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AMERIKOS GINKLAI EINA ANGLIJON

Angliją

karo jė- 
dėl fran-

gos. 
dien
gJis
kis.

Chicago, I1L, šeštadienis, Lapkričlo-Novemher 9 d., 1940

Smarkiai padidės karo medžiagos 
gaminimas

Paskutinėmis rinkimų dieno
mis respublikonai taip pat rei
kalavo siųsti daugiau ginklų į 
Angliją. Roosevelto administra
cijos dauguma stengėsi britams 
padėti pačioje konflikto pra
džioje.

Didelė visuomenės veikėjų 
dauguma Šiandien reikalauja, 
kad britams teikiama parama 
butų sustiprinta. Roosevelto vy
riausybė mano, kad balsuoto
jai pareiškė pasitikėjimą prezi
dentui ir nori, kad jis ir to
liau ta pačia kryptimi tęstų už
sienio politiką.

Rooseveltas vakar paskelbė, 
kad vyriausybė nutarė parduo
ti britams 45% visų Amerikoj 
fabrikuojamų karo gaminių. 
Britai ir dabar gauna didelę ka
ro medžiagos dalį, bet, matyt, 
kad vyriausybė nutarė jiems 
leisti nusipirkti dar daugiau.

Amerikos kariuomenei taip 
pat reikalingi ginklai, bet rei
kalas gal ne toks skubus, kaip 
britams. Vyriausybė nutarė sta
tyti visą eilę naujų karo fabri
kų, kur bus gaminami šoviniai 
kanuolėms ir lai^yntrti*'~’w

Britų atstovaUkasdien reika
lauja vis daugiau karo medžia-

Britų kovos frontas kas- 
labiau plečiasi ir reikalin- 
daug didesnis ginklų kie- 
Britai yra tinkamai pasi

ruošę ginti savo salas, bet šian
dien jie turi rūpintis Egypto, 
Afrikos ir Graikijos apsauga.

Graikijoj nėra karo fabrikų. 
Britai ten turi siųsti ne tiktai 
savo kariuomenę, bet ir visus 
reikalingus ginklus.

Britai turi aprūpinti* ginklais 
ir generolo de Gaulle 
gas, kurios veda karą 
euzų kolonijų.

Vokiečių aviacija 
bombarduoja be sustojimo. Daug 
nuostolių karo fabrikams nepa
darė, bet gamybą sumažino. 
Kiekvienas paskelbtas aliarmas 
kenkia karo pramonei. Paga
liau vokiečiai kasdien vis smar
kiau skandina prekybinius bri
tų laivus, kurie daugumoj tran
sportuoja karo medžiagą.

Amerikos vyriausybė suprato 
sunkią britų padėtį ir nutarė 
jiems duoti pirmenybę Ameri
kos fabrikuose, šitokiu savo pa
sielgimu Rooseveltas pildo gy
ventojų daugumos pageidavi
mus.

Graikai atmušė 
italus

Prancūzai nusilei 
džia japonams
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maršuoja pryšakyje savo bataliono.

Neprivalomj eiti
karan .

Lavalis mėkleriaus 
Hitleriui

Darbininkai nori 
taikos

PITTSBURGH,lapkr. 8 d.— 
Teko patirti, kad CIO ir AFL 
darbininkai nenori tarpusaviu 
peštynių. Visi reikalauja paša
linti John L. Lewis ir įgyven
dinti taiką, čia gauta žinių, kad 
tiktai komunistuojančios New 
York unijos reikalauja ir to
liau palikti Lewis CIO pryša- 
kyj, tuo tarpu visuose Ameri
kos užkampiuose darbininkai 
reikalauja galimai greičiau jį 
pašalinti.

Netrukus bus CIO konvenci' 
ja ir manoma, kad joje bus pa
keltas balsas apie darnų ben- 
dardarbiavimą su AFL.

Nauji karo fabrikai
WASHINGTON, D. C., lapkr. 

8 d. — Laivyno karininkai šian
dien paskelbė, kad centrinėse 
Suvienytų Valstybių zonose 
vyriausybė nutarė steigti 6 nau
jus ginklų fabrikus, kurie pri
valės aprūpinti kanuolėmis ir 
reikalinga amunicija du didžiu
lius Amerikos laivynus. Kon
gresas patvirtino naujų fabrikų 
statymo planą.

Specialistai padarė reikalin
gas inspekcijas ir patarė fabri
kus statyti , tarp Pittsburgo ir 
St. , Louis. Galutiną fabrikams 
vietą nustatys bendrame Apsau
gos Komisijos pcysėdyje, kur 
dalyvaus Sidney Hillman. Kiek
viename fabrike dirbs po tris 
tūkstančius darbininkų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

perdavė

svetimų 
partijai.

Ispanijos fa-
I ^*1 

valstybių šni- 
Vokiečiai bė-

Skęsta 
galėjo

Horty.

— Rumunijoj Hitleris turi jau septynias savo kariuome
nės divizijas. Kiekvienoj divizijoj yra 15,000 kareivių.

— Generolas Franko įsakė sušaudyti ispanų socialistų ra
šytoją Julian Zugazagoitia ir socialistų partijos vykdomojo ko
miteto narį ir gabų laikraštininką Cruz Salido. Hitlerio polici
ja abu socialistus suėmė Francuzijoj ir 
šistams.

— Turkų policija areštavo apie 100 
pų. Beveik visi priklauso vokiečių nacių 
ga iš Turkijos.

— Vokiečiai baigė statyti naują 35,000 tonų karo laivą.
— Britų ląivas Empire Dorado šaukiasi pagelbos. 

pamažu. Yra daug sužeistų; numušti laiveliai, kuriais 
gelbėtis.

— Vokiečių naciai norėjo pagrobti vengrų regentą
Jie nori pastatyti naciams palankesnę vyriausybę. Horty išgel
bėjo adjutantai.

— Turkai muša italus, kurie gyvena Turkijoj. Policija tu
rėjo kelis kartus įsimaišyti. Italų konsulas patarė italams ne
erzinti turkų.

i— Vichy vyksta francuzų kolonijų gubernatorių pasitari
mas. Ieško budu išsaugoti imperijos kolonijas.

— Naciai norėjo pagrobti valdžią Vengrijoj. Ruošėsi nu
žudyti vidaus reikalų ministerį. Horty traukia teisman 5 naciš
kus parlamento atstovus. Jie bus teisiami karo lauko įstaty
mais.

— Hitleris pasakė Miunchene, kad sutrauks visos Europos 
turtus Vokietijos orlaivių gamybai. Orlaiviai jam atneš karo 
laimėjimą.

— Gayda skundžiasi, kad graikai besitraukdami ardo vi
sus kelius ir sprogdina tiltus. Italų kariuomenė negali žengti 
pirmyn.

— Šveicariją perskrido trys britų orlaivių eskadros, švei
carai šaudė Į orlaivius. Britai nuskrido į Italiją.

— Brazilijos sostinėj įvyko didelė orlaivio nelaimė. Mirė 
21 keleivis.

Daugiau orlaivių 
britams

De Gaulle laimėji
mai Afrikoje

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 8 
d. — Graikų karo pranešimas 
sako, kad graikų kariuomene 
atmušė italų atakas visuose 
frontuose. Graikams pavyko at
mušti Kalamos upę perėjusius 
italus, sulaikyti fašistus, kurie 
slinko juros pakraščiu ir atrem
ti italų puolimą Albanijoj.

Graikai neturi tankų, kad ga
lėtų paimti italus, kurie yra 
apsupti Korica mieste. Italai 
niekur dar neperžengė pagrin
dinės apsaugos linijos, 
prie jos priartėjo tiktai 
na apylinkėse, bet jie 
pakankamai jėgų šiai 
pralaužti.

Italai 
Joani- 
neturi 
linijai

ŠANCHAJUS, Kinija, lapkr. 
8 d. — Pranešama, kad fran
cuzų atstovai atidavė japonų 
kontrolėn du teismų rumus, ku
rie buvo francuzų koncesijose. 
Prancūzai paskelbė, kad jie pil
do naujai padarytą nutarimą 
tarp Francuzijos ir Nanking 
vyriausybės.

Prancūzai pabrėžia, kad vo
kiečiai privertė franeuzus derė
tis su kiniečiais, kurie bendra
darbiauja su japonais. Mano
ma, kad netrukus franeuzai 
perduos japonams ir kitas tei
ses.

Parama bedarbiams
Mūšiai prie Gib 

raltaro
LA LINEA, Ispanija, lapkr. 

8 d. — Visoj pietų Ispanijoj 
girdėjosi labai smarkus kanuo- 
lių šūviai. Mūšiai ėjo Vidurže
mių juroje, netoli Gibraltaro. 
14 didelių britų karo laivų iš
plaukė iš uosto ir netrukus pra
sidėjo labai smarkus susišaudy- 
msa.

Iš Gibraltaro uosto išplaukė 
visi stipriausi britų laivai. Jų 
tarpe buvo didelis juros kovų 
laivas, du kreiseriai, aštuoni 
naikintojai, submarinai ir lėk- 
tuvnešys. Ligi Šiam metui ne
žino su kuo kovojo britai, bet 
spėjama, jog italų laivai norė
jo paslapčiomis priartėti prie 
Gibraltaro.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
8 d. — Agrikultūros departa
mentas šiandien paskelbė, kad 
vien tiktai spalių mėnesį išda
lyta nepasiturinčioms šeimy
noms įvairiausių maisto produk
tų už 4,600,000 dolerių.

Išduota du milijonai svarų 
sviesto; 2,500,000 kiaušinių; 15 
milijonų svarų miltų ir. dauge
lis kitų produktų. Vietomis duo
ta ir mėsos produktų, kiaulie
nos. Visi maisto gaminiai buvo 
išduodami nustatytų kortelių 
pagelba.

BOSTON, Mass., lapkr. 8 d. 
— Joseph Kennedy, Amerikos 
ambasadorius Anglijoj, pareiš
kė, kad jis yra labai didelis pe
simistas dėl užsienio įvykių. Jis 
nemato galimybių netolimoje 
ateityj įgyvendinti taiką. Ken
nedy sako, kad turime padėti 
anglams visomis jėgomis. Tvir
tina, kad Amerika turi galimy
bių paruošti savo apsaugą, kol 
anglai dar laikosi.

Kennedy liepia kreipti ypa
tingo dėmesio į aviaciją. Sako, 
kad nedidelis Anglijos jaunuo
lių būrelis sulaikė didžiausią 
Hitlerio armiją. Kol anglų avia
cija nebus sunaikinta, tai ne
gali nei kalbos būti apie Angli
jos invaziją. Reikia žiūrėti, kad 
Amerika jokiu budu nebūtų 
įvelta į šį karą, baigė savo kal
bą Kennedy.

VICHY, Francuzija, lapkr. 8 
d. — Vyriausybės sluoksniai 
šiandien skelbia, jog butų pa
geidautinas 'Suvienytų Amerikos 
Valstybių ir Europos artimes
nis bendradarbiavimas. Fran
cuzija nori ekonomiškai sustip
rėti, todėl jai būtinai reikalin
gas glaudus bendradarbiavimas 
su Amerika.

Lavalis dės pastangas įtikin
ti Amerikos vyriausybę, jog 
glaudesni santykiai būtinai rei
kalingi. Be Amerikos prekybos 
joks Europos atstatymas yra 
neįmanomas. La'yalis nori įti
kinti Ameriką, kad ij laimė
sianti daugiau, jeigu bendradar
biausianti su “ašies” valstybė
mis.

Turėsim 1 milijono 
kariuomenę

WASHINGTON, D. C., lapkr.
d. — Karo departamentas8

skelbia, kad daromi visi paruo
šiamieji darbai Amerikos ka
riuomenei sustiprinti. Norima 
kovo mėnesį turėti vieno mili
jono kariuomenę. Naujai ima
mi kareiviai bus apmokyti ir 
priskirti į formuojamus kariuo
menės vienetus.'

Dabar neimama daugiau 
rų į kariuomenę, nes nėra 
karnai paruoštų kareivinių, 
kimasi, kad kovo pradžioje
kas jau bus tvarkoje ir kariuo
menės skaičių galės padidėti. 
Savanorių skaičius auga. Dabar 
daugelis stengiasi patekti ka
riuomenėn.

vy- 
tifi- 
Ti- 

vis-

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
d. — Pranešama, kad Apsau

gos Komisija nutarė duoti pir
menybę britų užsakymui nau
jiems 12’,000 karo or’aiviams 
statyti. Vyriausybe davė leidi
mą vesti derybas su aviacijos 
bendrovėmis. Naujai užsakomi 
britų lėktuvai bus statomi da
bar turimose dirbtuvėse.

Kai kurie Amerikos kariuo
menės užsakymai teks kuriam 
laikui atidėti, kol bus baigti 
nauji fabrikai. Anksčiau pada
ryti britų aviacijos užsakymai 
eina savo keliu ir orlaivių ga
minimas nebus sutrukdytas.

8

VOKIEČIAI SUNAIKINO ANGLU KANVOJU
Paskandino 86,000 

tonų
Kruopo fabrikai 

liepsnoja

Standartizuos avia
cijos gamybą

F.D.R. daugiau ne 
kandidatuos

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
d. — Pranešama, kad fran

cuzų generolo de Gaulle karo 
jėgos užėmė vieną labai svar
bų miestą centralinėje Afriko
je. Užimtas miestas vadinasi 
Lambarenc ir randasi 90 my
lių atslurnoj nuo Liberville.

De Gaulle kariuomenė apsu
po miestą, gyventojų daugumą 
pritarė '“laisviems” francuzams, 
bet vietos karo garnizonas ne
norėjo pasiduoti. De Gaulle ka
riuomenė pravedė labai sunkią 
operaciją, 
Keli 
ko i 
dasi 
labai
tu naujiems užkariavimams.

8

bet laimėjo muši. 
Petain karininkai paspru- 
krumus. Lambarene ran- 
Gaboon kolonijoj ir yra 
svarbiu strateginiu punk-

Rooseveltas pridėjo, kad Ame
rikos karininkai jau tariasi su 
Meksikos karininkais, kurie su
sidomėjo Meksikas apsauga ir 
nori suderinti savo krašto ap
saugos planą su Amerikos ap
saugos priemonėmis.

ST. LOUIS, lapkr. 8 d. — 
Šiandien čia susirinko 22 svar
biausiųjų karo aviacijos ben
drovių atstovai. Jie rengiasi ap
tarti 
karo 
mos 
karo

Karo lėktuvų užsakymai yra 
toki dideli, kad kyla būtinas 

| reikalas subendrinti visų fabri-

visus reikalus surištus su 
aviacijos gamyba. Deda- 
pastangos standartizuoti 

aviacijos pramonę.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
8 d. — Vokiečių karo vyriau
sybė skelbia, jog jų karo lai
vai padarė labai didelių nuosto
lių britų kanvojui, kuris iš Ka
nados plaukė į Angliją. Vokie
čiams pavyko paskandinti apie 
15 prekybinių laivų, kurie bu
vo lydimi stiprių karo laivų.

Vokiečiai skelbia, kad britų 
laivus skandino ne submarinai, 
bet dideli paviršiaus laivai, ku
rie pakirto kelią britų transpor
tui. Vokiečiai yra labai paten
kinti de Valeros pareiškimu dėl 
anglų karo bazių Irlandijoj.

Pasodinti komu
nistai

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
d. — Spaudos konferencijoj 

vienas laikraštininkas paklausė 
Rooseveltą ar jis ir toliau ma
no laikytis pareikštos nuomo
nės, t.y. 1944 m. nebūti kan
didatu j prezidentus. Roosevel- 
tas suprato laikraštininko insi- 
dijas. Pradžioje atsakė, kad 
anksčiau padarytas pareiškimas 
yra tikslus, o vėliau laikrašti
ninkui liepė grįžti atgal į pra
džios mokyklą ir angliškai iš’ 
mokti, kad galėtų gerai skaity
ti ir suprasti.

Rooseveltas tariasi 
greso viršininkais ir 
pu dar nemano keisti 
bineto.

8
Naujas būdas orlai

viams gaminti
VAN NUYS, Cal., lapkr. 8 d. 

— Inžinierius Ward Pearce pa
skelbė, kad jis surado būdą pa* 
greitinti orlaivių gamybą. Jis 
paskelbė, kad dabar reikalingas 
labai didelis rankų skaičius or
laiviui pagaminti. Jis nurodo, 
kad galima dabar sunkiai daro
mas dalis daug greičiau ir pi
giau paruošti. Dalys bus lieja
mos.

Pearce planais labai susido
mėjo Amerikos ir Britanijos ka
ro atstovai. Jis parodė praktiš
kai, kad jo planas įvykdomas. 
Darbas, kurį vienas darbinin
kas dabar atlieka į 21 mėnesį, 
Pearce atliko į 6 dienas.

HARRISBURG, Pa., lapkr. 8 
d. — Šiandien buvo teisiami ke
li žymus komunistų partijos 
veikėjai. Teismo posėdis tęsėsi 
devynias valandas. Partijos se
kretorius Max Weiner ir Ste- 
phen Zvon prisipažino, kad 
prieš rinkimus jie apgaudinėjo 
vietas gyventojus, kad galėtų 
sudaryti * rinkiminius sąrašus.

Jie pasakojo žmonėms, kad 
pasistengs pakelti algas, page
rins gyvenimo sąlygas ir Ame
rikos neįvels karan. Beveik vi
si komunistų sąrašą pasirašiu
sieji žmonės buvo apgauti. Vi
si liudijo prieš teisiamuosius. 
Vienas komunistas išteisintas, 
o kitiems teks atlikti bausmes.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
d. — Sugrįžę britų lakūnai 

tvirtina, kad Kruppo fabrikai 
Essene labai smarkiai liepsno
ja. Bombarduoti vyko kelias es
kadros ir kiekviena matė ank
styvesnių lakūnų sukeltus gais
rus. Liepsnos matėsi 60 mylių 
atstumo j.

Praeitą naktį britai bombar
davo Duesseldorfą, Oberhause- 
ną, Dortmundą ir kitas vietas.

Hitleris, minėdamas Miunche
no pučo sukaktuves, paskelbė 
naciams, jog rytoj nebus šven
čiama. Visi Vokietijos piliečiai 
privalės dirbti. Hitleris tarėsi 
su nacių vadais kokiu budu pa
didinti Vokietijos darbininkų 
darbingunrtą.

8

su kon- 
tuo tar- 
savo ka-

ką veikimus. Susirinkime aptari 
ti dalykai labai smarkiai pagrei 
tins orlaivių gamybą.

a'‘i 4

šeštadienį šiltesnis, pavakare 
gali lyti; Sekmadienį^ debesuo
tas ir ^lietingas.

Saulė teka 6:32 v. r., leid- 
žasi 4:36 v. v.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
8 d. — Praeitais metais sovie
tų suruoštame baliuje dalyva
vo labai nedidelis diplomatų 
skaičius, bet šį kartą dalyvių 
skaičius buvo daug didesnis. 
Užsienio departamento valdinin
kų delegacija buvo labai skait 
linga. Sumner Welles atstova-

vo Amerikos vyriausybę.
Įdomu, kad sovietų ambasa- 

don susirinko italų, francuzų, 
vokiečių, anglų, turkų ir kitų 
valstybių atstovai.' Visi iš eilės 
sveikino Umanskį ir jo žmoną.
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Dede Amerikonas
_ Bronė M—tė.

(Tęsinys)
—Tokios trobos retas daik

tas, — įsikišo Juozas, išlaidas 
turėjai, lai turėjai, bet už tai 
turi gerą gyvenamąją trobą. 
Man rodosi, kad jos užteks ne 
tiktai tau, liet ir tavo vaikams.

—Trobesiai labai brangia) 
kainuoja, pamanykite vien tik
tai miške už medžius sumokė
jau 250 rublių, o kur kitos iš-

Vaikeliai, turime pasakyti, 
ko mes čia atvažiavome. Žino
te, kad jau senokai ruošiamės 
Juozą išleisti į Ameriką, be. 
dabar jau viskas sutvarkyta — 
paruošta ir 24 dieną birželio 
darome išleistuves. Norėtu
mėm, kad į tas išleistuves ab 
važiuotumėte ir jus.

—Matai, mamyte, atvažiuoti,

SUDRIKO
29 Metų Sukaktuvių

RADIO IŠPAR
DAVIMAS

Zenith, RCA Victor 
Philco ir Kitos 1941 

Metų Radios
Dabar perkant didelė 
nuolaida ir dovanos 

dykai

tai atvažiuoti, mes labai norė
tumėm, bet kaip bus su mano 
ligoniu, -- Valionis pažiurėjo į 
savo žmoną. - -

—Tai ką, Jurgnti, tu manai 
mane palikti namuose, aš taip 
noriu važiuoti.

—Šiandien turime 17 d^eną, 
o išleistuvės 24 dieną, vadinasi, 
turime vieną savaitę, po gimdy
mo praėjo 6 dienos. Aš manau, 
kad reikės nueiti pas akušerę ii 
pasiklausti, — jeigu jinai pa
sakys, kad gali važiuoti, — va
žiuosime visi, o jeigu jinai pa
sakys, kad ne, — nieko nepa
darysi.

—Aš manau, kad galėsite va
žiuoti, — sako Narutis, — va
žiuokite visi, pasiimkite ir vai
ką, dabar vasara, oras šiltas.

—Jums gerai kalbėti, — sako 
Onutė, — aš norėjau nueiti į 
Veliuonos bažnyčią, greitai jau 
bus suma.

—Žiūrėkite, žiūrėkite, kokia 
davatka musų Onutė, — sako 
Vailionis, — be bažnyčios ne
pripažįsta jinai jokių gimin ų.

—Jeigu nori, Onute, tai tu 
apsitaisyk ir cik bažnyčion, o 
mes turime įvairiais ūkiškais 
reikalais pasikalbėti ir pasit.ir
ti.

Besikalbant ir besitariant p 
vairiais ūkiškais reikalais, nė

I nepajuto, kad jau artinosi ir 
laikas rengtis į namus. Vailio
niai buvo patenkinti, kad juos 
uošviai aplankė ir savo uoš
viams pažadėjo, kad jeigu tik
tai leis aplinkybės ir žmonos 
sveikata, tai būtinai atvažiuos 
į Juozo išleistuves. Narutis su 
Vailioniu ir Juozu išėjo apžiū
rėti jų laukų ir gyvulių, norė1 
darni pamatyti, kaip jų žentas 
šeimininkauja. Malonu buvo 
Naručiams matyti, kad jų žen- 

ir trobos-ir javai laukuose 
buvo labai tvarkingi ir geri. Jie

Beautiful 
Electric
CLOCK

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 S<i. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M KOVARSK1. Sav.

tiktai vieno norėjo, kad jų žen
tas butų geras šeimininkas.

Vyrai grįžę iš laukų suėjo į 
kambarį ir ėmė raginti mote
ris, kad jos rengtųsi važiuoti 
namo, nes saulutė jau netaip 
labai aukštai. Vailioniai norėjo, 
kad jų uošviai ir tėvai pabūtų 
kiek galima ilgiau, nes tėvai — 
maloniausi svečiai.

—Malonu pas jumis svečiuo
tis, mano vaikeliai, — sako Na-r 
r utis, — pas jumis viskas taip 
gražu ir tvarkinga, jūsų ūkis 
vedamas pavyzdingai, bet įtus 
turime prisiminti, kad Alsa" nuo 
Veliuonos toli, o kelias, — ne
galima sakyti, kad taip geras 
butų; iki parvažiuosime, ateis 
vidurnaktis.

Po to Juozas su Vailioniu nu
ėjo kinkyti arklius, o tėvas, li
kęs troboje, ėmė raginti mote
ris, kad jos galimai greičiau 
rengtųsi, nes jau laikas važiuo
ti namo.

Na, sakyk, švogeri Juozai, ar 
negaila palikti Alsos kaimo.

—Nieko nepadarysi, toks jau 
vyrų likimas, kitos išeities ne
turiu: jeigu ne Amerika, tai ru
denį turėčiau eiti į rusų kariuo
menę.

Vyrai arklius greitai paka
kę, vežimą sutvarkė ir išvažia
vo iš kiemo į gatvę. Tuo pat 
laiku moterys kambaryje irgi 
baigė rengtis. Naručiai įprašė 
savo dukterį Barborą, kad jinai 
prikalbėtų savo vyrą važiuoti 
į Juozo išleistuves, Vailionienė 
lai padaryti būtinai pažadėjo. 
Moterys atsisveikino ir išė„o 
važiuoti namo.

Saulutė buvo jau neaukštai ir 
iki užvažiavo Veliuonos kalną, 
pradėjo leistis, o prieš akis bu
vo visas kelias.
. —Nieko, — sako Narutis, — 
naktį, kuomet oras vėsus, ge
riau važiuoti, be to, namo ir 
arkliai geriau bėga.

—Tai gerai gyvena mušą 
Barbora, net malonu ją ir lan- 

i kyli, — sako motina, — aš vi- 
■ są laiką bijojau,Tfcad' ttfS' Vai- 
: honis miesčioniškomkad is jol 
> blogas ūkininkas, bei tikreny

bėje visai kas kita.
— Nereikia ir kalbėti, vyras 

ir ūkininkas pirmos rųšies.
Užvažiavus ant kalno, arkliai 

ėmė greičiau biznoli ir Naručių 
šeima, būdama geroje nuotai
koje, net ir nepajuto, kaip at
važiavo į Stakius, o iš Stakių 
— palys niekniekiai parvažiuo
ti į namus.

bą..Kiti Naručių šeimos nariai 
buvo užimti kitais darbais.

Kvieslio darbą Juozas dirbo 
keturias dienas, nes kiekviena 
šeima, kurią Juozas kvietė į iš
leistuves, maloniai jį vaišino. 
Tokios kviestinės šeimos, kai
mynai ir giminės, Naručius la
bai gerbė ir buvo geruose kai
myniniuose santykiuose,

Kviestinių tarpe buvo ir Juo
zo mylimosios tėvai Morkaičiai. 
Kodėl tai Morkaičius Juozas ėjo 
kviesti paskutinius, pasakyti 
sunku, gal todėl, kad jie buvo 
artimi Naručių kaifriynai, o gal 
ir todėl, kad tarp Juozo ir 
Morkaičių buvo ypatingi santy
kiai.

Vieno penktadięnio popietį 
Juozas nuėjo pas^ > Morkaičius 
pakviesti. į jo išleistuves. Jie ge
rai žinojo, kad Juozas išvažiuo
ja sekmadienį, todėl be atskiro 
pakvietimo jie į tas išleistuves 
ruošėsi. Morkaičių šeima buvo 
maža: tėvaų Stasė ir brolis Bo- 
Lislavas. Gyveno įiė pasiturin
čiai, turėjo 17^dešiintinių že
mės, ūkis buvo sutvarkytas ge
rai. Jie, kaip ir nujautė, kad į 
išleistuvės kviesti ateis pats 
Juozas, todėl kaip busimam 
žentui norėjo padaryti irgi gi
miniškas išleistuves. Morkaitie- 
nė buvo gera šeimininkė ir, be 
to, jinai buvo patenkinta tuo, 
kad Naručių Juozas piršosi prie 
jos dukters Stasės.

—Sveiki, gyvi, kaimynai, 
kaip gyvenate?

—Dėkui, dėkui, Juozeli, kaip 
tu gyveni?

Aš, mamyte, kaip čia tau pa
sakius, ir gyvęnu ir negyvenu. 
Kada jau žmogus pasiruošęs į 

J4 • :_____ J__________

tokį kelią, tai lauki ir lauki 
kiekvieną dieną, kada tą savo 
tikslą pasieksi.

—Sakyk, vaikeli, ar nebijai 
taip toli važiuoti, juk reikės 
važiuoti ir per marias; sako, 
kad pasitaiko ir taip, kad kar
tais ir tie didieji laivai sugen
da — prakiura ir tuomet visi 
keleiviai žųsta. Baisių labai bai
su, aš tai už jokius pinigus ne
važiuočiau;

—Žinai ką, mamyte, aš tai 
visai nebijau, dabartiniais 
laikais, kada reikėdavo važiuoti 
buriniais laivais, tai buvo to
kios kelionės sunkios ir pavo
jingos, tuomet tai daug žmonių 
žūdavo. O dabar su tokiais mo
derniškais laivais perplaukti At
lanto vandenyną — patys nie
kai. Teisybė, sako, kad kai ku
rie žmonės serga taip vadinama 
marių liga, bet toji liga 
nepavojinga.

—Tokiems ‘sveikiems 
rams, kaip tu, Juozai, 
žiuoti į Ameriką yra nedidelis 
dalykas. Visai kitas dalykas tai 
tenai įsitaisyti, nes Amerika, 
tai toks kraštas, kur daugelis 
žmonių išėjo iš normalaus gy
venimo. Aš tau Juozai patarsiu 
vengti blogų draugysčių, kurios 
yra daug pavojingesnės 
sas baisiąsias kliūtis. Aš 
kad jus, Naručiai, esate 
vyrai, ir gerai išauginti 
doviai išauklėti, bet visą tai gi
li sugadinti bloga aplinkuma, 
prasti draugai.

—Na, gerai, tėvai, gana jau 
tų pamokslų, juk ne kunigas 
esi. Man rodosi, kad iki eisime 

. į Juozo išleištuves, tokias jam 
šleistuves padalykime pas ta-

esanti

buvo jau ketvirta valanda nak
ties, moterys greitai nuėjo i

tome in — X y
get a valu- 
able Sessions
Electric Clock FREE with this 
Pluko Jubilee Special. 8 tubes, 
new Overseas Wave-Band, start- 
ling 1941 Philco inventions, 
Hurry—offer limited!

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! 
IKI LAPKRIČIO 15

Pečiams Aliejus f* 1Z > Gal.
Ne mažiau 400 gal. O Z
’urnasamM Aliejus Gal.
Ne mažiau 150 gal. O

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3590

Jos. F. Sudrik
FURNITURE 

HOUSE
DR. K. NURKAT 

’ riečia jumis prisirinkti perus 
’hHus. Akys egzaminuojamos 
ivkai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
34(19 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

3209-11 S. Halsted St
Tel. YARDS 3088.

WCFL 970 k. nedėlios vakare 
5:30 Iki 6:30 P. M. žymus Radio

Teatras — Makalai

Tuojau atsikėlė Antanas ir ar
klius nuvedė į ganyklą. Tą va
karą Naručiai mažai kalbėjosi, 
nes buvo labai išvargę.

.Pirmadienį Naručiai ėmėsi 
kilo darbo ir jau rimtai pradė
jo ruoštis Juozo išleistuvėms, 
nes ateinantį pirmadienį jisai 
turėjo būti Jurbarke,

Naručiai tokioms išleistu
vėms ir baliams degtines daug 
nepirkdavo, bet pasidarydavo 
alaus, nes Alsos kaime buvo jau 
tokie įpročiai, kad be alaus ne
apsieidavo nė vienas žymesnis 
įvykis, o Juozo išleistuvės Na
ručių šeimoje buvo labai dide
lis ir svarbus įvykis.

Jau pirmadienio rytą Narutie- 
nė ėmė, nes norėjo, kad jisai 
tinkamai išsistovėtų ir išsivaik
ščiotų. Onutė išplovė, išdžiovi
no ir išlygino baltinius ir ėmė 
tvarkyti maisto produktus, ku
rie reikalinga įdėti Juozo kelio
nei. Nugrandė ir nuplovė sū
rius, kurie buvo pagaminti 
cialiai su knynais.

Antanas prie išleistuvių pri
sidėjo mažiausiai, nes jisai 
rėjo, kad nenukentėtų ūkio dar
bai. Darbų ūkyje nestinga; sa
koma: blogas ūkininkas, kuris 
ūkyje baigia darbus.

Juozui buvo pavesta pakvies
ti visus numatytus gimines ir 
kaimynus į jo išleistuves. Naru
čiai sakė, kad jie rengiu Juo
zui “vestuves”. Juozas, kaip tų 
“vestuvių” kaltininkas, dėl to 
turėjo atlikti jam pavestą dar-

sp

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta »7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

......-   I i i Ti i "—
*9.50

žiu

ve. Kodėl tai, Juozeli, tu man’
esi toks artimas, rodosi, kad* . .
mes išleidžiame į tolimą kelio- | Gydytojas ir Chirurgas 
nę tikrą savo vaiką. Taigi, tė
vai, tu, rodos, turi kokio tai 
gėralo, gal jau pavaišinsi taip 
brangų musų svetelį. 

(Bus daugiau)

DR. STRIKOL’IS
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų TeL PROSPECT 1930

vy-
11UVU“

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "‘NAUJIENOSE”

Mrs. A. K. JARUSZ
, _ .... 1 _ PHYSICAL

THERAPY 
■įj and MIDWIFE 
|||i|6630 S. Western av. 

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v.
7 v. vak. 

šeštadienį ir sek- 
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIU SPECIALISTAI

UŽ VI- 
žinau, 
sveiki 
ir pa-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE „
- i DIENĄ IR NAKTĮ ..

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 8o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

WM«Ma LAFAYETTE HM

T—\ __ • koplyčios visose
JL__7 JcSZ cl 1 Chicagos dalyse

Klausykite tauvą vadte programą Antradienio it teitedienio urt- 
meUala, MM raL ryte iš W. H. L P. stotieo (14H KJ 

M POVILU dALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
eiiiOfiiiiiniiniiiiUMtiniin'iiVini

NARIAI
Chicagos, 
Cicero. 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

linu imu icn i linu imi n na m tu n it 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

niiiiiiiiu m t u uliniu neimi Miliui

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. PuUman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

■

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

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 S

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2425

nuo

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

.uOCCTitr. Tel- Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir. Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai______ .
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos 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

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 Brunsvvick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' ir Akinius Pritaiko
’ 3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E SIEDLINSKJ
DANTISTAS

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

Tel. YARDS 0094 
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį 
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE M50

am--.g.u...

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. įlydė Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

K11ATAUC1A1
DR. HERZMAN

■ ■ ' iŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pęr 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

134 N. LA SALLE STREET 
Room 2014 Tel. STAte 7572 

3149 SO. HALSTED STREET 
' Tek VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



PENKIOS DEŠIMTYS IR PASKUI

♦

*

$6.00
$6.00
$6.25
$5.75
$5.25

Nenori laikrodžių varinėti 
pirmyn ir atgal

SĮinet springileidieciai vasa
rai atėjus pavarė laikrodžius 
valandų pirmyn ir vasaros lai
kų išbandė. Bet, matyt, nepa
tiko. Į

EGG ...........................
NUT ............................
LUMP > .......................
MINE RUN ..... .... .
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

NAUJIENŲ-ACME Photo
Forrcsl C. Donnell, naujai išrinktas Missouri vals 

tijos gubernatorius. Jis yra republi'konas.

šeštadien., lapkričio 9, 1940 Naujienos/ chicago, m; n

Senectus ipsa inorbus est — šimtmečio pabaigos žmogaus 
sako Ciceronas. Bet tai nebūtų amius dar pailgės. Už tų gyve- 
dideiė nelaimė po gerai išgyven-, nimo pailginimų miestiečiai lu
tos jaunystės ir vidutinio am
žiaus. Nelaimė būna tada, kai 
toji liga ateina per anksti. Iš 
viso, nors musų sentimentalus 
praeities garbintojai žiloje se
novėje aukso amžių temato, da
bartinių kartų gyvenimas gana 
ilgesnis ir sveikesnis pasidarė. 
Biblijos psalmininkai žmogui 
teskyrė septynias dešimts metų, 
o nūdien sveikas žmogus gali 
jų tikėtis jau žymiai daugiau. Ir 
nereikia tuo alicjoti, kad iki šio

ROOFING
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

.Čia Nereikia Casb
Rolė—100 ket. pėdų .......... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 35< 

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Piasterboard, pėda ............... 2c
Maliava, reg. $1.95, &pec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3\žc
Cedriniai Postai (7 pėdų) .... 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kąip yra............... .
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO. 

3800 S. Westem Avė. 
Tel. LAFAYETTE 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v. v., nedėhomis 8 v. r. iki 12 

J vai. dienos.

ri būti dėkingi visų pirma mie
sto savivaldybėms, kurios tei
kia švarų vandenį, tiesia kana
lizacijų, sąugoja nuo kitų ne
švarumų ir skleidžia higienos 
svarbos supratimų. Bet, nors li
gos dėl to žymiai sumažėjo, 
dar toje srityje dideli darbai 
laukia.

Progresuojant musų žin’oms 
apie sveikatų ir mirties priežas
tis, žmonių norai dar daugiau 
pailginti gyvenimų, rodos, žen
gia dar didesne progresija. Bet 
visų pirma, reikia pasakyti, k d 
pats tas per didelis noras 
kai psakė Platonas -— yra

Springfieldiečiai 
Nenori “Vasaros 
Laiko”

Antradienio rinkimuose 
Springfieldo, III., gyventojai at
metė pasiūlymų įvesti vasaros 
laikų — taip vadinamų “Day- 
light Saving Time”. 24,364 bal
savo prieš, o 16,079 už.

.s,______

Pataisymai
Pritaikyti

į ‘ . I

VISŲ TIPŲ 
KROSNIMS

PEČIAMS
VIRIMUI PEČIAMS

rotiškas žmogus, nuolat čiup’- 
nėjųs pulsų, matuojąs temepra- 
turų, sekus sveikatos simpto
mus — tai tas pats, kurs ne
praleidžia jokio va š ų fabii 
kanto skelbimo, ieškodamas li
gų panaceos (stebuklingo vais
to) ir dažnai pakliuvus į šarla
tanų pinkles, kurie jam suran
da vaistų nuo kiekvieno skaus
mo. Tokie žmonės anksti mirš
ta. Ir jie verti to.

Vėliam amžiui pasiekti yra 
daug receptų. Aštriausias iš jų 
bene bus to prancūzo, kurs pa
sakė, kad “pour vivre long- 
temps ii faut unc bonne diges- 
tion et un mauvais coeur” (kad 
ilgai gyventum, reikia gero vir
škinimo ir blogos širdies). Gero 
virškinimo įtakos, manau, ne
reikia niekam aškinti. Visa 
virškinimo paslaptis yra ta, kad 
kiekvienas žmogus turi pats įsi
tikinti, kokie valgiai su jo virš
kinimo aparatu ir visu organiz
mu sutinka ir kurie nesutinka. 
Po to jam t< reikia būti nuo
saikiam ir atsargiam — tai ir 
viskas. Kas dėl antrosios sąly
gos, dėl “mauvais coeur”, tai 
visi juk tur būt, žino, kad sa-

tIFf SPECIALI

Pasiūla
BOILERIAMS ENTM. PUTE

ANT

Dantinių
Al Kk> GUARANTBE

MONEY-BACK

vimylųs žmonės ilgai gyvena. 
Kitų žmonių vargai ir rūpesčiai 
jų nejaudina, ir jų nervų sis
tema išlieka sveikesnė, atspares
nė. Nes reikia manyti, kad fi
ziologinę mirtį, mirtį dėl senat
vės, padaro ne kas kitas kaip 
centrinės nervų sistemos susi
dėvėjimas. Tačiau, nervų siste
ma turi savo “pamatų”—krau
jų apytakų; kitaip ji negalėtu 
gyventi, jei negautų arterijom s 
maisto; o arterijos eina iš ši”- 
dies. Arterijų svarbumų žmo
gui nusako posakis, dabar jau 
mokslo žmonių tarpe virtęs ak- 
siomatišku, kad žmogus yra 
toks senas, kiek senumo jo ar
terijoms. Jei penkių dešimčių 
metų vyras, nepaisant plikes ir 
pilvelio, dar gali pasigirti gero
mis arterijomis,'— kų parodo 
laisvas, lengvas kvėpavimas ir 
normalus kraujo spaudinius, 
tai jis dar turi teisę laukti dau
gelio metų.

Nervų sistema yra daugiau
sia išvystyta žmogaus dalis, ma
žiausiai gyvuliška ir visų švel
niausia, todėl daugiausia linku
si atrofuotis dėl nesinaudojimo. 
Štai turi būti įspėjimas visiems 
tiems, kurie susilaukę, sakysi
me, šešių dešimčių metų išeina 
į pensijų ir ima “ilsėtis”. Jei 
tuomet toks žmogus 
kito darbo, kurs jam 
sų psichikų ir pakeis 
sius rūpesčius, poilsis
tai gali ateiti amžinas — kars
te. Lutheris visai teisingai yra 
pasakęs: kas ilsisi, tas rūdija. 
Antra, vertus, jei nervų siste
ma yra reikalinga maisto, tai 
tas maistas turi būti kuo šva
riausias. Visi žmonės šiandien 
supranta švaraus vandens svar
bų, bet mažai kas nori supras
ti tų naudų, kurių žmogui duo
da švarus kraujas. Kraujo šva
rumas priklauso nuo to, kas t 
kraujų (čiulpiama ir kas iš jo 
išsunkiama, žmogaus nelaime 
yra ta, kad jo kraujas nemoka 
išsirinkti sau tik naudingų me
džiagų iš visų tų, kurias virš
kinimo ir kvėpavimo 
jam teikia. Jis lygiai 
priima moters pienų 
rukštis. Tačiau, jis 
bent bando sijoti, 
kas kenksminga,,
jimo darbas, absorbavimas ge
rų medžiagų ir neutralizavimas 
ir išsunkimas blogų, yra labai 
sunkus procesas, sunaudojus 
daug gyvybinės energijos. Tas 
organizmo sijojimo darbas ne
sustabdomas nei valandėlei, nes 
jei kraujo apytaka sustotų, gy
vybė virstų negyvu gabalu ma
terijos per keletu minučių.
' Kų gi protingas žmogus turi 
daryti su medžiagos teikimu? 
Atsakymas tėra vienas: senstant 
reikia mažinti jos kiekį. Mažin
ti valgį ir kiekybiškai ir koky
biškai yra būtina kiekvienam, 
kas peržengė gyvenimo vidurį; 
o tam, kas dar nori šsuilaukti

ir vėlyvo amžiaus, tai yra biit 
tiniaųsias įstatymas. Kokyb š- 
kai — reiškia reikia mažinti er
zinančius, žadinančius valgius, 
kaip antai, valgius sų pipirais, 
druska, garstyčiomis, einamo* 
ųais, actu ir pąn., atsisakyti 
riebių sriubų ir padažų, saldžių 
pyragų, sunkiai virškinamų 
mėsų. Renkia kuo griežčiausiai 
vengti visų valgių, kuriuose 
gausu baltymų: jautienos, žir
nių, fasolių, raudonų ir gelto
nų sūrių, žąsieną^, antienos i: 
1.1. Be to, kiekybiškai reikia 
mažinti visus, net ir pačius svei
kiausius, valgius. Vienas aštuo- 
nių dešimčių metų gydytoja*, 
mano paklaustas, kaip jis su
gebėjo taip puikiai išlikti kupi
nas jėgų, atsakė: —- Aš valgau 
tik kartų per dienų ir valgau 
tiek, kad jaučiuosi galis suval
gyti visa tai. dhr kartą. Gaila*

nesusiras 
užims vi
jo buvil- 
jam grei-

kasdien valgo, bet mdnaų nė* 
klysi u spėdamas, kad jo valgy
je daugiausia būna pieniškų 
produktų, daržovių ir va'sių. 
Jie mano supratimu, yra . vie
ninteliai tinkami senam, žniO- 
gui. , . J • į/; :

Tad viena taisyldę seniems 
žmonėms yra — ko mažiausiai 
organizmui teikti. Antroji tai
syklė turi būti — ko daugiau
sia laisvumo organizmui valy-

----------  ----- ---------------------------------------- -------- - ---------- » ' į

• Vakar Stevens viešbučio | Tel. VICTORY 1272 
pnžiurėtoja, Adelė B. Fiey, gi- nvirai
vo laišką iš Cincinnati, Ohio. 
Jis buvo išsiųstas biiželio 23, 
1930 metais. Ėjo dešimts ir pu
sę metų.

DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia (mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

/rS THRIFTY
■to ute Gypsy

TINTSandDYES

3 10c 3 už 25c

panniaa you «an 
r«nrw drapariea. 
linini, lingarla, 
ate. 26 amart 
ahadaa. *‘Dip ta 
tint — Boil te

AT Ali Dftue ANO NOTION COUNTERS

Automobilių Finansavimas

Naujos žemos ratos šiame 
draugiškame Banke... 
Saukite Monroe 8600

25U HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Member Federal Reserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation

HALSTED STREET Prie 19th PLACE
■f

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, Ii).

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
PLEITAI

Lab. kaina 

rtz $91,50 
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir AatnaUjiname senus 
pleitus viena ....

* ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2458 WEST 63r<l STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

JEI SERGATE • 
MĖGINKITE ŽOLES
Daugelis sergančių žmonių mėgino 
viską bet gerų rezultatų negavo iki 

J nepamėgino geras ŽOLES ir tada 
i nustojo sirgę. Dabar galite mėginti 
! “HELENA” PUR ERB VAISTUS ju- 
; sų negaliavimams be rizikos. Atėję 
gaukite patarimą ir $1 vertės ŽO
LIŲ. VAISTUS už 50c. Laisniuoti 
daktarai patars ir egzaminavos jei 
norite.

“HELENA” (Schymanska) 
HERB STORE

70 Metų Jaunumo Žolių Žinovė
N. Damen Avė., Brunswick 4900

B9
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Mes Galime Patarnauti
Kiekviename Reikale

ną 
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Garantuoti arba 
pinigai grąžinami

662 W. Roosevelt Road 
312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avenue 
8816 Commercial Avenue

Tel. MONROE 6600
Excel Dental Lab

32 W. WASHINGTON ST. 
Te!. DĘArborn 1470

Atdara vakarais—4 aukštas. ir ciano 
vis dėlto 

išskirti tai 
o tas rankio-

VISAI RU2. 
NeHunalklna- 

nainl po

612«O

$35.00

10 mėnesių 
užmokėti 

VULCANITE PLEITAI 
Apribotam Laikui Tik

• Drūti ir Gyvi
• Ružavi Gumai
• Išrodo Natūralus

Be stogiuko, permatomi
niai pleitai—Ateikite apskaičia

vimui DYKAI.

wm’8mxmiiižmnnnxxngBttii m t r n r r y tt

visą Kukos tur- 
neva .pervedė jam, popie- 

Bet pasirodė, kad jų mi 
ūkio visai nėra.

roosevjeltfubnitujreco.
2310 ROOSEVELT ROAD SEELEY 8760^

8PKCIAL 
GRAŽUS 

RXCELITE 
PLEITzlS po

Kiti Iki
I AtsineSkit h)
JIh $2’00 perkant 
IVertan naujiiH pleitus.

PLEITAI 
TAISOMI 

Taip W .OO 
žemai 
kaip
Pleittfi irami- 
nr,»ni n u o 
t»pau<h| Kau
tų nuo laln- 
nluotų dan
tistų.

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Per vėl u!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintu jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517,1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: , 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACrfUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

mas yra lėtas, jam negalima 
leisti užsikimšti, tad senstant 
reikia daugiau dėmesio kreipti 
į odos funkcijas. Ją reikia daž
niau plauti ir masažuoti. Šalti 
dušai (ne nerviškiems žmo
nėms) tinka tol, kol juos žmo
gus pakelia su malonumu. Be 
to, reikia įsidėti dėmėn, kad fi
zinis vargymasis yra kartu ir 
valymosi procesas, tai švelni 
gimnastika Jauke ar prie atda
rų langų yra labai net patarti
na. Saulės spinduliai senus 
žmones gerai nuteikia, ir, žino
ma, jie jiems sveiki; bet vis 
dėlto jie turi būti su saule la
bai atsargus, Besikaitinti ilgai 
joje ir nekaitinti iš karto di
delių kūno plotų.

Gyvenimas net iki didelės se
natvės gali būti padarytas nau
dingas ir malonus, bet užtat 
reikia vengti visokių paikini-1 
mųsi ir tinginiavimo. Darbas 
pagal jėgas, mintys įdomiomis 
temomis ir malonus rūpesčiai 
—- visa tai turi būti nutraukta 
tik visada ir kiekvienam per 
greitai ateinančios mirties.

Bjogenas

• Policija ieško dviejų “In
diana ūkininkų” — apgavikų,• 
kurie išviliojo $2,000 iš chica- 
giečio John Kuka, gyvenančio 
8312 Bdffalo avenue. Jie pasiū
lė jam parduoti savp ūkį,, pa
siėmė $2,000 
tų ir 
rius. 
nimo

M 
H 
M 
M 
M 
H

Karpen Pilo-Rest matrosas naujausio išra
dimo padirbtas. Šitas matrosas yra garan
tuotas, kad nejausite springsų; O minkštumą 
negalite prilyginti su kitais matrasais. Šis 
matrosas neturi guzikų ir jų springsai visi į 
vieną unit padaryti. Gal daugelis kitų norėtų 
daryti tokius matrosus, bet Karpen yra iš

rastas ir garantuotas kaipo geriausis.

Šitas matrosas kainuoja . *39.50
ir dar gausite gerą nuolaidą and savo seno 

matroso pas
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagp
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

........ —....... .... . ... ■>
Naujienos eina kasdien, išski

riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams ________  $8.00
Pusei metų ---------------------  4J)0
Trims mėnesiams _ ________ 2.00
Dviem mėnesiams ............- 1.50
Vienam mėnesiui .................. .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ........   3c
Savaitei ........... _ 18t
Mėnesiui 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams _______________  $5.00
Pusei metų .....................  2.75
Trims mėnesiams  ..............  1.60
Dviem mėnesiams ____ _— 1.00
Vienam mėnesiui _______ _ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..............,........  $8.00
Pusei metų  .......   4.00
Trims mėnesiams ______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu $u užsakymu.

^AP ŽVALGAI
v ------ -----——
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Dabar reikia veikti
Per daugelį mėnesių valdžios veikimą Jungtinėse 

Valstijose trukdė rinkimų kampanijos ginčai. Ką tiktai 
Roosevelto administracija darė, opozicija vis surasdavo, 
kad tai negera ir pavojinga kraštui. Prezidentas nežino
jo, ar balsuotojai paliks jį valdžioje ir leis jam toliąųS 
vykinti savo programą.

Dabar, rinkimams praėjus, valdžia privalo veikti 
skubiai ir energingai. Visų-pirma, reikią padidinti pagal
bos teikimą britams. Jų padėtis sunki. Priešas trečias 
mėnesis bombarduoja miestus britų salose, skandina jų 
laivus jurose ir neseniai pradėjo naują ofensyvą Balka* 
nuošė.

Britams reikia daugiau lėktuvų, laivų ir amunicijos. 
Jie seniai prašė “skraidančiųjų tvirtovių” (milžiniškų 
bombonešių), kuriomis butų galima pasiekti iš Londono 
nacių amunicijos gamybos centrus Prahoje ir Silezijoje. 
Anglijai trūksta greitųjų laivų savo prekybai apsaugoti 
tolimuose vandenyse nuo Vokietijos ir Italijos submari- 
nų. Jungtinės Valstijos prieš keletą savaičių atidavė ang
lams 50 “pasenusių” naikintuvų (minininkų), bet jos ga
lėtų jiems duoti jų dar kokį šimtą.

Laikas Amerikai susitarti su anglais ir dėl laivyno 
bazių Pacifike, kur japonai tykoja pagrobti holandų Ry
tų Indijos salas su jų neišsemiamais gamtos turtais.

Amerikos saugumas reikalauja, kad Europos ir Azi
jos agresoriai negautų daugiau užkariauti nė vienos nau
jos pozicijos. Visomis jėgomis remdama Angliją, Ameri
ka gali pasiekti to, kad kelias į naujus laimėjimus jiems 
bus užkirstas. Bet reikia veikti dabar, be jokio atidėlio-

Komunistai ir naciai negaus darbų
Prie konskripcijos įstatymo kongresas pridėjo putai* 

są, kurią pasiūlė atstovas Mundt iš South Dakotos. Ji 
draudžia darbdaviams samdyti komunistus ir hitleriniu* 
kus tiems darbams, kuriuos paliks šaukiami į kariuome
nę naujokai.

Originaliame atst. Mundt’o sumanyme buvo siūlomą 
neduoti tų darbų ir ateiviams nepiliečiams, bet galutino* 
je įstatymo redakcijoje šis suvaržymas prieš ateivius bip 
vo išbrauktas. Tačiaus draudimas samdyti Stalino ir Hit
lerio garbintojus į “draftuotųjų” vyrų vietas dirbtuvėse, 
kasyklose ir kitokiose įmonėse yra paliktas.

Prezidentas tą įstatymą pasirašė ir jisai jau yrą įė.* 
jęs galion. . / .

Tai pirmas toks griežtas žingsnis Jungtinėse Vąlstl* 
jose prieš “penktosios kolonos” elementus. Bet reikia 
manyti, kad jisai nėra paskutinis. .Jeigu komunistai ir 
naciai nesiliaus skleidę savo propagandą ir organizavę 
žmones kovai prieš demokratinius Amerikos konstituci
jos pagrindus, tai valdžia, galų gale, neteks kantrybės.

išgelbėjo Staliną nuo
Kai pereitą žiemą sovietų raudonoji armija gavo 

lupti Suomijoje ir atrodė, kad jai teks su gėda pasitrauk
ti, Stalino prestyžą išgelbėjo Hitleris.

Rusijos diktatorius kreipėsi į Berlyną, prašydamas 
duoti jam karo ekspertų, kurie jam patartų, kaip nuga
lėti suomius. Hitleris pasiuntė tuoj po Kalėdų į Lenin
gradą karo misiją, kurios priešakyj stovėjo gen. Schweid- 
nits,’ mokąs rusų kalbą, Hitlerio generolai patarė bolše
vikams sukoncentruoti didžiausias jėgas prieš Manner- 
heimo Liniją ir prasimušti per ją.

Sovietų karo vadai svyravo, bijodami, kad tokioje 
atakoje žus daug kareivių. Bet Hitleris, kuriam rūpėjo, 
kad karas Suomijoje greičiau pasibaigtų, nes jisai slap* 
tai planavo įsiveržti į Norvegiją, pranešė apie padėtį 
Suomijos fronte Stalinui. Pastarasis pasišaukė į Krem
lių gen. Schweidnit?ą ir šešias valandas su juo kalbėjosi. 
Hitlerio generolas nupeikė visus sovietų armijos vadus 
ir pasakė, kad tik gen. Timošenko esąs gabus.

Gen. Timošenko buvo paskirtas vadu Suomijos fron
te, ir per šešias savaites raudonoji armija pralaužė Man* 
nerheimo Liniją. ; :

Taip pasakoja savaitraštyje “Look” Wythe WįŲįąmSt 
Ir, gal būt, jisai nemeluoja. Nęs Timošenko jau yra

“VISKAS PUSĖTINAI 
PABRANGO”

Bolševikams užpludUs Lietu
vą ir pradėjus joje Šeiminin- 
kauti, ekonominis Lietuvos gy* 
venimas pakriko. Pirmutine to 
pasėka, kaip visuomet šitokiuo
se atsitikimuose, buvo ta, kad 
Lietuvoje pasireiškė visokių 
prekių trukumas ir smarkiai 
pakilo kaįnos.

Šitą faktą prįpažįsta ir Mas
kvos simpatija toriai, štai vie
name gautame iš Lietuvos laiš
ke, kurį atspausdino komupis-' 
tų laikraštis, sakoma:

“Viskas pusėtinai pabran
go, y lietingai drabpžtai. Sa
ko, mažai tėra. Mat, speku
liantai (I — “N.” Red.) bu
vo supirkę didelę daugybę ir 
Jškavoję. Valdžia dabai* sura
do. Ąnį žiemos gal kiek ^t- 
pigS, o dabar sunku ir gąuti, 
nes bųgoČiųi per nemierą 
daug prisipirko. Valdžia da
bar uždraudė parduoti per
daug, ko Žmonėms ne būti
nai reikia.“
Mat, kalti “spekuliantai” ir 

“bagočiai”. Vieni prekes supir
kinėja ir “kavoja”, o antri taip 
sau “per nemierą” prisiperka.

Bet kokia prasmė “bago- 
čįatms” pirkti daugiau drabu
žių, negu jiems reikia? Ir ko
dėl “spekuliantai” turi supirki
nėti prekes įr jas slėpti: ką jie 
tikisi iš to pelnyti?

Tokį “bagočių” ir “spekulian
tų” elgimąsi galima išaiškinti 
tiktai tuo, kad dėl prekių tru
kumo jos brangsta, ir jie sku
binasi jų įsigyti kiek galint 
daugiau, kol jos dar visai ne
išnyko.

Šis supirkinėjimas, aiškių iš
šaukia dar didesni trukumą ir 
brangumą, ’ijet tai^nėra^pagrin- 
dinė " trukumo ir * brangumo 
priežastis.

Prekės Lietuvoje pradėjo iš
nykti dėl to, kad atėjusieji iš 
Maskvos komisarai sudemoraii- 
uųvo gamybą, paimdami į savo 
rankas pramonės įmones ir 
įvesdami kitokias neapgalvotas 
“reformas“.

Palelis gyrėsi pagerinęs Lie
tuvos darbininkų buklę> pakel
damas 15 ar 2P nuoš. jų algas. 
Bet kokia jiems is tų algų pa
kėlimo nauda, jeigu jie dabar 
už viską turi daug brangiau 
mokėti, o dažnai ir visai negau
na prekių?

Parbiųlnkų būklė Lietuvoje 
ne pagerėjo, bet pablogėjo.

BOLŠEVIZMAS IŠSILAL 
Kfi, BET JO TIKSLAI 

, NUfiJO VELNIOP

Hitleris katastrofos

Šyęsdąjni savo diktatūros 23 
metų sukaktuves, Rusijos bol
ševikai dar karią pasigyrė: 
“Mat, kpkia galinga musų val
džia, Po spaliųdapkričio, 1917 
metų, perversmo musų priešai 
sakė, kad mes busime nuversti 
už keleto savaičių, o štai mes 
išsilaikėme valdžioje jau 23 me
tus.“

Šitą Maskvos propagandos 
pasakaitę kartoja ir mūsiškiai 
“penktakojai”. Vienas jų rašo:

“Pas lietuvius naiviausiu 
pasirodė ‘Naujienų’ redakto
rius. Sovietams jis davė lai
ko gyventi iš karto kelias sa
vaites, paskui kelis mėne
sius. Paskui,.. ir 1.1., ir t,t.” 
Na-gi pažiūrėsime, kame Us 

“Naujienų“ redaktoriaus “nai
vumas” pasireiškė.

Ęąj Lepipas su Trockį U Pa
darė spalių-lapkričio “pučą Pe
trograde, Leninas žadėjo įvy-

balsavimu išrinktą Steigiamąjį 
Seimą, kurio rinkimus Kerens
kio vyriausybė atidėliojo. Ne
atidėliojamus S t. Seimo sušau
kimus buvo svarbiausias bolše
vikų perversmo tikslas.

Gerai, Daug-maž pž mėnesio 
laiko po perversmo rinkimai j 
St, Seimą įvyko. Sausio mėne
sio pradžioje jisai buvo sušauk 
tas. Bet kas pasirodė? Pasirodė, 
kad bolševikai St. Seimo turi 
tik trečdalį vietų, o du ire&ta- 
liąi atstovų yrą jiems priešingi, 
Tuomet Leninas liepė Kronštad- 
to matrosams S t. Seimą išvai
kyti — prižadėjo už klek laiko, 
kuomet Rusijos liaudis geriau 
“supras” bolševiką tikslus, pa
skelbti naujus rinkimus į St. 
Seimą.

Bet šito savo prižado Leni
nas niekuomet neišpildė. Užuot 
leidęs Rusijos Žmonėms išsi
rinkti visuotinu balsavimu savo 
valdžią, Leninas visuotiną bal
savimą panaikino ir įsteigė Ru
sijoje “sovietinę valdžios for
mą^, kurioje atstovai buvo ren
kami netiesioginiu ir nelygiu 
balsavimu ir milionams žmonių 
buvo visai atimtas balsas.

Tokiu bildu svarbiausias pri
žadas, kurį bolševikai davė Ru
sijos liaudžiai, ginklo jėga pa
grobdami valdžią į savo rankas, 
buvo neįvykintOs. Jisai dar nė
ra įvykintas ir šiandien, po 23 
metų bolševizmo viešpatavimo. 
Stalinas “sovietinę” rinkimų 
sistemą prieš keletą metų pa
naikino, bąt jos vietoje jisai į* 
Vedė ne demokratinius rinki
mus, o hitleriškus, kur žmonės 
gali “balsuoti” tiktai už val
džios paskirtus kandidatus.

Kitas didelis bolševizmo tiks
las, kurį skelbė Leninas 1917 
m., buvo '^panaikinti mirties 
bausmę. Kas atsitiko su šituo 
jo prižadu?
1 Susidarius “liaudies komisa
rų tarybai” po spalių-lapkrieio 
“pučo”, ji išleido dekretą apie 
mirties bausmės panaikinimą. 
Bet, neilgai trukus, tas dekretas 
buvo užmirštas —- ir mirties 
bausme Rusijoje buvo atgai
vinta. Lenino valdžia ėmė ją 
praktikuoti taip plačiai, kaip ji 
nebuvo praktikuojama net bai
siausiais carizmo laikais.

Stalinas čia irgi padarė “pa
gerinimą”. Kuomet Leninas 
siundė savo kruvinąją “Čeką” 
prieš senojo rėžinio šalininkus, 
o vėlįau ir prieš socialistus, bet 
griežtai laikosi taisyklės, kad 
nieku budu neprivalo būt šau
domi opoziciniai elementai bol
ševikų partijoje, — tai Stalinas 
šitą taisyklę sulaužė. Jisai iŠ* 
skerdė visą bolševikų “senąją 
gvardiją” ir išnaikino didesnį 
skaičių bolševikų partijos na
rių, negu Mussolipis, Hitleris, 
$Įan Kai-šekas ir visi komuniz
mo priešai pasaulyje, sudėti į 
daiktą I

Užimtų perdaug vietos dėsty
ti bolševizmo nukrypimus nuo 
Savo programos kitose srityse. 
Bet ir iš to, kas čia pasakyta, 
yra aįšku, kad Leninui nepasi
sekė įvykinti tų, ką jisai buvo 
prižadėjęs Rusijos žmonėms ir 
vardaą ko jisai darė 1917 m. 
perversmą.

Jisai žadėjo kraštui taikų, 
pilniausią demokratiją ir lais
vę; jisai žadėjo darbininkams 
gerovę ir ūkininkams žemę. O 
jisai davė Rusijai pilietinį karą, 
kuris privedė ją prie baisiausio 
bado (1921—22 m.); ir davjj 
jos žmonėms kruvinu teroru 
paremtą despotizmą.

Bolševizmo firma (vardas), 
tiesa, išsilaikė iki šiol, bet tos

jefųi mėnesių po spaliodapkri- 
čio “pučo“, Leninas buvo pri
verstas Viešai prisipažinti, kad 
jo originalia programas suban
krutavo.

Tolinus bolševizmo tėvas jau 
įr nebandė pasilaikyti valdžio
je žmonių pritarimu. Jisai at
virai parBmė savo diktatūrą 
smurtu ir paskelbė karą darbi
ninkų ir valstiečių masėms, ku
rios jo despotizmui buvo prie
šingos.

Kai jisai Šitą karą pradėjo, 
“Naujienos“, tiesa, nemanė, kad 
jisai jį laimčš. Bet reikia pasa
kyti, kad labai nedaug vilties tą 
katą laimiu tyrėjo ir pats Le
ninas, yjepu laiku jisai jau bu 
vo pasiruošęs atiduoti priešams 
be kovos Petrogradą. Jo armi
jos bUVO sumuštos Sibire ir 
piet-rytinėje Rusijoje. Leniną 
išgelbėjo kontr-revoiiucinis Kol- 
čako “pučas“ prieš demokrati
nio komiteto vyriausybę Sibire.

Bet khs iš to, kad Leninas iš 
to karo išėjo pergalėtojus? Ji
sai vis tiek nestengė išpildyti nė 
vieno prižado, kurį jisai buvo 
davęs Rusijos darbininkams ir 
valstiečiams. O jo artimiausieji 
draugai ir bendradarbiai, su 
kuriais jisai darė perversmą 
1917 m. ir kuriems jisai paskui 
mirdamas paliko savo despotiš
ką galią, beveik visi yra išžu
dyti. Kur šiandien Trockis, Ka- 
menėvas, ZinovjeVas, Buchari- 
nas ir kiti garsieji bolševizmo 
apaštalai ?

Juos išžudė, “kaip pasiutu
sius šunis”, ne kas kitas, o Sta
linas, kuris šiandien yra laiko
mas Lenino įpėdiniu!

Taigi su bolševizmu atsiliko 
daug blogiau, negu kad prana
šavo “Naujienos”. Jisai ne tik
tai nestengė įvykinti to, ką bu
vo žadėjęs žmonėms, bet jisai 
sutrempė savo principus ir sa
vo rankomis pasmaugė tuos, 
kurių pastangomis jisai buvo 
įsteigtas.

L. P Ž.

liejos, kurias Leninas ir jp ar
timiausieji hcndradurljiai skel
bė Žmonių masėms, susilauktkinti Rusijoje pilniausių demo

kratijų, sušaukiant visuotinu visįškci fiascpl Vos praėjus Jvc-
miii nniiį'i'Įiiiin^i'eRHi 1 "i1 ‘T* „I.MI nIjiji j. jy.iirin~-~~V'1 n 

salas ir sovietų karo komisaras. O Vorošilovas, kuris su 
Stajinu draugavo per daugeli metų, tos vietos jau ne- 
betiu’l. '

St. Miščikas-žiemys.

Dėl Platformos už Lietuvos 
NepriklausomybėsAtgavimą

Antras Paraginimas Lietu
vos Laisves Paskolos Bonų 

Turėtojams
1. Dėl Lietuvos Laisvės Pa

skolos bonų registracijos. Lie
tuvos Pasiuntinybe savo laiku 
buyo prapešusi, kad L. L. Pa
skolos bonų ir kuponų išpirki
mas nutruko dėl nebegavimo 
tam tikslui kreditų iš rusų oku
puotos Lietuvos. Lietuvos Pa
siuntinybė tam reikalui pinigų 
ir dabar nesitiki, tačiau norėtų 
žinoti kokioje sumoje, kokii 
numerių bonai ir kiek kuponų 
tebėra pas žmones Amerikoje 
dar neapmokėtų. Todėl šiuom 
L. L> P. bonų ir kuponų savi
ninkai yra prašomi paprastais 
laiškais ar atvirutėmis praneš
ti:

1) kiek iš viso turi bonų:
2) bonų numeriai įr raidės 

(pavyzdžiui: Ą12045, B17349) >
2) bendroji visų bpnų suma f
4) kurie bonai pratęsti ir 

iki kokių metų;
5) ar bonas turi paženklini

mą, kad 1935 m. nuošimtis ap+ 
mokėtas?

6) kiek prie kiekvieno bonc> 
turite senų (ųup 1921 įjęį 1934 
m.) kupopų?

7) ar turite naujų (nuo 1936 
metų) kuponų ir nuo kurio 
meto;

8) kokią visų naujų kuponų 
suma imant iki 1945 metų.

Tįems, kurie atsiliepė į Pir
mąjį Paraginimą, dabar, žino
ma, atsiliepti dėl šių bonų ne
bereikia.

Be tų, Lietuvos pąsiimti- 
nybė pataria pranešti jai pa
prastais laiškais (atskirai nuo 
pranešimų apie L. L. P. bonus) 
kiek (suma) kas turį šių vals
tybinių (ne privatinių bendro
vių) vertybės pppierų;

a) 1939 Vilniaus paskolos 
WUj;

b) Meįuyos Vidaus Paskolos 
lakštų,

Prąšpma.s ^įpias reikia 
sistepgtį suteikti bent iki Nam-

I.
Labai įdomiai perskaičiau vi

sus straipsnius, tilpusius užsie
nio lietuvių spaudoje dėl busi
mos kovos už Lietuvos Nepri
klausomybę, o ypač buvo įdo
mus tie straipsniai, kuriuosa 
buvo ieškomas pamatas susita
rimui tarp pavienių skirtingų 
grupių šiai kovai išplėsti ir ko 
didesnį skaičių žmonių apie tai 
sugrupuoti.

Aišku, kad tokiai kovai ves
ti reikia turėti šiokią tokią pro
gramą ir ta programa, kaip ma
tyti, norima padaryti labai 
lanksčia, kad visiems butų pri
imtina ir kiekvienas tikėtųsi to 
ką jis galvoja, o ne kas iš tie
sų toje busimoje programoje 
bus įrašyta.

Bendrai visos programos, 
kiek gyvenimas mums rodo, tot 
geros, kol jų nereikia vykdinti, 
tuomet jos pasiekiamos, idealės 
ir puikios, bet kuomet reikia 
realin gyvenimai! pradėti vyk
dinti, susitinkama su kliūtimis, 
kurių programos išdirbėjai nei 
matė, nei norėjo matyti.

Ne taip seniai, kiekvienas at
simename, prieš ketvirtį šimt
mečio, buvome išsidirbę pro
gramas tos pačios Nepriklauso
mybės kovai, bet gyvenimas 
aiškiai parodė, jog niekas iš to 
neišėjo, nes vieni, kurie nerodė 
savo reakcinio snukio, tuojau 
jį numaskavo, kuomet atsisėdo 
valdžion, kiti, tikėdamiesi dar 
kitų sąžiningumu ir vėl skelbė 
tą pačią programą iki pagaliau 
priėjome prie Nepriklausomy
bės netekimo, palaidojimo, ku
rio kaltė tikroji ne mumyse, 
bet užsienio konjunktūroje, bet 
visgi, negalime ir savęs perdaug 
teisinai, kad visa darėme, kad 
tik liktų nepriklausomybė, už
miršdami savus asmeniškus ar 
grynai grupinius reikalus.

Ir turint prieš; akis šitokį pa
vyzdį, einant iš naujo prie to 
pačio milžiniško, sunkaus ii’ 
kartu pavojingo darbo, reikia 
apsidairyti ir drįsti pasakyti tai 
kas buvo ir kas gal būti.

Svarbiausia, reikia arba su
rasti programą, kuri butų reali 
ir tuo pat patrauktų daugumą 
arba reikia išdirbti tikrą, gyve
nimišką nesitikint daugumos.

Visų svarbiausia, nereikia pa
kartoti tos klaidos, kuri karto
jama visur ir visų, būtent, ieš
koti kiekybės, pamirštant ko
kybę. Tai viena iš pagrindinių 
klaidų, kurios ateityje labui 
skaudžiai atsiliepia.

Juk kaip beimtų, ir tai paro
dė mums praeitis, mes negyve
name danguje, bet žemėjo, kur 
vyksta ne tik politinė, bet ir 
sociale kova, gi norime visa tai 
paslėpti kažkokiuose gražiuose 
rūbuose, visa pridengti.

Aš ųė kiek neabejoju, jog tu
rėdami tiek politikų ir gudrių 
diplomatų, negalėdami surasti 
tokią programą, kuri butų pri
imtina visiems ir apie kurią 
galėtume susispiesti. Bet ar ji 
bus reali, ar tai nebus dar vie
nas pačių savęs apgavimas ir 
ai* nesijausime mes vėl kiekvie
nas toje bendroje kovoje su 
malonia šypsena veide ir pa
slėptu akmeniu kišenėje?

Manau abejoti netenka. Tad 
kodėl neturėti pilietinės drąsos 
pasisakyti tai atvirai, kad ne
reiktų vienas kitą įtarinėti, gu
drauti pasislėpus? Ar negeriau 
visiems atidengti kortas ant 
stalo ir pradėti dorą lošimą,

jų Metų (1941).
Visos žinios apie bonus ir 

kuponus siųstinos adresu;
Lithuantan Legation, 

2622 — 16th St., Nortlnvcst, 
Washington, D. C. 
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nors, aišku, tuo neišvengsime 
tų šypsenų ir akmenų kišenė
je, bet visgi kova bus atviresnė 
ir geresnė, dargi pasakysiu, pa- 
sekmingesne.

Susodinkime šiandien prie 
vieno stalo musų visas partijas. 
Ką kiekviena galvos apie ateitį? 
Savotiškai, išeidama iš savo 
taškaregio, nes jei ji taip neda
rytų ji netektų savo partinio at
spalvio. Ir nejaugi galima rei
kalauti arba gauti pažadą iš ku
rios nors partijos, kad ji savo 
šiandieninius pasižadėjimus iš
pildytų? O svarbiausia, kur gi 
lieka pati Lietuvos liaudis? O 
jos balsas? Kaip ne kaip, bet 
tik jai reikia duoti sprendžia' 
mą balsą, nes dėl jos, ne dėl ko 
kito bus kovojama.

Ir visa šita mane verčia ki
toniškai pažvelgti į platformom 
išsidirbinią. Nepakanka pasaky
ti, jog busima Lietuva turi bū
ti demokratinė valstybė, nes vi
sų pirma tuo mes apsprendžija- 
me tik jos politinį veidą ir tai 
dar ne pilnai, nes kiekviena par
tija ir srove savotiškai tą de
mokratiją supranta, antra, pa
lieka ore visi socialus klausi
mai, kurie svarbiausi ir kuriuos 
reikia šiandien jau kitoniškai 
spręsti, nes rusų okupacijos 
metu ten įvyks tokis pasikei
timas, jog matuojant senais 
kriterijais mes galime tik su
klysti, bet ne ką nors pataisy
ti.

Ir todėl kalbant apie ateitį, 
kalbant apie busimą kovos 
platformą, reikia kalbėti atvi
rai ii* svarbiausia nepataikac- 
jančiai vien iš noro sutraukti 
daugiau žmonių, ir svarbiausia 
realiai:

Nors aš kai kuriuose savo 
straipsniuose jau paliečiau jš 
dalies šį klausimą ir gal mano 
nuomonė yra tik mano vieno, 
nors kiek teko su kai kuo kalbe
li jai pritarė, visgi prašau vie
tos šiam straipsniui, kuriame 
norisi vien apie tai pakalbėti ir 
pakalbėti plačiau ir atviriau. 
Aišku, šis straipsnis diskusinis, 
nes negaliu tikėti, kad su vis
kuo dargi redakcija sutiks, bet 
kol kas visi šiuo klausimu 
straipsniai tokio pobūdžio, ga
lutinas žodis netartas.

Visų pirma norisi štai kas pa
sakyti:

1) šis straipsnis grynai asme
niškas, tai yra neatstovaująs jo
kią partiją ar srovę, nes pasi
traukęs dar 1930 metais iš ko
munistų partijos — jokiai par
tijai nepriklausiau, nors su 
daugelio srovių žmonių Ūko 
dirbti;

2) Ne asmeniški išskaičiavi
mai ir norai jame atspindi, nes 
visų pirma, kaip visuomet, taip 
ir dabar, man rupi ne savas as
muo, bet bendras visų reikalas, 
kurio ribose ir pasiektoje lai
mėje įsivaizduoju save.

3) Skaitydamas save virš ar
ba teisingiau pasakius, be par
tijos žmogumi, galiu visai atvi
rai kalbėti besilaikydamas jo
kios partinės disciplinos;

4) Lietuvos gyvenimas kaip 
anksčiau, taip dabar man labai 
gerai pažįstamas, nes vos tik 
prieš tris melus vėl atsidariau 
užsienyje, ir todėl didelių ere
zijų negalėsiu paskelbti;

5) Jo tikslas svarbiausias, 
kad busima kova už' Lietuvos 
liaudies išsilaisvinimą (urėtų di
džiausią pasisekimą ir žmonės 
ton kovon eitų žinodami, kad 
tuo padės visai Lietuvai, o ne 
kuriai nors grupei.

(Bus daugiau)

0 Vakar visą Chicagos vi- 
durmiestį buvo užgulę tiršti 
kamuoliai durnų. Paprastai ve
jas durnus išnešioja, bet vakar 
jo kaip lik buvo labai mažai.
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
Petras Klimas rašo 10 tomų Lietuvos istorijų. — šeinius 

parašė knygą apie sovietus. — Bolševikai užgrobė 
privačius Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje tarnau
tojų daiktus. — šveicariečiai apleido Lietuvą. — Bol
ševikai ir Meksikoje nieko nepešė. Daugirda ir 
rašytojas Vaičiulaitis atvyksta į Ameriką.

1. Buvęs Lietuvos Įgaliotas tuvos istoriją, šiam darbui 
Ministras Prancūzijoje, žino- kruopščiai, nesigarsindamas 
mas istorikas p. Klimas, per ii- ruošėsi. Dabartiniu metu vie-
gus metus, atliekamu nuo tie
sioginių pareigų metu, tyrė ir 
rankiojo medžiagą surištą su 
Lietuvos istorija Paryžiaus na
cionalinėje ir kitose biblioteko
se bei archyvuose. P. Klimas 
užsibrėžė parašyti 10 tomų Lie-

SOUTHTOWN’O 
DIDŽIAUSIA 
FINANSINE 

IŠTAIGA
Įsteigta 1893 m.

F. H. A.

Paskolos
PIRKTI! STATYTI! 

REFINANSUOTI!
Ateikite ir pasitarkite su 
mumis apie jūsų paskolų 
problemas. Mes NORIAI 
jums duosime visas infor
macijas.

ŽEMIAUSIOS 
PALŪKANOS

Chieago City Bank 
& Trust Co.

Halsted at Sixty- 
Third Street

Tel. WENTWORTII 8800
Narys Bederal Deposit 
Insurance Corporation

nas Lietuvos istorijos tomas 
jau parengtas spaudai, antras 
baigiamas,

Šitokį mokslo veikalą anks
čiau Vytauto Didžiojo Universi
tetas ar Švietimo Ministerija 
butų noriai išleidusios. Dabartį 
niu metu nėra vilties. Amerikos 
lietuvių išeivija ir knygų leidi
mu suinteresuotos draugijos 
prašomos per spaudą ar tiesio
giniai pranešti Pasiuntinybei 
Washinglone savo pasiūlymus 
ar nuomonę dėl minimo veika
lo leidimo.

2. Jurkunas-šeinius buv. 
“Lietuvos Aido’’ redaktorius, 
pastaruoju metu dirbęs Raudo
najame Kryžiuje Vilniuje, išbė
gęs iš Lietuvos parašė Stockhol- 
me knygą apie Sovietus ir sa
vo įspūdžius Lietuvoje pavadin
tą: “Raudonasis Potvynis To
liau Kyla”. Daroma žygių, kad 
ši aktuali knyga galimai grei
čiau išvystų pasaulį.

3. Sovietai užimdami nuosa
vus Lietuvos Pasiuntinybės Pa
ryžiuje namus užgrobė ir los 
Pasiuntinybės tarnautojų Pary
žiuje privačius daiktus ir jų ligi 
šiol dar nesugrąžino.

4. Lietuvos garbės konsulatai 
Zuriche, Lisabonoje ir kitur ga
vę savo laiku Paleckio valdžios 
įsakymą uždaryti konsulatus ir 
perduoti jos archyvus ir turtą 
artimiausiai Sovietų įstaigai, 
atsisakė tai padaryti.

5. Meksikos Vyriausybė, išei
dama iš pagrindinio tarptauti
nes teisės principo ir 193 m. 
geg. mėn. 31 d. pasirašytos su 
Lietuva draugiškumo sutarties, 
ir toliau pripažįsta tenykštį Lie
tuvos Garbės Konsulatą vei
kiančiu.

Nmijienij-Aeine Telephoto
Prezidentas Rooseveltas su šeima grįžta į Wash- 

ingtoną.

Dainų, Šokių Ir
Pasilinksminimo
Vakaras'. . •

I šį parengimą atvyksta ne
tik vietos, bet ir apylinkės mie
stų svečiai. Tad, visi nepamirš
kit lapkr. 9 d* ir atvykę į Jo- 
nistų įstaigą, 814 W. 33rd St, 
smagiai praleisime laiką.

— Lena. (Sp.)

ttRlDGEPUBT RUOF1NG AND 
METAL CO.

4X1* Maiaicu et. 496b
Stogus, tinas, stoginngiUB ir 

sienų apmušimus.
t aisome bet Ką. /ktnauj įname Oet 

cą. Darbas uzukrinus. Pilnai 
apdraus Uu»

Remkite Lietuvišks
Žydukų

Nathan Kante)
MUTUAL LIQUOh
CO. — VVholesal*
4707 S. Halsted Si

Tel Bou|pv«rr

ir

Am. Katalikų Bažnyčios 
Naudai J '

Nepaprastas dainų, šokių 
pasilinksminimo vakaras įvyks •
šįvakar, Jonistų salėje, 814 W. 
33rd St. Vakto programą iš* 
pUdys vaikų jaunuolių ir pa
augusių klasiškų Šokių šokėjai 
ir vaidylų grupės, šis įvairus 
ir smagus vakaras yra skiria
mas Amerikos Katalikų Bažny-* 
čios Sinodo delegatų pagerbi
mui. >

Taip pat Jonistų organi
zacijos nariai dalyvaus ir tin
kamai įvertins sava vienų me
tų nuveiktus darbus. Jų lietu
vių ir anglų kalbose leidžiamos 
brošiūros įsigijo daug skaityto
jų ir visuomenės simpatijos.

GRAŽUS...
Dirbtiniai
DANTYS

Nebijokit Šypsoti 
PERMATOMI

1DANTŲ 
FLEITAI

Me-

MASTER WIND0W SHADE CO.
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.)

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt

AVIMS
CHARTERED BY U. 3. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

______ and
LOAN ASSOClATlONoFChicago

JUSTIN MACKIEVVICH, pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginla 1141

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR

MONBY-BACK 
GUARANTEEOF J

SATlSFACTlON

____________ 8 , *BE 
STOGELIŲ IR • DALI- 
NOS FLEITOS.
G. P. Johnson, Pres.

GRAŽIA IŠVAIZDA
__ — --------------- ——

DAROME DANTIS TIK laisniuntam ir 
reglstf uotam dantistui užsakius arbA 
j<» impresiją receptą gavę
DŽVĖKITE PER 60 PIENŲ 
Jei nebusite 1OO % patenkinti, UŽTIK
RINAME, KAD ATGAUSITE KIEK
VIENĄ CENTĄ. DYKAI APSKAIC.i 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS

FLEITAS
1 denos patarnavimai Galima mokė- 
tl« mėnesiais. SUTAUPYK pusę at 
DAUGIAU npuij labotator||ų. Pa
sauly Didžiausiu Dantim Fleitų Dir
bėjų darbo pi ei tų. ATEIKIT ŠIANDIE i

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

Vidur miesčjo ofisas 
iki 6 v. v., o ant- 
rad. ir ketvirtai, 
iki 7 vai. vakaro./

A.A.A. Dental Laboratories 
(INCORPORATED)

MA1N OFFICE: Phone ARMitage 5850
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: . Phone HARrison 0559
202 SO. STATE STREET

Northwest Office: 4831 IRVING PK. BLVD.
Phone Avėnue 4060

6. Paskutinis Šveicarijos kon
sulas Kaune Kacstli išvakarės: 
prieš civilinės metiikacijos įve
dimą apsivedė Kaune su lietu
vaite p-le Augevičiute, Pulk. 
Dr. Augevičiaus dukterimi ir 
atvyko į Šveicariją.

7. Buvęs germanistilyps lek
torius Vyt. Did. Universitete, 
šveicaras p. Studerus, gerai iš
mokęs lietuvių kalbą ir Lietu
vą pamėgęs, ruošiasi laikyti 
Šveicarijoje eilę paskaitų apie 
Lietuvą. Taip pat numato pa
skelbti “Neue Zuriclier Zeit- 
ung” seriją straipsnių apie Lie
tuvą.

8. Prof. Ragelis, Vyt. Did. U- 
niversiteto profesorius, Botani
kos sodno Fredoje įsteigėjas ir 
vedėjas, šveicaras, arti 20 itie- 
;ų išgyvenęs Lietuvoje, pabėgo 
iš Sovietų Lietuvos ir aps'gyve- 
no Ženevoje. Prof. Regelis ge
rai kalbaj lietuviškai. Pareiškė 
mielu noi'irpVisidėsiąs prie Lie
tuvos atstatymo darbo. Prof. 
Regelis tiek susigyveno su Lie
tuva, kad jaučiasi emigrantu 
savoje šalyje, Šveicarijoje.

9. Pasirodė kai kuriuose A- 
merikos lietuvių laikraščiuose 
žinių apie numatomos išeivijoje 
drabužių rinkliavos tikslu siųs
ti jas lietuviams pabėgėliams 
Vokietijoje. Teko patirti, kad 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
neturįs jokios galimybės siųsti 
drabužių ar maišto pabėgėliams 
į Vokietiją ir jos užimtus kra
štus, nes veikia Britų blokada. 
Jų pirkti kurioje kitoje Euro
pos šalyje ir siųsti Vokietijon 
irgi nesą galima, nes iš kaimy
ninių Vokietijai šalių tų daiktų 
ir produktų išvežimas draudžia
mas. Siųsti į Vokietiją galima 
tik pinigus .

10. A. Daugirda, “XX Am
žiaus” laikraščio Kaune admi
nistratorius, atvyksta Ameri
kon. yizos formalumo reikalais 
užtruko Lisabonoje.

11. Lietuvos ir Prancūzijos į- 
vykių užklupti, žydai, Lietuvos 
piliečiai, deda pastangų įvažiuo
ti į Ameriką, bet negrįžti Lie
tuvon. Keletas tokių žydų Lisa
bonoje laukia eilės įvažiuoti į 
Ameriką.

12. Rašytojas Vaičiulaitis, at- 
tachė prie Lietuvos Pasiuntiny
bės prie šv. Sosto Vatikane) 
ruošiasi atvykti į Ameriką.

13. Žinomas Lietuvos poetas 
rašytojas J. Kossu-Alekvau-

dravičius dabartiniu melu gyve
na neokupuotoje Prancūzijos 
dalyje — Grenoblyje.

14. žinomas teisininkas Kati
ne, žydas, Dr, Rozinzonas, Klai
pėdos konvencijos komentarų 
autorius, nepatikrintomis žinio
mis esąs pakelyje Į Ameriką.

15. Buvęs Estijos Užsienių 
Baikalu Ministras Pusta iš 
Prancūzijos atvyko į Ameriką 
iy apsistojo Washingtone.

16. Buvęs Estijos Užsienių 
Reikalų Ministras Selteris, ve
dęs derybas Maskvoje dėl pir-

KORESPONDENCIJA
II I ■■■»■ ■ ■■> .................. .... ....................................irt.H... . ..........—■ į

Waukegan, III.
Koncertas ir šokiai,.

COLE8, MOOR& MONOGRAM, AMERICAN QUAKER, 
ATHENS, S1ĘGLER IR KITŲ

Aldona Grigonis.
Lapkričio 10 d., 5:30 vai. po 

pietų, įvyksta SLA 262 kuopos 
koncertas ir šokiai. Koncertas 
bus visais atžvilgiais šaunus, 
nes jame dalyvaus didelis bū
rys geyų dajji)i|lkų, kaip antai: 
Waukegaho Liuosybes Choras, 
Rockfordo SLA kuopos mišrus 
kvartetas, Naujosios Gadynes 
merginų trio, solistai: Aldona 
Grigonis, Jack Savage ir Ąlilh 
Dawns iš Chicagos bei Olga Bi- 
lumskis iš Waukcgano.

šokiams gros BaroWškio cr- 
kestras iš Kenosha.

Visi vietos lietuviai, p taip 
pat svečiai iš kitų kolonijų yra 
kviečiami koncerte dalyvauti. 
Užtikriname, jog laiką smagiai 
praleisite. —J. M.

mųjų Sovietų garnizonų į Esti
ją įvedimo, vėliau akredituotas 
prie Tautų Sąjungos, rašo Že
nevoje knygą apie Pabaltas vai* 
stybes. Didelė dalis knygos bu
sianti pašvęsta Lietuvai.

17. J. Kajeckas, Lietuvos Pa
siuntinybės Berlyne patarėjas, 
gimęs ir augęs Amerikoje, Shc- 
nandoab, Pa., grįžo į Ameriką 
ir pradėjo dirbti Lietuvos Pa
siuntinybėje Washingtone. J. 
Kajeckas ėjo pradžios mokslą 
Amerikoje, vidurinį mokslą 
Lietuvoje ir baigė aukštuosius 
mokslus PrąnctjzijoJe. Suvirs 
penketą metų, buvo sekretorium 
Lietuvos Pasiuntinybėje Londo
ne ir ketvertą metų vedė Vaka
rų Skyrių, Politiniame Depar
tamente, Užsienių Reikalų Mi
nisterijoje.

18. Prancūzijoje Le Gure 
stovykloje tarp kitų internuotų 
yra eilė lietuvių dalyvavusių 
Ispanijos pipetiniame kare res
publikonų pusėje, ši stovykla 
yra neokupuotoje PrancUzįjos 
dalyje.

AVashingtdn, D. C-
1940 rm .lapkričio mėų, 6 d.

kurio mcchnnlfikai yra praSinatnųs. 
df.laga vlMiRkai garantuota.

10 Mėn. Užmokėti 
NaturalųR, rožiavų gu- 
my penųatomi dantys. 
Ekspertų gaminti nio- 
demifikoje Svarioje la
boratorijoje gavus už
sakymus ir (spaudas 
nuo dantistų rcg. Illi
nois. Kviečiame peržiū
rėti. 
Panašus - CLC 
plėitus ***
pagaminame 
Pleitus $ 4
Pataisom I 
j 4 vai. žemai 

kaip 
TOJ PAČIOJ VIE
TOJ NUO 1931

050U k,v iki 
$35

Lab. 1‘atama- 
vmas

ECONOMY 
DENTAL 

LABORATORY
J 20 S. STATE 

iro FlOOk SINGtR CIOG. 
0EA.

Progress Krautuvėj
DIDIS PEČIŲ

Išpardavimas
UŽ MAŽIAUSIAS KAINAS MIESTE
Pasirinkimas Visų Gerųjų Išdirbysčių

Florence

■
1 I v f. 1

■ UT*.'

Naujausi 1940-41 Alyva Kūrenami šildytuvai. — Naujausi 
1940-41 'kombinacijos pečiai ir virtuvėms gesiniai pečiai.

KAINOS STEBĖTINAI SUMAŽINTOS
$50.00 vertės Parlor šildytuvai, po .........
$554)0 vertės Gesini ai Pečiai, po ...... ■......
$75.0() vertes Alyva Kūrenami šildytuvai .. 
$165.00 vertės, pilnos mieros, Kombinacijos 
Pečiai, po ............... ................................ ........

$29.50
$32.50
$39.50

$98.75
A

Siūloma Specialiai Numa
žintam Kainom i

Kaldros, Matracai, Blank etai
Air $3.00 pilnos mieros 

kaldros po ...........
$5.00 pilnos mieros 

išpildytos kaldros
PO .............................

vatinės
$1.69
vilnom

$2.95
$4.49
$7.75

$7.00 vatiniai matracai po .........
$15.00 springsiniai mhtaracai po
$3.00 vertės 70x80 dvigubo didumo maišytų vilnų Man
ketai po .... ................................. ............. .............. . $1.98
$20.00 vertės piljll naujos mados lovos įrengimai: Graži 
lova, Coil springsai ir 45 svarų Vatinis Matracas — vis
kas tik už .... .......... ............... .'.......... v-........... ........ $11.95

/Y.

NITURE C?
3222-24 So. Halsted St., prie 32-ros Gatvės.

JURGIS NAKROS1S, Vedėjas.

Tek Victory 4226 Chieago, Illinois

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

Cik. viena pora aktų visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Asįiland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chieago 

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

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

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chieago, Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS 
TONSILUS 
Išima Už ..........
PRABUVIMAS 
Ligoninėje .........

KLINIKAS

513.50 
550.00

RAUDONGYSLię C O C A A 
Išėmimas ir Ligon. ’fcvnUU 
REUMATIZMAS C O f|A
Greita Pagelba ....... *C«Uv
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................. * > -VU
DOUGLAS PARK HOSPlTAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chieago

Sopinę
Barčus
RYTINE RADIO 

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.

y «ii ■ į,’i , i in,t|<i. Į. i i .u i ... i,

Pasiklausykite musų gražaus BAPIO frogramo ųedėlioje, 11:30 
valandą prieš piei, iš stoties WGES.
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šeštadien., lapkričio 9, 1940NAUJIENOS, Chicągo, III.
Mh Helen Bartush

Ruošiasi Dainuoti
CHICAGO OPERA 

COMPANY

■ ,*r 1 1

scenoj bent kelis kartus.
Bob Venables, p. Helen Bar 

tush vyras, tarnauja WGN sto 
tyjė už “anaunserį.”Diena Iš Dienos

Ona Dovgin 
Detroite

Ona Dovgin lapkr. 9 — su 
“Pirmyn” Choru išvyksta į 
Detroit, Mich. Ji yra “Kai Gė
lės Žydėjo” operetės artistė, 
bet po teatro, tą patį vakarą, 
jei kas iš detroitiečių lietuvių 
norės atsinaujinti arba naujai 
prenumeruoti “Naujienas”, ji 
visiems širdingai patarųaus. 
Tad nepamirškit susitikti p. 
Dovgin, o ji ant vietos išpįldys 
visų užsakymus. Skaitykit ir 
platinkit “Naujienas”!

— Rep. (Sp)

Ne Tik Vienas 
Bet Visi Šeimoj 
Privalo Priklausyti

Ir čia Daugiau Gaunam 
Negu Nuo Kitų

- 301 kuopos mū-

FA1J4TAFF—Šiandien lapkr. O-tą. 2 po 
plet. John Charles Thomas—Giannlnl— 
Rummers*—Haaklna—Sharnova—Mojiea 

Harrell—BALLET TEATRAS. VVeber. 
MANON—fii Vakar, lapkr. O-tą, 8 v. vak.

Jepson—Crooks—Czapllckl. Ahravand.
BALLET TEATRAS—Sekm., lapkr. 10 

3:30 vai popiet.
CAVALLERIA RtSTlCANA — pirm., 

lapkr. 11, 8 vai. vakaro (Mannlnt— 
Jagel—Morelll—Summetn — Pagiri. - 'Ab- 
tnnnvel. ,

PAGLIACCI—Jepsrtn—Martinei!! — John 
Charles Thomas—Caapllckl — MoJIca. 
Ahrnnavel.

CARMEN—Antrad., lapkr. 12, 8 v. v. 
I,awrencf*—Klepulra—Ca!apiickl—Klrk*— 
Beattle—Howell. Weber.

A1BA—Treė. lapkr. 13, 8 v. 
—Jagel—Zebranska*—John 
mas—Lazzarl. Brelsach.

1L TRAVATORE—Penktad.,
8 v. v.—Mokyklų Tarybos serija — 
(SO.75—9 2.50) —Cook ♦—Step *—Car ron

—vMorelll—Beattl^—Chase. Weber.
Kainos: l.OO, 1.50, 2 00. 3.00, 3.50, 

4.00. 0.00
•Chienens Operoj Debiutas

CIVIC OPERA HOUSE
80 N." WACKRR

SĖDYNĖS Jau parsiduoda Raų. 9229 
Taipgi pas Marshall Field & Co'.‘, T.yon 

it Ilealy ir Visuose VVestern Union 
Ofisuose.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
VVilliam Zalensky, 28, su Eli- 

zabeth Uzel, 22
John Myrda, 37, su Anna Ra- 

sala, 27
Casimir Radke, 25, su Anas- 

tasia Paukštis, 23
Victor Balt, 30, su Bernice

Bartus, 30
Louis Simon,

Yessne, 42

Reikalauja
Perskirų

Anne Boblick
Boblick

52, su Anna

nuo Thomas

Gavo
Perskiras

Stella Zelent nuo Harold Ze- 
lent

Gimimai
Chicagoj

KULPA, Walter E., 2618 W. 
G3rd Street, gimė spalių 27 d., 
tėvai: Walter ir Ella.

Ann
Ada Street, gimė 
tėvai: Budai >h ir 4 •*

Joseph, 932 Wcst

4747 South 
spalių 26 d., 
Sophia.

RAZUT1S,
19th Street, gimė spalių 20, tė
vai: James ir Clara. .

Kažin Koks Tas 
“Lietuviškas 
Turkey” Yra

“Lithuanian Turkey Free 
Each Saturday” — “Lietuviš
kas kalakutas veltui kas šešta
dienis”.

Tokia iškaba anglų kalboje 
iškabinta pas p. Juzę Pilkienę, 
6601 So. Western Avė. Ir jus 
tikėsite ar ne, jenkiams tas pa* 
tinka. Jie godžiai šveičia tų “lie
tuviška kalakutą”. 31 dieną spa
lių Čia įvyko “Hallowe’en” par- 
ty ir buvo dovanų už geriau* 
sius kostiumus. B.

Kenosha Prakalbos

CICERO.
nesįnis susirinkimas pirma’die- 
nj, lapkr. 11 dieną, Joe Shame- 
to .svetainėje, 1500 South 49th 
Avęnue. Kiekvieno nario priva* 
lumas dalyvauti susirinkime, 
užsimokėti duokles ir tartis 
apię gerovę kuopos ir viso Su
sivienijimo. Visi žinote ir pri
valote žinoti kaip organizacijos 
aparatas sukasi.

Nuo pirmos dienos spalių Pil
domoji Taryba paskelbė vajų 
naujiems nariams. Kaip ir pįr- 
mesniais vajais, į apdraudos 
skyrius nereikia mokėti įstoji
mo. Sveiki vyrai ir moterys pri
imami net iki 60 metų amžiaus: 
vaikų skyrius apima vaikus nuo 
1 iki 16 metų: apdrauda nuo 
$100 iki $1,000.

Galima Padvigubinti Narių 
Skaičių »

Kaip mano kuopoje, taip ir 
kitoje yra galimybė padvigu
binti narių skaičių ir ne sveti
mais, bet saviškiais—savo šei?
mos nariais, nes didelė didžiu- apdrauda nuo $103 iki $5,000, 
ma kuopų susideda iš po vie- ir yra trys skyriai ligos pašal- 
no nario kiekvienoj šeimynoj.' pos. Taipgi, kiekvienas narys savųjų

v., Milanov 
Charles Tho-

lapkr. 15,

Jeigu vaikų negalima prikalbi 
ti, tai nors vyras ir žmona bū
tinai turi prigulėti. Apdrauda 
visiems naudinga ir už ją su
mokame milijonus dolerių sve
timtaučiams, jų organizacijoms. 
Be abejonės, daug maloniau 
yra, ir daug parankiau, turėti 
visą tai tarpe savųjų.
Apdrauda Nuo $100 Iki $5,000*

Dabar musų S.L.A. pilnai at
sako į visus pareika’ayimūs;

Sako, Penki l$-iečiai 
“Triubelyje”

18 APYLINKĖ. — Neseniai 
buvo pasklidus sensacija po mu
sų apylinkę, kad penUi musų 
kolionijos jaunį vyrukai papuo
lė į “triubelį” už motęn^ės iš
viliosimą į laukus, Bet kadan
gi teismo dar nėra buvę, 
laukiama ką tas teismas 
spręs. Tada žinosime, bet 
teismas nenuteisė—-žmonės 
turėtų ką nors kaltinti.

tai 
nu- 
kol 
ne-

B-s.

Šokiai Lietuvos 
Pabėgėliams Šelpti

. Rytoj vakare Evergreen 
Country. Kliube, prie 90th ir 
Western avenue, įvyksta Chica- 
gos Lietuvių Moterų Kliubo ren
giami šokiai, pabėgėliams iš 
Lietuvos šelpti.

Jie prasidės 7 v. v. Bilietai 
yra tiktai po 75c. Rengėjos ža
da gražų vakarą visiems sve
čiams. N.

gauna savaitinį laikraštį “Tė
vynę”. Turime taipgi našlių ir 
pašlaičių fondą: ištikus nelai
mei—yra kur kreiptis. O ką 
duoda svetimtaučiai? O vienok 
musų žmones jais patenkinti. 
Laikas susiprasti ir ateiti prie

K. P. Daveikis,

Operoje
Valanda— 

galingos
Gavo Kelias Nemažas Roles '

Svarbios prakalbos įvyks sek
madienį, lapk. 10 d. (Nov.), 
pradžia nuo 1 vai. popiet, tęsis 
iki 5 vai. vakaro, German Ame
rican Hali, 1715—52 St., Keno
sha, Wis.

Kalbės trys kalbėtojai: S. Be 
neckas, F. Zanist ir J. Gramon- 
tas, temoje: “Kodėl pasaulis 
dabar yra ugnyje?” Jie kalbės 
iŠ Biblijos teksto Zep. 3:8-9. 
Prašome visus atsilankyti, nes 
girdėsite labai įdomių dalykų. 
Sužinosite kodėl dabar pasaulis 
ugnyje ir kas bus karalium po 
šios ugnies..

Įžanga veltui, rinkliavos ne
bus. Kviečia

Biblijos Tyrinėtojai.
(Skelb.)

Rytoj Budriko 
Radio Programas

Budriko Radio 
“Oro Teatras”—iš
WCFL, 970 K. Radio Stoties, 
sekmadienio vakare, nuo 5:30 
iki 6:30. Simfonijos Orkestrą 
gros lietuviškus kurinius, Cho
ras patyrusių dainininkų sudai
nuos liaudies dainelių, kaiku- 
rias pirmą kartą girdimas per 
radio. Makalai suvaidins 15 mi
nučių dramą iš musų kasdieni
nio šeimos gyvenimo. 60 minu
čių gražaus programo.

Širdingai užkviečiam pasi
klausyti. Leidėjai programų, 
yra Juozo Budriko Rakandų ir 
Radio Krautuvė, 3409 So. Hal- 
sted Street, kuri dabar mini 29 
metų sukaktuvių su išpardavi
mu ir duoda dovanas su kiek
vienu pirkiniu.

Pranešėjas.

Pagarsėjusi Chicagos lietu
vių dainininkė Helen Bartush 
dabar pastoviai dainuoja radio 
stotyj W.G.N., ir šiuo laiku ruo
šiasi operai.

Iš perorganizuotos operos di
rekcijos ji gavo kelias nemažas 
roles, ir pirm negu sezonas j pu
sės, ją busime matę Civic Opera s

• Apskričio asesorius Clark 
vakar paskelbė, kad personai i £ 
property asesmentai 1940 me^-'į 
tų mokesčiams (už Chicagos) 
šįmet bus 3% mažesni negu $ 
pernai. Jų vertė nustatyta su 
moj $72’,618,304.

PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE 
Pradedant šeštad., Lapkr. 9 d.

Bus rodoma pirma filmą atga
benta Chicagon po 11 mėnesių!

“THE GREAT 
BEGINNING”

Galinga dramatizacija naujų žmo- 
nybės įvertinimų ir doros taisy
klių. EKSTRA! Vėliausios rusų 

žinių hlmos.S' UŪIOV‘"B ?tprie**■*■** Michigan Avė.
(Buvusis “Sonotone”) OEc iki
ŠEŠT. ir SEKM. Owv2p.p.

(su taksais)

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIETUVOS

METINIS PARENGIMAS
35 Metų Gyvavimo Sukakties Paminėti

Vakarienė su Šokiais
Įvyksta

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO-NOV. 10 D.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Haisted Street
Pradžia lygiai 7 v. v., durys atsidaro 6 v. v.

ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS
Įžanga šokiams 25c asmeniui. Vakarieniausime apatinėse salėse, šok
sime gi didžiulėj Auditorijoj viršui. Dalyvauja žymus kalbėtojai 
svečiai. Kviečiami visi, nariai ir svečiai.

I

i

>>

42 COLIŲ 
AUKŠČIO 

PĖDA

LADDER 
kopėčios, pėda 

iki 32 
aukščio.

2’40

36 COLIŲ 
AUKŠČIO 

PĖDA

žieminiai langai daug prigęlbsti 
užlaikyti šiltą temperatūrą ' name 
žiemos laiku. Kaina už 16 col. plo
čio, 36 col. ilgio, tik

Sus ideda iš 
išlaukinių vi
trinų, rė m ų, 
stiklo, virvės 
su sunkiasvo
riu, raktais, 
pakėlimui. Pa
ruošti male- 
vojimui. Pa
klauskite apie 
musų žemas 

1 kainas.
EXTENSION

Nepaprastai tvirtos 
Tik 31^.

■
M

ąęESS1. . .-w*- .
bu

Žiemai Apsą u goki t Namus Garažius ir Porčius
Nauji Pagerinti Žieminiai Langai ir Durys

Sutaupykite 30 nuošimčių nuo kuro bilų. Mes ateisime į jusij namus 
ir padarysime apskaitliavimą be jokių prievolių. Bukite tikri, kad 
dubeltavų durų rėmai yra biskį didesni negu reikalaujami (“over-

** . / . K \ \ v ' -r t , : i . J '• r ’ • »

size”) įdant geriau įtilptų: Bukit tikri, 'lįad jie yra “sąuare; butt” 
apačioj dėl drutunlo, ir kad jie turi ‘‘Tite locks” geriau prilaikyti 
putę. Bukit tikri, kad jie chemikališkai apsaugoti nuo vandens, puvi 
ino ir termitų

Pilnu Įrengimu
LANGAI

VIELINES TVOROS
Žieminės durys turėtų būti 
kiekvienam name, nes šilu-
ma išeina lauk per durų 
plyšius. Kainos žemos iki

$ A 50
........ ................. —" " ..................................... .........  . ............................... • ■ ■■ .. Į

Galima Pirkti Pas Czenviec Mėn ėsiiiiy Išmokėjimų S ą 1 y go m i s
Mokėkite biskutį kas menesį. Pasipelnykite žemomis kainomis, kurias siūlo Czerwiec. Galite pasitikėti, 
kad Czerwiec produktai yra geriausios rųšies, su k uriaįs atliekamas geresnis darbas ir kurie per ilgą 
laiką užsimoka. Galite pirkti pasinaudodami Czerwiec F. H. A. Budžetiniu Planu. Perkant prekių už 
$60.00 ar daugiau galima užmokėti lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Už TIK KELETĄ DOLERIŲ KAS MĖNESĮ 
ĮRENKITE ŠĮ ŽAIDIMO KAMBARĮ 

JŪSŲ BEISMONTE! INSULIUOKIT NAMĄ
su ROCK W00L BATTS

“Wpol batts” lengvai prttąikdmi, visur tinka, gaminti 
iš, specialios vandenį atlaikančios medžiagos. Batts yra 
lengvi .vartoti ir yra .puikus vi
siems insųliacijos darbams.
15”x4$” batts, 2 colių storumo. 
60 ketv. pėdų kartone, už kar
toną tik

Musų parduodamos 
durys yra drūtos ir 
neišrodo pigios. 2’0”x 

6'0” Mieros tik

Naujos 5 Panel 
Žiemai Durys

NAUJOS LENTOS
1x4 lentos grindims. beiflmantanis ar kam

bariui viške Pėda ..... ........................... -.......
1x6 lentos grindims beismonlams ar kani' 

bariui vifike. Pėda ................................ .
1x4 verandų grindims. Pėda .......................

4*
2<

STOGAMS 
POPIERIUS

90 sv. rolis, žalio po
pieriaus, geria u s i o s 
kokybės, ne antraeilės 
vertės $2.20. $ 4 .60 
Rolas .............. ■

5« ' 1. Atstoja plytas

00

3.bOMBER Pristatome 
dykai 

Chicagoj ir . 
Apylinkėje

LENGVUS 
F. H. A. 
Mėnesiniai 
Išmokesčiai

2. Neperme
rkiamas Ma- 
stic pavirš.

Mastic
Weather Sealed 
Insuliacija.

aptarsim jūsų INSEL-

Statykit dabar! Leiskite 
Gold Bond Gypsum Wall- 
board uždengti balkius 
ir paipas. Reikia pridėti tik 
biskį darbo, kad apdengti bei- 
smontą šiuo nedegančiu mate- 
riolu. Paskui galite išdekoruo- 
ti pagal skonį—malevoti arba 
popier. dengti. Galima vartoti 
Gold Bond drūtose lentose, 4 
pėdų pločio ir nuo 6 iki 12 pd. 
ilgio, ši medžiaga nelužta ir 
netrupa ir drėgnumas jai ne
kenkia.
Sudėtinių Medžių Geri Ply* 
wood dėl Ping Pong Stalų 
Miera 60”xl08” $£.O4
Tik .....................  **
Ping Pong Table $4,20 
Stands Tik ........... *»

1x6 porčiij nhlingH. Pėda .......................

1x12 W. P. A. Shiplap. Pėda ............

2x4—7. 8. 0 pikių ilgio, už pėdą ...

2x4—10,12 ir 10 pėdų ilgio, 
už pMą . ...................... -....... ---------

2x6—10. 12. 14 ir 16 pėdų ilgio,
už ketvirtaine pėdą ...........................

2x8—10, 12. 14 ir 16 pėdų ilHo
už ketvirtainę pėdą .............................

2x10—10. 12. 14 ir 16 pėdų, už
, ketvirtainę pėda ....................................
2x12—10. 12. 14 ir 16 pėdų, už 

ketvirtainę pėdą ................................
%x6 W. P. Sič.ing. geriausios rųAies 

už ketvirtaine pėdą ............ —
Geriausios rųgles Red Oak Flooring.

ąžuolo grindims lentos. Už 100 pd.
Geriausios rųSicfc M apie Flooring 

klevinio medžio. Už 100 pėdų

$9-50
$9,00

DIDŽIAUSIAS LENTŲ PASIRINKIMAS

Šios kainos galioja perkant 5 
___ Rolus ar daugiau.

“BRICK SIDING”
Galite padengti name 
sienas ar gonkas. Til $2.00 padengimui 
*£ 100 ket. pd

G^ros Rųšies

04563700

H H. H H

Noriai
BRIC išlaidas ir apskaičiuosi
me be jokių prievolių jums. 
100 Ketv. Pėdų Pa- $£.50 
dengti Kainuos **

Geros rųšies
S. WESTERN AVĖ. TEL. VIRGINIA

KASDIEN ATDARA NUO 8 V AL. RYTO IKI 6 VAL. VAKARO.



šeštadien., lapkričio 9, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III. .

(IA BUVO DAUG GELIU DAUG GRAŽIŲ 
KALBŲ, DAINŲ IR LINKĖJIMŲ

Įspūdingas SLA naujų narių priėmimo vakaras.
Lapkričio 3 d., Syrenos sve

tainėje SLA 134-ta moterų kuo
pa naujų narių įvesdinimui ir 
supažindinimui suruošė gražų 
bankietą, kuriame dalyvavo 
daug svečių.

P-lei J. Kaulinaitei švelniai 
pianu skambinant maršą, kuo-t 
pos valdyba atlydėjo prie artis
tiškai papuošto stalo virš 30 
kuopoii įsirašiusių naujų narių, 
kurių daugumos visai jaunučiai 
veidai pilnai derinosi su ant jų 
krūtinių pražydusiais rožių žie
dais, — tai buvo gražus malo
nus įspūdis.

Vakarienė.
Tikrai, vakarienė buvo taip 

puiki turiningai ir skoningai 
priruošta, kad ir vidurmiesčio 
puikiausiose vietose nė už tris 
dolerius geresnės negautum.

Kalbos.

A. + A.
JONAS JANUŠAITIS 
gyveno 221 W.» 63 S t.

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
lapkričio 7 d., 9.00 vai. vaka
ro, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoje, Nau
miesčio apskr., Lukšių parap., 
Klevynių kaime. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Sčiu- 
kauskaitę, 3 sūnūs, Joną, Juo
zą ir Vladislovą; 2 marčias: 
3 dukteris, Eleną Fennessy, 
Stellą Ingels ir Sadie; 2 žen
tus, brolio dukterį Agnės Jan
kauskienę ir šeimą ir daug 
kitų giminių.

Priklausė prie SLA Burnsi- 
de kuopos ir šv. Izidoriaus 
Artojo Dr-jos (So. Chicagoj).

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 44 E. 108th 
St., Roseiande. Laidotuvės 
įvyks pirmad., lapkričio 11 d. 
8:30 v. ryto iš kopi. į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jono Janušaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
ka: Moteris, Sūnus, Dukterys, 
Marčios, Žentai ir Giminės.

T .ąįcl Direkt. Lachawicz ir 
Suntfs? T^Cahal 25r5*ldba; 
PULLman 1270.

Baigiant vakarienę kuopos 
pirmininkė gerb. O. Biežienė 
gražia kalba atidarė vakarų 
maloniai prakalbėdama į sve- 
čisu, sveikindama savo kuopos 
naujus narius, skatindama jas 
padėti auklėti SLA; reikšdama 
padėką už didelį pasidarbavimą 
kuopos organizatorėms: K. Kat
kevičienei ir K. Mankienei, pri
segdama joms gražių gėlių kor
sažus ir pakviesdama pirminiu-

DR. KAZIMIERAS K. 
KLIAUGA

gyveno 6727 S. Artesian Avė. 
tel. Republic 0387

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 6 d., 11:50 vai. naktį, 
1940 m., gimęs Lietuvoje, Pa
nevėžio apskr., Biržų parap. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kazimierą, po tėvais 
Brazauskaitę, 2 dukteris, Glo- 
rią ir Virginią ir sūnų Kasi- 
mir Jr., pusseserę Mrs. Kle- 
veskis Kenosha, Wis., ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Priklausė prie Dariaus-Girė
no American Legion Post 271.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
6812 S. Western Avė. Laido
tuvės įvyks pirmadienį, lapkr. 
11 d., 8:30 vai. ryto iš kopi, 
į Gimimo Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Dr. Kazimiero K. 
Kliaugos giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
.Moteris,. Dukterys, Sunūs, 

Pussesere ir Giminės.
Laid. Direkt. J. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

H

ONA KAITIENĖ
Gyveno Hunlock Creek, Pa. Pirmiaus gyveno Chicagoje.

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 8 d., 7:15 vai. 
ryto, 1910 m., sulaukus senatvės amžiaus, gimus Lietu
voje, Pajevonio parap., Vilkaviškio apskr.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Petrą, 2 sūnūs — 
Joną, Antaną ir marčią Chicagoje ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Visi a. a. ONOS KAITIENĖS giminės, draugai ir pa

žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS PETRAS KAITIS.

Metinės Mirties 
Sukaktuvės

ANTANAS
JOKANTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 9 d. lapkr. mėn., 1939 .m., su
laukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Miškunų kaime, Ska
piškio Parap.. Rokiškio Apskr.

Paliko dideliame nuliudime mylimą moterį Antoinette, po 
tėvais Stasiūnaitę, brolius Joną ir Juozą Jokantus, švogerką 
Elzbietą Grigalienę ir jos šeimyną, Lietuvoje seserį Anelę Ali- 
šunienę ir jos šeimyną ir seserį Petronlę Šakalinę ir jos šei
myną Argentinoj ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamu.

Jau praslinko metai kaip tave, mano mylimas vyras, nelai
mingoji mirtis ištraukė iŠ musų tarpo. Musų širdyse palikai ne
užgydomą žaizdą o musų namuose neužpildomą tuštybę. Mes 
tavęs niekuomet neužmiršime. Lai saulė šviečia tavo tyliam 
kapui, kur ilsėsi ramiai. Tu pas mus jau nebesugįši, bet mes 
anksčiaus ar vėliaus pas tave ateisime. Lauk musų ateinant!

Nubudę lieka, \
MOTERIS,BROLIAI, ŠVOGERKĄ IR GIMINĖS

kauti T ilgametę nenuilstančią 
veikėją K. Katkevičienę. Ji sa
vo kalboje suminėjo visų nau
jų narių vardus, sveikino ir 
skatino darbuotis SLA.

Jos kalba buvo ypatingai nu
kreipta į naujų narių jaunuo
lių būrį, kuris taip gražiai šio
je kuopoje ir šiame vakare re
prezentavo Amerikoje augusį 
lietuvių jaunimą.

Pagalios vakaro vedėja K. 
Katkevičienė pareiškė, kad čia 
randasi ir iš kitų kuopą jos 
naujai prirašyti nariai: 217 kp. 
Dr. Stasys Jakubka-Jacobs ir 
Petras Šimaitis; 364 kp. Jurgis 
ir Petronėlė Gloveckai. Taigiv 
ir jiems visiems K. Mankienė 
prisegė po rožę.

Pakviestas kalbėti Dr. S. Bie- 
žis savo nuoširdžioje kalboje 
plačiai aiškint) SLA svarbą ir 
kvietė visus rašytis ir pageida
vo, kad SLA pasiliktų tik SLA 
geroves politika.

Kalbėjo žymi veikėja J. Gul
binienė, Dr. S. Jakubka, evan- 
stonietis Miller, rockfordietis 
vaistininkas A. Jakubka, p. Ši
maitis ir eilė jaunųjų kuopos 
narių: p-lės Virginią ir Ona Vi- 
sackaitčs, Florence Slep'kaitė, 
Evelyn Burbaitė,. Bernice Vaiš
noraitė, Irena Mankai te, Lucille 
Jacobs, Joana Grybienė ir Ame
ba Narbutaite. Visos savo kal
bose žadėjo dirbti lietuvybei ir 
SLA gerovei.

Meniška programos dalis.
Malonus reiškinys, kad kuo

pa savo narėse turi ir stiprių 
meniškų jėgų. Viena iš jų yra 
garbe ir pasididžiavimu, kuo
pai pirmininkaujanti ir meno 
reprezentacijoj p. O. Biežienė, 
kuri ir šį kartą labai vykusiai 
artistiškai sudainavo keletą dai
nelių, tikrai sužavėdama susi
rinkusius, kurie jai nesigailėjo 
stiprių ir ilgų “katučių”. Kuo
pos vardu Sofija Vilkiene įtei
kė jai gražių gelių bukietą.

Didelė Naujienybe.
Jaunule “kjuopos "'nare'' p-le 

Evelyn Burbaitė, pasirodė mo
kanti ne tik gražiai lietuviškai 
kalbėti, bet ir meno pasaulin 
toli pažengusi. Ji net dvejais 
atvejais savo mylima Marimba

SUSIRINKIMAI
PRAKALBOS 8

L. D. DRAUGIJOS 4 kuopos ir 
L. SOC. S. Centralinės kuopos ren
giamos prakalbos įvyks lapkričio 20 
d.. Lietuvių Auditorijoje. Kalbės J. 
Stilsonas iš Brooklyno ir geriausi 
vietiniai kalbėtojai.

SUSIVIENIJIMAS BROLIŲ IR 
SESERŲ LIET. DR-STĖS laikys 
mėnesinį susirinkimą lapkr. (Nov.) 
10 d. paprastoj vietoj ir paprastu 
laiku. Ir taip pat baliaus rengimo 
komisija užkviečia visus narius ir 
draugus1 atsilankyti į draugystės 
parengimą, kuris įvyks lapkr. 10 
d. 1940 m. Dievo Apveizdos parap. 
svetainėje, prie . 18-tos gat. ir So. 
Union avė., Pradžia 6 vai. vakaro. 
Parengimas bus su perstatymu, loš 
Rožių ir Lelijų Kliubas. —W. P.
KRUOPIŠKIŲ PĘOGRESS KLlU- 

BO susirinkimas įvyks šeštad., lap
kričio 9 d. 7:30 vai. vak., 5017 
Cullom avė. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti; turim svarbių tarimų 
aptarti.

—V. čepulevičius, rast.

SITUATION WANTED 
__________ Ieško Darbo__________

PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
penteris ir dekoratorius. Darbą at
lieku gerai ir pigiai.' J". Augaitis, 
1608 So. 50th Avė., Tel. CICERO 
2633.

HELP VVANTED—FEMALE 
DarbtoįiaAjĄ Reikia

DIRBTUVĖSE PATYRĘ SIUVI
MO mašinų operatorės, merginos 
tarpe 20 ir 30 metų. Dirbti nakti
mis, 40c valandai. Midway Chemi
cal Co., 5235 W. 65th St.

MERGINĄ LENGVAM NAMŲ 
darbui. Gyvenimas vietoj. Yra kū
dikis. Malonus namai. $8. Rogers 
Park 7413.

IN MEMORIAM

Albert P. Dolan
In loving memory of our 

t dear son and brother who 
passed away fifteen years ago 
today, November 9, 1925.

When evening shadows are 
falling

And we are sitting alone 
To our hearts there comes a 

longing...
If you only could come 

home...
No one knows the silent heart- 

aches —
Only thbse who loved can 

tell.

Loving Mother and Brother

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

GRAŽUS NAMAS JEFFERSON 
Parke. Kampinis lotas. Kainavo 
$15,000, paaukos už $7.000.

4737 North Long.

malonėjo išpildyti šiuos gražius 
kurinius: Nekaltybės Valcas, 
Rusų Daina, Močiutė Mano, ir 
Hungarian Dance Nd. 5. Su gi
liu. sielos jautrumu skambinant 
šiuos kurinius svečiai buvo ne
apsakomai sužavėti ir aplodis
mentams nebuvo galo.

Pasigėrėtina, kad šiame va
kare matėsi ir kitų kuopos po 
keletą narių.

Nuotaika buvo jauki ir kul
tūringa. Dalyvavęs.

Traukinys Užmušė 
Keturis Žmones

Sudaužė Automobilį
Prie Anna, >111., Missouri Pa

cific gelžkęliOit traukinys .sudau
žė keleivinį Automobilį, kuria
me važiavoz.wnki žmones. Ke
turis jų užrhusė, o įenktą kri
tiškai sužeidė.

Užmuštieji yra: Ira Nobel, 
57, iš New Florence, Mo., Nor
ma Bloodworth, 25, * iš Grand 
Tower, III., ir jos du sūnus, 
Ralph, 7, ir V/ayne Eugene, 3.

Sužeistoji, Mrs. Clark Blood- 
worth, užmigtosios uošviene, 
guli khna^ligdiSlnėje.’ /

Suėmė Keturis Su
$5,000 Grobiu

Englewood policija .vakar su
ėmė keturis vyrus ir moteriš
kes su $5,000. grobiu kailiais ir *•' . • . .. K* v/,drabužiais, Jęufci^ keletą dienų 
'atgal buvo pavogti iš troko prie 
Morris B. Sachs krautuvės, 65th 
ir Halsted Street.

Visi keturi gynėsi nieko apie 
apiplėšimą nežiną.-

JAUNA ^MERGINA ABELNAM 
namų darbui. Reik virti. Prie 2 
suaugusių, gyvenimas vietoj. Pagei
daujame mergaitę iš farmų. Atsi
šaukite šeštadienį. $10. 515 Melrose.

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo, patyrusi ,nėra skal
bimo. Ant vietos gyventi. Su reko
mendacijom, angliškai kalbanti. 
Nuo $8 iki $10 Savaitei.

1313 Independence Blvd.

OPERATORĖS, patyrę prie co- 
vering ir staying mašinų, dirbti 
dienomis ar naktimis. Pąstovus 
darbas, geras mokestis. Apex Paper 
Box Co., 2318 S. Western Avė.

REAL ESTATE PARDAVIMUI
Turi būt tuojau parduotas. Did

žiausias bargenas bile kada pasiūly
tas lietuvių apylinkėj. 1734 Soutb 
Dės Plaines Street, buvęs String 
Street, du blokai į rytus nuo Hals- 
ted. Dviejų aukštų medinis namas. 
Keturi maži flatai. Rendomis $28.00. 
Šis namas naujai permodeliuotas 
iš vidaus ir iš lauko. Nauji plum- 
bingai įrengti, taipgi elektra ir toi- 
letai visuose flatuose. Kaina tik 
$1500. Sąlygos $300. cash. Likusią 
dalį išmokėjimais. ši nuosavybė 
verta nors $3500.

Taipgi 3730 South Parnell Avė., 
penki blokai į rytus nuo Halsted. 
Dviejų aukštų mūrinis. Du flatai 
Po keturis kambarius. Kaina $2200. 
Tik $300. reikia įnešti. Likusią 
dalį išmokėti taip kaip renda.

Duodam nuošimtį agentams. 
Kreipkitės

FRANK J. PETRU 
1443 W. 18th Street 

Tel. CANal 0806.

DIDELI BARGENAI
3 aukštų mūrinis namas po 4 

kambarius. Kaina $4,700.
$475. įmokėti. Likusius U. S. go- 

vernment paskola ant 15 metų. 
Procentas tik 4^%, be jokio komi- 
šeno.

2 aukštų mūrinis namas po 7 
kambarius, štymu Šildomas, 1548 S. 
Christiana Avė. Kaina $3,950, įmo
kėti $395. Likusius U. S. govem- 
ment paskola ant 15 metų. Pro
centas 4%^ be jokio komišeno.

Marąuette Parke, vieno aukšto 
mūrinis bungalow, 4 kambarių, kai
na $3,000. Įmokėti $300. Likusius 
U. S. govemment paskola ant 15 
metų ir 4%% procento, be jokio 
komišeno.

M, J. KIRAS,
3251 So. Halsted St. z 

Victory 0399.

Apskritys Turės 
$6,500,000 Deficitą

Oak Forest išlaidos pad’dėjo
CoOk apskričio taryba skun

džiasi, kad šjincl turės daug 
daugiau išlaidų negu įplaukų. 
Mokesčiais apskritys surinks 
apie $14,666,5()0, bet turės iš
leisti apie $21,200,000.

Labai padidėjo Oak Foreslo 
ir kitų panašių įstaigų užlaiky
mo išlaidos, be to, apskritys 
pralaimėjo' . aukščiausiam 
teisme, ir šįmet turi sumokėti 
apie $3,150,000 Chicagos mies
tui už patarnavimą apskričiui.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įstęigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. ?šj 
patarnavimą ./‘Naujienos” tei
kia nemokumai.

HELP VVANTED—-MALĖ
Darbininkų Reikia~

REIKALINGAS APSUKRUS vy
ras prie ruiminghouzės, kad su
prastų apie boilerį. Kambarys, pra
gyvenimas ir mėnesinis mokestis. 
6040 So. Union Avė., Tel. Normai 
6513.

REIKIA patyrusio liquor sėlsma- 
no, pardavinėti garsinamas ir pri
vatines rųšis. Mes turime visokių 
išdirbysčių, Geriausia propozicija. 
Corne.U Distributing Co., 5648 So. 
Kedzię,. HEMlock 2320.

REIKALINGAS' VYRAS dirbti 
apie namus, kad butų teisingas, pu
sės amžio. 6908 So. Western Avė., 
GROvehill 4318.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
'Gyvenimui Kambariai
RENDAI 1 arba 3 kambariai dėl 

vaikino ar vedusios poros, kad ir 
su vailui*- 6047 So* Sacramento A v., 
UOm°^65!>. ...

GRAŽUS FURNIŠIUOTAS kam- 
barys su amerikonišku ar lietuviš
ku valgiu, švariame bungalow. Dėl 
dviejų ar vienam. 6930 So. Maple- 
wood Avenue.

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
muro namas, 6837 South Talman 
Avenue. 2—4 kambarių flatai, 3 
kambariai skiepe. Moderniškai iš
taisytas. Neša gerą rendą. Atsišau
kite 2602 West 69th St.

3 FLATŲ NAMAS PARDAVI
MUI, po 5 kambarius, su štoru. 
Fikčeriai priguli namui. Arba mai 
nysim ant farmos netoli Chicagos. 
4213 S. Campbell.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI: NAŠLĖ TURI pa
aukoti modernišką 20 akrų vištų 
ūkį. VištinyČios. dėl 600 vištų. Per
inimo įtaisai, kluonas. Puikus 6*^ 
kambarių namas. Galima gauti ele
ktrą. Vietinė viŠtydė moka 12c 
už tuziną kiaušinių. Dvi mylios 
nuo apskričio svarbiausio miesto. 
Lietuvių apgyventa. Kainavo $4100, 
parduos už $2500. Mrs. E. Eldridge, 
R. R. 1, White Cloud, Michigan.

PIRK DABAR—KAINOS 
SMARKIAI KILA.

2 fl. po 5 kamb. medinis namds 
j ant muro pamato ir platus lotas.
Randasi Brighton Parke. Kaina 
$5800; įmokėti $2500.

13 fl. apartmentas, gera vieta. 
Rendų neša $6000.00 į metus. Kaina 
tik $24,500; įmokėti $8000.

3 fl. po 5 kąmb. moderniškas na
mas. Randasi Marąuette Parke. 
Kaina dabar, $9500; įmokėt $3500.

Mes turime dar forklauzuotų na
mų: bungalc\\ys. dviflačių, ketur- 
flačių ir apartmentinių namų nuo 6 
flatų jki 50 flatų, kuriuos parduo
dame už pusę kainos ir su mažu 
įmokėjimu. Namai randasi įvairiose 
Chicagos ir priemiesčių dalyse. Jei
gu Tamsta nori savo pinigus inves
tuoti saugiai ir pelpįp^gaį, tai kreip
kite!; pas mūs* 6 mes p’arodysihrc 
gerų progų.

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St. 2-ros lubos 

Tel. PROspect 3140.

30 AKRŲ FARMA, moderniška, 
budinkai, prie kryžkelio, Route 14 
ir 173, Harvard, 111. Tiktų dėl gą
sdino stoties arba perskirstymui į 
lotus. Turi būti parduotas, kad už
baigti palikimo atidavimą. Taipgi 40 
akrų žemės be budinkų. Rašykite 
R. Kitzert, 402 E. Washington St., 
Harvard, Illinois, šaukite 298J.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS SU FIKČERIAIS, 4 
kambariais užpakaly. Naujai išde- 
koruota. Gera kampinė vieta. Ren
da $35. Kreipkitės: Jos. J. Radoms- 
ki, 2259 W. 23 Place, CANal 6369.

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
16 kambarių rooming house viršuj. 
Arba mainysiu. 2113 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS. Vie
ta gera, biznis gerai išdirbtas. 5 
kambariai gyvenimui užpakaly. Pi
gi renda. Prašome atvažiuoti ir ap
žiūrėti vietą. 3245 West 63rd St.

ANT RENDOS ŠVIESUS kamba
rys su valgiu ar be valgio, prie 
vienos moters. 3118 So. Lowe Avė.

PASIRENDUOJA puikus moder
niškas kambarys Marąuette Parke. 
Prie mažos šeimynos, dėl vaikino 
arba vedusios poros. HEMlock 2865

RENDON’ VIENAS KAMBARYS 
vaikinui, garu apšildomas. 3325 So. 
Lowe Avė., 2-ras aukštas.

FOR RENT—-IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI STORAS, tinkantis bet 
kokiam bizniui, didelis. Renda pigi. 
.WENtworth 4749.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ii* Trokai Pard^

SŪNŪS IŠĖJO J KARIUOMENĘ, 
paliko ant pardavimo Packard Sė
dau 1936, labai geram stovy. Kaina 
$295.- Stanley Karalaius, 9925 So. 
Michigan Avė, PULlman 9268.

1941 METAIS
Namų kainos bus aukštesnės. Dabar 

yra laikas pirkti.
SOUTH SIDE: 4 flatų, 2 po 5, 

2 po 4, štymas, rendos $185 į,mė-. 
nesį. Kaina $11,200.

5749 S. CARPENTER ST., 5 ir 6 
kambariai, du furnisai. Vienas fla- 
tas tuščias, galima tuojau užimti. 
Parsiduoda pigiai.

BRIDGEPORTE 2 flatų, 5 ir 5 
kambarių, pečiais apšildomas, nau
jas. $5400.

33P7 SO. WALLACE ST„ 8 flatų, 
pečiais apšildomi, maudynės, mo
derniškos sinkos, rendos $125. į 
mėnesį. Kaina $8,400.

TAVERNAS su namu, kaina 
$8,000.

EMERALD IR 35th, 4 flatai, ce
mento pundamentas. Kaina $4500.

Mes turime įvairių gerų pirkinių 
visur Chicagoje.

BRIDGEPORT REALTY CO.,
953 W. 31st St. YARds 0311 

Atdara sekmad. nuo 10 iki 4
F. SHIMICUS J. COSTELLO

GROSERNĖ-BUČERNĖ PARDA
VIMUI. Galima pamatyti šeštadie
nį, nuo 8 ryto iki 5 vak., arba šau
kite padaryti sutartį. Taylor, 
HEMlock 4584. 711 W. 34th St.

PARSIDUODA TAVERNAS, iš
dirbtas biznis per daug metų, 1656 
N. Troy St. ir Wabansia — išva
žiuoja Californijon. Atsišaukite 
penktadienį ir šeštadienį.

TAVERNAS PARSIDUODA labai 
pigiai. Renda $30. Atsišaukite. 
Priežastis — savininkas turi kitą 
biznį. ABErdeen 9370.

REIKIA ŽMOGAUS prie taverno 
biznio, nusipirk laisnes, užmokėk 
rendą ir daryk biznį. Gera proga, 
biznis išdirbtas. Priežastis liga. At
sišaukite vakarais po 6:30. Juozas 
Barberis, 12051 So. Halsted St.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

AR TURI FISTULĄ ARBA HE- 
MMOROIDUS? Aš pasakysiu, kaip 
aš buvau išgydytas. Atsiųskit štam
puotą konvertą. H. A. Bergman, P. 
O. Bok 641, Chicago, III.

BRIGHTON PARKE mūrinis na
mas, 2 flatai po 6, vienas 4 kamb. 
Lotas 37^x125. Svarbi pardavimo 
priežastis. Pigiai. Atsišaukite 6218 
So. Artesian, 1-mas aukštas.

PARDUOSIU 6 LOTUS ant West 
33rd Place ir So. Wood St. ir 3 
lotai ant 34 ir Wood st. Gatvės, 
taksai ir assesir.entai užmokėti. Par
duosiu už $500.

Rašykite į Naujienas, 1739 South 
Halsted St., ,Box 1.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ na
mas ant 4 lotų. Gražus namas. 
$1850. Cash arba išmokėjimais. At
sišaukite 664 West 62 St.

Deneen Paliko 
$35,000 Turto

Buvęs Illinois senatorius 
kongrese, ir garsus Chicagos 
politikas, Charles- S. Deneen, 
paliko apie $35,000 turto. Jis 
mirė šių metų vasario 5 d.

Probate teismas vakar su
tvarkė jo palikimo reikalus, ir 
surado, kad turtą buvo inves
tavęs daugiausia nejudinamose 
nuosavybėse, ir dienraščio 
“Daily News”, taipgi Marshall 
Field and Co., šėruose. '

TAVERNAS PARSIDUODA PI
GIAI. Priežastis—liga. Randasi 1005 
W. 71 St. Kreipkitės 6707 So. Hals
ted St., po 3 .popiet* užpakaliniame 
flate. NORmal 1453, Vitter.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ele
ktrinė refrigeracija. Įsteigtas daug 
metų. Parduosiu pigiai. Priežastį 
patirsite vietoje. Box 2432, 1739 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS na
mas. Mainysiu ant *3 flatų namo, 
arba cottage ar mažos farmos. Vie
nai moteriškei sunku užlaikyti. 
Atsišaukite ant pirmo aukšto. 530 
So. Princeton Avė.

BIZNIAVAS MURO .NAMAS 
Bridgeporte, grosernė ir bučernė’. 
Biznis yra labai geras. Mainysiu į 
privatišką namą. Priežastis—senat
vė. Atsišaukite į Jewelry štorą, 
3553 So. Halsted St., L. V. Sirus, 
Phone YARds 5118.

. BARGENAS
Brighton Parke tarpe Archer ir 

Sacramento, geras 4 aukštų muro 
namas, po 4 kambarius; įnešti tik 
$3000. Kaina $7,000. Bridgeporte 2 
flatų med. namas, po 4 kamb. prie 
Union ir 35th St. Kaina $1500. Cash 
reikia $750.

CHICAGO COMMUNITY CO., 
3649 So. Halsted St.

- 1 ei. YARDS 5579.

MODERNIŠKAS TAVERNAS, da
ro gerą pelną. Įsteigtas prieš 3 ¥2 
metų dabartinio savininko. Kaina
vo $2000 įrengti. Dabar siūlomas 
pardavimui pigiai, nes savininkas 
turi kitą biznį. 434 West 31st St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
bučernė. Geroj vietoj, lietuvių ap
gyventa. Moderniški fikčeriai, garu 
apšildoma. Prieinama kaina. Prie
žastį patirsite ant vietos. 2242 West 
23rd Place.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro
sernė. Gerai einantis biznis. Galite 
šaukti telefonu visą dieną šeštadie
nį, PROspect 1556.

PRIVERSTAS TUOJAU parduo
ti naują, modernišką gėlių krautu
vę, labai prieinamai. Šaukite WEB- 
ster 4444.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

• MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl' daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs. 6343 S. Western Avė.. ChK 
cago, III Phone Rėpublic 6051.
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LIETUVIAI RYTOJ ŠVENČIA KARO 
PALIAUBŲ SUKAKTI

Dariaus-Girėno Postas Rengia Iškilmes 
Savo Salėj

Dariaus-Girėno Postas 271 oi 
the American Legion rytoj iš
kilmingai minės 22-ras karo pa
liaubų metines sukaktis.

Yra rengiamos nepaprastus 
iškilmės Dariaus-Girėno pašto 
salėje, 4416-20 So. Western av„ 
Chieago, III. Bus įvairus tai 
dienai skirtas programas, kurį 
sudarys muzika, įvairios kalbos 
ir gražios dainos.

Po programo banketas
O po programo banketas ir 

šokiai abejose salėse, kame 
gros labai garsus orkestrai.

Legionieriai ir kitos vetera
nų organizacijos kas metai iš
kilmingai apvaikščioja lapkr. 
11 dienų, ta didelę ir džiaugs
mingą visam pasauliui šventę 
— “Armistice Day”.

šįmet Ne Visi šventę Mini
Pet šiais metais jau ne visos 

tautos minės tą šventę, nes daug 
kas jos jau neturi. Europoje 
vėl užsiliepsnojo pragaras, vėl 
liejasi kraujas, vėl vyksta ka
ro baisenybės, šimtai ir tūk
stančiai nieko nekaltų žmonių 
netenka gyvybių.

Nelaiminga Europa, nelai
mingas ten žmonių likimas. 
Užtemo jiems šviesi saulutė, 
tik juodi, kartus karo debesys 
juos pridengia. Nemato šviesios 
dienelės, negali niekur pasislėp
ti, niekur išbėgti, turi skęsti 
neišbrendamam ašarų ir skurdo 
ežere.

Mes Laimingesni
Todėl mums čionai Ameri

koj, ypatingai šiais metais, ta 
‘‘Armistice Day” arba karo pa
liaubų diena turi būti daug 
svarbesnė, daug reikšmingesne, 
negu kada praeityje. Mes lietu
viai ir lietuvės, labiausia bran
gusis jaunimas, turėtume kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti lietu
vių legionierių, Dariaus-Girėno 
posto, rengiamajam Armistice 
Dienos paminėjimo vakare pa
siklausyti įdomių kalbų, gra
žių dainų, muzikos ir linksmai 
pasišokti.

Posto komandantas, Antho- 
ny Kasper ir rengimo komite
to pirmininkas John Kaladiiu 
skas surengė kuopuikiausį pro
gramą, ir visą vakarą padarys 
kuolinksmiausiu, kad seni ir jau
ni butų pilnai patenkinti.

Minės Paliaubas šįvakar
Kitas Amerikos Legiono Pos

tas, Gen. J. B. Turchin No. 833, 
rengia Paliaubų dienos šokius, 
šįvakar, 8:30, St. George salė
je, adresu 917 North Wood st.

O Commodore Vanderbilt 
Post No. 789 rengia panašius 
šokius ateinantį šeštadienį lap

WA(|JIENU-*CME TVJephnto
CEDAR SPRINGS, MICH. — Maxine Yeargin, kuri 

liko išrinkta “Red Flannel” festivalio karalaite.

kričio 16, St. Agnės salėje, ad. 
3816 Archer, avenue. šį Postą 
sudaro eks-kareiviai, kurie tar
nauja New York Central gelž- 
keliui.

šokiams gros Mike Sullivan 
orkestras. Įžanga 40c.

Frank Krasauskas, kor.

Thanksgiving Šįmet 
Lapkričio 21-mą

Gubernatorius Stelle vakar 
išleido prokliamac’ją paskiria 
mas lapkričio 21 d. Thanks
giving — Dėkingumo Dienai 
švęsti, šventė paprastai išpuo
la paskutinį lapkričio ketvkti- 
dienį, bet pernai, taip ir šįmet 
ji atkelta viena sava.te anks
čiau. Paskutinis ketvirtadienis 
yra perarti Kalėdų šventės, to
kiu budu gali sutrugdyti ir pa
kenkti kalėdiniam bizniui.

Iš Milionų Liko 
Tiktai Šimtai
Baigė narplioti Insull’o turtų 

painiavą
Vienu laiku Chieagoj nebuvo 

turtingesnio žmogaus už - Sa- 
muel Insull’ą, mirusį elektros 
ir gaso bendrovių “karalių”.

Kai jo valdoma įmonių im
perija subyrėjo į dulkes, dingo 
ir jo milžiniški turtai. Valdžios 
ieškomas už suktybes ir susi
krimtęs dėl tragedijos, kuri jo 
bendroves ir turtus ištiko, In- 
sull prarado sveikatą ir netru
kus mirė.

Vhkar probate teismas gu
liau baigė narplioti jo turtų 
painiavą, ir surado, kad atmo
kėjus būtiniausias išlaidas ir 
visokiausias skolas, iš Insulo 
milionų paliko tik $811.74. 
Tuos pinigus už income taksus 
pasiėmė federalė valdžia, ku • 
riai Insull’as buvo skolingas 
milionus.

Illinois valstija, kuriai ve
lionis irgi buvo skolingas mo
kesčių, negavo nieko.

Cicero Klebonas 
Labai Sunkiai Serga

Įdėtas į deguonio tinklą
Vakar paaiškėjo, kad Kun. 

Jeronimo Vaičiūno, šv. Antano 
parapijos klebono sveikatos pa
dėtis pablogėjo.

Jis serga plaučių uždegimu, 
ir komplikacijomis ir vakar bu
vo patalpintas į deguonio tin
klą, Loretto ligoninėj, kur jis 
buvo nuvežtas ketvirtadienį po 
staigios atakos klebonijoj.

Washingtone prezidentą Rooseveltą pasitiko su didžiausiu entuziazmu.

Rytoj NAUJIENŲ
Radio Programas

J. Milleriutė, V. Ladigaitė ir L. Stuparaitė. 
“NAUJOS GADYNES” CHORO TRIO:
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Vėliausių Pasaulio Žinių Apžvalga—Pranešimai iŠ Chicagos Lietuvių Veikimo,

Iš Stoties W. G. E . S. 1360 Kilocycles
11 VALANJĄ RYTO.

Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo pasiklausyti!

Pranašauja, Kad 
Anglija Karą 
Laimes —

----- .„u.
“Gal Greičiau Negu Meš 

Manom” l •
Springfielde, III., vakar buvo 

padarytas pareiškimas, kad An
glija laimės dabartinį karą, ir 
kad tai gali įvykti greičiau, “ne
gu mes manome”.

Pareiškimą padarė R. G. Ca- 
sey, Australijos ministeris Jung
tinėms Valstijoms, kalbėdamas 
Springfieldo biznieriams.

Savo optimistiškai nuomonei 
pateisinti p. Casey paaiškino, 
kad Anglija paskutiniais ke
liais mėnesiais stiprėjo ore, o 
tuo tarpu Vokietijos karo avia
cija silpnėja. Anglija, palikta 
pati viena, Vokietijos aviacijos 
negalėtų pralenkti, bet su Ame
rikos pramonės pagalba ji šuo
liais žengia pirmyn, ir netru
kus ateis diena, kada “Anglijos 
lakūnai užvaldys Vokietijos ir 
Italijos padanges, ir tų abiejų 
šalių aviaciją suparaližuos”.

Šiandien Laidoja 
J. R. Kurzawskį

T0WN OF LAKE. — ^šian
dien šv. Kazimiero kapinėse bus 
palaidotas John T. Kurzawski 
Jr., sūnūs townoflakiečių Jono 
ir Emilijos Dagiutės Kurzaw- 
skių, gyvenančių ad. 1744 West 
48th street.

Laidotuvės prasidės iš koply
čios, ad. 1734 West 48th street. 
Po gedulingų pamaldų St. Jo- 
seph bažnyčioj kūnas bus pa 
kastas šv. Kazimiero kapinėse.

Užsidegė Du Namai 
Bridgeporte

Nuo šiukšlių deginamų ielo- 
je vakar anksti rytą užsidegė 
du namai adresu 1021 ir 1018 
West 31 st Place. Vienas na
mas buvo gyvenamas, o antras 
— garažas. Nuostoliai buvo ma
ži. < ?

Pirmam name gyvena B. 
Paszkiet ir šeimyna, o garažą 
užlaiko vienas C. Fedorowicz.

VAKAR CHICAGOJE
©

• Vienoj Norths’dės ai nėję 
vakar buvo suimtas 44 melų 
milvvaukietis, John lĮayes. Jis 
prisipažino, kad^ spalių 30 d. 
Milwaukėj užiųpšę 55 metų 
moteriškę Cora JLinsmei r, pa
vogė jos žiedą ir, $25,

©Biznieriai apskaičiuoja, kad 
šįmet arrier ik iečiai praleis a; i? 
du bilionu dolerių Kalėdų do
vanoms. ir kad darbus Kalėdų 
sezonui gaus apie 390,020 dar
bininkų. '

® Palikta viepa lopšelyje 2 
mėnesių mergaitė Adrienne Ąri- 
derson, įsipainiojo į patalinę ir 
nutroško. Motina, Mis. Arthur 
Anderson, atrado ją negyvą pa
budusi iš miego vakar anksti 
rytą. Andersonai gyvena adresu 
2834 West 36 ih Place. Ugnia
gesiai buvo pašaukti mergaitę 
atgaivinti, bet jų pastangoms 
nedavė rezultatų.

© 43 metų Julius DeSomer, 
1240 South Waba.sh avenue, 
nėra užsiregistravęs, bet perei
tą antradienį jis sumanė bal
suoti. Pasisavino kito žmogaus 
vardą ir nuėjo į precinkto sto
tį kryžiukus rašyti ant balioto. 
Bet buvo negudrus melagis. Po
licija jį suėmė ir vakar apskri
čio teisėjas Jarėcki jam pasky
rė 3 mėnesius kalėjime.

• Nukritęs 12 pėdų kopėčio
mis Metropolitan rūmuose, ad
resu 134 N. LaSalle street, gal
vą persiškėlė ir mirė sveikatos 
departamento inspektorius, Em- 
anuel Skolnick. Jis buvo 40 me
tų amžiaus ir gyveno ad. 4615 
N. Lawndale avenue. Panašioj 
nelaimėj susižeidęs vakar n\iiė 
ir karpenteris Gari S’one, 47, 
tuo 3401 N. Natchęz avenue.

• Northwestern universitetas 
vakar ir užvakar iŠda’ino pre
mijas 160 mokinių už pasižy
mėjimą moksle pereitais me
tais. Tarp pagerbtų studntų 
lietuvių, kiek tęko patirti, ne
buvo nei vieno, r. • r ■

“Penzanco Piratai” 
(Pirates of Penzance) 

Lapkričio^Nov. 24 d.
Stato 

NAUJOS GADYNĖS CHORAS

0 Savo Merginos 
Taip ir Negavo 
Pamatyti

Pavojinga vėlinis!
Pereitą trečiadienį 23 metų 

ebieagietis Thnothy Lezard 
542 N. Ar tęsiau, turėjo “(Įeitą” 
su savo mergina. Bet pasivėli* 
no. Reikia paskubėti, nutarė 
jaunuolis ir pasileido automo
biliu galvatrūkčiais pas ją va
žiuoti. Dūmė 60 mylių į valan
dą, ir pravažiavo kelias trafiko 
šviesas.

Kaip ir buvo galima laukti, 
merginos namus nepasekus 
prisistatė du motorcikliuoti dė
dės, ir ėmė jaunuolį kamanti
nėti, “kodėl toks striokas?”

Jį uždarė belangėj, ir vakar 
Lazard gavo dar penkias die
nas kalėjime.

Karšta Sriuba 
Atnešė Mirtį

Besisvečiuodamas pas vieną 
draugą 47 metų jani torius An- 
thony Bronowski išvertė ant 
savęs puodą karštos sriubos. 
Taip skaudžiai nusiplikino, kad 
vakar pasimirė apskričio ligo
ninėje.

Jis gyveno adresu 1362 Bos- 
worth avenue.

Nori Būti Amerikos Piliečiais

Europos persekiojimai ir konfliktai jau žymiai pra
turtino Amerikos mokslo ir meno pasaulį. Dabar Jung
tinės Valstijos su džiaugsmu priims ir kitą didelį įnašą. 
Harry Zelzer, Chicagos impresario, praneša, kad garsu
sis Dono Kazokų choras, dėl dabartinio karo persikėlė 
nuolatiniam apsigyvenimui Dėdės Šamo šaly ir jau se- 

c au; metais 26 choro nariai gaus pilietybės popie
rius.

Dono Kazokai pildys koncertą Chicagoje Lapkričio 
17 d. Civic Operos rūmuose. Bilietus (nuo 55c iki $2.00) 
galima gauti “Naujienose.”

Automobiliai 
Užmušė Penkis 
Žmones

Įvažiavo j traukinį ir į medį

Penki žmonės prarado gyvy
bes automobilių nelaimėse, ku
rios vakar ir užvakar naktį įvy
ko Chicagos distrikte.

Tarp užmuštųjų buvo Mrs. 
Birdie Bothschikl, turtingo 
Chicagos brokerio Maurice 
Rothschildo žmona. Ji žuvo, 
įvažiavusi su automobiliu į 
ekspresinį North Shore trau
kinį prie County Line Road ir 
Skokie bulvaro. Buvo 54 metu 
amžiaus ir gyveno adresu 1250 

tBurton avenue, Highland Park.
Užmigo prie vairo

Bevairuodamas automobili v 
25 metų jaunuolis Louis Malik 
užsnūdo, ir įvažiavo į medį 
ties 1600 North Humboldt bul
varo. Jis išliko nesužeistas, bet 
jo motina, Mrs. Gizzella Ma
lik, sėdėjusi sale sūnaus, buvo 
užmušta. Malikai gyvena adre 
su 3231 N. Karlow avenue.

Kitose nelaimėse žuvo šie 
žmonės:

Albert C. Cloud, 48, iš Po- 
oria, 111.;

David K. NVilliamson, iš Tri- 
voli, III., ir

William Lcwis, 51, nuo 3136 
Vernon avenue. Jis pakliuvo 
po automobiliu prie 31 st ii 
State.

✓ 
Illinois Naujokus 
Siųs į Tennessee 
Muštro Mokintis

Ten jau yra Illinois gvardija

Illinois valstijos naujokai, 
kurie bus paimti į kariuomenę 
pasiremiant drafto įstatymu, 
bus siunčiami į Tennessee val
stiją muštro mokintis.

Ten jau yra kelios kariuo
menės stovyklos, ir ten dabar 
yra lavinama dalys Illinois val
stijos nacionalės gvardijos, ku
rios neseniai buvo pašauktos į 
federalės kariuomenės tarnybą

Karo vadai aiškina, kad jie 
stengsis organizuoti naujokus 
į pulkus pagal valstijas, ir juos 
nemėtys į visas krašto dalis.
Iš Illinois gvardijos Tennessee 

valstijos stovykloj Camp Peay 
randasi keli pulkai 33-čios di
vizijos.

Saugokitės Netikrų 
Penkinių!

Federalė slaptoji policija per
spėja biznierius, kad apyvartoj 
pasirodė naujos netikros pen
kių dolerių banknotos. Vienos 
netikros banknotos yra mėlynes 
spalvos, kuomet tikrosios yra 
žalios. Antros rųšies netikros 
banknotos yra truputį trumpes
nės už tikrąsias.

Iš Salies 
ŽIŪRINT

JUOZAS POŠKA

© Čiurlionio Mėgėjas.
• Turbut Negavo šampano...
© Republikonai ir Lietuviai.
• Gražus Kooperavimas.
© Geras Pranašas.

Igor Stravinsky, garsus kom
pozitorius, “Ugninio Paukščio” 
suitos autorius, vakar ir užva
kar dirigavęs Chicagos Simfo
nijos orkestrą, yra didelis lietu
vių Mykolo Čiurlionio meno 
garbintojas. Sakoma, Stravins
ky turi įsigijęs kelis to lietuvių 
neužtektinai su pasauliu supa
žindinto genijaus paveikslus.

» » O
Užvakar Washingtone, sovie

tinėj ambasadoj, įvyko ištaigin
gas balius, kuriame su šampa
nu ir žuvų ikrais paminėta kru
vinosios revoliucijos dvidešimt 
trečios metinės. Ką mes nori
me žinot, tai, ar lietuvių komi- 
sarukai iš Chicagos gavo pa
kvietimus. Tie vargšai jau nu
trynė a kunėmis barus Bridge
porte ir tikrai pasidžiaugtų ga
vę išsigert už dyką, ir dar ko... 
šampano! » » »

Green’o laimėsimo padrąsinti 
republikonai elgiasi visai kitaip 
negu po 1936 m. rinkimų. Ir 
lietuviai • republ konai sukrut > 
organizuotis ir stiprinti savo 
pozicijas. Kalbama, kad keli 
ebicagiečifti lietuviai gaus vie
tas kaipo atlyginimą už pasi
darbavimą naujojo gubernato
riaus naudai.

O 0 »
Draugai, o jų jis turi gahbę, 

džiaugiasi matydami Stasį Ma
žeiką, Bridgcporto laidotuvių 
direktorių, galutinai pasve'kusį. 
Mažeika prieš metus ar daugiau 
nusilaužė koją ir susžeidimas 
buvo Liaunai susikomplikavęs. 
Per tą laiką, kada jis buvo pri
verstas gu’ėti lovoj ir paskui 
vaikščioti ant kriukių, jo biznio 
patarnavimus atliko jaunas lai
dotuvių direktorius Boleslovas 
Lachavičius.

Tai gražus kooperavimo pa
vyzdys kitiems. O yra tokių as
menų lietuvių tarpe, kurie kito 
kęste neužkenčia vien tik d J 
to> kad tas asmuo yra tam pa
čiam bizny.a a a

Daugiausia neapykantos gali
ma rasti tarp lietuviškų radio 
programų leidėjų. Tie ponai 
tarp savęs plaunasi, o publika 
atsilošusi kvatoja.

Konsulas Daužvardis užvakar 
sugrįžo iš savaitės kelionės per 
kurią apsuko beve.k visą ryti
nę Amerikos dalį. Pradėjo su 
Detroitu, persikėlė į Kanadą, 
toliau aplankė New Yorką, ir 
galop atsidūrė Washingtone. 
Sostinėje jis dalyvavo preziden
to Roosevelto sutiktuvėse, ka
da tas grįžo į Baltąjį Namą jau 
su žinia, kad Amerika nori jį 
ten dar kitus keturis mitus lai
kyti.

Konsulas, kuris kelionėje ap
lankė daug lietuvių koloniją ir 
pasakė daug kalbų, sako, kad 
visur lietuvių ūpas pakilęs ir 
jie yra pasirengę dideliam d r- 
bui. Jis ypač pabrėžė gerą to- 
rontiejų, montrealiečių ir de- 
troitieaų sus’organizav mą.

O 0

Jus galite laikytis tuos viso
kius Gallup, Fortune, Emil 
Hurja ir šimtas kitokių šiaud.- 
nių balsavimų. Aš pasitenk nsiu 
“Naujienų” antrojo redakto
riaus Kostanto Augusto prana
šavimais. Dieną prieš rink imu 
p. Augustas pasakė, kad Rcose- 
veltas gaus 439 ckktorinius 
balsus, o Willkie — 92. Dabar, 
kad balsaį jau suskaityti, at
randame, kad oficialiai F.D.R. 
gavo 449 balsus ir Willkie 82. 
That’s elose enough!




