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RUSU AREŠTUOJA AMERIK
SUNAIKINTA MOKSLO ĮSTAIGAGRAIKAI SUPA PORTO EDDĄ

Graikai iš viso suėmė 13,000 italų
ATĖNAI, Graikija, gruodžio 

3 d. — Graikų karo praneši
mas sako, kad jų kariuomenė 
jau pradėjo supti Porto Eddą 
ir visas jo apylinkes. Graikų 
kariuomenei pavyko užimti Del- 
vino miestelį, kuris randasi žy
miai į šiaurę nuo Porto Eddą.

Uosto ir provincijos apylin
kėse italai labai stipriai laiko
si ir graikams nepasiseko jų 
išmušti.

Kita kariuomenės dalis suge
bėjo paimti Premet kalnų vir
šukalnę. IŠ jos dominuojama vi
si aplinkiniai Kalnai ir skaito
si viena aukščiausių.

Graikų kareiviai numetė sun
kius kariškus .batus, kad ga
lėtų prisliuogti prie viršukal
nės. Vėliau durtuvais sunaiki
no ten stovėjusius italus.

ATĖNAI, Graikjia, gruodžid 
3 d. — Centralinęj fronto <la- 
lyj graikai stumiasi pirmyn. 
Italų belaisvių skaičius jau pa
siekė 13,000. Vien tiktai. :vakar 
suimta 5,000.

Kai italų karininkai sužino
jo, jog graikai^vigna^diepa 
pavyko suimti toks" (finelis ka
reivių skaičius, tai . visai 
nustojo ūpo toliau tęsti kovą. 
Didelis jų skaičius ir dabar pa
siduoda nelaisvėn.

šiauriniame, fronte graikai 
pasiekė* Skumbi * upę. Dabar 
graikai turi labai gerą vieške
lį į Ęlbasanį .miestą, kuris ran
dasi Albanijos centre. v.

Ostrovica kalnuose graikų 
kariuomenei taip pat pavyko 
išmušti italus. Visur jie pali
ko daug karo medžiagos. Vie
tomis graikai gali naudoti ita
lų karo medžiagą prieš pačius 
italus.

KRETOS SALA, Graikija, 
gruodž. 3 d. — Britų karo vy
riausybė fortifikuoja Kretos sa
lą. Iš jos nori padaryti naują 
Gibraltarą, kuris visiškai už- 
kirs kelią italų laivams į Do- 
dekaneso salas.

Su britais bendradarbiauja 
visi salos gyventojai. Visi vy
rai dirba sustiprinimo darbus. 
Suda Bey uostą supantieji kal
nai jau turi stiprias priešlėk
tuvines patrankas, kurios su
laikys italų lėktuvus.

ATĖNAI, Graikjia, gruodžio 
3 d.-— Trys, britų lakūnai, ku
rie buvo laikomi mirusiais, nes 
jų orlaiviui pataikė italų prieš
lėktuvinės patrankos šovinys, 
sugrįžo į savo dalį.

Pataikęs šovinys tiktai ap
vertė orlaivį, bet nesužeidė nei 
vieno laktino. Motorai neveikė, 
bet lakūnas sugebėjo taip vis
ką pakreipti, kad nusilakto gre
ta mažos salelės: Iš tęn par
plaukę prie didesnės, o vėliau 
graikai patys jiems padėjo pa
siekti savo dalies štabą.

Anglai buvo labai gražiai vi
sur- graikų sutikti ir buvo pri
versti sakyti kalbas prieš Mus- 
solini. : . - ‘ Z ' Z.
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NAUJIENŲ. ACM E Telepholo
$500,000 NUOSTOLIŲ. Vaizdas nebaigto Technologijos instituto jNorth- 

• western Universitete, Evanstone, III., ktirį užvakar sunaikino gaisras, kilęs nuo 
pečiuko, darbininkų naudojamo rankoinš šildyti. Nuostoliai siekia pusę milijono 
dolerių .:

Simą valo “geležinę 
gvardiją”

A . • » A . * •

Amerikos lakūnai 
skrenda j Angliją
BALTIMORE, gruodž. 3 d. 

— George R. Hutchinson, Ame
rikos lakūnas, šiandien pareiš
kė, kad 40 lakūnų lėkdina Į 
Angliją Amerikos lėktuvus. 
Amerikiečiai skrenda per toli
mą šiaurę.

Anglijos krantus jie pasiekia 
dešimties valandų laikotarpyj. 
šitokį skridimai vyksta nuo 
praeito mėnesio pradžios. Nei 
vieną kartą Amerikos lakūnai 
vokiečių nebuvo sulaikyti.

Kiekviename orlaivyje yra 4 
žmonės. Iš Anglijos jie sugrįž
ta laivais. Lakūnams mokama 
mėnesinė alga. Aplinkinė kelio
nė užtruksta ligi dviejų savai
čių.

skaičių propagandai varyti pa
čioje Meksikoje ir lotynų Ame
rikoje.

Von Walkęnburger yra nacių 
irt falangos viršininkas. Sulig 
riesenai padaryta Hitlerio ir 
Frenko .sutartimi,: ispanų fa
šistų propagandos' vadovybė 
perduota vokiečiams.

Dabar Hitlerio agentai gavo 
sakymą dėti pastangas, kad 

Suvienytos Valstybes pasiliktų 
neutralios šiame kare.

15 francuzų atskrido 
pas anglus

Didelė traukinio 
nelaimė

SARAGOSA, Ispanija, gruo* 
džio 3 d. — Velilla dėl Ebro sto- 
tyj susidūrė du greitieji trau
kiniai, kurie vaikščioja tarp 
Madrido ir Barcelonos. Užmuš
ta 50 asmenų ir sužeistųjų skai
čius labai didelis. *

Ispanai tepajėgė pataisyti 
tiktai vieną bėgių liniją, karė 
metu geležinkeliai buvo visiš
kai išardyti.

MADRIDAS, Ispanija, gruod
žio 3 d. — Iš La Linea, prie 
Gibraltaro, ateina žinios, tvir
tinančios, jog penkiolika fran
cuzų lėktuvų su visomis savo 
įgulomis šiandien atskrido į 
Gibraltarą.

Orlaiviai skrido praeitą nak
tį ir vakare. Ispanai negalėjo 
tiksliai nustatyti kiek lakūnų 
būVo atskridusiuose lėktuvuo
se.

ITALAI. SKUNDŽIASI DEL 
N A POLIO BOMBAR

DAVIMO

Maciai stiprina pro 
. pagandą Meksikoj

MEKSIKA, sostinė, gtUėdž. 
3 d. — Turima žinių, kad pa- 
skutimais dviem mėnesiais ha* 
ciai padvigubino sav6 agėfitų

AREŠTAIS IR TELEGRAMOMIS BOLŠEVI 
KAI LUPA PINIGUS

Lietuvoj ir kituose Pakaičio kraštuose su
imta daug žmonių

NEW YORK, N. Y., gruodž. 3 d. — New Yorke leidžiamas 
rusų laikraštis “Novoje Russkoje Slovo” rašo:

Latvijoj, Estijoj ir Lietuvoj valdžia pradėjo areštuoti tuos 
žmones, kurie, vyriausybės žiniomis, turi pasiturinčius giminie
čius Suvienytose Amerikos Valstybėse.

Areštuotuosius verčia siųsti į Ameriką, telegramas, kurio
se liepia prašyti prisiųsti pusėtinas sumas pinigų.

šitokiu budu prisiųstus pinigus vyriausybė nusavina ir tik
tai tada paleidžia areštuotąjį.

Jei tie pranešimai teisingi (New Yorke jau gauta tokios rū
šies telegramų), tai reiškia, baigia žinią minėtas laikraštis, jog 
bolševikai ir vėl atnaujino įprastą būdą valiutai gauti.

Kauno burmistras 
baus parduotuves

LIETUVOJ TRŪKSTA RAŠTI
NĖMS BALDŲ

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
gruodž. d. . ~^oria. j&ma>
“geležines gvardijos” lyderis, 
vakar paleido 10,000 savo gru
pės narių, kurie dirbo polici- 
JOJ. 

‘ • •
Jis pasmerkė neramumus ir 

paskelbę, kad bus išmesti iš 
■partijos visi, kurie dalyvavo 
■maište •'pfesuprąto' gvardijos 
■dvasios; uždraudė nešioti 
.žalius marškinius gatvėje; ;

Simą, yra pasiryžęs / apvalyti 
savo partiją nuo naujai įsto
jusių narių, kurie turi labai ra
dikalias idėjas. Simą bendradar
biauja su . diktatorium. '

Dalis Petain kabine
to kelsis Paryžiun

Katalikų bažnyčia 
žydų krautuvėje

LONDONAS, Anglija, gruod
žio 3 d. Vokiečių bombane- 
šiai sugriovė < Ponios Laimėto- 
jos bažnyčią, kuri stovėjo prie 
Kensington kelio..j

Katalikai nutarė parengti pa
maldoms ten greta.* stovėjusią 
dviem žydams priklausančią 
baldų krautuvę. Pats kunigas 
ir '.apylinkės gyventojai , dirba, 
kad greičiau įrengus tinkamą 
altorių ir paruošus viską Ka
lėdoms. ' .;

KAUNAS, Lietuva, gruodž. 
3 d. — Kauno miesto burmis
tras išleido Įsakymą statybinių 
medžiagų parduotuvėms, sandė
liams ir lentpiuvėms.

Įsakyme sakoma, kad dau-• n v įoclKyiilv o<xr\.\JlIicV, Ličiu *Dies prašo padėti i gelis nebaigtų namų sa vininku 
kreipiasi į savivaldybę, skųs-

I damiesi, kad kai kurios staty- 
| binių medžiagų parduotuves, 
bei firmos neparduoda arba la
bai pavėluotai išpildo nebaig
tiems namams užsakymus ir 
tuo budu apsunkina namų bai
gimą.

Kadangi šiuo metu yra dide
lis gyvenamų patalpų truku
mas, tai visi trukdytojai busią 
baudžiami ir traukiami atsako
mybėn.

vesti kovą

KAUNAS, Lietuva, gruodž. 
d. — Komunalinio ūkio ko

misariatas skelbia laikraščiuo
se, kad jis perkąs senus rašo
muosius stalus ir spintas by
loms. Taip pat nesenai Įkurtas 
“Autotrest” ieško per laikraš
čius raštinės baldų, spintų, ra
šomųjų mašinėlių ir tt.

3

KOMUNISTAI NELEIDŽIA 
IŠSTOTI Iš PARTIJOS

NEW YORK, N.- Y., gruodž, 
3 d. — Bernard Grebanier, 
Brooklyno mokytojas, šiandien 

ir dar 
komu-

! WASMINGTON, d. c., gruo- 
džio 3 . d. Vakar kongreso 
narys Dies įper radiją pasakė 
kalbą, kurioje nurodė jo vado
vaujamo komiteto nuveiktus 
darbus. ,

Dies pažymėjo, jog svetimų 
valstybių agentai, pasinaudoda
mi, kiti kiniais amerikiečiais, 
labai smarkiai veikia šioje ša
lyje;

Jie rengiasi organizuoti sa
botažą ir stengiasi kontroliuo
ti pramonę. Dies baigė kalbą 
prašydamas Amerikos visuo
menę padėti jam vesti kovą su 
krašto priešais.

Popiežius vėl siūlo 
Kalėdų taiką

TRAUKINYS UŽMUŠĖ
4 DARBININKUS

d.

. VISIŠKAI SUMAŽINO 
PASKOLAS

KAUNAS, Lietuva, gruodž. 
3 d. — Kauno miesto burmis
tras paskelbė, kad nebaigtų na
mų savininkai gali gauti 
skolų statybai pagreitinti, 
burmistras pabrėžia, kad
skola gali būti liktai ligi 1,000 

litų.

pa- 
Bet
pa-

VICHY, Frąncuzija, gruodž. 
3 d. — Pranešama, kad į Pa
ryžių persikels kai kurios mi
nisterijos. Manoma, kad pirmon 
eilėn ten bus perkelta švieti
mo ministerija, finansų ir vi
daus reikalų ministerija ir dar 
kai kurie nesvarbus departa
mentai.

Karo, laivyno, užsienio rei
kalų ir kitos ministerijos pa
siliks tuo tarpu Vichy mieste
lyj. Betainas buš Versailles rū
muose ir Vichy mieste.

ROMA, Italija, gruodž. 3 d.
Britų orlaiviai, bpmbardąvo 

NapolĮ ir Augustą. Britrii pa* 
darė labai mažus nuostolius ka? 
ro siekiniams, bet smarkiai pa
lietė civilinius gyventojus..

Augusta uoste, Sicilijos sa
loje, italai dabar turi juroš lai* 
vyhO bazę.

karo pranešimai sako, kad 
Graikijoj visuose frontuose vyk- 
sta labai smarkus mūšiai. Ita
lai sulaikė graikų atakas.

pareiškė, kad 1935 jis 
keli mokytojai įstojo į 
nistų partiją.

Paskutiniu metu jis 
išstoti iš partijos, bet jam bu- bilo apie Kalėdų taiką visose 
vo pranešta, kad iš komunistų 
partijos negalima išstoti. Iš jus 
gali tiktai išmesti.

Grebanier pridėjo, kad į me
tus partija iš jo išlupdavo 500 
dolerių. Vieni pinigai eidavo 
nario mokesčio sąskaiton, o ki
ti būdavę imami įvairiems rau
doniems fondams, pagelboms 
etc. Kai įstojo j partiją, tai 
pė pasirinkti slapyvardę.

BENTON, III., gruodž. 3
— Keturi darbininkai buvo už
mušti ir 12 smarkiai sužeista, 
kai traukinys iš šio miesto 
juos norėjo nuvežti į darbo vie
tą. Traukinys susidūrė su gar
vežiu.

Taikiklis bus išimamas iš lėk
tuvo, kai tiktai orlaivis sugrįš. 
Taikiklis visa laika bus laiko
mas statomam sandėly j, 
kurio 
binis.

prie
visą laiką stovės sargy-

LOUIS, M o., gruodi. 3 
Teisinas nagrinėjo Leo

norėjoj

lie-

VATIKANAS, Italija, gruod
žio 3 d. — Popiežius vėl pra-

kariaujančiose valstybėse.
Popiežius davė tinkamus įsa

kymus visiems kariaujančiu 
valstybių Vyskupams ir liepė 
dėti pastangas, kad Kalėdų die
nomis butų taika, “kaip Kris
tus to norėjo”.

PREZIDENTAS IŠVAŽIAVO 
Į KARIBŲ SALAS

NACIAI PASKANDINO 18 LAIVU
Britai neteko 150,000 

tonų laivų įtalpos
Anglai užsakė 60 

laivų Amerikoj
LONDONAS, Anglija, gruod- 

žio 3 d. r— Laivininkystės mi- 
hiiSteris Crošs Šiandien infor
mavo Anglijos parlamentą, jog 
vyriausybė užsako Amerikoj o 
dar 60 prekybinių laivų.

Be minėto užsakymo vyriau
sybe dės pastangas įsigyti ki
tus laivus. Vyriausybė padare 
viską kas yra jos galioje gali- . ' .V» ■' >4 » '• v <1 . J . ,

BERLYNAS, Vokietija, gruo- 
džio 3 d. — Vokiečių kari) pra
nešimas' tvirtina, kad jų sub- 
inarinai vakar du kartus puo
lė britų transpbjįinius laivus ir 
nuskandino 17.■ < " ”'■■• 'Z į/”' ■

Naciams taip pat pavyko nu
skandinti:' vienas karo laivas, 
kuris lydėjo britų kanvojų.

Lydėjusieji anglų karo lai- mai greičiau gauti užsakytus 
vai smarkiai šaudS, bet; sub-laivus. . ;

BugebSjd atlikti savo Svarbiausioji Anglijos. pro- 
dftrbą. Naciams pavyko sunai- blema dabąrniTA iMWinkyšt6, 
kinti Bristolio uostų. pareiškė ministeris.

marinai sugebėjo atlikti savo Svarbiuasioji Anglijos pro

Stato namą taikik
liui saugoti

LOUISVILLE, Ky., gruodž. 
d. — Karo vadovybė stato 

kuriame bus 
saugojami patys naujausieji 
taikikliai orlaivių uomboms.

Kariuomenės bombanešiai pri
valės skristi kokias 35 mylias 
į “kovos lauką” kur jie priva
lės

3 
nedidelį namelį, 
saugojami patys

išmesti bombas.

ST. 
d. — 
Brothers bylą. JĮ kaltina užmu
šus de Blase prieš 11 metų. Iš
kelta aikštėn, jog tuo metu St. 
Louise ėjo kova tarp dviejų 
gangsterių grupių, kurios no
rėjo pagrobti uniją Į savo ran
kas.

Leo Brothers advokatas sa
ko, kad jis įrodė teismui, jog 
jo ginamasis negalėjo padary
ti jam primetamo nusikaltimo.

Teismo nariai susirinko spren
dimui padaryti, o Brothers ga
li išeiti laisvėn, jeigu įneš 10,- 
000 dolerių.

MIAMI, Fla., gruodž. 3 d. — 
Rooseveltas šiandien įlipo j ka
ro laivą Tuscaloosą ir išplau
kė į Karibų juros salas. Pre
zidentą lydi du kreiseriai.

Prezidentas pasakė, kad jis 
turės labai mažai laiko žuva- 
vimui, bet privalės daryti in
spekciją. Nepasakė kada jis su
grįžtąs.

Chicagai ir apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: : . ./-Y

šaltas ir sniegas.
p Šaulė tėka ■ L7:01 r., leid

žiasi 4:19 V. v. <

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Pranešama, kad neramumų metu Rumunijoj buvo pa

degti keli dideli javų sandėliai, kuriuose buvo supirkti vokie
čių javai. •

— Brazilijos radijas praneša, kad britai sulaikė keleivinį 
Brazilijos laivą ir paėmė 22 vokiečius, kurie važiavo į Europą.

— Dideli britų karo laivai labai smarkiai bombardavo ita
lų karo jėgas Lybi joj ir kituose Afrikos uostuose.

— Siamo vyriausybė skelbia, jog jos kareiviams pasisekė 
sumušti francuzus fronto linijose ir sužeisti francuzų laivus, 
kurie norėjo užimti vieną uostą.

— Daugelis Rumunijos ministerių pabėgo į Vokietiją ir 
Jugoslaviją. Dar ir dabar šių valstybių sienas pereina žymus bu
vusių politikų skaičius.
, — Rooseveltas, prieš kelionę į Karibų jurą, pasirašė dekre
tą, kuris leidžia naudoti 25-milijonus dolerių kariuomenės su
stiprinimui įgytose bazėse.

—* šiandien Washingtonė suBirinko svarbesnių departamen
tų sekretoriai. Tarėsi apie galimybes leisti britams įsigyti di
desnį laivų skaičių.

Romos radijas paskelbė, kad Argirokastro ginti pasiliko 
mirtį pasiryžusios fašistų dalys, kurios nepasiduos graikams.
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MELROSE 
PARK

Susipažinkim su 
MelroseParku ■■■ 

Tipiška, Pavyzdinga Amerikos 
Lietuvių Kolonija t

* i v ’

vo, taip ir kitų nuosavybių 
bęi visos ąp^liųkė#

Lietuviui yrą pagarsėję tan? 
Hl|; Sąvp depozitais vietoj 

uosc jie stiprino miestelių 
finansinį gyvenimą. Biznieriai 
ir ftaųjų pPP'PįU Stebėjui |ę 
rezpltatę člą galėjo lengvesnė? 
mk sąlygomis negu kitur gau? 
ti kreditą, ir tuo pačiu lietu? 
viuoąe jie rado pirkėjus, kurie 
beveik visuomet darydami už
pirkimus pipkėjo ‘^cąsh.’?
. Taip, lietuvių pasįapgos <Ja- 
ve prę^pę Męįrpąe Parkui ir 
^itjen)§ Ąjnerjkps mįęsįpms? 
ąų^tį įr tpbul.ętj, yįešąipe» &“ 

-T kų|tųriĮyąų)e 
4ų)ęr^oą gyvepĮmę ■ įietuvių 
Aleįyįję§ ręlė ^įą ąįškęsnė 
įųrbų.t .negu bet įųpųj kįtpj 
Amerikos lietuvių kolonijoje. 
Šį kolonija nęrą tokia kompli
kuota kaip didžioji Chicago, ar 
nęį Cicerų tąd įįętųviškų gy
venimo siūlai lengviau išnarp- 
Ijųįį jr .ąįš’bi.ąį įvęrtįųti.

Kaip Rinkom Medžiagą 
šiąm.e numeryje “Nąųj Ie

nos’* bandę tąį pądaęyti. §t.en- 
^ępies Mdfoąę’‘ paęį<ą pažintį 
is yįsų imsiu. ĘąJb.ėjomės sų 
įįęĮiiviąis vęikėjąis, sų pįęmąi- 
siais lietuviais, a^įgyvęųųąįąįs 
Meb-ųsę Parįių padaugėję,

miesto išaųgįųimą ’ priklauso. Vąęįėųies po semi? “Naujienų” 
kaip pažymi majoras Frenzel, ^mųęęiųs. Ieškojome žipįų oę- 
ir zMeLrųąę^^aęky įį.ctuyiąm&, gapj^ųcijų protą^uųsę ir kpl- 

skaillin-jbėjomės su mieštų viršįpįhkais 
gyy.cptoją taipgi eiliniais žmonėmis.

Norime tikėti, kad perėjęs 
i per informacijas, pašluotas 
šiuose puslapiuose, kiekvienas

Buvo tuomet gal tūkstantis 
gyventojų. Vi§i pąiųai įuyę 
mediniai, o didžioji Lake gaL 
ve — dumblyną^, frjpgčrpppeą 
buvo ir kitos. Susisiekimo ber 
veik nebuvo ir Chicago pasie
kti sųdafė dįd$lf
Miestelio gyventojai buvo 
daugiausiai vokiečiai ig iialąL

Taip atrodė Melrose Par
kas, kai su pereito šimtmečio 
pabaiga ir naujojo pkadžia, 
čia apsigyventi atvyko pirmie? 
ji lietuviai. Jie rado mažytį, 
svetimą, nelabai svetingą mie-

Bet praėjo 40—daugiau me
lų. šiandien, Melrose Parko 
pionieriui sunku tikėti, kad 
tai tas pats miestelis, kurį jis 
anais laikais rado susimetusi 
i mažą grupelę namų prie La-

Melrose Parkas oficialiai va
dinasi lyąinm—“Viljggc”, $an- 
dįen jįfs s|ą|o prętęnzijų ir į 
U)ięsįo lįįulą. pę? gyvęptojų 
lw yjfž HM gpii■ p^igjrti 
ganą sląpibionps pramonėmis, 
dįdelemįs bizųįų įstaigomis, 
ir savo piliečiams $pt.eijkig vi? 
sus didelio mįestp patogumus.

. Lietuviai Trečioj Vietoj.

ginusių ųiipstelio 
lirupę.

Sutąųpę pjrmųs kejis šjiptus’ 
dolerių, j i,e liję ją.u pirkf? DlfP- 
saviis naujus, s/gige biznius, o 
finansiniai atsistoję tvirčiau . ,. , , . . , ^v_

. , . * . .. .v f . nį supratimą kokiomis veze-ant kojų kvietė is Lietuvos sa- y /. .v. 1 t• ...... mis tipiškos Amerikos lietu?yt) gimmes I . t ..
T, j • r i i- vių kolonijos gyvenimas eina.I}ųdąnų dldch puoąųvų ųą- f L;

mų ųięg^jąį, ligtųyiąi yįąpo?l Laikui bėgąnį panašiu bu? 
ippt rųpįijpši j.U9i5 grąįdaį D?- ihi ‘‘Nųjįjįgpos’?. ža^ų apjankytį 
laikyti, kiekvieną^ šfeųgėsį pa- ir kiląs lietuvių kęįopijąs, 
puošti nuosavybę darželių if kąjp Chicagoj, taip ir už Lhi? 
medžiais ir tuo kėlė kaip sa-‘ cągoą ribų.

Daug Pergyveno, 
Daug Visko Mate 
SLA125 Kuopa

Gyvuoja Nuo 1914 Metų.
S. L. A. 125 kuopa susiorgani

zavo gegužės mėnesį, J914 ma
tais. Organizatorium buvo J. 
Daigia, daba*tinis Melrose Pat- 
ko mieste’io “trustee”. Kuopą 
subėrė su apie 11 narių, iš ku
rių buvo sunku sudaryti valdy
bą. Bet vhgi buvo susitvarky-'

PFptąųjąncių gąęlų ir 
nedavė kuopos sugriauti, bet 
stengėsi tuojau perorgan.'žuor 
J. Tąj buvo šie naria;: M. Šeš
tokas, A. Tumelis, F. Urbailis. 
J. Kvędęra.į (miręs), J. Valau?' 
nunas ir J. Bųkjęris.

7ąi buvo ne Jeųgyąą dąybas, 
Dpt yjs npriąj pasiliko sų 

Kįtį nųčj.ų sų

iš SLĄ.

Vž poros metų paliko tik 2 
nai .’rJ. f<. Japkąuąkąs bpvę pir
mininkas, o A. Vaieikauskaš-7- 
i^dipįųkas, ir ir
sekrętorius. Jie palaj^ 
kuopos numerį.

Turėjo Chorą.

Tp kuopą
po truputį augti. jl)2§ ipąlųis 
hpyę jšą.ų^js n# 
!3i?iu !j.wy ir vpif 2ff 
čių. Buvo suurgani^uęia ir vai
kų eborąs, kurį pmkjpo J- 
sth yičjus,. ygljųų hpyb įsteigt j 
»r vaikų mokyklėle, kurios mo- 
Rylgju bijv.0 N- 
T.aiP8> Irnyp “*v*wT 
su J. Dargiu už vedeją. ‘ •'

JV3.0 inptgjs SLA spijįjc ęijj- 
«»<9j ipyjfft . ĮjįOj’ 
nias. Tada ir SLA 125 kuopoj 
j.vy|į;p •‘IcatasJreFg”. PrpsjĮį^ 
griovin)# py 9t?iri<i9

^jųndien fe
JlFBh iMc PW8.U turi 

iiš $300. &ų§ rlnkiųiąj įvyks- 
yą jĮ/ią menesį ir nėra barnių 

yįsį (jrpu^iškai ąiĮgyyenaių, 
kąip broliai Ir seserys.

Laikui bėgant gaį melrosė- 
^arjciečlai’Įr apyliųl ėp įietuvįai 
visi glausis prie musų kuopas, 
nes jąų piato, ka$ geresnis' ry:- 
tojiy. užtikripamąs ■. yrą

Tp^lėJ, brph įir sc^c, prįsirg- 
švjk prie Šųslvienijin)ę Lietuvių 
Aųier koj. Dabar pnųi yų|iiĄ$ -- 
įstojimo ncf.c Į>įa ihpkėll. ,\

, ‘ ’ "’M. S, ....

| Lietuviai Turi 
Tris Atstbyyg JI, f. 
Administracijoje 
Jotįeph pa^Į.b^, lf?ul jLęS; 

administracijoje lietuviai turi 
tris atstovus. Vienaą jų yrą 
miestelio valdyboje, antras ei- 
na Kgygypp TSfį&i® mm Pa
reigas, f) ypft PgrljŲ A4- 
ministygpįjfljg.

Josę0) U,Qg
16th yį įįejgyįg?
miesteĮjg valdytoj- 
nas šįįįu- 
kurie įgip tfpyfyį. įy
svarstg ^įįgįr
mus- L»į^j»; ii'
Miestejįp gpįSyįplijgg, faipgį A/įs- 
šyjų Mstesų fefflisijg pirmi
ninko PIFP^AS.

Jis yra ,S.epM Mslrpsp 
veikėju, pFifci9HS9 PF19 PPliO’ 
flio K|iį|M PFflyisp ApygPF4PS 
Susivippyįmm w U9; 
pas ir 
cijų.

Knygyno Taryboje
Librayy Ęoąr4 pprįp pęreį 

tuose jipjkjippoęe 
tas jaunas, čiagimęs p. Bau 
Leskaųskaą.-Laąko^yskj, spnų; 
seniausių Melrose Parko lietu 
vių biznierių pp. Adam Las- 
kowski, 2001 Lake Street. B1& 
ga sveikata, tačiau,' šitam ga
biam žmogui nedųoįa progoą 
tiek veikti lietuviškam ir vie
šam miestelio gyvenime, kiek 
jis norėtų-ir kięk jo gabumai 
jam leidžia.

Prjžiųri Burkus

Trečias lietuvis valdžioje y4*ą 
p.< Stanley Maliną^sk^°vBrovi 
so Apygardos Susivienijimo pir
mininkas. Jisai yra narys iš 
šešių žmonių susidedančios Ver 
tefans Bark pjątrjęt ę.omjni8; 
ąįon, k^Fi tvarko MeIrųse Pap 
k.9> Maywppdo. rF^??kWl 
ko, Pvįver Grųvp ir perkeįey 
miestelių parku,s ir veikia pa
našiai kaip ir Chicagos Parkų 
Distriktas.

• Yra dar keli lietuviai Mel
uose Parko valdininkų valdinim 
kų eilėse. Policijos departamen
te dabartiniu laiku tarnauja, 
jei neklystam, apie 20 metų, p. 
Louis Rimkus. Jis eina ‘‘Desk’

. ‘, .. ■ • f- • ■ -

sepaųtP pąreiga.s. Departąmem 
te taipgi ilgokų laiką tarnavę 
p. W,ąlter Gaddy.

Melrose Parko 11 ?•
sekretorę įt^rnaųja ir špatus, 
visokių admiųįsfrąyinių daplpr 
atlieka p-lė Frances Ba.čeli,unąą. 
Miesto rotušėje kurį laiką taip? 
gi tarnąyę p. Ąpna Yonphaite, 
dabartinė p-a p. f. Metrikm- 
njpr ’ .■

u^nįągesjų departamente, ku
rią sųąid^dą ją samdomų žmo? 
nių, taipgi savanorių, dabar įįp?, 
tuvių, rodos, nėra. ' . ’

Nųp ĮP29 JPėtų keturi' Vię? 
tos Uątuyiai yyą tarnavę ugnia?. 
gesių departamente, o pęlicistų 
skąičjųs, sų dabąrjjnių p., J|im?

per tų laika sįpkė, viso, 
to-•toš v

Ar
i 4,f

ypWlą — tofnftdfl — liHrįs 
meigfe RžMUOT Įtfelrs^e’ Raęljg 
ir i«gFi9F? dįitelę #'j 
Daugiausia toje nelaimėj pu-

■ kentėjo dalis miesto nuo Lake, 
. į ^ilrų/ir puo ŽO-fos į rytus.

k • • • i V ■ • ‘ ’ J • ■
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A ND Y H. FRENZEL

■*<
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NĮęlro$e Harka\]najpras (oficialus titulą?: prezidentas)
V. ;; BLAISE STUDIO

—--------- ... —

Andy H. Frensi
Dabar |iną M. P.

■ i ■ i 4 v ej O < ' I * : ■ r‘ i ‘ L , t r

ĄIie?lelįo Administracija Suda
ro Š$įį *$idbčjdį< Dešimts

Melrose Park-A Thriving 
Suburbau Cumuiunity

< Ęy ĄNDY H. FĘĮEN^EL
Pręąįdenį, Village of Rfelrųsę Park

, A few of the reąsons why Melrose Park now occupies an 
outstandinp posįtion įų tįę firsjb ęaųjį the West Suburban 
communities, as a thriving industrial, outstanding business and 
reisidential community, can be credited to the interest of its 
many Įoyąl, cjyic minded ęesideųtą piną įhp many b^ųefits de- 
rived from having an efficient village administration.

There is, in addilion to the native born, many extracts 
fr.om varioug lands in Melrose Park, and among its eleven 
thpusand citizens many national characteristics can be noted. 
Among these are some one thousand or more American Lith- 
uanians whose contributions are beyond the placing of values. 
The$e good people are so woyen into the life and welfare of 
Melrose Park that to mention the village without referring 
to them įvould be amiss. They are liberally represented in 
every line of business and profession and are in every civic 
and sočiai activity.

Melrose park is i.deąlly situated on U.S. Route 20; jyigi 
tjie CfiĮ^ą & ięprlhwesterų £ąįlwąy, £hp Chįcago & West 
Towns Rys. Ine., as well as loca| pn$ erosą country l?us routęs 
rendering excellent transportatioų fącįlities.

Our 'vijlage has both Public and Parochial Schoo!s and is 
affiliated with Proviso High School.

Seven ęjiurches provide ample opportunities for worship 
and men of note pccupy the pulpits.

Parks, playgrounds, civic, sočiai, reĮi^ious apd commercial 
organizations adeį to the opportunities of its people tp pursue 
theip chpsen ąctivities.

Milės and miles of paved and well kept streets and alleys, 
efficient police, fire and other necessary departments add to 
the desirability of the village.

a

CUrl L. Dehlinger', Financej 
Wm. .L Drevs, .Fire and Wa? 
ler, Sewcrs and’ Drains; Ha- 
voįįd Ė. Larsen, Streets and Air 
|eys, Highvvays and Transpop? 
tation; James T. Markett, Por

ramu Judicįaęy i)J?d Assęss

Kitį Valdininkai

Likųšiiis ašjųoųis Įpieąteįįų 
valdžios departamentus pri? 
žjurį, Herman y7eis§, iždiniu? 
kas, Gųy C. Gueriųc, ądvoka? 

nr i o i toto-i ir šie šeši valdįųinkaį:Męirpsn parke gnpęą ir pugę^ * f . 
žmogus, visienią žinomas var? 
/jų nĄndy”? Tpii p, Ąuflij H, sioner of Health; 
fT/MML kuris line: sw immp- • . „ ■ t
ri.Q Drisjiclejp PFhi9Sfl?HW? CJji.ef pf
savo ofjpiaĮį žodį Ąlelnįsp R.arr PpįiGej Toįiį/ Priijijąnp, 
ko įįet|Livįąm^ Ghief ; Frank Schuleivitz, Wa?

1 ,, terworks Superintcndeųt: Pe-
Jis yra pirmas Melrose Bar? j j ‘ ‘

majPFas, gįmę§ ipPiaisJ visor. "
ggg 24 mj^stejįp rib°§£. Aid i? ——,____ ___ ;

pradioLs Jauke kjį°j Kiek Melrose Parke 
legiją ir čia ąpsirųdo gyvenimo • 
draugę, p. Elsįė Fręnzel. Turį 

,rM- < jF .su ŠOp? 
na a d., j 103 N. 17th ay^hlie.

Melrosc Parko valdyba susi
deda iš majoro, šešių globo
jii-l rusi ('(‘.s, ir deši ml ies depar- 
tainėnlinių viršui,inkų. ’ 5

pąrcįgąą dą|PiF .ępią 
f - k~
žmogus, visieihą žinomas var7 I)r. A. R. Vincentu Conmiis?

; William F{ 
Zech, Building Commissįonerį

Fire
t ••».'

trr TąssL Maintenance Sųpcr? 
visor.

Yra Lietuvių?
Apie tai niekas tikrų žinių 

nptprj
Vieni spėlioja, kad yra jų

ELMER F. PFUJG
SERVES YQU RIDU!

110 BROADWAY Melrose Park

ESTABLISHpp 1921

VISAI SEIMAI

. Ar atsigjfinaįe kftd kprta k|s 
t#i ‘.prie Vienbs
ijirbfuvės už tai, kad ji lal^j 
gadin^vę nljęgtęljo org deguto 
prodjiktajs sĄogaips dgpgįi? Firr 
I??® !.? gjtyrĮu ’bjjyo
priversta iškplfi j o

o|“ęrąš” Meįrpse įP^rkę “pasitai-

IJ^įnės, dovapų, cįgarų, žai
slų kaįųos žyndai
Kaįčdoiųs. Mes prįstąlęųic yį- 
sąkymųs į jųsų namųą dykąi!

Portes Drug Store
101 BRPADWAY

TeJefjųnas MEprose Park 9799
J’rjMSuso’pTlę yiętps ę^iplj'ęr

kia apie 500. Trečias vėl šalti? 
nis ąąko, kad m gąįįma prls- 
k'aityti iki 3,000.

ąpytiknų apskąičiąvip)o 
gąl jgabipa pfieiti pąsiremiani

W ^ęlpose
Parke turi 500 balsų. Pridėjus 
prie tos skaitlinės lietuvius ne? 
pjlįpčiuis ir pridėjus nepilnamer 
Čiųs, skaičiuojant apskritai pę 
du vpįkii kas šeimyna, atrodo, 
kad Mdrose Parko lietuvių 
skaitiiitė yra kur u°Fs apie 
2,000. . š

ir ^^pode, Melr 
Parko kųiipypinių^e ųų?“ 

stelųipąp, jietųyių bus ąpį^ 209 
Šeimynų. Tie trys miesteliai su- 
daro taip vadinąma ^Proviso v 
Apygardų1/, kurios centras, Iier r 
tėviškame' gyvenime, yra Mel.-! 
rosė Purkas. , ' *

8-is metus ėję Chičagoje Board 
of Bcvicw vyriausįo .se)<rel,o- 
fiaus p■ tfupį>į 
valdininku ČoOk .ąpskrįčįo kri-

M1”®: W 
nusy kalbus < ir ; sii^pąiihga^ 

i w w in
nup 1937' Į|iettb Jo pratėviaĮ 

i.$ V°Metir
*’ ' .. ' S' <• ’!■■■'. ;

Majofo Fn^tbMnį<ąi

p?.
kai -
yre ^l^ss, -t

poorge ^oseo,; :
Mc.S|SHe' aoiiėj^ —

na, kad šeimynų skaičius šie-
y •

GARDUS GĖRIMAI

IR

MĄLONŲS DRAUGAI

LVyJ<ę plr^os' lielpvąife ’ypptū; 
tuvė^ sų italu. DaųpėlĮs sįnąr- 
jkiai. ipyko, kad ^mergaitė n^ą^ w-r<
Įėjo ipėsįrinkti lietuvio. Dabap teėąi ' yra šįeųšeši asmeųys, $ų 
tokios vestuves įvyksta labai vardai? gg|-įd||is jip

4

FOX HEAP TAVERN
Pąųl Ęinpolis, Sav.

10 NORTH I5fh AVĘNUE
MJjpRPpĘ PAilK

mx
GARSINKITE “NAUJIENOSE”
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Melrose Parkiečiai--lr Jie
Dideli Drraugijų Mėgėjai

PAS,Ž™“OSI MUZ'K" [‘‘Jaunoji Karta’’, 
Šuoliais Žengia 
Pirmyn '

Mel-
Jau- 
savo

Turi Jų Labai Daug — Daugiausiai 
Pašaipiųjų 

■ i «i ■

Jaunuolių Grupės.
Bet iv tai dar ne visos 

rose Parko organizacijos, 
ni, Čiagimiai, lietuviai turi
Lietuvių Jaunimo Kliubą, kuris 
žinomas Vardu Proviso Lith
uanian Athletic Club, o jaunos 
mergaitės turi ir savo grupę, 
vardu “Merry Maids”.

Tai, rodos, jau bus visos vie* 
tos draugijos, taipgi kliubai. 
Buvo dar kelios kitos organiza
cijos, bet jos nebegyvuoja. Vie
nas perėmė stambesnės draugi
jos, kitos gi pakriko.

Vienu laiku čia \^ikė 22-troji 
Vyčių kuopa, kurios jau nebė
ra. Buvo, bet pairo ir Labdarių 
9-tas skyrius.

Melrose Parkas, kaip ir kitos 
didesnės Amerikos Lietuvių ko
lonijos, turėjo ir Socialistų Kuo
pą, kuri veikė atsimetusi nuo 
Centro, ir vadinosi Melrose Park 
Branch, Lithuanian Socialist 
Party. Ji pakriko su pasauliniu 
karu.

Melrose Parko garsi smuikinin
ke ANITA NAVICKAITĖ- 

KARNAVIČIENĖ’.

V Urna ' Dany Atsakomingų 
Vietų Pramonėj ir Prekyboje

Ateiviai iš Lietuvos, kurie 
pradėjo Melrose Parke apsigy
venti dar net prieš šio šimt
mečio pradžių, beveik be iš
imties buvo neturtingi, mažai 
mokslo turį ūkininkai arba 
jų vaikai. Kaip ir visi kiti 
Amerikos lietuviai, taip ir mėl- 
roseparkiečiai čia važiavo lai
mės ir geresnio gyvenimo ieš
koti. Didelis nuošimtis jų ne
žinojo rašto ir nemokėjo skai
tyti. • '■ . ; | f

Bet kaip laika; persimainė.

valdininkas vienoj apdraudos 
.bendrovėje, or kitas sūnūs tar- 

I nauja Chicagb> < departamenti- 
UČje krautuvėje.

. * ' ' ’ * ’ ' •* *

i Naujas Gydytojas
Melrose Paikas netrukus su? 

šilauks ib iiaujo medicinos ir 
chirurgijoj daktaro, kai Dr. 
Adam Stanley Schųltz, biznių- 
rių pp. SėhultzTj t sūnūs, Už
baigs savo internavimo perio
dų vienoj ęhieagos ligoninėje^

Arba vėl biznierių pp. Wal- 
ter Piepulių sūnų, jei neklystam

■■■ —'.............. ... ............................ .. „„

—Albertas, yra dailininkas, ir 
šepetį ir dažus mikliai valdo. 
Jo žmona Esther yra mokytoja 
Washington pradinėj mokyk-? 
loj.

Melrose Parko lietuvių jau
noji kartu žengia piritiyii! čia 
padavėme tik kelis pavyzdžius, 
iš kurių galima spręsti, kad 
jaunųjų lietuvių, būvis nebus 
toks sunkus, kaip jų tėvų, ku
rie atvyko į šių šalį didžiu
moj be cento, be mokslo ir be 
anglų kalbos.

(Tęsinys 5-tam pusi.)
rr

A. ANDREWS FU GIH1

Pirmieji Melrose 
Parko Lietuvių
Veikėjai

.Viena stambiausių organizaci- 
jų tolimoje praeityje buvo Ku
nigaikščio . Algirdo Draugija. 
Buvo ir Piliečių Pašalpinis Kliu
bas, taipgi jau mirusi šv. Jono 

(nesumaišykit šitos

Į tokių tarpų įeina:
Antanas Prabišius—miręs
Frank Lapinskas—miręs
James Jasiulis—:miręs
Frank Rajūnas (dabar gyve

na Mayvvoode)
William Kudilas
Matas šeštokas
J. Yoncha
Adomas Laskowski-Leskaus-

<as

į rolę, kurių jie vaidina pre
kyboje, pramonėje ir kultūro
je, nemanytum, kad jų tėvai 
buvo tie neturto ir vargo pelės, 
kurie dabar jau yra gerokai 
prasimušę gyvenimam
Trys Sūnus, Visi Mokslus Išėję

štai, biznieriai pp. LaskoW- 
skiai. Vienas jų šunus yra mie
sto- valdyboje, kitas išėjęs che
mijos inžinieriaus mokslus, 
trečiasis irgi yra profesijos 
žmogus, baigęs, rodos civilę 
inžinerijų. J

Muzi ko s M okytoja
Biznierių Navickų duktė, p. 

Anita Navicka'itė-Karnavičienė ’ 
yra išėjusi aukštus, muzikos 
mokslus, grojo Lietuvos Radio
fono simfonijoje, dažnai pasi
rodo koncertuose, ir mokyto-* i 
jauja Proviso mokyklos muzi-/ 
kos skyriuje.
Lietuviai Proviso Mokykloje
Toje pačioje Proviso moky-

HARDWARE, PAINTS AND GLASS

1904 Lake Street Phone 745

MELROSE PARK, ILL

DOVANA KURIĄ TIK 
JUS GALITE DUOTI

Mylimo asmens paveikslas 
yra be galo maloni dovana. 
Siųskite juos tėvams, drau-

Pamatykite mus šiandieną!

BLAISE STUDIO
(Blaise Kazlauskas).

150 Broadway

BONNIE BEENauji Veikėjai
Iš dabartinių veikėjų kai ku

rie yra suminėti kitose vielo
se, bet savo darbu yra užsi
pelnę pripažinimo ir:

Joseph Galeski (Piliečių

MELROSE PARK, ILL

Kliu-

Sl’A

na-

SU-

Parko

Amc-
Posto

1800-1810 MAIN STREET

Melrose Park, III

2001 Lake Street

APDRAUDA

LASKOVVSKI
Bučemė ir Groserač

Antanas Joncha
Peter Paul Gaddy
Frank Valuckas ,
Ignas (Niek) Petraitis (SLA)
Jchn Narsutis Jr., ir

(SLA)
Jurgis Bukleris (SLA)
Julius Babavičius (SLA)

(10?lQ0 Ketvirtainių Pėdų Didumo)
4fJV .. ....... .

JONAS GUSTAINIS, SAVININKAS PiPmutinis. Lietuvis 
Biznierius- 

Melrose Parke

ninkauja senas melroseparkie- 
tis, Matas šeštokas, 1323 N. 
36th avenue.

Kuopų čia turi ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, -r- 
bulĮnt LDS kuopų No. 88, pa
prastai vadinamų “88-toji”.

Katalikų Organizacijos.
Labai didelę organizacinę re

prezentacijų Melrose Parke tu
ri ir katalikų visuomenė.

Viena stambiausių organiza
cijų yra šv. Jono Pašalpos 
Draugija, kuriai pirmhiinkau- 
ja Jurgis Damaševičius, 902 
Nortli 16th avenue.

Melrose Parko moterys yra 
susispietę prie Šv. Onos drau
gijos, kuriai vadovauja, rodos, 
p-ia Kelpšienė, gyvenanti May- 
woode, 111. ši organizacija na
rėms moka $100 pomirtines 
— $50 iš kasos ir po $1 nuo 
narių, taipgi moka pašalpos li
goje nuo $2.50 iki $5, ir nedau
giau $100.

Ji taipgi moka pašalpų 
rėms kai jų vyrai miršta, 
kiuose atsitikimuose narės
moka našlei po 50 centų kiek
viena.

Skyrių čia turi ir Rymo Ka
talikų Moterų Sąjunga, kuriam 
pirmininkauja melroseparkietė 
p. Ona Urbelienė, 1221 North 
32nd avenue. Skyrius turi, ro
dos apie 40 narių, ir yra gana 
veiklus kaip katalikų, taip ir 
kituose visuomeniniuose dar
buose.

Katalikų organizacijų tarpe 
toliau rasime švento Vardo 
Draugiją, kurios pirmininku 
yra veikėjas p. Fabijanskas, šv. 
Pranciškaus (Tretininkių) D’jad 
kurioje veikliausia narė, dabar 
pirmininkė, yra p. Antanina 
švilpauskienė, 103 20th avenue. 
Yra dar Kančios Jėzaus Draugi
ja, taipgi Marijonų Rėmėjų Pir
mas skyrius, kuriame ta pati 
p. švilpauskienė sekretoriauja. 
Kančios Jėzaus Draugijoj veik
liausias narys yra Miečislavas 
Šimanskas.

Marijonų Skyriaus pirminin
ku yra p. Kazimieras Kontau- 
tas, 903 20th avenue. Skyriuje, 
taipgi ir kitose pažymėtose or
ganizacijose veikli narė yra p. 
Morta Janušauskienė, 906 22nd 
avenue, lakūno p. J. James-Ja- 
nušausko motina.

Melroseparkiečiai, kaip ir vi
si Amerikos lietuviai, yra dide
li organizacijų mėgėjai. Pro- 
porcionaliai, pagal lietuvių gy
ventojų skaičių, ten turbut ra
site daugiau kliubų ir draugijų 
negu Chicagoje.

Bene didžiausia organizacija 
dabartiniu laiku yra Proviso 
Apygardos Lietuvių Pašalpos 
Kliubas, taipgi žinomas vardu 
Susivienijimas Lietuvių Proviso 
Apygardoje, ši organizacija na
rių turi apie 250, ir jos dabar
tiniu pirmininku yra Melrose 
Parko veikėjas, Stanley Mali
nauskas, 1537 North 18th avė.

Nariams moka $200 pomirti
nės, ir nuo $4 iki $8 pašalpos 
ligoje. • .

Politiniuose ir visuomeni
niuose reikaluose didžiausių ro
lę lošia Lithuanian American 
C.tizens Club — Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubas, apie ku
rį plačiau rašoma kitoje vie
toje.

Melrose Parke taipgi veikia 
gana stambus Chicagos Lietu
vių Draugijos skyrius, Melrose 
Park Lietuvių Kultūros Drau
gija. ..

Susivienijimų Lietuvių Ame
rikoje čia atstovauja didoka
ir daug visko pergyvenusi Į Draugija 
SLA 125 kuopa, kuriai pirmi- dr-jos su gyvuojančia šv. Jono 

{Draugija). Tos trys organiza
cijos buvo perorganizuotos ir 
davė pradžią dabartiniam Pro
viso Apygardos Susivienijimui.

Tarp mirusių ir palaidotų 
draugijų taipgi priklauso dar 
dvi, Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Draugija, taipgi ir Lietuvių Re- 
publikonų Kliubas.

Buvo Ir Chorų.

Neapsiėjo Melrose Parkas ir 
be chorų. Vieną turėjo savo lai
ku SLA 125-toji kuopa, bet jo 
jau nebėra. Kitam chorui pra
džią davė Socialistų Kuopa. Jis 
persiorganizavo kelis kartus. Iš 
socialistų choro pasidarė nepri
klausomu, vėliau sutautėjo, pa
siėmė Harmony Kliubo vardą, 
ir pasidalino į dvi' grupes. Vie
na grupe, .susidedanti iš katali
kų jaunimo, giedodavo vietinėse 
bažnyčiose, o antroji grupė, į 
kurią įėjo ir pirmosios dalis, 
pildė viešus programus. Bet ne
bėra ir Harmony Kliubo.

Vienu laiku Melrose Parko 
lietuviai — Didžiojo Karo vete
ranai, ruošėsi suorganizuoti sa
vo kolonijoje Dariaus-Girėno 
Posto No. 291 Amerikos Legio
no sekciją, bet sumanymas ne
prigijo, nors vietos veteranai ir 
žiuri ilgesio akimis į savo kole
gų darbuote Chicagoje. Jie di
džiumoje priklauso prie 
rican Legion Sarlo-Sharp 
No. 368.

“Bendra Žeme”.
I I 

Kalbant apie Melrose
Į Draugijas, vieną dalyką reikia 
pabrėžti, būtent, kad turbut 
niekur kitus Amerikoj, tos orga
nizacijos taip glaudžiai neko
operuoja kaip Melrose Parko. 
Labai dažnai jos rengia bend
rus parengimus, vienai suma
nius stambesnį užsimojimų, ki
tos paprastai ateina į talką. Nei 
viena organizacija neatsižada 
savo politinių ar tikybinių pa
žiūrų, bet jas nebruka pirmyn, 
kuomet iškyla bendras visų lie
tuvių reikalas — pavyzdžiui, 
pašalpa Lietuvai arba perėmi
mas lietuvio kandidatūros rin
kimuose.

Tautinis, lietuviškas darbas 
— tai bendra žemė, kurioje 

I melroseparkiečiai ir jų draugi
jos mielai susitinka.

Lietuviai Parapijos 
Melrose Parke 
Neturi —
Bet Kas Sekmadienį Kunigas 

Atvyksta Pamaldoms
Melrose Parke keliais atve

jais buvo dedamos pastangos 
steigti čia Maywoodo-Beli- 

woodo-Melrose Parko lietuvių 
parapiją, bet ikišiol nepasisekė 
tai padaryti.

Tame darbe iniciatyvą buvo 
paėmusi p. Antanina Švilpau- 
skienė. Su keliomis pagelbinin- 
kėmis ji buvo • surašiusi lietu
viškų šeimynų skaičių, surado 
jų virš 300, bet prie konkretiš- 
ko darbo neprieita.

Pamaldos Italų Bažnyčioje
Lietuvių pamaldos betgi įvyk

sta kartą savaitėje Our Lady 
of Mount Carmel bažnyčioje, 
1000 23rd avenue, kur klebo
nauja italas kun. Rev. B. 
Franch. Kas sekmadienis čia 
atvažiuoja marijonų atsiųstas 
lietuvis kunigas.

Neturėdami savo parapijos

kloję (tai High iSčhool), atle
tikos skyriaus yyiršininku-di- 

rektorium yra* lietuvis p. 
Charles C£issę|j ^?kįtas ^ia^Uį 
męs lietuvis, visoj ,Amerikoj 
pagarsėjęš fOcHb&TIįnihkaš,’ Ah^ 
dy Puplis, yra footballo ko
mandos treneris.

Daug Auditorių
Iš Melrose Parko paeina lie

tuviams žinomas lakūnas J 
Jamcs-Janušauskas. Jo du bro 
Ii ai, Albertas ir John, yra audi 
toriai (Cerlified Public Ąc 
countants) ir tarnauja Chiča 
gojo. j

Jefferson Elektros bendrovė
je, prie Melrose Parko, atsa
komingų vietų ofise užima ki
tas auditoriaus mokslus išėjęs 
lietuvis, p. John Pašalas, kuris 
Piliečių Kliube eina iždininko 
pareigas.

Bražytojas
Albertas šeštokas, veikėjų pp. 

Matas šeštokų sūnūs, yra brai
žytojas Jefferson Electric ben
drovėje. '

Juozas švilpauskas, sūnūs 
Melrose Parko katalikų veikė
jos, p. A. švilpauskienės, yra

Melrose Parko katalikai arti
mai darbuojasi su Chicagos or
ganizacijomis, dažnai katalikų 
įstaigas paremia aukomis ir dar
bu. Nevisai seniai jie čia su
kėlė apie $500 ir įrengė langų 
Hinsdale marijonų vienuolyne.

xxxxxxxxxxxxxxx

SENOJI KRAUTUVE
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Čia Parduodami Geriausi Valgiai

PETER PAUL GADDY
Praneša Melrose Park ir Apylinkės 
Gyventojams, Kad Neužilgo Krau

stysis į Naują Vietą
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Ar dar reikia didesnio panašuųio į konąenįracijoS 
stovyklą?

Bolševikai žino, kad jie atnešė ne “išvadavimą” Lie
tuvos liaudžiai, bet skaudžią priespaudą. Jie žino, kad 
iš tos vergijos Lietuvos žmonės, jei tik gajęty, fegįų 
laukį o likusieji šauktųsi Amerikos ir kitų šabų pagalbos!

Štai dėlko sovietų despotui atskyrę Liętųyą spyg- 
Jįuota tyora nuo pasaulio, kad nė gyva dvasia iš jos 
nepaspruktų.

Dabar bus aišku kiekvįęnąm, kodėl Lietuvos žmo
nės, norėdami pranešti savų gimmęms Amerikoje tie^ą 
apie savo baisi^ padėtį, turį sugalyotį rašymo ku
rio nesupranta Stalino šnipai^ r— kaip kad musų skaitys 
tojai vakar matė “Naujienoše^. \-

NETEKO ŽEMĖS, BET J, P. Talpas.
TURI JĄ DIRBTI

Komisaras M. Mickis įr že
mės ųkio J&mirijųą pirmtebk

kį .dekretą žemės ukįo komisi
jos, apskričių agronomams, 
dyąrų ir kO“

'Tpąmgph visus vąl-

kusi

■M ■r. n-.*.iKHi-.’ įufjglu'y jĮijĮį.'.iiiL'feiMuJj■.r.jiinij

Lietuvos valstiečio slapyrastis

Kaip buvo okupuota Norvegija

Včkąr /ANątyįeųps” paskelbė vieno Lietuvos valstie
čio ląišįo tiĮripį> fcurį gąvo musų- skaitytojas Indiana 
valsjtįjpję, Tąs laiškas buvo rašytas slapyrąščių, kad so
vietų cepzu^ą pagalėtų jo perskaityti.

Laimė, kad Stalino žvalgybininkai nėra gabus tokios 
rųšįes paštą iššifruoti,

“Naujienų” redakcijai pavyko surasti “raktą” į tą 
slapyraštį.

Aišku, kad tik didžiausia bėda galėjo priversti tą 
žmogų imtis šitokios priemonės savo mintims paslėpti 
nuo bolševikiškų cenzorių. Laiško gavėjas atsilankė re
dakcijoje ir iš jo mes žinome, kad laiško rašytojas yra 
paprastas kaifniėtis. Apie tai liudiją, pagaliau, ir pats 
laiško turinys. Galima įsivaizduoti, kiek jisai turėjo var
go, kol išmargino ištisą didelio formato popieros lakštą, 
ir dar su viršum, savotiškai sukąįtalięto alfabeto raidė
mis!

Tas žmogus troško pasiskųsti savo artimiemsiems 
Amerikoje, kad Lietuva pateko i vergiją ir įspėti visus 
Amerikos lietuvius, kad komunistų valdžia, kuri Lietuvą 
pavergė, yra ne “liaudies išvaduotojai”, bet — vagys, 
grobikai, kraugeriai, žmogžudžiai!

Šis Lietuvos valstiečio širdies šauksmas sumuša į 
dulkes visus Maskvos komisarų ir jų pakalikų melus apie 
“laimę” soyietįnęje Lietuvoje.

Už jo pastangą painformuoti Amerikos lietuvių vi
suomenę jį bus jam dėkinga.

SPYGLIUOTOS VIELOS 
TVORA

Baudžiavą Lietuvos valstiečiams
Okupavę Lietuvą, bolševikai pravedė Lietuvos žemės 

ūkyje “reformą”. Pagal ją, visus ūkininkų laukus, pievas 
ir trobas valdžia paėmė į savo rankas, taip kad Lietuvos 
valstiečiai šiandien jau nebėra savo ūkių saviniųkai. Jie 
yra valdžios kumečiai, kurie dirba laukus pagal valdžios 
komisarų planą ir nurodymus.

To ne gana. Iš ūkininkų, kurie turėjo daugiaus kaip 
po 30 margų, okupantai atėmė “perviršį” ir savp nuožiū
ra padalino jį kitiems, surėžę jį sklypais daug-maž po 5 
margus. Kurie gavo tuos sklypus, suprantama, irgi ne
bus savininkai, nes visos žemės nuosavybė yra valdžia.

Bet valstiečiams, iš kuriu žemė atimta, sovietų komi
saras įsakė dirbti savo gyvuliais, pabūklais ir dąrbinip- 
kais ne tiktai tą žemės dglį, kuri yra palikta naudotis, 
bet ir žemę, kuri yra jieiųs atimta! (Žiur. Apžvalgoje 
“Neteko žemės, foęt turį ją ęjirbti”.)

Ir žippHaųsįa Maskvos davatka gali suprgstį, kad tai 
niekąs kįtą, kaip baudžiava Lietuvos valstiečiams.

Lygiai kaip Senosios baudžiavos laikais (iki 1861-63 
m.), taip ir dabar Lietuvos valstietis turi dirbti svetimą 
žemę — ne už atlyginimą, bet po prievarta. Seniąus jį 
versdavo dirbti bajoras-dvarininkas, o dabar valdžios ko
misaras.

Štai kokios “laisvės” susilaukė Lietuvos liaudis, pa
tekusi po Stalino letena.

Tikra koncentracijos stovykla
Sujtręnjpę visas pilietipęs ir pojifįnęs žmonių teisęs 

Lietuvoje, pavergę darbiilinkus “suvalstybintose” pra 
monėse ir pavertę baudžiaunįnkąįs valstiečius, bęlšęvikaį 
užtvėrė Lięįuyos liaudį, kaip belaisvių minią koncentra? 
ęijos stovykloj.

“Naujienoje” jau buvo rašyta, kad ištisai visos Lie
tu vos-Vokieti jos sienos okupantai įsteigė 30, kilometrų 
pločio “zoną” (juostą), kurioje gyventojai neturi teisės 
be paso ir policijos žinios nė į ąrtįpųąusią bažnytkiemį 
nueiti. Kas nori iš tos “zonos” išęitį aplankyti savo gintį 
nes, arba į ją įeiti, ta^ turį paduoti prašymą 
mokant tam tikrą mokestį ir pridedant savo fotografiją; 
ir tiktai tuomet, kai žvalgyba viską ištiria apie tą žmo
gų ir duoda jam leidimą, tai jisai turi teisę peržengti 
''zonos” liniją.

Be šitų suvaržymų, okupąptąi padarė dar vieną da
lyką : aptvėrė visą Lietuvos sieną šešių metrų plęeip jpyę- 
liuota tvora, per kurią eina stipri elektros srovė, kuri 
gali užmušti palietusį ją žmogų! (Žiur. Apžvalgą) Šitą 
fąktą patvirtiną pąčįų Sfąjįpę pąMifcų spauda.r č' 1 ?

“Laisve” įdėjo laišką, kurį 
rašė viena moteris, gyvenanti 
Virbali,uj,e. Jį pgtyirtįną tą žį- 
nią, kad bolševikai užtvėrė Lie
tuvos sieną spygliuotos vielps 
tvora, per kurią einą elektyds 
srovė, taip kad ji nutrenkia 
žmogų, kuris paliečia fv.ųyą. Tu
klu būdų ne tik žmogus, bet ir 
žvėrelis negali pasprukti iš so
vietų “rojaus”.

Ta moteris sako, kad tai pa
darė sovietų raudęnoji armiją, 
kuri—

“... nužygiavo iki xpaįį Lie
tuvos sienos ir užstojo ją, 
kad daugiau kapitalistai (į— 
“N.” Red.) jos neperžengtų, 
ir sudarė punktą, kad iiįekas 
iŠ Vokįetijos ją neperžengiu. 
Ir jie labai sąžiningai sieną 
saugo, kad iš ten neateitų 
vokiečiai. Jie užtvėrė spyglįy 
sieną šešis metrus (apie 20 
pėdų. — “N.” Red.) nuo ru- 
bežiaus ir elektros srovę per 
ją paleido, kas ranką prie jos 
pridės, tai negalės atitrauk
ti.” -5 ) c. ’ V
Laiško rašytoją, nlątyt,’ kar

toja tai, ką jai pasakė (arba 
padiktavo) komunistų komisa
rai. Ji sako, kad ta spygliuotą 
tvora su elektros srove pasieny
je turi sulaikyti “kapitalistų” 
bėgimą iš Lietuvos. Bet tai ne
sąmone. Kam kapitalistus laiky
ti sovietų šalyje, kuomet bolše
vikai yra pasiryžę juos iŠnaikį/l- 
ti?

privatiniai kapitalai yra §ų- 
konfiskuoti. Koks gi bus nuo
stolis bolševikams, jeigu buvu
sieji tų kapitalų savininkai pa
bėgs į užsienį? Jiems dar bųtų 
geriau: ųebęręikčtų tų kapitą- 
hstų areštuoti arba kitokiais 
budais “likvidubti”.

Aiškus dalykas, kąd spyg
liuota tvora pasienyje tapo ųų- 
tie$tą Įtaųi,' kad iš sovietines 
Lietuvos nebėgtų į užsienį inte
ligentai, valstiečių ir darbinih- 
kų judėjimo darbnoįojai ir kad 
jie nepraneštų pasauliui, kąip 
bolševikiški okupantai smaugiu 
LĮetuvos liaudį. v

šituo tikslu ir sovietų Rusijos 
sienos yra aklinai uždarytos. 
Kapitalistų tenai seniai nebėjrą, 
o betgi nė vienam žmogui (iš
imant siunčiamus į užsienį val
džios komisarus) neleidžiįipą 
išvažiuoti iš Rusijos.

JLietųyos .pąsįėųyję bolševįkai 
ne tik užtvėrė šešių metrų pjp.? 
čio spygliuoĮą tvorą, bet ir ųįt- 
stalė 80 kiionteteų "pasienio $><• 
ną” (juostą), į kurią gyve^? 
jai iš tolimesnių vietų 
įeiti (arba iš jos išeiti) be ŠPO' 
cialaus policijos leidimo.

Bot apie pųbjįkos gaųąu/pą 
Rokas rašo jap truputį kitaip, 
negu kad rąšę diena prieš tąi 
jų redaguojamas Jaikrąštis, bų- 
ftent:

•“žrpopių buvo apie 1,000.”
O pirftiiau jie sakė: “apie 1,- 

2Qp”.
Sąlėje telpa 3,QQ0 ^mopių, lo

dė) “ąpįę 1,00,0” reiškia, jogei 
“ąpįe” Ja įręęciąĮių l<edžjų bų- 
yp tuščios.

■ J’,ęi§ipgespi Įcoresppp^iitąĮ? 
gal bųt> ųuo 1,000 prieis prie 
penketo šimtų.

SOVIETINĖS LIETUVOS 
VĖLIAVA

“ĘUą” aprašo naują sovieti
nės Lietuvos “aukščiausios ta
rybos pręzidiumo” patvirtintą 
valstybinę vėliavą. Ji tokia:

“Lietuvos TSR vajstybinę 
vėliavą sudard raudonas au
deklas, kurio kairiajame vir
šutiniame kampe, prie koto, 
atvaizduotas auksinis piaųtii- 
vas su kuju, o yiršųm jo — 
užrašas aukso raidėmis: ‘Lie
tuvos TSR.’ Valstybinės vė
liavos plonio ir ilgio santykis

Tai reiškia, dviejų metrų il
gio ir vieno metro pločio raU. 
donas audeklas, kurio kampe 
įdėtas užrašas “LIETUVOS 

o, žemiau pjautuvas spTSR”, 
kuju.

Tos
ątmąštąs Kauno įaikrascipose.
Ątrodo labąi peartistiškai.

Rytojus (jau .
kus! “N.” Red.), iš kuriu 
vykdami žemės pertvarkyme 
i yąWyblpį žemfe fon<h yra 
paimta antnorjninė žeiųč, šį 
rudepj arfcHaM, 
riunu ir darbininkais suarti 
MMėM ft® Hk fiftlifcMI® 
30 ha. normoje, bet ir ant 
norminėje žemės dalyjp, pri- 
traukiant prie Jarbo jr 
sius iš tų ūkių žemės skly
pus. Tajp pat įpareigoti visiš
kai nusavintu ubui adonis- 
tratęrmą, ūkvedžius ir komi
sarus, kad jų priežiūrai pą- 
vesti ųkiai butų ląikii suarti?’ 

, I

čia matome du įdomių daly
ku. Viepa, jau ir tie 30 hektarų 
(margų) žemės, kurie yrą ūki
ninkui palikti, kaipo “žemės 
norma”, nėra ją nųoąayybe, nes 
dekrete tie ūkininkai yra vad/.- 
naini ^ukių valdytojais”, o ne 
savininkais. Ūkių savininkas 
dabar yra valdžia. Ji leidžia ų- 
kipinkams ūkiuose gyventi ir 
juos dirbti, bet ji gali juos bet 
kurią dieną išmesti lauk.

Antra, komisaras Mickis įsa
ko ūkininkams suarti savo ark
liais, plūgais ir darbininkais ne 
tiktai 30 hektarų, kurie kiekvie
nam jų yra palikti, BET IR TĄ 
ŽEMĘ, KURI Jš JŲ YRA AT
IMTA.

Tokip pikto išnaudojimo ir 
pasityčiojimo Lietuvos valstie
čiams nereikėjo kęsti nuo bau
džiavos laikų.

Įdomu tai, kad tas nutarimas 
buvo padarytas, kaip sako ko
misaras Mickis, valstybinės že
mės komisijos $. nj. rugpiučip 
men. 7 d.,» qkomisaras jį pa
skelbę tik spą|io 18 d. Vadinasi, 
beveik du su puse menesių ji
sai buvo slepiamas nuo Lietu
vos yisuųnąęhės. Matyt, okupan
tai dar nebuvo pakankamai įsi
tvirtinę ir bijojo, kąd vąistiečįai 
gąli p.aiipli lązdą beprašytiems 
‘vaduotojams”1

(Tęsjnyę)
Norvegai

Norvegai kaipo šauliai yra 
labai geri ir skaitomi geriau
siais Europoje. Norvegijoje jau
nuolis jau nuo 16 metų įrašo
mas į iam tikrąs draugijas, ku
rios rūpinasi išmokyti vartoti 
ginklą. Tokiu budu jaunuoliai 
pilnai aphiokomi, kaip ginklą 
Vartoti ir kaip pataikyti į taikj- 
11Į; žinoma, tas daroma tik 
tam, kad jaunuoliui, kuomet 
teikia (atmauti kariuomenėje, 
kad butų lengviau ir greičiau 
išmokti kareivio amatą. Tokią 
sįstema naudojama ir Švedijoje 
ir Suomijoje.

ši sistemą labai pagelbėjo 
poryęgams. Jie trumpam 
tjpk suspėjo susiorganizuoti ir 
tiek padaryti vokiečiam^ žalos, 
kad net patys vokiečiai stebė
josi. Sakoma, kad sausžemio 
kovose Norvegijoj vokiečiai ne? 
teko 65,000 užmuštais, neskai
tant sužeistų. Užmuštųjų buvo 
toks didelis skaičius, kąd nespė
ja jų laidoti. Paprasti eiliniai 
kareiyiai buvo . sukraunami 
kokį nors didelį medinį pastatą 
ir sudeginami. Tokiu budu bu
vo sudeginta ir viena medine 
didelė bažnyčia. Ji buvo di
džiausias pastatas tam mieste
lyj. Vokiečiai prinešė ją pilną 
užmuštų savo kareivių ir pade
gė. Kunigui net neleido išnešti 
iš bažnyčios ir šventenybes.

J žemę vokiečiai laidojo tik 
, įvairaus rango karininkus. Ne

toli nuo Oslo yra didžiausios 
kapinės visoj šalyj.
apima 72 akrus žemės.

frių kryžkelių. pme įvairias stra
teginių vietų nuotraukas. Tokiu 
būdų Norvegijos teritorija vo- 
jdečiams liko tąip gerai ž.no- 
rna, kaip ir pati Vokietija, jei 
pe geriau.

Ir įsivaizduokit sau, koks bu
vo norvegų jiustel)iųias, kada 
jie pąinatė tuos savo vaišintus 
jaunuolius ir tuos yądipamus 
turįstus ginant Prieš juos su 
ginklu rankose!.. Nejaukią! jąu- 
tė$į ir įie austriįokąi ąusitikę 
akis į akį su sąvo bųyusiąis ge- 
rašįrdčiąis draugais. Bet pasi- 
Uriįnimas vienas — kąrąs, ir 
jįe turį dąryiį ką jų “fįureris” 
sąk«^

Negąąą to. Per paskutinius 
porą Utetų daugelis vokiečių ka" 
riųiųkų, be savo kąsdieninių 
prievolių, dar turėjo mokytis 
danų, norvegų ir švedų kąlbų. 
Tad aiškų, kad Hitleris ruošėsi 

! šiąąi žygiui jau per keletą me
lų. Viskas buvo iš anksto smul
kiai ir gerai apgalvota bei su- 

1 planuota. Šnipijada įstegta 
aukščiausio laipsnio ir su jos 
pagalba jam pavyko pasiekti 
tikslas.

Niekas neremia nacių.
Nacių pasekėjų Norvegijoj 

buvo mažai. Jų veikimas buvo 
nežymus. Quiselingas buvo su
organizavęs nacių pritarėjų par
tiją, bet ji buvo bejėgė ir ma
žai kas prie jos dėjosi. Visi ži
nojo, kas toks yra tas Quiselin- 
gas. Jis pasitraukęs iš Norvegi
jos kariuomenės išbuvo Rusijoj 
kelis metus ir grįžo kaip tik- 

Jų plotas ras bolševikas. Bet tų idėjų lai
das į- kautis nebuvo jam pasisekimo, 

steigė vokiečiai pereitą pavasa- Tat persivertė ir nuėjo Hitleriui 
rį, laidodami ten savo žuvusius tarnauti.
karininkus. Jos jau pripildytos. | Kada vokiečiai okupavo Nor- 
Tad galima įsivaizduoti, kiek vegiją, tai jam įsakė sudaryti 
ten įvairaus laipsnio vokiečių ininisterių kabinetą. Per? tris 
kąriiiinkų guli. dienas jis ieškojo 9 žmonių,

Dabąp pažiūrėkime kaip vo-’ kurie galėtų sudaryti naujos vy- 
kieČiai, atseit Hitleris, ruošėsi 
šiai invazijai. Grįžkime pora

gėri Sauliai.

Atlyginimas už gailestingumą.
Kada 1938 m. Hitleris okupa

vo Austriją ir ją įjungė į savo
yęliayps atvaizdas t yra

‘‘PAVYKO

“Į koncertą buvo
Sovietų Sąjungos genera|iąis 
konsulas Fediušįnas su ž|ųp? 
na ir vice-konsulas Klar|ųąą 
su žmona.” ;
Taįp rašo Mizara apie B|ięę- 

yįčiąds koncertą, kurį pergį|ą 
šeštadienį surengė sovietų •■^911- 
sulatas ir komunistai. Kadangi 
atsilankė tie “aukšti sveči,0y\ 
tik

AukšĖiagsiojo Lietuvos sęvie- 
to pirii|iųhlka.s Justąs Pąjęcki« 
ir sekretorius S. Pųpeikis pa
skelbė “įsaką” apie šventęs §,u- 
sovietintoje Liętiiyęje. Ka edos 
ir Velykos, o taip ir kitos krikš- 
ęįopišltos švdnlėš, yra panaikin
tos. Jų vietoje įvesta kėlios 
bolševikiškos šventės. Minčtatnė 
“įsake” pažymėtos šios švenčių 
dieiros:

L Naujieji Metai — Sausio
1 d.

•2. V. 1. Lenino ir 1905 m. 
sausio 9 d. minėjimo diena—?

• Sausio 22 d.
3. Tarptautinės proletaria

to solidarumo diena (kurį 
sovietų Rusijoje yra paverstą 
militeriz|no demonstravimo 
diena: "NJ’ Red.) — ge
gužės 1 ir 2 d.

4. Lietuvos paskelbimas 
Tarybų Socialistinę Respubli
ka -į li^ppą 21 jtĮ

5. Didžiosios Spalių Socia
listinės Revoliucijos sukaktu-

; ves — lapkričio 7 ir 8 J.
Viąuotjpė į^tąpdies įšven

tė — Konstitucijos diena (tai 
SSRS Stalino fašistiškos kon- 
stitucijos priėmimp — 
“N.” Red.) — gritodžio 5 d;
Panaikindami Kalėdas ir Ve

lykas, bpjševikai pasielgė, kaip 
jbikri teųalikąį. Juk tos šventės 

vi^Hą šventė, antra 
p^vagįįĮo šyfepB — bų^p Jyėhr 
Čiįmbš pčr lakstančius ųrejų 
visbjb Europoje, dar prieš 

?ra,- '

CIVILINĖS METRIKACL 
JOS REIKALU

Paleckio valdžia Kauno archi- 
vyskųpo rūmuose įkųpė civili
nės pietrikaęįjos įstaigą. Ten 
pąSOdinb keletą vąldininįų, ku
pė, greičiausiai, $ų kalabkų ti
kėjimų labąi jnažai ką turi 
bėhdfo. Valdininkai regLlru,oja 
visus gimimų, sųtuoklųvių ir 
pili’ties ąkjjis,

Lįętuvoj ir ųžsienyj gyyęnąjį- 
tįeji Įietųyi$Į<i hątąlikąi |ąbai 
jiėpatenkinti šitokiu pąle.ekinčs 
yaldžioą pąsįelgimu. Li.etuvįšjki 
komisarai ųe tiktąį įsiveržė į 
privatinius aukšto tikybos at- 
stęvo rumus, bet padarė keletu 
aktų, l<yric įžeidžią patį tikybos 
ątstoyą.

Archivyskupo rūmus dabar 
ląišyiaųsįai gaji ląpkyti žydai ir 
pialioĮnetoųąj, ten sutuoktuves 
daro stąčįąbkįąi h; ąteiviąi, ten 
ręgįste.uojąmą įmogąps mirlis, 
hdfs jis ‘‘sielą ątldąyė” hę jo
kių “pątepįjųiį ir įšpąžiųpių”.

Jeigu metrikacijos įs|ąįgą 
(šiandien atsidūrė arehįyy^kųpp 
ritmuose, tai didėlė dalis kąlįf? 
kriptą yĮstem# kątąįir
kąins ir, gailinąs daiktas, pa
čiam Kauno archivyskupui.

Nuę pačios iięprikląusokįo 
gyvenimo pradžios liberališka 
Llėtįjvoą yį$gbįųenė dėjo bą? 
stangas įvesti civilinę metrika
cijų, bet katalikiški vyskupą! 
Ityųyo dWŽįausi tos metrikacijos 
prięšąį. Kiekvienas liber||ij 
Žingsnis buvo sutiktas didžiįp- 
sia kunigų opozicija.

Jeigu butų buvusi Įąikū įvęs- 
ta civiline metrikąpfjąr bų)tų 

suorW«ĮiolQs tjpfe- 
W įstaigos, tai JUty-
čiukai butų neturėję prpjgos pą- 

kMiku

vegijoę valdžios, kad ji priimtų 
tūkstančius jaunuolių iš Austri
jos, kurie ten badą kenčia. Bu- 
yo sutikta- Tįę jaunuoliai iš 
Austrijos ir Vokietijos įvairių 
yiętų važįąyę į Norvegiją, čįa 
prie tarn tikrų aplinkybių gyve
no ir dirbo įvairius darbus. Jie 
burdavo apie Į(>—17 m. amžiaus.

l’agyyeųę |<ųrį laįką Norve
gijoj, jie grįždavo į Vokietiją, 
o kili atvykdavo. Ir taip buvo 
daroma pakaitos be jokių įtari
mų. Buvo užmegzta labai geri 
drąugiškunjo ryšiai tarpe tokių 
pribuvėlių jaunuolių ir vielinių 
gyventojų bei jaunimo.

Be to, dar Norvegiją pasku
tiniu laiku lankydavo įvairiausi 
"turistąi”, kurie vykdavo į 
Norvegiją, neva, tai sveikatos 
reikalais, tai po kalnus palai- 
pidti ir visokiais kitokiais pasi
teisinimais. Juos galima pava
dinti nę tų)rįstąis^ tik valkato
mis, kurie šioj šalyj stabdo 
vieškeliais važiuojančius, ir prą- 
šo pavėžėti. Užsikabinę krepše? 
Jį ant pečių, pasiėmę kai kurie 
gitarą ar mandoliną į rankas-r 
dainuodavo įvairias vokiškas 
dainas; Buvo ir tokių; kurie 
drįsdavo nusiskųsti savo “fiu
rerio” žiaurumu ir skurdžią 
Vokietijos būkle. Toki, žinoma, 
greičiau ’ įgydavo norveguose 
simpatiją S‘r jie greičiau sū vie- 
tipįąis susidraugaudavo, žmo
nės j temš būdavo atviresni.

Norvegui tikėjo į demokrati
ją į žmdgaus teisių laisvę, kaip 
ir mes čia Amerikoje, kad tiki- 
ihe. Tokiu atveju tie, vadina
mi, turistai sau laisvai keliavo 
pėf yi$ą pąlį Niekąs jįęnis ko 
lįo jiepąstejp, niekas jų nesekė 
ir ngpajsė. O jię kudamį laisvi, 
darė planus įvairių viojų, įvąi-

riausybčs štabą. Bet tai jam 
nepavyko, niekas nenorėjo su 
juo dėtis. Tuomet po (rijų die
nų vokiečiai jį išspyrė lauk. Bet 
ir jiems ne geriau sekėsi. Tada 
jie vėl jį pasiėmė ir dabar jis 
eina jiems “lėlės” pareigas.

Norvegų yra griežtas nusi
statymas, kad nedaro skirtumo, 
kaip bus toliau, bet nepasiduoti 
okupantams. Jų yra griežtas 
pasiryžimas kovoti priešą iki 
pergalės. Ir iki šiol norvegai ne
teikia jokios kooperacijos savo 
okupantams, žinoma, tuo budu 
tenka pergyventi gana daug į- 
vairių sunkumų. Bet tas tikėji
mas, kad artinasi diena, kada 
ir vėl jie taps laisvi, priduoda 
jiems naujų jėgų.

Paimkime, kad ir tokį atsi
likimą. Prieš kurį laiką vokie
čiai pareikalavo, kad savano
riais susįrašylų 20,000 darbinin
kų ir važiuotų į Vokietiją. Ne
atsirado nė vieno, kuris butų 
šiam tikslui prisirašęs. Okupan
tai, žinoma, supyko ir pareiškė, 
kad visi bedarbiai bus surinkti 
ir išgabenti į Vokietiją. Bet kol- 
kas dar šių priemonių nepradė
jo. Dar reikia priminti, kad vo
kiečiai žadėjo tuos savanorius 
gabenti tik į tas vietas ir mies
tus, kur anglų lėktuvai nepasie
kia. Bet nelengva .dabar jau 
norvegai taip lengvai įtikinti.

Vėliausiu laikų jr spaudoje 
matome, kad vokiečiams pada
romą daug nuostolių ir sąkoma, 
kad tą i norvegų ąabotašninku 
darbas, jpi tai ir tiesa, tai už
tai norvegų kaltinti negalima, 
nes ta j Lovos tęsinys už savo 
nepriklausomybę.

Reikįa tikėti, kad su laiku ne 
tik norvegai, bet ir visos Jfit- 
Jerįp pavergtos tautos sukrus ir 
nusikratys nuo savęs tą ^lem
tąjį despotą. Hitleris savo me
lagingais prižadais ir klastin
gais darbais daug ką pasiekė, 
bet ar tas išeis vokiečių tautai 
į gera — tai ateitis parodys, 

(GALAS)



1
Trečiadien., gruodžio 4,1940
—** l.-4i !■ ■■ , , .11 I -------- _ , NAUJIENOS, Chicago, III. 6

BRUOŽAI APIE MELROSE PARKO 
LIETUVIUS BIZMI.KIUS

Seniausias ir jauniausias

Seniausias Melrose Parko lie
tuvių biznierius tur būt yra 
Adomas LaskO^skis, kuris už
laiko grosemę ir bučemę adr. 
2001 Lake St. Ądomas užlaiko 
biznį toje pačioje vietoje jau 
suvirš 35 metus. Reiškia, Mel
rose Parkas dabar gana tan
kiai apgyventas, buvę lik di
delis laukas kada Adomas Las- 
kowskis čia apsigyveno.

O jauniausis Melrose lietu? 
vis biznierius, tai 25 metų am
žiaus Blaise (Blažiejus) Kaz
lauskas, fotografas, kurio stu
dija randasi adr. 150 Broad- 
way. Blaise atidarė studijų 
prieš du metu, turėdamas vo$ 
23 metų amžiaus. Bet todėl, 
kad jis toks jaunas, nereiškia, 
kad pas jį nėra talento ir pa
tyrimo. Atsilankęs į jo daybo 
vietą, jūsų reporteris negalėjo 
atsigerėti jo paveikslų gerumu, 
Vestuvių nuotraukos ypatingai 
traukia akį.

PASIŪLOS ŽIEMAI
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

joja Nereikią Cąęb
Rolė-r-iąO ket. pėdų .......... $1J)O
Skystas Stogams Cemen- 

tas. .(5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli Šmotai, pd. 2e 
Plasterboard, pėda ..........  2c
Maliava, rėg. $1.95, apec. $J.?5 
2x6, speciali kairia, pėd. 3j4c 
Cedririiai Postai (7 pėdų) ... 10c 
Storm Sash, dįd. mierų, $1.00 

kaip yra, ............
Taipgi Cementas. Smiltys, žvyrą!

NEREIKIA CASH
(Apskaitijavūnas DYKAI—? 

PRISTATYMAS DYKAI
ALBERT LUMBER

& SŲPPLY CO.
3800 S. Western Avė.

Tel. LAFAYETTE 2101
Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v. v., riedėliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

Muzikališka šeima
Nąujieniečiams uer.ęikia perr 

Statyti Apitos Nayickąįtėų-KarT 
nayičienėų, kuri neseniai grįžo 
iš Lietuvos. Jos tėvelįąi užlaiko 
“VickV’ užeigą adnesu 109 

, Broadyvay.
Anita šiuo laiku mokina mu

ziką Proviso High mokykloje, 
kurią lanko ir jaunesnioji sesu
tė, Stefanija. Apita ypd smui? 
kininke, Stefanija — pianistė.

Ponai Navickai daug dar
buojasi visuomeniškai. Praeityj 
labai sėkmingai surengė vakar 
ruų Pirmyn chorui, Vilniaus 
gyventojų naudai, ir broliams 
Motuzams. Yra ypatingai veik? 
lųs Chicagoš lyietuvid Draugi? 
jos skyriuje ir SLA 125 kuo? 
Poj..

Parūpiną Auksą ir 
Laikrodėlius

Paklausk melrosepąrkiečių 
kokius turite įižnierius, ir jie 
tuojau tarp pačių . pirmųjų 
paminės p. Peter F. Metriką^, 
kuris užlaiko gražią auksinių 
daiktų, rodos vienintelę vi? 
sam miestelyje, krautuvę, ad? 
resu 152 Broadwąy. .Jisai labai 
pąsekmingas biznierius, yyą 
gerbiamas visų Melrose Parko 
gyventojų, ir, yra nepaprastai 
“didelis” organizacijų žmogus. 
Priklauso prie jų visos galy? 
bes.

( Buvo pirmininkas nebeveį? 
kiančios Vyčių Kuopos; per 
keturis metus pirmimpkayo

SS S/lŠ Pralaužė Lietuviams MellOSC Parkas 
Neužilgo Gal Turės 
Javo Spulką

Grąųge dieselinių motorų įmo
nėje.

Rūpinasi, Kad Melrose 
Park Nebūtu Alkanas

Visi pripažįsta, kad stam
biausias viso Melrose Parko 
biznierius, yra p. Jonas Gustai
nis, savininkas “Bonnie Bee’ 
inaisto krautuvės, kuri dabar 
randasi adresu 119 ,Broadway. 
Sekome “dabar” todėl, kad 
netrukus krautuvė bus perkel
ta • į p. Gustainio' nuosavą, 
naujai statomą namą, kuris 
bus dvigubai didesnis tiž da
bartines krautuvės patalpas. 
Naujoji krautuvė bus apie 
10,10j0 kvadrati nių pėdų did- 
žb>> ir randasi prie Mąin ir 
Bro.adwąy gatvių.

Pr. F. Ę. Str^ynecki u
Melrose Parke yra visokių

P-as Gustainis kasdien iš- įdėjimų nuomonių, bet kiekvie- 
parduoda šimtus svątų, kas Pa.s pripažins, kad Dr. Slrzy- 
sąyaitę po kelis tonus šviežos 
mėsos, daro tūkstantinę apy
vartą kitomis maisto reikme- 
nojhi.s įr, i§tikro, prižiūri kad 
Melrose Parkas nebadautu. 

n * *■, y

Bįzųyje tyri nepaprastą pa 
sisekimą, Jis visuomet tylus, 
visuomet labąį užimtas, ir ne- 
m?ri daug ką sąkyįĮ apie savo 
ąąflįenį ta biznio gąbuinus, 
bet jo kostųmeriai pasisekimą 
paaiškins štai kąip:

neckį yra asmenybė artimai su
sigyvenus su visa kolonija ir 
sujpšusį nemažą rolę jos reika
luose.

Dr. Strzynecki, galima saky
tį, pralaužė lietuviams ledą į 
politiką, ne.s jis buvo pirmasis 
lietuvis pakliuvęs į 'vietos vaį-

P. Gaddy vįepąs i$ steigėjų

Nuo to ląiko, fcąi tetari už- 
idapė Mefrosg pąįfe yietos 

gyvjeptęjąį į Seimus
miestus sąvb Pinir
gus sąągįąi pąąMM Žfaoma, 
toks ya#nėįiųiąs ypg nepato
gus ir, tai suprasdami, grupė 
inelro&eparkiečių rengiasi ati
daryti “spulką”, taupymo ben? 
drovę, ant Broadway gatvės, 
puošniame naiųe, kur pirmiau 
buvo bankas.

Vienas iš tos steigėjų grupėų 
yra darbštus Įiėtuvis jaunuolis, 
Peter Paul Gaddy, kuris sulau
kęs vos 34 metų amžiaus, galį 
didžiuotis įvairiais visuomeni
niais darbais.

Gaddy į tą naują namą ža
da perkelti visą savo dabartinį

Ir Ovington,
Ir Melrose,
Ir Melrose Park

frįeiro$e Parkas nevisuomet 
buvo žinomas dabartiniu var
du. šio šimtmečio pradžioje, 
įkuomet Lake gatvė ir Broad- 
way buvo dumblinas, mieste
lis vadinosi “OVINGTON17’. 
Bet tų laikų valdyba apsižiū
rėjo, kad Illinois valstijoj jau 
yra miestas tuo vardu, ir 
“Ovingtoną” perkrikštijo “Mei? 
rose’ii^.

Bet “krikštas” ir tuo dar np- 
sįbaįgč, Pasirodė, kad .valstijo
je ypa jau dr Męlręse. Ęet ne? 
benorėdąmį vėl ieškoti nąujų 
yąrdų, n^iesto tėtušiai pridėję 
ppe žodžįo “Melrose” žodį 
“PąrJk” ir tokiu ' budu užgimė 
dabartinių “Melrose Park”.

VJCTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DJSTĄNCE 

MOVĮN0
Perklaustom P^nus ir
yįso^tas rakamus bei šipru*. 
Vežam į farmas ir kitus mieš
tus. Žema kalpa- Mūsų darbas 
garantuotas. Taipgi prisĮtatop) ąn- 
glis į visas miesto dalis.
3312 So, Halsted St, 
šaukit Tel. V1CTORY 0066

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lmnber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokė jimų—3 melams iš
mokėjimai, Lietuvis pardavėjas.

3039 $• Halsted St.
CHJCAGO, ILL.

KRIDGEPORT gOOFING AND 
SHEET METAL Cb.

1216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, fitog/angiu# ir 

sienų apmušimus
Taisome bet k^. Atnaujiname bet 

ka. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.
< .. ."R... . ■ 'V 111 I 'i ".»■

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kamei
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVhoiesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

Tik vieną pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausis 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akįpių, kurie pašalina 
visą akių Įtempimą

Dr. John J. Smetana
J)p. J. J. Smetana, J r.

0PTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avcnue

Kampas 18-tos
Telefonas GANAJL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m.

Treč. ir ŠeŠt. 9:00 a. m. iki
7:30 p. m.

■■ J |J I J I II ■l.| illl» l|l ■ . milfjll ■„■■■ I

TILŽĖS SPAUDIMO
“Ąųkso altor.ųkas”, paprastu 

apdąyų ........ ...   50c
Celuloidos gražiais apdarais $1.65 
"Vainikėlis jaunimo”, maldų 

knygelė .......    35c
Juodais minkštais viršais be 

kabės . .........................  $1.25
“Kanty.čkos”, giesmių knyga

‘ ........   $1.75
^Sapnų knygelė”, kazirų nu

keltas ir planetų nuspė- 
jimai ......... .................. .

‘•‘Pranašystės Mikaldos” ......
‘‘Kabalas su Salamono nose” 
“Lengvas būdas išmokt ang

liškos kalbos be kito pa
galbos ............................ 35c

ržolių knygelė,” aprašo apie 300 
visokių žolių, kam jos yra 
tinkapios ............. :......... g5c

Trajankos 60c už 3 pak. už $1.50 
M. ZUKAITIS, 

334 Dean Ęoųlevard. 
SPĖNCERPORT, N. Y.

y
$

oJįs dabar yra prezidentas 
Amerikos Lietuvių Piliečių Po
litinio Kliubo įr buvo yienas 
organizatorių Proviso Apygar
dos Susivienijimo. Jis labai ge
rai susipažinęs su Melrose Par
ko praeitimi ir gali įdomius fak
tus pasakoti ištisas Valandas.

Iš Kėdainių
Jis į Ameriką atvyko 1906 

metata iš Ęe^ątaių;
1.7 metų amžiąųų. Pradėjo dirb
ti Chicagoš skerdyklose, o va
karais lanke .;Northern Illinois 
kolegiją, kųrįoj.ę išėjo ąkių mo-

35c
30c
10c

kinti, moka gražiai su juo 
apsieiti, turi gerų darbininkų, 
o svarbiausia, pigiai parduoda 
visuomet šviežius ir gerus 
ihaisįo produktus.

Darbininkų sąvp krautuvėje 
p. Gustainis turi 16.

Viską Gausi, Ko 
Tik Reikia

ŽnWg|lS, fgpMjĮljgJjtjs 
yiškai, Meįręse Pą,rkG, neturė
tų daug vargo reikmenų nusi
pirkti. Jei jąm reikėtų nami
nių reikmenų, vinių, kitokių 
geležies produktų, jis lietu
viškai susikalbėtų iiįį^ję^ ‘ pjįs 
^haį’dware” biznierių, lietuvį 
p. Ą. Ąpįteivs, 190k Lake st., 
kurjs su šeimynos pagaįįa tuo 
ądrėsu varo labai pasekmįfi- 
gą įiznį ir prekes išvežioti po 
į?royiso turi įsigijęs if troką

B

Per Kalėdas

j j ii fr Mirtie v.1 iru1".1' m. i .1 >.
Speciali Kainą ąnt pąptiųių

TRU-FIT 
Lab. Kaina

---------- I .1 .■ Į ■ Hll ... ...................... ..................................UI 1^ l|l 

jau išleista knygute

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

klauso prie Apygardos Susi
vienijimo, šv. Jono Draugijos, 
Piliečių Kliubo, yra narys Ęa- 
gles organizacijos, vice-pirmi- | 
ninkas Melrose Parko Lyons 
skyriaus, direktorius vietos j 
Chamber of Copimerce. Gal j 
jau y Įsos... '

Dirbo Arsefialp. <
P-as Metrikas atvyko Ameri

kon iš Telšių, būdamas vos 
15 meta amžiaus. Pradėję dir
bti Indiana Harbor plieno lie
jyklose, yėiįau gavo tąrnybą 
Rnck Isjand arsenale, p po ka
ro apsigyveno Melrose Parke, 
ir čia su Df. Strzyneekiu ati
darė dabartinę krautuvę. Vė
liąją pats ją pįinąi perėjų,ė.

Biznyje jis jau apie 20 me
tų, su Melrose Parku labai ar
timai susįgyvąnų ir eia rado 
šeimyninę laimę. Jo žmona 
Aųne, yrą pp_. Mąry ir Ąptho- 
ny Vonelių duktė, baigusi Au- 
slin High, Illinois Business 
kolegiją, įr flarė šy. .Onos, 
taipgi Eagtes Auxiliary orga? 
nizacijų. Auklėja 6 metų sū
nų, peter Jr., ir t.ątaiiiinkauja 
vyrui biznyje.

Huvq Pfiiątlias.
19.Į2 meteis P- Metrikas bu

vo sunkiai pašautas laike 
krathuvės ąpipiėšįirip ta kelias 
savaites išgulėjo ligoninėje. 
Piktadariai pasivogė apie $1,- 
000 prekių. Tąį buvęs jo gyve
nimui skaudus įvykis, nes lai
kinai Pakirta ta ŠYČįkątą ir 
suteikė dį4ęįį finąųąinį smūgį.

Jis ir Ji, Abu 
Joniškiečiai

Savo reprezentaciją Melrp- 
se Parke tiiri ir garsusis Liętu- 

1 yo$ .taviški?. Iš jp pątetaą ąbp 
pp. ĘįnpoUal, Popilds ip tyąpį- 
jbhti, kurią Čia gyvėpą ąp*e t6 
nietų ir turi taverną adresu 
10 Jf. Ijėfh ĄveĮmę, yrą įsi* 
giję; nuosavą nataą, gerą 

Į apyyarlą jr dalyvaują kaip 
I vietos lietuvių draugijose, ta|p 
Į ir vįsitenteĮltatanta gyvąnimė. 
I Priklauso. prie šv. Onos - ir 
I Pro viso Apygardos Spšiyięni- 

jimo. . / . •

Jįetu-

Peter Paul Gaddy

Tarp Iptkę, Gaddy yra bu
vęs Melrose Parko vaizbos b'J“ 
to pirmininku, ve įąu sekreto
rium, lošė žymia rolę Prcįviso 
Lietuvių Atletikos pljube. Lie
tuvį ų .Jaunimo Pasilinksminimo 
kliube, ‘ Viengungių” ■ kliube, 
buvo vienas iš pirmutinių te,i-' 
sčjd Zurio rėmėjų, padėjo i§-

pleitai $g.5O 
ir aukšč. 

garantuota medžiaga
Taisome ir Aatnaujinamė senus 
pleitus viena .... C 4 .00 ..
diena * ■ ir auks.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2458 WEST 63r<l STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Vajandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

•Pąy.ęs diptataą jis pasirinko 
praktikai Melfbse Parko kploąį- 
ją, čįa aįida/ė ofisą 1913 me
tais, ip' ,čia ntfo to laiko prak
tikuoja, gyvena ir darbuojasi 
orgąntaącijose> Yra vedęs p. 
FrancėS Strzyneckienę, ir gy- 
yeną ad. 91fyN. 22nd avenue. 
Vaikų neturiAr-;v’.

' . I -Rezervų Karininkas
Dr. Sįrzynecki-• du terminu 

buvo k.ęinaųdantas Amerikos 
Legiono Sarlo-Sharp Posto, du 
teripiąn . buvo 'yiršiųinkų Dhaųi- 
ber of Commerc.e, ir yra kapi
tonas U.S; kariuomenės rezer- 
vų.

Beveik kiekviename didesnia
me Įietuvių užsimojime, galima 
atrasti arba jo iniciatyvą arba 
jo įtaką dalyko yykįnįme.

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus j Klausimus 
dėl gavimo *0ilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Josepli J. Grish

4631 S. Ashland Avė.
dneago, Illinois

PbW.: YARDS 1001

nio” numerį ir dabartinių lai
ku yra oficįerįus Reserve Of- 
ficers Assęciacijoj.

Turėdamas .tokį rekordą ir 
plačią pažintį, galime tikėlių, 
kąd Gaddy ir naujoje srityje 
tųrėų pasisekimo.

CONRAD
FOTOGRAFAS

t ūdija įrengta pir- 
os rųšies su mo

derniškomis užlai
domis ir Hollyvyood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 }V. 6?rd Sf.
Tel. ENG. 5883-5840

įai galėitųmel jo gauti kiek tik 
Feikją, nmjęų į Mįįter’io tau- 
tuyę,, ąybą p,US VąlupĮ^ą . ir 
(fudziiį, ąpb.a P.aų Mpsįliųfiąj

Troškulio kentėti tikrai ne- 
reikėtiį iįėš galėtų užeiti pas 
p. K. Sffrabį arba pas Walter 
Pieplflį, 1512 Lake st„ kuris 
užtaiko nepaprastai grąžtai ir 
ųkoningali jrengtąį taverną. 
Arba galėtų užbėgti ir pas p. 
/. Schultzą, kuri daro> pasek
mingą alines biznį adresu 2 
Įroaxi$vay... Jeigu reikėtų me“ 
dįkalės pagalbos, tai ipelrose- 
pąrkietis, nemokantis anglįš? 
k.ai teturėtų paskambinti tele
fonu Pri Wąlter V. Norakui, 
JP Nortį Broajdway, tel. M. P. 
$60, o jeigu reikėtų akinių, tai 
tįįes 161 Broadway rąstų ofi- 
$ą Dr. F. K. Strzyneckio.

Melrose Park - 
Maywood 
Bellwood

• FOTOGRAFAS

\Gt

r

n .m.

vieną dukterį Otm, 'ta sūnųr-?

et dabar

MKbMB

PLKTTAI 
TAISOMI

8PECIAL 
GRAŽUS

VISAI RU2. 
NMunaiklna* 

Afml po

•12“

DEIMANTUS parduodam ičWJ- 
pjjąis kainomis.

'F .V!1,!'

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

10 mėnesių 
užmokėti 

VULCANITE PLEITAI $ 
Apribotąją Laikui Tik

• Drūti ir Gyvi

KĮtl įkl ty.OR

Jfo so.oo 
Verta* Muftfo prieita*. Į

Excel DentallaK 
32 W. WA8HfNGTON ST< 

Tel. DĘArborn 1470 
Atdara vakarais—4 aukštas.

Pirkime tose krautuvėse, ku 
rios gąrsipąsi “NAUJIENOSJv

H PERFECT GJFV

LADY WBSTF1ELP $QA50 
SĖT WlTH DIĄMONDS AT1

Obelis pasiriajtimas laikrodėlių: 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BULOVĄ
ELGIN

HAM l LTOV 
MNRUS, 

GRA$T

WAN ASSMATIDNofChicago
ivjAcg:iEWięU, PrM

Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12
Sub. 9 iki 8 vak.

TeL Vmginla 1141

fesija yra grožio ekspertė, tu-; 
f ėjo *-‘Bėąhfy Skopk,1 £et dabar 
pasiliudsąyųsi Įafkinuj- įš pa-Jj^.

Garantuoti arba, 
pinigai grąžinami

.50
> už 

vie
ną

Be stogiuko, permatomi ir dali-

4148 Archer Avė.
■K—“=*■--------»--------------------------s'

T!!!-U"* 

ii . 1 ė'<uw jy. %iį-

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš jU d., ne£ Ną^įnitį Nuą 1 piepp$

Jurtas virš - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00 
Dabar Mukame 3%% Už Pa? 
lėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m*.

Phone Virginia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAŲ8KAI 

nOLLVWOOJ> INN P,op.
Svetainę renduojam susirinki- 
marui, pa^ėr^s, vestnv®,n^ h vi

sokiems parengimams.
241749 43RB STREET 

cąimo, M1.- 
•• ■■ ........ ’
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Prekybos Buto 
Pirmininkas, 
George Portes

ERTAI FUTE1

ANT

Dantinio

Kaip Melrose Parko 
Lietuviai Pasidalina 
Politiniai

Fąs .)( Gaunate “Naujienas”’
M.eJrose Parko biznieriai yrą 

susitelkę į gražiai veikiantį vąiz- 
bos butą į kurį įeina ir keletas 
lietuvių.

Šiuo laiku tas butas ir jo 
veikli valdyba ruošiasi išleisti 
metrąštį, kuriąme tilps vįsą 
Melrose Park ir apylinkės is
torija. . Veikalas žada būti la
bai įdomus.

Tam darbui pirmininkauja p. 
Geęrge Portes, savininkas Por- 
tės Drug° Store, 101 Broadway, 
vaizbos buto pirmininkas.

George Portes ir jo vai.ft|- 
| nė yra vielos lietuviams labai

šie trys miesteliai siuįąro Čia 
dažnai mįmųią. “pro’visę Apy
gardą”. Jie yeįkia kaipo atski
ri politiniai kųnąi, įuri ątski 
ras ądministracįjas ir sav.o 
įstatymus (Maywo.od, pav., gė
rimų klausimu, yra “sausas”, o 
Melrose Pk. ir B.ellwood,as yra 
“šlapi”).

Maywo,od įr Bęlhv.oo^dę lįe,tu
viai n^um.s gal dovąųo.s, kad 
šiame numeryje juos pridėjom 
prie M. parl<p, nes jįe§ąyo atski
rų . .organizacijų neturį, vjs.aįs 
atžvilgiais įęiįą į Melrose Jąr- 
ko lietuvių gyvenimą ir ą(ų j.up 
Sudaro įąmprų, sjąpriąį .suau
stą lietuviško veįkįąio vįęnel.ą.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS CIO C nIšima Už ............... *1O.UU
FRAKUVIMAS CCA CIH
Ligoninėje ...............
RAtta)NGYSLlV C ftė nn 
Išėmimas ir Ligon. *’LU.ŲU 
ręumĄTIzmas <9 n n
Greita Pagelba ....... *C..UU
GfDO VISĄg LIGAS
Ekzaw|n^i|B C 4 f|A
ir vaistai .................... * I -UU

K gOSPITAL 
Chj^ago

Staį ' .".'U MMI

kaip
HrfljlCM)1- 
hamf į V o 
įspaudų irau- 
tų nuo lai*- 
rituotų dao- 
ti#u.

Skaitlingiausią grupę sudaro 
^bejtetatyyial” — kurie dažnai 
yądinami “tautininkais”. Ati
dėjus skirtumus į šalį, jiems 
^tahųąnja eutne.s f irs t”.

Skąitįingįąųsįą, griežtai P.uąį-1 gerąi žįU9teą> ^GS Re 
stačiusią idėjinę grupę sudaro

.’ Antrbje vietoję stovį pažan
gus elementas, kuris dažųaĮ va- 
.dįnąĮpąs, iš papratimo, “socia-

Trečioję Vietoje yra labai ąe- 
skaJtlĮilga, apsukri grupe 
kąmUnlstų. Kaipo partija ko- 

vicną uukt.erj, Dita/ ta sUtta inūhistaį nelošia jąkjps telčs.
Adotplį Aųjhdųy. Dūktą pto- §ąvp* LDS kuproje turi apie 3<J 

nąriiį, bet gal1 tik puse jų yra 
aiškaus komunistinio nusistatyk

Sopnie

sįlanko ne tik gyduolių, degti? 
nčs, visokių kitų reikmenų pirk? 
ti, bet ir “Naujienų” kopiją pą? 
siimti.

Kadangi dabar Kąlėdų sezo? 
nas, p. Portes krautuvė kupiną 
yįsokjų clovanų, kurių didele 
porcija teks lietuviams, peš 
vęik visi Melrose , Park lietu
viai čia dažnai lankosi.L ‘ >,

... u,-,.! ------------------------------------L..

Keli kiti įdomus raštai apie 
Melrose Patjką tilps rytdienos, 
kctvirtadteąio, “Nžtajįcąose”

arcus
RYTINE RAPIO 

VALANDA
— iš stoties •—

W.G.E.S
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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NAUJIENOS, Chicago, tll. Trečiadien., gruodžio 4,1940

Dede Amerikonas
Brone M—te. s

(Tęsinys)
Per visą tą laikotarpį jaunie

ji vestuvių dalyviai prisišoko, o 
seniai prisivalgė ir prisigėrė, 
todėl jau būtinai reikėjo pada
ryti kokias nors permainas. 
Vestuvių permainas reikėjo da
ryti ir todėl, kad jau buvo lai
kas važiuoti pas jaunąjį Jauna
sis tai visą laiką prašė ir neri
mavo, kad galimai greičiau va
žiuotų į namus, nes vienoje vie
toje vestuves jam labai nusibo
do, juo labiau, kad prie pat jo 
pasodino taip nekenčiamą uria- 
dniką. Barbora nors ir žinojo, 
kad jos draugavimosi su Anta
nu galas turės būti 
bendras gyvenimas 
gyvenimui reikės 
Antano namus, bet
ėjo laikas persikelti j naują gy
venimą — pasidarė jai nei šis, 
nei tas. Nežiūrint į tai, kad ji
nai buvo teisėta Antano žmo
na, bet vis tiktai jinai jautė, 
kad kitiems Naručių šeimos na
riams ji yra svetima.

vestuvės ir 
ir kad tam 
persikelti i 
kuomet at-

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

kare, 5:30, iki 6:30 P- M.
W. H. F. C. 1420 k. ketvergo va

kare, 7 valandą.
W. A. A. F. 920 k. kanarkos, 

nedėlios rytą. 9:30 A- M.

Visai jau artinosi atsisveiki
nimo laikas ir jaunieji prašė sa
vo tėvų, kad leistų jiems išva
žiuoti pas jaunąjį į tikruosius 
savo namus. Neirfėkšienei gaila 
buvo savo vienturtės Barbutės, 
nes nežiūrint į visas gyvenimo 
aplinkybes, jinai buvo vieninte
lė ir vienturtė jos duktė. Ne- 
įnėkšienė net neįsivaizdavo, 
kaip reikės jai gyventi be savo 
dukters Barbutės. Viena tiktai 
buvo jos viltis, kad jos duktė 
gyvens tame pat kaime ir kad 
jinai galės ją matyti ir kalbė
tis, kada tiktai panorės.

Piršlys, kaip labai svarbus 
vestuvių dalyvis, ėmė raginti 
visus, kad jau laikas važiuoti 
namo, nes čionai jie buvę tik
tai svečiuose. Noromis nenoro
mis su tokiais raginimais turė
jo sutikti ir Nemokšai, nes jau 
taip buvo nusistatyta, kad po 
šliilbo tą vakarą vestuvės turės 
persikelti į jaunojo namus. Se
niai Nemėkšai, piršlio ir Anta
no raginami, sutiko su tuo, kad 
jau laikas jaunavedžius išleisti.

Tėvai abu jaunuosius palai
mino ir išleido į naująjį gyve
nimą. Barbora nors ir gerai pa
žinojo savo Antaną, bet išva
žiuodama iš savo gimtųjų na
mų graudžiai apsiverkė.

vav.ujų. itfiepuuH,

PATENKINTAS PRANCŪZŲ POLITIKIERIUS, New 
York, N. Y. — Camille Chautcmps, buvęs franeužų mi- 
nisteris pirmininkas ir dabar artimas Petain bendra
darbis, atvyko į Suvienytas Amerikos valstybes ir bu
čiuoja pasitikti atėjusią savo dukrelę ir žmoną.

o

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

po

I M

RADIOS 
po

59.95 aukščiau. 
50c {mokėti

59.95 aukščiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis?' visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDR1K,
INCORPORATED

3409-21 S. Halsted St.
Dėl jūsų radio pataisymo, 

šaukite
YARDS 3088

atsisveikino su jaunosios tėvais 
ir išėjo pas jaunąjį. Visi ves
tuvininkai ėjo pėsti, nes nebu
vo jokio reikalo važiuoti va
žiuotiems. Griežikai žinodami, 
kad pas Nemėkšus jau vestuvės 
pasibaigė, paskubėjo pas jauną
jį, nes tenai vestuvės tiktai da
bar prasideda. Tokiomis vestu
vėmis griežikai buvo labai pa
tenkinti, nes vien per sveikini
mo pietus jie surinko 150 rub-

gy-

leidimo 
užsienin, 
išvažiavo

buv. Fi-

vo amžiuje jie dar nebuvo tu
rėję. Be to, jie tikėjo, kad pas 
jaunąjį dar pelnys mažiausiai 
50 rublių, tokiu budu Naručių 
vestuvės jiems pasidarė labai 
pelningos, nes už dviejų dienų 
griežimą jie uždirbs 200 rublių.

(Bus daugiau) *

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš
mainų, daug dulkių išimta 57.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

COPR. 19*0, HSSDUCRAFr SSRVICt INC.

KITCHEN TOWELS PATTERN 2704 i
No. 2704—Išsiuvinėti virtuves abruseliai.

1. P. J. Deksnys, gimęs 
merikoje, dabartiniu metu 
venas užsienyje ruošiasi atvy
kti su žmona į Ameriką. P. 
Deksnys tarnavęs Gen. Konsu
late Karaliaučiuje, Užsienių 
Reikalų Ministerijoje, Proto
kolo Skyriuje ir pastaruoju 
metu attache Paryžiaus Pa
siuntinybėje kartu eidamas ir 
Charge d’Af f aires pareigas 
Briuselyje. P. Deksnio žmona 
gyveno Kaune. Paleckio vy
riausybė nedavė jai 
vykti pas savo vyrą 
Ji per žaliąją sieną 
pas vyrą.

2. Dr. P. Karvelio,
nansų Ministro ir žinomo Lie
tuvoje ekonomisto, žmona su 
mergaite atvyko pas vyrą už
sienyje. P. Karvelienė vieną 
naktį buvo bolševikų suimta ir 
atgabenta į Noreikiškių dvarą 
dalyvauti kratoje, bet buvo 
vėl paleista. Prieš išvykstant 
užsienin Sovietų padaryta kra
ta ir pas Dr. Karvelį, tuo me
tu kai pas jį buvo atvykę sve
čiai iš užsienių. Į

3. P. Jurginis, buvęs ‘.‘Lietu
vos žinių” (korespondentas 
Stockholme, prieš porą metų 
buvęs Amerikoje, buvo Palec
kio vyriausybės atsiųstas į 
Berną speciale misija prašyti 
Lietuvos įgaliotą ministrą 
Šveicarijai p. šaulį persiųsti 
Pasiuntinybės daiktus į Kau
ną. P. Šaulys neturėdamas ga
rantijų, kad daiktai neatsi- 
dursią Maskvoje, atsisakė 
bent ką iš Pasiuntinybės ati
duoti.

4. Turimomis žiniomis daug 
lietuvių atsisako nuo Sovietų 
teikiamų žemių ir kraustosi j 
miestus. Maisto produktai iš 
kaimų apstota vešti į miestus.

5. Pavieniai fraiujdonarmie- 
čiai Lietuvoje reiškia nusiste
bėjimą, kad Lietuva, kurioje 
visais atžvilgiais geriau negu 
Sovietuose “prisijungė” prie 
Rusijos. Tikros padėties, da
bartinėse sąlygose, žmonės pa
aiškinti negali.

12. Areštuoto Kaune D r. P. 
Dielininkaičio butas ųžantspau 
dotas. Draudžiama jame gy
venti joi žmonai su dukrele, 
kurie turėję išsikraustyti iš 
Kauno.

13. Grįžę į Šveicariją švcica- 
ricČiai nieko nežiną apie Dr. 
Ereto likimą.

14. Turimomis žiniomis 
Martynas Yčas su šeima iš Vo
kietijos išvykę į Pietų Ame-

kodėl taip yra.
17. Išvažiuojantiems iš Lie

tuvos ant sienos atimama ne 
lik pinigai, branželetai, rete
žėliai, bot ii' buterbrodai, deš
imkės.

18. Smetona dabartinių metų 
gyvena Šveicarijoj.

19. Laukiama atvykstant į 
Ameriką pulkininko Valušio su 
žpiona. Pulk. Valusis suspėjo 
pabėgti iš Lietuvos sergantis 
keletą dienų po rimtos ope 
racijos. Sovietai Lietuvoje bu
vo paskleidę žinią esą pulk. 
Valusis miros ir niekada tos 
žinios neatšaukė. P. Valušie- 
nė yra Smetonos duktė.

20. Buvęs Lietuvos Ministras 
Maskvoje Dr. L. Natkevičius 
praleido vasarą Birštone.

21. Prenumeravusiems “Lie
tuvos Aidą”, “X 
“Lietuvos Žinias” 
vo siuntinėjami 
laikraščiai.

stuose ir įvairių kongregacijų 
vienuolynuose.

25. Kauno miesto aikštėse 
įtaisyti garsiakalbiai, kurie ne 
tik dieną, bet ir naktį neduo
da žmonėms ramiai ilsėtis. Jie 
visąj liaiką skelbia “liaudies 
laimėjimus”.

26. P-lė Vaivadaitė, lietuvai
tė, Amerikos pilietė 'iš Filadel
fijos, tarnavusi daugelį metų 
Amerikos Konsulate Kaune, 
perkelia toms pačioms parei
goms į Amerikos Ambasadą 
Berlyno.

27. Buvęs Amerikos konsu
las Kaune p. Kuykendall da
bartiniu metu eina Konsulo 
pareigas Karaliaučiuje. Jo žmo
na, norvegų kilmės, gražiai 
kalba’ lietuviškai.

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki f 

vak. Nedėlioj pagal susitarimu 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

15. Šveicarijos piliečiai para
ginti pranešti atatinkamai in 
stancijai, kokias sumas ir 
ką Lietuvos įstaigos, 
firmos bei privatus 
esą jiems skolingi.

16. Iš Lietuvos į 
atvykusių su Sovietų
leidimu lietuvių lupos užčiaup
tos, jų nesigirdi. Žinant Sovie
tų metodus galima suprasti,lių. Jos gyvena įvairiuose mie*

uz 
bankai, 

asmenys

Ameriką 
viza bei

L Amžių” ir u 
vieloj jų bu- 
komunisliški 

Teko patirti, kad
pastaruoju metu tų laikraščių 
prenumeratoriams, kurie pre
numeratas buvo užsimokėję 
iki metų galo, laikraščiai dau
giau nebesiuntinėjami.

22. Farmaceutas Nasvylis, 
km Kemėšio švogeris, esąs iš 
Sovietų kalėjimo paleistas.

23. Ponia Aukšluolienė, bu
vusio Lietuvos įgalioto minis
tro Pietų Amerikoje pastaruo
ju laiku Protokolo direktoriaus 
Užsienių Reikalų Ministerijoj 
žmona, gyvena Šveicarijoje ir 
rengiasi išvykti į Pietų Amcri-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
S630 S. Westernav.

Telefonas:
DEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

24. Prancūzijos ir Šveicarijos 
vienuolynuose yra užsilikęs (liz
delis skaičius lietuvių-vienuo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
&

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4(505-07 So. Hermitage Avė. 
4M7 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 1 Chicagos dalyse

a.

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

. su POVILU SALTIMIERU.
a

Laidotuvių Direktoriai

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. Western Avė. 

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 8

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregvste Pri
rengia teisingai akinius Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS* nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yard 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vak vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

DR. Markeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pi^tų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN i

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, 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 vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijos Nariai________  
Phone CANAL 6122 

DR. S. BIEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

geriausių

59.50

ADVOKATAI

No. 2704

Vardas ir pavardė.

Adresas

Miestas ir valstija.

Miesto 
Kam b. 
Namų

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOJE

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: U iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tek—Hyde Park 3395

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

iiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiHiihiliiiiii

NARIAI

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877 

Vai. 11—2 diena ir 4—8 vakaro 
134 N. LA ŠALIE STREET 

Room 2014 Tel. STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

Phone CANal 2515
Tel. Pullman 1270

llllllttIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllL

Ambulance

YARds 1138
3319 Lituanica Avenue

voje esama anti-semitinio nu
sistatymo ir tas nusistatymas 
ne kartą viešai pareikštas.

7. Laukiama Sovietų vy
riausybės nusistatymo, ar ji iš
leisianti iš Lietuvos vykti į 
Ameriką užsiregistravusius A- 
merikos konsulate, Kaune, as
menims kvotos sąskaitom

8. Pulk. Grinius, buv. Lietu
vos prezidento sūnūs ir Lietu
vos karo attache Berlyne, ren
giasi atvykti į Ameriką.

9. Lietuvos Pasiuntinybė 
Berne finansiniais sumetimais 
persikėlė į naujas/ pigesnes 
patalpas.

10. Išvykęs iš Lietuvos Fario 
de Castro, Lietuvos pilietis, 
buvęs Lietuvos kariuomenėje 
ir tarnavęs Užsienių Reikalų 
Ministerijoj, portugalų kilmės, 
vyko į Portugaliją, bet, kaip 
svetimšalis, į Portugaliją neį- 
sileidžamas r gyvena neoku
puotoj Francuzijos dalyje.

11. Dažnai minimas dabar
tinėje Lietuvos spaudoje Ado
mas kuris skelbiasi kalbąs 
Kauno radiofone, esąs žydas 
tuo vardu pasivadinęs,

Patarnavi
Chicagos
Cicero
Lietuviu
Direktorių

mas Dieną
ir Nakti

YARds 1139

iiiaiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiniaiiiiiiniiii OaaiiaaaiaiaiiiaiitBiaaiiiaiaiiaaiaaaaaiai

ALBERT
4704 So. Western Avenue

v. PETKUS
Phone LAFayette 8024

ANTANAS
3307 Lituanica Avenue

M. PHILLIPS
Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Ph'one LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS 
3354 So/Halsted Street YARds 1419

T. J.
1646 West 46th Street

ZOLP
Phone YARds 0781

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residenciios Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

S. P. MAŽEIKA

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wešt 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th 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. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 3200
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NUSIKRATYK KO
MUNISTŲ JUNGA7

Broliai ir Sesedys!
Per dešimt metų Kanados 

Komunistų Partija per savo pa
kalikus, ‘‘Richman ir Kompani
ja” kontroliavo ir valdė musų 
gyvenirpą įy paųdųjp uniją kai
po komunistų p^rįijęą agentū
rą prąpl£tfpi|Į pąrtijęs veiklos 
įf sustjpriniipųi jos pjrestyžio.

Svarbiausios amatų uniję.-j 
aspiracijos, kaip antai, pageri
nimas darbo sąlygų, nustaty
mas algų darbininkams ir pra- 
vedimas gyveniman kolektyvių 
sutarčių komunistų kontroliuo
jamai vadovybei buvo tik an
traeiliai klausimai. Kas jai svar
biausia rūpėjo, tai kaip išlaiky
ti kontrolę ant suknelių siuvė
jų, kad jų unija tarnautų kai
po komunistų partijos pagalbi 
nė organizacija.

■—■T—11 Į. I P

kęs įr velkinu), ir unijoj nariai 
buvo nežiniai panaudoti k^i- 
po įrankiai ir smogikai pravedi 
mui tyomupistų planų, skleidi
mui jų propagandos ir sųsipri- 
nimui Komunistų Partijos ya- 
doyybės. Unijos nariai? kupė 
turėjo drąsos pasipriešinti 
“Richman ir Kompanijai” buvo 
atskirtu pijp komunistų, tepri? 
zuojanp įr niekinami dirbtuvė
se. Jiems visųomęt grę$ė pavor 
jus netekti dąrbo. Nepritarian
tieji “Richman ir Kompaniją?’ 
negaudavę darbo, nes bedarbių 
sąrąšas buvo biauriai klastųo- 
jąmąą pandai komunistų. Ilga
mečiai unijos nariai bpyo laiko
mi ant bedarbių sąrašu p.er ke
letą metų, o tuo tarpų komunis
tę partijos nariai buvo prirašo
mi unijon ir padedami ant dir
bančiųjų sąrašo, kad partija 
galėtų sudaryti savo didžiumą 
ir amžinai kontroliuoti suknelių 
siuvėjus.

minios
sutartis” su darbdaviais prieš 
sąžiijingųs unįjojs narius, kad 
galėtų pyįyęr.$ti juos pataikauti 
partijos politikai.

Aukščiau suminėti faktai yra 
gerai žinomi darbininkams sįu- 
vejų industrijoj, amatų unijų 
judėjime ir bendrai rpusų tarpp.

Suknelių siuvėjai, nubuskite! 
Nuplaukite juodą dėmę nuo 72 
lokalo. Balsuodami už “Naujom 
Ųalybos” kandįdątus, jus paša
linsite iš unijos neištikimus ir 
pąrdavikiškus elementus!

Broliškai,
Suknelių įSiuyėjų Naujos* 

Dąlybps Kcmitetas.
P, S. — Kitame numeryje 

bus dąųgiąų faktų apie Komu
nistų Partijos sabotažą.

Kanadiečių lietuvių 
patriotizmas
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“Richman ir kompanijos” 
kąntrnjėjp musų unija paliko 
centpu kąippnistų partijos įta-

MONIKA MAZRIMĮENĖ 
po tėvais Joni tęs

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 2 U., 7:07 vai. rytų 
1940 m., sulaukus pusės amž, 
gimus Raseinių apskr., Viduk
lės parap., Usedoš kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Staųislovą, dukterį Pran
cišką Kačiusis, sūnų Tamo
šių ir marčią Edną Kačiusis, 
3 brolius Kazimierą ir brolie
nę Stanislavą, Petrą ir brolie
nę Anelę, Juozapą ir brolie
nę Albiną, jų šeimynas ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas 3535 So. 
Emerald Avė. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtadienį, gruodžio 
5 d., 8 vai. ryto iš namų į 
ŠV Jurgio parap. bažnyčią* 
kurioje atsibps gedulingojpa- 
mal3d#**ti^- kelionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Monikos Mazri* 
mienės girąipės, draųgaį ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ląidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nulįų<ję lieka Yyras, Dūk" 
terys, Sūnūs ir Giminės.
Ląid. Direkt. A. M- Phillips, 

Tel. YARDS 4908. ‘ *

“Geresnėse” dirbtuvėse, k u- 
rįose gaĮįųjp. padarytį žmpųiš- 
l>esnis pragy yeųirpas, ‘‘Ri.ch- 
rpąn ir Kompaniją” stengdavusi 
.duoti darbą tik partijos na
riams ir simpatikams, o savo 
oponentus laikė ant bedarbių 
sąrašo arba siųsdavo į vergiš
kas, mažų algų dirbtuves. Tai 
buvo gerai apgalvota partijos 
politika, kad teroro ir badavimo 
priemonėmis priversti savo opo
nentus pasiduoti, arba išvyti 
juos iš siuvėjų amato. Komu
nistai buvo padarę “neaiškias

rezisoyė operetės “Sienapiu- 
Bįyutęs” choras stato šį sekinądienį, Chicagos 

Lietuvių Ąiicįilorijojc. Veikalą parašė “Bįrutės” steigėjas, 
komp. NĮikas Petrauskas, o paųjoin'is (dainomis dapildė inž. 
Petrus Sarpalius.
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JUOZAPAS LEVEĮįKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruod. 2 d, 3:00 vaį. ryto, 
1940 m., sulaukęs (įO metų 

- amž., gimęs Lietuvoj,' šiauliiį 
apskr., Sįc^isSUiU P3raP > Lan- 
kąjčįų kaime, Amerikoj išgy
veno 37 metus.

Pąliko dideliame nubudime 
mylimą nąoterį Leonorą, po 
tėvais Stasįuląįtę, supu Al
girdą, seserį Barborą, švo- 
gerį Antaną Hormanskį ir jų 
šęįmą į$ Detr.oit Mich., sesers 
vaikus, Benediktą Malinaus
kiene ir vyrą Joną ir Julijo
ną Vėgėlienę ir jos vyrą Pet
rą įr jų šeįmyną, o Llėtųvęje 
seserį Rpzajiją ir jos šeimyną.

Priklausė prie Žagarięčių 
kliubo.

Kūnas pašarvotas 4302 So. 
Sacramento Ąye. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadt., gruodžio 5 
d., 1:3Q vąl .popiet- Iš najnų 
bus nulydėtas į Liet. Tautiš
kas kapines.

Visį ą. ą. Juozapo Levejjcos 
gįipinės, draugai h P^ystąmi 
esat ’ nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisvęįkininją.

Nubudę liekame, 
I Moterį, Suųus^ Sesuo ir
I Laid. Direki. J- Liulevičius,
i TeL LĄfąyettę &>72.

VINCENTAS SAROCKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

grųod. 3 d., 6:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 27 m. amž., 
gimęs Scranton, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Juoza.patą, po tėvais 
Lauruškaitę; 2 seseris, JEleną 
ir Moniką Walker; švdgerį 
Bernąrd; tetą Uršulę Gave- 
naitiš ir šeimą; dėdę Kazimie
rą Saročką ir šeimą; tetą Sa- 
įęjponą Mikšiunieęę ir dėdę 
Scranton, Pa.; dėdę Antaną 
Laurušką ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.

Kūpąs pašarvotas namuose 
9943 So. May St. Tel. Beverly 
3936. Ląidotųvės įvyks š.eštad. 
gruodžio 7 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš tpn bus nulydėtas 
į' šv. Kązįrnįpro kapin.es.

Visi a. a. Vincento Saročką 
giminės? drąųgaį ir pažįstami 
eąat npoširdžiąi kvięčįąpni da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir J 
ątsisvpįkmįmą. Nubudę įį.eka: g 
Motina, Seserys, švbgeris", Te- g

Dčdės įr Giminės. -
Pįtokk š. P. Mą^eįka, B 

Tpl. YARęS 1138. I

URBASC= 
Papiioši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Pbone LAFAYETTE 5^00

i rk 1 i — < 11 1 GėlesLOVtlKISvft^. 
KVIETJĘININK4S ‘ 

Gėlės ye^uyėjnę. Banketams 
ir Fasrrabams

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308

VINCENTAS ZJGMONT, 
gyv. 1430 S. 50|h Ct., Cicerų 

persįskyrė sų šįuo pasaulių 
gruod. 1 d , 7:20 yąl.‘vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
giipęs panęyėžio apskr., Kre
kenavos .parąp., Žydelių km.

Amerikoj išgyveno 36 m. 
n di.dp|iąme nubudime

r oząpą, brolienę Roza
liją/ brolio vaikus:' Boleslovą 
įr He|en ir jęs vyrą Jųęzapą 
Navį.okgs, Vįctęrią, VįolefFlę- 
rence, sesers dukteris: Rozaliją 
S.chultz ir Karoliną Urbus, 
pusbrplį Augpętą Zįgmoątą įr 
jo šeįrrią įr' kitąs gimines Įr 
pažįstamus? O Lietuvoj seserį 
Agniešką Chękąįtįenę-

Priklausė prie* Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūpąs' pašarvotas Ą. Pet
kaus kouįyčįęi, 1410 S. 49 Ct? 
Cicero, *111. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 5 d., 
8 vąl. rytų i| kopi.. į Šv- An- 
tąno parap? bažnyčią, ’ kųriojp 
atsibus gedulingos pamaldos 
už vebpąįo sielą, o įš ten bus 
nulydėtas į šv.' Kazimiero ku
pinės. ’ ' J ’

Vįsi a. a. Vincento Zigmon- 
to giminės, draugai. P?įi^ 
tami esat puoširdziąi kvįecia- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikp jam pąskutiiy pątąr- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Bfplių, Rręgenč, Brolio Vai
kai. Sesers Dukterys ir Giną- 

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. CICERO 3109.

■ ""-n..  ■ 1
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Lietuvos PąsįŲątinyŲ,č Va 
šiftgtpnje gavo šitokį laišką l 
Kaną.dps:
“L|,ętoV.9S Pąsiųptįniui, 
P11IĮ5. R. žądeįkiŲi, 
Wąshipgtoh, D. C.

Montreal, Cąnadą
lapkričio 10 d., 1940 m.

Gerb. Tąmsįa:. -
Mes, Kanados Lietuvių 

jungos nariai ir I^ontreąlio
tuviai, savo meliąiajpe pokilyje 
susirinkę, šiuomi norime pą- 
reikšti Tamstoms musų nuošir
džią padėką dėl jūsų pasišven
tusių ir patriotingų pastangų 
ginti tikruosius Lietuvos reika
lus šiuo, jai sunkiu, neteisėtu 
Sovietų Rusijos okupacijos mo
mentu. Mes sveikiname Tams
tą, kaip aukščiausį musų senos 
Tėvynės Atstovą šiame Vakarų 
konį-įnentę, ir prašoine priimti 
musų gįjios padėkos jausmą.

(pas) Antąrias Sąkąlą^' . 
Kanados Liet. S-gos pirm, 
(pas) Anelė Nomeikiene

Kanados Liet. S-gos sekr.”
Lietuvos Atstovo atsakymas 

buvo sekantis:
“Jūsų, tai yra Kanados Liep

tu vių Sąjungos narių ir Mon- 
trealio lietuvių, reikšmingą pa
reiškimą iš š. m. lapkričio 10 d. 
apturėjau.

“Dideliu jums kąnądįečiams 
lietuviams ačiū ne tiek už jūsų 
gražų laišką, kiek už jūsų gilų 
atjautimą Lietuvos tragedijos, 
kuris fye abejo reiškia jūsų pa- 
siryžijpą prisidėti prie tau|°3 
bendrų pastangų afcstątyU Lie
tuvą ląisvą ir ųeprįklaųs.op}ą, 
atsikrąįant nuo bet kokios spal
vos okupantu, ypač tokių, kurie 
savo grobikišką imperializmą 
bergz^iai bandę pridengti ne
va reyoliuciniais ir savysaugos 
prasiiųąnymais.

“Gaį įpųsų kęvą |)9S ii,£.a> 0 
kad ji bus ųejengvą tai aišku; 
tačiau žipędąpii, k&j kovęs ge
liąs yrą yiepįętoliai toisįPgA^ 
kelias, — kov.okime vįepyįįėje 
griežtąi ir tikėkijpe karšti, 
kad išplėštą^ laupęs jspye-
renumąs turės būti sugrąžintas.

Nuęširdžiai Jusę,
(pas)’ Ų. ŽĄDEIKIS

Lięt. Įgaliotas Ministęrįs.”
* PARTNERS VVANTEp ’ 

Reikia Parkerių
PAIEŠKAU PARTNERIO dėl 

moteriškų rūbų prękybos; kuri ran
dasi 35 Colboume §t., Brantford, 
Ont., Gąpada. Partnerys reikalingas 
pasiturįnjtis, ne$ noriu eži/dinti krau
tuvę. Užinteresuotj “ ąsm^įys gąjį 
kreipti^ asmeniškai aįpą įąifkąią 
sulig aukščiau 'paduotu antrašu. .

‘ MRS. A. KUTIŠ*.

• Prie pąšto rųipų trojęe buyp 
atrastą^ nusišovę 52 rųety Icįefr 
kas, Cąrl Shįnn. Jią paėjo iš 
Warsą>y, Jndiąpą. S#ko, _^o są
skaitos^ trufe.ųjųų M.ępuyp, fad 
neaiškų kpdėl jis nusišovė.

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėįto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

FiWU. ■ *, į.l -AtKV!'/ 111

oKejoifnąi .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos

. a naud.l.Pg’Ot?

MAMBOS
l

No. 4612—“Patriotiška” suknelė. Su
kirptos mieros 34, 3fi, 38, 40, 42, 46, 
48 ir 50/ ' ’’ ‘ ‘

Norint gauti viteną ar daur 
giau virš nurodytu pąvyzdži^ 
prašomę iškirpti paduotą blan- 
kute įąrj)ą pnduofi pavyzdžio 
nųrtierį pįįymėĮi mjėrą Ir a^ 
kiai parašyti s^yp yar^ pa- 
yprde ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pai- 
tp ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus re|j<įa ^dresuoti: 
Naujienos Pattern P,ept4 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L ?

▼ardę ir adresą. Kiekyj 
vyzdžio kaina 15 cept

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
LIETUVIŲ, KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J- 
Štul—Vice-pirm., 2453 W. 45 th 
Place; Helen Chapas—Prot. rast., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienę — Iž
do glob., 3435 'So. V/allące St.;

rjNick Klipaaš—Kasierius, 4516 So. 
Caiifornia Avė.; Dr/M. Strikolis. 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O Š 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 194,0 METAMS: Pirm. —

Frąnk Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rąųskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut.- rast., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rast. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 Wesjt

• 45th St.; Justinas Yuskenas — 
ĮCągįęrius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frąnįę 
Opi ilsins. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Štanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullertoų Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą ser.edą 
kįekvįeno mėpesio Holly wo,od 
svet., 2417 W. 43 St.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirjmininkas —M- 

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. 
mininkas 
332? Ųe Moyne St.; Protokolų 
sękr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų se^r.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasįe- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

L. ŽAGARIe'čĮŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. CĮeveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Puląski Rd.; J. Keturakis •' * ** V t- *' v , • •' 1 • -i r- r* r» r- •« a

SLA 36 KŲOpęS pnešmetmis i 
susirinkimąs įvyks trečiądleųį, ' 
jruędžio ,4 d, 7:30 vąl. vąk. Chi- 
jagos Lietuvių auditorijoje, 3133 
3o. Ęąisted St. Prašau visų liąr|ų 
ji i būti, nes randasi svarbių reiką- 
ų aptarti. Taipogi bus renKanąa 
zaldyba ateinantiems mętams.

’ —Valdybą. '
SLA 226 KUOPOS priešmetinis 

jusįrinkimąs įvyks šį trečiadienį, 
gruodžio 4 d., 7:30 vai. vak., Grigai
čio salėj, 3804 Armitage Avė. Ger- 
jiamieji nariai, malonėkite būtinai 
dalyvauti, peš bus rinkimas valdy- 
jos sekantiems metams.

J. Naujalis, Raš|-
SLA 1Q9 KUPROS (westsidės) 

Įvyks trečiadienį, gruodžio 4 d.» 
.Neffo svetainėje. Šiame susįrinkj- 
ne bus renkama valdyba sekap- 
aems metams.

Sekretoriuj.
BRIGHTON PARKO MOTERŲ 

KLUBO prįešmetinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 5 a., 
7:30 v. vak., Zabukų’namuose, 26Q5 
vV. 43rd St. Bus renkama valdyba 
1941 m. Visos narės malonėkite 
susirinkti laiku.

S- Puniškienė, Rast.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ .priešmetinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, gruod
žio 4 d., 7:30 v. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal- 
sted St. Susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekvienas narys privalo at
silankyti. Turime svarbių reikalų 
aptarti kas link savininkų labo. 
Taipgi rinksime valdybą 19Ų m.

, S. Kunevičius,. Rašt.
BINGO MĖGĖJŲ, susirinkimas. 

Ketverge, giuodžio 5 d., 7:30 vaį. 
vak. Bingo mėgėjų susirinkimag 
įvyks, 814 W. 33rd St. Bingo yra 
labai įdomus vakaro praleidimui 
užsiėpiirpas. Kurie dar nebandėt šį 
lošimą, turėsite progą išsimokinti. 
Durų įžangos nėra. Ateikite ir tu
rėkite smagų laiką. Užprašo ren
gimo komitetas ir kun. E. R. Mas- 
kaliunas.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULT. 
RATELIO priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 4 d., 8 vai. vak., 
Hollyv/oocJ svet., 2417 W. 43rd .St. 
Malonėkite kiekvienas narys atsi
lankyti nes bus renkama valdyba 
1041 m. Ateikite ir balsuokite, kaid 
paskiau nebūtų nepasitenkinimo. 
Malp’nėkite ir kitiems nariams pra
nešti. —P. J. Samošką.

ROSELANDO LIET. KULTŪROS 
DR-JOS mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 5 d., 7:30 
vąl. vąk., Lietuvių Darbininkų sve- 
taįųėj, 10413 So. Micįiigan Avė.

S. Diįis, Rašt. 226 W. 110 pi.
HARVEY, ILL. SLA 289 j KUO

POS priešmetinis sus-mas įvyks 
gruodžio 5 d, -7 v - v.; pas' J. Bėi- 
nor,' 564 E. J55th St., Hafvey, UI. 
Malonėkite skaitlingai susirinkti, 
nes turėsime rinkti vaidybą 194J 
jnptąms. Turįrpe svarbų laišką iš 
Centro reikale Susivienijimo 3-jo 
vajaus.

A. L. Sįdrmontas, Fin. Rašt.
CHICAGOS LIET. VYRŲ CHO

RO dainų pamokos įvyks sekmadie
nį, gruodžio 8 d.. Neffo svetainėje, 
10 vai. ryto, visi nariai būtinai at- 
siląnį<ykįte. Taįpgi niylinticji dai
rias kvi.ečiąpii .prisidėti prie choro. 
Jokių duoklių nėra, nieko nereikią 
mokėti, įr amžius gali bųti nuo 
25 įjji 100 metų. Gali būti ir plikas 
ir žilas. —Valdyba.

REIKALINGA MERGINA, mo
kanti stepogpafįją bei taisyklingai 
rašyti lietuviškai. Patyrimai nerei
kalinga?. Kreipkitės laišku (rašyki
te lietuviškai) adresu: Box 2441, 
1739 So- Halsted St., Chicago, III.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
dąrbui, gyvenimas vietoj, mažas 
apartmentas, vienąs kūdikis. Goldz- 
bąnd, 3223 Cojtez. BELpiont 7331.

MOTERIS NAMŲ DARBUI, ir 
prižiūrėti 7 metų kūdikį. Alga, 
įąmbarys. KreipkiĮtės po 7, Mrs. 
puikiį), BOUlevard 4614, 4548 So. 
wentworth, 2 aukštas.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
taverne dėl abglno darbo 2552 W. 
63rd St.

REIKALINGAS JANITORIUS, 
kuris ne girtuoklis. Lithuanian Ho- 
tel, 1606 So. Halsted St.

REIKALINGAS DISHWASHER, 
vyras, .pavienis,, kambarys, valgis ir 
ąlga. 5702 W. 65th St.

RĘIKALįNGAS VYRAS už por
terį ir dishwasher. 5758 W. 65th 
Street.

REIKALINGAS PUSAMŽIS vy
ras dirbti farmoj 300 mylių į šiau
rę. Gep. Waraniu3, 5200 Harper 
Ąv,L, HYDe Pąrk 7542.

REIKALINGAS VAIKINAS 'dir
bti grosernėje visą dieną Patyri
mas nėr,eikąlauj amas- D. Kadish, 
3638 W. 16th St., Čpąwford 1QO8.

FUJtNISBED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS RENDON, karštu 
vandeniu apšildoma. 3433 South 
Emerald.

BUSfNĘSS CHANCJES 
Biznio Progos

TAVERNAS PARDAVIMUI, kam
pinis, South Westsidėje, daro puikų 
biznį, greta teatro. Priežastis — 
partneriai nesutinka. Box 2440, 
1739 So- Halsted St.

PARDAVIMUI BARBERNĖ su
5 vteais įtaisymais Kreipkitės 660 

West 14th St. i- - - »

PARSIDUODA BUČERNfi ir gro- 
sępiė. Pigiai su ar be nąpo. 25 
metai išdirbtas biznis—vienai mote
riai per sunku. Mrs. Alice Mont
rimas, 2956 So. Union Avenue, 
VlCtory 3312.

Junįper 5936; Vįce-pir- 
— Mike čepulevicius,

—Nut. rąštinįpkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin., Rašt.*, 113 W. Germania 
place; E. Ramašaųskienė—&01U- 

v\, 1218 S7 independerice 
blvd.;_ St. Niprikas— KasieriuS, 

Kasos Glo
bėjai; A. Mieraviče, 2539 W. 46th 

" ‘ • F. Povilaitis, 10051 S. La

Anna Kondro- 
tas—Fliu, Rašt.*, 113 W. Germania 
U ’ ? ’ 
rolės rašt 
I * ’ , 
3235 So. Halsted st,

■ l -k/”

pi., ir F. Povilaiti^,

Balčiūnas—-Maršalką, 3521 West 
38tla pi' Susirinkimai laikomi vie
ną kartą ' į mėnesį, kas ketvirtą 
gekmadienį pirmą valandą ‘ po- 
pįęt, ĮioRyvyoo/d svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkųs, 2851 Lyndąle Avė., 
Vice-pirm. — Jonag Petrauskas,

§t., tel. Spąųjųing 7903; Fih.
—Ęrųno Rogejs, ^2045 N.‘ Kedzie 
BlvcJ., t.et Spaulding 318d; Fih. 
rašt.—Stasys Benfečkis, 3247 W. 
Bpacb Avė;, tel. Ęehnonį; 5933; 
Kas. gjob.—Anląnąs Lungewic?, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Strįųpąs, 
3636 W. North Aye.4 tel. Špauld- 
įng 0745; Mayšai^a^-Anfąnąą' Bų- 
dvitis, 182Š JW. Wabansia Avė.,

Sųsįrinkįmai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 380Q 
West Armitage Avė.

Naudokitės “Nau
jieną” Informąciją 
Biyry
Teikia Žinias Apr Paren

gimus.
•‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Praugijos, Kiiųbaį ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” diepąs savų 
parengimų. Taipgi ir rengėjai^ 
pirm samdymo svetainių, pra- 
šęme kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa- 
ręngipiais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia pemokamai.

'T- e. '

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir t kaityto jai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tat krautuvu, kųriot 
skelbiasi Naujienoje.

REAL ESTATE FOR SALp 
Namaį-žemė Pardavimui

ŽYMIAUSIAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

2 AUKTŠŲ MŪRINIS, 2 po 6 
kamb., beismontas ir attikas, 1-mas 
aukštas apšildomas, platus lotas, tik 
$1500 įmokėti.

2 
muro 
rąžąs ant So. Loomįs.

AUKŠTŲ APDENGTAS sų 
rollsasph. 2 fialai po 5 ir ga- 

/ 7 . Tik $i$o,
įnešti, likusius įengyąis išmokėji
mais.

2 AUKŠTU APDENGTAS su mu
ro rollsasph. K,eturi i kąmb. fialai, 
geros įplaukos, įmokėti tik $1000, 
likusius lengvais išmokėjimais.

F. L- MAJKASON, 
4316 We§t 26th Street.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamps 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUĮLDING AND
' ’ LOAN ASS0CIATION 

4425 S,o. Fairfield Avenue, 
Tel. LAFąy<ette 8248. •

ATNEŠKITE POPIERIUS, gau
kite' cash, už morgičius ir bonus, 
dar tebemokančius arba užsiliku
sius. HESį FINANCE CO., J34 N. 
Lą Šalie St., Room 2004, STAte 
7653. ’ ' ”

VVIldb^SALE FURMTURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
į#O#£DĄM4S PASU Už rakan

dus, sutaupysi hud 40 iki 60%. Mes 
pristatome' 'Bile kur. Pašaukite ar

Sūnus, 6343 S. VTjestęrp Avė.. £M- 
eaįto. I1Į Ptyone Repypjic 0051

rrf

Naujienose
4 C ŽODŽIŲ AR MAŽIAU — VIENĄ KĄ£TA
I V Kiekvienas Ekstra žogįą pę 4,c—pąrbo

Paieškojimai 25c
Šaukite CANaĮ 8500

PRIIMAM SKELBIMUS RYTOJAUS LAIDAI IKI 7:30 V. V.

Naudokitės 
smulkiais 
SKELBIMAIS

kapin.es
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Nepiliečiai Turi 
Skubintis 
Užsiregistruoti

Gaisras Name Kur 
Randasi Lietuvos 
Konsulo Raštinė

“Paslaptingas” , Stasys 1 Petrauskai
Laiškas Sukėlė 
Susidomėjimą

Jau Apleido 
Ligoninę

Kaltina Elektros 
Bendroves Kyšių 
Davimu

VAKAR CHICAGOJE

Paskutinė Diena Gruodžio 26.
Gyveną šioj šaly, bet dar ne- 

piliečiai, turi pasiskubinti su re
gistracija jei to dar nepadarė.

Registracija baigsis gruodžio 
26 dieną ir jokių pfailginimų 
nebus. Užsiregistruoti turi visi, 
kurie neturi pilietybės popierių 
Vaikai sUlaukę 14 metų turi pa
tys užsiregistruoti. Jei jie dar 
neturi 14 metų, tai juos užrė- 
gistruoja tėvai arba auklėtojai. 
Neužsiregistravę bus smarkiai 
baudžiami.

LaPereitą šeštadienį 30 No.
Šalie dangorėžy, vidurmiesty, 
įvyko gaisras. Tam name dabar 
randasi Lietuvos Konsulato raš
tine. Gaisrą atrado du džęnito- 
riai, vienas jų lietuvis, Butkus.

Naujienų” Kai Kur Pritruko. Dėkoja visiems draugams ir 
pažįstamiems, kurie jį aplanke

Illinois Valstija 
Paaugo, 1940 Sura
šinėjimas Rodo

VVasbingtone vakar paskelbta 
galutini gyventojų surašinėjimo 
duomens. Pasirodo, kad Illinois 
valstija per paskutinius dešipit 
metų priaugo suvirs 20J,000 
gyventojų.

Per 1930 metų surašinėjimų 
Illinois turėjo 7,630,051 žinoiieš, 
o cšimct 7,897,211.

Biznieriai Sako, Kad 
Šiemetinis Kalėdų 
Biznis Bus Didelis

Po helių dienų biaųraus oro 
vakarykštė giedra, nežiūrint, 
kad termometras buvo nukritęs 
žemiau nulio, pagyvino apyvar
tą krautuvėse.

Biznieriai raportuoja, kad 
pirkimas šiemet atrodo žymiai 
gyvesnis ir didesnis. Kai kurie 
pranašauja, kad ileihetirtių 
švenčių biznis pralenks 
kelių metų rekordus.

Stambiosios lietuvių krautu
ves Bridgeporte, Marųuette Par
ke, Brighton Parke ir kitose 
apielinkėse jau išpuošę savo vi
trinas Kalėdoms. ; ' ,

Vakar Chicaga 
Turėjo Šalčiausią 
Gruodžio 3-čią

, 1 .•»"‘■,■"1*1 ,i

Buvo v Žemiau Zcro.

Vakar Chicago atsikėlusi 
rado, kad miestų aplankė šal- 
čiahisia Gruodžio trečia isto
rijoj. Pagal oro biuro rekor
dus,, tokios šaltos trečios šis 
miestas niekad pirmiau netu
rėjo. Tarp 7 ir 8 vai. ryto tėtn- 
peratura buvo nukritusi iki 5 
žemiau nulio. Tai jau, br...bh*. 
br.... šalta. Gatvėse automobi
lių trafikas buvo sumažėjęs, 
nes daugelio automobiliai “ne
startavo”. >

Bet chicagiečiai dar buvo 
“laimingi.” Pranešimai iš 
Rockfordo rodė, kad tame 
mieste termometras buvo nu
kritęs iki 29 žemiau nulio.

Kriminalis Teismas 
Paliuosavo Nittį

Traukinys Užmušė 
Keturis, Sužeidė 
Dvylika
įvažiavo į WPA Darbininkų

Troką. ' • '
Keturi W.P.A. darbiu ūkai 

žuvo, o 12 buvo sunkiai sužeis
ti, kai prie Bentoho, III., į jų 
troką įvažiavo ekspresinis 
kinys. Darbininkai buvo 
frni į darbą.

Užihušticji yra:
Henry Darė
Lloyd Pierscn 
John Chaitti it 
Arthur Davis.

Iškilmingai Palai 
dojo Policistą 
Bruno Paszko

trau-
vcža-

III.

21 Metus Tarnavo Maywoode.

MAYW00D, III. — Gruodžio 
3 d. iškilmingai buvo palaidotas 
velionis Bruno Paszko, kuris 
staiga mirė po operacijos.

Velionis atvyko iš Lietuvos 
17 metų amžiaus, tarnavo ka
riuomenėje per didįjį karą ir 
per pastaruosius 21 metus ėjo 
poiičisto pareigas Maywoodo 
miestelyj. Buvo visų plačiai ži
nomas ir mylimas.

Liūdinčius paliko žmoną 
Prancišką, buvusią p. Bugailiš- 
kis, du sūnūs Andriejų ir Adol- 
phą ir brolį Julių. Palaidotas 
S t. Joseph kapinėse.

Velionis buvo “Naujienų” 
skaitytojas. Gyveno nuosavam 
pame, antrašu 807Šo. lOth avė. 
Reiškiu širdingą užuojautą jo 
našlei, šunams ir broliui.

—VBA.

Kriminalis .teisėjas Boltoti 
paliuosavo nuo atsakomybė 
žinomą Chicagos gengsterj, 
Frank Nitti, ir keturis jo sėb
rus. Jie buvo traukiami į teis** 
mą už tariamą bartendetių 
unijos užgrobimą ir jo iždo 
plėšimą.

Byla buvo panaikinta, kai 
vienas George B. McLane, bu
vęs biznio agentas, kuris kalti
nimus pirmiausiai iškėlė, a t si* 
sakė liudyti. Spėjama, kad 
Nitti šalininkai buvo prigrasi
nę j j nušauti, jeigu jis eis liu
dyti prieš kaltinamąjį.

Tas įdomus iškėlimas slapy- 
raščiu parašyto iš Lietuvos 
laiško vakarykščiose “Naujie
nose” sukėlė | didelį susidomė
jimą visoj Chicagoj.

Kur tik suėjo keli lietuviai, 
tai tuoj laiškas patapo disku
sijų centru. Iš laikraščių par
davimo stočių 
vakarykščio “ 
merio buvo itin 
kalavimas. Kaip 
truko.

Kėli žmonės 
Rydami,. kad jie 
mins laiškus gavę

Stasys J. Petrauskas, plačiai 
žinomas kultūros draligijn vei
kėjas, kuris buvo smarkiai 
susirgęs ir kelias savaites li
goninėje praleido, jau tiek 
sutvirtėjo, jdįį liko parvežtas 
pas seserį Pėtrditiėhę, 3405

pasirodė, kad 
Naujienų” nu- 

didelis parei- 
kur visai pri-

atsišaukė sa- 
taip pat įdo- 

Kąi kurie 
irgi “paslėptai” rašyti. O vie
nas asmuo gavęs laišką, kuria
me didesne pusė žodžių yra 
rusų cenzorių išbraukta ir jų 
išskaityti negalima.

Vakar jis pats tėlėfonavo 
“Naujienoms” ir pratiešė, jog 
jau žymiai pagerėjęs: veidas 
išsitaisęs, koją irgi jau galįs 
valdyti, tik rahkA vis dar “ap
mirusi.”

j j.
Tąja proga $18 pdreiškė šir

dingą ačiū višiiėms tiems, ku
rie jį aplanke ligoninėje. Lin
kime drg. Petrauskui kaip ga
lima greičiau bcjlabąją ligą nu
galėti ir vėl stoti į darbą!

Phpirkihėjo Valstijos 
Valdininkus.

Federalė grand džiurė Spring- 
fielde išnešė kaltinimus dviems 
elektros bendrovėms, kad jos 
davė kyšius Illinois valstijos 
valdininkams, bandydamos iš
gauti iš jų sutikimą elektros 
ratas didinti.

Kyšiai taipgi buvę naudojami 
politiniuose rinkimuose.

Kartu su bendrovėmis buvo 
apkaltinti trys jų viršininkai. 
Pinigai buvę duodami šešiems 
Illinois valstijos valdininkams.

• Iš namų, su $40, vakar pabė
go, dvi jaunutės mergaitės, 10 
metų Lorraine Wysocki, ir 11 
metų Margaret O’Gara, abi nuo 
7625 South Green Street.
e Dėl gaisro vakar be buto 
gatvėje atsidūrė penki chicagie- 
čiai. Ugnis sunaikino namą ties 
1501 N. Hamlin avenue, kuria
me jie gyveno.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

laktį au- 
sekamus 
James J.

Apiplėšė Sofiją 
Andruškaite

“Buk

namie!

....

Kada lauke'audra kaukia ir žienYos vėjai 
Kerta kaip peilis—yra protingą, pasilik
ti patogiai namie ir leisti telefonui jūsų 
reikalus atlikti. Gudrieji žmones, taupo 
laiką ir energiją šiaip atlikdami prekia- 

'• vimą. } .
Žinoma, blogas oras,, uždeda ekstrą 

jungą ant musų operatorių, pataisytojų 
ir kitų kurie yra atsdkbrąihgį. už patar
navimą. ;Be,t mes prišireng^rie nesma
gumų su užtektinai žmohių uir reikmenų 

■■■' rezervo j peržengti visas netikėtas kliūtis-
■ ’•' ' "'y' -j ’

ILLINOIS GELI TEIEPHONE CO.
. Klausykit “THE TELEPHONE

HOUR”, pirmad., j v. v.-rWMAQ

Juooveidis piktadaris užva
kar vakare atėmė $35 nuo 29 
metų westpullmanietės, Sofi
jos Andruškaitės.

Piktadaris' ją užklupo West- 
ern Union raštinėje, 1023 Eas/ 
63rd st.„ kur p. Andruškaite 
tarnauja už ofiso vedėją.

Ji gyvena adresu 
Emerald avenue.

Vakar ir užvakar 
tomobiliai užmušė 
žmones: Rev. (kun.) 
Carroll, 35, 5468 Kimbark ave
nue, asistentą St. Thomas baž
nyčioje;

James Malcolm, mechaniką 
nuo 3418 Fulton street, or

20 metų Gail Edwards, 
Pines street. Hammondo 
venventoją.

4810 
gy

| Sportas
12314

M. Yokubynienė 
Chicago je

KAROLIS POŽĖLA RISIS LIE 
TUVIŲ AUDITORIJOJE

Vakar net.’kėtai iš Toronto, 
Kanados, atvyko “Naujienų” 
bendradarbė, p. Marija Yoku
bynienė.

Rytoj ji dalyvaus laidotuvėse 
savo giminaitės, p. Kotrynos 
Dargis, kuri per daug metų gy
veno Gary, Indianoje.

Chicagiete Pagimdė 
Trynukus

33 melų chicagielė Frances 
Bogs, 9806 South Avers ave- 
nue, turėjo 9-is vaikus, kai va
kar atsigulė apskričio ligoni
nėje

šiandien jos šeimyna siekia 
12. Ją aplankė garnys ir pali
ko tris gražius ir sveikus try
nukus. Jos vyras, Irwin Bogs, 
vrU WPA darbininkas

Gruodžio 6 d. Lietuvių Audi
torijoje (3131 S. Halsted St.) 
pirmą kartą po keliolikos metų 
dalyvaus ristynėse Karolis Po
žėla. Jis i;isis su italu Jim Opi- 
se.

Tose ristynėse taip pat daly
vaus išgarsėjęs liaus Steinke, 
kuris risis su Victor Soldat.

Be to, risis dar Steve Savage, 
Frank Judson ir Scarface 
Moonigan.

Steve Savage chicagiečiams 
yra gerai žinomas. Frank Jud
son per kelis metus buvo Har 
vard universiteto ristynių in
struktorius. Tai šaunus ristikas.

Moonigan yra serbas. Jo iš
vaizda yra tokia, jog jis bile 
kam gali įvaryti kinkų drebė
jimą.

Kiek teko patirti, beveik kiek
viena lietuviška šeimyna Mel- 
rosė Parke, Maywoode ar Bell- 
vvoode turi nuosavą, kartais kad 
ir mažą namą.

Kiekvidnatnė name, be išim 
ties, yra radio aparatas, bent 
25% šeimynų, kurios turi savo 
namus, turi ir automobilius. Jei 
tėvai neturi mašinos, tai ją tu
ri suhus arba duktė.

Telefonų Melrose Parko lie- 
tuviškubsė namuose gana ma
žai* Gal vienas kas penkiuose 
namuose. Dabar daug kas pra
deda juos įsivesti, nes darbai 
yra prigerėję ir nereikia dole
ris tiek tempti, tiek dar neto
limoje praeityje. Prie mažo te
lefonų skaičiaus prisideda dar 
ir tas, kad Chicago šaukti kai
nuoja 10 centų, o lokalius rei
kalus galima be didelio vargo 
sutvarkyti ir be telefono pagal
bos.

Melrose Parkas viso yra au
torizavęs, rodos, 24-ias alines. 
Apie 20-tis jų priklauso lietu
viams.

Lietuvių biznierių Melrose 
Parke yra apie 36, daugiausiai, 
žinoma, alinių savininkų. Yra 
medicinos daktaras, Dr. W. V. 
Norak, akių gydytojas, Dr. Str- 
zynecki, bet advokato lietuviai 
neturi. Praeityje kartą savaitė
je nielrOseparkiečių dantis su
tvarkyti iš Chicagos atvažiuo
davo dentistas Dr. A. R. Lau
raitis,- bet dabar jis vizitų ne
bedaro. Gal kartais melrosepar- 
kiečių dantys labai sveiki?

Gal mes -klystame, bet kiek 
teko patirti iš pasikalbėjimų, 
tai Melrose Parko lietuviai dau
giausiai yra iš Šiaulių, iš Vil
kaviškio, iš Panevėžio, Kėdai
nių, Joniškio ir Kauno. Dau
giausiai lietuvių čia atvažiavo 
ir apsigyveno 1905-1915 me
tais. .<

Melrose Parkas
Davė $20,000
Lietuvai

GRUODŽIO 5 D. POŽĖLA 
RISIS BELMONT SVE

TAINĖJE

their eyes
? Some Mks štili ta/ft keliese

EXEMFLAR OF GENERAL MOTORS VALUE

aukštasis greitis Buick’e duoda jums 
tokį taupumą kaip ir taip Vadinami 
“gasą taupantys” greičiai apie ku
riuos jus girdite tokias entusiastiš- 
kas kalbas.
Svarbiausias dalykas, čia eina kalba 
iiė Spie mažą automobilį.- Buick’as 
visadbs buvo pagarsėjęs savo rui- 
mingumu, dydžiu, įspudingumu, pa
togumu ir tiesiog stebuklingu vei
kimu-

Bet mes užtikrinam, kad adata . 
taip išlengvo„ slenka ne todėl, kad 
ji sugedus, bet todėl* kad ji ran
dasi FIREBALL Buick’e.

MILDA AUTO SALES
CHICAGO, ILLINOIS ____

WHEN BETTER AUTOMOBILE* ARE BUIlT BUICK WŪL BUllD tHEM

BUICK KAINUOJA NUO
pristatytas Flint, Mich.
Valst. taksai, priedi- yUy J Bįk 
diai įrengimai ir prie- Jy 
dai — ekstra. Kainos
gal 'būt pakeistos be už Business 
išanksto skelbimo. Coupe

UICK dylerių raportuose 
1941 modelius randame, 

kas nepaprasto dedasi.
Labai dažnai karai atvairuojami dėl 
paprasto peržiūrėjimo su ekstra įsa
kymu—“Malonėkit pertikrinti gaso 
rodyklės adatą;”
Net po šimtus mylių žmonės netiki 
savo akimisj kada mato kaip ilgai 
ima adatai nuslinkti nuo Full ženk
lo iki Empty—jie negali suprasti, 
kaip toks didelis karas kaip Buick 
gali taip - toli ant tiek mažai nuva
žiuoti.

apie 
kad

Gruodžio 5 d. ris tynęs yra 
rengiamos Belmont svetainėje 
(1651-53 W. Belmont Avė.). 
Ten Požėla risis su Fred Lede- 
buhr. Dalyvaus taip pat Ilans 
Steinke, Felix Yukaitis, Frank 
Judson, Jack Zarowich ir kiti.

KORESPONDENCIJA
Baltimore, Md

Italai jaučiasi nusivylę su 
savo ^duče”

Bet jis tą padaro—dėl gerų prie— 
žasčių.
Visas FIREBALL? inžinas buvo sti- 
liuotas ir pastatytas išsemti kuo 
daugiausia gerumo iš moderniškų 
gasolinų. , .
O Compound Carburetion paslap- • 
tis yra, kad jis varo jūsų ihžiną jį 
maitindamas labai mažai dėl viso 
normalaus vairavimo—ir šeria ku
rą tiktai kada jo reikalaujate, ka
da jo norite ir šaukiate dėl ekstrd 
jėgos. '
Tuo tarpu net ir greičiai padeda 
pinigus taupyti—kadangi regularis

806 VVEST 31st STREEfc

Kai vokiečių razbaininkai 
baigė feniaugii fr^neuzus tir 
kai Mussolini paskelbė karą, 
tai manė, kad tuoj pabaigs ir 
Angliją smaugti. Pas mus 
dirbtuvėse Mussolinio tautie
čiai krištavo ir į padanges kė
lė savo “dučę”. Bet dabar, 
ka'ip graikai Mussolinio ban
ditus iš savo namų išvijo, tai 
“dučės” tautiečiai jau smerkia 
savo vadą ir sako, kad tas 
durnius pražudys visą Italiją. 
O aš juos /kurstau dabar, kad 
jie pradėtų kovoti prieš Musso- 
lin*i, kol dar nevėlu. Sakau, 
šaukite čia masinius susirinki
mus ir reikalaukite, kad “du
čė” butų išmestas, o tada italai 
galės susitaikyti ir nepražudys 
krašto.

Kaip bus toliaus, tai pama
tysime, bet dabar italai Čia 
labai bruzda ir ginčijasi gru
pėmis sustoję, kaip išgelbėti 
Italiją. ‘ 4

' BaltimOrietis

Pirkite tose 
rios garsinasi

krautuvėse, ku- 
“NAUJIENOSE”

.-Vieloj veikėjų ąpskaičiavb 
mu, Melrose Parko lietuviai ir 
jų organizacijos y ra. sukėlę apie 
$20,000 Lietuvos reikalams. .

Apie $12,000 sudėjo į Lais
vės paskolą, apie $3,000 j Tau
tos Fondą* taipgi nemažai au
kavo Raudonam Kryžiui, Lie
tuvos Armijai, šauliams, ir ki
tokiems/ tikslams.

Pernai ir šiais melais sudė
jo apie $350 Vilniaus lietuvių 
reikalam^, taipgi apie $1,000 su
dėjo Dariaus-Girėno, taipgi 
Įeit. Felikso Vaitkaus skridi
mams.

III. Valst. Padidėjo 
Susirgimai Raupais 
Ir Difterija

Illinois valstijos sveikatos di
rektorius Roland R. Cross va
kar pėrpsėjo gyventojus, kad 
paskutiniu laiku labai padidėjo 
susirgimai raupais. Pereitą sa
vaitę net 510 susirgimų užregi
struota.

Ir difterijos ligonių atsirado 
daug. Dr* Cross įspėjo, kad bu
tų kreipiama atyda į vaikus, 
ypač tuos, kurie nėra tinkamai 
apsaugoti nuo galimo užsikrėti
mo.

u$I£NA ’IUTĖ"
M. Petrausko ir P. Sar- 

pftliaus Operetė 
LIĖTUVIŲ auditor.

3133 S Halsted SL
SEKM. GRUODŽIO 8 

6 Valandą Vakare 
šokiai Po Vaidinimo

JŽANGA 65c 

stato ■
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