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Devyni Nušaut
1,200 PRAHOS MOKINIU AREŠTUOTA

Miesto akademijos ir universitetai užda
ryti trims metams

r BERLYNAS, Vokietija, lapk. Hitlerio smogikai (Vokietijos 
17. — Oficialios Vokietijos ži- milicija). Apie 1,200 mokinių, 
nių agentūros D.N.B. praneši- vaikinų ir merginų, areštuota, 
mas iš Prahos, buvusios čeko- Naciai busais> išvežė juos į nuo- 
Slovakijos sostinės, sako, kad vadas.
devyni asmenys tapo nušauti Į Kodėl mokiniai ir mokinės 
ir daugybė areštuota ryšium su areštuoti, naciai nedavė tikslių 
studentų riaušėmis tame mie- paaiškinimų. Jie paskelbė tik, 
ste. Tas pats pranešimas sako, kad suimtieji mokyklų auklėti- 
kad Prahos akademijos ir uni- niai esą “Benešo sekėjai”. Dr. 
versitetai uždaryti trims me- Eduard Beneš buvo paskutini^ 
tams. čeko-Slovakijos prezidentas.

Pereitą trečiadienį, lapkr. 15
PRAHA, Bohemija, lapk. 17. d., ir ketvirtadienį įvyko Pra- 

— čekų augštasias mokyklas hos studentų demonstracijos, 
(gimnazijas) ir Karlovy uni-. Demonstracijos buvo atkreip- 
versiteto technikinį institutą tos prieš vokiečių okupavimą 
anksti penktadienio rytą užėmė!čekų žemės.

Šiaurės Francuzijoj 
tvirtovių linija su

stiprinta

Apkaltino General 
Motors Corp., ištei
sino jos samdinius
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Į NAUJIEM V-ACME Tclvpnolu

CHICAGO. — Milžiniška “Mei-Mei” panda pasitinka neseniai iš Azijos atga
bentą jauną pandą. , ,

VĖLESNIEJI 
PRANEŠIMAI

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

— Londone suorganizuota če- 
<ų laikinoji valdžia, pavadinta 

Čekų Komitetu. Komiteto pir
mininkas yra Eduardas Bene-

,— Italija pašaukė kariuome
nės tarnybon dar 10,000 spe
cialistų. Italijos spauda tebe
varo kampaniją prieš sovietų 
Rusiją.
x — Vokietijos spaudos atakos 
prieš Holandiją’ ir Belgiją ap
rimo.

Kanada davė daug 
užsakymų Jungt. 

Valstijose

PRAHA, Bohemija, lapk. 17. 
— Nacių milicija areštavo 1,- 
200 čekų studentų, užėmė čekų 
gimnazijas ir technologinį in
stitutą pasėkoje čekų studentų 
demonstracijų, surengtų perei
tą trečiadienį ir ketvirtadienį.'

—X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

17. — Ketvirtadienį Hitleris tu
rėjo svarbių pasitarimų su vo
kiečių armijos karo vadais ir 
nacių partijos lyderiais. Oficia
liai nepaskelbta, dėl ko tarta
si, bet 
galima 
artimoj

berlyniečiai kalba, kad 
laukti “didelių įvykių“ 
ateity.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 17. — Daug kalbama 
apie franeuzų tvirtovių linijos 
(Maginot linijos) stiprumą. 
Kalbose turima onjenėje ruo
žas nuo šVeicarijgs fld Lu_xem- 
bourgo.

Bet Francuzijos rubežius ne
pasibaigia ties Luxembourgu. 
Jis eina į šiaurės ‘vakarus iki 
juros, šitame ruože iki 1939 
metų buvo sustiprintos tik kai 
kurios strateginės vietos. Da
bar gi ir šiaurės frontas taip 
sustiprintas, kad pasidarė išti
sa, nepertraukiama tvirtovių 
linija.

Vokiečiai šaudys če 
kų legiono narius
PRAHA, Bohemija, lapkr. 17. 

— Vokiečiams kariaujant Len
kijoje čekų patriotų legionas 
kariavo prįeš vokiečius lenkų 
pusėje. Legionui vadovavo gen. 
Lev Prchala. ' z

Prchala ir kai kurie kiti če
kų legionierių vadai šiandie yra 
Francuzijoje. Bet daug papra
stų legionierių, sakoma, sugrįžę 
į Čekiją.

Prahos radijas ketvirtadienio 
vakare paskelbė, kad čekai, ka
riavę Lenkijoj, bus ^areštuoja
mi ir šaudomi.

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
17. — Jungt. Valstijų valdžia 
buvo iškėlusi bylą General Mo
tors korporacijai. Kaltino kor
poraciją tuo, kad ji vertųsi au
tomobilių dylerius finansuoti 
savo tranzakcijas per korporąr 
cijos kontroliuojamas ųstaigąs.* 
Valdžios advokatai argumenta
vo, kad General Motors nusi
kalto Shermano prieštrustiniam 
įstatymui, ir reikalavo nubau
sti taip korporaciją, jos pagal
bines įstaigas, kaip ir kai ku
riuos korporacijos viršininkus, 
jų tarpe Sloaną ir Knudseną.

Prisaikintųjų posėdininkų tei
smas paskelbė byloje sprendi
mą. Kalta pripažinta General 
Motors korporacija, bet jos Vir
šininkai išteisinti.

Korporacija sprendimą 
liuos.

apė

Vokiečiai pasiūlysią 
taikytis

Hitleris nesutinka su 
armijos vadovybe
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

17. — Britanijos karo eksper
tai akcentuoja, kad Vokietijos 
karo veiksmuose pastebiamas 
abejojimas. Tas . abejojimas, 
tas svyravimas paeinąs dėl to, 
kad tarp Hitlerio ir nacių ka
ro vadovybės reiškiasi nesuti
kimų.

BASEL, Šveicarija, lapk. 17. 
— Vokietijos biznieriai, kurie 
atvyksta į Šveicariją, kalba, 
kad Hitleris gali pasiūlyti tal
kininkams taiką. Taikos sąly
gos numatomos tokios: Vokie
tijai pasilieka Dancigas ir len
kų koridorius, o lenkams grą
žinama kita vokiečių okupuo
tos Lenkijos dalis.

Daugelis nacių mano, kad Vo
kietija laimėsianti karą. Bet 
biznieriams atrodo, kad karas 
tęsis ilgai ir perbrangiai kaš
tuosiąs. Todėl Vokietijos biznio 
ir. pramonės sluoksniai ragina 
Hitlerį ieškoti taikos.

Kai dėl Francuzijos reikala
vimo, kad butų grąžinta Aus
trijai nepriklausomybė, tai Vo
kietijoje šitas reikalavimas 
skaitomas tik augštesnės kai
nos užsiprašymu. Vokiečiai ma
no, aktualioms deryboms pra
sidėjus, reikalavimas Austrijai 
nepriklausomybės busiąs padė
tas į šalį. i .

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

Giedra; truputį šalčiau; sau
lė teka 6:42 v. r., leidžiasi 4:28 
vai. vak.

165 Britanijos laku 
nai žuvo

* w

Kolonizuos 1,500 pa- Federuota Europa- 
bėgelių šeimų Mek- talkininkų tikslas 

,J sikoje
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, lapkr. 17. — Tobasco val
stijos gubernatorius paskelbė 
planus kolonizuofi 1,500 šęimų,. 
pabėgėlių iš Vokietijos, Čeko
slovakijos ir Lenkijos, Tobasco 
valstijoje. Kolonistai busią pa
rinkti New Yorke. Reikalauja
ma, kad ūkiuose įsikurti pabė
gėlių šeimos turėtų po $1,600 
ir dar;,po ^$600 kitoms išlai
doms. ■:r.'. ■

LONDONAS, Anglija* lapkr. 
17. — Britanijos oro ministe
rija paskelbė, kad iki pereito 
ketvirtadienio nuo karo . pra
džios viso žuvo 165 britų ; la
kūnai.

Suomiai grįžta 
į miestus

HELSINKIS,' Suomija, lapk. 
17. — Sovietiį Rusijos — Suo
mijos krizei aštrėjant iš Suo
mijos miestų, ypač iš Helsin-

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
17. — Britanija ir Francuzija 
susitarė įsteigti bendrą ekono
minę tarybą karui vesti. Reiš
kiama nuomonė, kad taryba 
gali pasilikti’'ir . karui pasibąi- 
gu£

Daugiau'net. šiandien vis ak
tualiau keliamas klausimas: kai 
karas pasibaigs kokia bus 
taika? Norima /tokios taikos 
kuri pašalintų . busimo karo die
gus. .0 kad karas nebegrumo- 
tų Europai, tai,:-.' kalbama, rei
kia sudaryti Europos valstybių 
federaciją, paremtą pagrindu, 
kuriuo derinami, pavyzdžiui, 
Amerikos Jungt. Valstijų san
tykiai.

Tad, ryšium su britų-francu- 
zų ekonominės tarybos sudary
mu, reiškiama viltis, kad gal

Suomiai gali ieškoti 
paskolos Jungt.

Valstijose

1 OTTAWA, Kanada, lapk. 17. 
— Kanados valdžia ketvirtadie
nį paskelbė, kad ji davė daug 
užsakymų Jungt. Valstijose lėk
tuvų pastatyti ir kitokių karo 
reikmenų parūpinti. Užsakymų 
detalės nepaskelbtos.

LONDONAS, Anglija, lapkr.
— Britanijos didžiau^ ir17.

greičiausi karo laivai pasiųsti 
medžioti dviejų vokiečių karo 
laivų — Adm. Scheer ir Deut- 
schland.

HYDE PARK, N. Y., lapkr 
17. — Jungt./ Valstijose yra 
įstatymas draudžiąs duoti ka
ro paskolas toms Europos val
stybėm^/ kurios nemokėjo4 senų 
karo skolų. Tačiau prez. Roose- 
veltas pareiškė penktadienį, 
kad Suomija turi teisę pasko
los Jungt. Valstijose ieškoti.

Suomija yra vienintelė Euro
pos valstybė, kuri mokėjo sa
vo skolą Jungt. Valstijoms pil
nai.

Dar kartą indaitino 
Browderį -

NEW YORK, N. Y., 
17, j — Federalus Grand

Naciai kaltina Ru
muniją sabotažu.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
17. — Vokietijos atstovas Ru- 
niųnij oį, j teikė. valdžiai. aštrų 
protestą. Naciai sako, Rumu
nija neparupinanti Vokietijai 
pakankamai daug ar nesiskubi
na parūpinti aliejaus ir kito
kių karo reikmenų. Faktinai, 
sako naciai, Rumunija sabota- 
žuojanti reikmenų Vokietijai 
siuntimą.

Hitleris turėjo pasi 
tarimą su karo 

vadais

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 17. — Premjerai Cham- 
berlain ir Daladier paskelbė po 
konferencijos, kurioj abudu da
lyvavo, kad Britanija ir Fran
cuzija susitarė koordinuoti abie 
jų šalių veiksmus aviacijoje, 
amunicijos gamyboje, žaliavų 
parupinime, maisto reikmenų 
užtikrinime ir bendrai ekono
miniame kare prieš vokiečius.

—X—X—X—

HELSINKIS, Suomija, lapk. 
17. — Suomijos ir svetimų ša
lių gyventojai. Suomijoj prade
da grįžti į Helsinkį. Įtempimas, 
kad gali kilti Rusijos-Suomijos 
karas, pradeda atslūgti.

---X-- X—X--  
LONDONAS, Anglija,

— Britanijos karo j 

tai mano, kad matomas? 
čių abejojimas dėl karo’
mų yra Hitlerio ir generalinio 
štabo nesutikimo pasėka.

—x—x—x—
ROMA, Italija, lapkr. 17. — 

Romą pasiekia pranešimas, kad 
sovietų Rusija nori pasirašyti 
Sutartį su Turkija. Turkija ru
sams atsakiusi, kad pirma ji 
turinti pasitarti tuo reikalu su 
talkininkais, britais ir francu- 
zais.

Iftpkr.
Ksper- 
vokie- 
veiks-

kio, buvo iškraustyta į mažės- būt ši taryba pasidarys pagrin- 
nius miestelius ir į ukius daug-du platesniam Europos valsty- 
civilių gyventojų, labiausia vai- ‘bių> kooperavimui, Europos val
kų, moterų ir senių. Dabar iš
kraustytieji grįžta atgal į mie
stus.

Valdžia grįžimo netrukdo.
Nuomonė Suomijoj vyrauja, 
kad per žiemą netenka laukti 
rusų atakos. Net dalys mobi
lizuotos kariuomenės paleidžia
mos.

Rusijos ir Suomijos derybos, 
kuriose dalyvavo suomių spe
ciali delegacija, nutruko. Bet dien nepriimtų prez. Roosevelto 
derybos galutinai neatmestos, tarpininkavimo taikai Europoje 
Jos eisiančios normaliais diplo- atsteigti. Taika Šiuo metu ne
matiniais takais —pasiuntinių.

stybių Federacijai.

Nepriimsią prez
Roosevelto tarpi 

ninkavimo
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

17. — Autorizuotas nacių vy
riausybės atstovas penktadienį 
pareiškė, kad Vokietija šian-

pkr. 
ury 

penktadienį dar kartą indaiti- 
no, (apkaltino) Earl Browderį, 
Amerikos komunistų , partijos 
sekretorių. Kaip prieš mėnesį 
laiko, taip penktadienį Browder 
indaitytas dėl vartojimo klas
tingo pasporto. Tik pirmą kar
tą jis buvo kaltinamas vieną, 
o dabar apkaltintas' vartojęs ir 
kitą svetimą pavardę paspor- 
tui gauti.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
17. — Ketvirtadienį Hitleris 
turėjo svarbių pasitarimų su 
Vokietijos armijos vadais ir na
cių partijos lyderiais. Konferen
cijų turinys nepaskelbtas. Ben
dras kalbų turinys betgi Ber
lyne yra toks, kad Hitleris ir 
jo padėjėjai ruošiasi kokiem 
nors “dideliems veiksmams” 
artimoj ateity.

Numatomas arabų- 
britų kooperavimas 

Palestinoje
matiniais takais 
pasikalbėjimu,' notų apsimainy- 
mu ir tp.

Japoniįos-Rusijos 
santykiai pagerėję

. H ■-  .

TOKIO, Japonija, lapkr. 17. 
— Japonijos užsienių reikalų 
ministerijos , atstovas penkta
dienį pareiškė, kad paskutiniuo
ju laiku rusų-japonų santykiai 
pasidarę geresni nei kad jie 
buvo praeity.

Reiškiama nuomonė, kad Ja- 
ponija ieško draugingumo su 
Rusija, norėdama gauti iŠ Ru
sijos reikalingų karui medžia- 
gU» jeigu jungt. Valstijų ir Ja-

įmanoma.
Tačiau, jeigu prez. Roose'vel- 

tas pakvieštų vokiečius ir tal
kininkus pasakyti, kokie yra jų 
karo tikslai, mėgindamas su
rasti taikos deryboms pagrin
dą, tai Vokietiją duotų atsa
kymą.

Šitas nacio pareiškimas atro
do panašus į pakvietimą prez. 
Rooseveltui ieškoti taikai pa
grindo.

Išgabena vokiečius 
iš Ukrainos

....... - '' "■

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 17. — Prasidėjo išgabe-

CAIRO, Egyptas, lapkr. 
— Paskelbta, . kad Irako 
Egypto premjerai ketina atsi
šaukti j Britaniją, prašydami 
suteikti Palestinos arabams, 
politiniems nusikaltėliams, am
nestiją. Manoma, ryšium su 
amnestija tarp Britanijos ir 
Palestinos arabų įvyks, bent 
kol karas Europoje tęsis, ko
vos paliaubos.

17. 
ir

Naciai nukirto gal 
vas trims

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
17. — Penktadienį nukirstos 
galvos trims asmenims. Jie bu
vo kaltinami tuo,; kad tarnavę

ponijos prekybiniai santykiai nimas 115,000 vokiečių į Vo- kaipo šnipai svetimai valsty- 
visai pairs ir jeigu Jungt. .Vai--kieti ją iš Ukrainos, kuri,' na- bei. Nužudytieji buvo: Ewald 
stijos uždės embargo karo reik- ciams ir rusams pasidalinus Lakota 29 m., Johan Sroka 26

_  - - - n., . . i >a ..i * • ______i CN OO* • ...

menoms į Japoniją siųšti. Lenkiją, teko ; m. ir Robert Schimf 83 m.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
17. — Admiraliteto pranešima^ 
penktadienį duoda suprasti, 
kad britų ii* franeuzų karo lai
vai ieško dviejų vokiečių karo 
laivų, operuojančių plačiuosuio- 
se „vandenynuose. Tie vokiečių 
laivai yra Adm. Scheer ir 
Deutschland.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
17. — International Ladies Gar- 
ment Workers unijos vadovy
be įsakė savo lokąlams naujai 
daromose sutartyse reikalauti 
nepaprasto dėsnio. Tai yra rei
kalavimas kelti darbininkams 
algas, jeigu pragyvenimo reik
menų kainos šaly kils.

BALTIJUORE, Md., lapk. 17. 
— Al Capone, buvęs Chicagos 
butlegerių karalius,, patalpintas 
ligoninėje šiame mieste. • Jis 
sergąs smegenų suminkštėjimu. 
Capone moka $30 dienai už 
kambarį. Jį prižiūri vyras tar
nautojas ir moteris slaugė. Bet 
greta jų dviejų dar patalpinti 
trys Valdžios agentai — G- 
men.

----X—X—X----
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

17. — Londone stiprėja nuo
monė, jogei talkininkai artimoj 
ateity bus priversti patenkinti 
Italijos reikalavimą kolonijų.

PASIŲSKITE 
GJMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
Į LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.



NAUJIENOS, Chicago, III.
......................     " I , -

ŠeŽtadien., lapkričio IŠ, 1939

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

LENGVAIS IŠMOKfeJIMAlS

Iš Lietuvos

OR

Credit Už mažą depozitą jūsų do 
vaną palaikysime iki Kalė 

dų, arba pasinaudokk 
dų, arba pasinaudokite 

Plano nauda.
Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos darbo laikrodžius

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4216 ARCHER AVENUE — PRIE SACRAMENTO

SAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPtY COMPANY Not mc 
10 Wesf 18th Street

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

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

lenų naujų 
arba karštu van-

Didelis Visokių 
Aliejinių Pečių

Pasirinkimas Išdirbysčių

Del Apšildymo 3 Kambarių $29.59

■■ i ■*.« ..i*i

eiKąros PKynus
Šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri .... ..

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
■ --..........................-

MAISTAS IR VITAMINAI
Rašo Dr. A. J. GUSSEN, Cicero, III

DAR APIE VITAMINĄ B
,Dr. Moore, savo 

‘ Maistas Motei ipis ir Valkams” 
sako, kad žmogaus kunui vi a- 
minas B yra tolygiai svarb-S/ 
kaip ir vilamuias A. Eksperi
mentinės gi duomenys rodo, 
kad maiste esant stokai vitami-’ 
no B, kudiM« sustoja augęs; 
jis, be to, neilgai ir gyvena. Nelį 
ir suaugę bei pasenę žmonės, 
negaudami reikiamo kiek o Vi-' 
lamino B, staiga pradeda tiesė
ti. Aiškus dalykas, kad jeigu jie 
savo maistą nepapildo kunui 
būtinai reikalinga medžiaga, 
tai susilaukia visiško savo svei
katos sukrikimo; pas juos ypač 
pasireiškia netvarka nervų si
stemoje ir tokie žmonės, paga
lios, miršta.

Reikia sakyti, kad vitaminui 
B duoda svarbą ne yien koks 
vienas autoritetas, bet daugybė. 
Ne vien Amerikos, o ir Angli
jos, ir kitų šalių mokslininkai, 
tyrinėją maisto savybes, sako 
vieną ir tą patį. Taip, pavyz
džiui, kartą buvo daryta tyri
mai su 100 žmonių, sergančių, 
nervų suirimu ir daviniai rodo 
ve ką: kuomet į ligonių mais
tą buvo įmaišyta tam tikras 
kiekis vitamino B, tai yra, kū
no veikmės paakstinamos me
džiagos, už kelių mėnesių 44 
ligoniai pasveiko, o kiti 48 pa
sveiko biskį vėliau. Tik 8 iš jų 
paliko paliegėliais, bet ir jie su
stiprėjo Jr pirmiau jų kūną 
kankinę skausniai pranyko.

Su vitaminu jau^clayyta ! 
daug ekspcvimeįtoiių.f įiandy* 
mų ir mad
inis išimtimis, visuomet buvo 
vienodi, šia proga reikia pri
minti, kad beveik visam virtam 
maiste yra stoka vitamino B, 
nes virimo procesas bei karšta 
temperatūra tą vitaminą naiki
na.

Dabar dirstelėkime kaip, kon-

| Jei nę dėl ko kito, tai dėl ap- 
knygoje saugPjhno ipųsų sveikatos yra 

b ne pro šalį mums visiems daž
niau valgyti viršuj paminėtus 
daiktus; kai kurie jų turėtų 
įeiti į kasdieninę musų dietą. 
Kuomet musų kūnai gaus už- 
tenkamai vitamino B, tai mes 
jausimės sveikesni , ir I nksiues- 

ni. ’
Kitų kartą pakalbėsime apie 

kitus musų maisto elementus ir 
jų įtaką į musų kūnų sistemą.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Straipsnyje V. B. įvyko klai

da. £odis “Vitamine” paeina iš 
lotynų'kalbos* o ne iš škotų.

Dr. A. J. Gussen.

VILNIUS. — Nuo pačios pir
mosios perėmimo dienos Vilniu
je buvo įsteigta keli maitinimo 

‘punktai neturtingiesiems. Karių 
virtuvėse gaminami valgiai ne
turtingiesiems dalinami nemo
kamai. Kasdien tokių pietų iš
duodama po 25,000. šelptinų 
žmonių Vilniuje pasirodo yra 
labai daug, todėl kiekviena au
ka vilniečiams šelpti yra labai 
prangi. Aukos gausiai tebeplau- 
kia. Jų laukiama daugiau ir il
gesnį laiką.

VILNIUS. — Finansų Minis
terijoje sudaromi planai Vil
niaus ir Vilniaus srities pramo
nei atnaujinti. Kaikurioš įmo
nes galės jau neužilgo darbą 
pradėti ir duoti darbo nema
žam skaičiui darbininkų, kurie 
bus imami tik iš vielinių žmo
nių. Nemažo skaičiaus įmonių 
mašinos rastos netvarkoje, o ir 
žaliavų tuo tarpu trūksta, ku
rių teks ^pristatyti.

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
co. — Wholesale

4707 S. Haisted St.
Tel. Boulevard 0014

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

Mrs. A. K. JARUSZ

VILNIUS. — Finansų Minis- 
jterio įsakymu ligi šio gruodžio 

KAUNAS. — Amerikiečių au- 1 d. Vilniuje nustatytas zloto 
kolas Liėtiuvai Laisvės Varpas kursas: 1 zlotas lygus 50 centų, 
bus perkeltas į Vilnių, kaip spe- išsikeikti leidžiama.
j-grna, prieš ateinančio Vasario pasą ligi 100 zlotų, kitiems ligi 
16 d. \ 50 zlotų.

turintiems

16 d.
~;

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

Langam Uždangalus Padarom ant U žsaky m o 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA! IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE ?■
. < DIENĄ IR NAKTJ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTR MM

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko — 
3343 S. HALSTED ST.

Physical Therapy 
and Midwife

Kiekvieną dieną 
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. 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 673'1 
Namų Tel. VlRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Haisted gt 

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

Šventadieniais tik susitarusi 
Phone YARDS 7299.

krečiai sakant, vitaminas 
veikia į žmogaus kūną.

1. Jis sukelia pas žmogų 
kį, padilgina norą valgyt.

2. Paakstina virškinimo apa
ratą.

3. Pagelbsti kūdikio kunui 
normaliai formuotis ir augti.

4. Saugoja kūną nuo nervų 
ir proto ligų.

5. Padidina kūdikius žindau* 
čių motinų pieno riebumą?'

'6. Paskatina saldžiosios liau
kos veiklą, kuri gamina insu
liną, reikalingą apsigynimui 
nuo cukraligės. Vitaminas B 
taipgi stimuliuoja tyroidines, 
adrenalines, pituarines ki kitas 
liaukas.

O štai kas būna, jeigu žmo
gaus maiste stokuoja vitamino

ai-

„ 3 koplyčios visoseJ—z ei1 Chicagos dalyse
Klausykite musų radi® programų Antradienio ir tteitadienio ut- 

meėiais, 10:00 v*l. ryto tt W. H. L P. stotiM (IMI KJ 
ra POVILU ŽALTIMIERU.

Direktoriai

LAUSYKIME
ŠALTINIEM RYTMETINIU!

r?
LIETUVIŠKŲ RADIO III 11 B fl

PROGRAMŲ “S B.n.l.r.

GARSINKITE? “NAUJIENOSE

-1. Žmogus praranda apetitą, 
nustoja noro valgyti.

2. Puola jo svoris ir jėgos 
silpnėja.

3. Užkietėja viduriai ir žmo
gus sukusta.

4. Kūno temperatūra pasida
ro nepastovi.

5. Sukliūra visi kūno viduji
niai organai.

6,. Pasireiškia pradiniai cuk
raligės ženklai.

7. Sukrinka nervai.
8. Sutrukdoma tyroidinių 

liaukų veikla ir pradeda nykti 
raudonieji kraujo kūneliai.

Prie pabaigos dur kartą pa
minėsime pačius svarbiuosius 
šaltinius, kuriuose y ta vitami
no B:

1, čieluose javų grūduose! 2, 
žirniuose; 3, pUpose; 4, žaliuose 
vaisiuose; 5, pieno pasukose; 
>6, kukurūzuose; 7, kopusiuose; 
•8, špįnakuose; 9, kiaušinių try- 
niupse; 10, meduj; 11, mielose.

tiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii 

NARIAI. 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
llllillllllllllllllllllllllllitllllllll

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną, 

ir naktį
TUKIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6£34 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th CourL Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

——--------- — --------- :----------------------- ——
P. J. RIDIKAS

3354 So. Haisted Street 
. ..i...... ....................... - ...............................

YARDS 1419

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139 
8319 Lituanica Avenue Yards 1138
.... ................................  4. i I' i'..............  ' ' 1 *••■------ ■

LA€HAWICZ IR SŪNUS
2314 Węst 23rd Plaee Phone Canal 2515
SKYDUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

~ ALBERT V. PETKUS
' Phone Lafayette 8024

. » ----- rr-----------—

4704 So. Western Avenue
: • » U. ' . G •

DR. G. SERNER
LIETUVIS .. ĄKĮŲ^ GYDYTOJAS

' Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis •
• Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Pitone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residcnce Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damcn. Hemlock 6699

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

2400 ĮVEST MADJSON STREET
Vai. 1 iki 3 po Pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

DR. ST. NAIKEL1S
PHYSICIAN AND SURGEON

Te!. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DrTSūsariiia Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Haisted St.

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

KITATAUČIAI
DR

Iš! RUSIJOS
Gerai liemviams žinomas per 39 

metus kaipo* patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ZMAN

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Miesto ofisas—127 N. DearborrflbSL 
Kamb. 143Į-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Haisted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tėl.—Hyde Park 

......  Į-.Į.I ■■■■■ ,l»—

st
1824
3395

PIIYSlvIAN Ariu btlKUtSUIN • 1 — UIT
3261 So. Haisted Street Garsmkites N-nose
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COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Į 20 METŲ 

350 Iš PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

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

U ir 1936 kaip nauji, kaikuris 
su radio, pigiai 
kaip .................................. COU

KAIP VILNIUS BUVO UŽIMTAS
THANKSGIVING

NAUJIENOS, Chicago, III

PEOPLES
VILNIUS. — Nežiūrint karo pradėjo atidarinėti ligi šiol už- 

kitokių pasaulį slegiančių rakinėtas duris ir užkalinėtus

BUICKS, 1939, 1938, 1937 v v ir 1936 kiekvienas parsiduo- 
g,**1?:.............................$265

—PONTIACS visi kaip nau
jutėliai už

vos ..................................
CHRYSLERS 1938, 1937

ir 1936 garantuotas $04 E 
kaip nauji pigiai kaip ....
O y|— OLDSMOBILES 1939, 1938 

1937 ir 1936 taip žiba ir to
buli kaip naujas cidabrinis do
leris, pigiai 
kaip .................................. fevv

8—HUDSONS nuo 1939 iki 1935 
kiekvienas garantuo- $ 1 QE 

tas, pigiai kaip ........... ■

Ofl—FORD8, 1939, 1938, 1937 
w"ir 1936 visi naujų karų są
lygose, pigiai $ 125
■f o—PACKARDS nuo 1939 iki I 1936. Visi garantuoti, kaip 
nauji, pigiai $295

8—LA SALLES nuo 1938 iki
1936 ypatingai puikus $OQQ 

karai, pigiai kaip ......  favU
4 O—PLYMOUTHS 1939, 1938 
I Sm 1937 ir 1936 vos vartoti, pil

nai garantuoti ’ $OOC
pigiai kain ............ ..........
4 CHEVROLETS nuo 1939 
I O iki 1936. Visi modeliai, kain 

nauji, pigiai ^99^1
g- STUDEBAKERS nuo 19”' 

I w iki 1936 modeliai v)«i 6
’r»in nauji ...................... $1 QC
pigiai kaip .................. *

DIDIS IŠPARDAVIMAS
Kainos Negirdėtai Sumažinto^ 

DOVANOS DUODAMOS DYKAI

NEKILNOJAMO 
TURTO

PASKOLOS
41/2% f. h. a.

21*
Konvencialės ilgų terminų 

paskolos

dimino Kalne, nuaidėjo visame gatves, susiliejo į vieną, 
pasaulyje.
tikrąją Lietuvos sostinę, be gan- kusį,

Taipgi, turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
ATMINKITE. KAD KIEKVIENAS KARAS YRA PILNLAI GA

RANTUOTAS IR DUOS JUMS METU PATARNAVIMĄ IR 
PATENKINIMĄ

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

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

Cook CountyFinance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

ir
nuogos jėgos veiksnių, teisingu- langus, kuriuose pradėjo išsta- 
mas tebepasilieka žmonijos ve- tinėti dar išsaugotus skurdžias 
dainuoju akstinu. Lietuvos is- maisto ir kitokių reikmenų liku- 
torinės spalių 27—29 dienos, čius. Spalių 28 d. nuo 12 vak 
nuo Lietuvos kariuomenės iki/vėlybo vakaro vis naujoms 
įžengimo į Vilniaus kraštą iki kariuomenės dalinis įtraukiant, 
Lietuvos vėliavos iškėlimo Ge- minių minios, užlvindžiusios 

nepa-
Is(oriniam žygiui į liaujamą, kelias valandas tru- 

šimtatukstantinį chorą 
sybės visų sluoksnių ir organi- “Valio!” 
zacijų atstovų lietuvių buvo Kur tik Vilnius tiek gėlių 

!prisirinkę ir 29 užsienių spau- ėmė, kuriomis greit buvo pa
ndos bei telegramų agentūrų a t- puoštos visų karių krutinės, ap 
stovų, kurie visus svarbiausius . vainikuoti pabūklai ir nubarsty- 
žygio ir teisingumo atstatymo'ti keliai bei gatvės, kuriais pra- 
momenlus bevieliais keliais iš- žygiavo lietuviškieji pulkai, 
siuntinėjo ne tik po Europos “Sulaukėme, kur buvote užlru- 
tkontinentą, bet ir į kitą Atlan- kę? Sveikiname! Witamy! Va-, 
|to pusę. Vis dėl to jok^ geni- lio!” pastarąjį Šukį buvo išmo-j 
jus negali aprašyti nei kitam kę visi vilniečiai, ir tie, -kurii 
perduoti tų įspūdžių, kokių per- šiaip lietuvių kalba ligi šiol ne 
gyveno tie laimingieji, kuriems nemanė interesuotis.

Lietuvių, vietinių lenkų, balt-
pergyventiįgūdžių, žydų ir totorių tauty-

. Papuoškite 
Savo Valgy
klą Su Šiuo 

Setu

PIRKIMUI—STATYBAI 
—REFINANSAVIMUI

Ūmus Mandagus Patarnavimas

Chicago City Bank 
and Trust Co.
HALSTED AT 63rd.
Tel. Wentworth 8800

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiai t .............................. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 1 
,' Sales Tax ekstra.

laimė lėmė asmeniškai 
vau t i ir savo siela
tas visos lietuvių tautos džiaug-'bių vardu sveikinimo širdingas 
smo dienas. Visa Lietuva tas prakalbas pasakė jų cėntralinių 
dienas sekė prie radijo priim organizacijų atstovai savo kas
tuvų, susirinkdami kaimuose Į bomis, kurios radijo garsiakal- 
tiios namus, kuriuose tokie pri- biais buvo perduodamos keho- 
imtuvai buvo; didžiąją džiaugs- se miesto vietose ir oro bango- 
mo dieną, spalių 29, kurią pat- mis išnešiotos po visą nepri- 
rankų 21 šūviui saliutuojant,'klausomąją Lietuva ir už jos 
Vilniaus gyventojams džiugau-’sienų likusias lietuvių sodybas, 
jaut Gedimino Kalne suplevė- Negreit tą pirmąjį vakarą, spa- 
savo Lietuvos vėliava ne fk lių 28 d.,
Vilniuje, bet visoje Lietuvoje'pirmą kartą po ilgųjų metų ir 
bažnyčiose ėjo iškilmingos dė- paskutinių rūsčių dienų ramiai 
konės pamaldos ir skambėjo pasilsėti.
varpai, į kurių galingą chorą

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

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

minios teišsiskirstė

Šis gražus 1939 m. rudeni
nės mados parlor setas, 
guliariai vertas $119.50, 

pardavimo kaina lik
*69.75

LEMPA DYKAI

re-
ISr

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios njš’es n*u1”S namus ant 
lonevu mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

Antroji, spalių 29 d. išaušo, 
įsiliejo ir brolių amerikiečių jau gątvėse rasdama nepapras- 
aukotasis Lietuvai LaisVės Var-.lai ir Vilniui atprastai didelį 
nnc bure bnio o i,.; L.. ,1 -; Kas .skubėjo į mal-

dos namus savo padėka ir lū
kesčiais pasidalinti su savo sie
la, kas nešė gėles, vainikus į 
Rasos<kapines, saVo džiaugsmu 
su brangiaisiais mirusiais pasi
dalinti, kas pirmasis nekliudd-

veik už puse kainos 
$9.50 vertės po ....... $5.95
$15.00 vertės po ....... 9.75
$22.50 vertės po .... $14.95 
$1.30 vertės dideli rosteriai 
po 870

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

'pas, kurs, beje, greičiausioje'judėjimą, 
ateityje bus iškilmingai perkel
tas į Katedros bokštą amžino
joj sostinėj Vilniuje, ir kurio 
džiugus skambėjimas buvo per
duotas -radijo bangomis' iŠ Kau
no į Vilnių tą valandą, kada
Laisvės gatvės aikštėje Vilnių-jinai su atžygiavusiais susitikti, 
je spalių 28 d. sostinės gyven- pasikalbėti, 
tojų minios be tautybės ir kitų Vilniaus i 
skirtumų entuziastingai sveiki- kaip pirmoji, 
no ką tik įžengusią Lietuvei —
kariuomenę.

Vilnius, belaukdamas 
laukdamas Lietuvos kariuome
nės, jau gera savaitė kaip bu
vo pasistatęs visose svarbesnio- 
se gatvėse iškilmingus vartus, 
papuoštus vainikais ir laukimo 
bei sveikinimo Šukiais nebe tik 
lietuvių, bet ir lenkų kalbomis. 
Įžygiavimo dieną visas miestas 
pasipuošė tokia gausybe tauti- jų bibliotekos,. 5 valdinių įstai-

, Ir antroji didž oji 
diena praėjo lygiai 

Ks. ryt

VILNIUS. — Lenkų 1938 me- 
nesu-i ly statistikos duomenimis, per

nai Vilniuje ėjo 116 perijodiniy 
leidinių (laikraščių), jų tarpe 
16 dienraščių, 17 savaitraščių, 
34 mėnesiniai ir k t. Knygų 1938 
m. buvo išleista 529. Bibliotekų 
1938 m. Vilniuje buvo . 40, su 
1,066,599 tomais knygų/6 viešo
sios bibliotekos, 24 organizaci

pa

LINKSMIOS PADĖKAVONĖS DIENOS!

H. TEN BRUIN & SONS
3818-24 ARMITAGE AVENUE, 

Chicago, Illinois
TEN BRUINS GAMINA ŠVARIĄ, TIKRĄ MUŠTARDĄ

NUO 1882 METU
PAMĖGINKIT SIUOS PRODUKTUS

• TEN BRUIN HOLLAND STYLE MUŠTARDOS—
• FRENCH STYLE MUŠTARDOS—
• KRĖNŲ MUŠTARDOS—
• GATAVOS MUŠTARDOS.

Visi išdirbiniai tobuli Švarumo, kokybės, išvaizdos 
nepalyginamo gerumo atžvilgiu.

TSipykit ienklą “TEN BRUIN” švarumo simbolį

■ ......... *1 >'■ i.......... ' ■ — •

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE’

PUIKUS BALDAI
50% SUTAUPOS! 

Nes HENRY M. GOODMAN, Baldų 
distr. pardavinėja tik už pinigus. 

Jūsų dol. vertas 100c, kąda čia 
perki, čia rasit Amerikos puikiau
sios kokybės, žinomus baldus, kau
rus, miegkambarių, front. Dinette 
sets, lempas. Kokius baldus tik pir
ksi, nemokėsi iki nebus atvežti į 
namus, kol nebusi patenkintas. 
PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS! 
Kainos aiškibs. Pinigus grąžins, ne

patenkintam. Prie+atvmas..
Goodmano taksai 

Henry M. Goodman 
525 W. 76th Street

3 blokai rytuos nuo Halsted St.

mj.r 1 JT WĮWWWt1i.~imb —-OI—IIHlUWlMRI

PALYGINK ŠIAS VERTYBES 
ihusų 
kerta

Naujos

Plaster 
storio

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

Naujos 1x6 lentos....

Pirk skolon. Imk 3 
išmokėti.

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. VVESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

a u-
Š t ai k$a' šęns ači j ą; 1040 n a u - 
j as - Philco Consble Radio, 
sū daugkokybes ypatybių. 
Tai radio kurio norite musų 

" žeiria-'kaihaį tik

S39.95

Puikiausis pasirinkimas 
kštos rūšies Lampų 

$8.50 Junior Lamps po $4-95 
$7.50 Bridge Lamp $4-95

metus

labai pigios kainos 
jūsų bitas pusiau.
2x4

lentos 3/8
2c
2c
2c

•'Victor Bagdonas 
LOCAfcT&LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

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.

z CHICAGO, ILL.

*

•f

1940 Zenith Midgėt Radio su 
Wave Magnet, Be Aerial ir 
Ground. Niekad pirmiau šia 

stebėtina žema kaina
Tik $ig.95

gų ir 5 mokslinių įstaigų. Vil
niaus universiteto biblioteka tu
rinti apie 400,000 tomų knygų. 
Lietuvių Mokslo Draugijos bib
lioteka, nors lenkų buvo visaip 
varginama ir uždarinėjama, tu
rėjo per 40,000 tomų knygų, 
228 rankraščius, 6,000 tomų pe
riodikos, per 4,000 meno daly
kų ir per 400 gaidų.

laikinoji sostinė Kaunas nevi- 
suomet pajėgdavo pasirodyti. 
“Vilniaus gyventojai sveikina 
Lietuvos kariuomenę”, didžiau
sias transparentas puošė di
džiuosius iškilmių vartus,
statytus Laisvės gatvės (buv. 
Jurgio, 
pradžioje prie Katedros aikštės. 
“Miasto Gedymina wita Armiję 
Litewską” kabėjo didžiulis pla
katas skersai Vilniaus gatvės. 
Panašių sveikinimo šukių, buvo 
prie miesto geležinkelio stoties, 
prie visų gatvių, kuriomis buvo 
laukiama įžengiant kariuomenę 
ir pačiame miesto centre. Taip 
pat iškilmingi vartai buvo pa
statyti prie buv. demarkacijos 
linijos, kur musų kariuomenei 
peržengiant trijose vietose bu
vo piuklais pepiautos užsklan
dos ir sudegintos 19 metų Vil
niaus kraštą nuo nepriklauso
mosios Lietuvos skyrusios gai
res. Ne tik į Vilnių buvo prisi
rinkę daugybės žmonių iš gana 
tolimų Vilniaus krašto vietų, 
bet taip pat kariuomenei ei- 
hant keliais į Vilnių gretimųjų 
kaimų ir miestelių gyventojai 
su gėlėmis pulkais rinkosi pa
kelėmis, visur širdingai sveikin
dami laidv€s ir nepriklausomy- Gintarą reikia atiduoti paskir- 
bčs nešėjus. tiems pirkliams Nimersateje,

Pergyvenęs rusŽias dienas, Melrferageje, Juodkrantėje, Ni- 
savaites, mėnesius ir ilgą metų doje ir Klaipėdoje. Pastebėtas 
eilę Vilniaus iniestas, vos tik be leidimo renki 
musų kariuomenei įžengus, siąs griežtai bau

vėlinu Mickevičiaus)

VILNIUS. — Buvusiose lenkų 
telegramų agentūros “Pat” pa
talpose steigiamas Lietuvos Te
legramų Agentūros “Eltos” sky
rius. 1

nis 1939 Rudenės mados vir
tuvei gesinis pečius, vertas 

$65.00, parsiduoda už
$39.75

£10c j| 
3už25c

KAINUOJA
MAŽIAU I
PORA I
NUDAŽYTI
KURTENUS SU

Gtjpsy
te R U CURTAIN DYE

iš stoties —

9:15 vakaro.tiems pirkliams Nimersateje,
■rimt

Kasdien
Iki

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Didelė nuolaida už senus baldus mainant ant naujų
—................... .............. ■'...............................‘■ ■■ t :

Pilnas pasirinkimas Philco, RCA Victor, Zenitb, Emmerson 
Radios 1940 metų mados už mažiausias kainas 

... .. . ..... . ■■«—■■■■ 
KALDROS

, . Paklausykite PEOPUES RADIO PROGRAMO Antradienį 7-ta 
" Valandą Vakaro iš Stoties WGES.

PEOPLECIcURNITURĖJI
M, A N U F A C T U R I N <a C O M P A N

4179-83 Archer Avė., kampas Richmond Gatvės
VEDCJAI-PARDAVĖJAI — M. T. KEZES, J. A. KRUKAS

’ ■ , < S. J. KRUKAS

arcus

VILNIUS. — Miestui grįžus 
prie Lietuvos, kavinėse orkest
rai pradėjo groti lietuvišką mu
ziką. Pardavėjai pasirodo žymia 
dalimi tebemoką lietuviškai, tik 
sakosi per 19 metų nebeturėję 
galimybės kalbėti, tai daugelis 
primiršę.

KLAIPĖDA. — Paskelbtas į- 
sakymas, kad visas, randamas 
Baltijos pakraščiuose gintaras 
yra “vokiečių tautos turtas”, ku
rio negalima pasilaikyti sau nė 
mažiausio gabalėlio. Gintarą 
rinkti leista tik vietiniams, tu
rintiems specialius leidimus.

BLANKETAI — MATRACAI 
SIŪLOMA SPECIALIAI MAŽOM KAINOM 

$3.00 pilnos mierbs vatinės kaldros po .............. .......
$5.00 vert, pilnos mier. vilnom išpildytos kaldros 
$7.50 valiniui matracai po ........................................
$15.00 springsiniai matracai po ................. ................
$3.75 70x80 dubbltavi blanketai po ..............................
$5.50 9x12 gražios klijonkės po .....  L.

• ■ t . < ‘; • •

$1.69
$2.95
$3.95
$7.75
$1.95
$2.98

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

W.G.E.S

i ▼SliatudM žinias, 
i ir kitu įdomiu 
pranešimu.



NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadien., lapkričio 18, 1939

NAUJIENOS
The Uthuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday by 
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Chicagoje—paštu:
Metams .....
Pusei metų__

Subscription Ra tęs:
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$3.00 per year, outside of Chicago
$8,00 per year ta Chicago
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March 7tb 1914 ai the Post Office 
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Vienam mėnesiui
Chicagoj per išsiuntinėto jus:

Vieni! kopija ~
Savaitei_____
Mėnesiui _____

Jungtinėse Veisti,
(Atpigintą)

58.00 
4.00 
2.00 
1.5Q 
.75

.................. 3c 

.................18o 

...... -------- 75c
i, ne Chicagoj,

pagal tiesioginį Stalino įsaky
mą. A. \

Kadangi Molotovas dabar ša-* 
ko, kąd kariauti prieš hitleriz- 
mą yra “kriminališka”, tai jisai 
turėtų patraukti Staliną atsako
mybėn ir atatinkamai nubausti.

J ' . ' ’ t *

Komunizmas ir Lietuvos žmonės

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, UL Telefonas Canal 8500.

Metams. ___ .._
Pusei metų__ _
Trims mėnesiams . 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur 
Metams 
Pusei
Trims mėnesiams 
Pinigus reikia šių 

Orderiu kartu su i

$&QQ
2.75
1.50

kaip įmanytu neleidžia jo j 
apgrobti! '

Supraskite, kad Lietuva Vil
niaus dar iki šiol, tai yra iki • 
šio laiško rašymo dienos, nėra 
užėmusi! Nors jau dešimts die
nų praslinko, kaip Lietuva su, 
SSSR draugingą sutartį pasira-' x 
še! •

Apie Vilniaus apgrobimą žy-. 
miai vėliau aprašysiu, o šiuo 
metu tik pranešu, kas netiesio
giniu keliu nugirsta.

Bendrai turėkite galvoje, kad S 
Lietuvoj šiuo metu daug žvaigž- f 
džių tems'ta, gęsta ir musų pa- Į 
dangėje jų vietoje naujos žibė
ti pradeda!

Kinta laikai, kinta žmonių 
papročiai! —N.

jie gali reikšti kiekvienas sau 
mandagumo žodžius. O Petras 
Cvirka nuosakumo dėl turėjo 
savo padėką ir tvirtą prisiriši
mą pareikšti ir parodyti Lietu
vos vadui Antanui Smetonai už 
tos sutarties tarp SSSR ir Lie
tuvos ratifikavimą. Tai bent bu
tų išlaikytas Petro Cvirkos nuo- 
sakumas ir jo iki šiol vestų dar
bų patvirtinimas.

Be šių čia išvardintų vyrų yra 
ir daugiau, kurie dabar taip 
staiga susižavėjo SSSR gyveni
mu.

Vienas tokių yra Liudas Gira, 
buvęs pirmas Lietuvos žvalgy
bos viršininkas, savo laiku stip
rus komunistų ėdikas, o dabar 
veik jų garbintojas. Liudas Gi
ra Lietuvoje žinomas ne tik kai
po pirmas žvalgybos buvęs vir 
šininkas, bet jisai dar žinomas 
kaipo pensininką^ poetas, min
tus iš Lietuvos iždo ir niekam 
skolų nemokąs, bet iš visų pi
nigus skolinąs. Liudas Gira šią 
vasarą lankėsi SSSR, tenais bu
vo gražiai pavaišintas ir iš le
nai grįžo internacionalą bedai
nuodamas.

Dabar komunistų tarpe net 
kalbama, kad Liudas Gira tiktų 
net į busimą prezidentą...

Keista, bet taip yra. Štai visa 
Baltijos valstybių buržuazinę 
spauda atsidėjusi giria SSSR 
politiką, garbiną sudarytą sutar
tį, o ypatingai iškelia tos sutar
ties tą vietą, kurioje pasakyta, 
kad SSSR pasižada nesikišti į 
Baltijos valstybių vidaus politi
ką. Šioji vieta buržuazinei spau
dai ypatingai patinka ir ji ne
gali atsigėrėti Stalino išmintimi! 
Greta Baltijos valstybių prezi
dentų atvaizdų spaudoje užtik- 

, site ir Stalino pagarbioje vieto- 
i j e portretą!

Kinta laikai!
Buvę žvalgybininkai, komu

nistų ėdikai, dabar virsta viena 
nakčia Stalino garbintojais. Vie
nos žvaigždės temsta, gęsta, jų 
vietoje dabar kitos žibėti pra
deda, ir jų visų aukščiausia am
žinai, negęstamai žiba Stalino 
žvaigždė 1

Visi tie šių dienų reiškiniai 
nuosakesnių darbininkų protą 
stipriai veikia! Darbininkai nie
kaip negali suprasti, kaip žval
gybininkas viena nakčia gali 
virsti komunizmo garbintoju!

Gal tai visa butų suprantama, 
jei ties Lietuvos vartais nesto
vėtų Vorošilovo pulkai. O Lie
tuvos darbininkija nori saVo ne
priklausomoje tėvynėje, laisvo
je Lietuvoje tvarkytis taip, kaip 
jiems tinka, be jokių nurody
mų ir diktatų iš Maskvos, o 
tuo pačiu metu buržuazijos 
spauda deda Stalino paveikslus 
ir jo išmintį garbina!

Kreivi politikos keliai! Suk
ti gyvenimo vingiai!

Tokioje tai atmosferoje Lie
tuvos darbininkija ieško naujos 
išeities. Viena šiuo metu tenka 
tvirtai konstatuoti, kad Lietu
vos darbininkija toli gražu į vi
sa tai žiuri nepalankiomis aki
mis. štai komunistai jau mėgi
no Lietuvoje suruošti visuotinį 
streiką, bet plačiose darbininkų 
masėse pritarimo nerado.

Visai galimas daiktas, kad ko
munistai dabar mėgins savo tak
tiką keisti; visai galimas daik
tas, kad jie kitais kovos meto
dais stengsis prisitaikinti prie 
darbininkų, bet ar tai jiems pa
siseks, tai netolima ateitis paro
dys.

štai jums rašau ir kartu gir
džiu iš Maskvos radiją “Lietu
vos Aido” įžanginį straipsnį iš
tisai skaitant, kur giriama SSSR

Lietuvos komunistų netaktas ir arogantiškumas. — Prie
žastys, dėl kurių Lietuvos darbininkai pradėjo tolti 
nuo komunizmo. — Raiidnosios armijos įsigalėjimas 
Pabaltijyje. — Justas Paleckis staiga viešai susidėjo 
su komunistais. — Petro Cvirkos “atsivertimas”: 
linksta ten, kur vėjas pučia. —< Pirmas Lietuvos žval
gybos viršininkas, kuris iš visų pinigus skolina, bet 
niekam skolų nemoka, taip pat susižavėjo sovietų 

t: gyvenimu.
mo vingiai

LIETUVOS VYRIAUSYBE 
BUS PAKEISTA

’ i

laikraščiai paduoda' 
vienos telegramų agentu- 

žinią iš Kauno:.
“Dabartine Lietuvos vy

riausybe, kurios priešakyje 
stovi generolas Jonas Černius 
ir keletas kitų Lietuvos gene
rolų, planuoja šiomis dieno
mis įteikti savo rezignaciją. 
Manoma, kad naują Lietuvos 
vyriausybę sudarys grynai ei-, 
viliniai žmonės. Ją sudaryti 
greičiausiai bus pakviestas 
buvęs Kauno miesto burmis- 

. tras ir dabartinis Lietuvos^ vy
riausybės įgaliotinis Vilniaus 
krašte, Antanas Merkys.”
Dabartinė vyriausybė, su gen. 

Černium priešakyje, buvo su
daryta po to, kai Lietuva nete
ko Klaipėdos krašto.

TOS

užsieniuose:
______ 18:00
--------- — 4.00,-------- aje
L pašto Money

Kreivi politikos keliai ir sukti gyveni

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Apie 2,000 čekų studentų Pragoję trečiadienį demon
stravo prieš nacių “protektorato” valdžių. Vokietijos ži
nių agentūra praneša, kad, bemalšinant demonstrantus, 

• buvo 9 asmens užmušti ir didelis skaičius suimta.
Čekų studentų demonstracijos, matyt, buvo daromos 

daugelyje Pragos aukštųjų mokyklų, nes speciali vokie
čių sargyba S.S.' užėmė vieno universiteto ir technikos 
instituto trobas ir suareštavo 1,200 studentų. Vokiškoji 
“protektorato” vyriausybė liepė visus Pragos universite
tus ir akademijas uždaryti trejiems metams!

Šitie įvykiai Pragoję primena Rusijos studentijos re
voliucinį* judėjimą, carizmo laikais. Moksleiviai negalėjo 

, nuversti caro valdžios, bet tas judėjimas rodė, kad visuo
menėje yra daug nepasitenkinimo, kuris prie progos gali 
išsiveržti viešumon. Galima numanyti, kad tas pats deda
si ir čekų žemėje. Kuomet Hitleris pralaimės karą, tai 
prieš nacių. valdžią sukils ne tiktai studentija, bet visa 
čekų tauta.

Pasaka neišmanėliams
Amerikos komunistų generalinis sekretorius Earl 

Browder savo kalboje Bostone pasakė, kad Amerika 
esanti pribrendusi greitam “perėjimui į socializmą”. Bet 
kuomet Browderis kalba apie “socializmą”, tai jisai turi 
galvoje tą santvarką, kuri viešpatauja Rusijoje.

Tai nėra socializmas.
Apie “socializmą” kalba ir Hitleriu. Jojpartija vadi

nasi “Nacičnalinė Socialistine Darbininkų Partija”. Ta
čiau visi žino, kad Hitleris įsteigė Vokietijoje tokią tvai^ 
ką, kuri yra ne tiktai ne socialistinė, bet aršesnė ir už 
kapitalizmą.

Rusiškas “socializmas”, kurio nori Browderis, irgi 
yra žemesnės, o ne aukštesnės, rųšies santvarka už kapi
talizmo sistemą. Stalino “socializmas” atėmė visas poli
tines ir pilietines teises darbininkams. Jisąi atėmė nuo
savybę ūkininkams ir pavertė juos valdžios: dvarų ber
nais. Vietoje demokratijos, jisai davė žmonėms žiaurų 
despotizmą, paremtą teroru.

Norint Amerikoje pereiti į šitokį “socializmą”, rei
kėtų jėga, sunaikinti žmonių laisvę ir sugriauti tą tvarką, 
kuri šiame krašte įsigyveno per pusantro šimto metų! 0 
kas tokią jėgą turi? Jeigu sudėtum į daiktą visus Stali
no, Hitlerio ir Mussolinio garbintojuš ir pridėtum prie 
jų kunigo Coughlino pasekėjus, ir tuomet nesusida
rytų pakankamos jėgos tokiam perversmui.

Bet Browderis mulkina sa^o partijos žmones, ragin
damas juos ruoštis “greitam” bolševizmo pergalėjimui 
Amerikoje, nors, jisai pats gerai žino, kad tai yra didžiau
sia nesąmonė. Tarpe protaujančių darbininkų jisai ne
ras nė vieno pritarėjo. z

iiii i i iww i m

-APŽVALGA^
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KOVOTI PRIEŠ FAŠIZMĄ 
“KRIMINAUŠKA”

Per du su puse metų ėjo pi
lietinis karas Ispanijoje. Į tų 
karų buvo nuvykę ir U Ameri
kos nemažai savanorių, kuine 
norėjo padėti Ispanijos respu
blikai atsiginti nuo fašistų. Ko
munistai tuomet gyrėsi, kad Jie 
šitų kovų remia karščiau už vir 
sas kitas sroves, ir jie sakė* kad 
didžiausių pagalbą Ispanijos de
mokratijai teikia sovietų Rusir 
ja.

Bet kaip dabar turi jaustis tie 
Ispanijos karo dalyviai ir rėme* 
jai, kuomet sovietų liaudies ko
misarų tarybos pirmininkas Mo* 
lotovas savo kalboje griežtai pa
smerkė ginkluotų kovų prieš 
hitlerUmų? Jisai pasakė:

ESĄ VILTIES ATGAUTI 
ŠVENČIONIS

Rygos laikraštis “Rits”, anot 
“Vienybės”, rašo, kad dar esa
ma vilties, “jog galutinai nusta
tant sieną, Lietuvai busiąs grą
žintas ir Švenčionių miestelis, į- 
einąs į lietuvių etnografinę teri
toriją.” . .

Lietuvoje pasireiškę didelis 
nepasitenkinimas, kuoipet, pasi
rašant Maskvoje sienų protokp^ 
lą, sovietų valdžia paliko Šven
čionis ir kitas lietuvių gyvena
mas vietas už Lietuvos sienos. 
Musų korespondentas rašė, kad 
ir vietiniai Švenčionių apskri
ties gyventojai protestavo atvy
kusioms į tą apskritį raudono
sios armijoj vadams dėl tokio 
sienos JšVe<|imo. \GąL*bųt, kad 
tie protestai siek-tjek paveikė 
Maskvą.' Juk jai nėra jokio iš
skaičiavimo’ erzinti lietuvius, 
kurie jai nėra nieko blogo pa
darę.

Kolkas siena yra nutiesta tik
tai ant popieros, žemėlapyje. 
Netrukus ketina į Lietuvą at
vykti Sovietų Sąjungos specia
li delegącija, kuri turės kartu šu 
Lietuvos vyriausybės atstovais 
nužymėti, kur ta siena eina. De
legacija savo akimis pamatys, 
kad sritys, kurios žemėlapyje 
yra atskirtos nuo Lietuvos, yra 
grynai lietuviškos.

Lietuvoje paskutiniu metu 
komunistų įtaka darbininkų 
tarpe staiga pradėjo stipriai ma
žėti. Seniau buvę karšti komu
nizmo simpatikai dabar kratosi 
savų įsitikinimų. Daug kas iš 
darbininkų jau ieško ryšių su 
socialistais, arba su kitomis or
ganizacijomis. Ypatingai šioji 
komunistų įtaka dingsta lietu
vių darbininkų tarpe.

Reikia bešališkai sakyti, kad 
katalikai darbininkų tarpe taip 
pat įsigali. Kairysis krikščionių 
demokratų sparnas aktingai 
pradėjo dirbti lietuvių darbinin
kų tarpe. Kadangi katalikai so
cialiniame gyvenime siekia di
desnių reformų, tai jie darbi
ninkų tarpe turi pasisekimą, ži
noma", tokių darbininkų, kurie 
mažiau prasilavinę ir tvirtai yra 
prisirišę prie tikybos.

Kodėl gi darbininkų tarpe ko
munistai praranda savo autori
tetą? Mėginkime kai kurias iš 
tų priežasčių čia išvardinti, f

1. SSSR ir Lietuvos derybų 
metu Lietuvoje komunistai išlei
do labai nevykusius nelegalius 
atsišaukimus. Tuose atsišauki
muose jie puolė kai kurias or
ganizacijas/ buk jos norinčios 
pardupti /Lietuvą Vokietijai, o 
jau tuo pačių metu visiems bu
vo aišku, kad SSSR ir Vokietija 
savo sutartimi Baltijos krašte, 
sferų politikos įtaka buvo pasi-

ŽEMĖS KONFISKAVIMAS 
SOVIETU OKUPUOTOJE 
VAKARŲ UKRAINOJE

--------- •' i* •
Bet ideologijos negalimą su
naikinti jėga; jos negalima 
sunaikinti karu. Todėl vesti 
tokį karą, pridengtą demo
kratijos kamuflasįu, yra ne 
tiktai beprotiška, bet stačiai 
kriminališka.”
Iš to išeiną, kaip teisingai pą-> 

stebi “Keleivis”, kad tie demor 
kratijos gynėjai, kurie ©kovojo. 
Ispanijoj prieš fašizmą, ”dirbo

z /

ne tik beprotišką, bet ir krimi- 
nališką darbą!”- • • •

’ * '» A .' f*;*’ •'

O k rim i naikiausią daubą 
dirbo pati Maskva, ue& jį siun
tė ginklus į Ispaniją ir pęr Ko* 
minterno skyrius orgapizavn 
įvairiose šalyse savanorių bu-- 
rius, kurie vadavo į Ispaniją 
kariauti prieš fašizmą, ir tiems 
savanoriams vadovauti ji parų*

Hitleri»mo idttlogijai g,- pi»° visa eilę Račo ekspertų ir 
a pritarti arba nepritarti- generolų. Visa’ tai buvo daroma

Okupavę Vakarų Ukrainą, ku
rią pirmiaus valdė Lenkija, bol
ševikai tuojąus paskelbė rinki
mus į Tautinį Seimą Lvove. 
“Išrinkti”, žinoma, buvo tie, ku
riuos numatė okupacinės armi
jos viršininkais

Susirinkęs Lvove, tas- s^imąs 
vienbalsiai nutarė paimti į vals
tybes raukas bankus, svarbes
niąsias pramones, kasyklas, ge
ležinkelius ir žemę. Deklaraęir 
joje apie žemies suvalstybinimą 
(nacionalizaciją) sakoma, kad—-

“Ukrainos Tautinis Seimas 
skelbia Vakarų Ukrainos te
ritorijoje sukonfiskavimą že
mės, priklausančios dvarimnr 
kams, vienuolynams i£ Aukš
tiems valdininkams, su visu 
gyvuoju inventorium, ūkio 
įrengimais ir trobomis.”
Už nusavintas žemes nebus 

duodama jokio atlyginimo. Že
mė bus pervesta ūkininkams^ 
kurie ją dirbs, su tėįsfe ja nau
dotis. žemės paskirstymu rūpin
sis ūkininkų komitetai po laikL- 
ntfsios administracijos vadovy
be. I valstybės tąpkąs paimama 
itftip, pat visi mineraliniai turtai, 
miškai ič yandenys.

Kaip elgsis tie “ūkininkų ko
mitetai’*, aiškiai nepasakyta. Jie, 
žinoma* bus tiktai dėl formęs, 
o tikrieji žemės skirstytojai bus

2. Lietuvos darbininkai aiš
kiai tiek susivokė, kad SSSR 
derybos Lietuvai yra primestos.

3. Iš čia išteka, kad tos komu
nistų proklamacijos buvo aiški 
demagogija'

4. Komunistai labai nevyku
siai mėgino ruošti demonstraci
ją ir visiems darbininkams dirb
tuvėse aiškino, kad toji demon
stracija ruošiama, veik visų par
tijų, tai ir vėl buvo melas ir 
demagogija, nes vėliau darbinin
kai patyrė, kad jie buvo aiškiai 
suvilioti ir apgauti.

5. Baltijos valstybėse SSSR į- 
takai įsigalėjus Lietuvoje komu
nistai pasidarė labai įkyrus ir 
drastiški. Jie elgiasi labai išdi
džiai, jau lyg bptų rytojaus die
nos visų likimo tvarkytojai. 
Toks- jų taktas labai neigiamai 
visus paveikė ir komunistus 
praminė “inorčiniais” gaidu
kais.

6. Darbininkams labai neaiš
ki SSSR politika. Jei aiškiai yrą 
sudaryta Lietuvos su SSSR ne
puolimo ir net apsiginimo su
tartis, tai i kokiems galams į 
Baltijos valstybes įvedama SS
SR raudonoji armija ir visur 
tokiame skaičiuje, kuris viršija 
vietos nacionalės įgulas. Juo la
biau, kad SSSR turi sudariusi 
su Vokietiją draugingą sutartį.

.i-' ' ■

sovietų komisarai. Bet ar dva
rų žemės bus suskaldytos smub 
kiais ūkiais; ar jos pasiliks vie
name šmote, dar nepaskelbta.

Sovietų Rusijoje, kaip žino
ma, valdžia konfiskavo fie tik
tai dvarų žemes, bet ir ūkinin
kų sodybas. Ūkininkų, laukai ta
po sudČti į daiktą ir paversti 
valstybės dvarais, “sov-ėhozais” 
(sovietiniąis ukiąis). Taip kad 
privatiniai ūkininkai sovietų 
Rusijoje yra beveik visiškai iš
naikinti. Ūkininkai patapo val
džios dvarį bernais. u

Kažin aj? Stalinas drįs tokią, 
pat “koI-clU)zaęiją” vykinti ir 
............. ........! ■

ir toje pasėkoje Vokietija visais 
frontais Baltijos kraštuose savo 
politikos įtaką sumažino iki no? 
lio, ir net Vokietija šiuo atsiti
kimu padarė tokį stambų žygį, 
žmonijos istorijoje retai buvu
sį, kaip visų vokiečių tautos kil
mės gyventojų iš Baltijos vals
tybių iškraustymą. Reiškia, sun
ku sau įsivaizduoti, kad Vokie
tija bent šiuo metu ruoštųsi pul
ti SSSR, — tai tos raudonosios 
armijos į Baltijos kraštus įve
dimas darbininkams atrodo vi
sai beprasmis, arba mano, kad 
ji čia įvesta visai kitais tiks
lais.

7. Lietuvos darbininkai nie
kaip negali suprasti, dėlko SSSR 
Lietuvai neužleido visų tų vie
tovių, kur išimtinai lietuviai gy
vena. Juk jeigu tos valstybės 
tampa visai draugingos ir tam 
draugingumui kaip ir garantuo* 
ti net SSSR turės Lietuvoje sa
vo įgulas, tai juo labiau SSSR 
galėjo Lietuvai visas tas žemes 
grąžinti kur tik lietuvių gyve
nama.

8. šiame SSSR žygyje Lietu
vos darbininkija aiškiai z įžiūri 
imperializmo tendencijas ir kar
tu rusų nacionalės politikos 
bruožus. . ,

9. Lietuvos darbininkija visa
me tame įžiūri SSSR kėsinimą
si prieš'' Lietuvos nepriklauso
mybę ir kartu įprieš tautos tais? 
vą apsisprendimą.

10. štai dėlko komunistų pro
klamacija su Šukiu lai gyvuoja 
laisva Lietuva darbininkijoje 
buvo suprasta Įkaipo demagogi
ja.

Čia išvardijau papunkčiui vi
sas tas priežastis, kodėl Lietu
vos darbininkijoje staiga prasi
dėjo žymus atsparumas prieš 
komunistus. Štai dėlko Lietuvos 
darbininkai labai įtariamai da
bar žiuri į komunistus ir juos 
įtaria tik SSSR valstybės agen
tais.

Jei dar turėsime galvoj^ kad 
komunistų tarpe pirmauja žydų 
darbininkija, kuri nėra net to
lerantinga lietuvių kalbai, tai 
suprasime lietuvio darbininko 
nusistatymą. Lietuvos darbinin
kija tik šiuo metu negali aiš
kiai parodyti savo tikrąjį veidą, 
nes vidaus politikos sąlygos ši
to neleidžia. O tą drumstą vi
daus politikos padėtį stengiasi 
komunistai išnaudoti.

Bet visame tame štai kas kei
sta. Jei Lietuvos darbininkija 
tolsta nuo komunizmo, tai tam 
tikruose inteligentijos sluogs- 
niuose SSSR suranda savo sim- 
patikus. Žinomas Lietuvoje žur
nalistas Justas Paleckis, “Lie
tuvos žinių” bendradarbis, stai
ga net viešai pasirodė žygiuojąs 
kartu su komunistais. Jo tasai 
žygis visoje Lietuvoje sukėlė 
daugybę visokių kalbų' ir ko
mentarų. Justas Paleckis dabar 
yj^ieųis metams išsiųstas į pri
verčiamųjų darbų stovyklą.

Petras Cvirka, Helerių litera- 
turinių veikalą autorius, tasai 
Uolus švietimo Ministerijos du
rų varstytojas, tuoj pasiskubino 

;neva kairesnių rašytojų vąrdut 
SSSR spaudoje pareikšti padė
ką Stalinui, Vorošilovui, Molo
tovui už Vilpiaųs Lietuvai grą- 
žjųimą. O mes Lietuvoje buvo
me visi įsitikinę; kąd tie SSSR 
didvyriai, jos gyvenimo vairuo
tojai, turi būti visiškai paten
kinti ta- padėka, kurią pareiškė 
jjeins šių dienų, oficialioji Lie- 
jįuvą, Jie savęs tarė&i ir

* Sakykite, ar tai ne keista?
“Lietuvos Aidas,” reikalingas 

SSSR gyventojams įrodyti, kad 
SSSR užsienių politika visais 
požiūriais yra tikusi ir taiki! O 
tuo pačiu metu sklinda iš Vil
niaus gandai, kad tenais jos da
bartiniai šeimininkai viskų, kų 
tik gali, išveža j rytus! Dirbtu
vės tuščios. Turima žinių, kad 
dar tik tabako fabrikas išsiliko 
nepaliestas,, nes darbininkai

CHICAGOS CITY

Double BilI Rytoj 2:00—Caval- 
leria Rusticana—Giannini, Bar- 
ron, Tokatyan, Defrere. I Pag- 
liacci—Della Chiesa, Carron 
Thomas, Weede. Veda Canarut- 
to.

Martha—Rytoj 8:00—Jepson, Pag- 
gi, Bentonelli, Lazzari. Veda 
Kopp.

Otelio—Pirm. — Jepson, Paggi, 
Martinelli, Morelli. Veda Weber

Madame Butterfiy—treč.—Mason, 
Paggi, Bentonelli, Czaplicki. 
Veda Weber.

Barber of Seville—Ketv.—Reggi- 
ani, Schipa, Morelli, Lazzari. 
Veda Canarutto. Bd. of Ed. Se- 
ries. Kainos 83c, $1.10, $1.65, 
$2.20.

Tristan and Isolde—Penkt.—Flag- 
stad, Szantho, Martinelli, Czap- 
licki. Veda McArthur. 
Vakarinis perstatymas 8:00.

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

$3.30, $4.00.
CIVIC OPERA HOUSE

Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją 5

Laivų išplaukimų tvarkraš- 
tis ir laivakorčių kainos 
suteikiamos veltui. Kreip- 
kįtėa į musų autorizuotus 

,... agentus ar bet kurią musų 
raštinę.

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

SWEDISH-AMERIGAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III. « 
............................... . .. ■ , . t

Turime tokį didelį pareikalavi
mą senovinio kaimo gaminimo 
budo dešrų, kad dabar galime 
kainas sumažinti iki 29c už sva
rą.

Prisiųskit mums $1.00 užsaky
mą pabandymui. Mes prisiusime 
3V2 svarų dešros bet kur Jungt. 
Valst. apmokėta.

JOSEPH M^SKOVAR
610—14 STREET

RACINE, WIS.

IND. NUA or EGG 
4” CARBON ...................... 8.00

Kroviniai—Plūs Taksai 
50 certifikatų kokybės kuro

VIRGINIfi COAL 00.
Šaukti BOULEVARD 6612 

35th & NORMAI^
Šaukiu dabar, klauskit p-les Wask.

1.00

1.00

1.00

1.25

1.25

1.00

1.00

1.00

Jei NepHHveikote Bandydami Kiti) Vali- 
tUH, Ta| Ateikit Pa* Mu«

ŠAKNŲ ARBATA GRAŽINA SVEIKATA
NO. 100

Skilvys ir žarnos .......... .................Įtf$1.00
No. 101

Inkstai ir puslč .......................
No. 99

Plauku negalavimas ..............
No. 107

Odos ligos ........... .....................
No. 22

Moterų ligos ....... ....................
No. 88

Kepenos ir tulžis ..............—
Norl5

Į Ipvą Šlapini ui as (vaikams)
No. 9

Reumatizmas .......................... —
No. 19

Nervingumas ............. ................
Gydytojo nurodymu specialiai ir atsargiai 
paruostas Saknųpniiftinys. Nespėkite savo 
ligos—ateikit irt pasikalbėkit su musų 
daktaru. Ekzanilnacija, dlagnozas ir re
ceptas DYKAI. '
Atdara 1:00 p. p. iki 8 v. ▼. ant r. ir ketv:

SANITAS HERB TEA
1143 Mihvaukcc Avenue 

Chicago. Illinois
Krautuvė atdara tt v. r. iki O v. v. 

kasdien.
Orderius j užmiestį / siunčiame tuojau.

Laiškus galit rmyli lietuviškai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

M
A



šeštadien., lapkričio 1% 1939

4

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
sugrįžus keli mėnesiai atgal iš. įiams muzikos mylėtojams. Jio

choro opera “Cigonaite’UZ1KOS

STORE
musų

saugumo

« FOTOGRAFAS

ktrolai prie

BRIDGEPORT

MOTOR SALES
Turime daug lietuviškų naujų rekordų po 50c, 35c ir 75c KONVERTAIS

Skelbimai Naujus 
taeda naudą čWta

tikrai
GERA 

VERTYBE

EGG — 
NUT ...
BIG LŪ 
MINE R1 
SCREEN

ir įų svečių artistų/ teikiamos 
dainos ir muzikos.

1247 W., Lake St 
Tel. MONRGĘ 3387

Birute rytur 
koncertuos Kenoshoje 

šį savo
Birutes 
koncertu 
lapkričio

KIEKVIENA.
Žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai su lietuViš. om 
eilėm ir pasveikinimais. 
Kortelės. TINKA priva 
tiškiem asmenim ir biz
nieriams.

NAUJIENOS
1739 SO. BALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

PRIE JŪSŲ
MĖGIAMO BARO

jSSSI ARBA
k I LIKIE-

GERIAUSIAS LAIKAS DABAR PIRKTI VARTOTI 
AUTOMOBILIAI ŽEMA KAINA

METŲ 
SENA

Visas kompozitoriaus Johanu 
Straus palikimas, priskaitant 
jo asmeninę nuosavybę ir teisę 
prie muzikos, buvo valdžios 
pripažinta, kaipo Vienuos mies
to nuosavybė. Tokiu budu visi 
kompozitoriaus ainiai pražudė 
tą be galo didelį turtą.

Šimkaus Scherzo. Visi, 
tie muzikos mylėtojai,, kurta 
pažįsta p. Byąnsko tobulą RiU* 
zikąjį talentą, žino, kad jo da* 

ityvavimas. kaipų solisto šiam# 
koncerte bus vien tik raflnuor 

■ tas, ir aukšto muzikali© supra
timo pildymas jo. parinktų ku
rinių.

I Iš visos programos. matyti, 
kad kenoshiečiai, atsilankydahy 
į. šį Birutės choro koncertą* 

ilyvaus tikroj muzikos šventėj 
į iš kurtos turės vien tik gražių

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDĘĘALLV 

INSURED

Tur būt (MdįsUusia nauda iš oe- 
kių yrą ta, kad nereikia nešio
tis- sumą p’n'gai5, pirk:-
nius perkalti Betų, dar y??a ir 
patisumą W pręatyžss^ pasiva- 
šąpt sava faktus, Vaškui, turi 
nuolatinį, tiksli gelmdb visos 
piniginės apyvartas, IVJes mielu 
naru suteikime jums vtas ži
nias apie čekių sąskaitas.

KRAUTUVĖ ATIDARA IR NEDĖLIOMIS IKI' 4 VA t. PO 
PIETŲ DĖL PATOGUMO IR KITŲ MIESTŲ 

KOSTUMERIĄMS

NewLuxuryFeaturesNever 
Bef ore Available at these 
Spectacular Low Prices

1. You don’t have to install thenj..< 
these radios Įbąve zą new built-^n 
aerial
2. You*U be ready when tetevision 
comes. .. they are designed for ūse 
with television attachment
3. You don’t have to tune themM Just 
push a button, thcre’s your statlon

Esame pateikę daug gerų pir
kinių ... bet šie du RCA Vietor 
Consoles setai viršija viską! Da
bar laikas jums nauju radiju 
pasirodyti, kurs bus jūsų ayve- 
nimo džiaugsmu ir pasididžia
vimu. Užmirškit ir apie televi
zijos rūpesčius ... šie setai išri
ša problemą. Kai tik pasirodys 
televizija, jums tereiks sujung
ti prietaisą. Taip, tad, jūsų in- 
vestamentas apsaugotas. Ateik 
ir pasižiūrėk.
Geresniam Radijo perstatymui 
...RCA Vietor Radijo Tūbos.

Kuomet gilus skausmas sužeidžia širdįs rodos beviltis 
slėgia mintis, tuomet muzika savo sidabriniais lengvu
čiais garsais skubiai ateina musų pagelbon.

Shakespeare.

(6.00 
$6.00 
$6.00
$5.75
$5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel ARDMORE 6975

pastatyta Balfe
Bohemian Giri”, 
kad rockfordie-

Šiandien jo pasisekimai ir vi
si prospektai, kurie yra jam 
atidari įvairiose pusėse, nepa
kreipia tą vedamąją liniją Si- 
beliaus gyvenime. Jis gauna 
pasiūlymų perkelti savo muzi-

Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Svečiai artistai 
programoje

Apart Birutės choro, kuris 
pildys kelias grupes kaip nau
jų, taip ir senų ir visų mylimų 
dainų, šioj programoj dalyvaus 
ir viešnia Lietuvos Valstybės 
Operos solistė, Bronė Darlys.

Bronė Darlys susilaukė gra
žaus pripažinimo iš savos ir 
svetimtaučių spaudos, po kiek
vieno jos pasirodymo scenoje

Dar niekad nebuvo tokios pa 
siūlos kaip Modelis K-SH 

r“ 
Nauja įdirbta sete $ 
antena 
automatinis tunijimas • RCA 
Vietor 
plagas 
kaitris 
Pajėgi 
taka.

Turbūt didžiausia orkestrą 
kada nors vienon vieton surink
ta grojo San Francisco Paro
doj praeitą vasarą. Dešimts 
tūkstančių jaunų muzikantų 
pildė specialiai parašytą maršą, 
Merry Widow valcą ir kitus po
puliarius kurinius. Dr. Edwin 
Frank Goldman dirigavę. Buvo 
pildyta ir viena jo gerai žino
mų kompozicijų, už vardyta °On 
The Mali”.

Vedat-NORA

No to laiko, kada jis pasi
rinko muziko karjerą, penkias
dešimts metų atgal, Sibelius, 
nors paeidamas iš konservaty- 
vės klasės draugijos, drįso sek
ti savo genijų, niekuomet ne- 
nusilenkdamas kitiems reikala
vimams, o vien tik savo arti
mui. v

Jean Sibelius, 
Suomių, kompozitoriuj 
vėl pagerbtas

Muzikos mylėtojai visur nau
dojasi proga pagerbti gyvą 
kompozitorių, kurio kuriniai 
suteikia daug įdomių ir malo
numo kupinų valandų.

Kaipo atsisveikinimą sąryšy
je su Pasauline Paroda New 
Yorke, Suomija surengė šioj 
šalyj Nacijonalę Sibelius .Sa
vaitę, kad pagerbti Jeau Šile
lius, Suomijos mylimą sūnų 
kompozitorių.

kalį veikimą į daųgiaus išdi
džias ta pelningas vietas, bet jis 
pasirenka būti toj, vietoj* kuri 
suteikė jam daugiausia dėl jo 
kūrybinio, darbo. Jis gyvena ir 
'dirba savo f mylimoj Suomijoj. 
Bekalbėdamas su vienu. Žymiu 
muzikos korespondentu, Sibe
lius išsireiškė, kad “Viršųjt visų 
kompozitorių man stovi Bee- 
thovenas.' Aš esu paliestas taip 
giliai jo žmoniškume, kaip ir 
jo muzikos. Man jisai yra Hre* 
volation”. Jis yra titanas. Vis
kas buvo prieš jį, tačiau jis 
triumfavo”. Kaip daug ir reikš
mingai pasakyta vienos garse
nybės apie kitą.

Ar žinote, kad’
Muzikaliai pašto ženkleliai 

bus išleisti Suvienytų Valstijų 
pašto departamento pagerbimui 
Amerikos kompozitorių Mac- 
Dowell, Herbert, Nevi n, Foster 
ir Sousa. Tai bus dalis serijos 
kokių 35 pripažintų Amerikos 
rašytojų, poetų, muzikų, moks
lininkų ir išradėjų.

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

jięznber Federal Reserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation

HALSTED STREET Prie 19th PLACE

teko girdėti iš operos 
choro narių ir paties 
prisirengime prie šio 

nebuvo gailėta nei 
triūso, nei

Senoviškų muzikalių 
mentų paroda yra laikoma šią 
savaitę Stevens viešbutyje, vi- 
durmiesty. Įvairiausi 
mentai, kurie liūliavo, 
davo, laidojo arba 
žmones anais laikais 
šioj įdomioj parodoj.

Birutes choras ir 
vedėjas JtKias Byanskas 
irgi padarė rekordą

; Bekalbant apie kitų rekor
dus, rodos, nebus pro šalį pa
minėti, kad' šįmet Birutės cho
ras įžengia į savo trisdešimts 
trečią metinį sezoną nepertrau
kiamos veiklos dailės srityje. 
Jos dabartinis vedėjas, Jonas 
Byanskas, irgi užsitarnauja 
speciali© paminėjimo ir gilios 
pagarbos už tuos gražius nuo
pelnus,, kuriuos jis yra sudėjęs 
musų dailės naudai, būdamas 
vedėju ši©: seniausio lietuvių 
choro Amerikoje.

Paėmė jis Birutės choro va
dovystę su pradžia 1933 metų 
ir pasekmingai stovi priekyje 
ir vadovauja jame jau septintas 
sezonus.

Nekalbant jau apie kitus Bi- 
rutės nuveiktus darbus šiame 
laikotarpyje, vienas kuris atne
šė ypatingų laurų kaip Birutei 
ūc jos. vedėjui, kartu ir to gran
dioziško spektaklio dalyviams, 
buvo musų mylimo ta giliai 
gerbiamo kompozitoriaus Mik© 
Petrausko opera "Eglė, žalčių 
KaraJieuS”. W; spektaklis tai 
buvo tikrai kūrybinis pertas, 
kuruo visi lietuviai dailės my
lėtojai nuoširdžiai gėrėjosi

instaų- 
serena- 

mobilizavo 
randasi

1939—1940 sezoną 
Choras atidarys su 

kųyi^. , įvyk,s rytoj, 
19 d,, į Kenoslia, Wis. 

Tėvynės Mylėtojų Draugija, va
dovaujant p. J. Kaspučiui, ren
gia šį koncertą German-Ameri
can Hali, kaip 3:30 valandą po

C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

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

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELES

$3,500,000.00
$250,000.00

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas 

Dabar Mokame 3%% Už Pa-» 
dėtus Pinigus, Duodam Pasko
las Ant Namų t iki 20 m t.

Stebėtinas rekordas
Kuomet Goldman Band, New 

Yorke, užbaigė savo sezoną iš 
šešiasdešimts koncertų šį rude
nį, jis padarė naują rekordą. 
Pinną kartą vasarinės muzikos 
istorijoj New Yorke viena or
ganizacija su tuo pačiu diri
gentu davė koncertus neper
traukiamai per dvidešimts du 
metus. Ir per visą tą laiką Dr. 
Edwin Franko Goldman nepra
leido dirigavęs nei vieno kon
certo.

Aldona Grigoniutė
Principialėj rolėj

Atrodo lyg šį sezoną 
kaimynai turės progos pirmiaus 
negu mes patys pasigerėti, dar
buote musų vietinių chorų.

Naujos Gadynės choras, Jur
giui Steponavičiui vadovaujant, 
rytoj, irgi vyksta svetur-—Rock- 
fordan—kur, turbūt neklystu 
sakydama, pirmą sykį lietuvių 
scenoje bus 
opera, “The 
Suprantama, 
čiai laukia šio svarbaus įvykio 
ir kiek 
sąstato, 
vedėjo, 
spektaklio 
laiko, nei triūso, nei išlaidų 
Įvertinant svarbą ir grožį pa
ties kurinio, vien lik norėta, 
kad veikalas butų pastatytas 
kaip geriausia galima ir pasie
kimui tos aukštumos, Naujos 
Gadynės choras atsidavusiai 
dirbo.

Todėl geriausio passekimo 
jums, naujagAdyniečiai, rytoj 
Rockforde. Mes chicagicčiai 
matysime jhsų “čigonaitę” So- 
kolų svetainėje kitą sekmadie
nį, lapkričio 26 d.

ATYDA
SKILVIŲ LIGI

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

DR. WALSH
ULSERIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

ATDARA: 10 v. rvto iki 9 w vak.

Jos. F. Sudrik
FURNITURE HOUSE

340M1 SO. HALSTED ST.
z Tel. Yards 3088.

C. F. L. 970 K. leidžiamas žymu» programas ir Makalai 
nedėlios vakare 5:30 iki 6:30 F. M.

ŠILDYMO REIKMENS
BGUJERJAMS RALYS 

ir sekcijos visiems boilerių ir 
. radijatorįų gaminiams.
VISKAS UfcVIKRTNTA 
IKI 50% SUTAUPYSI 

Nereikia įmokėti 3 metei išmokėti.BUDRIKO 28 METŲ JUBILIEJAUS

Išpardavimas
Dykai Kalakutas ar gražus ęlektrikinis laik 
rodis su kiekvienu Corisole Radio, pečiu, par 

lor setu, dining room setu, bedroom setu.

metus ir dainavo operoj, kon-i iiė vięn tik kaipo Birutės ęho- 
certuose k per radio. Music'ro. vedėją jį ąoįstų Ukompapijį- 
News iš 2 d. lapkričio sekan-itįj fcęt ir kąi^ų spUątą. Kaipo 
Čiai rašė apie įoa phm^ koji- pianistas solistas,. pt Byanskas 
ęertą Chi'eagoje, kutas įvyko, pildys vieną Cbopiti kurinį ir 
Chicago Women’s Club teatre Stasio Šimkaus Scherzo. Visi 
praeitą mėnesį:

^Grupėje lietuviškų dainų, 
kaip h? kitose, buvo aiškiai 
matyti, kad ponia Darlys tu
ri halsą- su nepaprastai gerai; 
nustatytu tonu ir pirmos rū
šies kokybe.. Ji patvirtino, jog 
turi kvalifikacijos tokioms, 
arijoms kaip uMadre, Fie- 
tosa Vergine (iš: operos La 
Forza Del Destino> ir kitų, 
kurias pildė kaipo “encores”.
Bronė Darlys pildys dvi gru- įspūdžių iš jaunuolių hirutiečių 

peš dainų šioje Kenoshos kon
certo programoje.

Kiti solistai bus musų myli
mi dainininkai Antanas Kamiu-1 
skas ir Ieva širvaitė. šie du 
jauni ir populiarus dainininkai 
visuomet yra laukianti dalyviai 
kiekvienam muzikaliam paren
gime.

Bet šioje programoje bus dar 
ir kitas malonumas kenoshie-

PAMATYK!? DABAR!
VISOKIŲ IŠDIRBYSCIŲ 

DIDELI PASIRINKIMAI
IR VISOKIŲ MODELIŲ

SUPER-SIZE 

s54.95
TIKTAI

įdirbta antena, nerei
kia laukinės antenas. 
Pagerintas Pu&h-But- 
ton tunymas (8 sto
tys) • Naujas 3 Band 
Superhight Streamli- 
iwd DiaI • RCA Vio- 
tor Tūbos • Didel. 12” 
elektrodinaminis gar
siakalbis • Metai. Tū
bos ♦ Televizijai prie
taiso plagas 
taiso plagas.

■it ................. — y Tfri... . ‘'P„> ........ . "FH

ANTHONY BALAS '
Phone VICTORY 6992—6993

■ i......

LOAN ASSOCIATlONofOiioago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

už tiktai

Pagerintas^ 4 ■ 95
Tūbos • Televizijai

• 12” dinaminis gars-
• Metalinės Tūbos • 
Superheterodyne apy-

THE TW0 BEST
BUYS IN T0WN!

OirtsMt Aerial
Me«kd...OestgM<l 

for ūse with

Obftide Aerial 
teeded... Designed 
. foru.owitii

ULD GOLO DISTRIBUTORS 
CH CAGC ILL

•.W

o
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Diena Iš Dienos
Ginnuo John

nuo Henry AnMildred Ancel

NELAUKITE•:->x

SERGI?
Blueislandiete

KOMBINUOTOS DURYS

už pd

pėda

NAUJI

Gertrude

DIDŽIAUSIOS

rolis

ROLIS

Dykai Apskaičiavimas

21 Metinis Parengimas
Rengia DRAUGYSTĖ LIETUVOS KAREIVIŲ

įžanga 35c

'r

Linksmas Kepurinis 
Balius Su Laimėjimu

PANEL
DURYS

Reikalauja 
.'erskiru

Marth Gingus

Kuro Klausimas
Visiems Labiausia
Rupi

Kiekvienam atsitikime musų ekspert 
ateis į vietą ir apskaio. medž. namams 
pertaisyti, ar naujiems pastatyti tikrai 
už dyka.

Zagorski, 28
; John Madeyczyk, 

Eleanor Bagdonas, 26

Gavo 
i’erskiras

Susan Saunoris nuo Edmund 
Saunoris

Wiiliam Ambroje nuo Do- 
’othy Ambroise

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St

Dykai pristaty- 
. mas Chicagoj 
ir priemiesčiuos

. Užsi- 
rėmais, 
“over- 

kad 
prie apa- 
Tite-lock”

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav,

užtikrinti 
yra che- 
užtikrinti

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET 
14th Street ir 49th Court, Cicero, 111.

daug lietuviškų parengimų ir 
“rimta’* muzika. Tai gabus jau
nuolis. Ikišiol jis buvo laisvas 
kaip paukštis, bet šiandien jau 
su “laisve” skiriasi. Jo tėveliai, 
pp. Jurgis ir Elžbieta Norbu- 
tai, 734 W. 35?*> Street, kartu 
praras savo vienintelį sūnų.

Graži, jaunute 20 metų pa
nelė,, Elena Kančauskaitė, šian
dien nusives jį prie altoriaus. 
Ką Andy jai ten sakys ir ko
kiais pažadais ksu ja apsimai
nys, mes galim numanyti, šian
dien, apie 3-čią po pietų, Andy 
ir p-lė Helen priims šliubą Mar- 
ųuette parko lietuvių bažny-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Atnau
jink na
mus da
bar su

mediiagos
mirks ir nenaikint skruzdės.

I (Skelb.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.
Tikrai kepurinis vakarėlis 

kuris įvyks rytoj šv. Marijos 
parapijos svet., prie 35-tos gat
vės ir Union Avė. Pasilinksmi
nimo pradžia 7 vai. vak., km 
visi galėsite draugiškai ir link
smai pasišokti. Kviečia

Rengėjai ir Komitetas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios ^Naujienos 
yra naudingos.

vusi 
lapk. 11 d 
portiečių, pp. John Mironų sū
num, 3615 S. Halsted Street. 
Ji yra duktė pp. Paul Karecki, 
kuri gyveno adresu 3712 South 
Emerald avenue.

• Savo švogerio namuose va
kar nusišovė 25 metų jaunuolis, 
Walter Styk, 3316 S. Carpenter 
Street. Valandėlę prieš tai jis 
staiga pamišo, pradėjo švogerį 
Leo Sawą mušti su švino vamz
džiu, ir po to pasidarė sau galą, 
švogeris gyveno adresu 3227 S. 
May Street.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
Chicagoj)
Joseph Ruda, 25, su Florence 

Rudzenski, 25
Charles Bistolas, 26, su Jose-

„jhini Budris, 22
Leo Franz

Nausėda, 19
Adam Dūda, 44, su Eiimy

Taigi, sveikata, kaip ir mag
netas, traukte traukia prie sa 
vęs turtą ir išmintį. Nes til 
sveikas protas yra teigiamu ap 
sireiškimu žmoguje ir jis g’m 
do jame tos pačios kokybės reis 
kinius.

Photo, Cynal Stūdio
Mrs. Anthony Mironas, bu- 

p-leį Anna Karecki, kuri 
apsivedė su bridge-

Šiandien nerasi namų savinin
ko ar šeimininko, kuriam nerū
pėtų kaip pigiau išsiversti ku
ru. Kiekvienas norėtų ir šiltai 
gyventi ir pigiau tą kurą pirkti. 
Bet kuro pirkimas ir kaina dar 
neišsprendžia klausimo. Reika 
linga, pirmiausia, namą taip į 
rengti, kad neeikvotų bere ka 
lingai šilumą.

Tad, dabar laikas pasirūpinti 
tos šilumos taupa. Žieminiai 
langai, durys ir insoliacija dauį 
padės. Jei, pavyzdžiui, dabai 
pirktumėte žieminius langus, 
duris ir inzuŲaciją iš Čzerwco, 
3700 So. Western avenue, tai 
sutaupytume! riuo vien kuro a- 
pie 40 nuošimčių.

Ta bendrovė, vienintelė tos 
rųšies įstaiga Chicagos miesto 
'pietinėj daly j, laiko geriausių 
medžiagą ir teikia puikiausi pa
tarnavimą. Jos pardavinėjami 
langai ir durys yra puikaus dar
bo įę chemišku budu apgintos’

Jie nepūs, neper-1

Dvi Gražios 
“Brides”

Southsidietė

Šiandien Vestuvės 
Norbuto-Kančaus- 
kaitės

Mažai turbut yra chicagie- 
čių, kurie nėra girdėję apie 21 
metų jaunuolį, Andrių Norbu- 
tuką-“Andy Norbutą”, kaip vi
si jį mėgo vadinti. Tai gabus 
jaunas akordeonistas, kuris mo
ka nevien polkas iš savo akor
deono išspausti, bet pagražino

Pasektfiingešhi yra tie žmonės, 
kurių sveikatos stovis geresnis. 
Visi sutinka, nėra abejonės, kad 
nuo sveikatos stovio pareina ir 
pasekmingasis žmogaus gyveni 
mas.

A n ■ p. Ą gi ęrf Vartodami Czerwca Geros Rųšies Žieminius 
HrlEi T’VyO Langus, Kombinuotas Duris ir Insuliaciją

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai SU Geriausiu Skoniu

West Englewood Masonic 
Temple salėj, prie 1406 West 
64th Street, netrukus po šliu- 
bo įvyks iškilminga vestuvių 
vakarienė, kurioj su geriausiais 
linkėjimais jaunavedžiams atsi
lankys gal keli šimtai žmonių. 
Patys jaunuoliai ir jų tėvai tu
ri labai plačių pažintį.

Andy tėvai, pp. Norbutai, 
yra seni Chicagos biznieriai, čia 
gyvena apie 30 metų laiko, pri
klauso prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos, veikė “Pirmyn” 
Choro Kelionės fonde ir gau
siai rėmė lietuvių transatlanti
nius skridimus. Neatsisako ir 
netingi, ir dabar pasidarbuoti 
lietuvių organizacijose ir joms 
įvairių paramą duoti. Tai ma
lonus ir geri lietuviai.

Jaunosios tėvai, pp. Joseph 
A. Kančauskai taipgi biznie
riai, užlaiko maisto krautuvę ir 
gyvena adresu 5907 S. Kolmar 
avenue. Kai buvo organizuoja
ma “Pirmyn” Choro kelionė 
Lietuvon, ir jie buvo ir darbuo
tojų ir aukotojų eilėse. Abu 
jaunavedžiai yra seni to choro 
nariai. „

Netrukus po visų vestuvių 
iškilmių, jaunieji pp. Andy ir 
Helen Norbutai išvažiuos kelių 
savaičių atostogoms Floridoj, o 
grįžę apsigyvens pas pp. Kan- 
čauskus, jaunosios tėvus. 
Abiems linkime sukurti gražų 
ir laimingą šeimyninį gyveni
mą. ' Draugas.

STOGAMS POPIERA 
SPECIALIAI

Labai tvirtos 
— ilgis nuo 4 
iki 8 pėdų— 

5 pėdų

SĮ.05
EXTENSION 
LADDER

Kopėčios ne
paprastai tvir
tos — tiktai 

už 
pėdą

Programą Pildys JAUNOJI BIRUTĖ ir SANDAROS Choras—moky 
tojas J. BYANSKAS. Po programo smagus šokiai Komitetas

Padengimui 100 
kėty. pėdų. Pirma 
kaina vra tikroji 
kaina. Sutaupysite 
nuo malevos. Mai- 
nykit senus na
mus į naujus.

Padarytos iš grynos Pandoroes pušies du
rys—Czerwca durys , atrodo geriau, ilgiau 
laiko ir kainuoja mažiau. Langai žiemai 
skrynos vasarai. . Mieros 2’8’?x6’8“ Tiktą’

ASBESTOS GONTAI
(Sienom? Dengti)

Photo, Cynal Studio
Buvusi p-lė Anna Silke, da

bar Mrs. Carl Caylor, 6204 So. 
75th avenue. Ji riėsėniai- Apsi
vedė su p. C. Cay'Oję ir priėmė 
šliubą Zion Lutheran maldyk
loj, prie Ferdinand ir Lawler 
gatvių. Vedybų vakarienė įvy
ko pas p. A. Krusza, Evergreen 
Parke, jaunosios sesutę. Jau
noji paeina iš Blue Island ir 
yra duktė p-s Anna Silke.

(Sp)

I Brick Roll 
' Siding
Perstafvmas 
verandų su 
siding 
lengvas , £ 
dalykas. L

Susidedąs iš rėr 
mų, stiklų, svo
rių, užraktų ran
kenų, išvidinių 
n u b a i girnų ir 
virvės. Teirau
kitės'-apie musų 
žemąsias kainas.

$214
Ir Aukšč.

NAMU INSULIAVIMAS
SU ROCK W00L BATTS 

“Wool .Battš” lengva pritaikinti, gerai prisi 
spaudž. Speciali <
neįmerkiama me- 
džiag. apsaugo 
nuo drėgmės, k 
Patts vra pato- 
gus vartot ir ide- 
alus kiekvien- 
am insul. typui. / 
15”x23” batts 4” į y 
.storio 25 p. ketv. / 
kartonas, storio / ' 
už kart, tik už

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

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

namų, ar
Brick Roll

FARMERIŲ ŠOKIAI 
Rengia Andrew J. Poška 

SEKMADIENI, LAPKRIČIO 19, 1939 
Sunset Parke (V. Kubaičio Darže)

■135th Str. ir Archer Avė., Lemont, III. — Svetainė Apšildoma 
Dovanos Kas Valandą: 1-mas zuikis, 2-ra višta, 3-čia antis^ 4-ta žąsis, 

5-tas kalakutas, 6-ta kiaulė, 7-ta avis, 8-tas Veršis
Kad laimėti reikia dalyvauti. Atdara 12 valanda dieną. Tikietas 25c

NAUJI GERESNI ŽIEMĮ 
NIAI LANGAI

Padengimui 100 ketv. pėdų
100 pėdų roliai

F. H. A .mėne 
siniais j.f 

Išmokėjimais

VERTYBĖS 
CHICAGOJE

Su ta, tad, mintimi ir Dr. A. 
F. Nemiro, praktikuoja medici- 

iną. Jis neturįs tikslo iš medici
nos praktikos turtų susikrauti, 
bet kaipo idealistas tarnauja 
žmonijai. Jis veda Medicinos In
stitutą prie 4124 W. Madison 
gt., Marbro name. (Skelb.)

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA'

Bankers Indemnity Ins. Co. ^22 W. ADAMS ST
Columbia Fii4 Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5208
Sentinel Fire Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5209

CHICAGO.

ŠEŠT. ir SEKM., LAPKR. 18-19, 1939
GRAND OPENING

NAUJA '

New Moon Tavern
2950 So. Normai Avė. Tel. Victory 4374

Kviečiame atsilankyti visus savo draugus, pažįstamus ir kaimynus 
be skirtumo senus ar jaunus. Bus gera muzika šokiams gardus 
valgiai ir įvairiausi ^skanus gėrimai. Iki pasimatymo

STEPONAS ir MARCELĖ TVERIONAI

NAtTJIENdS, ČMcago, III.

1 Sveikata, Turtas 
Ir Išmintis

VALGYK IR PASIŠOK SUNSET 1NN
10837 So. Cicero Avenue

’/> pietietiškai kepta višta su French Fries ir Cole Slaw   35c 
Skoningas BAR-B-QUE su French Fries ir Cole Slaw   15c

ORKESTRAS KAS ŠEŠTADIENIO 
VAKARĄ

Tel. Oak Lawn 149 Sav. Frank Waikasas, Jr.

DR. A. F. NEMIRO 
4r štabas teikia 

PATIKIMA f—i.
MEDIKALĮ ' | 
PATARNA- *1—J

VIMĄ
Sveikatos patarnavimas 
visiems nebrangia kaina

DYKAI
FIZINĖ 

EKZAMINACIJA
(r pasitarimas tiems, kur negali 
mokėti kasdien nuo 10 v. r. iki 1 

v. po piet
FIZINĖ EKZAMINACIA .... $4 
Akių, ausų nosies ir gerklės * ' 
šlapumo ir kraujo spaudimo.

MOTERŲ LIGOS
Susitrugdymas mėnesinės, gilinis 
gydvmas ir moksliškas svorio 
mažinimas.

$1 ir $2 Vienas Gydymas
Specialus Gydymas

Reumatizmo, kraujo spaudimo, 
inkstų, pūslės ir odos.

KALBA LIETUVIŠKAI 
$1 ir $2 Vienas Gydymas 

4124 W. MADISON ST. 
Marbro Teatro Namas. .

' f • ■ i M. t
Tel. Van Buren 5709

Atdara 9:30 v.r. iki 8:30 v. v.

Sutaupysite 30% kuro. Atejsim 
apskaičiuosini be prievolių, 
tikrinsite antrųjų langų 
kad jie yra didesnės mieros 
size” ' geresniam pritaikymui 
padaryti “sųtlare butt” 
čios ištvermei—kad turi 
geresniam palaikyipui kito. Toliau, 
busit 
kad jie 
miškai 
kad nepūs, neper 
leis vandens ir sTk 
ruzdės nenai'kins.

3700 S. WESTERN AVĖ. ' Archer Avenue TEL VIRGINIA 0456
ATDARA KASDIEN NUO 8 IKI 8 VAL. VAKARO

Naujos Lentos
1x4 Flooring Grindims, Beismen-----

tams Arba Viškų Kambariams
ATTIC ROOMS $1.00 už 100 
Dabar tiktai ..............
1x6 Flooring $1.50 
Dabar tiktai ..........
1x6 Porch Siding' $2.95 
Dabar tiktai 
2x4—8 pėdų 
nabar* ..............
2x4—<10, 12 ir 16 
pėd.‘ ilgio1’.'.... :....

MAKE YOURS THE HOUSE
TO BE PROUD OFSl

‘i 
A -y

& 5 ® ■’v

Ui ei



šestadien., lapkričio 18,198&
~ . ----- , I ...........  , ■ ; „ -

Laisvamanių
Centre Betvarkė 

ebežydi
Iš Laisvamanių 1-mos 

Kuopos

rinkimui Centro Valdybos, bet 
kadangi susirinkimas tik tą pa
čią dienų gavo tas blankas, to
dėl balsavimus atidėjo kitam 
susirinkimui, kuris bus šaukia
mas per atvirutes.

Rinks Valdybą
Susirinkimas įvyks trečiadie

nį, lapkričio 22 d., Liet. Darb.
svet. šis susirinkimas skaity
sis ir priešmetiniu, nes kuopa 
išsirinks ateinantiems metams 
valdybą, ir jau prieš naujus 
metus kito susirinkimo nebe
šauks.

Todėl nariai susirinkite skait
lingai, nes daug balsavimų tu
rėsime. O kaip matome, musų 
Centre betvarkė tebežydi po se
novei, todėl mes, 1-ma kuopa* 
turime ką nors daryti. • s

“Užkulisinė Politika”

Šaltimiero > 
“100 Radio Kliubo” 
Vakaras

A SS

ROSELAND.—Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos pirma kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą 14 d. lapkričio. 
Pagal Laisvamanių įstatus, šį
met turėtų įvykti visų Ame
rikos Lietuvių Laisvamanių su
važiavimas, bet kol kas apie 
suvažiavimą viąai mažai kas 
veikiama, nes mat “darbščioji” 
Centro Valdyba negali pasiliuo- 
suoti iš snaudulio.

šiame susirinkime buvo pri
siųstos ir balsavimo blankos

TAMOŠIUS TYZENHAUS, 
gyveno 5747 S. W»shtena^
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 16 d.. 1:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Krakų apskr., 
vienkiemis Dubravos, Vizma- 
rių parap.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Stanislavą, po tėvais 
Tijonaičiukę, 2 sūnų Vincentą 
ir Vaclovą, 2 seseris Eleną 
Waznonienę ir Katariną Mon- 
chunskięnę 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, kurioje atsi-. 
bus gedulingos pamaldos už* 
velionio sielą, o iš ten 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.

Nubudę liekame,
Moteris, Sanai, Seserys ir visi 

kiti Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-39.

Nors iki šiol laisvamanių 
kuopų rodėsi ne kiek, vienok 
ant blankų kandidatų prirašy
ta nemažai, ir nei vienas ne
pažymėtas iš kokios kuopos, 
čia, kaip matyt, nepašykštėta 
ir užkulisinės politikos. Bet 
tiek to, mums nei šilta nei šal
ta.

P. šaltimieras

ĮĮĮĮEI
/>>/a'

ifiSi

Po susirinkimo A. Jocius tu
rėjo trumpą ' paskaitą temoj, 
kur buvo dievas kai nebuvo nei 
dangaus nei žemės.

— Stepukas.

Šį sekmadienį, lapkr. 19 d., 
.Grand Ballriumyj, Stock Yards 
Inn, 4178 S. Halsted Street, 
Šaltimiero “100 Rafdio Kliubo” 
nariai rengia privatinį pokilį 
“Dinner-Dance”, kuriame susi
rinks gražus būrys žymių chi- 
cagiečių lietuvių ir rėmėjų Po
vilo šaltimiero radio programų. 
Įdomu pastebėti, kad laike pa
skutinio vizito £Jhicagoj toj sa
lėj buvo vaišinamas prezidentas 
Rooseveltas.

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

NIKODEMAS KRUKONIS

šiup pasauliu
1938 metais,

Sudriko Oro 
Teatras

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

SU už- 
rezer-

/•p-lės

I li ti f 1 I fl SiUYlciatn Gėlesfc liUl- ll\ telegramų į 
LUlLlnlU Visas Pasaulioj 

Dalis .
KVIETKININKA8 ~

Gėlės Vestuvėms, Bankietams - 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308 i

Persiskyrė su 
lapkričio 19 d., 
sulaukęs 57 metus amžiaus, 
gimęs Vižonių kaime, Merki
nės parapijoj, Alytaus 'apakti - 
tyj. ,

Paliko dideliame nuįiųdiml 
męterį Oną ir keturis ’ sūnūs: 
Nikodemą Ji4., .Voldemarą, Vy
tautą ir Algirdą į

Mes Tavęs musų- brangusis 
Nikodemai niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas Tave at
eisime. ,

Lauk mus ateinant!

Bilietai šiam parengimui ne 
parduodami. Įžanga tik 
kvietimu. Visos vietos 
vuotos.

Programa dalyvauja
Elena Pečiukai te, Florencijd
Balsi u tė, Algirdas Brazis, Kri
stina Kriščiūnaitė, Jonas Ruk- 
štala, Juzutė Stanaitis, Bronis
lovas Bruknis, Mikas Overlin- 
gis, ir kiti. Po programui seks 
smagus šokiai.

Visas išlaidas dengia ‘‘100 
Radio Kliubas”, kurio pirminin
kas yra policistas Ben J. Sur- 
•will.

Draudžia Filmą 
Apie Nacius

Chicagos policijos fiimų cen
zorių biuras vakar* uždraudė 
Chicagoj rodyti naciams nepa
lankų filmą, “Beast, of Berlin”.

11 fl H A Gėlės Mylintiems
i K M Ji Vestuvėms, Bau- 

1 Skietams, Laidotu- 
w vėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Aveiiue

Phone LAFAYETTE 5800

U........ .

Nubudę lieka:

MOTERIS IR SŪNUS,
Parduoda Rakandus 
Su 50% Santaupa

Garsinkitės “N-nose”

KAZIMIERAS TAMOŠIŪNAS
Gyveno adresu 8205 So. Ada Street. Tel. Triange 8853.

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 17 d., 6:00 valnadą ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Panevėžio apskrity, 
Krekenavos mieste. Amerikoj išgyveno .20 metų.

Paliko dideliame nubudime moterį Barborą, po tėvais Su
kaitę, paėjusi iš Panevėžio parap.. Plukių kaimo, sūnų Richard, 
seserį Veroniką Briedis ir švogerį Juozą ir jų šeimyną, švogerį 
Jurgį Buką, pusseseres: Ceciliją šlekienę, Katariną Gasparunas, 
ir Bernice Karinzevičius ir jų šeimynas, 6 pusbrolius: Mažeikius 
ir jų šeimas. Waukegane, pusbrolį Joną Skruzdą ir kitas gimi- J 
nes. Lietuvoj—brolį Leoną ir šeimyną. '

Kūnas pašarvotas randasi Mažeikos koplyčioj, 3319 South ; 
Lituanica avenue. » "J

Laidotuves įvyks antradienį, lapkričio 21 dieną, 8:30 vai. i 
ryto iš koplyčios į švento Jurgio parap. bažnčyią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. KAZIMIERO TAMOŠIAUS giminės, draugai ir” 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvsėe ir J 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, ir Visos Kitos Giminės.

Laid. Direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138-39.

Henry M. Goodman, 527 W. 
761 h St. baldų krautuvė, parda
vinėja prekes užtikrintomis są
lygomis. Kiekvienas, užsimokė
jęs pinigais, sutaupys 50%.

Krautuvė verčiasi vien pini
gine prekyba, niekam skolon 
neparduoda. Tačiau sąlygas 
duoda tokias, kad kiekvienas 
gali būti pilnai patenkintas. Nė 
vieno cento nepaims, jei pirkė
jas parodys bent menkiausį ne
pasitenkinimą. Pinigus priima, 
rakandus į namus pristačius.

' (Skelb.)

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FUHNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

A. f A. j
ADOMAS GECIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu , 
lapkričio 16 d., 2:5,0 vai. po- 
piet, 1939 m., sulaukęs pusės ■ 
amž„ .gimęs Tauragės ,apski’., j 
Naumiesčio, parap,, Palend- 
ros kaime. Amerikoj išgyveno 
25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Julijohą. po tėvais 
Lapinskaitę, 2 dukteris Eup- 
hrosią ir Stefaniją, seserį 
Teresą Johnson ir jos šeimą, 
švogerį Mykolą ir švogerką 
Oną Jurijonius, švogerį Juli
joną Romanauskienę, 4 pus
brolius įr daug giminių, drau- ' 
gų ir pažįstamų.

Kūpąs pašarvotas 2429 W. 
45th St. Lafayette 6428. Lai
dotuvės įvyks pirniad., Lapkr. 
20 d., 8:00 vai. ryto iš namų 
į Nekalto Pras. Pan. Šv. pat. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vęįioiup 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į < 
&v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo Gecio gi
minės, draugai ir pąžįstąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka, 

, Moteris, Dukterys, Sesuo ir 
kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, , 

Tel. YARDS 1741.

Nedėlios vakare, 5:30—>6:30 
P. M. iš galingos WCFL, 970 
k. radio stoties 15 muzikantų 
orkestrą gros rūpestingai įpri- 
r,engtas Hętuvių melodijas, 
harmoningas duetas ir kvarte
tas lietuvių liaudies dainas su
dainuos, pritariant orkestrai ir 
dar bus Makalai su savo gy
venimo vaizdeliu,

Prograihas leidžiamas pas
tangomis Jos. F. Budrik Ra
dio KtautUvČs, 3409-21 South 
Halsted St,, <Chicago, III.

i —.Pranešėjas.

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

' REIKALINGA VEITERKĄ ir šei
mininkė. Blue Goose Restaurant 
Stėlla Malinauskas Willow Springs 
Rd., 1 blokas į vakarus nuo Kean 
Avė. ar Archer Avė. '

REIKALINGA MERGINA dirbti 
už veiterką taverne. 1506 W. Ma- 
dįson. ,

REIKALINGA MOTERIS pavie
nė, dirbti už gaspadinę. Atsišaukite 
Vakare. 1913 So. Morgan St. Pirmos 
lubos. Priekyje .

PERSONAL 
Asmeny leSko

PAJIEŠKAU KAZIMIERO VAR- 
PETO, Telšių apskr. Tverų parap. 
Plauskinių kaimas. Yra svarbus rei
kalas iš Lietuvos. Atsišaukite A. 
Yanušaukienė, .3461 S. Morgan St., 
Chicągo, III.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

MODERNIŠKAS 4 FLATŲ NA
MAS Marųuette Parke, be sko
los, išsimaino ant 8 ar 10 flatų na
mo. AtsišaUkit pas M. J. Tanane- 
vičią. 670 West 18th St.

6

Žavinčios Dainos, “Gy
venimo Bangos”, Sma
gi Muzika, t. G

Įdomiai ir smagiai valandė
lę praleisti, primintina radio 
klausytojams užsistatyti savo 
radio ant Stoties W.G.E.S. ry
toj, sekmadienį, litą valandų 
prieš' piet. Programo pįldytojai 
stropiai rengiasi padaryti šį 
programą vienu gražiausių ir 
įdomiausių.

žymus dainininkai padainuos 
daug gražių dainelių. Dramos 
artistai šauniai suloš “Gyveni
mo Bangos”, bus teisių pata
rimai, smagi muzika ir viso
kie pranešimai suinteresuos 
kiekvieną klausytoją. Ypač bus 
g-eros žinios iš Progress Krau
tuvės apie didį Thanksgi'ving 
išpardavimą, kame ytfa geros 
progos pasipirkti namų reikme
nis už specialiai sumažintas kai
nas. Patartina nepamiršti pa
siklausyti. < | •' Rep. J. j.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Maža šeima. Būti. $8.00 

Buckingham 9244.

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

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGALOW

nauji mūriniai ’bungalow, po 4 ir 
kambarius. Modemiški, karštu

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN KOMES 

3958 W. 111 St Beverly 0005

n

fOK MUSŲ
%

•

ięrių
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NORINTYS MAINYTI darbais 
flat janitors. Wm. Gillis, 1101 Co- 
lųmbllš Ąve., j Chicago, III. Tel. 
Briąrgate 030.7, ’ • j

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
^JDarbininkų-Darbininkių Reikia

KLUBŲ GRUPĖS UŽDIRBS ex- 
tra .pinigų už susiorganizavimą 
šiam tarpe iki Kalėdų. Galima 
liuoslaikiais. Miss Lee, 126 North 
Wells.

Bi^Uieriai, Ted įįr Vera Ma- 
situnai, .persikėle j naują biz
nio palalpą;‘fkurią pavadino: 
Vera’į Tavėri^|>i9 W. 35tli St.

Masiluniai yra seiliaus laikę 
Tėd’š * Tavęril toje vietoje ir 
gižiais jiems jėkesi.

Lapkričio 18 ir 19 d. d. tai 
yra šeštad. ir sekmadienį Ma
siluniai rengia “Grand Open
ing Party”, kurioj bus patiekti 
užkandžiai, hfliži'ka* ir vaišės, 
kaip garsinama užvakar lai
dos Naujienose. —J. A. S.

Prieš Thanksgiving
Walter ir Juzę Palioniai 

rėš “Padėlios Parę”, lapkričio 
22 d., Nite Club tavernoj, 
3359 So. Halsted st. x

Minėtą taverną W. ir J. Palio- 
niai neseniai atidarė ir trum
poj ateityj rengiasi
“G^and Opening”, kurį pagąr 
sius yėliaų. —J. A. 5.

tu-

prie

Trumpai apie 
Bridgeportiečiy 
Parengimą

ŠĮ š.eš.tu:dieių ir sekinadienį, 
lapkričio 18 ir 19 d. pp. Tve-’ 
rionai rengia dideliai šaunij 
šutum-burųin, kitaip sakant, 
“Gl’ąnd Opening”. Atidarymui 
savo naujos Jjiznio įstaigos 
vardu “New Moon Tavern”; 
adres-u 2950 $.<. Normai avė.

Pp. Tvėrionai iš anksto už- 
itikriiia, kad pas juos atšilau-, 
kiurieji svečiai tikrai turės ge
rus laikus, nes visi iš eilės 
bus * vaišinami gardžiais val
giais, Įvairiausiais gėrimais ir 
gros gera muzika šokiams. ’

Reikia tikėtis, kad ppi Tve- 
rionų draugai pažįstami, kai
mynai ir norinti smįpažiuti 
skaitlingai atsilankys virš pa
minėtomis dienomis, o ypatin
gai šeštadienio vakare. Daur 
rijau apie čia kalbamą pasiliu- 
Ksmįiiimą įkaitykite pp. Tvę- 
rionų “grand opepidg” garsi
nime. —A. J.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRUSIŲ ŠILKINIŲ ŠEIDŲ 
dirbėjų, . savaitinis darbas, nuolati- 
nis.< ,3442; Lawrence Avė., Keystone 
3011. '

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

KAMBARYS RENDON — apšil
dytas. Prie mažos šeimynos. Be val
gio. Gera transportacija.

7024 S. Artesian

SAVININKAI PASIŪLO moder
ną 6 kambarių plytinį bungalow, 
karštu vandeniu Šildomą, garažas. 
Tiktai $5,200. Terminai.
6115 Sp. Damen Avė. SHALON, 
Hemlock 8300.

RENDAI kambarys, apšildomas.
Hemlock 7690.

RENDON KAMBARYS dėl vyro 
karštu vandeniu apšildomas. 2650 
West 45th St. antros lubos.

RENDON KAMBARYS — su ar 
be valgio. 6938 So. Campbell Avė.

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

REIKALINGA PATYRUSIŲ beef 
boners, aukštos algos, nuolatinis 
darbas. 4119 So, Unįon Avė.

REIKALINGAS VIRĖJAS, kuris 
galėtų pats dirbti tam biznyje. Ra
šykite 1739 S. Halsted St. Box 1106

SUSIRINKIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLITIKOS ir PAš KLIUBO 
12 Wardo mėn. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 19 d., 1 vai. 
popiet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd St/Narių privalumas susirin
kti skaitlingai, nes yra daug svar
bių tarimų.

—Paul J. Petraitis, rast.
DR-JOS “LIETUVOS ŪKININ

KO” susirinkimas rytoj, lapkr. 19 
d., 1 vai. popiet, paprastoj vietoj. 
Prašoma narių susirinkti, nes bus 
daug svarbių reikalų svarstymui.

—J. Žurkauskas, pirm.

PARENGIMAI
Lietuvių Keistučio Kliubo rengia

mas metinis vakaras įvyks lapkričio 
19 d., Sokol salėje, 2343 S. Kedzie 
Avė. Vaidins “Našlio Piršlybas”. 
Pradžia 4 v. p. p. Įžanga 40 centų. 
Bus geri valgiai, kviečia visus

Komisija
PUIKUS BANKIETAS, rengia 

Rpselando Lietuvių Moterų Kliubas 
subatos vakare, lapkr. 18 d., 7:30 
vakaro, 10413 Š. Michigan avė. Ro- 
selande. Visos kliubietės kviečia
mos dalyvauti. Darbininkės prašo
mos būti laiku. Reng. Komisija.

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

f- ....... - .

Mr. .& Mrs. J. Kazickas $5.00 
Mr. .& Mrs. J. F. Bulaw 5.00 
Jadvyga Gricaitė ........... 1.00
J. A. Grakey, Gary, Ind. 1.00 
Stanley Rimkunas.   1.00 
LSS 19 kuopa, Brooklyn,

N; Y., per W. Balvočių .... 5;00

Buvo paskelbta'.
$1K.0O

.... ~ 304.50

Foutfo

$322.50
August, 
Iždininkė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

TO RENT—WANTED 
Ieško Renduoti

REIKALINGA 2—3* KAMBARIŲ 
flatas dirbančiai motinai ir kas 
nors galįs prižiūrėti vaiką darbo 
valandomis. Bittersvveet 9782.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimu:

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 DVIEJŲ AUKŠ
TŲ NAMAS ir lotas—katedž užpa
kaly .727 W. 16th St. Tel. Belmont 
7122 J. Rumishek.

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

SKUBĖK—LAIMĖSI
Pardavimui muro 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. Western 
Avė., tel. . Wentworth 4837.

PIRKITE KALĖDINES DOVA
NAS DABAR. 7314 arba 7316 South 
Rockvvell St. du trijų flatų namai 
—6 kambarių—$50 flatas. Barge- 
genas už $9200. Telefonas Stewart 
7924.

PARSIDUODA 2 PAGYVENIMŲ 
namas su tavernų, prie 63-čios, ne
toli Kedzie, kur yra judėjimas žmo
nių dieną ir naktį. Tiktai už $4900. 
Pašaukite Butkus, Hemlock 2310.

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

3453 So. Morgan St.
Phone YARDS 5520. x

PARSIDUODA CHICAGOJE 2 
flatų plytų namas—6—6 kambariai.' 
Taipgi 140 akrų farma Wisconsin£. 
Labai pigiai. 6325 S. Morgan St. 
antros lubos.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
RakandaiirItai^Ly^FA3^^

PARSIDUODA GERI BUČERNĖS 
fikčeriai, pilnam įrengimui—viskas 
$50.00. MRS. KAREIVA, 3600 South 
Emerald Avė. antros lubos. Telefo
nas Yards 5937.

JŪSŲ PROGA SUTAUPYTI ga
na pinigų pas Shoppers. Įsivaizduo
kit! Perkant $100 frontinį setą už 
tik $46.50, ar $125 miegkambario 
setą už $55.00. Sutaupyk daugiau 
nei pusę ir gauk geriausią iš sti
liaus ir konstrukcijos. Duodame 
terminais. Mr. Roskell sutiko duoti 
specialę nuolaidą Naujienų skaity
tojams. Shoppers Furniture and 
Rug Co., 2944 W.’ Madison, arti Sac- 
ramento Blvd. Atdara antr., ketvirt. 
šeštadienį vakarais.

GREITAM PARDAVIMUI geras 
pianas. Geram stovyje—kaip nau-( 
jas. Parduosiu pigiai, nes kraustau
si 3144 So. Lowe antros lubos prie
kyje.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI MARQUETTE 
PARK apylinkėj kampas naujas 
muro apšildomas. 2 karų muro.ga
ražas, $8500. Kitas mūrinis kampas 
platus lotas, 2 karų, garažas, pirmą t 
flatą apšildoma $6500 arba mainys 
ant mažesnio namo bile kur. šiuos 
namus galima nupirkti su paskolos 
pinigais. C. URNICŲ, 2500 W. 63 
St. tel. Prospect 6025.

4 FLATŲ MŪRINIS NAMAS 
Marąuette Parke, mainysiu į 2 fla
tų. Atsišaukite L. V. Sirus, 3553 
So. Halsted St., Yards 5118.

PARDAVIMUI MEDINIS biznia
vęs namas, grosernės biznis, concre- 
te foundation, 3 kambariai prie 
biznio, 5 kambariai renduoti, 2 karų 
garažas, 2462 W. 46th PI.

PARDUOSIU NAMĄ arba išren- 
duosiu tavern. Yra visi įrengimai. 
Namas ant kampo priešais vartų 
Crane Company. Savininkas aplei
džia miestą. Labai geras biznis. 
Tel. Lafayette 3486, 3959 S. Kedzie 
Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA, 80 akrų, 
turiu ir daugiau visokių dydžių vi
si budinkai,- žemė gera visa aptver
ta tvora, . greitam pardavimui, 
$3500.. Indiana valstijoj. 2462 West 
46th PI., Chieagoj.

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

PARDAVIMUI 70 AKRŲ page
rinto ūkio, 125 mylios rytuos nuo 
Chicagos, pigiai už pinigus nuo sa
vininko, Mr. J. H. Craft. Kingsbury, 
Indiana.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

GERAI IŠSIMOKANTI modemą 
taverną prie 434 W.est 31st gat. 
galima įsigyti už $1,000. Priežaštis 
—kitas biznis.

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

' Tel. HEMLOCK 5322.

PARSIDUODA UUČERNĖ, gera 
vieta—geras biznis, arba mainysiu 
į farmą, staką ir farmą renduosiu.

3300 So. Union Avenue.
• ' ■ " 11 1 II ■ I, "■ ' IKI"-’1——II ■ -

PARDAVIMUI CLEANING što- 
rąs-^-biznis išdirbtas. pigi renda. 
Parduosiu pigiai. Išvažiuoju į Flo
ridą. 5 E. 119 St., Roselande.

PASKOLOS ANT NAMŲ pirki
mų, pataisymų ir atmokėjimų senų 
morgičių nuo 1 iki 15 metų leng
vais mėnesiniais atmokėjimais. 
GEDIMINAS BUILDING & LOAN 

ASS’N. Chas Zekas, Sec. 
4426 So. Fairfield Avė. 

Lafayette 8248.

RENDAI TAVERNAS, su barais 
ir stalais, viršuj >6 kambariai arba 
parduosiu su namu, karštu vande
niu šildomas. 3220 S. Waflace.

XNSCJRANCE-CLUQS-SOCIETIES 
Apjdrauda—Klubai ir Draugijos

APDRAUDA
Ąpdraudžiame namus, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro ir tor
nadų.
Ben. J. Kazanauskas 

2202 W. CERMAK RD, 
Tel. Canal 8887.



JISAI ŽIŪRĖS, KAD MUSU LAIŠKAI GREI
TAI NUEITU IR ATEITU

Bruno A. Smardack — Pašto Viršininko 
“Dešinioji Ranka”

Žiupsnis Įspūdžių 
Apie Dariaus- 
Girėno Narnac

" ■ v

Jo atidarymo iškilmės
•  \ v ■■

Ernest J. Kreutgen, 
Chicagos Pašto Viršininkas.
Pereito šeštadienio “Naujie

nų” numeryj buvo pranešta, 
kad Chicagos pašto viršininkas, 
Mr. Ernest J. Kruetgen, pasky- 

**rė jauną lietuvį, Bruno A. Smar- 
dacką, savo sekretorium.

Lietuviams yfa smagu, kad 
jų tautietis užima tokią auk
štą ir svarbią vietą. Ji svarbi 
todėl, kad p-o Smardacko atsa
komybėj bus bene visas pašto 
administracinis darbas. Jis bus 
pašto Viršininko, p. Kruetgė- 
no, “dešinioji ranka”, eis jo pa
tarėjo pareigas, taipgi prižiū
rės labai komplikuoto pašto 
aparato veikimą.

Suteikdamas jam paskyrimą, 
p. Kruetgen pareiškė, kad p. 
Smardack užsipelnė tos garbės 
per 19 metų tarnaudamas Chi
cagos pašte ir atkartotinai pa
rodydamas didelį kompetentin
gumą pareigose.

P-s Smardack gimė Spring 
Valley, Ilk, ir yra sūnūs pp. 
Aleksandras Smardack’ų, kurie 
atvyko Amerikon iš Lietuvos 
ir Čia apsigyveno 18Š8 metais. 
Bruno buvo vienas keturių vai
kų. 1920 metais jisai gavo tar
nybą pašte ir tuojau pasižy
mėjo. Jisai išvystė pavyzdingą 
sistemą visą Chicagos pašto 
tinklą reikmenomis aprūpinti. 
1931 metais buvo paskirtas for- 
manu, o už keturių metų pašto 
viršininkas E. J. Kruetgen pa
kėlė jį pašto siuntinių superin
tendento asistento vieton.

čia jo pareigos reikalavo žiu-
rėti, kad paštas tobulai veiktų, 
tai yra, kad siuntiniai plauk
tų be susivėlinimų ir be kliū
čių.

Kai prezidentas Rooseveltas 
įsakė U.S. pašto departamen
tui pradėti Special Security įsta
tymą vykinti, 'viršininkas p. 
Kruetgen tą darbą Chicagos 
distrikte pavedė p, Smardackui. 
Jam teko didžiulė atsakomybė 
suregistruoti visus to distrikto 
darbininkus. Vėliau, kai fede- 
ralė valdžia pradėjo bedarbių 
cenzą, tai ir vėl visų žinių rin
kimą ir bedarbių registravimą 
Illinois valstijoj tvarkė p. Smar
dack.

Tas dvi sunkias ir kompli
kuotas užduotis p. Smardack 
atliko taip sklandžiai, kad .Chi
cagos pašto administracija te
galėjo pasididžiuoti, kad turi 
tokius kompetentiškūs žmones, 
o jaunojo lietuvio vardas vir
šininkų akyse dar aukščiau pa
kilo.

Kaipo p. Kruetgeno sekreto
rius, p. Smardack eis Parcel 
Post direktoriaus pareigas, bus 
vyriausias viso pašto persona
lo administratorius, taipgi svar
bios pašto sekcijos, Eųuipment 
and Supplies Division, užveiz- 
da.

P-s Bruno A. Smardack yra 
nevedęs, apie 35 metų amžiaus, 
ir gyvena adresu, 7658 South 
Union Avenue. Jį paskirdamas 
sekretorium, viršininkas p. 
Kruetgen padarė sekamą pa
reiškimą :

“Pašto departamentas jaučia 
visuomenei didelę atsakomybę, 
nes jis paliečia kiekvieną visuo-

mcnės gyvenimo sritį. Valsty
bės gyvenime paštas yra labai 
svarbi socialinė ir ekonominė 
jėga. Tos svarbios pašto/ veiki
mo ypatybės reikalauja, kad 
atsakomingas departamento vie
tas užimtų didelių gabumų 
žmonės, kurie ne \ ien sugeba 
tvarkyti pėrsonalą, susidedantį 
iš tūkstančių žmonių, bet kar
tu supranta, žino ir yra sim
patingi visuomenės reikalavi
mams ir tempui.

“Man yra nepaprastai malo
nu, kad turiu galimybę skirti 
svarbioms pareigoms p. Smar- 
dacką. Tik su jo ir jam pana
šių administratorių pagalba ga
liu atsiekti savo norą suteikti 
Chicagos miestui geriausį pašto 
patarnavimą pasaulyj.”

P-s Kruetgen užėmė Chica
gos pašto viršininko vietą 1933 
metais, gavęs preziderito Roo- 
se’velto paskyrimą. Jis yra vo
kiečių kilmės chicagietis, akty
viai dalyvauja Chicagos vokie
čių gyvenime ir įvairias val
džios vietas užima nuo mero 
Carter H. Harrisono laikų. Bu
vo Chicagos Pasaulinės Paro
dos globėjas, tarnavo miesto 
Apšvietos taryboj, Illinois Com- 
merce komisijoj, ir užima ke
lias svarbias vietas pusiau val
diškose organizacijose ir įstai
gose. Jis skaitomas dideliu lie
tuvių draugu. Taip bent tvir
tina lietuviai tarnautojai pašto 
departamente. Jų ten yra keli 
šimtai. Rs,

Konsulo Sūnūs
Yrą Geras 
Berniukas 'N ,

Net $253 Jo Nesugundė.
Petrukas Daužvardis Jr., Lie

tuvos konsulo ir p-ios Daužvar- 
dienės sūnūs, ir jo du mokyklos 
draugai ėjo Lincoln Parko kon
servą tori j on gėlių parodą pama
tyti.

Staiga, žiuri, ant parko tako 
guli piniginė. Ne tuščia. Berniu
kų akys netikėjo, kad vienoj

Marųuette Parko lietuvių ko
lonija didžiuojasi turėdama sa 
vo apylinkėje Dariaus-Girėno 
paminklą, dabar Brlghton Par 
ko lietuviai galės didžiuotis tu
rėdami Dariaus-Girėno \ard.i 
pastatytą namą, lietuvių legio 
nierių pastangomis.

Tenka konstatuoti tą fak ą 
kad lietuvių valia' ir pasiryži
mas visuomet sulaužo visokias 
kliūtis, kurios tik stovi skersai 
kelio Užsibrėžtą ,tikslą siekti, 
nežiūrint kiek reikia darbo, iš
laidų ir rizikos padėti. Reikia 
ik prisiminti , Dariaus-Girėno 

skridimo žygius, jiems, pamink
10 statymą, F. Vaitkaus ' trans
atlantinio skridimo surengimą 
o pagalinus ir dabartinio Da
riaus-Girėno namo statymą.

Metus žvilgsnį ant to namo 
iš lauko pusės ir smulkiau pa
žiurėjus į vidaus įtaisymus bei 
<as reikės dar padaryti, reikia 
pripažinti didelį kreditą to na
mo statymo in c’atoriams: kiek 
turėjo energijos iš?ikvo!i, ru 
pesnio panešti ir taip trumpa 
me laike pasiekti tų rezultatų 
ką vargiai ir jie patys tikėjosi.

At* daryme ■
Atidarymo šio namo iškil

mių proga šeštadienį, šį mėn.
11 d., susirinko skaitlinga'mi
nia žmonių; neapsiriksiu pa a- 
kęs, kad tai grynai lietuviška 
publika su labai maža išimč’a. 
Iškilmes atidaro namo statymo 
komisijos pirmininkas p. B. R. 
Petkiewicz, jis vadovauja ir vi
so vakaro programui. Po to se
ka legiono mišrus jaunuolių 
trimitininkų ir būgnininkų kuo
pos demonstravimas. Toliaus 
prasideda “floor show”Hir va
karo programas tęsiamas to
liau.

Lietuviškumo žymes
Pats atidarymas ir programų 

vedimas ir paaiškinimai publi
kai buvo atliekama išimtinai 
anglų kalboje. “Floor show” 
tęsiant pasirodo ir lietuvišku
mo žymės. P-no Andrįejevo šu- 
mokyti mažamečiai labai gra
žiai pašoko lietuviškus liaudies 
šokius: suktinį, klumpakojį ir

NAUJIEM Ų-ACME l’eleplioto
Kathleen Hildebrand iš 

Kansas City stengiasi “iš
sitempti” iki 5 pėdų ir 2 co- 
1’ų. Mat, mažesnio ūgio nier 
ginos nėra priimamos 
aviacijos mokyklą.

N ALJniiN'^zAUME Teiepbovv
ROCK ;?ISLAND, ILL. į 

buvęs korigrešmanas Ches- 
ter Thompson,kuris liko 
paskirtas ’lnland Water- 
ways korporacijos viršinin
ku, '-'7.

vietoj galėtų būti toks turtas— 
net $2531 12-kos metų Petrukui 
ir jo kolegoms, kuriems doleris 
yra dideli pinigai, tokia suma; 
buvo milžiniška.

Petriukas, 13-koS metų Rich- 
ard Sorich ir 12 metų Jinimy

kitus. PO/kitų kalbėjusiųjų prie 
užbaigos ( atidarymo programo, 
pagalinus pasigirsta ir lietuviš
kas žodis;, tai konsulo p. Dauž- 
vardžio prakalba. Orkes’ra su
sidėjo iš jaunų muzikantų; pa
grojus vieną polkutę pirmą vie-

VAKAR
f’ • . ; • ’ ‘ C '

tHKAGOJ
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— - — į ..—-p- .—■» ’• •», ii, ■ » » ■—»■<

tą užėmė džiazai—jitlerbugai. 
Pertraukomis, kada muzikan
tai ilsėjosi, pasigirsdavo fono
grafas ir lietuviškos plokštelės.*
Daug vėliaus, apie 12 vai., p ra- jje ^1$ balsavimų rėzulta*
dėjo orkestrą griežti ir lietuvis- įus kaštuodami, baliotus. Keli 

kad reikia pinigus grąžinti sa- Mjai publikai pritaikomus šo- precinkto tąrnautojai kalti

Jochi, užmiršo apie parodą ir 
sujaudinti radiniu pasileido bėg
ti atgal mokyklon. Kas daryti, 
jie klausė savo mokytojos, da
ros Walker?

Visi vienbalsiai nusprendė,

vininkui. Laimei piniginėj buvo 
jo adresas, ir visi trys berniu
kai numarŠavo pas Edwardą 
O’Neil, spaustuvininką gyvenan
tį adresu 1445 Jackson Bulvaro.

O’Neil pasirodė dėkngas 
žmogus. Jis tiek apsidžiaugė at
rastais pinigais, kad ištraukė iš 
piniginės $50 ir padavė juos to 
kiu savo nepaprastu duosnumu 
nustebintiems atradėjams.

Už tai, kad Petrukas yra ge
ras ir teisingas v berniukas, tai 
jam dabar tur būt nebereikės 
rūpintis apie tai ką Santa Claus 
turėtų atiiešti jo tėveliams. Jis 
jau turi su kuo orderį duoti...

Sunkiai Sužeidė 
Lietuvį Alinėj

Laike ginčo alinėj, nežinomas 
užpuolikas peiliu kirto 
rą lietuviui, Mykolui 
nuo 4329 S. Francisco 
Jį sunlęiai sužeidė.

Ginčas įvyko adresu
Racine avenue, kur Lingis buvo 
užėjęs stiklui alaus.

0 Keturi 11-to wardc gyvento
jai, kurie pereitais rinkimais 
tarnavo balsavimų 52-tro pre- 

’cinkto stoty j, vakar prisipažino,

kiuš.
Salė to namo užtenkamai 

erdvi ir jauki, :
sos duoda malonų įspūdį. Salė 
tiks didesnių parengimų šo
kiams, mitingams ir t. t., tai

nimų neprisiima. Jų bylą svars- 
i, Edmund 

Kaltinamųjų' tarpe 
lietuvių nėra. T'į? " <

✓ ‘ • > • r? ■ ;•
0 Dr. Marshalt Davison vakar 
buvo paskirtas fCook apskričio 
ligoninės med.kšlili viršininku.

< ■ ' . •. ■ ■ 'J.'.'.'-, i ■ ’ ' ' 'Y
• Banditas vakar, atėmė $144 
nuo Richard ; Godsono, bilietų 
pardavėjo eleveiterių stotyj prie 
Randolph ir Wabash gatviį.
• Du seni draugai stisiginčijo 
apie karą. Vienas .iš jų, Joseph

_ . AdamsUi, 66 metų amžiaus,
rales teises reikalauti iš ,vaka-'175įj w. 15th ąįręėt, šiandien 
ro rengėjų, kad išviso pasi- guli apskričio ligoninėj, sunkiai 
reikštų ten daugiau lietuvišku- pašautas. Antrasis, Karolis Do
mo, daugiau lietuviškos d va- ne> nuo 1742 W.13th Street, se
sios, nes ir Darius su Girėnu dl kalėjime. Adamski yra len- 
lietuviškųjąi ideolog'jai paau- kas, o Done — rusas.

------ _ai į0 apskričio teisėjas 
spalvotos švie- k. Jarecki. d“

• . 1 • 1 ■" . z 'T.. *

kiams, mitingams ir t. t 
antroji lietuvių auditorija.

Jei neapsirinku, tai to namo 
naudai yra rengiamas vakaras 
šįmėn. 25 d., už įžangą tik 
25b. Reikia palinkėti, kad lie
tuviškoji visuomenė gausiai at
silankytų ir tuo paremtų namo 
statybos reikalus. Bet remiant, 
lietuviškoji publika turi ir nio

l nuga- 
Lingiui, 
avenue.

639 So

kojo net ir savo gyvastis. Beje?  
Girėnas net ir savo pavardę vė
lesniu laiku buvo labiau sulie- 
tuvinęs (pirmiau vadinosi G rs 
kis). —Ten buvęs.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

SSSEŽSSV-—u.
O*

PARENGIMAI ŠĮVA
KAR IR RYTOJ

KEISTUČIO KLUBO — Meti
nis vakaras rytoj, Sokol Salėj, 
2313 S. Kedzie avenue. Durys 
atidaros 4-tą, lošimo pradžia 5 
v. v. Jaunų Lietuvių Kultūros 
Ratelis ir choras suvaidins Lie
tuvos gyvenimo vaizde į su šo
kiais, žaidimais ir dainomis, 
“Našlio Piršlybos”. Vokalai 
linksmas, gražus ir įdomus. Po 
programo šokiai. Rengimo ko
mitetas prižada, kad visi atsilan
kę svečiai l.nksmai praleis va
karą. Kviečia,

Keistučio Klubo Komisija

NAUJOS GADYNĖS CHORAS 
—stato operą, “Bohemian Giri” 
— “Čigonaitę” Rockforde, III., 
rytoj, 3 vai. po pietų, Aragoni 
Salėj, 320 Kent Street. Choras 
stato operą Chicagoj kitą sek
madienį, lapkr. 26 d. Verta pa
matyti, nes pastatymas yra ge
ras. Solistai, Aldona Grigoniutė, 
Jačk Sarcevič'.us, L’lija Stapa- 
raitė, Antoinette Mankiutė, A. 
Burba ir daugelis kitų. Dirigen
tas Jurgis Steponavičius. Apie 
Chicago pranešim vėliau.

LITHUANIAN DEMOCRAT- 
IC CLUB — Rudeninis balius 
šįvakar, 8:00 P. M., Vengeliaus- 
ko salėj, 4500 S. Talman Ave
nue. Kalakutų laimėjimas ir šo
kiai.

, —• —
KRUOPIŠKIŲ KLUBAS — šį

vakar, balius Vilniaus krąšto 
gyventojų naudai, W. Neffo 
svetainėje, 2435 So. Leavitt S t. 
Pradžia 8 vai. vak.

Bus gera muzika ir kitų pa- 
marginimų. Kruopiškės gaspa- 
d.nės sparčiai ruošiasi pavaišin
ti sveč us gardžiais užkandžiais 
ir gėrimais. Rengėjai užkvieč.a 
visus skaitlingai atsilankyti ir 
paremti tą kulturingą darbą.

—D. M.

CICERO DRAUGYSTĖ LIE
TUVOS KAREIVIŲ — 27-tas 
Metinis parengimas šįvakar, 7 
P. M., Liuosybės svetainėj, 14th 
st., ir 49th Court. Įžanga 35c. 
Programą pildys “Jaunoji Biru
tė” ir “Sandaros Choras”, po 
mokytojo J. Byansko vadovybe. 
Pagerbs nesirgusius narius. Po 
programo smagus šokiai.

Komitetas
. • ■ —S —

ROSELAND LIETUVIŲ MO
TERŲ KLUBO — Vakarienė, 
Darbininkų svetainėj, 10,413 S. 
Michįgan avenue, šįvakai*, 7:30 
P. M. Vakarienei paukštiena; 
šokiams gros S. Leščausko or
kestrą; programas ir dainos. 
Visa apylinkės publika kviečia
ma atsilankyti.

\ Rengimo Komisija

CHICAGOS LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLUBAS— šokiai, ši- 
vakar, Gricienės salėj, 2449 W. 
69th Street. Pradžia 7:30 P. M. 
Įžanga veltui. Klubas darbuoja
si politikoj, kovoja už apylinkės 
pagerinimą, rūpinasi pilietybės 
reikalais. Rengėjai kviečia lie
tuvius skaitlingai atsiankyti ir 
su klubiečiais susipažinti.

Rengimo Komisija, ;
C. Verbickas ir A. Ėudrick

DRAUGYSTĖ BROLIŲ ir SE
SERŲ LIETUVIŲ — Balius su 
vaidinimu ir šokiais rytoj, 5 vai. 
vakare, Dievo Apveizdos Salėj, 
18th ir Union, Įžanga 25c. Ro
žių ir Lelijų Choras pildys dai
nų programą ir vaidinimą. Po 
programo šokiai ir vaišės. Vie
tiniai 18-kiečiai ir kaimynai 
•kviečiami atsilankyti.,Busit pa
tenkinti.

Valdyba ir Komitetas

John L. Lewis, generalis C. 
jl.O. viršininkas, vakar paskyrė 
i Chicagos distrikto vadu Ernest 
'B. Pugh, iš Hųntington, West 
Virginia. Buvęs Chicagos C.I.O. 
viršininkas, Gus Scholl, perke
liamas Detroitan.

ŠLYKŠTUS “DIES KOMITETO” ŽYGIS 
CHICAGOJE

Bando Diskredituoti C.I.O. Rinkimų 
Išvakarėse

Antradienį, lapkričio 21 d., į- 
vyksta labai svarbus Armour 
and Company bendroves darbi
ninkų balsavimai unijos reika
lu. Už teisę darbininkams at
stovauti kovoja C.I.O. skerdyk
lų unija, Packinghouse Work- 
ers Organizing Commitee, ir A- 
merikos Darbo Federacija, per 
uniją, Amargamated Meat Cut- 
ters.

Prieš kiek laiko vieni rinki- 
mai Armour bendrovėj jau įvy
ko, ir C.I.O. juos laimėjo, gau
dama milžinišką didžiumą bai
sų. Bet Armour viršininkai at
sisakė rezultatus pripažinti. Po 
ilgų ginčų teisine, C.I.O. pareiš
kė, “jeigu bendrove su pirmais 
rinkimais nesuljika, balsuokim 
antrą kartą!” Valdžios darbo 
santykių taryba su tuo sutiko, 
ir antradienio rinkimai yra C. 
I. O. pasiūlymo rezultatas. Dar- 
binįnkai včl balsuos.

Federacijos Rolė.
Pirmiati C.I.O. ginče Ameri

kos Darbo Federacijos unija 
nefiguravo ir visai nestatė jo
kių pretenzijų prie darbininkų 
atstovavimo. Bet C.I.O. pagrąsi- 
nus streiku, Amalgamated Cnt

Vakaras Vilniaus 
Gyventojų Naudai

libngia Kruopiškiai.

Kruopiškių Progresyvis Kliu- 
bas yra daug prisidėjęs su au
komis, kaip savo tarpe draugų 
pagelbėjimui taip ir visuome
nės. I |

Dabar klubas rengia gražų 
vakarą su gražia lietuviška 
muzika lapkričio 18 d. Neffo 
svetainėje, 2435 So. Leavitt 
st. Iš parengimo likusis pelnas 
bus aukotas Vilniaus lietuvių 
naudai. Visi užjaučianti tani 
yra kviečiami atsilankyti i 
viršminėtą parengimą smagiai 
vakarą praleisti ir tuomi pa- 
remkit tą naudingą darbą.

—V. C.

Didelis
Bazaras —

Didelis bazaras rengiamas su- 
šelpimui Vilniau*’ krašto gyven
tojų, kuris turėjo }vyKti lapkr. 
17, 18 ir 18 d. dėl svarbių prie
žasčių liko nukeltas iki gruo
džio 1, 2 ir 3 d. Sandaros sve
tainėj, 814 W. 33rd St. Kvie
čiami visi atsilankyti ir paremti 
šį labdarybės darbą.

— Komisija.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

) l —r- - - . -

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, šį 
patarnavimą. “Naujienos” tei
kia nemokamai.
----- >—---------------
Skelbimai Naujienose 
Juoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

terš unija pasisiūlė kovoti strei
ką ir pradėjo C.I.O. nariams 
kišti koją. Yra įtarimų, kuriems 
pamato netrūksta, kad ta unija 
veikia bendrai su Armour.

šios savaitės pradžioj, garsu
sis kongresmonas Martin H. 
Dies, kuris pirmininkauja 
“prieš-amerikoniško veikimo” 
komitetui, staiga paskelbė, kad 
“komunistai bando paimti kon
trolei! ūkininkų ir maisto dar
bininkų organizacijas”. Jis tuo
jau atskubėjo Chicagon “gan
dus ištirti” ir apklausinėti “vie
los komunistų lyderius”.

Vakar kamanLnčjimai prasi
dėjo. Bet jis kamantinėjo ne 
“vietinius komunistų lyderius”, 
bet kokį *tai Alphonse Malachi, 
negrą, nuo 5750 South Park- 
xvay. Tas Malachi birželio mė
nesį buvo išmestas iš C.I.O. 
skerdyklų unijos lokalo už pini
gų pasisavinimą ir suokalbiavi- 
mą su Amerikos Darbo Federa
cija. /

“Visi Komunistai”.
Efekto dėlei jis apsišaukė 

“buvusiu komunistu” ir vakar 
pradėjo pasakoti Dies’ui, kad 
“visi C.I.O. skerdyklų unijos or
ganizatoriai yra komunistai” ir 
kad “tiktai komunistai priima
mi į organizatorius”. Reiškia, 
komunistai šeimininkauja sker
dyklų unijoj. Reiškia, unija ne
likusi. Reiškia, antradienio bal
savimuose Armour darbininkai 
privalo balsuoti prieš C.I.O., nes 
ji “komunistiška”.

Iš visko beveik aišku, kad 
Dies atvyko Chicagon ne “Lo- 
munistų gaudyti”, bet C.I.O. 
skerdyklų uniją ištepti, diskre
dituoti ir tokiu budu paveikti 
antradienio balsavimų rezulta
tus. Dies ginasi, kad jo “atvyki
mas Chicagoj neturi nieko ben
dro su antradienio balsavimais”, 
bet nejaugi jis mano, kad kas 
nors tam tiki akyVaizdoje jo el
gesio ?
, Net du vietiniai Chicagos did- 
lapiai Dies’o elgesiu pasipiktino 
ir vakarinėse laidose vakar tai 
aiškiai pasakė. Pasipiktino ir 
žymesni Chicagos žmonės. Pa
vyzdžiui, Hull House viršininkė, 
Charlotte Carr, pranešė Dies’ui, 
kad ji šiandien savanoriai eis 
jam liudyti ir supažindinti jį su 
tikru dalykų stoviu skerdyklo
se. Ar jai ta proga bus duota— 
nežinia.

Dies. vakar po prievarta pa
šaukė į liudininkus visus C.I.O. 
skerdyklų viršininkus Chicagoj, 
būtent, Herbert Mareli, distrik
to superintendentą, Henry Jolin- 
soną, nacionalį direktoriaus asi
stentą, Walter Sabrawą, sekre
torių, ir dar kelis asmenis.

C.I.O. Pareiškimas.
C.I.O. vakar išleido pareiški

mą, kuriame išaiškino kodėl liu
dininkas Malachi buvo prašalin
tas iš C.I.O., ir kodėl jisai ker
šija tai unijai. Pareiškimo au
torius, Van A. Bittner, unijos 
viršininkas, pabrėžė, kad Mala
chi visuomet statėsi C.I.O. rė
mėju, bet budąįnas vieno lok'do 
valdyboj, slaptai veikė su Ame
rikos Darbo Federacijos unija 
ir išdavinėjo jai ir Armour ben
drovei visus C.I.O. planus.

O pąts Dies, pasiremdamas 
vien labai abejotinais Malachi 
liudijimais, vakar jau kalbėj*). 
kad jis dės pastangas tuos 
“skerdyklų unijos komunistus” 
traukti atsakomybei!. Rs.

BOHEMIAN GIRL
' “CIGONAITE”

Nov. 26, 1939
NAUJOS GADYNES CHORAS

SOKOL HALE




