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Britanijos karo lai-
■vas užgavo mina

21 NAIKINTUVO ĮGULOS NARYS SUŽEIS
TAS, 40 PASIGENDAMA

Talkininkai nušovė 8 vokiečių lėktuvus
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

23. — Trečiadienio vakare, lap- 
Jtričio 22 d., admiralitetas pa
skelbė, kad Britanijos karo lai
vas naikintuvas Gipsy užgavo 
ttriną. Eksplozijoj 21 įgulos na
rys sužeistas. 40 įgulos narių 
pasigendama.

Po eksplozijos laivas buvo 
nutemptas į krantą.

Gipsy buvo 1,335 tonų lai
vas. Jo numatyta įgula 145 vy
tų. Jis buvo apginkluotas ke
turiomis 4.7 colių kanuolėmis, 
septyniomis mažesnėmis • pa
trankomis ir astuoniomis tor- 
pedo tūbomis. Pastatyti Gipsy

kaštavo $1,179,000. Pabaigtas 
statyti 1936 m. pradžioje.

Kiti pranešimai iš karo lau
ko sako, kad Vokietijos lėktu
vai bombonešiai padegė britų 
hidroplaną Shetland Island uo
ste.

Tačiau ne vien talkininkai 
turėjo nuostolių. Vakarų fron
te, britų ir franeuzų praneši
mai sako, būvo sunaikinti aš- 
tuoni vokiečių lėktuvai. Septy
nis nacių lėktuvus nušovė bri
tų ir franeuzų lėktuvai, aštun
tą priešlėktuvinės patrankos,

Prancūzai prarado kautynėse 
du lėktuvus, o britai neprara
do nė vieno-
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Antanas Merkys —• premjeras
KAUNAS, lapkr. 23. — Pe

reitą antradienį suorganizuotas 
naujas Lietuvos ministerių ka
binetas.

Gen. Černiaus vyriausybė, 
sudaryta kovo mėnesio 28 d. 
š.m., rezignavo.

Antanas Merkys, Vilniaus 
krašto komisionierius ir buvęs 
Klaipėdos krašto gubernatorius, 
yra naujasis Lietuvos premje
ras.

Kabineto nariai:

Dr. K. Jokantus, švietimo mi
nisteris.

E. Galvanauskas, finansų m.
Maliunas (ar Mateliunas, 

prof.), susisiekimo m.
Audėnas (jaunas liaud.), že

mės ūkio m.
Skučas, vidaus reikalų m.
Musteikis, krašto apsauges 

m.
Urbyšys, užsienių reikalų mi

nisteris.
Paskutiniai trys buvo pir. 

mesniojo kabineto nariai.

C.I.O. pasirašė pir
mą sutartį su staty
bos kontraktoriais
WASHINGTON, D. C., lapkr. 

23. — Iki šiol, statybom srity 
pilnai dominavo Amerikos Dar
bo Federacijos unijos. Bet A.D. 
Federacijai ir C.I.O. vedant ko
vą, pastaroji organizacija pra
dėjo veržtis į statybos amatų 
sritį. Ir John Lewis jau paskel
bė, kad C.I.O. pasirašė pirmą 
sutartį su 40-mis Washingtono 

' kon trak torių.
Sutartis taiko pašalinti pa

skirų unijų jurisdikcijos gin
čus. Ji reikalauja, kad darbi
ninkai dėl jurisdikcijos ginčų 
nemestų darbo, bet lauktų iki 
ginčai bus išspręsti derybomis. 
Sutartis nusako 9 dolerių die- 

~ nai algą, 8 valandų darbo die
ną ir penkių dienų darbo sa
vaitę. Unijoms duokles kolek- 
tuoja kontraktoriai iš darbinin
kų algų (check off sistema). 
Pusantros algos bus mokama 
viršlaikio darbui.

Svetimšaliai Penn- 
sylvania valstijoj 
turės registruotis
HARRISBURG, Pa., lapk. 23. 

— Pennsylvania legislaturos 
patvarkymu, pradedant gruod
žio mėnesio 1 diena, bus rei
kalaujama, kad visi svetimša
liai, gyveną šioje valstijoje, už
siregistruotų kas metai, sumo
kėdami po $1 registracijai.

Registruotis nereiks tiems 
svetimšaliams, kurie gyvena 
jau nuo 1908 metų arba kurių 
vaikai , tarnavo Jungt. Valstijų 
armijoje Didžiojo karo metais.

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

j

Daugiausia apsiniaukę; tru
putį šalčiau; vidutinio stiprumo 
ir apystipriai pietų vakarų vė- 

; jai, pasikeičią į šiaurės vakarų 
vėjus.

Ūkininkai pritaria 
tabako derliaus 

kontrolei
WASHINGTON, D. C., lapkr. 

23. — Prieš metus * laiko, kai 
buVo įvesta vadžios kontrolė ta
bako derliui, dauguma ūkinin
kų, tabako augintojų, išėjo 
prieš kontroę. šįmet tie patys 
ūkininkai pakeitė savo nusista
tymą* 87,148 ūkininkų balsai 
paduoti, kad kontrolė tabako 
auginimui butų tęsiama, o prieš 
pasisakė tik 16,2’69 ūkininkai. 
Tabako augintojai užgyrė val
džios kontrolę jų derliui dau
giau nei 84 nuošimčių daugu
ma.

Chile respublika no
ri pirkliauti su Jung
tinėmis Valstijomis

SANTIAGO, Chile, lapkr. 23. 
— Chile respublikos prekybos 
ministeris pavaduotojas, Caye- 
tano Vigar, konstatuoja, kad 
žymi Jungt. Vatsijų imęnių da
lis prisitaiko karo reikmenoms 
gaminti. Dėl to, sako jis, gal 
būt Jungt. Valstijos pajus tru
kumą kitų reikmenų.

Jis todėl kviečia Jungt. Val
stijas prikti Chilėje tokias reik- 
menas, kaip paišelius, žaislus, 
stiklinius indus, papuošimus 
Kalėdų eglaitėms ir kt., kurias 
praeity Jungt. Valstijos gauda
vo iš Vokietijos ir iš centrali
nės Europos.

Kitą vertus, Chile respubli
ka daugiau reikmenų pirksian- 
ti Jungt. Valstijose. %

Ir Francuzija paskel
bė pilną blokadą Vo

kietijai
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

23. — Prieš porą dienų prem
jeras Chamberlain paskelbė 
parlamente, kad Britanija kon
fiskuos ne tik Vokietijos im
portus, bet ir eksportus. Kitaip 
tariant, Chamberlain paskelbė 
pilną Vokietijai blokadą. Kitą 
dieną paskelbė tokią pati blo
kadą ir premjeras Daiadier 
Francuzijos vardu. ,

Britanija perorgani
zavo karo tarybą
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

23. — Britanijos armijos - tary
ba tapo perorganizuota. Iš pir- 
mesniųjų tarybos narių joje pa
siliko tik Leslie Hore-Belisha, 
karo ministeris, ir Sir Victor 
Warrender. Kitoms vieloms pa
skirti nauji nariai.

Leslie Hore-Belisha, kalbėda
mas parlamente pasakė, kad 
talkininkai darosi stipresni kas
dien. Vokietijai teks laužtis per 
talkininkų apsigynimo linijas. 
Prancūzai tam momentui yra 
prisiruošę. Britąnjją kasdien 
siuųčia daugiau, jsąvę ^ąriuome- 
nės Franciizijon.

O kai dėl Britanijos, kuri 
kontroliuoja juras, tai ji gali 
laukti. Ji yra pakankamai stip
ri jurose.

Vokiečiai keršys tal
kininkams dėl 

blokados
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 23. — Britams ir fran- 
euzams paskelbus pilną bloka
dą Vokietijai, nacių vadai pa
reiškė, kad griežtos talkininkų 
priemonės iššauks taip jau grie
žtus Vokietijos veiksmus. Ta
čiau naciai nepaaiškino, kokias 
priemones jie vartos talkinin
kams keršyti.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 23. — 
žemės drebėjimas, kurio cen
tras buvo 31 mylios atstumoje 
į pietus nuo ,St. Louįs, jaustas 
penkiose valstijose Mississippi 
klony, žemės drebėjimas įvyko 
ketvirtadienio rytą, 9:15 v.

—X—X-r-X—
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 23. — Ketvirtadienį fran- 
euzai nušovė du vokiečių lėk
tuvus giliai Francuzijos terito
rijoje. Kitas pranešimas sako, 
kad britai vakarų fronte nušo
vė 9 nacių lėktuvus.

—-x^-x—X-----

i LONDONAS, Anglija, lapkr. 
23. — Amerikos- ambasadorius 
Londone, Joseph P.- Kennedy, 
pašauktas parvykti į Jungt. 
Valstijas.

Neutralios šalys 
priešingos neri
botai blokadai

AMSTERDAM, Holandija, 
lapkr. 23. — Pusiau oficialiuo
se Belgijos sluoksniuose kalba
ma, kad visiška blokada Vokie
tijai, paskelbta talkininkų, ga
li iššaukti labai rimtas pasė
kas.

Danijos valdžios rateliuose 
kalbama, kad įsakymas konfis
kuoti Vokietijos eksportus skau
džiai užgaus neutralias šąlis.

Anglijos gyvuliams 
trūksta pašaro

BRISTOL, Anglija, lapkr. 23. 
— Anglijos ūkininkai kalba, 
kad besiruošdama karui^aidžia 
pasistengė aprūpinti /maistu 
žmones. Kol kas ir dar tur būt 
keletą mėnesių britai nejaus 
didelio maisto trukumo. Bet 
jau šiandien trūksta pašaro ša
lies gyvuliams ir naminiems 
paukščiams. ,

Naciai areštuoja bu
vusius darbininkų 

vadus
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

23. — Stengdamiesi sulaikyti 
pasipriešinimą Hitlerio režimui 
darbininkų tarpe nacįai areš
tuoja buvusius Vokietijos dar
bininkų vadus. Tapo suimtas 
Theodore Leipart, buvęs Vokie
tijos Unijų Kongreso lyderis. 
Areštuotas taipgi Peter Grass- 
man, Leiparto padėjėjas. Buvęs 
Vienos meras Alfred Zeitz taip
gi suimtas. Hitlerio vyriausybe 
areštuoja ir daugiau buvusių 
praeity įtakingų vokiečių dar
bininkų tarpe asmenų. <

Holandijoj, ryšium su paskel
bimu pilnos blokados Vokieti
jai, duotas visiems laivams įsa
kymas pasilikti uostuose iki 
padėtis paaiškės.

Bendrai neutralios šalys yra 
priešingos neribotai blokadai.
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Dar vienas italų lai- 
' vas užgavo miną
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

23. — Pereitą trečiadienį dar 
vienas italų laivas užgavo mi
ną Anglijos pakraščiuose. Tas 
laivas buvo Fianona, 6,660 to
nų. Eksplozija sunkiai sužalo
jo laivą, bet iš karto nepaskan
dino jį. Keletas britų laivelių 
vilkėjų (tugs) mėgino nutemp
ti italų laivą į krantą.

'----- -——*
Vokiečiai paėmė 
Lenkijos valdžios 

savastį
KROKUVA, Vokietija, lapk. 

23. — Vokietijos gubernato
rius buvusiai Lenkijai, Hans 
Frank, paskelbė, kad visa sa
vastis, kuri seniau priklausė 
Lenkijai kaip valstybei, pereina 
jo, gubernatoriaus, žinion.

Britanijos agentai 
kaltinami sąmok
slu prieš Hitlerį

BERLYNAS, Vokietija, lap- 
kričio 23. — Jau buvo praneš
ta, kad tūlas George Elser pri
sipažinęs, jogei jis padėjo bom
bą Hitleriui nužudyti Miunche
ne lapkr. 8 d. Sąmokslui vado
vavęs Otto Strasser, buvęs pra
eity Hitlerio leitenantas, o da
bar jo priešas.

Dar naciai kaltina du Brita
nijos agentus; kapitoną Steven- 
są ir Sigismundą Payne Bes
tą, dalyvavus sąmoksle. Naciai 
sako, kad jie areštavo britų 
agentus; kai šie mėgino pereiti 
sieną į Vokietiją. Kiti, tikres
ni pranešimai kalba, kad na- 
ciia nutvėrė britų agentus Ho- 
landijoj,' Vokietijos pasieny, ir 
spėka nugabeno juos į Vokie
tiją.

Britanijos valdžia tvirtina, 
kad jos agentai nieko nežinojo 
apie sąmokslą prieš Hitlerio 
gyvybę. Otto Strasser pareiškė, 
kad visas tas sąmokslas buvo 
paties Vokietijos slaptosios po
licijos viršininko Himmlerio iš
keptas — tikslu pateisinti te
rorą prieš nepalankius naciams 
Vokietijoje elementus.

Lenkijos sostinė 
franeuzų mies

tely
ANGERS, Francuzija, lapkr. 

23. — Laikinoji Lenkijos val
džia oficialiai atidarė savo pa
talpas Angers miestely. Dvaras, 
kur lenkų valdžia sutilpo, už
ima vienos mylios ilgumo ir pu
sės mylios paltumo žemės plo
tą-

Amerikos ambasadorius Len
kijai, kuris, vokiečiams okupuo
jant Lenkiją, apleido Varšuvą, 
atidarė ambasados rumus arti 
lenkų valdžios patalpų.

Angers yra 160 mylių atsth- 
moj į pietų vakarus nuo Pary
žiaus.

- - - -|T Į i — --------------

Submarinas sužalo
jęs britų kreiserį
NEW YORK, N. Y., lapkr, 

23. — Čia gautas pranešimas, 
kad vokiečių submarinas vėl 
praslido į Britanijos karo lai
vų bazę Firth of Worth ir su
žalojo britų naują 10,000 tonų 
kreiserį Belfast. Kaip sunkiai 
kreiseris sužalotas, nepatirta. 
Submarinas pabėgęs. [Praneši
mas nepatikrintas.]

Toj pačioj bazėje spalių m. 
14 dieną vokiečių submarinas 
paskandino britų šarvuotlaivį 
Royal Oak.

,;■/ • », . ■ ■■•s.: • V' • . •> . -■ i ' '

Eskimosai kenčia 
vargą

BARR0W, Alaska, lapkr. 23. 
— Eskimosų dietoje juros ark
lio (walruso) mėsa skaitosi de
likatesu. Bet šįmet eskimosai 
neturėjo walruso mėsos Dėkos 
dienai. Stiprus, nuo sausumos 
i jurą pučia vėjai nunešė ledus 
ir veik visą rudenį buvo neįma
noma walrusų medžioti.

Net bangžuvių mėsos trūksta. 
Vilkai papjovė daug elnių. Tai
gi geriausia šviežiena eskimo- 
sams Valgyti Dėkos dienoj šį
met pasiliko tik lokio mėsa.

Badas vargina eskimosus. 
Pusė jų šunų išstipo arba buvo 
išžudyta. ’

Argentina pirks reik- 
menas pirmiausia iš 
Britanijos ir Fran

cuzijos

Korporacija priešin
ga formanų orga

nizacijai

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 23. — Argentinos val
džia šią savaitę paskelbė nau
ją laikyseną importuojamų į 
šalį reikmenų atžvilgiu. Kol ka
ras tęsis, ji stengsis visųpirma 
importuoti reikmenas iš Angli
jos ir Francuzijos. Jeigu tų ar 
kitų reikmenų negalės gauti 
Britanijoj ir Francuzijoj, tai 
tuomet jas importuos iš kitų 
Šalių.

Argentina šitoj laikysenoj 
vaduojasi obalsiu: "Darykime 
bi^nį su tais, kurie pas mus 
perka.”

DETROIT, Mich., lapkr. 23. 
— Automobilių darbininkų uni
jos ir Chrysler korporacijos 
derybos vėl užsikirto. Dalykas 
toks, kad formanų (smulkiųjų 
viršininkų įmonėse) organizaci
ja pareikalavo oficialio pripa
žinimo. Korporacijos viršinin
kai dėl to sukėlė didelį lermą. 
Nors unija ištraukė reikalavi
mą pripažinti formanų organi
zaciją, bet korporacija tuo ne
pasitenkina. Jos atstovai sako, 
jogei formanų organizacijos 
klausimą tenka smulkiau ap
svarstyti ir galutinai išsprę
sti.

Patvirtino spau
dos teises .

WASHINGTON^ D. C., lapkr. 
23. — Vyriausias Jungt. Val
stijų Teismas, septyniais bal
sais prieš vieną, pripažino prie
šingais konstitucijai x Los An
geles, Milwaukee ir Worcester, 
Mass., miestų patvarkymus, ku
rie draudžia dalinti lapelius ar
ba brošiūras tų miestų gatvė
se. Vyriausias Teismas sako, 
kad šitie patvarkymai paneigia 
spaudos laisvę.

Vyriausias- Teismas taipgi 
panaikino Irvington, N. J., mie
stelio nuostatą, kuris reikalau
ja gauti policijos leidimą, jei 
norima išnešioti lapelius ir bro
šiūras į namus ir dalinti juos.

Paskandino du vo
kiečių submarinu

Amerikiečiai nesu
rado kalakuto 

Berlyne
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 23. — Prieš tris savai
tes 20 amerikiečių pradėjo ieš
koti Berlyne kalakuto besiarti
nančiai Dėkos dienai. Jie ne
rado to paukščio visame Ber
lyne ir Dėkos dieną minėjo be 
kalakutienos.

Naciai paskandino 
savo laivą

lapkr. 
laivai 

preky-

LONDONAS, Anglija, 
23. — Britanijos karo 
pastojo kelią vokiečių 
bos laivui Bertha Fisser, 4,100
tonų. Matydama, kad nuo bri
tų nepabėgs, vokiečių laivo įgu
la paskandino jį, gi pačią įgulą 
suėmė britai. Nacių įgula bus 
internuota.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 23. — Francuzijos karo 
vačĮovybe antradienio vakare j 
paskebė, kad jos torpedinis lai
vas’ į tris dienas paskandino dul 
vokiečių submarinu.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Sky- 
Lie- 
tele-

•Naujienų Pinigų Siuntimo 
rius dabar siunčia pinigus 
tuvon ir į Vilniaus kraštą 
grama.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
' Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.

____
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Rasta senų dokumentų

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
• CO, — Wholęsale
4707 S. Haisted St.
Tėl. Bdtilevard 0014

anksto, o prie durų—po 40 cen- singas, 
,ų- i’.,’.’..

Saint Louis apylinkės lietu- ventojąms.

rie-

gy-
su

Ėittttiečių atsilankymas. — 
. Poteliuno laidotuvės
Po užbaigimo vasaros sęzo-

mi ' •• ---•'-■I < .....■■I— ,     „„I,    ■ ' •

KORESPONDENCIJOS I Iš Lietuvos

East St. Loįris, IM.
SLA. 314 Kuopos Šokiai.

Ryloj vakare smagus meti
niai šokiai, kuriuos S.L.A. 344- 
ta kuopa rengia Crdatian Hali rio veikimas musų mieste kiek 
saiįc, prie 9th ir Lyhch gatvių, sustojo, rtęs rėhgtaJį žleimis
Gros Larry Broz ir jo 13-kos veikimui. Tdi lapkričio 19 <1. 
šmotų orkestras ir dainuos dai- įvyko Ipirmas ‘didelis parengi- 
nininkės Judy Jean ir Gail Lee. mas suruoštas T. M. D. 119 kp.

Bilietai yra liktai-35 centai iš Nofs įstotas nėra gau- 
, bet vadovybė sumanė 

įduoti ką tai geresnio musų 
Buvo susitarta 

viai atsilankykite, nes smagiai “Birutės” choru iš Chicagos 
šokiuose praleisite laiką. Pra- išpildymo koncerto, kuris 
džia 8:30 valandą vakare. ^apusiai pavyko. Kitaip ir

j. B. galėjo būti. Gerai jau žinomas 
_____ ■ . -__________________ “Birutės” choras nuo pat įsi- 

ŠILDYMO REIKMENS 'kurinio 1907 m. stengiasi ne tik
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių ir 
radijatorių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 
IKI 50% SUTAUPYSI 

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti 
C. Miller Supply Co. 

124’7 W. Lake St. 
Tel. MONROE 3387

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

tyOVJNG
Perkraustom fermičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štoru's.. 
Vežam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Haisted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

surinkti geriausiais balsais dhi- 
’norius, !bėt ir dirigentais turi 
nepakeičiamus muzikos srityje, 
'k. t. velionį kompozitori'ų M. 

‘ 'Petrauską, Šimkų ir t. t. Pa
galiau ir dabartinis vedėjas Jo
nas Byanskas palaiko pirnita- 
•kunų tradiciją — turėti chorą 

~ ne tik skaitlingą, bet ir aukšto 
laipsnio išsilaviniiiie.

Tad ir Wisconsino lietuviai 
įvertina chdro darbuotę gausiu 
atsilankymu pasigerėti gražiu 
ir sutartinu daiiiavimu. Choras 
nesišykštėjo: buvo sudainuota 
net 18 dainų. Be to, solo nume
riai. Ieva širvai te žavėjo klau-

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai igyja haūdin- 
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

NEMAKŠČIAI. — Šio vals- 
čiaus ukin. Patapavičius pado
vanojo V. D. Kultūros muzie
jui daug įvairių senų dokumen
tų iš 17—18 ‘amžiaus. Doku- 
'fhfe’fitąi tašyti gudą it lenkų 
kalbomis, kurių tarpe vienas 
charakteringeshis su Augusto 
II-jo parašu, kuriuo atiduoda
mas Gaurės miestelis ir jo gy
ventojai ten pat gyvenusiam 
bajorui T. Bilevičiui.

Nusibodo gyventi

MAOJIENŲ-ACME Telephoto
SHAWNEETOWN, ILL. — Automobiliu kuris buvo 

kulkų suvarstytas. Jame buvo policijos nušautas Wil- 
lard ŠhOkley, nužiūrimas banditas it žmogžudis. 

............. ...........——... . ——-—------

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurtos 
skelbiasi Naujienose.
■ml t. I.'*l h J ...... U....... ' bi. »■>■» iii 1^ ii

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.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994 
j Antradi, Ketvirtai. Pdnktadienį
• 4143 So. Archer Avė.

Tel LAFAYETTE 3650

Mrs. A. K. JARUSZ DR STRIKOL’IS
PhScalMiawtfeI>y fGydytojas ir Chirurgas 

'Ofisas 4645 ASHLKnI) AVĖ.
Kiekvieną dieną 4Ofišo Vkl.: Nttb 2 iki^ irrrtiofc iki8 

6630 S. Westem av. vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Tel. Hemlock 9252 Ofiso Tel#; YARDS 4787 
*, , ... ,T .... . Namų Tel.: PROSPĖCT 1930 oubatoj ir Nedelioj ______ ___________ ___ ________
Cfentral Avenue, L _ ... .
BeveiMores’ DR. c. Z. VEZELTS
Tel. Mich. City • DENTIŠTAS

2799—R3. |4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

TIRKŠLIAI. — Spalių 3 d. 
rytą Daubarių k., pasipioVė My
kolas Vėžauskis, 60 m. amžiaus. 
Noęs skubiai buvo nugabentas 

<į Mažeikių ligoninę, tačiau jau 
buvo per vėlu, nes buvo per
plauta didžioji pUsė gerklės ir 
gysla. Dėl . didelio kraujo nute
kėjimo Vėžauskis greit pasimi
rė. Paklaustas kodėl piovėsi, 
Vėžauskis atsakė, kad nusibo
dę gyventi

Koncerto pažibą ir itcpapras- Pirmadienį, lapkr. 20 d. keli 
ta mufns birut’ie'čių doVaiia bu- šimtai dalyvių susirinko atiduo- 
vo operos Solistė p-ia Barbora ti paskolinę pagarbą velioniui 
Darlys. Nevisad yra proga, J. 'Pbtėliunui ir išYeikšti užtio- 
ypač itiažose kolonijose, girdė- jautą žmonai ir sunui. Laidoji- 
ti dainavimą operos solistų, mo įstaigoje buvo atliktos tam 
Nors p-ia B. Darlys sudainavo, tikros apeigos, per. Rev. Cady 
be programoje pažymėtų 7 dai- angliškai, o lietųyiškąi įspudin- 
nų, keletą ekstra numerių, bet gai atsisveikininio kalbą pasa- 
publika kėlė ovacijas ir iš kelių kė Chicagos. .Lietuviu Draugijos 
kartų iššaukė į sceną, nes tik 
tokiu bodu galėjo išreikšti pa
dėką Lietuvos operos solistei.

Daugiausia taip yra, kad ge
rų tėvų ir vaikai yra pavyzdin- 

sylojus ne tik švelniu dainavi-|gi. Todėl neturime užmiršti, 
kad prie galingo, gerai išlavin
to choro daug triūso pridėjo 
visų mylimas ir gerbiamas “pa
pą” P. Miller. Jo rūpestis buvo, 
kad globojami chorišlai-stės 
laiku ir saugiai grįžtų į namus.1 
Kartu su visais jam buvo links-: 
ma, kad choras taip šauniai pa-L 
sirodė, o atsilankiusieji įverti
no jų pastangas.

Pavyzdingą vakaro Jtvarką 
vedė S. Ėaccvičia, k6);šhhkiaušia 
dirbo ne tik platinime' bilietų, ■ 
bet kad ir visur butų tvarka —• / 
tai J. Kasputis. Negalima ap
lenkti nepaminėjus tų gerų šei-|‘ 
mininkių, kurios pataisė gar
džią vakarienę choristams, bu-’ 
teut, S. Dildienės ir V. Jelcn.

Teko matyti svečių iš Mil- 
waukee — p. Staupicką; So. 
Mihvaukee — F. Jurkus, J. 
Mitkus, brolius Urlakius su po-i 
nia Urlakiene, Pūkį; iš Racine 
—- pp. Kasparaičius, Kapočius, 
p. Jocius, Gruzdienę, Daukšie
nę; liš Waukegan — J. Mačiu
lį, Lauraičius, brolius Grinius, 
p. Maldą, Ambroziuną; pusiau 
Kenosha ir Waukegan gyvento
jų p. Namejuną. Tai tik ku
rias pastebėjau ant greitųjų; 
žinau, kad ir daugiau buvo iš j 
šių miestų, bet negalėjau visų 
pamatyti.

Ateityje irgi turėsime keletą 
parengimų, vertų kiekvieno at
silankymo, k t. sekmadienį, lap
kričio 26 d. Lietuvių faoterų 
Pažangos Klubas štato veikalė
lį “Komedija Statinėj”, taipgi 
bus ir šokiai. Moterys moka vi
sus šauniai priimti ir palinks
minti. Pradžia numatyta 4:30 
v. p. p J Gergan American 
Hoine.

Sekmadienį, gruodžio 3 d., 
toje pat vieloje, Irgi 4:30 y. po
piet Lyros choras podraug su 
VVaukegan Liuosybės choru 
duoda koncertą.

hm, bet ir puikiu nuda vinių,— 
kiekvienas galėjo suprasti reik
šmę dainos.

Antanas Kaminskas, mylimas 
. tenoras, darė gilų įspūdį gerai 
išlavintu balsu.

I J. Byansko skambinimą pia
no tos srities muzikos žinovai 
aukštai įvertino.

CRANĘ COAL COMPANY 
'5332 So. Lotig Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų,
daug dulkių iširhta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ........... :..... ;... ■ *
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Pėrkbht 5 'tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.
■ :------Ai?, .. ■ : * 4 , * •> * * * ji

r —Įidiit ilmiiii ui inli'liįUi

SAUKIT CALVMBT 606,9 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SŪPPLY COMPANY mV 
10 Wėst 18th Street 

į vakarus nuo State Street 
Ir musų patytęs ihžinierluš atvažiuos į 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na
rių šildymo reikmenų haiijųar se
nų (plant) garu arba karštu Van
deniu šildomą. 
Nereikia pinigu įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis šalešmahas

jusųi

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

COPR. NGGD11CRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED CHAIR SĖT RATTERN 2286
No. 2286—Kėdei Padengti.

atstovas p. Ambrose.
Velionis buvo inano artimas 

draugas per daugelį metų, tad

Nušovė ūkininką
, GIRKALNIS. — Rugsėjo 
d. pas ukin. Pacą, gyv. Girkal
nio Vaisė., Gigėlnės km., užėjo 
trys nepažįstami piktadariai, 
kurie pareikalavo atiduoti pini
gus. Ūkininkas norėjo pabėgti, 
tačiau piktadariai tarpduryje

. . , . ............. . .n i I I ĮjUmii.ii |

AKTĮJ SPE! ĮAUSTAI

tiek liūdna yra palaidojus, kad jį nušovė. Policijai vedant kVo- 
sunku ir reikšti mintis. Ilsėkis, tą, jo bute rasta apie 7,000 Lt.

Keletas įtartinų asmenų polici- 
•H.L/jįos jau suimta.

Jonai, ramiai, o likusiems ta 
riti gilią užuojautą.

v

Klausykite musų radio programų Antradienio ir ftettadienio ryt
mečiais, lt:00 vai. ryto U H. t W "totioo (14M K) 

ra POVILU ftALTOHERlL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
• /. . . 1 • I

SENIAUSIA IĘ DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 
> ■ ■■ 11j ■ j -, ., . •..

" DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. < 
4447 South Fairfield Avenue I

Telefonu LAFAYETTE Vt>H

koplyčios visose

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometticaliy Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias _
klaidas. Specialė atyda atkreipiama Į Vm“1 
į mokyklos vaikus. I
atitaisomos.
^VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj nuo 10 ryto 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. KainOs pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd S t. 

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 Wėst ,63rd Street

Ofisp valandos: nuo 1—4 ir nub 
7—9. vai. vakaro ir pagal sutartį. 

Kreivos ’ akvs I<u±IbO Ae1, PROSPĖCT 6731 kreivos aKys Namų TeJ VIRGINIĄ 2421
ryto iki 8 v. 
iki 12 popiet, 
akys atitaiso- Dr. Margeris

3325 So. Haisted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniais tik susitarus.

Phbne YARDS 7299.

r

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

J t
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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakiš
Moterų ir vaiką ligų gydytoja
6900 So. Haisted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superibr 9454 ar Centrai 7464

GYDYTOJAI IR DĘNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Wes't 35th St.

Cor. of 35th and Haisted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:Š0 

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

Tel. KemVobd 5107.

1

Vardas ir pavardė.

Adresas.
Mietas ir valstija

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

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEYT, 
1739 So. Haisted St, Chleajo, Ht

Čia įdedu 10 centų ir prašau ‘atsiųsti man Pavyzdi No.

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS TR •CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Gartield Blvd.
Cor. Damch. Hemlock 6699

ADVOKATAS
7 So. De&rborn St. 

•Roorn 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—-Rydę Park 3395 

jr1*1"** 1 1 1 .y ■'j,a - -

Garsinkitės “N-nosė

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanicą AVėhuė Phdne Yatds 4908

A. Montvid, M. D.
Wei?t Town State 'Bank Bldg.

2400 WEST MAD1SON STREET
Vai. 1 ikį 3 po metų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas i5i*unswick 0597

Dr. Charles Segal
O F I S A S

4729 So. Ashland Avc.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avehue Phone Lafayettė 8024

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

ADVOKATAI_ 
K. P. GUGIŠ

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Phone Cicero 2109

S.JP. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Negailestinga mirtis išplėšė iš 
musų tarpo gerai visiems žino
mą Joną Pofeliuną. Nors dar 
buvo jaunas ir galėjo gyventi 
per daugelį mėtų, bet friirė sląX 
ga širdids ir kraujo spaudimo 
liga. Velionis buvo plačių pa- 
žiūrį $r ViSų mylimas žmogus.! 
Jis 'priklausė ir veikė draugi j o-’ 
se, k.t. buvo organizatorius ir. 
Ipirmiininkas Kęnosha Lietuvių’ 
'Kultūros Draugijos, SLA 212 
kp,. Lietuvos Balso, Lietuvių 
'Politiško Klubo, Ldyal Order df 
Mooše, Kenosha Advancement 
Association

iiiiiniiiiiiiiiiiiitiiutiiiiiiiiitfii

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
Illlllhlllll IBIUI tint ainiui lllllll

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

Ambulance 
Patarnąvi- 
mas Dieną, 

ir nakti
TURIME 

KOPLYČIAS 
Visose Nuėsto 

DALYSE 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiitiiiii

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22tid Street
Vaisinėtos: nuo 1—3 ir 7—8 

Serėdomis ir hedęl, pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Reptiblic 7868

6834 So. Western Avė
ANTHONY B. PETKUS

14'10 South 49th Coiirt, Cicero 
i

Photiė GrovehilI 0142

J. LkULEVIČIUŠ
4348 S. California Avenue Phone Laiayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. -Haisted Street YARDS 1419

Yafds 1139
Yards 1138

in’šuNus
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
W:VRIW: 42-44 East 108th Stteet Tel. Pullman 1270

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Rešidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AltCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 Vai. vakaro
8939 SOUTH ČLAREMONT AVĖ.

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

'PHVšician And sVrgeon
3261 So. Haisted Street

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. Ndd. nup 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200
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Detroit, Mich
Nau jas Pro f esi onalas i®

Detroito Lietuvių Žinios
Efetroito lietuviai susilaukė 

naujo profesionalo, kuriuo yra 
Dr. Frank M. Miscavige. (Mis- 
keviče) chiropraktas.

Tai gana jaunas Amerikoje 
gimęs lietuvis, 1930 metais bai
gęs Detroito technologijos in
stitutų su laipsniu Pharmaceu- 
tical Chemist ir 1931 m. Bache- 
lor of Science (B. S.)

Po to lanke Western Chiro- 
praktų kolegijų Denveryje, 
Colo., ir ten baigė 1935 m. su 
laipsniu Doctor of Chiroprac- 
tic. Detroite turi įsteigęs Chi- 
ropraktų kolegijų, kur drauge 
su kitais gerais daktarais skai
to studentams lekcijas.

šiomis dienomis Dr. Misca
vige atsidarė minėtos kolegi
jos patalpose adresu 8127 E. 
Jefferson Avė., Detroit, Mich., 
savo privatiškų ofisų įrengda
mas vėliausiomis mašinomis 
ir ten dabar priima ligonius.

DETROIT 
ABATTOIR

judesį, bet ir veido mažiausių 
išraišką ir dėka to viso jus pa
puošė te Lietuvos Dienų gražiau
siu bukietu, šiuo savo susikau
simu {rodėte savo aukščiausių 
disciplinų ir jos pagalba įrašėte 
savo šį pasirodymų išeivijos is
torijoje aukso raidėmis. Jus iš
mėtėte desėtkus tūkstančių do
lerių Lietuvos Dienos garbei ir 
Dainos garbei, ir Tauta jus vi
sada minės. Garbė jums už tai!

jokių palaipų chorui sustoti ir 
b) neduos dykai dalyviams į- 
žangos, hors vienas ir kitas gar
bingai buvo anksčiau pažadėta. 
Del trumpo laiko nebuvo gali
ma nieko kito padaryti, kaip tik

teto sumanumui viskas buvo 
nugalėta;

i) visiems uniformuotiems le
gionieriams, kurie man kvie
čiant kolonijose sutiko dalyvau
ti įvedant savo kolonijos chorus
į estradų, tuo daug prisidėdami prisitaikinti prie to, kas yra. 
prie papuošimo eisenos; |Kaip šis, taip ir kiti mažesni da-

k) Waterburio jaunuolių be- lykai erzino atvykusius chorus, 
nui su jų vadu, kuris Klasčiaus bet sulyginus trukumus su pa
šalėje davė gražų svečiams pa- siektais laimėjimais, pastarieji 
radą. šis paradas buvo labai į-'viską, kas neigiama, uždengia.

NAUJAI ATIDARYTAS DAKTA
RIŠKAS OFISAS

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

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

Detroit Chiropractic College 
8127 E. Jefferson Avė, Detroit, Mich.

Phone Clifford 2650
• OFISO VALANDOS 

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

The Detroit Lithuanian Djramatic 
Chorus presents an operetta for its 
first program of the 1939-40 entitled 
“KAMINKRETIS ir MALŪNININ
KAS” and will be presented at the 
Lithuanian Hali, located on the 
comer of Twenty-fifth Street and 
Vernor Highway this coming Sun- 
day, November 26. The operetta is 
scheduled to starf at six o’clock in 
the evening. The admission is sixty 
cents at the door; fifty cents if 
you purchase your tickets in ad- 
vance from a Chorus member or 
sympathizer. Admission to the 
dance alone following the operet
ta is thirty-five cents.

Through this program the Detroit 
Lithuanian will be able to see just 
what the new director of the Cho
rus, Mr. A. P. Kvederas, has done 
with the Chorus since his arrival 
from Chicago. Also the Detroit Li
thuanian will be able to have the 
opportunity of hearing solos from 
many promising members of the 
Chorus who will participate in the 
operetta.

The following column will eon
am both news and gossip in con-

It is with great sorrow that 
the Baron announces the re- 
cent death of a fellow cho- 
rusman, Mr. Joe Paulauskas, 
who lived at the home of his 
parents on Russell. Death was 
due to pneumonia. Joe join- 
ed the Chorus in the earlier 
part of 1938 and his tenor 
voice and helping hands in 
part helped make the Chorus 
what it is today. In memoriam 
of Joe, the Baron will omit 
the “Amonk Those Who 
Knovv” portion of this column 
as a humble salute.

Pirkite tose krąųtuvęse, ku- cern į0 the outeome of the operetta. 
rios garsinasi “NAtUlENOSEr The Baron

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

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

už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

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

Šiltasis oras vaikščioja po kam
barius ir vienkart, sukasi apie 
‘karštą pečių” per specialius ka
bineto krotelius. Puikus pečius 
sunkiai apšildomiem, ar dide
liem kambariam. Kaina žema, 
ekonomiškas, trys populiarus 
modeliai.
Turi automatini kuro ir trauki
mo kontrolę. Duroplastinis ena- 
melio finišas. Puikus dezenis. Py- 
rex-nedegamo stiklo langelis. Ma
ža ugnis, kuro taupintojas. Pe
čius, kurs atlieka puikų darbą. 
Ateikit ir pamatykit.
Kainos $39.95 ir aukščiau, leng
vais išmokėjimais. Mes garan
tuojame, kad pas mus pirksite 
geriausi pečių ir už mažiau pi
nigų. Įstatymas ir patarnavimas 
dykai. Heat

AbJllitM Ų-ACM& Teiepholo
SHAWNEETOWN, ILL. — šerifo padėjėjas Rcuben 

Davis išliko gyvas tik dėka savo mažų ūgio.r Jis laiko 
skrybėlę, per kuria perėjo kulka, galvos nekliudydama.

SOHDNSaNOdSa'JON
LIETUVOS DIENOS PROGRAMOS 

DALYVIAMS PADĖKA
ir

7) savo kolonijose, išplatino
te tuksiančius Lietuvos Dienos 
ženklelių ir t.p. Na, o kur 
ūpas ir propaganda, kurių 
lėte kolonijose besirengdami 
žinoti į parodų! Jūsų dėka

tas 
ke-
va-
di-

(Butų ląbai malonu, jei kiekvie- spudingas, kurio niekuomet ma- Nors aš savo kalbos besilaiky- 
nas choras ir pavienis choro čiusieji nepamirš; damas žadėjau daryti visa, kas
narys padaręs kokias nors išlai
das, surištas su kalbamu reika
lu, praneš tų man bendrų skait
linę, kad galėčiau jų sutraukti 
krūvon ir parodyti visuomenei, 
kiek dainininkai —«• jaunimas y- 
ra tam reikalui paaukojęs lėšų. 
Labai prašau mano prašymų il
gai neužtęsiant išpildyti. Šis yra 
mano paskutinis prašymas, su
sijęs su Pasaulio Paroda).

Šia proga noriu pareikšti vi
sai eilei asmenų mano giliausių 
padėkų tiems, kurie vienaip ar 
kitaip man gelbėjo tų didelį dar
bų įvykinti, būtent:

a) Gerbiamam Generaliniui 
Konsului p. J. Budriui už tėviš
kų globų nuo pat pradžios šio 
darbo (1938 m. balandžio mėn. 
artimai su manim bendradar
biavo;

f) advokatui K. Jurgėlai, le
gionierių vadui, už širdingų dar
bų su legionieriais tvarkant cho
rų įėjimų į estradų; toks tvar
kingas chorų įvedimas daug pa
gelbėjo dainos sklandumui; s

, g) garbingiems Brooklyno 
J. Simonaičiui, A. Aleksiui, J. 
Brundzai ir J. Jankui;

d) Gerbiamiems klebonams, 
kurie (su maža išimtimi) man 
lankant chorus visada širdingai 
perstatė mane chorams, nurody
dami jiems mano atvykimo tik
slų ir dėka to man lengviau ėjo 
visas

e)

l) Vincui Justui, mano kai-(tik butų naudingiau ir geriau 
mynui, kuris daug vargo ture- jūsų naudai, bet jei vienur ki
jo mane pavaduodamas;

m) visiemš aukotojams, ku- leisti. Visų buvo stengtasi vis-
rie per mane ar per mano įga-jką kuo geriau padaryti vienam 
Jiotinius paliktus kolonijose au- bendram tikslui: Lietuvos Die- 
kojo Lietuvių Dienos paramai. ir Dainos labui, ką mes į- 
Jūsų aukos daug nulėmė ir pa-'temptomis jėgomis ir atsiekė- 
lengvino mano kelionę ir pagel- ine., Tai musų didžiausias 
bėjo gražia programos knygą džiaugsmas, kad kelių metų ruo- 
išleisti; | Siamas darbas nenuėjo niekais.

n) visiems tiems, kurie mane Suminėjau tik tuos reikalus, ku- 
širdingai sutiko stengdamiesi r*e kete mane kaipo jungtinio 
palengvinti pačiuose vasaros choro dirigentų.
karščiuose šį begaliniai vargi-’ Liekų su gilia pagarba visada 
nantį darbų, tuo suteikėte man 
daitg ūpo ir energijos;

tur pasitaikė netaip, prašau at-

Juozas Žilevičius, L.M., 
Jungtinio Choro Dirigentas, 

barnu reikalu visus susijusius 1939 m. lapkričio mėn. 10 d. 
raštus, ypatingai “Muzikos Ži-’ltK* Park Place, 
nioms” pa vedusioms daug vie- Elizabeth, N. J. 
tos;

p) Liet. Dienos Komitetui už 
paramų šį užsimojimų įvykinti, 
nes turėjo nemažai galvosūkio.

Drauge tat visiems išvardy
tiems ir šiaip vienaip bei- kitaip 
prisidėjtįsiems prie šio prakil
naus didelio darbo tariu širdin- 
giausį lietuvišką ačiū!

Na, baigdamas dar kartą no
riu, jums, gerb. chorų vadai, 
tarti ačiū. Juk jei ne jūsų nuo 
keletos metų šiam darbui pasi
tikėjimas mano sumanymui, 
nieko nebūtumėme padarę. Juk 
tai jūsų didžiausias darbas. Jus 
įkvėpėte jaunimui norr. važiuo
ti. Jus sumokinote dainas. Jus 
gelbėjote ir vadovavote cho
rams, kad sukelti kelionei pini
gų. Jus daug tupėjote nenialo 
nuinų ir daug kentėte. Jus daug 
rūpinotės, kad chorai kuo ge
riausiai atstovautų jūsų koloni
jų. Jus drausmingai sekėte ma
no šiame darbe (su maža išim
timi) nuo daugel metų užma
čias. Sunku yra viską išvardy
ti, kiek jus prisidėjote prie šio 
darbo. Taip pat labai įvertinu 
širdingų pagalbų laike progra
mos vykinimo giliai mano gerb. 
chorų vadai reiškiu mano visų- 
giliausių širdies padėkų, kokią 
galiu ir sugebu pareikšti. Jūsų 
gražus norai ir nuoširdi koope
racija visada bus mano širdy
je!

Baigdamas privalau prisimin
ti ir neigiamuosius dalykus, ku
rie pasitaikė, būtent — klaidas. 
Jei panašus darbai vyktų daž
niau, kaip kad yra Lietuvoje, 
daug klaidų butų išvengta. Ypa
tingai skaudžiai choristus palie
tė, kuomet Parodos Administra
cija prieš keliąs dienas pranešė

Nors jau du mėnesiai praslin- kuriuose buvo įrašytas choro 
ko nuo Lietuvos Dienos, bet bu- kolonijos vardai;
vęs žavėtinas vaizdas iš tūks
tančių chorų narių oficialąus į- 
maršavimo į programos pildy
mo vietą, neišdilo iki šiol. Taip 
pat ir dainuotos dainos tebe
skamba ausyse. To viso dėka
nustebo Parodos Administracija deli būriai lietuvių sekė paskui 
ir svetimtaučių spauda, kad tiek Jūsų išpuoštų tautiniais ženk- 
lietuvių esama šiame krašte, y-jlais karų, busų, traukinių vago-

• 1 *- ną (Jūsų pasiryžimo važiuoti 
Lietuvos Dienon proga teko 
man lankytis Jūsų kolonijose ir 
ten sukelti nemažai lėšų progra
mos išleidimui, kur savo kolo
nijų aukotojų vardus randate 

pavyzdingai dalyvavimo parodo- paskelbtus knygoje).
je, kur kas daugiau butų buvę1 Negali būti dviejų nuomoniiį, 
rašoma ir daugiau paveikslų kad Jūsų skaitlingas dalyvavi- 
>utų įdėta. Tikrai, jei pavartyti mas nulėmė galutinę

musų išeivijos istorijos lapus, Dienos pasisekimą, ........... —v
vargiai savo dydžiu, kokia bu-j garbingas Generalįjįis Konsulas 
vo Lietuvos Diena, yra buvę ko- “ 
<ių nors panašių parengimų.

Kai' dainininkai, legionierių 
vedami, su vėliavomis ir orkes- 
rais pradėjo per aikštęmaršup- 

ti, kas tik buvo parodos plote, 
visi įsmeigė akis į šią eiseną, o 
lietuvių akyse sruveno džiaugs
mo ašaros, kad tokioje pasauli
nėje arenoje, kur nepažvelgsi, 
visur lietuvių pilna, lietuviškai 
kalba lyg butų viso pasaulio lie
tuviai vienon vieton suvažiavę. 
O čia tik chorai vienas paskui 
kito eina ir eina, o choristės 
tautiniais rūbais pasipuošusios 
sudaro tikrą tautinių spalvų gy
vą grandinę. Santraukoje to vi
so pasidarė toks žavėtinas vaiz
das, kad trūksta žodžių jo ap
rašymui bei dažų vaizdo nupie
šimui. Kas tą visą matė ir gir
dėjo, tas iki mirties nepamirš.

Praslinkus porai mėnesių, at
slūgus nuo begaliniai įtempto 
darbo kiek dirksniams, galima 
ramiai svarstyti buvusį nepa
prastą įvykį ir daryti išvadas 
teigiamų ir neigiamų pusių. Šia 
proga norėtųsi paklausti gerb. 
chorų vedėjų ir chorų nariij a- 
pie sekantį: ar įsisąmoninote, 
kokį jus tikrovėje atlikote mil
žinišką darbą Tautos* Valstybes 
ir Dainos labui? Vargiai? Ne
skaitant dalyvavimo 59 chorų 
vienatų su 2.519 dalyvių, štai 
kuo dar jus prisidėjote Lietuvos 
pienos gerovei:

1) desėtkus valandų pašven
tėte įtempto darbo praktikom 
išmokti dainas dainuoti atmin
tinai, tuo pačiu atsisakydami, 
vidurvasaryje per pačius di
džiuosius karščius nuo visokių 
asmeninių malonumų;

2) sukėlėte savo kelionės pa
dengimui lėšų, pašvęsdami tam 
nemažai laiko (vieni pardavinė- 
jote įvairius kosmetikus, kad 
gautą pelną panaudoti kelionei, 
kiti rengėte kortavimo vakarus, 
šokius, loterijas, koncertus, iš
važiavimus ir t.p.);

3) choristės didžiumoje įsigi
jote savo lėšomis tautinius rū
bus, kitos net ištisas uniformas;

4) užsimokėjote savo lėšomis 
nakvynę;

5) užsimokėjote sayo lėšomis 
į parodos aikštę įžangos bilie
tus;

6) užsimokėjote už plakatus,
4

patingai tokie milžinai kaip 
“The New York Times”, “New 
York Herald Tribūne” ir kt. A- 
not svetimtaučių žurnalistų iš
sireiškimų: jei ne karas dėl de-

Lietuvos 
kur musų PAŠALIU K

RAUMENŲ SKAUSMUS!
Pasijausite geriau, kad šildantis, 
paremiantis, raminantis John- 
son’s Red ross Plaster veiki
mas pašalins raumenų skausmus 
"gėlą ir aitrumus, švarus, pato- 
guSj'^gnj’vas vartoti. Ekonomiš-

Padarytas Johnson 8* Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

p. Budrys pasiųstoje, /proga 
Chorų Sąjungos sėimo, telegra
moje pažymi: “Akivaizdoje Lie
tuvių Dienos triumfo demons
truoto vakar Pasaulinėje Paro
doje prašau priimti mano gilią

■V. t t

padėką visiems ponams chorve-. 
džiams ir vyriausiam dirigentui 
profesoriui Juozui Žilevičiui. 
Lygiai prašau perduoti ir vi
siems choro dalyviams. Linkiu 
Jūsų seimui pasekmingos dar
buotės, išlaikyti ir toliau lietu
vių dainą Amerikoj ė tinkamoje 
aukštumoje. Jobas Budrys.”

Šie žodžiai yra labai svarbus; 
jie yra pareikšti Lietuvos val
džios atstovo, visą, dienos eigą 
rimtai stebėjusio. Panašiai įver
tino ir lietuvių spauda, kuri į 
reikalą žiurėjo iš esmes, o ne.... 
(Buvo tokių “korespondentų”, 
kurie savoje spaudoje iškraipė 
faktus ne tik dalyvaujančių cho
rų skaičių, bet ir pačių choris
tų, nors programoje buvo deta
liai skaitlinės paduotos. Jie net 
ir dalyvavusios publikos skaičių 
savaip skaitė neatsiževlgdaini į 
svetimtaučių spaudoje žymimas 
skaitlines, šalia to viso stengė
si ir chorų vedėjus įžeidinėti, 
net Lietuvos laikraščiams teikė 
įžeidžiančias dirigentus infor
macijas ir t.p. Į tokius asmenis 
tenka su gailesčiu pažvelgti; jie 
liguisti, pavydo ir pagiežos ligos 
apimti; negalėdami plačiam ma
ste visuomenėj pasirodyti, nieko 
kito nebegalėdami padaryti, ė 
mesi šešltišką politiką varyti. 
Tikrai karekteringas tokių “ko
respondentų” musų Tautai ir 
Dainos kultūrai pasitarnavimas. 
Nekreipkite { tokius “šeškus” 
jokios atidos: juo daugiau ir 
sėkmingiau veiksite, juo labiau 
jie jus terš. Panašus tokių “kd- 
respondentų” elgesys jums klar 
didesnį pasiryžimą turi sukelti. 
Už tai jus drąsiai ženkite pupi
ni dvasios pirmyn lietuviškos 
Dainos dirvoje, o jie tegu “mė
nesienoje kalba”!).

šio viso istorinio įvykio aki
vaizdoje, garbingi chorų vedė
jai ir musų tautos žiede 
nime
jums savo asmeninį padėką vie
šai. Jus klausėte visų mano pa
tarimų lyg kareiviai karo laiL 
ke. Sekėte Visą aklai, stebėjote 
kiekvieną mano ne tik tanky

darbas;
chorų valdyboms, kurios 
Jis gelbėjo gaidų spausdi- 
Siitęij0ąmas garantijasnime 

pasiuntimui visų gaidų chorams 
surado lėšų apmokėti persiunti
mų. žodžiu, jojo parama mums 
buvo be galo svarbi;

b) Klebonui kun. J. Simonai
čiui už sudarymų progos man 
atsitraukti choro patikrinimui, 
~be jo širdingos paramos ne
būčiau galėjęs to darbo atlikti;

‘ c) Dainos Komisijos nariams, 
kurie nuo pat 1938 m. bal. 26 
d. (kai ši komisija pradėjo veik
ti) gelbėjo visame darbe: kun. 
biznieriams, kurie mano kvie
čiami sutiko sudaryti programos 
dalyvių pavaišinimo komitetų, 
būtent: J. Garšvai, L. Grigoniui/ 
A. Daukantui, A. Mikalauskui 
ir jų pagejbėtojams: J. Brund
zai, P. Dulkei ir A. Visminui ir 
visiems tiems biznieriams, ku
rie juos rėmė. Sunkiai jie dir
bo, bet darbas davė gražų vai
sių. Gaila, radosi, tokių biznie
rių, kurie neišlaikė man duoto 
pažado ir dėl to buvo daug ne
malonumų, tik dėka šio komi- musų komitetui: a) kad neduos

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 Bičkų specialistai.
3319 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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nų laimėjimas Azijoje butų mirtinas smūgis ir Ame
rikos demokratijai.

“Nepaisant, kokiais ‘gerais norais’ vaduojasi Bo
rah, b’et jo izoliacinio užkampio politika teikia sma
gumo ir komforto didžiausiems kriminalistams, ko
kie kada nors buvo pasauly?’

O dabar tą “smagumą ir komfortą didžiausiems kri
minalistams” teikia patys komunistai! Tačiau jie neturi 
sarmatos smarkauti ir statytis dideliais “darbininkų švie
tėjais”. .

Baltijos vokiečių likimas
Vokiečių įsigalėjimas Pabaltijyje. — Latvijoje ir Estijon 

je Vokiečių baronai buvo susigrobę didžiausius že- 
mes plotus. - 
monės. — 
—Ką Sėjo, tų dabar turi piauti 
tiškumas Pabaltijo kraštuose. -

APŽVALGA-

Lietuvos vokiečiai. — Atsargos prie- 
Vienu tuvių stengiasi du zuikius nušauti.

t, Vokiečių arogan- 
— Važiuokite sau svei

ki tenais, iš kur prieš septynetų šimtų metų atkelia
vote. — Naciai nesiskubina iš Lietuvos vokiečius iš
kelti. — Kai vokiečių nebus musų žemėje, mes ra
miau gyvensime.

- Naciai nesiskubina iš Lietuvos vokiečius iš

Civilinių žmonių kabinetas
1 1 11 nu <1 1

Lietuvoje susidarė naujas ministerių kabinetas. Vie
toje gen. Černiaus, jo priešakyje atsistojo A. Merkys. Į 
kabinetą įėjo taip pat, kaipo finansų ministeris, Ernes
tas Galvanauskas. Černiaus kabinete persvara buvo ^ar- 
mijos generolų, o naujame kabinete — civilinių žmonių.

Pagal savo partinį sąstatą ši Lietuvos vyriausybė yra 
panaši į “vieningo darbo vyriausybę”. Dalinai ji yra koa
licinė, nes joje matome kr. demokratų ir vai. liaudininkų 
atstovus. Bet tikra koalicija gali būti tiktai tenai, kur 
yra pripažintos ir legaliai veikia politinės partijos. Lie
tuvoje to dar nėra. Tautininkai savo partinę organizaci
ją turi, o kitos partijos ne. Tai, žinoma, nenormali padė
tis.

Kai po Klaipėdos netekimo susidarė Černiaus vy
riausybė, mes sakėme, kad tai laikinė, pereinamojo lai
kotarpio vyriausybė. Atrodo, kad toks savo esmėje yra 
ir Merkio kabinetas. Jo vyriausias uždavinys bus, tur 
būt, sutvarkyti perimtą iš Rusijos Vilniaus kraštą. Čia 
pirmoje vietoje stovės žemės reforma. Kuomet šis dar
bas bus atliktas, Lietuva turės grįžti į normalaus parla
mentinio gyvenimo vėžes.

Tokia padėtis, kaip dabar — pusiau-diktatura, pu- 
siau-demokratija, su išimtinomis privilegijomis vienai 
partijai (kurios rekordas dargi nėra švarus) — negali 
būti sveika kraštui.

Ka jie kalbėjo pirmiaus
" Ko, ko, bet n^cfiališkumo komunistams tai nestinga. 

Jie drįsta prikaišioti mums “nenuoseklumų”, kuomet tik
rumoje patys komunistai šiandien niekina tą, ką dar vi
sai neseniai gyrė, o giria tą, ką neseniai peikė. Jie šian
dien agituoja, kad reikia kaip galint greičiaus “sustab
dyti karą”-; jie Smerkia Angliją ir Francuziją, kaipo “im
perialistus”, kurie esą nė kiek negeresni už nacius (dar
gi esą blogesni, nes Hitleris norįs “taikos”). Jie šaukia, 
kad Amerika, pardavinėdama ginklus Europos ?demokraA 
tijoms, “užtęsia kruviną skerdynę”, ir t.t.

Bet paklausykite, ką jie kalbėjo pirmiaus. štai iš
trauka iš vietinio komu-nacių organo editorialo apie se
natorių Borah (liepos 8 d. 1939 m.);

“Senatorius Borah (republikonas) pasakė pra
kalbą, lygindamas europines demokratijas prie fa
šistų. Ypač smarkiai jisai užsipuolė ant Franci jos. 
Tarp fašistų ir demokratijos jisai nematąs skirtumo.

“Jis stato klausimą, katne skirtumas jų užsienių 
politikoj, ir čia pat atsako, kad skirtumo nėra. Koks 
gi buvo skirtumas tarpe demokratijų ir diktatorių 
Muniche?’

“Senatorius Borah taip sumaišo teisybę su ne
teisybe, kad pas jį gal ir išeina formate logika, bet 
tikros logikos nėra. Jeigu demokratijoje atsiranda 
ištisos politikierių klikos, kurios pataikauja fašizmui, 
tai reikia smerkti tas klikas, o ne demokratiją.

“Senatorius Borah yra šalininkas griežto neut
raliteto. Jis tokios stambios markės iizoliacionistas, 
kad embargo jam virto lyg ir sakramentas. Jisai pa
sisako už. draudimą parduoti ginklus Prancūzijai ir 
Anglijai, jeigu kiltų karas. Bet ar tai nebūtų tiesio
ginė pagalba Italijai ir Vokietijai (jeigu ginklai ne
būtų pardavinėjami? — “N?’ Red.) ?

“Senatorius Borah tiek nuseno ir surembėjo, kad 
jis neatskiria juodą nuo balto.”

Tai šitaip kalbėjo kom-organo redakcija apie tuos, 
kurie neatskiria demokratinių valstybių nuo fašistinių, 
ir kurie stoja už Amerikos ižoliaciją ir ginklų embargo. 
Toliaus ji priminė fašistinių agresorių piktus žygius prieš 
Kiniją, prieš Ispaniją, Čekoslovakiją ir Lietuvą ir jų už
simojimą “apiplėšti Lenkiją” ir sakė: /

“Kas to nemato ir nenori su tuo kovot, yra po
litinis neregys, arba demagogas—apgavikas, kariam 
rupi išgelbėti fašistų kailis. 7 z

“Ar todėl, kad Anglija turi savo Čhamberlainus, 
o Franci ja turi savo Bonnefiis, tas dvi didžias vals
tybes reikia afierayoti fašistiniams slibinams?.. ~

“Pas jį (šen. Borah) nėra nei tiek logikos,, kad

KARO BIZNIS
I .

Kodėl Hitleris kelia vokiečius 
iš Pabaltijo kraštų į Vokietijų? 
Daugelis mano, kad jį privertė 
tai daryti Stalinas, kuris nori 
apvalyti tuos kraštus nuo vo
kiečių, kad tenai galėtų palįsti 
rusiška “kultūra”. Tame gali 
būti dalis tiesos, bet -svarbesnės 
priežastys yra kitos. Jas nurodo 
“Naujienų” specialus korespon
dentas Lietuvoje (“Baltijos vo
kiečių likimas”), kuris rašo:

“Vokietijos iždui yra būti
na svetima valiuta ir auksas. 
Vokietijos eksportas paraly
žiuotas, o karui reikalingi tik 
trys svarbiausieji dalykai: pi
nigai, pinigai ir pinigai! Vo
kietija sau pasiima vokiečius 
iš Baltijos kraštų, kol kas iš 

✓Latvijos ir Estijos, be jokių 
turtų, bet už jų turtus, liku
sius tuose kraštuose, Latvija 
ir Estija turės valiuta vokien 
čių iždui sumokėti! d

“O Vokietija jos užkariau
tose^ žemėse Baltijos kraštų 
vokiečiams suteiks žemės u- 
kius. Vadinasi, įvyks savotiš
ki mainai. Užkariauta žeme 
kaipo tokia jokios vertės ne
turi, ją reikia kam nors par
duoti, ir tik tuomet iš jos ga
lima naują} imti, -Parduoti 
savo ^krašįpZ Žųipnęjps;-r-r- iš 
tokios operacijos valstybės* iž
das sau reikiamos naudos ne
turės, tai lik įvyks savame 
krašte tam tikra piniginė ope
racija, kuri valstybės iždo ne- 
šustiprins, todėl Vokietijos fi- 
nansištai sugalvojo visai ki
tokį biznį. Jie atsiima iš sve
tur gyvenančius vokiečius, 
atsiima juos be jokių turtų, 
o jau tos valstybės, iš kurių 
vokiečiai bus išgyvendinti, tu
ri už likusius turtus atsily
ginti. Tai tikras velnio išmis-, 
las!”

Iš tiesų, tai “velnio išmistas”., 
žmonės, kurių tėvai ir senoliai 

kraštuose gyveno, yra 
•— dėlto, kad 
pinigų karui

ti bent 10 kartų daugiaus viso
kių reikalingų gyvenimui daik
tų, negu Maskvoje arba Tokio 
mieste.

Bet korespondentas stebisi, 
kodėl Amerika, turėdama tiek 
daug visokių turtų, neaprupma 
kaip reikiant savo biedriuome- 
nės, taip kaj trečdaly s jos gy
ventojų yra’, anot prez. Roose- 
velto, “blogai apsirėdę ir blogai 
pavalgę”.

Kitas dalykas, kuris atrodo 
nuostabus žmogui, išgyvenu
siam ilgoką laiką tam tikrose 
“senojo pasaulio” šalyse, tai — 
laisvė Amerikoje. Atsiminda
mas, kiek pasibaisėtinų prie
spaudos pavyzdžių jam teko 
matyti sovietų Rusijoje, Japoni
joje ir kitur, Chamberlain sa
ko:

“Nėra pasaulyje 
pagrindiniai beteisio, 
anarchistiško dalyko blogiau
sia žodžio prasme, kaip dik
tatūra.” J

ito taip 
, tokio

i

EUROPOS FEDERACI
JOS IDĖJA

Vis daugiaus žmonių Europo
je kalba apie tai, kad po da
bartinio kaęo valstybės tame 
kontinente /turės sudaryti fede- 
raciją, taip kad butų koks nors 
tarptautįpiSf autoritetas, kurių 
palaikytų tąįĮcą tarp atskirų tau
tų. Jau yraj įsikūrusį organiza
cija “Europos Sąjunga“, kuri 
turi savo skyrius įvairiose šaly
se ir tą idėją diskusuoja spau
doje ir susirinkimuose. Šveica
rijos skyriųsH rengiasi gruodžio

tuose 
kaustomi lauk 
Hitleriui rejkia 
vėsti!

Apskaičiuojama, kad iš Pa
baltijo kraštų?- iš Rumunijos, 
Vengrijos, Jugoslavijos ir t.t. 
bus iškeltą Jaugiau, kaip 3 mi- 
lionai vokiečių. Jeigu kiekvie
nas jų vidutiniškai turi tiktai 
po šimtą dolerių turto, tai tos 
šalys turės sumokėti Vokietijai 
300 milionų dolerių pinigais, t) 
reikia atsiminti, kad kai kurio
se šalyse vokiečiai valdo dva
rus, visokias pramones ir ban
kus. Taigi “atlyginimo” už jų 
tUrtų Hitleris gali išsikolektuo* 
ti ne šimtus, bet, gal būt, tiiks- 
tančiuš milionų dolerių.

Gayęs tiek pinigų, Hitleris ga
lės kurį laiką tęsti kają. Bet kąi 
jie bus prašvilpti ir karas buš 
prakištas, tai “vokiškumo” svo
ris Europoje visai nusmuks.

PATYRIMAS DIKTATŪ
RŲ ŠALYSE

Bet įdomus dalykas, kad tai 
federacijos idėjai yra priešingi 
Stalino diktatūros pakalikai. 
Vienas jų, pav. šitaip argumen
tuoja:

* '

“Tokia federacija, aišku, 
butų Anglijos imperialistų 
kontrolėje ir ji butų atsukta 
prieš Sovietų Sąjungų.

“Įdomu, kad tąjį klausimą 
kelia ir tūli Amerikos kapita
listai, — pav. Thomas La- 
inont, Morgano partnery s.”

Jeigu Amerikos kapitalistai 
pritartų Europos federacijai, tai. 
tame dar nieko blogo nebūtų. 
Juk ir kapitalistai šiais laikais 
nemato naudos iš tautų kivirčų 
ir karų. Taikos sąlygose jie pa
daro dauginus biznio. Pereitasis 
pasaulio kalas parodė, kad val
stybės nėstengia nė skolų grą
žinti, kai jas nualina karas.
\ Bet tas Stalino pakalikas kal
ba apie Morgano partnerį tiktai 
su tikslu apdumti akis “susįpra- 
tusienis darbininkams“. Ne ka
pitalistai ėmė kelti Europos fe
deracijos klausimą, bet pažan
gus. žmonės.

Anglijoje tų klausimą ėmė 
pirmiausią svarstyti Norman 
Angel, IL G. WeQls *ir Darbo 
Partijos vajai, o ne Ghamber- 
lainks. Paskui prie diskusijų pri
sidėjo ir opoziciniai liberalai. A- 
pife Europos federaciją kalba
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Skirtumas tik toks, kad Lie 
tuvoje vokiečiai gyveno palygi 
namai ramiai, tai daugiausia į- 
vairųs smulkus amatininkai, 
darbininkai ir kitų profesijų 
žmonės. Lietuvos vokiečiai iki 
Hitlerio įsigalėjimo gyveno čia 
visai rąmiai ir jokios įtakos Lie
tuvos gyvenime neturėjo. Tik 
paskutiniais metais ir jie čia bu
vo sparčiai organizuojami ir jau 
sudarė tam tikrų rūpesčių. Kai 
kas iš čionykščių vokiečių jau 
net pradėjo jaustis rytojaus die
nos viešpačiais. Bet dabar vis
kas virto kitaip. Jau daugelis iš 
vokiečių tvirtina, kad jie tik 
per nesusipratimą esą vokiečiai, 
o iš tikrųjų jie lietuviai. Seniau 
vokiečiai skelbė, kad Lietuvoje 
esą net per šimtą tūkstančių vo
kiečių, o dabar jau tvirtina, kad 
jų tikrumoje bus tik koks tris
dešimts tūkstančių.

Laikai kinta! Keičiasi ir žmo
nių nuotaika.

Lietuva laukia, kada iš jos 
vokiečiai bus išgabenti. Bet ka
dangi Lietuvoje vokiečiai nesu
daro pasiturinčio sluogsnio ir 
Vokietijos iždas čia daug nepą- 
sipelnys dėl jų išgabenirpo, tai 
tenka spėlioti, kad Vokietija tos 
operacijos neskubės dtlikti. Vi
sa Lietuva džiaugsmu netvertų, 
jei vokiečių .tautybės žmonės 
pirmojė eilėje’butų išgabenti iš 
Klaipėdos krašto. Mes iš anksto 
galėtume Vokietiją patikrinti, 
kad šiuo atsitikimu iš Klaipė
dos tektų tik kokia dešimts tūk
stančių vokiečių iškelti, nes visi 
kiti tvirtai ir nedviprasmiai pa
sisakytų lietuviais esą, ir tai vi
sokiais dokumentais įrodytų. 
Šiuo atsitikimu Klaipėdos kraš
tas parodytų tikrų savo lietuviš
ką veidą! Mes visai butume pa
tenkinti, jei ir iš Tilžės krašto 
vokiečiai butų išgyventi ir čia 
nedaug tektų vokiečių svetur iš
vežti. šitą operaciją atlikus tuo
du kraštu tektų Lietuvai pri
skirti, tuomet tikrai toji istori
nė klaida butų atitaisyta. Juk 
nacionalsocialistai yra pasišovę 
visas istorines Europoje padary
tas klaidas atitaisyti, tai ir šia-; 
me žemės gabalėlyje tai tektų 
padaryti!

Tuomet lietuvių tauta ramiai; 
atsikvėps ir Hitleriui, jei narite, 
bus dėkinga!

''Ti »
Taip jus tenai š. Amerikoje 

ramiai sau gyvenate ir jūsų 
sveikose* galvose, tur būt, nie
ku budu negali sutilpti tokios 
mintys, kaip tautų kilnojimas. 
Jums tikriausiai nesuprantama 
toji zoologinė tautų neapykanta, 
o pas mus tai kasdieninė duo
na. Jei mes dar taip neseniai 
inatėme Kauno gatvėmis einant

rio teroro socialistai ir demo
kratai, bet ne naciai.

Hitleriui ir jo rėmėjams pati 
mintis apie ramų* tautų sugyve- 

, ųimą yra nepakenčiama. Višoms 
, nacių agresijoms btitų padary- 

kius jisai čia įgijo'po to, kai JĮ0. t« galas, jeigu tautos' sū^tartų
■ w , bendromis jėgomis palaikyti tai-

krito į akį M ir gintis nuo užpuolikų.

Buvęs “Christįan Science Mo- 
nitor” ^respondentas Maskvo
je ir Japonijoje, oz drfbar Pary
žiuje, Wm. H. 1 Chamberlain, 
parvažiavo trumpam laikui į A- 
meriką ir aprašė įspūdžius, ko-

minčiai negali pritarti ir Stali
nas, kuris po ‘^protekcijos” prie
danga steigiasi pavergti mažą
sias Pabaltijo respublikas, steig
damas jose savo militarines ba- 
zes. <

Stalinas bijo, kad ir tos tau
tos, kurias jisai yrą pavergęs — 
baltgudžiai,. Ukrainiečiai, gruzi
nai, armėnai ir t.t 
lauš sku laisvės, kuomet visos 
Europos valstybės šusidės į lais
vų federacijų, kurioje kiekvie
na tauta, didelė ir maža, turės 
lygias teises. O. Anglijai tokia 
federacija visai nėra pavojinga, 
neš Ipati britų imperija tolyn vis 
labiau vystosi į laisvų tautų są
jungų. .

Vokietuką su baltomis kojine* 
mis su žaliu skrybliu, mes visi nepakeliui, 
degte degėme neapykanta ir ne
iškentėme jo adresu nepaleidę 
šiurkščių žodžių. 1

Sakysite, kad tai buvo labai 
negražu! Sakysite, kad tai buvo 
tikras šovinizmas! Sutinkame, 
bet mes gerai žinojome, kad to 
vokietuko su žaliu skrybliu pa
dengtoje galvoje rausėsi labai 
nejaukios mums mintys. Jis jau 
galvojo, jis jau planavo, kaip 
tvarkysiąs Lietuvą, kaip valdy
siąs musų turtus, kaip naikin
siąs musų gyvybę, z kaip musų 
vaikus ir moteris niekinsiąs!

Mes jo visa širdimi tuomet 
nekenteme ir dabar jo nekenčia
me.

—Važiuok iš musų krašto, 
kol dar gyvas!

Šituo požiūriu mums nėra 
tiek baisi dabar besiskverbianti 
rusų įtaka, mes visi gerai žino
me, kad rusų tauta nėra apja- 
kinta ta zoologine tautų neapy
kanta. Mes esame tikri, kad ru
sai blogiausiu atveju mėgins 
mums įpiršti savo socialinę ir

1 politinę santvarką, bet jie nepa
lies musų tautos gyvybinių in
teresų, musų tautos kultūrai 
klestėti nesudarys stabdžių.

O politinė santvarka, sociali
nio gyvenimo sutvarkymas dau
giau pareina nup musą pąėių 
valięs, no,rų, pastangų. Mums 
svarbiausia yra tautiniai išsilai
kyti, savo kultūrą ugdyti ir į 
žmonijos lobyną naujų vaisių, 
gražių žiedų įpinti;

Rusai musų tautai negrumo- 
ja mirtimi! Čia gali pasireikš
ti tik rungtyniavimas, kaipo ly
gaus su lygiu. O konkurencija 
iš viso mums nėra baisus daik
tas. Mes jaučiamės tiek pajė
gus ir tiek dvasiniai stiprus, at
sparus, kad šiuo atsitikimu ga
lime lenktyniauti su visomis 
Europos tautomis.

Bet jau visai kitas reikalas, 
kuomet kelių dešimčių milionų 
tauta mums kardu pradeda gra
sinti, kuomet ji ryžtasi mus fi
ziniai naikinti!

Aišku, lokiu atsitikimu kele- 
rių milionų tautai fiziniai atsi
spirti sunku!

Štaijdėlko mes šių dienų vo
kiečių nekenčiame, štai dėlko 
jų iškraustymui iš mūšų žemių 
visi pritariame ir mes kaip lat
viai ir estai juos palydėsime be 
jokio skausmo širdyje, be jokio 
pasigailėjimo!

—Važiuokite iš musų žemių, 
juo greičiau iš čia išsinešdinsi
te, juo jums ir mums bus ge
riau. Mes nesiimame garantuo
ti, kas, su jumis bus ateityje, jei 
jus pavėluosite iš čia išvykti!

—Nešdinkitės ir iš Klaipėdos 
krašto, jus tenai mums visai 
nereikalingi. Hitleris jumis pa
sirūpins, o mes patys savimi! 

, Trumpai suglaudus, kas vo
kiečių per septynetą šimtų me
tų Baltijos pajūryje buvo at
siekta, dabar kaip sapne viena 
diena dings ta! Sakykite, kuri iš 
Baltijos pajūrio tautų gali ne
sidžiaugti tokiais gyvenimo įvy-

netikime ir nelaukiame, kad ru
sai stiprindami savo įtakų Bal
tijos pajūryje kėsintųsi į musų 
tautos ^rolių turtus!

Ta santvarka tiek politinia
me, tiek socialiniame gyvenime, 
kurią pas tave turi įvedę rytų 
kaimynai mums iš esmės nėra 
baisi, mes jai daugeliu atvejų 
pritariame, tik tie metodai, tie 
kovos budai ir tos priemonės, 
kuriomis jie tai siekia, mums 
sudaro daug rūpesčių, bet mes 
visi esame tiek ištvermingi, kad 
surasime budus ir kelius visa 
tai sušvelninti ir visai savaran
kiai musų krašto reikalus tvar
kyti! Bet su nacionalsocializmo 
dvasia mums visais atsitikimais

Mes nenorim ir nelaukiamu iš 
vokiečių jokios pagalbos ir pa
slaugos. Dar daugiau, mes neti
kime vokiečių tautos revoliu- 
cioniškumu. Daug, daug metų 
turės praslinkti, iki vokiečiai iš
moks ir prisijaukins tikros 
žmoniškos tolerancijos! 

t

Tik skurde ir varge vokiečių 
tauta pradės suprasti kitas tau
tas. Bet mes jiems nelinkime 
nei skurdo, nei vargo! Neturi
me pas save jiems jokios ne
apykantos ir noro kerštauti! 
Vienas ir vienintelis musų troš
kimas: nešdinkitės iš musų že
mės! Mes jus palydėsime 
džiaugsmo kupini!

Tai musų visų noras, tai mu
sų visų troškimas.

Kai vokiečių nebus musų že
mėje, mes ramiau gyvensime! 
Ar tik mes?

Visa Europa, tur būt, visas 
pasaulis laukia tos valandos, 
kada vokiečių tauta nurims ir 
liausis nerimų sėjusi!

Taigi, nekantraudami laukia
me, kada tasai musų įnamis, 
tasai iš viduriniųjų amžių už
silikęs likutis išvažiuos!

Betkas.

Iš Lietuvos
Galvijų’ prieauglio pa

rodėlės ir melžimo 
konkursai

r

MAŽEIKIAI. — Per rugsėjo 
mėn. buvo surengtos 4 galvijų 
prieauglio parodėlės šiose vie
tose: Židikuose, Viekšniuose, 
Sedoje ir Akmenoje. Parodėlė
se 64 ūkininkai buvo išstatę 
23 buliukus ir 65 karvytes vi
so 88 veršelius. Iš to skaičiaus 
premijuota: I—14, II—27 ir 
III pr. — 38, viso premijuota 
79 veršeliai, jų savininkams iš
mokėta 605 Lt premijų. Pre
mijoms pinigus skyrė žemės 
ūkio rūmai ir Dabikinės—Gau- 
džiočių, Ylakių, Mažeikių, Viek
šnių, Vegerių pieno perdirbimo 
bendrovės.

Židikuose, Viekšniuose ir Ak- . 
menėje parodėlių metu įvyko ir 
melžimo konkursai, kuriuose 
dalyvavo 28 melžėjos tame skai
čiuje ir 2 vyrai. Geriausiom 
melžėjom pripažinta ir premi
juota 1 I prem. — 4 melž. ir 
II 1 pr. 19 melž., viso 23 mel
žėjos, kurioms piniginių premi
jų išmokėta 185 Lt. Premijas 
skyrė žemės ūkio rūmai.

Per devynias mėnesius 
Kauno mie'ste mirė 

987 žmonės

V

pareika Sakykite, kas iš musų gali pa
sigailėti tų, kurie dabar vkru, 
be jų Sutikimo turi apleisti tuos 
kraštus, kur jie ištisus šimtme
čius gyveno?

Tokių musų tarpe nėra!
Ką savo metu pasėjo, dabar 

turi suvalyti! It juo greičiau ta
sai derlius bus suimtas, juo mes 
busime ramesni! O kartu mes

KAUNAS. — šiemet iki spa
lių mėn. 1 d. Kauno mieste mi
rė 987 žmonės; 523 moterys ¥ 
ir 455 vyrai, iš kurių 70% su
daro maži vaikai. Be to, pa
skutiniu laiku Kauno mieste 
labai didelis procentas miršta 
džiova. Negyvai gimusių kūdi
kių 
žas.

skaičius irgi yra nemn-

Elektra kaime

suprastų, jog fašizmo laimėjimas Europoje ir japo- M? kad Amerikoje galima gaų-Į. Natūralu,dalykas, kad tokiai

/mėtų išgyveno svetimose šalyse.
Pirmiausia jam 1

VILKAVIŠKIS. — Kisiniškių 
km., 1 km nuo Vilkaviškio, ūki
ninkas Albertas Hercmanas ant 
Šeimenos upelio įsirengė elek
tros stotelę. Turbinų suka tven
kinio vanduo.
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$5.75
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NAUJIENA! STALINAS APVOGĖ VILNIŲ 
BIBLIJOS DIEVO PALIEPIMU! |

Kiekvienas, kuris nori žino,- 
ti jog Stalinas padarė bendrą 
frontą su mirusiu popiežium 
Piju XI. Šisai popiežius buvo 
vienas iš gudriausių jėzuitų, 
kokis yra buvęs popiežium.

Pijus XI davė $2,500,000 Hit
leriui varyti propagandą už 
fašizmą, šį faktą komunistai 
užslepia. Komunistai su katali
kais rėmė Hitlerį, kad jisai 
nuverstų demokratinę valdžią 
Vokietijoje.

Dabar Hitleris padarė bend
rą frontą su Stalinu, ir Stali- 
naą tuoj pareiškė, jog visi be
pročiai kovoja prieš fašizmą. 
Taigi Stalinas nors sykį pasa
kė teisybę apie savo agentus. 
Juk jie daugiausia “kovojo” 
prieš fašizmą. Komunistams 
“kova” prieš fašizmą buvo 
tiek reikalinga, kiek jie turė
jo materialės naudos ir poli
tiško kapitalo.

Stalinas yra gudrus plėšikų 
vadas. Jį galima prilyginti prie 
puslaukinių arabų vado Abra- 
homo. Jisai buvo didelis plėši
kas ir razbaininkas. Kai jisai 
mirė, kunigai apšaukė Abra
hamą dievu, kad jo plėšimo

Maris Toggery
‘MADOS VYRAMS’

• DRABUŽIAI
• BATAI
• PARĖDAI

200-202 E. 154th
HARVEY, TLL.

Tel. 630 Vakarais atdara.

SL,

Kasdien
9:15 vakaro.

■ffindt
k Ir kitus Įdomius 
pranešimus*

' L** i
Oopnie

RYTINE RADIQ 
VALANDA

— iš stoties

W.G.E.S

darbą tęsti toliau. Tad dabar 
jisai yra danguj ir saugoja sa
vo žmones ant žemės.

Stalinas pamatė kaip ir jo, 
pasekėjai užgiria visą jo žiau
rumą, kad fanatikai (komu
nistai) patenkinti visais Stali
no žiauriais darbais: sušaudy
mu kalinių, kankinimu’ir pa
vergimu. i

Kad save įdievinti, Stalinas 
skelbia, kad Rusijos komuniz
mas yra pagrindas kataliky
bės; kad jis dapildo tai, ką 
Kristus skelbė; kad jis yra an
tras Kristus ir tt.

Pasakyk tik žodį prieš Stali
ną! Fanatikas komunistas pa
sijus, kad jam paskelbei kry
žiaus karą. Ir iš komunisto 
atbukusio proto burnos pasi
lies tulžis ^keiksmų ir biauro-; 
jimų. Nes fanatikas, kaipo ne
protaujantis gyvūnas, logiškai 
negali atsakyti į kritiką.

Ką Sako Šventas Kaštas.

Stalinas žino, juo jisai 
daugiau pavergs žmonių, tuo 
labiau jį garbins neprotaujan
ti pasekėjai. Stalinas daro tai, 
ką yra prisakęs dievas. Todėl 
jisai ir prisakė savo karei
viams apiplėšti Vilniaus kraš
tą. Atimti viską, kas tiktai 
buvo, nes to reikalauja bibli
jos dievas.

Stalinas persistato tikru die
vu an| žemės, ir kaipo dievo 
valios pildytojas, turi pilną 
teisę plėšti, vogti, naikinti ma
žas tautas. Nes biblijos dievas 
pareiškė, 1

“O vaikai Izraelio paimkite 
jų vaikus, visus jų galvijus, 
visą jų turtą ir visą jų lobį.. 
Ir ėmė visą plėšimą, ir kas 
tiktai imtina buvo, taip žmo
nių, kaip ir gyvulių..’. Vogtus 
daiktus atiduoti kunigams, 
valdonams, bažnyčiai ir pa
čiam Dievui”..., Ketvirta knyga 
Maižėšiaus, perskyrimas 31:9; 
—perskaitykite visą perskyri-j 
mą, rasite ir dažinosite tikrai, 
kodėl Stalinas apvogė Vilniaus; 
kraštą pasiremdamas šventu 
raštu. I

Nes Dievas pasakė,z
“Nėra vagiui taip didele gė

da, kad jisai vagia, savo dusią 
sotinti, kadangi išalkęs.” Sa- 
lamono Pamokslo žodžiai.! 
6:30.

Stalinas pasotinimui savo, 
dūšios apvogė Vilniaus kraš
tą. Jisai remdamasis šventu 
raštu, sako, jog yra išalkęs, o 
išalkusiam dievas duoda galią

vogti. Todėl jisai apvogė Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.

'Komunijų vadai tiki, kad 
jų yra šventa pateigti apginti 
Stalino vagystes. Komunistai 
(žino, kad jie meluoja) sako, 
kad Vilniaus krašte nieko Sta
linas nepavogė, viską paliko 
kaip buvo. Tiktai darbininkų 
“tėvynės” priešai taip rašb, 
kad apjuodinti drg. Staliną.

Zz* Kodėl Jie Meluoja.

Komunistų “vadai” yra įti
kinti Stalino, kad be melagys
tės nenueis į dangų. Apgyni
mui savo tikėjimo Stalinu, tu
ri meluoti. .Nes dievas sako,

“Dabar štai, ponas Dievas 
meluojančią dvasią davė į< šių 
savo pratakų burną, ir Ponas 
Dievas pikto prieš tave kalbė
jęs.” Antra knyga Nusidavimų 
Karalių. 18:22.

Komunistų “vadai” tiki, kad 
jie yra pratakai (pranašai) ir 
kad dievas atsiuntė meluojan
čias dvasias į jų burnas, todėl 
jie turi meluoti, kad neužpyk- 
džius Staliną, tai viena, o an
tra, kad išgelbėti savo dusią.

Da daugiau. L. Pruseika su 
dideliu pasididžiavimu pareiš
kė, jog šv. Povilas buvęs pir
mas bolševikas. Ve, ką tasai 
įi.rmas bolševikas pasakė,

‘Kožnas te esie paduotas 
vyriausybei, valdžią ant jo' tu
rinčiai. Nes niera nei jokios 
vyriausybės, kaip tikt nuog 
Dievo; bet kur vyriausybė yra, 
ta yra Dievo įstatyta.” Groma- 
ta šv. Povilo Rymionump. 
13:1.

Staliną kritikuoti yra už
drausta, nes jisai yra žemiškas 
dievas, viską žinantis. Taip 
sako komunistai. Už jo kriti
kavimą—sušaudo. Taigi, pagal 
pirmo bolševiko šv. Povilo 
pareiškimą, kad visokia vald
žia paeina nuo dievo, taigi 
ir Stalino valdžia paeina nuo 
dievo. Taigi, Stalinas yra že
miškas dievas. Tai kas, tada, 
žemiškam dievui gali uždraus
ti apvogti Vilniaus kraštą? 
Dievas gali daryti ką jisai no
ri. Pasipriešinimas Stalinui, 
pasipriešinimas dievui. Todėl 
kdmunistai ir užgiria Stalino 
vagystę Vilniaus krašte. Jeigu 
neužgirs, jųjų dusios prapuls.

—T. J. Kučinskas.

e' Vėl Pamatysime 
Čigonus Lietuviškoj 
Scenoj
Lietuviams Jie yra gerai žinomi

Lietuvoje nebuvo to kaimo, 
kuriame nebūtų buvę atsilan
kę Čigonai. Jų atsilankymo 
tikslą visi gerai suprato, todėl 
ir laikė jį nelabai pageidauja
mu. Čigonas negalėjo išeiti iš 
kaimyno namų neapsivogęs. 
Kad geriaus sektųsi pavogti, 
tai čigonas buvo pilnas visokių 
savo šposų. Su muzika, su dai
nomis ir gudrybėmis Čigonas 
mokėjo užbovyti kaimo žmo
nes, kad tuo duoti progą savo 
draugams apsivogti.

Smagus Čigono Gyvenimas
šį sekmadienį, Lapkričio 26 

d. Sokolų salėje, 3:30 vai. po 
’piet, bus gailina pamatyti tą 
Čigonų gyvenimą scenoje ir iš
girsti visas gražias jų dainas 
lietuvių kalboje. Tai bus tri
jų aktų opera “Bohemian 
Giri” arba “Čigonaitė”.

Opėrą suvaidins Naujos Ga
dynės Choras pirmą kartą lie
tuvių kalboje. Labai gražus 
kostiumai, gražios dainos ir 
muzika. Kas nebus, tas gailė
sis, nes nežinia kada toji gra
ži Opera vėl bus pakartota. 
Labai brangus pastatymas.

—VBA

tie, 
au

tei

ANNA BRUZGULIS
JAU SVEIKSTA 

$ J

Auna Bruzgulis, 2645 W. 43 
St., buvo sunkiai ir pavojingai 
susirgusi; šiomis dienomis 
Anna jau baigia pasveikti.

—Steponas

su

Išsiėmė Leidimus
V edybomš
(Chicago j)

Edward , J. Kardas, 25,
Dorothy Vopat, 24

Tom Janapoulos, 23, su Ge- 
raldine ^lakarhs, 19

Michael Mecklin, 25, su Stel- 
la Maculonls, 23

Marvin Smith, 21, su Cathe- 
■ine Aiulinas, 20

Eugene Bauer, 21, su Stella 
Raden, 21

Adam Gtazinskas, 24, su An
na Chureh 25

Reikalauja
Perskirs

Martha Mitchell nuo Gordon
Mitchell

^avo
' krskii'as

Rose Leventis nuo James 
Leventis

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačias Naujienos yra 

naudintrost

/ 1 1 ■ ■ -.iškilmingas atidarymas
J. Miknis Tavernos

WILL0W SPRINGS, ILLINOIS.
Ant Archer Avė.—tuojaus už O’Henry Park, kairėj pusėj.

Subatoj, November 25, 1939
Užkviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti. 
Bus gera muzika. Skanus užkandžiai. Linksmai galėsite 
praleisti laiką.

ATYDA DRAUGIJOMS IR KLIUBAMS
Remi ai pigiai gražus daržas dėl piknikų, yra didelė šokių 
salė—2 barai: vienas lauke, kitas viduj, taip kad lietui 
užėjus galima laikyti pikniką pastogėje. Duokite rezer
vacijas dabar dėl ateinančių metų.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

EGG _____
NUT _____
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

antrašu 4840 Lincoln
j

labai puošniai išdeko- 
turtingai įrengta. Šalę 
biznio, p. Globis ga- 
valgius. Kadangi “lie-

DAR VIENAS NAUJAS 
BIZNIERIUS

NORTH SIDE. — Per 
metų dirbęs pas kitus tavernų
biznierius, p. Chas. Globis, su
manė pats atsidaryti nuosavą 
taverną 
Aye.

Vieta 
ruota ir 
tavernos 
mina ir
tuviško pasaulio” toje apielin- 
kėje nėra, tai p. Globis užsira
šė “Naujienas”, kad žinotų kas 
kitur dedasi.

Linkėtina p. Globiui geros 
kloties naujoje vietoje. —VBA.

Jei Jaučiatės Išvargę 
ir Jėgas Išsisėmę

Kai kas skauda, 
kai kenčiate nuo 
reumatizmo, ke
pė n y s skauda, 
;galva, tulžies ak
menys, strienas 
diegia, kaulų 
reumatas, odos 
>Ųga, persišaldę 
ir tt. neužvilkin
dami, skubėkite 
pilnu pasitikėji
mu į Dr. Michael’s šakninių vai
stų krautuvę.
ŠAKNŲ GAUSA NUO LIGŲ 

GAUSOS
• Aukštam kraujo spaudimui
• Kepenims—talžei
• Skilvio ligoms
• Užkietėjimui
• Dusuliui

Raumenų Skausmus 
Drėgnas Oras Neša

sų ja kartu 
orai, sniegas, 

Taigi, važiavi- 
pavojingesnis.

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO 

ARBA 
LIKIE- 

RŲ 
STORE

TIKRAI
GERA 

VERTYBE

ttO 
mot

ULD GOLD DfSTRIBUTORS.INC 
CH,c«gfe

METŲ 
SENA

• Slogoms
• Nervams

• Bronchitis
• Galvos gėlai

Kraujo spaudimas atitaisomas 
nemokamai.

Dr. MICHAEL’S 
HERB REMEDIES 

1223 MILWAUKEE AVĖ. 
3059 LINCOLN AVĖ. OLD GOLD DISTR'bU

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

Dabar Mokame 3^/2% Už 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

FEBERĄLIS/WINGS
LOAN ASSOClATIONof Chicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Saugus Vairavimas 
Keliams Palijus

Automobiliu vairuoti gali iš
mokti visi. Kas iš prigimties 
palinkęs prie mechaniko dar
bų, tam ir vairavimas labiau 
sekasi Natūrali u būdu išmokti, 
kitiems — neturintiems tų pa
linkimų — tenka nugalėti taisy
klių keblumus. Betgi, kaip 
taip ir šie gali tapti gerais 
tomobilių vairuotojais.

Nuo šio pa'vasario, kaip
gia Chevrolet Motorų skyriaus 
patarnavimų ir mechanikų ve
dėjas Ed. kiekinei’, naujų au
tomobilių skaičius žymiai pa
šoko. Gatvėse galima pamatyti 
labai daug naujų karų. Su
prantama, kad ir naujų vairuo
tojų skaičius ’yra kur kas di
desnis. ŠiemS-’ tad, ir norima 
šiais patarimais padėti.

Artinasi žiema 
ateina slapesni 
šaltis ir ledas, 
mas pasidarys 
Tokiais keliais
važiuoti yra pavojingiau. Ta
čiau gerai apsižiūrint, ir apsi
skaičiuojant, visada galima iš
vengti pavojaus.

Pirmiausia,1 • teikia važiuoti 
tokiu greitunių, kad visuomet 
galėtumėte sustoti, nors ir blo
giausiam kelio stoviui esant. 
Visuomet atsiminti, kad kaip 
šlapias kelias, taip šlapi lapai 
ant kelio, sniegas ir ledas yra 
pavojum, karas gali paslysti ir 
apsiversti.

Todėl, važi noki ti taip grei
tai, kad galėtumėt saugiai su
stoti. Paskui. Spausti stabdžius 
pirma išlėto pakartotinai, kol 
inžinas dar tebėra gyruose, ir 
leisti motoro jėgos energijai 
mašiną stabdyti. Toliau, visuo
met “nusijauskit” kokiu kelio 
atstumu galėsite karą sustab
dyti, atleidžiant stabdžius men
kiausiam karo palinkimu! pa
slysti, ir prispausti vėl, kai lik 

į arti- ratai pradeda suktis. Jei ke-

ti

EJ2RU

NUDAŽYTI 
KURTENUS

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

KAINUOJA , 
MAŽIAU ■ |

PORA r

Drėgnam orui pasirodžius 
daug žmonių nusiskundžia nu
garos ir kitokiais raumenų 
skausmais. <

Oro pakeisti mes negalime, 
tad, geriausiu daikttr yra pa
mėginti skausmus pašalinti. 
Milionai vyrų ir moterų yra 
patyrę, kad Johnson and John-, 
son’o Red Cross plasteris yra 
puikiausiu daiktu rhumenų 
sus tyrimams ir skausmams 
pašalinti. Tas plasteris švel
nina ir ramina,—padeda paša
linti nugaros ir strėnų skaus
mus. Juo, žodžiu, galima sau 
padėti veik visubse atsitiki
muose, kada įsimeta kokia gė
la į raumenis nuo atsišaldy- 
mu. .

Tas plasteris yra gana pa
prastas vaistas. Jį vartoti — 
’ žsidėti gali kiekvienas be nėg 
patogumų. Ir kaip jis yra 'leng
va užsidėti, taip lengvas ir nu
plėšti. Tad, nueikite f 
iriausią vaistinę ir paprašyki-'lias slidus, tai percikit j^antrą-' 
le Johnson and Johnson Red sias gyras, ir karui 
Cross p’lasterį 
menų skausmui pasirędžius. šimts mylių greitumui į valan-

(Skelb.) dą—sustabdykite. (Skelb.)

j

,4

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

LN8URED
■ .... ------- .. ■■■-. ......... 1-------------------------

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau visokios rųšieS naujus namus ant 
engvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi

sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
imo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
Išgauna geriausį atlyginimą iš Fire Ih- 
uranoe kompanijų dėl taisymo apdegu

sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 mietų. Reikale kreip
kitės prieimazmus

pirmam rau- bėgimą iki aštuonių ar ir de-

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

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

DR. WALSH
ULSKRIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

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

• FOTOGRAFAS
CONRAI)
fotografas

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

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

JOHN PAKEL
6816 S. VVestem Are. Phone Grovehill 6306

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

CAlritt^fliaitU I anlrriAiA 9R 10^0 2343 SOUTH KEDZ1E AVENUE
aUlUlBaUlCIIj; Lapui lUIU KVIEČIA NAUJOS GADYNES CHORASK i

ŠOKIAI PRIE DVIEJŲ ORKESTRŲ . ĮŽANGA 75 CENTAI.
—ui 'u n i
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JUOKIEJI N
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

PETRONEI,® ŠEŠTOKAS MATULIAUSGAPŠIS
ŽUKAS KIENfi

1739 S. Halsted St‘ 4405 Valley ViewChicago, III 1323Chicago, III Baltimore.Md. Baltimore, Md

Turi 12,875 balsųTuri 13,540 balsų Turi 4500 balsų

MOCKUS BULOTH

527 S. 4th St., East

Turi 3000 balsų
Turi 10,960 balsųTuri 11300 balsų Turi 10582 balsų

ROVAITIENE ŽIOKUS

Herrin,

P. GALSKIS

2640 Louis Turi 2100 balsųTuri, 2275 balsų

Chicago, HLAvė

GLAVECKAS
Turi 38181 balsų Turi 32875 balsų

Wilkes Barre. Pa.

ALBIN SMALELIS
DUNDULIENE

Kostner1943NARBUTAS Turi 1250 balsųTuri 1500 balsų615 Cortland St
Chicago,IIIAvė

J. MAKSVITIS

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

Route
Mich.Free Soil EDKINS

KLIKNA
KULESUS

1649NAUDŽIUS■
Turi 500 balsųTuri 650 balsųbalsų

9424 RUSINSKAS
Turi 6025 balsųTuri 7825 balsų KRUKONIS

Rodney, Oont

CANADA

TRUMPICKAS

Turi 500 balsųTuri 500 balsųTuri 500 balsų

Turi 5500 balsų Turi ,5118 balsų

GARSINKITĖS “NAUJIENOSEbalsų

MRS 
4027 
Avė.

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

LIDŽIUS
Deodor St

904 Broad St 
Hartford, Conn.

K. MANKUS 
S. Maplewnod 

Chicago, III.
26,936 balsų

RŪKE
N T St

773 Bisson Avė.

Akron, Ohio

Box 318
Millinocket 
Maine.

185 Silver St.
>. Boston, Mass.

3432 S. Morgan St 
Chicago, III.

AL. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 22325 balsų

TIŠKEVIČIUS
27 Norwood avė. 
Brooklyn. N. Y. 
Turi 3500 balsų

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St 
umcago, IU.

Turi 16438 balsų

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 6708 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10.000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

42 Keith St.
Lee Park, 

Wilkes Barre,

700 S. 9th St.

J/ MAČIULIS 
906 Prescott St-, 
WaiiKegan, 111.

Turi 38575 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ $10.00 DOVANA

Hart, Mich,

J. JURKŠAITIS
308 E. Market St.

JOE VVOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd 

tek Haym.
Turi 16825 balsų

Turi 1000

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto. Canada.

EDWARD JUSAS

Turi 3795 balsų

Turi 1550 balsų

1224 Harrick Avė.
Racine. Wis.

Turi 4500 balsų

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St 

Chicago. IU.
Tel. Lafayette 5647
Turi 27597 balsų

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

Turi 13768 balsų

1519 W. Lombard

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė. 

Nonvood. Mass- 
Turi 1775 balsų

J- ŽUKAS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

J. NOVO- 
GRODSKAS

115 Belwočd avė
Toronto, Canada

2131 W. 24th 
Chicago, III.

ONA DAVGIN
6108 S. State St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 79,647 balsų

Chicago, Ūk 
5890

JOS ASCILLA
1833 Evergreen 

Avė., Chicago, III
Turi 14,700 balsų

BARNIS RIS
Burnside Av.

Chicago, Ilk 
Turi 6675 balsų

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

1108 ElizabethAv.
Grand Rapids, 

Mich.

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

GEO. 
ŠEŠKAUSKAS

S. NArtKIS 
4353 S. Talman Av.

Chicago, III. 
Tel. Laf. 3974 

Turi 111,347 balsų

F. SWEETRA 
Nevvberty St 

Mass.

1418 Muskegon av 
Grand Rapids, 

Mich.

Ten bus išdalytos kontestahtams ir skaityto 
jams dovanos.

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

Turi 23500 balsų

V. BUDV1DIS 
4094—9th St 
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 21365 balsų

Bok 202
Calumet City, III.

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III. 
Tol. Nevaria 8856
Turi 35106 balsų

JOS. AUGAHTS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 10775 balsų

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

135
Lawrence,
Turi 2275 balsų

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

333 So. Ashland Avenue.

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tek Comm. 2073
Turi 130,507 balsų

F. D AUGINT 
359 Jefferson St- 

Aurora,
Turi 15456

1042
Clinton, Ind.

3727
Indiana Harbor.Ind.
Turi 4175 balsų

C. K. BRAZE
7437—14 Avė., 
Kenosh*. Wis.

Turi 22422 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

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

F. BULAW 
806 W. 31st St.

Chicago, III.

Paulina 
Chicago, III.

Turi 800 balsų

SUGDINIS
212 E. Clark St 
W. Frankfort, III 
Turi 2750 balsų

N. 35th Avė.
Melrose Park, Ilk

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIĄ 40.000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS ANTRAS j
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS) NON GRADUS

NUO 201) IKI 5000 BALSŲ

A. L. SKIRMONT 
15722 LaThropAv. 

Harvey, III.
Turi 15,600 balsų

LAIPSNIS TRECIAS
REIKTA 21.000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

AL.
AVIBROZEVIČIUS



šią savaitę ne visi kontestan- 
tai pridavė savo brilstiš, ries ži-: 
nau, kad kai kurie koritėstan- 
tai yra užrašę po kelias prenu
meratas.

Daugiausia balsų pridavė p. 
Dovginienė, ir jeigu ji dar trn- 
jiirti pasidarbuos, lai sekančią 
savaitę persikels į penktą laips
nį, nes jau tik 400 balsų 'thiks- 
'ta. P-ia Dovginienė turi gerų 
rėmėjų ii* pagelbiriinkų, su ku
rių pagalba gali padaryti Siur
prizą ne lik St. Narkiui, bet iri 
J. Sinkui.

Onai Dovginienei persikėlus 
■į penktą laipsnį, geriausi kan
didatai užimti jos vietą yra J. 
Mačiulis ir P. Galskis. Kuris iš 
jų bus laimingesnis, sunku pa
sakyti, bet aš pasitikiu Wauke- 
ganiečiu J. Mičiuliu. Jam jau 
tik 1500 balsų betrūksta, o prie 
to aš iš praeįfies žinau, kad jis 
visados kritiškame momente 
ateina į pagalbą.

Neblogai laikosi ir A. Stanio- 
nis Jr. Jis vejasi arba lenkty- 
niuoja su daugeliu senų kontes- 
tantų.

Na, gerbiami kontestantai, 
nežiūrint kuris iš jūsų busite 
pirmesnis, susimildami nepali
kite ketvirtą laipsnį visai tuš
čią.
Gerbiamieji kontestantai, pra

šau priminti savo kostume- 
riams ir visiems skaitytojams, 
kad k vi tos, kurias jie gauna už 
prenumeratas, bus geros kaipo 
bilietas į skaitytojų koncertą, 
kuris įvyks sausio 14 d. 1940 
Rubsidvių svetainėje. Ten bus

Penktad., lapkričio 24, 1939

Naujienų Kontesto Eiga

$

sa-

Į

išdalintos kaip skaitytojams, 
taip ir koritestantarnš dovano;

T. Rypkevlč’a.

RElkALINGA VEITĖRKA, 666 
Wešt 14th St. Tel. CANAL 9248.

PATYRUSIŲ SKUDURŲ ir vilnų 
skirstytojų. J. CHAPMAN & SONS 
844 N. Halsted St.

\ FARMS FOR SALE 
, .Ūkiai Pardavimui

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
parbininkiĮ-pa Reikia

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

CLASSIFIED ADS 
...  ......—. .. .

PERSONAL

60 AKRŲ BENDROS ir gyvulių 
ūkio -puikioj Mafion Kfeuntės, Mi
chigan dalyj. Kiekvienas žemės ga
balėlis pirmos rųšies. Dideli geri 
budinkai, malevoti ir puikiam sto
vy. Savininkas serga, turi parduo
ti -tuojau už pinigus. $4200.00. Ver
tas $6500.00. Hanson-Osborn, Real 
Estate, Hart, Michiąan.

PARDAVIMUI 5 AKRŲ kampi
nis prie U S vieškelio, 2 blokai 
nuo Fox River. Tinka kokiam nors 
bizniui ir 20 akrų, taipgi,' prie Fox 
River. Kreiptis James Tuma 5338 
Cermak Road.

’ 11 » i »i i .'ii' | ■ į., tu., i > .jum. į
AUTOS—TRUCKS FOR SALE 

Aiitcrmobitiai ir Trokai PardavtmuJ
PARDAVIMUI 1936 MfcTŲ 

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.

PAIEŠKAU MOTERS apsivedi- 
mui. Esu ūkininkas, našlys, apie 50 
rhfetų Amžiaus. Norėčiau, kad atsi- 
liėptų inaždaug tokio amžiaus mo
teris, mylinti taip gyventi. D. Mi
kulskis, Custer, Mich.

HELP WANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA VEITERKA 30— 
40 amžiaus prie lunčiaus taverne. 
Kreipkitės po 5 vakare. 1250 W. 
Madison St.

NAUJIENOS, ChicagO, UI

John A> Sinkaus 
Pasekmės
' Mano pasekmės praeitą 
vaitę dalinai buvo mažesnes,! 
bet ne tuščios. Kelios prenumer 
ratos ir pora garsinimų padau
gino mano balsus konteste.

Kadangi šią Savaitę išpuola 
Padėkos Dieha, (th proga ritlo- 
Šiėdžiai dėkoju Visiems mario

Antanas Shimkus pridavė 
skelbimus ir už tai aš esm’i jam 
la!bąį dėkinga. Miėlas Idumai, 
širdingai pbašau Itfano 'tidką ir 
oliau atsiminti.

fe h
Jonas ir Antanina Tainelis, 

3421 S. Leavitt S’t«, prenumera
vo ‘‘Naujienas”. ‘P-Oi Raineliai 
yra gerai nušrteikę 'lietuviai, au
gina malonią šeimyną: Bdrnice, 
Antdsę ir l^rarik. tlž šios kilnios 
Šeimynos pažintį dėkoju p. Fer
dinandui Urbondvičiui, 3*109 S. 
Leavitt St.

rėmėjams už pafrartią ‘^Naujie- 
nų” jubiliejiniame kdritestė.

Kdrtteštahtaš į; A. Sihkus.
• t s ' s-

John Laudont užlaiko 
du bizniu

■■i
SS;

Žinomas bridgdprirtiėčiams 
kaipo apsukrus ’bižnierius, ku
ris per daug mėtų laiko bučėr- 
nę ir grdsėrnę savame name, 
3441 So. Morgan St., pradžioje 
šio mėnesio nupirko taverną, 
3538 S. Halsted S4. Bižnį pava
dino “JohiTs L. Tavėrn”.1 , • •

Dabar J. Laudont savo ta- 
verno biznio patalpą pertvarko 
ir rengiasi prie “grand open- 
ing”, kurį pagarsins vėliau.

John Laudont bueerneje dir
ba jo patikimas bučeris Petras, 
o tavernoje du bartenderiai. 
Vienas jų, Mike Slavinskas, yrą 
mano rėmėjas konteste.

John švęlnis su nauju 
partneriu

Per eilę metų “restorančikas”, 
John Švelnis yra taverno ir 
lunch biznyje, 3856 S. Union 
Avė. -

Tavern biznį atpirko Stanley 
ir Josee BroneviČiai, bet Jonas

VėstGTane. —J. A. S

i

'N’AUirtENU-AUME-TelėiiHoto

Joe Di Magnio, išgarsėjęs beisbolo lošėjas, kuris 
San Francisco apsivedė su Dorothy Arnold.

.J. Stulga, 6442 S. Union Avė., 
Ttri&ei metų ąitsinaujĮno “Nau- 

h'ierias’A ftfe turi tąveThJbiznį, 
418 #6$ 6'0 St. P-ia ^fulgie- 

fUe yrą Širdingą ir mandagi šei- 
'h^iriirikė. Jį Smagi užėiga vi- 
suonict pilna stočių, nes jie už
laiko getą alų ir mandagiai ap- 
ternauja svečius. T’-ia Stulga 
‘ketino nepamiršti ir mano tal- 
!ką ir paštordti riaujų prenume-j 
'ratoidų, kad padidinti musų 

šeimyną.
ONA DOVGIN
'6103 So. Statė St.
Tel. Englė\vood 6530 ■

talkos ■a

JUOZAPAS BALCHUNAS
Persiskyrė su šįuo pasauliu 
pkriTha 20 d.,| 4:0ft ■ vai., po 
iet, 1931Sm., sulaukęs pusės . 

amž., gimęš Lietuvoj, Gulio-
niškės kaime, Višakio-Rudos 
parap., Mariampolės apskr., 
Suvalkų rėd.

.Amerikoj išgyveno 39 m.
•Patiko dideliame nuliudime 

du sūnūs, Arthur ir Juozapą, < 
Akfon, Ohio; brolį Antaną, 
brolienę Zofiją ir jų šeimyną, 
seserį Oną Šimalavičienę ir l 
švogerį Joną ir jų šeimyną, , 
PittšbuYgh, Pa.; du - pusbro- 1 
liūs—Antaną ir Andriejų Bal- 
dhuhus ir jų šeimynas, o Lie
tuvoj—seserį Magdaleną Jac- ] 
kūnas, švogerį Bronislovą ir 
gimines, draugus ir pažįsta- v 
mus.

Kūnas pašarvotas* koplyčioj, 
10232 S. Michigan Avė. namų 
telefonas, Cdmmodore 1946. ' 
Laidotuvės 1 įvyks penktad., 
lapkričio 24 di, 1:00 • vai. po 
piet. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Liet. Tautiškas kapines.

Visi. a. a. Juozapo Balchuno ' 
giminės, draugai ir paižystdfni 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Štinai, Brolis, ‘Brolienė, Sesuo, 
švogeHs, Pusbroliai ’ir Gim. i

Laid. Dir. I. J. Zdlp, ^ėl. 5 
YARDS 0781.

Nuo Francės 
Daugent?

r* *

Štai mano rėmėjai: P-ai Za- 
rankai yra labai malonus žmo
nės. Turi patogią užeigą Gerie- 
voj. P-ai Zhrarikai yra seni’, 
“Naujienų” skaitytojai. Sako,, 
mes be “Naujienų” kaip be 
'draskos, tad man buvo lengva; 
gauti prenumeratos atnaujini
mą.

Taipgi maloni moteris K. Pa- 
’cunas atsinaujino prenumeratą.

KViETKININKAS
'Gfilės Vestuvėms, Bankietams t 

ir fagrabams -
3316 So. Halsted Stred 

' TeL YARDS *7308 J

llfVFfKKL U V Ll l\ IO Visas Pasauli^ 
Dalis

W
Oėlės Myiiritičins 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

JURGIS NORIŪŠIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 22 d., 8 vai. popiet, 
1939 !fh;, Sulaukęs 62 m. amž., 
Žimęs Lietuvoj, Raseinių mie
te. '
Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nubudime 

mdte¥į Oną, sūnų Viricą it 
marčią Oną Noriušis, 3 anū
kus: Moniką, Dolores ir Donna 
Mae, o Lietuvoj—dukterį Mo
niką ir sūnų Antaną ir gi
mines.

Priklausė prie R. ię. Susi
vienijimo Amerikoj, Indiana 
Harbor skyriaus.

Kilnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 S. 'Hals
ted St. Laidotuvės įvyks su- 
batoj, lapkričio 25 d., 1:30 v. 
popiet. IŠ ‘koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines. e "

Visi a.* a. Jurgio Noriušip j 
giminės, dtaųgai ir pažįstami t 
esat nuoširdžiai kviečihmi da- ' 
lyVaUtį lUidotuvėše ir suteikti *, 
jam paskutinį patarnavimą ir , 
atsisveikinirhą.

Nubudę liekame, :
Moteris, Sūnūs, Marti, Anų- . 

kai ir kitos 'Giminės.
Laid. Dir. P._ J. Ridikas, * 

Tel. YARDS 1419.

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA-CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS x

BARŠKIS FURNITURE HOUSĖ, Ik.
**THE HOME Of FINE FURNITURE* SI^ČE 1994 ' ,

1748-50 West 47th St Phone Yards

Katie Pacunas yra pati “gaspa-iji turi gražų kambarį, kurį no- 
dorius” ir gera gasphdiilė, la-" 
bai tvarkiai veda gyvenimą. 
AČiu tau, Katie, už gerą širdį.

St. Charles, III., užėjau ma
lonius žmones, tai ponai Ol'eck- 
nai. Užsirašė “Naujienas” riie- 
tanis. P-^ai Olecknai labai gra
žiai gyvena. Aš lipkiujr toliau 
laimės jų gyvenime:

Ačiū visiems mano rėnič^ 
j airis.

F. Daugerit.

Stepono Narkio Re 
atėjai “Naujienų” 
Konteste

Mike ir Darata Biago, 4358 
So. Gūlifornia Avė., vieninteliai 
žmonės Brįghton Parke, kurie 
užlaiko aukštos rūšies Siebens 
alį, mandagus ir draugiški 
žmonės. Išauklėjo gražią ir 
rimtą šeimyną, sūrių Arthur, 
'dukterį Loraine ir jaunesnį sū
nų Lennard.

* / .
> . . A

Arina Rimkus, \kuri gražiai 
'gyvena su savo šeimyna nuosa
vame name, 4322 S. Maplewood 
Avė., jau kuris laikas kaip nč- 
'galuoja ir randasi po gydytojo 
JpFifežiurą, /bet “Natijiėnas” vis- 
tiek atšinaujitio trietdnfis, pagel
bėdama man paslėkti paskirtą 
'kvotą. Ačiū. 

* *
> '■ *

Julija Lankauskienė, kurios 
mylimas, vyras mirė 22 mėtai 
atgal, gyvena puošniame nuo- 
šavarne name, '6422 S. Maple- 
wdod Avė., su savo dukrele S te- 
fanija ir žentu Alex Kaspar. Ji 
skundžiasi, kad jai suriku da
bar namuose be gaspadoriaūs. 
Well, Steponas pasižadėjo jai 

’pabtiti už piršlį ir -prisukti ko- 
'k;į našliuką ar viengungį. Beje,

retų parenduoti vaikinui ar 
merginai.

* s): *

Mr. ir Mr^.. J. Jurgaičiai, 
6318 S. Albany Avė., mano uo
lus rėmėjai iiŲ^eni naujienie- 
čiai, gyvena savo nuosavame 
name ir turi švarų ir erdvų 
kambarį, kurį norėtų pąrenduo- 
'ti vaikinui ar merginai.

★ * *
Well, aš šią savaitę turėjau 

Sėkmingus rezultatus. Jei man 
seksis šitaip ir toliau, nėra ma
žiausios abejonės, kad aš savo 
paskirtą kvotą išlaikysiu. Ačiū 
inano rėmėjams. Tarp virš su
žymėtų mano rėmėjų, ačiū dar 
Sekantiems naujieniečiams: E. 
Fetraitiėnei, 2500 N. Newla'nd 
Avė., V. Paleckams, 5329 So. 
Hoįrian Avė., A. Braknis, 6001 
S. Carpenter St., V. Konopic- 
kams, 4525 S. California Avė., 
J. Dragūnui, 4020 S. Rockwell 
St., Franję Sląįųioniui, 2§fl.0^W. 
Pershing Rd., J. Lukošiui, 6K816 
S. Maplewoękl Avė., J. Galdi
kams, 1255 &j5awyėr Avė,, 
Mike Payilioniui', 4403 South 
Maplewood Avė., ir drg Ado
maičiui, 5650 So. Bis'hop S t. 
Ačiū visiciiis, kurie tapote ma
no balsų padaugiiiimo Šėrihin- 
kaiš. Be jiišų pagalbos aš ne
būčiau pasiekęs tolų milžinišką

Nuo U. K. Braze 
Iš Kenoshos

Steponas Narkis,
4353 So. Talmhn A Ve., 

3974.Tel. Lafayette

Mano Talka

HELP VVANTED—MALĖ
>1,, : r _______
REIKALINGA PIENO PARDA

VĖJŲ—geras nuošimtis. Rašyti
1739 So. Halsted St., Box 1107.

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

3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

P-as J. Marcinkus, jaunikai
tis, turi savo ‘namą 4416 —19th 
Avė., taipgi karą. Visada į Nau
jienų parengimus važiuoja; 
myli apšvietą. Yra labai drau
giškas vaikinas ir senas riaujie- 
riietis.

FURNISHED ROOMS— TO RENT 
ĮtojmbMiai

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

. WHOL£SALE FURNITUKĖ , 
Rakandai ir Įtaisdi Ptftdayittitp

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

furMture-iixture for sale

Ponas
74th St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

iAL

Oi

.litai.

* sjc *

F. Povilanskas, 1702 
yra senas “Naujienų” 
s. Abu pp. Povilans-

kai yra malonaus budo žmonės, 
turi savo namą, gražią dukre
lę ir neseniai nusipirko Fordą. 
Apart “Naujienų” gauna ir 
‘‘Keleivį”.

Tariu širdingą ačiū už para
mą. Prašyčiau atkreipti atydą 
— ' jeigu kurie norite “Naujie
nas”, pasiskubinkite, nes gruo
dis afti ir jau baigiasi kontes- 
tas. Šiitėiksite man balsų. Ačiū.

C, K. Braze,
7022 Sheridan Road, 
Kenosha, Wis.

BRIGHTON PARKE
RENDON 5 KAMBARIAI, su vi

sais patogumais ant 2 lubų, šviesus 
porciai.su langais. Kreipkitės, 3856 
Archer Avenūe. .

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

JŪSŲ PROGA SUTAUPYTI ga
na pinigų pas Shoppers. įsivaizduo
kit! Perkant $100 irontihį ‘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.

Nuo Onos 
Viliehes

PARDUOS ARBA MAINYS road- 
houSe—-pigiai — gerą pirkinį. Su
tiks parduoti tuojau. Klausti Char
les ar John 112 ir Kean, Palos 
Park, III.

| SUSIRINKIM AI
L.. .. .... ■■■ t

ma1<gARetžLRbian
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

ląpkrięio -22 dienį,. 1'1 yal. ’P. 
M. 1939 m.; sulaukus 11 sa
vaičių afnž., gimus Chicagb, v 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime , 
motiną ’Mairy. (Ųomėikiš) ir 
tėvą William :E. Žerbian JL; 
motutę ir tėvuką Mary ir Jo- 
seph Domeikis, ir Kėnrifettą 
ir Winidm Žerbian, ir daug ’ 
kitų giminių.

Kūnas pašarvota^ $911 $o. 
Kolrrian Avė. LaidotuVės J 
įvyks šeštadienį, lapkričio 25 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Panelės Šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už Velionės šielą, o 'is 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero : 
kapines. 1

Visi a. a. Margąret Zerbian 
giminės, draugai ir paŽįštdthi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

"Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas ir Tėvukai.

' Laid. t>ir. J. Eudeikis, 
Tel. YARtiS 1741.

m

Antanas ir Ona Linkus, mo
derniškos, gražios Užeigos savi
ninkai, 2552 W. 63 S t., prenu
meravo metams laiko “Naujie
nas”. Jie yra gėri lietuviai, vi- 
suonieniččiai ir mano talkos 
bendradarbiai. Antanas Linkus 
priklauso prie Dariąus-Girėrio 
posto ir bendradarbiauja visuo
se, darbuose. Jie augina šunų 
Richardą ir džiaugiasi, kad »jiš, 
bus jų pavaduotojas. -

» » »
Antanas Jurkus, savininkas? 

bucųriiės Įr grosėilnės, 3225 S J 
Liluaniea Avė., irgi metams; 
prenumeravo “Naujienas”. Ji& 
ir jo žmonele Rozalija yra širs 
dingi ir mandagus, šeimininkai.' 
Jie užaugino du sUnuš: Antaną; 
ir Jopą, ir abu yra sąmonirigi* 
lietuviai. TeVas Antanas beveik' 
'metai laiko kaip negalauja, bet' 
'dabar jau truputį pradėjo pa-; 
sve'kti. Aš jiems širdingai lin
kiu sveikatos, gausos ir sek- 
miriguiho. ‘ m

» 'p »
Ilouis J. Posžkus, Mohtenp, 

III., atšiilauįirio “Naujienas”, 
llis ne tik pats yra “Naujienų^* 
mėgėjas, bet dar ketino ir dau
giau friano talką naujais “Nau
jienų” prdnumėratoriais pratur
tinti. į Mielasis, , ląųkšįu aš tavęs, 
ries kon tęst opą baigą vjsąiąrtt

Ponas M. Lashas iš Michigan 
City, Ind., prisiunčia man pen
kinę atnaujinti “Naujienų” me
tinę prenumeratą.

Ir prie , tam laiškelyje paste
bi, — tik susimildama kopkis 
aukštyn ir daugink balsus, nes 
“jau visi kiti kontestantai pa
liks taip žemai tupėti”.

P-nas Lashas labai simpati
zuoja šiam “Naujienų” Jubilie
jiniam konkursui, pats kiek ir 
kaip galėdamas pagelbėti pla
tinti dienraštį. Kartu man daug 
dnėhgijos priduoda, dirbti šia
me konteste.

Aš labai dėkinga p.p. La- 
shams už jų prisiųstą -penkinę.

Ir vėb prašau gal man tokį 
malonumą suteiksite su kita 
penkine iš jūsų padangės. 
Lauksiu, ir ačiū!

' Ona Vilienė.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO MĖNE
SINIS susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkričio (Noy.) 26 d. Hollyvvood 
svetainėje, 2417 West 43rd St. 1 vai. 
popiet. Malonėkite atsilankyti, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti.

i—j. Keturakis, nut. rast.
KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLIU

BO susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 26 d. 1:30 vai. po pietų, 
1635 49th Ct., Cicero, III. Nariai 
kviečiami atsilankyti—-turime svar
bių klausimų aptarti.

—V. čeptilevičius, rast.

PUIKUS BALDAI 
50% SUTAUPOS!

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

Jūsų“ dol. vėrtaš 100c, kada 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 aiškios. Pinigus grąžins, ne

patenkintam. Pristatymas.
Goodmano taksai. *

Henry M. Goodman 
525 WEST 76th STREET 

3 blokai rytuos nuo Halsted St. 
........... ' , , ,,, ......

-
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PARENGIMAI
•HUMBOLDT PARK LITHUA- 

NĮAN POLITICAL CLUB rengia 
balių šeštadienį, lapkričio 25 d., 
1939. Pradžia 8:00 vai. vakaro, 
American Legion Hali, 3945 West 
North Avė. 'Kviečia visus atsilan
kyti —KOMITETAS.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai I^tri^en^ 

ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.00 '"Nauja Klarnetą su makš
tim $50.00; $50.00 Naujas Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.00 
Drum outfit—$45.00; Hi-Boy—-$8^00 
Crash-Cimbolai ir after Beat Cym- 
bol—$4.50 ir aukščiau. Pakeičiame 
senus Drum-Heads naujais, klarne
tų priedus visiems moderniems 
drumeriams. Perkame ir mainome 
visokius instrumentus.

GOLDSTEIN MUSIC STORE 
914 Maxwell St., Atdara kasdien ir 
sekmadieniais iki 8 v. v. 3 blokai 
nuo Halsted.

■ - ■ •
INSURANCECLUBŠ-SOČIETIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

Nuo J. Mačiulio iš 
Waukegan, III.

Povilas Dauderis, 719 lOth 
St., North Chicago, ilk, yra ke- 
pėjhš ir turi gražią kepyklą, 
kur kelia visokią duįorią ir kėk- 
štiš. Bet jis yra ir dailės mylė
tojas ir getas dainiriihkas-šolis- 
tas, žinomas nė tik musų apy
linkėj, 4)et ir visoj Amerikoj, 
kaipo geras tenoras. Toks žmo
gus yra labai vertinamas musų 
apylinkėj, Už tai jis ir gerą 
biznį daro.

Žo kepyklos antrašas, Pro- 
gress Bakery, 716 Iffth Street, 
Nortli Chicago, 111.

Zigmontas Gabri’s, 827 Adams 
St., Wąukegan, III., yra rim
tas ■ ir laisvų pažiūrų žmogus.

Priklauso prie kelių vietinių 
draugijų, turi savo namą ir jau 
beveik išaugintą šeimyną. Nors 
jis dabartiniu laiku nesijaučia 
getai ir randasi ligoninėj, bet 
neužilgo sugrįš ir vėl kartu su 
mumis dirbs. Linkiu jums greit 
pasveikt ir sugrįšti į namus," 
prie šeimynos.

J. Mačiulis, i
906 Prescatt St., 

Waukegan, I1J.

APDRAUDA
Apdraudžiame namus, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro ir tor
nadų.
Ben. J. Kazanauskaš

2202 W. CERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

as diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Antroją žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičiaus.

Kaina 15c.
——------------------------------------------------------------------ ■■ ■ ■. ■■ ■ ■■■■■■«

Skelbimai Naujienose 
■luoda naudą dėlto, ■ 
kad pačios Naujienos 

naudingos.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis Ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios justi ge
rąjį kostumert bet ^arsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-rne puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur šildoma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose' 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa-; 
tfiniavimu pašaukdami arbaat- 
Veždami:

, CANal 8500
, “NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET : 
Chleągo, IR.

porciai.su
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CIO. LAIMĖJO ARMOUR RINKIMUS 4,006 
PRIEŠ 1,047

Rytoj Dainuos Operoj

Bendrovė Sutinka Derėtis Su Unija

VAKAR
IRUžVAKAR
UiltAGUJ

SIUSKIT KALĖDŲ DOVANAS LIETUVON 
PRIEŠ GRUODŽIO 1-MA

Trečiadienį “Naujienose” pa
darytas pranašavimas, kad C.l. 
O. laimėk Armour and Compa- 
ny rinkimus Chicagos skerdyk
lose, išsipildė.

C.I.O. Packinghouse Workers 
Organizing Committee gavo 4,- 
006 balsus, o AFL Amalgamat- 
ed Meat Cutters surinko 1,047. 
Reiškia, C.I.O. gavo bevelk 4 
kartus daugiau balsų, negu an
troji konkuruojanti unija. 1,254 
darbininkai nepasirinko nei vie
nos unijos.

Rinkimai įvyko Armour cen- 
tralinėj dirbtuvėj pereitą antro

jo, nes ir “kapitalistiniai” laik 
raščiai Chicagoj pasipiktino to 
kiu jo bandymu rinkinių rezul 
tatus pakreipti. Tai nebuvo a 
merikiečių gerbiamas

Siuntinių Suvalkams Nepriima 
Po Vokiečiais

varė gana aštrią agitaciją. Fe
deracijos unijai į pagalbą bu
vo atėjęs ir Martin Dies komi
tetas, tyrinėjantis “prieš-aiųeri- 
konišką veikimą”, bet ta jo pa
galba buvo nekokia. Atvykęs 
Chicagon pereitos savaitės pa
baigoj, rinkimų išvakarėse, Dies 
išdergė C.I.O. uniją kaipo “ko
munistišką” organizaciją ir pa- 
grąsino jos lyderiams krimina
liu teismu. Bet vietoj kad pa
kenkti C.I.O., galimas daiktas, 
kad jis tuo išsišokimu pagelbė-

play”.
Paty/ę rinkimų rezuKalus, 

Armour and Company viršinin 
kai paskelbė, kad jie nusilenkia 
savo darbininkų norams, C.I.O. 
pripažins kaipo jų atstovą ko- 
lektyvėms deryboms ir tuojau 
užves derybas dėl sutarties.

Rinkimai antradienį praėjo 
Janai ramiai, nei viena puse — 
nei unijos nei bendrovė nepada
rė išsišokimų, ir visos puses 
Thanksgiving švenčių proga 
džiaugėsi, kad aštri kova Chica- 
goje larp Armour ir darbinin 
kų galiau pasibaigė darbininkų 
laimėjimu. Jie gavo pripažini
mą unijai ir kartu gavo bendro
vės prižadą, kad netrukus bus 
ir kontraktas.

Antradienį darbininkų rinki
mai įvyko Armour dirbtuvėj, 
Peoria, III., mieste. Ten 183 bai
sais prieš 78 laimėjo Amalgam- 
ated Meat Cutters.

LILY PONS

Pripažino Valandų 
Algų Įstatymų 
Konstituciniu

Triukšmas Dėl 
Teisėjo Holland 
Reikalų

Nėra garsesnes Amerikoj gi
musios ir augusios dainininkės 
už Lily Pons. Turime daug gar
senybių iš užsienio, bet Lily 
Pons yra vietinė, tikrai ameri
kietiška ' žvaigždė.

Rytoj Vakare ji pildys veda
mąją rolę garsioj operoj, “Lu- 
cia”, dainuodama kartu su gar
siu tenoru Tito Schipza. Jis pil-

dys Edgar rolę. Kiti daininin
kai pastatyme bus Louise Hoe, 
Carlo Morelli, Virgilio Lazzari 
ir Anthony Marlowe. Dirigen
tas — Leo Kopp.

Bilietai operai yra nuo $1.10 
iki $4.40. Pastatymas įvyks 
Chicago Civic Operos rūmuose, 
Madison ir Wącker Drive.

(Sp.)

“Bohemian Giri” “Čigonaites” žvaigždės

Firma Turi Mokėti $20,000 
Bausmę.

Teisėjas William H. Holly 
trečiadienį pripažino federalį 
valandų ir algų įstatymą kons
tituciniu ir paskyrė $20,000 bau
smę vienai Chicagos firmai už 
jo peržengimą.

įstatymo konstitucinį pajna-: 
tą ginčijo Mon’tgomery, ^Vard 
and Company firma, kuriai fc- 
deralė valdžia įsakė pristatyti 
Kansas City, Kas., skyriaus do
kumentus. Nužiūrėta, kad fir
ma tame skyriuj įstatymo ne
silaiko. Montgomery, Ward at
sisakė reikalaujamus dokumen
tus parūpinti ir užvedė bylą. Ją 
pralaimėjo.

$20,000 bausmę turi mokėti 
Allied Golf Corporation, 4528 
Fullerton avenue. Firmos vedė
jai prisipažino, kad klastavo re
kordus nerėdami apeiti įstaty
mą, kad nereiktų darbininkams 
mokėti minimum algų ir kad 
jie galėtų dirbti ilgesnes valan
das, negu įstatymas leidžia.

Suėmė Tris
Jaunuolius Už 
Policisto Nužudymą

Juos Išdavė Mergina.
Chicagos parkų policija suė

mė tris jaunuolius už nužudy
mą policisto Harry Francois 
pereitą pirmadienį, Humboldt 
Parke. Jie yra: 22 metų Jerry 
Mangano, 2216 Taylor St.; Italo 
Be tani, 17, 2501 W. Harrison 
Street, ir Joseph Russano, 18 
m. a., 811 N. Francisco avenue.

Policijai juos išdavė 19 me
tų mergina, Sally Zywicki, 1811 
N. Sawyer avenue, kurią jau
nuoliai užpuolė parke pereitą 
šeštadienį.

Trūksta Automobi 
lių Mechanikų

Automobilių Mechanikų- uni
ja skelbia, kad Chicagoj yra la
bai didelis automobilių mecha
nikų trukumas. Paskutiniu lai
ku trokų biznis labai išsivystė, 
ir -įvairios įstaigos mechanikus 
tiesiog gaudo.

Unijos viršininkas, Don Bur- 
rows sako, kad gali darbus tuo
jau parūpinti 300-tams žmonių.

Teisėjas Turi Atsakyti 
Klausimus.

Šiandien miesto teisėjas, brid- 
geportietis, Eugene J. Holland 
turi stoti prieš Cook apskričio 
kriininalę grand dąiurę ir pasi
aiškinti savo ryšius su nužudy
tu gengsterių bendradarbiu, Ed- 
ward J. OTIare. (Jis buvo nu
šautas lapkr. ■ 8, prie Ogden ir 
Rockwęll).' ‘

Darydama O’Hare namų kra
tą, policija surado dokumentų, 
kurie rodo, kad jisai palaikė 
biznio santykius su miesto tei
sėju Holland’u ir padarė kartu 
su juo kelis real-estate užpirki
mus.

Reikalą tuojau pasigavo pro
kuratūra ir paprašė Hollando 
paaiškinti kokios tos tranzakci- 
jos buvo. Holland sutiko tai pa
daryti, bet paskirtą dieną (per 
eitą ketvirtadienį) prokuratū
roj nepasirodė. Vėliau buvo nu
statyta kitas laikas, bet ir vėl 
Holland nepasirodė. Tada pro
kuratūra išleido pašaukimą teis-S 
man su instrukcijomis po.icijai 
Hollandą atvesti teisman prie
varta. Policijai nepasisekė Hol
landą surasti, bet jis netrukus 
jo to pats atėjo teisman. Penk
tadienį po piet prokuratūra pra« 
dėjo tuos Hollando-O’Hare rei
kalus tyrinėti Cook apskričio 
grand džiurės akyvaizdoje.

“Atsisakė “Kalbėti”.
Bet su pirmais prokuroro 

Wilber F. Cowley klausimais, 
Holland pasipriešino ir atsisakė 
klausimams atsakyti. Tarp Hol
lando, jo advokato J.’ T. Harr- 
inngtono ir prokuroro kilo tik
ras “lermas”, ir visi numaršavo 
pas vyriausį kriminalį teisėją, 
J. Prystalski. Ten adv. Harring- 
ton paaiškino, kad Holland ne
atsako klausimus jo pataria
mas, 
konstitucinėmis teisėmis. Prys
talski atsakė, kad to neužtenka. 
Holland turi teisę neatsakyti 
klausimus, jeigu nenori save in
kriminuoti, bet advokatų pata
rimų ir “konstitucinių teisių” 
tam neužtenka. Tokiu bildu, 
Holland turi klasiniams atsaky
ti. «

Kaip atrodo, prokuratūra ne
sitenkins vien klausimais apie 
tranzakcijas su O’Hare, bet 
klausinės Holland’o ir apie ki
tus jo biznio Reikalus, taipgi no
rės žinoti, kodėl teisėjas Hol
land, tarnaudamas nuėsto rakė*

taipgi pasinaudodamas

Aldona Grigonis
šie du jauni dainininkai tu

ri principales rolės operoj “Bo
hemian Girl”-“čigonaitė/’, kurią 
sekmadienį stato “Naujos Ga
dynės” Choras. Opera bus su
vaidinta Chicagos Sokolų Sve
tainėj, 2343 South Kedzie avė.

“Bohemian Giri” bus bene 
geriausiai išpildytas, suvaidin
tas ir sudainuotas veikalas 
“Naujos Gadynės” choro isto
rijoje.

Jack S^rsevičius
Kas, - tikygah, turėtų 

dienįį būti Sokolų svet 
pamatyti šį ' tikrai graži

turėtų sekma- 
ų svetainėj ir 

gražų i?/d|įs- 
rai' gerai pastatytą kurinį. 
“Naujos Gadynės” choras ir ve
dėjas Jurgis Steponavičius ilgai 
ir sunkiai dirbo operai sureng
ti. Reikia tikėti, kad skaitlinga 
publika atsilankys jų pastan
gų vaisiais pasiderėti.

Po pastatymo įvyks šokiai. 
Bilietai iš anksjo 65, prie durų 
— 75c.

Chicagos policija suėmė tris 
vyrus už padegimą maisto krau
tuvės ties 4635-37 Broadway 
avenue, pereitą sekmadienį. 
Liepsnos taip greitai išsiplėtė, 
kad pastatė pavojuj tris šei
mynas, gyvenančias krautuvės 
name^
• Apskričio teisėjo Edmund 
K. Jarecki investigatoriai skel
bia, kad balandžio mėnesio rin
kimuose bene visuose warduo- 
se buvo klastuojami, keičiami 
ir “taisomi”, rinkiminiai rezul
tatai, Investigatoriai dabar per
žiūri visus rinkimų balintus, ir 
jau surado klastavimo žymes 1- 
mam, 4-tam, 5-tam, 11-tam, 20- 
tam, 22-tram, 25-tąm, 28-tam, 
36-tam ir 52-tram \varduose. 
Kriminalis teismas žada paskir
ti specialę grand džiurę dalyką 
patyrinėti giliau.

* .

• Aludininkas Steve Stoich, 
8104 Green Bay avenue, pašo
vė ir suėmė 26 metų plėšiką 
Stanley Styburski, nuo 8513 
Muskegon avenue. Jisai bų^o 
atėjęs alinę apiplėšti.
• Pennsylvania traukinys prie 
Broadway kryžkelio užmušė 48 
metų moteriškę, Katie Vukc- 
vich, 2417 Delaware avenue. 
Vartai buvo nuleisti, bet mote
riškė skubėjo ir manė, kad pa- 
spes pereiti kiton bėgių pusėn.

•; Turtingi chicagiečiai George 
R. Joslyn ir Charlotte C. Joslyn 
neseniai persiskyrė. Vaikai pa
siliko prie motinos. Vakar tė
vas pasikvietė juos pas save 
Thanksgiving pietums, turėjo 
užstatyti $50,000 kauciją, ga
rantuodamas, kad juos grąžins.

• Biznierius Theodore Dalpe, 
4155 Broadway užvedė bylą 
prieš federalius agentus ir val
stijos policiją, kaltindamas juos 
“pavogimu” $50,000 vertės kai
lių ir brangenybių iš jo namų. 
Skunde sako, kad policija ir

< . •

agentai padarė kratą jo 
se ir konfiskavo turtą, 
darni varanto kratai.
• Vieškelių inžinieriai

namuo- 
neture-

‘ų.‘eisme paliuosav0 nuo baus- Paskyrė MirtlCS
Bausmę Russell’ui

mių 12,634 žmones, suimtus už 
arklių lenktynių lažybas.

Teisėjo ryšiai su O’Hare’u, 
kuris kontroliavo arklių lenkty
nių biznį Chicagoj ir buvo pre
zidentas Sportsmen’s lenktynių' Woodwardo (įžiurę paskyrė

Ir Moterys Turi “Kietas širdis”.
Federalio teisėjo Charles E.

parko, stato Holland’ą gana 
sunkioj padėtyj.

šiandien tyrinėjimas bus 
siamas toliau.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

tę-

dienaThanksgiving Padėkos 
nepadarė’ skirtumo. Automobi
liai vakar, kaip ir kiekvieną ki
tą dieną, žudė žmones nelaimė
se. štai aukų skaičius:

Thomas Arcuri, 18 metų am
žiaus jaunuoliu, 848 Hudson 
avenue;

Thomas Colbert, 56, 730 W. 
61st Street;

Charles Kramer, 74, 15408 
Center avė., Harvey;

Caroline Peterson, 86, 
Hirsch Street;

Thomas Fleming, 54, 
Drexel avenue.

mirties bausmę “Kidnaperiui” 
-X- “dainuojančiam koubojui” 
Jack Russell’ui už žmogaus pa
grobimą ir nužudymą. Liepos 
11 d., jisai pabėgo iš kalėjimo 
Oklahoma valstijoj, pagrobė 
Billy Scott Hamiltoną, keliau
jantį agentą iš Arizonos, ir vė
liau jį nužudė. Hamiltono kū
nas buvo ^atrastas prie Ring- 
wood, McHėnry apskrityj, Illi
nois. Pabėgęs iš kalėjimo, Rus- 
sell atvyko Chicagon, kur gy
vena jo žmona Mary (6527 
Kimbark Avcįf) ^ ir Chicagos a- 
py liuke j bu vo su imtas.

’• '■.L.'• žy.

Jį nutėisusl miriop džiurė su
sidėjo iŠ 7 moterų ir 5 vyrų. 
Kai kas manė, kad moterys pik
tadario pasigailės — bet jos pa
rode, kad turi gana “kietas šir-

>.. i.
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duoda naudą dėlto, 
kad pačios 'Naujienos 
yra naudingos.

Jeigu manote siųsti Kalėdų Guiana (Britanijos) .... Dec. 6 
dovanų Lietuvon, paskubėkite. Guiana (Francuzijos).... Dec. 6 
Ryšuliai turi būti išsiųsti prieš Haiti 
gruodžio 1 d., — kuo anksčiau 
tuo geriau. Siuntiniai pasieks- 
Lietuvą laiku, jeigu bus išsiųs
ti ir gruodžio 1-mą, bet ne vė
liau.

Paštas priima kalėdinius siun
tinius visai Lietuvos teritorijai 
—nepriklausomai Lietuvai, taip
gi Vilniaus teritorijai, kuri ne
seniai buvo grąžinta Lietuvai. 
Bet amerikiečių giminės Suval
kuose turės palikti be dovanų iš 
Amerikos. Tas Lietuvos kampas 
dabar yra po vokiečiais — ir 
paštas jokių siuntinių į Vokie
tiją ir okupuotus kraštus, kaip 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Danzi- 
gą, Suvalkus nepriima.

Prieš gruodžio 1-mą reikia 
išsiųsti kalėdinius siuntinius ir 
kitoms Europos šalims, o pas
kutinės siuntinių dienos Pietų 
Amerikos ir kitiems kontinen
tams seka žemiau:

> Pietų Amerika.
Argentina ...........
Bahamas ...........
Barbados ...........
Benuūda ...........

^Bolivija ............
Brazilija ............
Canal Zone ........
Chile ................
Columbia ............
Costa Rica ........
Cuba ...................
Dom. Republic. . 
Ecuador ...........
Grenada ..... ..... ,.
Guadeloitpe .J .....
Guatemala .......

Dec. 13
Dec. 14
Dec. 14
Dec. 6
Dec. 14
Dec. 11

Hondūras ....................
Jamaica ....................
Martiniųuc ................
Newfoundland ............
Nicaragua (Bluefields)
Nicaragua (Corinto) .... Dec. 6
Paraguay .....................
Panama 
Peru ............ i..............
Porto Rico .................
St.’Kitts ............... .
Salvador
Surinam
Trinidad ......
Turks Island .............
Urugay .......................
Venezuela .................. .
Virgin Islands (L\ S.)

Meksika.
Mexico City .............. .
Vietos už Mexico City

Kanada.

Dec. 13 
. Dec. 6 
, Dec. 14

Dec. 13 
Dec. 9 
Dec. 
Dec.
Dec. 13 
Nov. 29 

. Dec. 13
Dec. 14

(j

Dec. 18
Dec. 17

■ /

Žuvo Tralikihio 
Nelaimėj Prie 
Waukegano

Nov. 29 
Dec. 16 
Dec. 13 
Dec. 14 
Nov. 30 
Dec. 6 
Dec. 13 
Nov. 30 
Dec. 13

Dec. 12
Dec.
Dec.
Dec.
Dec. 14Trailand (Šiam)

6
6

West ir Northwest Prov.
East ir Maritime Prov. Dec. 18
Onterio .........................  Dec. 20

Azija.
Australija ..........
Kinija—

šiaurės Kinija ...
Shanghai ..........

Hong Kong

Dec. 18

Dec. 1 
Dec. 1 
Nov. 28 
Nov. 28 
Dec. 1

Manchurija .................. Dec. 1
Netherlands Indies ........ Nov. 14
Naujoji Zelandija ....... Dec. 3
Philippines ...............  Nov. 28
Strails Settlements .... Nov. 14

Nov. 14

Du Vardus 
Praleido

apskai
čiuoja, kad nuo 1932 metų au
tomobiliai Illinois valstijos vieš
keliuose užmušė 7,512 ir 62,000 
sužeidė žmones.
q Apskričio policija užvakar 
padarė eilę kratų Cicero ir Mel- 
rose Parko alinėse, ir areštavo 
27 žmones už operavimą pinigų 
lošimo mašinų ir priėmimą pi
nigų arklių lenktynių lažyboms.

• Spalių 27 chicagietis Eugene 
Johnson buvo nuteistas kalėji- 
man už nesumokėjimą žmonai 
Esther $786 alimonijos. Užva
kar žmona atsidūrė kalėjime už 
melagingus liudijimus. Ji liudi
jo, kad neturi iš ką gyventi, 
bet Johnsono draugai surado, 
kad ji turi gerą darbą ir ne
seniai ištekėjo už kokio tai 
Theodore Bergfjord^ 846 Lili 
avenue.
• Pilsen parke įvyko didžiulis 
čekoslovakų reitingas protestui 
prieš studentų žudymą Čekoslo
vakijoj. Mitingą surengė Čekų 
ir Slovakų tautinės tarybos, 
kalbėjo Dr. Alice Masaryk, pir
mo Čekoslovakijos prezidento 
duktė ir Dr. Vojta Beneš, an
tro prezidento Eduard Benešo 
brolis, < Žmonių dalyvavo suvirš 
4,000.
• Keletą diedų atgal 75 metų 
senelė Mary Downey pavirto. 
Lengvai susižeidė, bet buvo pri
versta atsigulti lovon. Dėl žaiz
dų išsivystė plaučių uždegimas 
ir senelė numirė. Ji gyveno ad
resu 4528 Grenshaw avedue.
• Besileisdamas Chicagos mie
sto airportan, už gelžkelio bė
gių, kurios airportą perkerta, 
užkliuvo ir susikūlė didžiulis

Inžinierius Harry Anderson, 
3857 Augusta Boulevard, buvo 
užmuštas Northwestern gelžke- 
lio traukinio nelaimėj, North 
Chicagoj, netoli Waukegano, III. 
Į darbinį vagoną įvažiavo An
dersono valdomas Chicago-Win- 
nebago ekspresas. Nelaimė įvy
ko trečiadienio vakare.

Du kiti traukinio tarnautojai 
buvo sužeisti. Nukentėjo ugniu- 
kurys, Stanley Mack, 345 Oak 
Lawn avenue, Elmhurst ir Abe 
Cohen, 1054 Granville avenue, 
bagažo vagono tarnautojas. •

Po susikulimo garvežis ir ke
turi traukinio vagonai nukrito 
nuo bėgių. Traukinyj buvo 130 
keleivių, bet tik du buvo 
vai sužeisti.

Laike įvykusių prakalbų 
Liet. Auditorijoj, penktadienį, 
lapkr. 10 d., aukuotojų vardų 
sąraše pastebėjau dvi stambias 
klaidas. Būtent, praleisti var
dai dviejų stambių aukotojų.

Elzbieta Kukas ir Felix Ta- 
vern aukojo po $5.00.. Atsipra
šome už klaidą. —Komisija

Čia Susitiksite
Su Žymiais 
“Politišinais”

leng-

Ar Norite Būti 
Kalėdų Diedukais?

Jeigu taip, nueikite į arti- 
miausį Illinois State. Employ- 
ment Service raštinę ir užsire
gistruokite. Darbą gausite — 
departamentinej krautuvėj, tea
tre, kitur, beveik tuojau.

Dar viena linksma sueiga.
NORTHSIDĖ. — Pastaruoju 

laiku northsidiečiai turėjo daug 
smagių sueigų, bet dabar ren
giamasi prie dar vienos, kuri 
įvyks subatoj, lapkričio 25 die
ną. Tai bus Humboldt parko po
litiško klubo balius, kuris įvyks 
American Legion Hali, 3945 W. 
North Avė.

Kas jau yra buvęs pas šiuos 
“politišinus”, tam nėra reikalo 
aiškinti, o kurie dar nėra buvę, 
tie atsilankę patirs. Bet faktai 
už save kalba, kad Humboldt 
park politinio klubo parengimai 
pralenkia visus, todėl patartina 
kaip vietiniam, taip ir kitų ko
lonijų lietuviams atsilankyti į 
šį parengimą.

, Bus žymių Svečių.
Čia bus ir svetimtaučių vei

kėjų — politikoj ir valdininkų, 
su kuriais susipažinus bendrai 
politinis veikimas sėkmingiau 

1 pirmyn. O 
atsitikus kokiam reikalui, galė
tume pasinaudoti jų patarimais 
arba pagalba. Tad dar sykį pa
tariu atsilankyti į Humboldt 
park klubo parengimą, kuris į- 
vyks subatoj, lapkričio 25 die-

J 
armijos bombanešis. Trys įgu
los nariai išliko sveiki.
• Holstein parke, prie Oakley 
Ir Belden avenue, nežinomas 
piktadaris išgėdino 9 metų mer
gaitę. Užpuolikas supančiojo jai 
rankas, kojas, o vėliau mergai- galima’ varyŪ
tę išmetė iš savo automobilio 
ir paliko gatvėj.

F . . . * t

• North western gelžkelio y ra
dę, Provisoj, tarp traukinių nu
krito ir žuvo 18 metų jaunuo
lis iš Clevelando, Allen T. 
White. Jisai buvo ką tik pabė- ną, American Legion Hali, 3945 
gęs iš U. S. laivyno mokyklos, W. North Avė., 8 vai. vak.
Great Lakęs Navai stoties. X. Š.
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