis.

A. Sąrapinas užsirašė dien
raštį “Naujienas”. Jis yra šapos 
darbininkas ir turi gražų namą 
ir jau išaugintą šeimyną. Šimus- 
ir dukterys padeda tėveliams 
ir kartu gyvena. Pagirtinas yra 
Sarapinų šeimyninis sutarimas. 
Jų adresas: 2430 West Maple 
st., Milwaukee, Wis.

J. Mačiulis, 
906 Prescalt

Waukegan,

K. Mankienės 
Rėmėjai

St.
III.

nie-

sei melų. Pp.^Miltoriąi gyvena 
nuosavam name, turi du jno- 
kyklą lankančius? sūnūs. Tėvai 
yra labai maĮ(fn^Us budo ir ge
ri “Naujienų” rėmėjai.

AtnąujiUo “Naujienas” j. i? 
O. Kaulinai, 4825 S. Tripp avė. 
Daug chicagiečių pažįsta J)onuš 
Kaulinus kaipo veiklius ir dram 
giškUs žmones. Jie turi dvi gra
žiai išaugintas dukreles. Abi 
jau dirba.

naujiėniečiai: 
BalaišiaĮ> 

Pavilio- 
Jcrec- 
česna>

gyvena

FURfrhsrtteb ROOMŠ — TO 'feENf 
Gyvenimui Kambariai

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

RENDAI KAMBARYS, vaikinui, 
merginai, ar porai su ar <be valgio. 
Gera transportačija. 836 W. Cullter- 
ton St. (20 St.)

SAVININKAI PASIŪLO moder
ną 6 kambariu plytinį bungalow, 
karštu vandeniu šildomą, garažas. 
Tiktai $5,200. Terminai.
6115 So. Damen Avė. SHALON, 
Hemlock 8300.

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

PARDAVIMUI' DVIEJŲ AUKš- 
’Ų NAMAS ir lotas—katedž užpa- 
aly .727 W. 16th St. Tėl. Belmont 
122 J. Rumishek.

P*ia ' Grigaliūnienė, 5639 So. 
Albany avė., atnaujino dienraš
tį “Naujienas” pusei metų. P-ia 
Grigalimlienė yra labai gera 
mano rėmėja. Ji yra pavyždin- 
ga motina ir nenuilstanti visuo
menės darbuotoja. Daug ir nuo
širdžiai dirba SLA 134 moterų 
kuopoj. —K. Mankienė.

Koncertas ir 
“Monte Carlo 
Baletas Russe”

917

FOR RENT—IN GENERAL 
_______ Renddai—Bendrai______ _

RENDAI 3 KAMBARIAI, pigi 
renda, elektriką dykai. 3820 South 
Lowe Avė., Yards 5479.

DVEJŲ PAGYVENIMU, medinis 
namas, 4—5 kambariai. Yra maudy
nės, pečiu Šildoma. Parsiduoda pi
giai. Savininkas randasi 3364 Su. 
Halsted St.

Kontestantas 
Steponai Narkis, 
So. Talman Avė., 

Tel. Lafayette 3974.
Gedulingas paminėjimas

25 metai atgal mirė Juozapo 
Juozapavičiaus mylima žmona 
Liudvyšė. Juozapas jos neuž
miršo. Lapkričio 11 d. įvyko 
gedulingos pamaldos ir visi da
lyviai nuvažiavo į šv. Kazimie
ro kapines, perkėlė Liudvysėš 
kliną į Juozo Juozapavičiaus 
nuosavą lotą.

Po to visi giminės ir dalyviai 
stlsirinko p-o Paliako patalpoj, 
4238 So. California Avė., trum
poms vaišėms.

Tarp dalyvių matėsi sekantis 
man pažįstami
Putrimai, Dragūnas, 
Miškunienė, Pukėnis, 
nis, Varnas, Bagdonas, 
kis, Srolienė, J. Camm, 
Kuličiai ir Shinikai.

Jūožas Juozapavičius 
4426 S. Whipple Avė.

Minėjo metines sukaktuves
Lapkričio 11 ir 12 d. Ona 

Bruzgulis, 2645 W. 43 St., mi
nėjo vienų metų biznio sukak
tuves. Per abi dienas lankėsi 
daug draugų ir pažįstamų. An
na yra visiems atsilankiusiems 
svečiams dėkinga. Ji yra mano 
šėrinhikė “N-nų” vajuje.

Mąlonųs naujieniečiai
Malonus ir draugiški žmo

nės yra Domininkas ir Barbo
ra Baliai, kurie užlaiko alinę 
ties numeriu 6558 S. Morgan 
St. Jie be vargo man davė Vie
nų metų prenumeratą, kad pa
didinus man “Naujienų” va
jaus Šerus.

Jie turės padėkos parę šešta
dienį, lapkričio 18 d. Tikisi tu
rėti daug svečių ir žada visus 
pavaišinti su Įtalakutiena ir 
gardžiais gėrimais.

Reikia žymėti, kad Dominin
kas yra laižaviškis, o Barbora 
tirkšliškė, žada tapti žemaičių 
Kultūros Kliubo nariais.

Št. Narkis. 

urjUš 

THE/AM 900,000 
STRONG OVB HEBE

Are They Eating Food, Wearing 
Clothes. or Hats or Shoes

Hade or Sold by YOU?
r—-UU Tiram TOMU----- -r*

AUTOS—TRUČKS FOR SAJLfc 
Automobiliai it Trėkri Paritaytmnj

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

3207-9 So. Halsted St.
\ Phone Victory 1717.

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

3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

' WriokĖŠALte FŪRNITUitii
Rakftttdai if Įtaisai Pardavltari

Mokėdamas ėash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite hr 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 @051. /
———...............  ii i i—..............   nu t

■------------------------- -----------------------------------------------t |Į > *>-

SKUBĖK—LAIMĖSI
Pardavimui mūro namas 2 flatų 

po 6 kambarius, karštu vandeniu 
Šildomas, beismentas, 2 karų ga
ražas, prie gatvėkarių linės, Brigh- 
ton Parke. Kaina $5,500. Pinigais 
$500. Likusius—labai lengvais iŠ«- 
mokėjimais. G. W. 3408 So. Weztam 
Avė., tęl. Wentworth 4837.

pirkite Kalėdines dova
nas DABAR. 7314 arba 7316 South 
Rockwell St. du . trijų flatų namai 
—6 kambarių—$50 flatas. Barge- 
genas už $9200. Telefonais Števart 
7924. ’ .

PARSIDUODA 2 PAGYVENIMŲ 
namas su tavernų, prie 83-čios, ne
toli Kedzie, kur yra judėjimas žmo
nių dieną ir naktį. Tiktai už $4900. 
Pašaukite Butkus, Hemlock 2310.

INSURANCE-CLUBSSOCIETIES 
Apdrąuda—KIubai ir Draugijos

APDRAUDĄ
Apdraudžiamo namus, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro ir tor
nadų.
Ben. J. Kazanauskas

2202 W. ČERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

furniturE-Fixture for sale
Rakandai ir Įtaisai Pardavim ui

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI \
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų ver
tybę. I MUSŲ kainas neįeina palu*- 
kanos, aukšta nuoma, bloga rizika, 
Čia ir tik čia jus kaipo piniginis 
pirkėjas gausit viską kas gražiau
sia frontirliam kambariui, valgo* 
majam, miegkambariui—baldus to* 
kia kaina, kokia yra tikrai pagrįs* 
ta piniginiu pamatu. Kainos aiškini 
parodytos. Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkinti.

"HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furnitūra 

Distributor
525 Wešt 76th Street

3 blokai rytuos nuo Halsted St.
Kasdien 9-8, ketv. ir šešt. iki 10, 

Sekrm iki 5.

Sekmadienį, lapkr. 19 d.,
N. Wood St.> įvyksta didžiulis 
koncertas ir baleto vakaras.

Pirmas aktas “Daktaras au
ka WPA”; antras aktas “Ant 
Marių Dugno”; Trečias — 
“Chamberlain ir Ųmbrella”, 
Mussolini, Hitler, Smigly*Rydz 
etc. Taipjau bus atsakymas 
“Kodėl aš esu nevedęs’??

Ketvirtas aktas; kontekstas 
Jitterbug valco ir muzikos, 
šoksite ir laimėsite dovanas. 
Bus it keli kiti vodevilio nu
meriai. /

šio milžiniško parengimo vii** 
šunėsę figūruoja Anna Davgin, 
vyriausia tvarkytoja ir visuo
met gerai žinomas lietuvių 
draugas akrobatiškų ir klasiš
kų šokių, mokytojas, A. An- 
drief f^ ^Urėk tori Us.

WelH kas šio parenginio ne
matys, vėliau gailėsis. Tai yra 
moderniziipta naujenybe. Pra
džią 6 vak yąki ^Steponas.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško Visokių pirkinių, biz
nio progų fr t t

Todtt Jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis it t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostmnert, bet gairinki* 
tęs ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classifted* įkyriąją.

Užsirašė “Naujienas 
tams K. Budris, 4940 S. Tripp 
Avė. Budtiai yra labai draugiš
ki žmonės, turi tik vieną sūnų 
ir tas jau savoi tėvelius apleido, 
tai yra, susisuko savo lizdelį su 
jauna pačiute.

Dabai* pp. Budriai paliko tik 
du, kaip jaunavedžiai. Gyveųa
puikiai šešių kambarių reziden
cijoj. Laimingos kloties abie- 
joms poroms.

fc » o
P-as Miller, 4030 S. Ąrtisan 

4ve., užsirašė “Naujienas” pu-

u:

4180 Archer Avenue 
Phene LAFAYETTE S800

i

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS MMOKMMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, lic.
—THE HOME OP FINE PVENITUBE- SINCE 19M .

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

NAUJIENOS
——ra iraMUno <ws—— 

ihb Greatest Lithuanian Daily 
The «'•» “W»nt Ad" new*Daper

nnsigniminEH.»EuaiiL
..‘į'-i’,; .-u--. ■ .. ■, ..... .

liemkite tuos, kurie
garsinasi

“NAUJIENOSE’’

įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIENIO 1 
naudokitės Naujienų

imi—

AMERIKOS LIETUVIŲ, PILIE
ČIŲ POLITIKOS ir PAS KLIUBO 
12 Wardo mėn. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 19 d., 1 vai. 
popiet, JIollywood svet., 2417 Wėst 
43rd St. Narių privalumas susirin
kti skaitlingai, nes yra daug svar
bių tarimų.

—Paul J. Petraitis, rašt

tAlt¥tarnavimu
vtždami:

CANal 8500
"NAUJIENOS0 

J7S9 S. HALSTED STREET 
Chlcago, Dt
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PRUSEIKĄ “NIEKAD NEBUVO BOLŠEVI
KAS IR NEGALI BŪTI”

Stilsono Prakalbos Roselande

Skerdyklą Unija 
Smerkia Diesf 
Komitetą

Nauja 
“žvaigždute VAKAR 

SŪČAGOJ
SLA KUOPOS CHICAGOJ PRADEDA SMAR 
Į »IAU JUDĖTI

VADI
RUOŠTIS NAUJAM

Tai buvo paprastas vakaras 
(trečiadienis), bet suvirš 200 
roselandiečių susirinko išgirs
ti prakalbas, kurios įvyko 
Stančiko salėj, prie 115-tos ir 
Michigan avenue. Kalbėjo 
“Naujos Gadynės” redaktorius 
iš New Yorko, drg. Juozas V. 
Stilsonas, ir “Naujienų” re
daktorius, Dr. P. Grigaitis. Ro- 
selando apylinkėj tai buvo la
bai skaitlingas būrys žmohių, 
ir rengėjai, LSS ir LDD 4-ta 
kuopa, džiaugėsi prakalbi) pa
sisekimu.

Drg. Silsonas čia vėl pakar
tojo pirmiau išreikštą mintį, 
kad jisai klydo ardydamas lie
tuvių socialistų partiją Ame
rikoj karo laikais. Beveik visi 
bolševikų darbai užsienyj ir 
sovietų Rusijoj parodo, kad 
ne komunizmas • gali išvesti 
darbininkus į geresnį rytojų, 
bet kelias, kuriuo visuomet 
ėjo socialistai. Tais karo lai
kais socialistai atrodė neuž- 
tcktinai “radikališki” ir bal
suodami už karo kreditus jie 
buk praradę teisę darbininkų 
vardu kalbėti. Bet įvykiai so
cialistų poziciją pateisino.

Dabar, sakė drg. Stilsonas, 
Tą klaidą reikia atitaisyti. Jisai 
kvietė visus buvusius savo 
draugus darbininkų veikime 
šaltai dalyką apgalvoti ir grį
žti prie socialistų. Jisai ragino 
darbininkus sueiti vienybėn ir 
atkakliai savo pozicijas ginti. 
Nes, kaip jis pranašavo, grio
vimo darbas, baubimas ir šly
kštus priešų biaurojimas ko
munistų vėl bus atgaivinti. Vi
sos “revoliucinio periodo” ne
lemtos ypatybės bus sugrąžin
tos. Dabar komunistai kalba 
jau ne apie demokratijų gel
bėjimą ir ne apie bendrus 
frontus, bet demokratiją smer
kia kaipo buržuazinį imperia
lizmą,

Ilgoj ir įdomioj kalboj jis 
nupiešė savo patyrimus sovie
tų Rusijoje, parodė, kaip vys
tėsi jo nusivylįmas bolševikų 
darbais, ir galiau pareiškė:

“Hitlerizmas — 
Dalykas.

“Pirmiau komunistai
mis keturiomis šaukė kovoti 
prieš fašizmą ir smerkė Vo
kietijos hitlerišką valdžią kai
po juodžiausią darbininkų 
priešą. O dabar, po to kai Sta
linas ir Hitleris susitarė, I tai 
hitlerizmas jau nebe darbi
ninkų bjauriausias priešas, bet 
“nuomonės dalykas.” Taip ra
šo Maskvos ‘Pravda’. Tas laik
raštis dabar sako, kad “hilflę- 
rizmas gali būti ir geras ir 
blogas. Priklauso kaip į jį 
žiuri. Stilsonas pare’škė: “Su 
partija, kuri net iki to nusigy
veno, kad fašizmą skaito “nuo
monių dalyku”, padorus dar
bininkas negali veikti.”

Drg. Stilsonas užbaigė kalbą 
keliomis įdomiomis citatomis . _ . .
iš “Laisvės” ir Bimbos “apaŠ- Springfieldą, o iš ten važiuos į 
tališko laiško” visiems lietu- St. Louis. —Buvęs.

“reikia griauti?

Nuomonės

viso-

viams komunistams, ypatingai 
“paklydėliams.”

Netaip jau seniai, 1936 me
tais, “Laisvė” šlykščiausiais 
žodžiais koliojo L. Pruseiką. 
(Jis tuomet buvo ‘sklokinin- 
kas’) Laisvė rašė: “Pruseiką 
yra prasigėręs alkoholikas ir 
dorą praradęs žmogus.” To
liau, “Pruseiką niekuomet ne
buvo bolševikas ir niekuomet 
negali būti bolševiku.”''

“Prasigėręs A Ikdholikgs”
O Bimba savo apaštališkam 

laiške, bene aj>ie tą patį laiką, 
rašė, kad visi padorus žmonės 
“turi nutraukti ryšius su Pru- 
seika kartą ant visados.”

Nereikia nei aiškinti, kad 
publika skaniai nusijuokė, ži
nodama, kad tas pats Prūsei- 
ka, kurį visų Amerikos lietu
vių komunistų, “tėvas” Bimba, 
“Laisvė” ir, žinoma, Chicagos 
“Vilnis” taip biaurojo, šian
dien sėdi toj pačioj “Vilnyj” 
ir bolševikiškus pamokslus ra
šo. Bet 
vė”, jis 
nebuvo

“šlykštus Bandymas Paveikti 
Balsavimus”. ,

C.I.O. skerdyklų unijos virši
ninkas, Van A. Bittner, žinomas 
kaipo griežtas komunistų prie 
šas, vakar pasmerkė Dies komi
tetą, kuris šiandien pradės klau
sinėjimus Chicagoj. Komį k tas 
buvo paskelbęs, kad “komunis
tai bando paimti kontroleri ūki
ninkų ir maisto produktų orga
nizacijas.”

Van Bittner pareiškė, kad 
toks netiosioginis komunizmo 
užmetimas skerdyklų unijai yra 
“šlykštus” bandymas atkre pti 
darbininkus prieš C.I.O. svar
bių rinkimų išvakarėse.

Lapkr. 21 d., Armour bendro
vės darbininkai balsuos unijų 
reikalu, ir turės pasirinkti C.I.O. 
ar AFL, arba nei vieną.

gB®|

Paliuosavo Al 
Capone Iš • 
Kalėjimo

Arline Pakel 
' ■ . 1 •

ARLINE PAKEL, žinomo 
lietuvio kontrakioriaus p. Pa
kel duktė (6 metų), vaidina 
operoje “Bohemian Giri—čigo
nai te” ir daro debutą Arlinos 
rolėje. Veikalas statomas sce
noje sekmadienį, lapkričio 26 
d., Sokolų svetainėje, 2343 So. 
Kedzie Avė. Veikalą ruošiasi 
vaidinti 
choras.

Tai bus nepaprastai gražus 
pastatymas, ir kiekvienas chi- 
cagietis, kuriam laikas leidžia, 
turėtų “Bohemian Giri”—“či- 
gonaitę” pamatyti.

Sekmadienį po pietų “N. G.” 
Choras vaidins veikalą Rock- 
fordo, III., lietuviams.

Naujosios Gadynės
juk, kaip sakė ,“Lais- 
komunistu niekuomet 
ir negali būti...
susirinkę komunistai,

kurių buvo keliolikos, nekaip 
jautėsi tokius dalykus girdė
dami. Prakalbų metu jie ūžė, 
kėdes barškino ir kalbėtojams 
kvailus klausimus statė, bet 
nuo organizuoto baubimo ša
linosi.

Prakalboms " pirmininkavo

Nuvežtas į Privatišką 
Sanatoriją.

Narbutas. Jisai prisiminė, kad 
toj pačioj Stančiko salėj karo 
laikais ivyko socialistų skili
mas. Bet dabar laikai jau pa
sikeitę.

4 Aukokit Vilniečiams!
i

Drg. P. Grigaitis savo kalboj 
daugiausia vietos pašventė 
Vilniaus reikalui. Jis yagino 
klausytojus aukoti ., /Vilniaus 
gyventojų šelpimui, ir vaizd
žiai nupiešė sunkią Vilniaus 
krašto būklę. Rusija grąžino 
Lietuvai tiktai dalį Vilnijos, 
bet dabartinės Lietuvos-Rusi
jos sienos nėra galutinos. Hit
leris bus sutriuškintas, ir tada 
Lietuvai bus atsteigtos pilnos 
sienos su Rusijos, okupuota že
me, su Suvalkais, kurie dabar 
yra po Vokiečiais, ir Lietuvai 
gal net bus grąžinta Klaipėda 
ir Tilžė, kur tirštai lietuvių 
gyvenama,

Ūpas prakalbose buvo gyvas 
ir publika karšiai kalbėtojams 
plojo. 7

CICEROJ.
Vakar vakare drg. Stilsonas 

pasakė kitą panašaus turinio 
kalbą Cicero Liuosybės sve
tainėje, ten irgi buvo susirin
kęs gražus būrys publikos. An
trasis kalbėtojas, drg. V. B. 
Ambrose, aiškino U. S. neitra- 
litetą ir pasakė daug karčios 
teisybės komunistams juokų 
formoje.

Šiandien drg. Stilsonas ap
leidžia Chicago. Išvyksta į

£3$ M
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BENTON, ILL. — Dr. George W. Gore, po, dešinei, 
kuris yra teisiamas už savo sunaus advokato nužudymą.

Federalė valdžia vakar sugrą
žino laisvę buvusiam Chicagos 
“gengsterių karaliui”, Al Capo- 
nei.

Jisai pildė aštuonių metų, še
šių mėnesių ir dvylikos dienų 
bausmę Los Angeles, Californi- 
joje, bet laisvę Capone atgavo 
Levvisburge, Pennsylvanijoje. 
Paliuosavimo vietos valdžia ne
skelbė iki paskutinės valandos, 
kad neduoti Capone priešams 
— “gengsteriams” susiorgani
zuoti ir jį nušauti. Kai kurie 
nauji padugnių vadai ruošėsi 
tai padaryti. / m h

Žinios iš Lewisburgo sako, 
kad paliuosuotojo giminės tuo
jau nugabeno jį į nežinomą pri
vatišką sanatoriją. Capone 
sergąs proto liga.

Ruošiasi Vakarui 
Ir Valdybos 
Rinkimams
Vakaras Rytoj; ^Bimbos Salėj

buk

Dariaus Girėno 
Posto 271 Padėka 
“Naujienoms”

1939Laukričio 14, 
“Naujienos”, 
1739 S. Jlalsted St., 
Chicago, III.
Gerbiama “Naujienų” 
Administracija:

Vardan Dariaus-Girėno Posto 
f ' .271 tariame nuoširdų padėkos 

žodį už tokią gausią ir duosnią 
paramą musų Darius-Girėnas 
Memorial Hali Statyme. Mes ją 
neapskaičiuojamai įvertinam.

Per jūsų moralę pagalbą ir 
mandagų patarnavimą, mes pa
siekėm plačiąją visuomenę, ku
ri atsižvelgė į musų užmanytą 
tikslą, suteikdama fipansišką 

! paramą.
Pilnai suprantam, kad tams

tos atjaučiat tokius prakilnius

1 WEST PULLMAN. — Perei
tą sekmadienį 'Bimbos svetai
nėj turėjo įvykti S.L.A. 55 kuo
pos susirinkimdb, bet mažam 
skaičiui narių kšanĮ, ir netu
rint svarbių Vokalui susirinki
mas neįvyko. Fin. raštininkas 
pranešė, kad gavęs balotus no
minacijai Centkd valdybos.

Sekantis jjriėšmetinis susi
rinkimas busį’šūšdtiktas atviru
tėmis, bus jame nominuojama 
Centro valdyba ir renkama 
kuopos valdyba^ sekantiems me
tams.

šį šeštadiem, ( lapkričio 18 d., 
įvyks S.L.A. 55 kp. šaunus ba
lius. Bus gera muzika ir už
kandžių. Vieta — Bimbos sve- 
tainėje, 635 West 119th St., 
ten kur musų kuopa laiko su
sirinkimus. Verta kiekvienam 
nariui ir kitiems atsilankyti — 
praleisti smagiai laiką.

Įžanga veltui,
J. Tamašauskas, 

S.L.A, 55 kp? koresp.

' ' ' -T--'•• Du ugniagesiai vakar sun
kiai susižeidė begesindami dide
lį gaisrą gumos sandėlyj, adre
su 1030 W. North avenue. Jie 
yra Martin Carney, 4918 No. 
Merrimac avenue ir Leo Still- 
wagen, 1834 Newport avenue.
• Miesto taryba dabar svarsto 
kelis pasiūlymus /pertvarkyti 
Chicagos wardų sienas. Kai ku
rie wardai pakraščiuose žymiai 
paaugo paskutiniais laikais ir 
dabartinis wardų padalinimas 
neduoda A balsuotojams tikros 
proporcionalės reprezentac jos.
• Vakar Chicagos žvėrynan 
(Brookfield) buvo atvežta nau
joji panda veislės meškaitė, 
“Daišy”. Kas matė žvėryne jau 
esančią “panda” Mei-Mei, tas 
žino apie ką čia kalbama. Jei
gu dar nematėt, būtinai nuva
žiuokit “Mei Mei” ir 
“Daisy” pamatyti.
O Miesto policija vakar suėmė 
penkis chicagiečius ir apkaltino 
juos seifų plėšimu.. Jie prisigro
bę apie $20.090 svetimų pinigų. 
Suimtieji yra: Frank Wilson, 
38, 4746 S. Ada st.; Chester Ko- 
zala, 32, tas pats adresas; James 
Dunne, 35, 5526 Lakr Park ave
nue; Homer Privott, 38, Ham- 
mond, Ind., ir Frank Pauley, 
Hammond, Ind. Visi penki bu
vo suimti prie 121-mos ir Pco- 
ria, kur jie bande išplėšti seifą 
vienos gasolino bendrovės.
© Miesto valdyba dabar supir
kinėja žemę perkėlimui į naują 
ruožtą gelžkelio bėgių, kurios 
dabar perkerta miesto airportą. 
Pildydamas įstatymus, miestas 
supirkinėjimus daro per apskri
čio teismą. Bet Čia miesto eks
pertai susilaukė netikėtų siur
prizų. Jie nustatė superkamoms 
nuosavybėms vienokią kainą, o 
teismo ' džiurė, kuri reikalą už
vakar svarstė, vakar nusprendė, 
kad savininkams priklauso dvi
gubai tiek, kiek ekspertai žadė
jo, būtent, $50,220. Reikalas na-

Apie Parengimus Praeities Ir Ateities

girną naujų 
Pačių narių 
kč nemažai.

dabar

CICERO. — Štai, praeito še- kiekvienam prisega po ženklc- 
štadi'enio vakare vietos S.L.A. lį. Tai ženklas broliškos meiles. 
301 Kuopa turėjo savo paren- Po to visi eina prie gražiai pa- 

narių priėmimui, puoštų stalų ir vakarieniauja, 
ir svečių atsilan-'čia pasako įžanginę kalbą kuo- 
Apie 11 valandą'pos pirmininkas, K. čepukas.

sustabdyta linksmi šokiai ir Tvarką vesti paveda p. Miku- 
pradėta programas. Vedė orga- žititei. Buvo perstatyta eilė kal- 
nizatorius, K. P. Deveikis. Ji
sai, kaip ir visados, ragino vi
sus rašytis prie Susivienijimo. 
Taipgi pasakė tinkamas kalbas 
Dr. Montvidas, p. Mikužiutė, ir 
Advokatas K. P. Gugis. Brolis 
Jurgelionis iš Ne\v Yorko nau
jus narius pasveikino su tin
kama kalba ir apdovanojo nau
jais S..L-A. ženkliukais. Iš 12 
naujų narių atsilankė 9. /

Vietos Moterų “Dainos Mylė
tojų Choras” tinkamai sudaina
vo porą dainų. Jos progresuo
ja. Nastė ir Stella joms didelė/‘Tėvynės 
parama. S.L.A. 301 
duetas, V. Ascila ir V. 
kaitė, taipgi pasirodė. 
Užbaigai panelė Zclniutė 
Kuopos sėdo prie piano 
sus sukamandavo dainuoti “Ant 
Kalno Karklai Siūbavo” ir “šal
ta žiemužė”. Jeigu p. Zelniučių 
rastųsi kiekvienoj kuopoj, tai gelionis nesigaili atlankęs seną 
visi S.L.A. nariai butų daini-, buveinę Chicagą ir garsų Ci- rry • i i i • i

bėtojų. Visi kalbėjo už S.L.A. 
ir 226 Kuopą.

Tikrai tai veikli kuopa. Jos 
protokolo sekretorius, p. Nau

jalis, net ir eiles rašo. Užbai
gai pasakė jausmingą kalbą 
pats garbes svečias, vajaus ve
dėjas Jurgelionis. Tarpe kitko 
pareiškė, “Matyti, mano kūnas 
sunykęs, bet dvasia gaivi ir 
jauna.” Ne veltui yra jaunuo
lių kuopos narys. Brolis Čepu- 
kas varde 226 ir- 313 Kuopų 
įteikė dovaną, rašomą plunksną 

redaktoriui, broliui 
Kuopos’,Jurgelioniui, kad♦ “geriaus ra- 
Devei- šylu”. Po to viso skanaus už- 
GeraiJ kandžio ir gražių kalbų, pra- 
iš 269^sideda šokiai ir draugiški pa- 
ir vi- sikalbėjimai.

ninkai. Garbė K. Liutkui už 
prirašymą p. Zelniutės.

Po programo vėl tęsėsi šokiai, 
linksmas balius. Garbingi sve
čiai geroj nuotaikoj išsiskirstė.

Antras Vajus — Bus Sėk
mingesnis

Rytojaus dieną, t.y. sekma
dienį po pietų, S.L.A. darbuo
tojų i.susirinkime susirinko ne
toli 50 ypatų, Fellowship Na-' 
me, 33rd PI. ir Halsted. Susi- 
ripkimo tvarką vedė Dr. Mont- 
vidas. Vajaus vedėjas, brolis 
Jurgelionis, suvirš dvi valan
das kalbėjo, smulkmeniškai iš
dėstė vajaus eigą ir kvietė vi
sus prie gražaus, kilnaus dar-

Prakalba Vienam Nariui
Man atrodo, jog brolis Jur-

Čia Bus Galima 
GautiKalakutą
Lith. Democratic Club Rengia 

Rudeninį Balių

darbus, ypatingai jeigu jie ve 
da prie išaukštinimo lietuvių 
vardo tarp kitataučių beksaviš 
kių.< Todėl, mes, lietuviai legio
nieriai, didžiuojamės, turėdami 
savo lietdviškus laikraščius, ku
rie taip energingai ir simpatin
gai veikia visokiose srityse, o 
labiausiai tautos labui.

Todėl, užsibrėždami ir toliau 
remti jūsų ideališkų laikraštį, 
liekam, . ;

Su gilia pagarba, Į
W. B. Sebastian, Komandai) taš 
B. R. Pietkiewicz,

Namo Statymo Kom. Pirm 
Wm. J. Kareiva, Iždininkas.

Lithuanian Democratic Club 
rengia rudeninį balių, kuris 
įvyksta šį šeštadienį, tai yra 
18-tą dieną šio mėnesio, Ven-
geliausko svetainėje, 4500 So 
Talman- Avė. prasidės 8 vai. 
vakare. Bus puiki muzika, prie 
kurios svečiai galės smagiai pa 
sišokti. Ladke baliaus bus lei- 
džiamas kalakutas išlaimėj i- 
m^ii. įžangos ^ijįetą s tiktai 15 
centų ir taš pats tikietas tin- 
ka išlaimėt! kalakutų.

Nėra Suvylęs Publikos
Čia turiu pabrėžti, kad kliu- 

bas savo parengimais; dar nė
ra suvylęs publikos, todėl tiki> 

šiame parengime 
užgąnėdin-

ma 
publika bus pi

Klitfbas kviečia gerbiamą pu 
bliką atsilankyti į $į parengi• Vakar Chicagos “bukiai” 

pradėjo veikti be Annenbergo 
“Nationwide” arklių lenktynių 
žinių sindikato. Vakar 12-tą va-? progos išlaimėt! kalakutą
landą sindikatas nustojo veikęs

ne

Korespondentas.

grinėjamas,prieš teisėją Denis j bo. Nėra abejonės, jog antras 
J. Normoyle. Tą sumą pinigų (pažangos vajus bus sekminges- 
gaus 33 žemės sklypų savinin
kai. Teismas pradėjo- džiurę bar
ti ir klausinėti, kodėl tokią auk
štą sumą nustatė. Džiurė buvo 
maišyta — ir vyrų ir moterų.'226 ir 313 Kuopų, North Side, 
Išgirdusi teismo barimą vieną *p. j. Grigaičio svetainei. Vie- 
džiurininkė apsiverkė.
© Užvakar savo bule, 
Muskegon avenue, širdies liga 
pasimirė plieno darbininkas, 
Karo! Dombrowski. Darydami 
kambariuose kratą, policistai ra
do plyšyj paslėptą dėžę, su $2,- 
227 grynais pinigais. Radinys 
buvo atiduotas koronerio džiu- 
rej, kuri daro mirties tyrinėji
mą. Vėliau pinigai bus atiduoti 
arba valdžiai arba giminėms, 
jei jie atsišauks.
• Policija Vakar taipgi suėmė 
septynis jaunuolius, kurie vogė 
dviračius ir juos pardavinėjo 
vogtų dviračių specialistui “ur
mininkui”. Jie suvogę apie 100 
dviračių.

ms.
Veiklios Kuopos

Vakare įvyko parengimas

cero. Tik dabar yra nusivylęs 
su 36 kuopa — dėl vieno nau
jo nario turėjo sakyti prakal
bą. Tai valdybok apsileidimas. 
Bet nėra' ‘dyvo”, — tai “didvy
rių” kuopa. Patyrimas parodo, 
kad savaimi niekas nejuda. 
S.L.A. buvo ir yra šviesi at
eitis, bet neturim rankų sunė
rę sėdėti, ypatingai kuopų dar
buotoj ai-organizatoriai. Dabar 
jau negalės sakyti “Už narių 
prirašymą mažas Įatlyginimas.” 
Dabąr yra atlyginamas net jy 
perdidelis. Kiekviena^ r ------ 
zatoriui yra 
šimtinę-kitą tik pripuolamai dir
bant. O katras nori ir turi pro
gą pašvęsti visą savo laiką, tai 
galės daryti puikų pragyveni
mą. Imkite pavyzdį iš apdraų- 
dos kampanijų agentų.

K. P. Deveikis.

ta tinkanti nedidelioms suei-
8540 Soms- Apie 7 valandą prasidė

jo ceremonijos. Kuopos organi
zatorius ir Dr. Montvidas su
grupavo naujus .narius maršui
ir po to sustatė ant estrados?
Ten vajaus vedėjas, Brolis Jur- Pirkite tose krautuvėse, ku- 
gelionis, kalba jaudinančiai ir rios garsinasi “NAUJIENOSE

Naudokitės “Nau
jienų” Informaciją 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren- 
; gimus.

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

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

s

organi-
proga užsidirbti

BOHEMIAN GIRL
“ČIGONAITĖ”

Nov. 26,1939
NAUJOS GADYNĖS CHORAS

SOKOL HALU

■b

HAUJISNŲ*ACME Tėlepholo
Ponia Dahl, kurios vyras yra įkalintas Ispanijoje. 

Ji stengiasi sukelti pinigų, kad galėtų savo vyrą išlais
vinti. Jos vyras buvo aviatorius lojalistų pusėje.

■




