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—Tvirtina Rooseveltas, minėdamas pra
eito karo aukas

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
11 d. — Washingtone šiaridiėn 
buvo iškilmingai pagerbti visi 
didžiojo karo metu žuvusieji 
kareiviai. Prie žuvusiems pa
minklo susirinko keli tūkstan
čiai žmonių ir buvo uždėta daug 
vainikų.

Prezidentas dalyvavo iškilmė
se ir pasakė labai reikšmingą 
kalbą.

Rooseveltas netiki, kaip dau
gelis ligi Šiam metui tikėjo, jog 
praeitojo karo metu žuvusieji 
kareiviai savo gyvybę paaukojo 
visai be reikalo. Jeigu “ašies” 
valstybės butų nugalėjusios są
jungines valstybes 1918 me
tais, Šiandien negalėtum nei 
galvoti apie demokratiškų val
stybių apsigynimą.

Rooseveltas taip pat netiki, 
kad demokratijos idėjos yra 
jau atgyventos ir reikia ieškoti 
naujos santvarkos. Jis nagrinėjo 
istorijoj Žinomas santvarkas ir 
prieina prie išvados, kad dabar
tiniai diktatoriai nieko naujo 
Oligarchų pėdomis. Nuo senų 
laikų pasaulis veda kovą dėl

laisvės ir demokratijos idėjų..
Roosveltas netiki, kad musų 

gyvename laikotarpyj demokra
tija gali būti išstumta iš visuo
meninio gyvenimo. Rooseveltas 
neiųano, kad pasaulis grįš į se
novės vergijos laikus, kuriai 
Šiandien stengiamasi priduoti 
moderniškas formas 
Prezidentas netiki, kad yra rei
kalo duoti moderniškas formas 
feodalizmui, oligarchijai arba 
diktatūrai ir įvesti šias san
tvarkas žmonių santykiams nor
muoti.
....Rooseveltas yra giliausiai įsi
tikinęs, kad visos tautos, ku
rias geležinis diktatorių batas 
šiandien pavergė, sukils kaip 
viena prieš savo pavergėjus.

Prezidentas pripažįsta, kad 
šiandien yedamoj kovoj yra 
daug skirtingų bruožų ir ne vi
suose aspektuose ją galima pa
lyginti su 1918 metų kovomis. 
Bet baigė kalbą tvirtindamas, 
kad 1918 metais mirusieji karei
viai padėjo išsaugoti demokra
tijos tiesas musų kartoms.

PIRMA AMERIKOS AURA DABARTINIAME KARE
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Mokėsim dar vieną 
bilijoną dolerių

ITALAI SUMUŠTI VISUOSE FRONTUOSE

Britai ruošiasi pulti i 
rytuose. , «

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
11 d. — Pranešama, kad britų 
karo jėgos artiinoje ateityj 
pradės puolimą. Britų kariuo
menė yra sustiprinta Egypte ir 
kitose vietose. Britai tikisi su
laikyti 250,000 paruoštų italų.

Sudane britų pozicijos page
rintos ir paruošiamieji darbai 
puolimafnš jau baigti.

Paskutiniai susidūrimai Su 
priešų parodė, kad britų apgin
klavimas yra daug geresnis ne
gu italų. Britų karo laivai ne
leidžia italams pristatyti reika
lingos karo medžiagos atsargos.

tųdstą savo jėgomis. Vokiečių 
; lėktuvai sužeidė Jaivą, bet nei 
viena asmuo laive/mebuvo sii- 
žeištas. ' c...... “ '.J.

Laivui padaryti nedideli nuo
stoliai. Vienoj vietoj išardytas 
laivo denis ir bombos skeveldros 
suraižė sienas. Laivas ir toliau 
galės plaukioti.

Matsuoka atvažiuos
Amerikon

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
11d. — Finansų ministerijoj 
valdininkai ruošiasi pateikti 
kongresui įstatymo projektą,^ 
kuris pakels mokesčius visiems 
nesvaigiems gėralams, apdrau- 
doms, asmeniškoms pajamoms 
ir didelių bendrovių pelnui.

Šiais mokesčiais norima su* 
rinkti vienas bilijonas dolerių, 
kuris reikalingas krašto ąpsau* 
gaL šis įstatymas nieko bencU ; 
ro neturi stt sekrėldridus Mor- 
gent ha u ruošiamu įstatymu, ' 
kuris Teis Vyriausybei padidinti 
valstybės skolą 15 ar 20 bilijo- / 
nų dolerių sumai. j

Tikimasi surinkti mokesčiais 
iš bendrovių pelno apie 100 
milijonų dolerių, jeigu kongre
sas . priims projektuojamą įsta
tymą. .. :

Centauro divizija visiškai sunaikinta

Graiku karalius

Jurgis Ii yra' pasiryžęs neįsi
leisti fašistiškų gaujų į savo 
kraštą. Jo kariuomenė sėkmin
gai naikina Mussolini divizijas.

Anglai pagerbia 
Chamberlainą

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
11 d. — Anglų visuomene pa
gerbė Chamberlainą suruošda- 
ma visą eilę paminėjimų. Cham- 
berlainas greičiausiai bus lai
dojamas Westminsteryj.

Pasirodo kad Chamberlainas 
mirė šeštadienio vakare, bet ži
nia buvo paskelbta daug vėliau. 
Hitlerio orlaiviai išmetė kelias 
bombas' prie Chamberlaino, so
dybų.

Australijos mimsteris pirmi
ninkas tvirtina, kad Chamber
lainas, važiuodamas j Miunche
ną, išgelbėjo Angliją. Jeigu An
glija butų nenusileidusi Hitle
riui, šiandien ji butų sunaikin
ta, kaip tapo sunaikinta Fran- 
cuzija.

TOKIO, Japonija, lapkr. 11 d. 
—Pasakojama, kad japonų vy> 
riausybč „ruošiasi pasiųsti užsie« 
nio reikalų ministerį Matsuoką į 
Suvienytas Valstybes.

Jis dės pastangas įtikinti 
Amerikos vyriausybę apie rei
kalą išvengti karo tarp Ameri
kos ir Japonijos.

Karo sluoksniai pareiškė, 
\ad Amerikos ir Japonijos karu 
pasinaudotų vien tiktai Sovietų 
Rusiją. >

Jeigu amerikiečiams ir pa
vyktų sumušti japonus, tvirti
na kariškiai, tai tada Amerikai 
tektų kariauti su sovietų Ru
sija. Japonai rengiasi gintis 
nuo Rusijos ir ja nepasitiki.

Urugvajus perka 
ginklų už 5 mil. 

dolerių

Sužeistas britų laivas 
pasiekia uostą

LONDONAS, Anglija, ląpkr. 
11 d. — Admiralitetas praneša, 
kad britų keleivinis laivas Em* 
press of Japan pasiekė D, BrI* 
tani jos uostą. Vokiečių orlaivių 
jį vakar bombardavo ir nacių 
radijas paskelbė, kad laivas pa* 
skandintas.

Empress of Japan pasiek^

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
lapkr. 11 d. — Vyriausybė pa
skelbė, kad ji užsakė Suvieny
tose Amerikos Valstybės bom- 
banešių, naikintuvų, priešlėktu
vinių patrankų ir kitos moder
niškos karo medžiagos už 5 
milijonus dolerių.

Dedamos pastangos įsigyti du 
arba tris destrojerius, kuriuos 
Amerika skaito pasenusiais. 
Urugvajaus apsiginklavimo 
greitumas priklauso nuo Ame
rikos fabrikų sugebėjimo pa
gaminti užsakytus ginklus.

Vyriausybė nutarė ^įsteigti 
karo bazę Punta dėl Estė, neto
li Seal salų. Tariamasi su Ar
gentinos ir Brazilijos atstovais

Rusai pasiliks 
neutralus

MASKVA, Rusi j a, lapkr., 11 
d. —. Vyriausybės pranešimas 
sako, kad Molotovo kelionė Ber
lynan turi tikslu sustiprinti 
Rusijos neutralumo politiką. 
Rusija nori pasilikti neutrali 
ir nenori būti įvelta į dabarti
nį karą.

Kartu su Molotovu išvažiavo 
į Vokietiją 23 žymiausi vokie
čių ambasados tarnautojai. Iš
važiavo ambasadorius Schulen- 
berg ir ekonominės misijos pir
mininkas Schnurre.

Aukštų ambasados valdinin
kų išvykimas į Vokietiją duo
da pagrindo galvoti, jog bus 
pasirašomas koks nors svarbus 
dokumentas.

ATĖNAI, Graikija, lapkr. ii 
d; -u- Graikų karo pranešimas 
Sako, kad italų Uarųipmenę šlp 
mušta visuose Graikijos fron
tuose.

Iš garsios Centauro divizi
jos, kuri Abisinijoj įveikė sti
priausias neguso jėgas, nieko 
nepasiliko. Graikai į įsileido ita
lus į Pindus kalius ir ten 
jiems pakirto kelią. Graikai la-

Petain ieško 
karaliaus

ROMA, Italija, lapkr. 11 d.— 
Politiniuose sluoksniuose teko 
patirti kad francuzų maršalas 
ieško žmogaus, Kurį norėtų pa
sodinti į Francuzijos sostą.'

Petain pasikalbėjimo metu 
papasakojo Hitleriui savo pla
ną, bet, matyt, Hitleriui nela
bai patiko Petaino idėja, todėl 
visas reikalas ir nepaskelbtas 
viešumon.

Vieni francuzų monarkistų 
sluoksniai norėtų pasodinti 
Francuzijos sostan Paryžiaus 
kunigaikštį, mirusio kunigaikš
čio de Guise sūnų.

Kiti soste norėtų matyti prin-. 
cą. Burboną, kuris giminiuojasi 
su italų kakrališka Šeima.

bai gerai moka išnaudoti kra
što kalnuotumą.

Graikų kariuomenė užėmė 
naujas strategines 'vietas Kori- 
ca apylinkėse. Patį miestą 
bombarduoja be sustojimo.

Prie Kalamos upės graikai 
sumušė italų kavaleriją, ir nu- 
vyjo kiton upės pusėn.

Karingos graikų 
. ^moterys

—Sovietų komsiaras Molotovas pasiekė vokiečių teritoriją. 
Hitleris pasiuntė savo adjutantą prie sienos Molotovui sutikti.

—Turkai skelbia, kad vokiečiai netrukus eis padėti italams ko
voti su' graikais. Berlyno konferencijoj bus aptaras šis reikalas.

—Anglai sustabdė orlaivių susisiekimą su Lisabonu.
—Vengrų parlamentas atėmė parlamento nario teises visiems 

nacių atstovams. Naciai apkaltinti sukilimo ruošimu ir atiduoti 
karo lauko teismui.

—rGaikai skelbia, jog italų kariuomenė bėga į Albaniją. Italai 
apleidžia užimtas pozicijas.

—Petain vyriausybė paskelbė, jog gen. de Gaulle užėmė Liber- 
ville, Gabon kolonijos sostinę. Kovos ėjo labai smarkikos, bet de 
Gaulle laimėjo.

—Šveicarijoj skelbiama, kad vokiečiai nepatenkinti Weygan- 
du, kuris išvyko į Afriką ir iš ten labai spaudžia Vichy vyriau
sybę. Weygand nenori daryti jokių nuolaidų Afrikoje.

—Praeito karo paliaubų sukaktuvėse vokiečių ir italų lėktuvai 
bombardavo Londoną. Britams pavyko numušti 13 itališkų lėktu
vų.

—Anglai bombardavo vokiečių laikomus Francuzijos uostus 
ir Dancigą.

—Washingtone kalbama, kad Molotovo kelionė Berlynan visiš
kai atšaldys Amerikos ir Rusijos santykius.

—Britų lėktuvnešis Oak Royal, kurį vokiečiai gyrėsi nuskan
dinę, bombardavo pietų Italijos pramonės centrus.

i ATĖNAI, Graikija, lapkr. 11 
d. —• Visa Graikija su didžiau
siu džiaugsmu sutinka žinias 
apie Centauro divizijos sumu
šimą. -

Italams sumušti daug padė
jo graikų moterys, kalnų gy- 
vėntoįos, kurios kareivius vede 
į kalnus ir padėjo pastatyti kul
kosvaidžius . strateginėse vieto
se. Kai italai Įžengė į tarpukal
nes, ir mane, kad niekas jų 
sulaikys, kulkosvaidžiai iš 
pakalio juos naikino.

Centauro divizijos kariai
tys meto ginklus ir stengiasi 
bėgti pavojingomis vietomis.

Vietomis Pindus kalnų vilkai 
užpuolė paklydusius fašistus.

ne- 
už-

pa-

ŽEMĖ VĖL DRERA RUMUNIJOJE
Miestai nušluoti nuo žemės paviršiaus
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

lapkr. 11 d. Rumunija dar 
nepajėgė apskaičiuoti vakar 
dienos ženiės drebėjimo nuo
stolių, šiandien dviejų sekun
džių laikotąrpyj vėl drebėjo že
mė ir padidino ąukas.

Katastrofa yrą tokia didelė, 
kad dar ir šiandien nepajėgta 
atkasti griuvėsiai ir ištraukti 
lavonai. Jau išaiškinta 2000 as
menų mirtis.

Foscani ir Galati apylinkėse 
keli , kaimai ir miestai visiškai 
prapuolė nuo žemės paviršiau$. 
žibalo versmės dar nepajėgta 
užgesinti. Prie jų žuvo dauge
lis darbininkų.

Dostana kalėjime žuvo dau
giau negu 100 ilgiems metams 
nuteistų kalinių. Brasove na
mų stogui sugriuvo ir užvertė 
gyventojus.
z 'Susisiekimas suttųkdytąsL nes 
sunaikinti į beveik vįši svarbes
nieji tiltai,

Drebėjimo banga 
persimetė Į Rusiją
MASKVA, Rusija, lapkr. 11 

d. — Laikraščiai rašo, kad že
mės drebėjimas labai (Stipriai 
buvo jaučiamas Besarabijoj, 
pietų ir Cuntralinėj Ukrainoj ir 
net Maskvoje.

Kieve ir Odesoj jis buvo toks 
pragaištingas, kaip ir Rumuni
joj. Abiejuose miestuose su

griauta daug namų, užmušta 
žmonių ir padaryta didelių nuo
stolių.

Vyriausybė organizuoja pa
ramą nukentėjusiems.

Nauji japonų reika 
lavimai Indokinijoj

ŠANCHAJUS, Kinija, lapkr. 
11 d. — Teko patirti, kad ja
ponų karo vadovybė ruošia pa
teikti francuzams naujus rei
kalavimus Indokinijos reikalu. 
Reikalavimai bus įteikti, kai 
bus baigtas sutarimas ekono
miniam bendradarb v vinį ui.

Japonai nori kontroliuoti 
Cam-Ran uostą, vieną didžiau
sių francuzų karo bazių.

Japonai skuba užimti strate
gines pozicijas, kurios jiems 
bus reikalingos kovoje prieš bri
tus ir Suvienytas Amerikos 
Valstybes.

Italai bombardavo 
britų laivus

ROMA, Italija, lapkr. 11 d.— 
Karo vyriausybė praneša, • kad 
italų aviacija bombardavo bri
tų karo laivus Suda įlankoje, 
Kretoje ir centralinčje Vidur
žemių juros zonoje. Skelbia, kad 
bombos palietė du kreiserius.

Italų orlaiviai aplankė Alek
sandriją, Matruh, Dabą ir kitas 
strategines britų vietas. Visur 
padarė britams didelių nuosto
lių. Italai neteko dviejų bom- 
banešių, kurie britų buvo nu
mušti.

Maltos saloje išmesta daug 
bombų. Britų priešlėktuvinės 
kanuolės smarkiai atsišaudė.

Chicagai ir apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Debesuotas, šaltas, gali snig
ti. Saulė teka: 6:86 v 
džiasi 4 :33 v. v.:

r., lei

Eden pakeis Hali 
faksą

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
11d. — Politiniuose sluoksniuo
se tvirtinama, kad netrukus 
Anthony Eden pakeis lordą Ha- 
lifąksą Anglijbs užsienio rei
kalų minsiterijoj. - Tvirtinama, 
kad Churchill kabineto padėtis 
žymiai siiętipręšianti, nes Ha- 
lifaksa.s visą laiką buvo taiks
tymosi su diktatoriais šalinin
kas. Eden, protestuodamas 
prieš Chamberlaino taikstymo
si politiką, apleido užsienio rei
kalų ministeriją 1937 m.

Blynais nunuodyjo
10 žmonių

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 11 
d. Pranešama, kad blynais už 
nuodyta 63 žmonės. Dešimts 
užnuodytųjų jau mirė. Gydyto
jai deda pastangas išgelbėti li
kusius.

Chemikai tvirtina kad už- 
nuodyjimo priežastimi buvo ta
rakonams naikinti miltai, kurio 
labai panašus į paprastus mil
tus. Virtuvėje neapsižiurėta ir 
Į blynus įpilta minėti nuodingi 
milteliai, kuriais prieš kelias 
savaites buvo naikinami tarako
nai.

Žmonės pradėjo skųstis tuoj 
po valgio. Jiems pradėdavo 
skaudėti vidurius ir neturėjo 
jėgų stovėti ant kojų.

Šen. George užims 
Pittman vietą

Pavogtas 2 metų 
vaikas

WASHINGTON D. C., lapkr. 
11 d. — Visi valdžios sluoksniai 
nustebo netikėta senatoriaus 
Pittman mirtimi. Senato užsie* 
nio reikalų komisijos pirminių* 
ko vieton numatomas senato
rius George iš Georgia.

George yra senas demokra
tas ir artimas sekretoriaus 
Hull bendradarbis. Kai kuriais 
klausimais šen. George nesuti
ko su prezidento Koosevelto po
litika, bet jis visą laiką buvo 
ištikimas demokratų principams 
ir nusimano užsięnio reįkaluo< 
se.

/Pasakojama, kad sekretorius 
Hull norėtų jį matyti užsienio 
reikalų komisijos pryšajcyj.

CARTERSVILLE, Ga., lapkr. 
11 d. — Vakar prapuolė dvie
jų metų Murray Upsha\v sū
nūs. Tėvai deda pastangas su
rasti vienintelį sūnų, bet ligi 
Šiam metui jiems nepavyko.

Sukelta ant kojų visa val
stybės policija, apžiūrinėjamos 
visos apylinkės, bet nėra jokių 
žinių.

Šiandien parbėgo namo visą 
laiką mažą Murray lydėjęs šuo. 
Oras buvo labai. blogas, lyjo, 
bet šuo iš miško parbėgo visai 
sausas.

Manoma, kad šunį į tas apy
linkes kas atvežė automobiliu, 
o sūnų pavogė.

.3 nŠuolKh
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Dede Amerikonas daugiau svečių. Jie rinkosi so
de, nes tenai buvo specialiai pa
taisyti suokai ų; stalai. Jauni
mas tai jau visas buvo sode ir,,

(Tęsinys)
Tuo metu, kada Juozas kvie

tė svečius, Naručių namuose 
darbas virte virė. Jie gerai ži
nojo, kad išleistuvėse dalyvaus 
apie 40 žmonių prašytų, bet ka
dangi išlęituvėse bus ir grieži
kai, tai iš jaunimo tarpę ąteis 
ir neprašytų.

Tokiam žmonių skaičiui rei
kėjo parūpinti ne tiktai išger
ti ir pavalgyti, bet reikėjo pa
sirūpinti indų ir net patalpas. 
Antanąs sugalvojo, kąd išleistu
ves geriausiai surengti bus gry
name ore — sodelyje, o vasarą 
oras šiltas — gražus. Reikėję 
parūpinti tik tantalą, iššienąuti 
žolę ir kaip nors apšviesti. bĮops, 
naktys buvę mėnesienos, bet 
nuo mėnulio ŠA’ięsos buvo per 
maža.

Tokį savo sumanymą Anta
nas papasakojo tėvui ir kitieiųs 
namiškiams, kurie pilnai tam 
pritarė. Apšviesti nutarė taip: 
turėjo savo dvi* lik tarnas ir ke
turias nutarė pasiskolinti pas

Ketvirtadienį moterys jau

kius kepsnius. Virtuvėje darbas 
virte virė. Reikia tinkamai pa
sirengti, nes Naručiai turi išlai
kyti savo šeimos garbę, o nuo 
gerų išleistuvių parengimo

Mėsos buvo užtektinai, nes 
specialiai toms išleistuvėms pa
plovė dveigį jautukų, o prie 
šviežios mėsos pas Naručius 
buvo užtektinai ir ru k v tos. A-

T. . • •

lauš būvo padaryta šešios dide
lės statines. Alus, kaip tyčio
mis, pasitaikė ypatingai geras.

Štai jau ir šeštadienio vai
ras. Vadinasi, rytojaus dieną 
turi įvykti išlęfetųveą. Nuo to
kio didelio darbo buvo labai iš
vargę visi Naručių šeimos na
riai. Moterys, kurios tękiais at
vejais turi labai daug darbų, 
jąųtėsi kaip, ųe savyje.

Tokios išleistuves bę ujuzi- 
kąntų — tai jau jauųųnų ne-, 
butų patenkinusios, nes jauiu- 
mui tai vienas iš svarbiausių 
dalykų pašokti, pasiliksminti., 
šeštadienių pavakariais Jjuozas 
nuėjo į Šimkaičius ir pasisam
dė griežikus. Alsos kaimo jau
nimas sužinojęs, kad Naručio 
-išleistuvėse bus ir griežikai, nu
tarė eiti į jo išleistuves.

Sekmadienio rytą Naruč ai 
kėlėsi kaip ir pasivėlavę, nes 
tokių didelių darbų jie jau ne-, 
turėjo. Viskas buvo jau pareng
ta, viskas sutvarkyta. Į bažny
čią tą sekmadienį ėjo tiktai vie
na Onutė, nes kiti šeimos na
riai turėjo šiokių tokių darbų 
namuose. Juozas galutinai tu-; 
rėjo sutvarkyti savo čemodaną, 
ir dedamus maisto produktus.; 
Tėvas tai vis ragavo ir ragavo, 
savo alų ir niekaip negalėjo juo( 
atsigerėti, nes alus tai jau tik
rai buvo geras. Antanas sode 
baigė tvarkyti stalus ir suolus 
ir liko tiktai sutvarkyti liktar- 
noms pakabas. Motina laikas 
nuo laiko tikrino ir ragavo sa
vo kepsnius.

Štai jau ir Onutę grįžo iš 
Šimkaičių bažnyčios ir pasakę,

—Žinai k a, jp.ętin, — tarė 
tėvas, — aš ipapąu, kąd reikią 
išnešti į sodą ąsotį alaus, puo
duką ir tegul jaunimas tenai 
ragauja.

—Gerai, gerai, tėveli, tu vai
šink svečius alumi, o mes su 
Qnute ruošime jiems ir u^kąją- 
džių.

; Norųtią. savų darbo alūnai yr 
patįhgąi uųrėjių svečius, vaišin.įu 
nes šiuo Išartų jo alus buyo nę- 
paprąstai gerai nusisekęs, o se
nis 'Narutis- tai jau geriausias 
alaus darytojas bųVę ,visa(m2 
Also.U kąiųie. > į

SĮtui jAų įę:• šiijL^tįš^iąi grie- 
žikąi atėdo, šiand.en ir jie ypi-.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

.............  ' į: 
NekentSkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. .Tūkstančiai įmonių 
pasiekS nepaprastą pąl.engvinim^ 
reumatiskų skausmų, strėnų raumenų 
ąkaudSjirhų, išsinariniųių ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien issitrindami šų 
Pajn-Expelleriu. šis seųsacingąs liųi- 
mentąs ūmai suteikia įaukiathą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bori- 
kučių. jau išparduoda. TodjBl neąti- 
dSliodami nusipirkite it jūs bonkiitę 
Pain-ExpeUerioi Reikalaukite Pain- 
Expelleno su inkaru ant dėžutės.

LITH.UANIAN

DR. K.NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUST 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

svečiai. Namiškiams besikal
bant, pamatė, kad nuo Stakių 
atvažiuoja vežamas, kurį jau iš 
tolo įtarė, kad tenai greičiau
siai atvažiuoja jų žentas Vai
tonis su visa savo šeima. Ilgai 
laukti nere'kėjo, nes greitai pa
žino Vailionių arklius ir veži
mą.

\ Visa Nprųčių šeimą įšbėgo 
sutikti savo toliiuiausiųjų ir 
lųylimia.usiųjų svečių. Pasisvei
kinę tuojau paprašė, kad eitų 
į vidų, o Onutė tai paėmę patį 
mažiausią ir jauniausią išleistu- 
vių svečią — 14 parų amžiaus 
Vailionių sūnų. Naručiai buvo 
labai patenkinti, kad jie visi at
važiavo ir kad Vailionicnė bu
vo visiškai jau sveika.

Tuojau pradėjo riųktis. ir

žikus nusivedė į seklyčią, gerai 
juos pavalgydino ir davė, išgur
ti po keletu S lik;inių degtinės. 
Griežikai, pąvalgę, ši$k tiek $ 
sigėrę, išėjo į sodą, kur jų lą^ 
kė kviesti ir pękvįešti Naručių 
svečiai
mas. • ’ A'' ■

Jaunimą^, visur ir visuomet 
lieka jaunimų, pirų^ipj.i it svar
biausioji jo. ku4|įUi^tis ir parei
gos —- pasišokti. Pamatę grieži
kus, tuojau jie visi apspito, kad 
jiems pagriežtų kokių nors 
smagią polkutę. Griežikai būda
mi geroje nuotaikoje tuojau su
derino savo instrumentus ir 
pradėjo. Bematant jaunimas 
tuojau susiporavo ir tiktai su
kosi, sukosi.

Visos Algos kaimo mergiotes 
ypatingai šį kartą norėjo, pa-*, 
šękdyti Juozą, nes jos visos ge
rai žinojo, kad tos iškibųes yra 
surengtos jam pagerbti. Visų 
akys buvo daugiausia nukreip
tos į Juozą, visi norėjo su ju(o, 
pasikalbėti, paspausti jam rąn* 
ką. ir palinkėti geriausio pasi
sekimo, Jisai tai suprato ir 
stengėsi, kad tųkią norai butų

kur darbo
<1Wi
\‘^iąno ,iiiieli sveteliai, "iięsu 

koks .ypątitlgąą kąĮbėtojas, to
dėl niei<ę ’įdpme^n^. jums fe-

čionai ,4-o.i«
diaelėje musų,įMpfc šventėje. 
Malęnų niąn čbiat^ • ir ipųsų 
Ąbę$v kąįnjp kurie čia
ąųsirmlp a'ijsByeilį^dą.' sų sąvo

/ ir $ą,-kaimynu ir <lr.

CRANE COAL ČOMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telpfonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS, Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.65 
Perkant 5, tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BĄNP LUMP *9.50

...... »

CORR. BMO, NECDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEDĄLLION PATTERN 2443
No. 2113— Medali c nų. rašto staltiesė. Puoš kąd ir prašmat- 

niausį stalą.

I NAUJIENOS NEEDLECRĄFI’ DEPT
Į 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė....... .

' Adresas................

Ne. 2443

Miestas ir valstija...:

filosę/uoti

skaityklas, kur darbininkas ga
li tinkamai išsilavinti.

At^očaičio kalbą susirinku
sieji palydėjo dideliausiu prita
rimu ir rankų plojimu.

—Na, kaimynėli ir pasakei 
pamokslą,—geresnį, negu Šim
kaičių bažnyčios klebonas, — 
sako Narutienė.

(Bus daugiau)

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

M Po to visi ’ s yeęiai prade j o 
valkti ir gerti •
;kęshėšip' ir
jaunimo klegesiai. Buvo numa
tyt a, kad svečių Juozo išleist u- 
vesę bus/ apfc 40, Wt' paširodč, 
kad jų susirinko kitą tiek ir 
dar daugiau. Nužiūrint į tai l^ad; 
vietų buvo parengtą ir daug, 
bet visus svečius susodinti ne
buvo jokios, galimybės.. Kvięs- 
tiejj ir nekvięstiejj svečiąi su 
savimi atsinešė įvairių gorimų 
ir valgių, if kiekvienas iš. jų no
rėjo. ąavę ?n^lb^ (Jra.ugą pa
vaišinti. Visi gerai žinojo, kad

•J.ūo^Į..labai -mažai . geria, bet 
nežiūrint į tai, kad nepriimti 
vaišių nebuvę galimybės.

Alsos kaimę, mergiotės buvo 
išsivhinusios net ir saldžios 
degtinės, nes' jps irgi norėjo su 
sąvo kaimyęu žmoniškai atsi- 
svęikmti..

Susidarė dvi griežtai priešin
gos. grupes: pagyvenusių ir jau
nimo. Jaunimas daugiausia dai
navo, linksminosi ir šoko, o se- 
nįęspieji J^uvų dąugiąu įpratę 
gerti. Kuomet seniams daugiau 
įkaita pąkaušiai? jję pradėjo net 
ir fiįęsofųolįi. Ypatingai įųėgo 

vįešai kab
bėti stambus ir apsišvietęs ūki
ninkas Atkočaitis.

* ’ ■ .

Kaimynai ėmė Atkočaitį ra
ginį ir prašyti, kąd jisai, ką 
nors pasakytų ryšy su Juozo iš
leistuvėmis. -Atkočaitis būda* 
mąs geroje nuotaikoje ir nuo*, 
širduą žmogus Juozo išleistuvių 
progą palakė taip:

—Mieli mąno kaimynai!
—Malonu mąų būti tokioje 

jąukiajų ir malopięje darbo 
žinomų bendruomenėje, kuri 
taip rūpestingai savo vieną na
rį išleidžia į tolimą kelionę — 
Ameriką, Amerika šiandien 
mumą nebaisi, tįenai valiuoda
mi, nė, iįudėti, bet džiaugtis tu
rime, neš tę^ąi galime susirasti 
tokias gyvenimo sąlygas, kad 
darbo žmogus susiranda ne tik- 
tąi (įlarbą, kur gali pelnyti sau 
duonos kąsnį bet jisai skaito
mas garbiu žmogumi.

—Savo jaunajam draugui, 
Juožui, Uųkiu, bad nuvažiavęs į 
Ameriką po darbo valandų ne 
smukles ir karčįamąs lankytų, 
bet lankytų įvairius, kursus ir

Mrs. A. K. JARUSZ 
_____PHYSICAL 

therapy 
and MIDWIFE 

6630 S. VVesternav.
Telefonas: 

HEMLOCK 9252 
Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek
madienį — į Sand 

sgffiįĮKĮh Danes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

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. e

AKIU SPECIALISTAI

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų Tel. VINCENNES 5272^

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
FeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
d • • ** ...* ' . . 5 . ’U* . «...

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 vaįkus. 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 A v.

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir uuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Nąmų Tel. VIRGINIA 2421

DR. Mąrgeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

štai ir stalas juų. paęuošlaš, 
kaimynai jję 1
pradėjo* ^rink‘^š; i’č'1 į^is-:lčąnį,' 
kur kam patogiau. Atėjo jau ir 
Morkaičių šeima. Nors jie bu
vo ir artimiausi Naručių kai
mynai, bet vieni su kitais labai 
gerai sugyveno. Senesnieji sve
čiai, kurių didelė dauguma bu
vo, grįčioję, bet valgyti visi pra
dėjo rinktis į sodą, nes čionai 
;bnvo parengti speęįaliąi staląi. 
Senis Nąrūtis prie Valgomojo 
stalų atėjo su savo žentu Vąi- 
lioniu, Morkąįčiu ir kitais.. Šių 
svečių grupe prie stalo užėmė 
gęrią,tįsiąją garbingiausią'ą
vietą — prie gajp stalo. Anta
nas ir kiti namiškiai ragino, vi
sus savo svečius ragauti taip 
nusisekusio Naručio daryto a- 
laus. F • * t

Niekas, ir nepastębėjo, kaip 
Alsos kaimo mergiotės prie ki
to galo stalo atnešė ir pastatę 
gėlėmis ir medžių lapais gra
žiai išpuoštą kėdę. Visiems bu
vo ąjšk u, kąd toji, kėdė .perklau
sė Juozui. Nereikėjo ilgai lauk
ti, nes tos pačios mergiotes su
siieškoję J;iiozą ir ątvedųsios 
pątsojdiųto. į taip grą/Jaj išpuoštą 
kėdę. Netoli Juozo pasitaikė ir 
Morkaičių Stasei atsisėsti, Ma
tosi, kad čionąi irgi Alsos kai
mo jauųimo darbąs. buvo, nes 
v.sąs jauiųmas gerai žinoję, 
kad jiedu mylisi.

Alsos kaime buvo jau tękie 
įpročiai, ka,(J didesnius balins ai; 
škilmes pradėdavo namų sei
mininkas. Įgalia jau. p£ę stalo 
susirinko visi svečiai, Naruti/ 
atsisto j o Į) rie galo stalo ir į sa
vo svečiitš tmiž prabųb: - įį -

“Mieli musų'* giminės* ir;’’kai- 
mynai! * /

“Malonu man ir visai musų 
šeimai, kad jus nepatingėjote 
Šiandien mumis aplankyti, šiah- 
dięn ųies švenčiame vienų sa
vo šeimos įjario didelę šventę, 
Kaip jau jums žinoma, nųisų W ‘ W . 4 .A
riką. šitos iškilmes — išleistų- 
vės mųsy šeimąi lipjismęs yra 
todėl, kąd mes turime galimybę

gENUUSIA IR DIDMAŲ8IA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ

A:-. .■ANCBL
'.^.'>ižN4..W naktį, .

, 4605-07 So. Hermitage 'Ave. į
'7' 4447 South Fairfield Avenue |

•!.'W.!?S5O l. ji ’f'-rg

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

; Nedėlioinis pagal sutartį
8

koplyčios visose

^Klausykite kratei »adte programų Antradienio te ieitadlente 99^ 
’t vaL ryte -W. H. L K stotka <14M K4 

M POVILU tALTIMIERU. ’L-

Laidotuvių Direktoriai
(iiiiiitiiiiMiiiittiiiiHthiiAiiiiiiii

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių y 
Direktorių 
Ąsociacijos
iHtiiiatiiHiiiHiitiiiiitiHiaiiiiiuiiii

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
dalysi:

iiiiiiiiiiiiic'jiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

Ąmbųlance 
Patarnavi
mas Dieną, 

ir Naktį

ANTHONY B. PETKUS
68X2 Sę< Weįterp Avė. < l^hęne GROvehill 0142 
1410 South 4!)L.h Co,ui^, Cicero " Phone Cicero 2109

. J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phoųe hjAFayette 3572

-r-n--------------------- ■'■ ■ 1 >     1 » į 1 1     ■ — .1 '■ .  

v P; J. RIDIKAS
3354 So. Halpted Street YARds 1419

'• ; -- .m . -------------------------- - - •

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

•_.................................................... • : ;.. .■■

i ............................... I m. ■ 11     ..................................... .... ' I 'i i iii   I ■ . ................................ II, ■■ ■" ■ " ’ 1 . .

'■f S. P. MAŽEIKA YARds im
3ai9i Lituatiic'ą Avenue ' . ' YARfds 1139

. 1 \.■ ■ ■ ■'

■ ..»u. •/ ■ ■ • ii • >. ■ • . . • . r

LACHAWĮCŽ IR SŪNUS
2314 West 23rd Placie Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42‘44East 108th 6|reet TeL Pullman 1270

-■ ■' -j-. . - - --f-- . TiiiirliJ

ĄLBĘRT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS ~—
. ' Phone YARds 49.083307 Lituanicą Avęnue

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai______
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Californja Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULĘVARD 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. Pulsuoki 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
Nąmiį telefonas Brunsvvick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V.A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK!
DANTISTAS

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

Tel. YARDS 0994 
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

IŠBUSI JOS ,«
Gerai žinomas per dU

metus kaiptM-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 VV. 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
Rezidencij os telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

GHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 UOUTH 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. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
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 tej. CENTRAL 1824
Namų tek—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel, CALumet 6877 

Vai. 11—2 dieną ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2014 TeL STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREĘT 

Tel. VlCtory 2679

4143 So. Archer Avė, Į Pirkite .“>se.
Tek LAFAYĖTTE 3650 Irios garo111®®1 NAUJIENOSEM

AA»



Antrad., lapkričio 12, 1940

Apie Įvairius
GABUMAI

Anądien iš vieno savo pro
vincijos skaitytojo gavau laiš
ką, kuriame jis klausia, kaip 
vaikai turi būti auklėjanti ir 
auginami, kad jų protiniai ga
bumai pasiektų “šimtu procen
tų aukščiausią laipsnį” — ra
šo jis. Tas klausimas jam, kaip 
tėvui, be abejo, turi būti įdo
mus. Aš spėju, kad tuo savo 
kukliu klausimu jis net tiesiog 
pridengė visai nekuklų norą 
padaryti savo vaikus genijais. 
Bet tas klausimas itin įdomus 
ir biologijos mokslui. O kad 
įdomus, tai, vadinasi, iki šiol 
jam dar ir nėra atsakymo. At
sakymo jis dar neturi visų pir
ma dėl to, kad nei biolog j i, 
nei psichologija iki šiol dar ne
žino, kas yra “mintis’, “.-itli”, 
“talentai” ir panašios neapčiuo-

ROOFING
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Čia- Nereikia Casb
Rolė—100 ket. pėdų .......   $1.00
Skystas Stogams Cemen- 350 

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda .............. 2c
Maliava, reg. $1.95, spec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3 *4 c 
Cedriniai Postą* (7.pędų) .... 10c
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

• kaip yra, .... ,....... .
Taipgi Cementas. Smiltys, žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

EGG ........... „.... .. $6.00
NUT .......................... ... $6.00
LUMP ........................ $6.25
MINE RUN .................. $5.75
STOKER Screenings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose. .
Tel. ARDMORE 6975

-—
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Dalykus
piamos sąvokos. Išnagrinėjus 
žmogų visą kaip laikrodį, išma
tavus visas jo nervų sistemos 
“elektrines” sroves, lieka dar 
tam tikras tuščias laukas, su 
kuriuo kiekviena ir biologijos 
ir psichologijos mokykla elgia
si kaip tinkama. Konservaty
vesni biologai, tame lauke dar 
randa vietos ir sielai, “moder
nesni” (ir jau vyrauja) viską 
griežtai išaiškina medžiagos 
mechaniško elgimosi terminais.

Tąja 
žmogaus kopcepsija 
džia savo mokslą ir populiarę 
jauti moderni amerikiečio Wat- 
sono psichologijos mokyk 
la, vadinama ‘ behavioui ism’u” 
(lietuviškai išeitų “pasielgim»z-> 
mu’). Toji mokykla, ištyrus, 
kūdikių elgesį, priėjo išvadą 
kad žmogus gema tu. čas, gry
nas kaip amorfiškas raumehų 
kaulų ir nervų gabalas, kuria
me patyrimai ir aplinka raižo 
ženklus ir atitinkamai jo psi
chiką (bet tada ir tas žodis, ne
tinka, verčiau, centrinę nervų 
sistemą) nutekina. Iš to ir iš 
maitinimo susidaro žmogaus 
gabumai, sveikata, pamėgimai 
ir t. t. ir t. t. Nors prieš tokią 
nuomonę, gal būt, kieno in
stinktai iš karto- ir pasišiauš; 
vis dėlto reikia pasakyti, kad 
ji nėra sudaryta be derinančio 
kiekvienai rimtai teorijai pa
grindo. Man tik atrodo, kad 
ji pasidarė išvadų, kurių jos 
pagrindai ne visai leidžia. Savo 
mokslą ji remia daugiausia kū
dikių stebėjimu. Bet juk visi 
mes juo esame mažesni, juo 
mažiau vienas nUo kito skiria
mės. Visi naujagimiai arijai 
yra, pavyzdžiui, mėlynakiai ir 
riestanosiai, o išaugę jau tik 
menka dalis jų tokia pasilieka. 
Jei Watsono teoriją laikyti he- 
klaidinga, tai prieitume prie 
tokio absurdo, jog, šakysiipe, 
Australijos bušmenčs gemalą ir 
vėliau naujagimį atitinkaųiai 
veikiant maistu ir aplinka -pa
gal norą galima išauginti Šo- 

; kratų, Aleksandru Makedoįiię- 
’ čiu, šv. Pranciškum,7 Shakį^-: 
parėu ar, Einšteinu. ??;

materialinių biologų
pagriiv

Padėti Pinigai kaa Mėnesį Prieš 11 d„ neš Nuošimtį Nuo JL Dięnęjg

Turtas virš - - - - $5,500,0“" ftn
Atsargos fondas virš - * $400,
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt

LOAN ASSOCIATlONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres,
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginla 1141

CHARTERED BY U. SJ. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDERALLY ;
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halited Str.O 

CHICAGO, ILLINOIS 
T«t Canai 8500

Tad iki tas esminis reikalas 
bus galutinai išspfęjstas, moks
liško ypačiai tokį* kokį tu 
retų duoti biologijos ' mokslas 
— atsakymo niekam patiekti 
negalima. Ta proga iš viso su
sidomėjau vaikų gabumų sta
tistika, bet nuosekliai, išsam’ai 
tą darbą padarytą teradau ang
lo Havelock Ėlliso veikaluos X 
Tas autorius ištyrė, iš kokių 
luomų gabus žmonės daugiau
sia išeina, ir jo teikiami dagi
niai gali būti kiekvienam į<|d- 
mųs. Jo bendra išvada yra U, 
kacl^daugiausia gabiausių žmo
nių išeina iš aristokratijos ir 
pirklių mišinio. Be to, labai di
delį nuošimtį jis duoda kunigų 
vaikams. Tą nuošimtį jis net 
vadina “milžinišku” ir tie iog 
teigia, kad jokia kita klos” 
procentiškai tiek gabių žpionių 
nėra davusi, čia, žinoma, kai ■' 
bama apie anglų bažnyčios ku
nigus, kuriems šeimas tmėli 
nedraudžiamą. Ar tas Elliso pa
stebėtas dėsnis galėtų kokiu 
nors budu sietis su ką tai kais 
kunigais spręsti aš nekom
petentingas. - . ; ’

Toliau įdomią išvadą H. Ei
tis daro apie naujai kylančių 
klasių gabumus. Jis teigia, kad 
prasidėjęs .proletarijato masių 
švietimas gabiųjų žmonių san
tykio nepakeis, nes pvz., Did, 
Britanijos žemieji luomai ne
rodo jokios .tendencijos savo 
gabiesiems vaikams didinti, ir 
kad žemo luomo gabiųjų skai
čius didėja tik iš kaimo, bet ne 
iš miesto. , .! •

Jis taip pat sako, kad pirmas 
vaikas ir paskutinis gema kaž
kodėl geriau intelektualiai ap
rūpinti ' už vidutinius; tai ypač1 
pastebėta sii vyriausiais. Toji' 
išvada yra įdomi tuo, kad grie
žtai skiriasi nuo visų aksiomą-, 
tiškai priimtosios, kuri sako,; 
kad, kadangi pirmas vaikas 
gimdamas turi savo- galva iš
tempti motinos lakus,jaiii 
daug didesnis pavojus, gresia 
susižaloti, ir lodei .pirmagimių^ 
nenormalių yra daug 4da-ugiaių 
Tą nuomonę patvirtina ir se
nesnių autoritetų stebėjimai, 
kurie sako, kad iš pirmutinių 
ir paskutinių gimusiųjų įdijotų! 
biiha daugiausia.Jąąniau$- vai-; 
kąi ^iipstą' sp; trukumais dęl 
motinos biologinio .■t|si0įkyoj'į-! 
mb gimdyhiaife ?Bąį 'Šis pai<pj 
šią iš Jaijcąis; jąjįi; ąb<įk)s,p 
grtesią. SDąr įdojnu pažymėti, 
kad / kriminalistai ugi -daug 
dązmaą H nei hepią yproporcija 
.huną pirmągįn^ahį Tąib pat 
tiniai r jšk^ąĮniąit?. .'savo'> ,ąukų 
ęlahgiąusia ^^asiimą t iš'^pinąųr 
jų, ir paskutiniųjų •;yaiJkų. Dar 
kiti tyrinėtojai prie čjažpų. lyg
tinių iškrypimų. - priskiria 
vienintelius vaikus. Ryšium .su 
tuo reikia pasakyti, kad gyvu
lių augintojai pirmųjų gimusiu 
irgi labai nevertina; bet nors 
jie taip pat nevertina senų erži
lų ir veršių vaikų, ’ žmonėse, at? 
virkščiai, aiškiai pastebėta, kad 
talentingi žmones labai dažnai 
būna pagimdyti senų tėvų. Tą 
pastebėj imą vėl atsveria kitas 
— dėl vadinamųjų4‘meilės vait 
kų”, kurių tėvai, suprantama, 
dažniausiai būna jauni. Viši 
meilės ‘ vąįkai, paštebetą, yri 
fiziškai ir jnteiėktuąliąi nepa
prastai apdovanoti. Deja, < to 
negalima pasakyti apie jų mo* 
^alę.!

Dar vienas trukumas, labai 
dažnai susijęs šuį įgimtais gttr 
bumais, ;yra 7Jią
aiškinamas pęr greitų sniegelių 
augimu. M y k či o j i m u dažniau 
kenčia vyrai nięgų įnoteryš, bei 
ne tiek šųaągųšfejir kiek yąif 
kai iki 7 'metų:; .' Su gabumaįs 
jis* tiek gal bendra teturi, kad 
rodo per didelį nervųį jautrį? 
mą, o gabiųjų nervų sistemą 
visada yra jautrėshė už vidur
kį. .Gabieji dar pašižyįui blogu 
raštu. . Tokio rąšto ? begalima 
išaiškinti senumu ar nusirašy- 
mu, ries jis paprastai išeiną 
toks jau iš mažens.' : Bet buria 
sb blogu raštų įr taip, kaip ne* 
oficialioji. istorija sako hpie 
Napoleono raštą: jis tyčia sten-

RETAI! BIZNIERIAI!
Geresnis Biznis Seka

. • .1 • t ', e ;*«.•«. • r •
■ . • ’• ’ •. ,. • • V : • ’ * :

Geresni Ap švietimą

“——j——l—~,g—- r1 . •

Tel. VICTORY 1272
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.

Pbone Virrinia 8780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.
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Pagerintos šviestis modernizuos jūsų krautuvę
■ - ■ ■ ■ ••• ■. x i,■ ■ ■ •. ■ , - . •,{- •. ’i * % *. '* • * ■ ■ -

jūsų prekėms priduos geresnę | išvaizdą .

■ s>7ri-n
i

šviesų 
patarnavimus

1 .. ?. 77
-.;. ^Modernus ■i fikčėrtai.. bus 

įrengti', bįe prievolių, prie 
dabartinių prijungtt n i ų /.

i vienųjų, krautuvės ‘'dalyje, 
į • Galėkite ; pįiygiųti • ir

•7?. nau^ų ^viesiĮ metodų ger/

■'f ,• •>4^Ašąukjtte>j\d.'

' ■” '1 iMMMįMlfar

Išimtai, smulkių biznierių Čhicagoje jau 
patyrė, kad pardavimai ir pelnas auga ka
da šviesos yra pagerintos iki šių dienų 
standartų. Modernus fikčeriai žymiai pa
gerina -bet. kokios krautuvės išvaizdą ... 
ir patraukia daugiau kostumėrių. Klaus- 

*' *<')*’, • ’ ’• ’ ' - * < • # 

. kito apie musų lengvų išmokėjimų sąly- 
gas.' ‘ ‘ • ,<• . ; į •. ■ ;

COMMONVVEALTH 
EDISON C&MPANY

V'
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? .7<;’
in.'.įi lįu,_

,■ Faią mJą j-d š\
inas, ■ -

algas, :į;;feŽt;i’ij^:darįiQ‘\ iyaląridąš.; 
Lig \jokiš
darbdavys 
darbiiįinkąibsvdmižiąų kąip 
ąentų

■ kad jif

■ nėįriol^Jąi^^B^MM^ 
valandas; Nuo- sprihę meh. 1945 
m.. minįmmpb dlgb^ 'ims' 40 
centų ■ dfc; Valriridą; jm^ 
darboyiršląįki<i/ biis 
40.
1940 - -į' p

ši taš;?$g§įyi^^ ; ijšlatyinąs
■liečia '■|i4<7;:-iridriąteija^ 
mlmdįžž^

Ina, kąd. 
nų Jiingtvį'yaįt^ 
kiąme^ta^ąUty į!

ba viėtįįnęsę'<ih3uši;rĮjbšę;.kųiįiį 
.pr6duĮ^ą|v- va r t o j aini tik iįošą 
yalstifošę, < loąriošę W 
mi, įrįjąš indųstrijas^stąfyihąš 
i icpadengia. Vie n 1 i k v a 1 s t i j o s ■ 
turi iitp^ri^ko^n;ąpsatigp-i 
j imui ;|Mgąpąių^.-'■ iridųstri jpseį 
kuriąs^'

jos- 
’.jąty mųšp;
,įu,'' kri^’dą^
Sekti ^derąjės''■ valdžios'pavėži 
dį kąsĮįnk ;lrįVa!įąųdų 
tatym^įy:%į.^ Į 
, Dabartinė valstijų legislacįją 
parūpiną ąpsūugą tik dąrbiūlų- 
fceiris .ir mažamečiams. Pastan
gos gedamos .padengti .• vyrttš 
sykiu su ' drirbininkęnis įr su- 
i|j ■ 

gęsis rašyti 7 kuo blogiaušiai, 
kad toje raizgynlje nebūtų -pą^ 
stebėtos jo briografijos silpny 
b6s-

■ • ‘ ‘ «■ . •' U f A’. . ‘
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Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITIĮ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
A TRU-FIT 

! FLEITAI
Lab. kaina
$9-so
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 J 
diena * ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospeet 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas

D. MASKALA
Valandos nuQr10 iki ?, seredęibts 
pa£al sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo iaisniuotų dentistų.

opme
JDarcus
RYTINE RAIBO 

VALANDA
— iš stoties —

ilsi 46•\vąiaridas^per' sidyu'.Uę, su 
.^6 centų Už valandą, jeigu dar
bas tęsiasi suvirš 8,. valandas į 
dieną. , ? ‘‘Z’-' '■

. 35 centą i pęr, , y a lansdą y ra 
jninimumąs valandai saldainių 
?indiistrijpj ^Illinois valstijoj ir 
5i2 centų;- • j6igd įlarbas tęsia
si. 44 iki 48 valandų. '•

Mąssachusėtts įsteigė maksi
mumo 48^valąhdų savaitę niez- 
įi n ių indus t ri j o j . sd - m ih i m u- 

bž/vniaddą prl- 
►lįrųjąfeips'.■■.'Įį^biiFukąin^ *xir 25 
ęentuąVį valandą mokiniams.

•New Jersėy turi 42 valandų 
savaitę drabužių industrijai ir 
panašioms, industrijoms su 35 
centais j valandą kaipo mini
mumo algą, z ;

' Nęw Yorke 40 valandų į sa
vaitę yra maksimumo , valan
dos valymo ir pardavimo įs
taigoms, ir 3G centai pęr valan
dą minimumo alga‘ [NUS] 
7.; _____ •
• n V-vk?-:'.-.-;-,>

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

... j . pranešimus.

..Jp' , '..f :,p • r . 3 .*■ '*v •*. »* • ■' ‘ "

^yąrięyti' • Yąląmiąs'7 šų ■ viršlaikib
r — tT — — T"v-r» \ • —■i-— . — — — "• —-*.-5
' V *• I . ■ * **

20vJ vąlštijų- Jęgislatui*ošė - per 
■ t?“ ,

,į=-,'^Šekąmos- valstijos' turi' iiiiijir 
’S.riųiriį, algą *-^štetymtįš>^';.AFi-.

GaTifdrtiiąu Go^

. 'Keiritbekyj: ^pįOsįkftai, 

šętą, -Nevada, New- ‘Hąriipshire, 
Jjfev 4bršey,' • r?ęw. York, North 
Dąkoiąį Ojuo, .Oklaiibma, Ore- 
gdlU■!c Pėųnsyivąhią,' Rhode 
išlarid^ V\Sp.utb Dakota,- U tah, 

^įšęofem,;;h 
■7^į^bWrimą?7.:ąigiĖJS;- istatyipąi: 
1>ai 7 Yalšti jų'vprįim.ii?; pčr,

' riišįaai- parodo, i jog 
Valstijbš .• į ąterigiėisį V šutikti' šų

/^rįšąyaft^
Ių; ią drabužių• į valymo darbiį 
blrikajĄs šu 28 centais per vai 
imidą,;į-jeigu d.0bo savai te ne? 
viršiją7.40 i valandų ir; 30.8; ęęiH 
ių» Mijtu darbas, tęsiasi daugiau 
kaip 40 valandų per savaitę.

Gbnnącticut Įvedė mmimumo 
iritgų:;<•šayaibę- dąrbinin4 
kąms grožės Šapose /dirbant 24 

\ *• •■•Vi 
Sp.či I ; ■ <11 •įąl.iM* A lĮA^ifcn f ii i j.iįĮ

. • . . > . ■ įįi' r /•’ų; t .1 >■ • | f,k- ’AR JIESKAI
DARBO?
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Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai jgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

MADŲ

wkwitis——j

“REIKIA DARBININKU"
lietuviai taipgi perka ir parduoda . J 

- ^ progas tuzino tiktai per

NAUJIENAS
4.

HM MA talrtii lirai, min u

Dainuos grup$ Brighton 
Park Moterų Choro

Radio klausytojams bus ma
lonu pasiklausyti tikrai gražių 
liaudies dainelių, kurias har
moningai . sudainuos grupė 
BHghton Park Moterų Kliubo 
Choj’o. Prie to bus gražios mu- 
žikbs, naudingų patarimų ir 
pranešimų. \ ?
^Artėjant šventėms, daugu
mai . nipi papuošti namus nau- 
jais/baldaisr dėl to bus labai 
Naudinga . išgirsti iš. Peoples 
Krautuvės pranešimų • apie didį 
Thanksgiving išpardavimą, ku
ris čia eina ir yra progos vi- 
yieins pasipirkti įvairių na
mams reikmenų už specialiai 
sumažintas kainas.

Patartina ųžsistatyti savo ra
dio šiandien, antradienį, 7 vai. 
vakare ant stoties WGES.

Rep. xxx.

^' 4. la;

i— ,
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KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, UI.

Vardas . .....

Adresas —

^4iestas ........

Valatka _
& »>ihh aejfct—eem*

i *• • *'



Antrad., lapkričio 12, 1940
■ • ... » fį

NAUJIENOS, Chicago, III,

NAUJIENOS
The Lltboanlan Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephona iCANa! 850Č.

sAšcription RatėS:
$5.00 per yfear in Cfcnfeda
$5.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Entėrėd ės Seėond Class Matter 
’arch 7th 1914 at the Post Office 

, utidet the ačt of
March Ttti 1914 
of Čhicago, I1L 
March 3td 1879.

Naujienos eiha kasdierf, išski
riant sėkmAdfeniuS. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chiėkgo, I1L Telefonas CanAl 8500.

'Užsakymo kaina:
Chicagoje^-paštu:

Metams _______________  $8.00
Pusei metų --------------------- 4.00
Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiams ............  1.50
Vienam mėnesiui _______   .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija _______   3c
Savaitei ..............................  18c
Mėnesiui ......  - 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ........    $5-00
PUsei metų .........................  2.75
Trims mėnesiams ................. 1.50
DViem mėnesiams ......  1.00
Vienam mėnesiui _______— .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: 
l^etams $8.00
Pusė! mėtų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia šiųšti paštu Mbnąy

Orderiu kartu SU užsakymu.

“Tarybų lietuva*’

Nepasisekusi taikos politika
šeštadienį mirė, sulaukęs 71 metų SUhžiiaUS, buvęs 

Britartijoš premjeras, NeVille Chamberiain. Jisai pagai> 
sėjo, kaipo dalyvis Miuncheno konferencijos, kuri atida
vė Hitleriui Čekoslovakijos Sudetų kraštų ir paruošė dir
vų čekų respublikos žlugimui.

Daugelis mano, kad Chamberlaittb nuolaida Hitleriui 
pražudė ne tiktai Čekoslovakiją, bet ir tarptautinu tkikųi 
Tiktai istorija pasakys, ar taika butų buvusi iššaugbtR> 
jeigu Anglijos premjeras nebūty kapituliavus Miunchėiiė* 
Bet šiandien yra aišku, kad pataikavimu diktatoriams 
taikus nebuvo galima nupirkti.

Kara^ gal būt, vistiek butų įvykęs. Hitlerio Visa po
litika yra karo politika. Jeigu jisai nebūty ėjęs į karų* 
jisai nebūty išlaikęs valdžios savo rankose. Nes jisai ne- 
atšteigė Vokietijos ekonominio gyvenimo. Milionai be- 
darbiy yra suvaryti į darbo stovyklas ir į amunicijos 
dirbtuves. Jeigu apsiginklavimas buty Sustojęs, tie dar
bininkai butu vėl atsidūrę gatvėje.

Chamberlainas, deja, šitos Hitlerio politikos nesu
prato. Jisai nesuprato jos dėl to, kad jisai žiurėjo į hit- 
lerizmą biznierio — pirklio akimis. Jisai manė, kad na
ciai “dūksta” iš bėdos — kadangi Vokietija tirštai apgy
venta, turi permažai žemės ir permažai rinky savo pre
kėms. Jeigu Vokietijos žmonėms bus duota proga dirbti) 
vesti prekybą su savo kaimynais ir sočiai gyventi, tai jie 
nurims; o tuomet ir Hitleriui nebus reikalo šaukti, dau
žytis ir grūmoti.

Chamberlainagofncų’ėjo Hitlerį “numaldinti”. Bet ne 
jisai šitų politiką pradėjo. Jų vykino BaldWinas, o prieš 
jį — MacDonaldas. Faktinai visa Anglija manė, kad su 
diktatoriais pyktis neverta; geriaus jiems nusilenkti, kad 
bebūtų “trubelio”.

Dar ir tuomet, kai Chamberlainas pagrįžo iš Miūm 
cheno, minios žmoniy iškėlė jam dideles ovacijas, kuomet 
jisai parodė jo paties ir Hitlerio pasirašytą sklypą po- 
pieros, Užtikrinančios “taikų musy amžiuje”. Tiktai kuo
met naciy “fiureris” už pUsės mėty laiko pagrobė visų 
Čekoslovakiją, tai Chamberlainas ir Anglijos žmonės pa
matė, kad jie turi reikalą su apgaviku, o ne su padoriu 
valstybės vyru. Su tokiu žmogum ir su valdžia^ kurioš 
pfyŠUkyj'e jisai stovi, daryti bizni negalima!

Kuomet Chamberlainas gavo šitą mintį, jisai pasiA 
darė nepermaldaujamas Hitlerio priešas. Jisai pmipa* 
žino, padaręs klaidą, ir Anglijos žmonės jam atleido 
kadangi milžiniška dauguma jy klydo taip pat, kaip ji
sai. Todėl Chamberlainas dar ilgą laiką, ir prasidėjus ka
rui, buvo laikomas premjero vietoje.

Galima įsivaizduoti, kaip skaudu jam buvo paskuti
nėse saVo gyvenimo dienose atsiminti savo keliones į 
Berchtesgadeną iy Miuncheną, girdint naciy bombone
šių užimą Anglį jos padangėse!

Paėmę į savd rankas “Lietu
vos Aldą” ir LietttVbS žinias”, 
naujieji Ltetuvbs valdovai pir
mąjį lų dviejų dienraščių pava
dino “Darbo Lietuva”, o antrą
jį uždarė.

Bet nuo spalio pradžios jau 
ir “Darbo Ltehm” išnyko. Jofc 
vietoje einą. "Tarybų Lietuva”, 
kurią leidžia “Lietuvos TSR 
Aukščtelisi'os Tarybos Pmidih- 
m»s’\ Maskvoj^ panaši vim 
šsRS įstaiga • teidžte ,taikyk 
Vadinamą “tevesUja**.

SNUKIO IR NAGŲ LIGA
M ■ .i ‘ ■A ..

“Naujienos^* jau buvo žinte 
apie tek kad Lietuvoje gyvuliai 
ėmė sirgti snukio ir nugų $ga* 
Ją atnešė į Lietuvą, matyt, rau
donoji armija, kuomet bblšovu 
kai įsiveržė Ltetuvoii. Pirmiaus 
toa ligok Lietuvoje nebuvo.

Tos žinios tikrumą patvirtina 
ir oficialus sovietų orgAhUS 
Kaune. *■ Tarybų Lietuvos*’ spa
liu 2 d. numeryje skaitome:

“š. m. rugsėjo mėnesio! vi
duryje Lietuvoje pasirodė 
snukio ir nagą liga. Tai yra 
labai apkrečiamu liga, kuri 
nepaprastai greitai plinta ir 
neapsakomai lengvai išnešio
jama įvairiausių įvairiausiais 
budais: pienu,,pieno produk
tais, žmonėmis, naminiais ir 
laukiniais gyvuliais ir paukš
čiais, pašarais, tekančiu van
deniu-. ši liga atneša ukiui 
daugybę nuostolių, sUduOtta- 
ma kartais nepakeliantą šmU-

' gį...
“Tai yra labai apkrečiamu 

skellnagių gyvulių liga. Ja 
apserga galvijai, kiatilęs, a- 
vys ir Ožkos. Nuo gyvulių. ga-s 
Ii apsikrėsti ir žmogus.”
Kovai su , ta pavojinga liga. 

V eterinari jos'** u’^Departamen tas 
liepiu ukininkmtes kUogreičiaU-: 
šia pranešti “valdžios pareigū
nams”, kai tiktai liga pasirodo^ 
Bet kadangi liga buvo atnešta 
iš Rusijos, tai pirhiiaiisia turė
tų būti uždaryta siena tarp Lie
tuvos ir Rusijos. Paskui turėtų 
būti padėti po karantina visi 
gyvuliai ir žmonės, kurie Atvy
ko iš Rusijos į Lietuvą. Kitaip 
kova bus bergždžia.

nepalikti mažiausios abejonės 
savo skaitytojų mintyse. Girdi, 
jb oponentas turėjo nutilti ir 
datgi “nhkęsti tą afrontą, kUfį 
jisai pats sau pasidarė”!

Po šitos įžangos čempionas 
Jurgelionis pareiškia, kad jisai 
dabar duosiąs “knock-bUt’ą” P. 
Grigaičiui, kuris drįsb padaryti 

Ijam dar didešnį “afrontą”, įdė- 
darnaš jo “ekonomiją” į sve- 
timženklids ir patardamas j Ate 
būti kuklesniam sėvo sprendi- 
mtioše apie dalykus, kurte jam 
yča žinohii tik iš trečių arba 
ketverių rahkų.

Susidaro truputį komiškais 
įspūdis, kdomet žmogus, kuris 

I tyžojsi išaiškinti publikai tam

‘-■■■i --
4tl. Nuo lh40 m. rugsėjo ! 1 

d. įvesti mokestį už mokslą 
aštuntoje, devintoje ir dešim
toje klasėse vidurinių moky
klų ir aukštosiose mokyklo
se. \ ■

“2. Nustatyti vidurinių 
mokyklų 8—10 klasių moki
niams tokį mokestį už moks
lą į a) Maskvos ir Leuingra- 
iio, b iaiji Imt aįjttftfeihių

■ (t. y. Kau-
“N.* Red.) w w ,„„A1

£ # . tikras mokslinės sistemas, įsi-
Sė kitUOšė teteStUOsė ir kai- f
muosė 15D rublių metams. •

“PušUiba: mivodytą
S.tį UŽ niūksią 8—10 klasėse

A VUKltiiiių thttkyklų
taip pat tečlmlkumų, pedago
ginių mokyklų, žemfe ukioj 
ntedidnos ir kitų vidurinių i 
mokykių nn^kinimns.

^NUstetyU ibkį mokestį už 
mokslą TsR'š aukštosiose 
mokyklose t —a) už mokslą 
aukštosiose MaškVOS^ Lenin-

, grūdo ir sąjunginių respubli
ką sostinių mokyklošte (reiš
kia, Kauno ir Vilniaus. — 
“N.” Red.) — 400 rublių me
tams; b) už mokslą aukšto
siose mokyklose, esančiose 
kitu6Sė miestuose — 300 ru
blių metams; c) už mokslą 
aukštosiose meno, teatro it 
lUUzikos mokyklose — 50t) 
rublių metams...”
Tai ve jums “nfemokamaS 

mokslas”, kurį Lietuvos oku
pantai žadėjb padaryti prieina
mą ir biedniausių darbininkų 
Vaikams.

Jau aštuiltUs metus eidamas 
į mokyklą, Vaikas tUri mokėti 
200 rublių per metus Kaune ar
ba Vilniuje’’150 rublių per me
tus mažiukuose miesteliuose ir 
net kaiteuoše.

Pagal ofičiališką sovietų kur
są rublis yra du kartu didesnis 
pinigas^ negu litas. Todėl Kau
no ir Vilniaus aštuntos, devin
tos ir dešimtos klasių mokiniai 
turi mokėti; 400 litų per metus, cardUi nei Marksui UėgyVėno 
o mažesniuose miestuose — 300 
litų. Ar daug darbininkų Lietu
voje gali šitiek pinigo Užmokė
ti už savo Vaikų uiokšlą?

Mokslas Kauno ir Vilniaus 
universitetuose dabąr kaštuos 
800 litų permetus, o niėnoy te
atro ir muzikos mokyklose — 

1,000 litų!net
PROKURORAS NIUNKA

Kauno “Elta” praneša, kad ■ 
liąudies komisarų taryba įsakė 
visas Lietuvos prokuratūros ii* 
teismo tardytojų įstaigas, j Ui 
turtą ir tarnautojus perduoti: 
vyriausiojo prokuroro žiniom. 
O vyriausių prokuroru yra pa
skirtas VI. Niunka (kuris bUvd 
vyriausias “seimo” rinkimų ko^ 
misijos pirmininkas).

Tas p. Niunka niekuomet ne
buvo nei teisėjas, nei prokurb- 
ras, nei tardytojas. Jisai nėra 
buvęs nė advokatu.

JAUKIASI ESĄS 
ČEMPIJONAS

žemės drebėjimas Rumunijoje

Jos gazolinu ir

Rumuhijų Ištiko baisus žemės drebėjimhs, padaręs 
neapsakomų Tiubėtdliy kraštui Daugelis, miestų yra su
griauti, 'geiežihkėiiui Nuardyti, aliejaus šaltinių srityje 
pfeška milžiniški gaišraL

Gaila žmonių, gaila jų turto,

Rumuniją yra okupavę vokiečiai,
aliejum yra varomi nacių tankai, šarvuoti traukiniai, 
submarinos, karo laivai ir lėktuvai. Jeigu Hitleris gaus 
mažiau kuro save motorizuotoms divizijoms ir aviacijai, 
jisai bus mažiau pavojingas -Anglijai, Graikijai ir;visoms 
kitoms tautoms. v .

Telegramom iŠ Europos praneša, kad vokiečiai, gal 
būt, visai nebegalės gauti gasolino ir aliejaus iŠ Rumu
nijos per keletą savaičių. c;

Todėl tas žemės drebėjimas gali pasirodyti labai di-
dėlė laimė visai žmonijai ir pačiai Rumunijai.

St. Miščikas-žiemys.

Dėl Platformos už Lietuvos 
Nepriklausomybės Atgavimą

karščiavo tiek, kad ėmė plūstis 
‘ | ik girtis saVo liežuvio galybe!

Apiė merkhntilistUs, fižioktą- 
tUs iV kitus ekonomistus, kurių 
teorijos sumaišė Jut geltoniui 
mintis galvoje, meS pakulbėsi- 

’ | mč kitbjė Vietoje. Dabar pa
duosime tiktai viėną ištrauką iš 
jo rašinio, kuri parodys, kaip 
“Objėktingai” jisai protauja. Ji
sai rašo i

“Tuo žvilgsniu (morales 
vertybės, išreikštos jų raš
tuose) mums hesimpatingi 
y ta Ričardo ir Marksas. Jie 
abudu buvo žiaurus, nežmo
niški. KėištU, kad abudu bu
vo žydai, nors ir krikštyti. 
Rieardb bUVo turtuolis, bir
žos špėktlliUntas, finansie- 
rius ir vėliau dvarponis it 
parlamento narys. Darbinin
kai jam buVo beveide masė, 
mechaniškas instrumentas 
kapitalistų rankose. Marksas 
pasisavino ir pbrą sykių ki
toniškai išaiškino Ričardo (iv 
MilPo) antraeilę teoriją, kad 
daiktų vetlė priklauso nuo 
kiekio įdėto į juos darbo. Bet 
sykiu Marksas pasisavino ir 
nesimpatingą Ričardo atsinc- 
Šihią ir pažintą į darbinin
kus. Ir Marksui darbininkai 
buvo beveidė, vienoda, auto
matiška masė, mechaniškas 
inslrijpAenteį kapitalistų ran
kose. Jis nei išrado žodį tai 
jo beveidei maSei pavadinti: 
protetariatąs. Žmogus nėi Ri-

(Tęsinys) i
Ir priėjęs prie lokius išvados, 

tai yra, kad dabartinės tautos, 
nbrs turinčios savyje mažumas 
visgi sudaro viehą šeimą, priei
nu. prie išvados, jog tik jos ir 
tegali teisingiausiai pasisakyti, 
kuriuo keliu joms reikia eiti ir 
kaip savo likimą, savo gyveni
mą tvarkyti.

Ir jos tik savistovios būda
mos. ir atsižvelgdamos ne į kai
mynų interesus, bet į žmonijos, 
turi nustatyti kelią ateičiai.

Lietuva yra viena iš šių žmo
nijos didžiulių šeimų,.įskaitant 
į ją ir ten esančius, bet jau su
sigyvenusius žydus, lenkus ir 
dalį rusų, jau neskaitant toto
rius, karaimus, kurie dargi lie
tuvių kalbą perėmė, visai susi
liejo su gyventojų dauguma.

Šis žmonijos dalies kolekty- 
Vas, pavadintas Lietuva, dėl sa
vo geografinės, ekonominės pa
dėties ir padėties visoje žmoni
joje turi savotiškus asmeniškus 
interesus, kuriuos gali išspręs
ti žmonijos mašVabc taikyda
miesi prie žmonijos, nusileisda
mi vien žmonijai, o ne galin
giems Ar silpniems kaimynams.

Iš to nesunku padaryti išva
dą, jog reikalavimas Nepriklau
somybes Lietuvai išeina ne iš 
jos tautiškumo, bet iš to taška- 
regio, kad kiekvienas turi ir ga
li spręsti apie savo vietą pa
saulyje vien atsižvelgdamas į 
sukurtą šeimą žmonijoje.

Kitais žodžiais tariant, norint 
šiandien žmonijos laimės siekt', 
reikia atsiklausti atskirų žmo
nijos šeimų, kurios susikorė lai-

ši grynai siaurų nacionalistinių 
lažiurų, bet bendros žmonijos 
reikalavimų, noro išsiliuosuoli, 
jasiekti žmonijos laimę, nes 
siekti vien vienos tautos laimes 
užmirštant žmoniją, tas pats 
kaip reikalauti sau laimes dūką 
visų kitų nelaimės.

Na, o žmonijos tikslas?
Žmonijos tikslas? O gal indi- 

vido tikslas?

gyvenancių įvairiose pasaulio 
dalyse ir įvairiose sąlygose sau- 
buris. Ir todėl visame kame 
svarbu ne kas kitas kaip tik in
dividas, pavienis žmogus.

Žmogus yra lokiu pat gamtos 
kuriniu kaip ir kiekvienas žvė
ris, gyvulys, paukštis ar žuvis. 
Kiekvienam įskiepyta laimės 
jausmas, kuris paprastais žo
džiais tariant yra ne kas kita, 
kaip savisaugos jausmas.

Ištisą redakcinių /straipsnių 
puslapį paskutiniame “Tėvynes’* 
monteryje Kl. Jitegelicnis pa-' 
švčhtč įwlinčjimui, kad jisai 
esąs didžiausias viso ko žino
vas, visapusiškiausiai apsiskai-' 
tes žmogus ir nesumušainaš 
ekohomis'tų, tilosofų, sociologų 
ič kitokių mokslininkų kritikas 
— žodžiu, Če’mpijdiias, kokių 
dat lietuvių i tauta nėra turėju
si. ' ' j 1

Prieš kiek laiko “Naujie
noms” teko padaryti kai kurių 
pastabų apie jo keistus ekonbi 
mijos mokslo '"“aiškinimus” ir 
duoti jaih patarimą, kati jisai' 
ptenta pastudijuotų tai, apie ką' 
jisai su tokiu didėliu “autorių 
tėtinghmii” rašo. Tai dabar Jur-

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ
.....

Pagrobę Ltetuvą, bolšėvikai 
gyrėsi, kad jie atnešė Lietuvos 
liaudžiai, tarpe kitų sovietinių 
gėrybių, nemokamą mokslą vf 
šose mokyklose, pradedant že- 
miausioniis kailio mokyklomis 
ir bangiant universitetais. Bet 
šita prižadėtoji laimė jau išny
ko.

Sovietų Rusijos komisarų ta
ryba spalio mėn. 3 d. padarė 
nutarimą, kad už mokslą vidu
rinėse mokyklose ir universite
tuose reikia mbkėti. žinia apie 
šjtą sovietų Valdžios patvarkys 
mą jau buvo paduota telegra
mose iš Maskvos, ir “Naujie* 
nos” prieš keletą javaičių pa* 
dai'e apiė ją sąvb pastabas. Ta
čiau iš Raupo laikraščių, kurie 
dabar Ainėriką, hiato- 
me, kad tas. mokesčio įvedimas . _
už, molifeį ir Lietuvą. Seiko. Bet kad jįeąą jAuSąsi per-

Maskvos komisarai nutarė: gslrjęs, ąĮiie, tai jisą| stengiasi

kinti keičią špaltų apie R. Gri
gaičio “aroganciją”, “ignbranci- 
ją”, '“molus*’, “puiką*, ‘‘siauru-, 
ihą” ir 1.1., ir 1.1.

O kad Grigaitis žindtų, jogei. 
mos ^‘džėntėhnoniškUs*’ kote- 
plintentUs jum teikia ne bite 
kas, bet labai didelis vyras, tai 
Jurgelionis pasipasakoja, kaip 
jisai prieš Lokius trisdešimts 
tttetų sukritikavo net Velionį 
kuh. A, Kaupą, , kuris buvęs Ste
binusia apsiskaitęs iš visų liettir 
Vių kunįijįų’*. Kas sprendė, ar 
tą žodžių duclį su kun«. Kaupu 
laimėjo Jurgelionis, jisai liepa-

Jie abudu idealizavo gurą ir 
garo mašinas (dabar jAU at
gyvenusias savo laiką), bei 
Ričardo darbininkas galėjo 
sau stipti, jeigu jis nebuvo 
reikalingas kapitalistui. Del 
Markso darbininkas buvo 
naudingas tik kaipo automa
tiška masės dalis revoliucijai 
kelti, kad po revoliucijos 
MafksAs (ar Leninas ar Sta
linas) galėtų ‘masine produk
cija” Užsiimti. Šiite du žydais 
Ričardo ir Marksas, negali 
mums kitaip vaizduotis, kad 
didžiojo žydo, Jėzaus Kris
taus, antitezės. Tokie yra vai
dinami antikristais.”
Na-, tai matot-: net ir iki “an

tikristo” tas cempijonas nudaro 
dėjo, bekalbėdamas apie “krikš
tytus žydus”, Ričardo ir Mark
są !

Taip kalba no žmogus, kuris 
protauja, bet kuris nori išliet 
kažin kokią pagiežą. Iš kur jix 
sai paėmč> kad Marksas buvo 
žiaurus., idealizavo garo maši* 
nas, žiurėjo į darbininkus, kaip 
į beveidę masę, naudingą tik re
voliucijai/kelti, kad jisai galėx 
tų masine produkcija užsiimti?

Bet butų bergždžia jo klaus^ 
ti, nes te jo tirada aiškini liu
dija, kad jisai p'ats nėsižino k<i 
šnekąs.

VĮGHYi Francui ja, lapkr. 
11 d. tevalis š|<ridSėn pa
skelbė, kad Francuzijos ir Vo
kietijos galutinos taikos dery
bos atidėtos ligi karo pabaigos.

Davalis tvirtina, kad jis ilgai 
kalbėjosi su Goertegu ir priėjo 
išvados jog, , negalima kalbėti 
apie galutiną taiką, kol karas 
tęsiasi. •

Kai Vokiečiai bai^s karą su 
Anglija, tada ir susitats apie 
tąikos reikalus Su franeuzais. 
Ląvalis kritikKve^en. tįe jGaudle.

nors ir ne visuomet atatinka 
valstybių riboms.

Viena iš tokių yra Lietuva.
Lietuva, nors būdama nepri

klausoma, dėl tam tikrų politi
nių aplinkybių buvo iš dalies 
pavergta vienos gyventojų gru
pės ir negalėjo eiti tuo keliu, 
kuris atatiko jos visam kolek
tyvui, t. y. tautai, bet ėjo pri
silaikydama kelio, kuris nau
dingesnis buvo viešpataujančiai 
klasei, kuri buvo Lietuvos kū
ne mažuma.

Bet tuo blogesnėje padėtyje 
atsidūrė ji šiandien pakliuvus 
kitos tautos okupacijom šian
dien ji dvigubai ją okupavo, 
pryšakyje Stovi taip pat ne ru
sų tautos dauguma, bet mažu
ma, kuri Veda visą imperiją 
žiūrėdama ne tautos reikalų, 
bet tos mažos grupės, viešpa- 
teujUrtčiOs grupeles reikalų ir 
antra, Lietuva, kaip mažuma, 
šiame naujame kūne, nebus 
žiūrima kaip gyva būtybė ir tu
rės aukotis dėl naujo kūno, jai 
svetinių interesų. Gi šis naujas 
kūnas, Rusijos imperija, negali
ma sakyti, jog eina žmonijos 
keliu, jog taikosi prie Žmoni
jos. Rusijos imperija į pasauli 
žitiri egoistinėmis akimis ir 
kaip tokia neturi teisės reika
lai ti, kad kitos tautos tarnai!-, 
1U jai.

Jei ji butų tikrai žmoniška, 
ji niekuomet jėga ar apgaule 
nėbutų pavergus kitų tautų.

Ir todėl aš reikalauju ir visi 
tiri reikalauti ne tik Lietuvos 
nčpriklaUšomybes, bet visų tos 
Rusijos mažumos pavergtų tau
tų nepriklausomybės, nes tik 
kiekviena tauta, su savo maži
ntomis, g^ali pasirinkti tiktą 
kelią pasaulyje atsižvelgdama į 
rišos žmonijos reikalus, kuriuo
se turi būti vienas principas: 
visų nuolaida vienam, ir vieno 
visiems.

ieško savo laimės, bet kadangi 
ieškojimas vien savos laimės 
turi nešti tuo pat nelaimę ki
tiems, žmogus, kaip galvojanti 
asmenybė, turėjo prieiti prie iš
vados, jog jo laimė, asmenišk i 
laimė neįmanoma pilnoje to žo
džio prasmėje vien visos žmo
nių veislės laimėje.

Visa musų praeities istorija 
rodo, jog kuomet pavienis žmo
gus siekė savo laimės arba pa
vienis luomas, arba atskira tau
ta, ne tik tos tikrosios laimės 
nepasiekė, bet dargi pasiekus 
šiek tiek geresnę padėtį, turėjo 
visuomet galvoti kaip ją išlai
kyti, turėjo drebėti dėl savo pa
dėties (tuo pat negalėjo būti vi
sai laiminga), nes nuskriaustie
ji ieškojo progos atsistoti jų 
vieton.

Tafpįkilo ir mirė imperijos, 
taip'Viešpatavo it griuvo atski
ri luomai, taip galą gaudavo pa
vieniai asmens.

Ir šiandien jau netrūksta 
žmonių, kurie suprato, kad pa
vienio žmogaus laimė, pavienės 
tautos laimė, įmanoma vien vi
sų tolygioje laimėje. Kuomet 
visi lygiai laimingi, nėra pavo
jaus, kad kas nors tau dalį tos 
laimės norėtų atimti, nes visi 
lygus.

pagrįsta kiekviena kova už. at
eitį, tuo labiau Lietuvos Nepri
klausomybes kova.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJA

• m.
Iš to nesunku padaryti iš va- 

da, jog reikalavimas Lietuvos 
nepriklausomybės, teisingiau 
pasakius, apsisprendimo, laisvo 
apsisprendimo teisės išeina nč

■■■' .‘į _■

Akron, Ohio
Masinis susirinkimas ir 

prakalbos
Keturios kuopos (LSS 20, 

SLA 198 ir 35-1 bei LRKSA 178 
kuopos) bendromis jėgomis 
rengia didelį masinį mitingą 
bei prakalbas lapkričio 19 d. 
Ba varia n Hali, 546 G ra n t St. 
Prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vakaro, o "svetainės durys alsi- 
darys 6 vai. po pietų.
. Kalbės ‘‘Naujosios Gadynės” 
icdaktorius J. Stilsonas iš 
Brooklyno, “Dirvos” red. K. S. 
Karpius, “Liet, žinių” red. adv. 
Petras Chesnulis ir J. Jarus. 
Paskutinieji trys iš Clevclando. 
Iš vietinių kalbės kun. Ivanau
skus ir kiti.

Kaip matote, turėsime visą 
eilę įžymių kalbėtojų, kurie 
išsamiai apibudins dabartinę 
Lietuvos padėtį ir ko Lietuva 
gali tikėtis

Lietuvos 
kiekvienam 
praleiskite 
dalyvaukite
se išgirsite daug įdomių dalykų 
apie Lietuvą.

Rengimo Komitetas.

ateityje.
klausimas rupi 

lietuviui. Todėl ne- 
progos ir būtinai 
prakalbose, kurio-

Si
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PASAKA APIE LIEPSNOJANČIA ŠIRDĮ
(Laisvai atphsakota)

Labai seniai, gražioj ir der
lingoj Lygumoj, kurią iš trijų 
pusių juose dideli, neįžengiami 
miškai, o iš ketvirtos — tyrai, 
gyveno linksmų, tvirtų ir drą
sių žmonių tautelė. Ramus ir 
nerūpestingas buvo jų gyveni
mas. Bet štai, vienų sykį atsi
tiko nelaimė. Iškyrų pusės at
ėjo dar tvirtesnį ir drąsesni 
žmonės ir privertė tautelę 
trauktis į mišką. O miškas bu
vo pelkėtas ir tamsus, nes jis 
buvo senas ir jo medžių Šakos 
buvo taip persipynusios, jog 
pro jas saulės nebūdavo maty
ti. Bet jei saulės spinduliams ir 
pavykdavo prasiskverbti pro 
miško tankynę ir nukristi į pel
kes, tai iš jų kildavo dvokimus, 
huo kurio mirdavo žmonės. 
Kasdien būdavo girdimas mote
rų raudojimas ir vaikų verks
mas; Ir, štai, tautelės vyrai su
simąstė ir ėmė galvon, kas da
ryti. Išeitys buvo dvi: grįžti at
gal ir •pasiduoti piktiesiems 
priešams, arba eiti pirmyn ir 
pasistengti išeiti į kitapus miš
ko. Bet miškas, juo toliau į jį 
žengdavai, darėsi tankesnis, 
tamsesnis ir baisesnis. Jis gąs
dino tuo&5 kūrie buvo pripratę 
prie lygumų platybės, kurie bu
vo pratę VisU metu turėti aps
čiai saulės šviesos. Ir žmonės

I stnę tiems, kurie mirė pelkių 
smarvės užtroŠkiiiti. Ir žmonės 
pavargo, begalvodami. Jų širdy
se gimė baimė, kuri sukaustė 
jų valių ir protų. Anksčiau ty
liai ir nedrąsiai^ dabar >— jau 
Vis giatsiau it garsiau ėmė kal
bėti dvasios bailiai. Reikia grįž
ti pas priešų ir pasidaryti jb 
vergais —ųšėkė jie ir jau be
veik nieką nebegąsdino vergo
vė. Bet, tai, pačią sunkiausių 
nusiminimo ir beviltiškumo va
landų atsirado jaunuolis, kuris 
išgelbėjo visus. Tai buvo jau
nuolis Danko.

Danko buvo jaunas ir gra
žus. O kas yra gražus, tas ir 
drąsUs. Ir jis thrė saviškiams:

—Galvojimu akmenų nekil
nojama. kas niekam nesiryžta, 
tas nieko neatsiekia. Kam eik
vojame jėgas tuščiam galvoji
mui ir dejonėms? Kelkitės ir 
einame gilyn į mišką. Viskas 
pasauly turi galą, tad ir šis miš
kas nebegalmis. Einame ir pri 
eisime jo kraštą. Einame gi, ei
name!

šunį jų galvų, viršum medžių 
viršūnių sauge ir dejavo vėjas, 
tarsi giedodamas laidotuvių gie-

Pageltai Nuo 
Raumenų 
Skausmų 

ir Gėlų
CdvvtAUiVv

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėki Ratidoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

PodArytta d<ižt*u«ių
ptsatdg tfriruttfniĄ dalyku t&dirbtjų 
PARDUODAMAS VAIStlrtfiSE

ŠE±S=±=aX3fc==ŠS

INSURANCE
(APDRAUDA)

* PtLNĄ APDRAVD^ AU-
TOMCMBrLlAMS.

t APDRAUDĄ NAMV Mtb

* APŪRAUDĄ RAKANDU
* apdravdą nuo vauiv.
* apdraudą langų.
* TAVERNŲ ir namu tatf-

htakų, kurioje randasi ta
vernai tote PukttB Ltabt- 
Httes.

Naujienų
Ra&lnfeje A* HtPKEVKUŲ 

1739 S. Halsted St

RaštfnB atdara kas vakaras 
Iki t vai. Sekmadieniais —

■r

kad jis jų visų geriausias, nes 
iš jo akių švietė jėga ir savim 
pasitikėjimo ugnis.

—Gerai, vesk tu mus, — tarė 
jie ir visi nuėjo paskui jį.
' Sunkus buvo kelias. Juo to
liau jie žengė į mišką, juo jis 
darėsi tamsesnis, tankesnis ir 
vargiau pereinamas. Ilgai jie č- 
jo, o atrodė, kad miško ir ga
lo nebus. Ir štai, pasigirdo pir
mieji nepasitenkinimo balsai, 
kurie sakė, kad Danko — jau
nas ir neprityręs jaunuolis, ku
riuo neverta pasitikėti, nes jis 
vedąs visus nežinia kur. Bet jis 
žengė prieky visi) drąsus ir ge
rai nusiteikęs.

Bet vieną diėhą keliaujančią 
mišku tautelę užklupo audra. 
Ir miške pasidarė laip tamsu, 
jog atrodė, kad susirinko į vie
ną vietą visos naktys, kurių tik 
butą nuo pat pasaulio pradžios. 
Perkūnas trankėsi, gąsdinda
mas keliaujančius, o iš medžių 
tankmės, kurią laiks nūo laikb 
apšviesdavo žaibai, žiurėjo į 
juos kažkas baisaus, juodo ir 
šalto. Tai buvo sunkus kelias ii 
žmonės, jo vargų nukamuoti, 
nusilpo dvasioje. Bet jiems gė
da buvo prisipažinti, kad juoS 
apnyko bejėgiškumas, b todėl 
jie visą saVo pyktį nukreipė į 
Danko, jaUUą žmogų, kuris ėjo 
priešaky jų. Jie apkaltino jį, 
kad jis nemoka jų vesti. Susto
jo jie vidury miško, nuvargę, 
pikti, ir ėinė leisti Danko.

—Tu, — tarė jie, — kenks
mingas mums žmogus! Tu iš
vedei mus ir pailsinai, o už ta
tai tu turi žūti!

—Jus sakėte man: vesk mus! 
— iš aš jus vedžiau! — sušuko] 
Danko, drąsiai prieš visus atsi
stojęs —- Manyje Užteko drąsos 
ryžtis, štai kodėl aš jus ve
džiau! O jus? Ką padarėte jus, 
kad sali patiems pagelbėti? Jus 
mokėjote tik vilktis iš paskos, 
bet drąsos ir vyriškumo neuž-j 
teko jums nė tam, kad iškęsti 
kelionės sunkumus. Jus tik ėjo
te, ėjote, kaip avių kaimenė!

■ Bet drąsus jaunuolio žodžiai

tik dar labiau supykino minią.
—-Tii mirsi! Tu mirsi! —šau

kė įsiutusi minia.
Miškas drebėjo nuo jos riks

mo ir staugimo. Jaunuolis Dan
ko žiūrėjo į tuos, dėl kurių jis 
pasiryžo, ir matė, kad jie — 
kaip žvėrys. Daug žinohių sto
vėjo aplink jį, bet nė vieno vei
do nebuvo matyti kilnaus ir ne
galima buvo laukti pasigaįlėji- 
mOk Tada ir jo širdy užvirė pa
sipiktinimas, bet jis perdaug 
gailėjosi žmonių, kad jų neap
kęsti. Jis mylėjo žmones ir ma- 
nė> kad, gal būt be jo jis pra
žus. Ir štai jame kilo nenugali
mas noras juos išgelbėti ir iš
vesti į lengvą kelią. Ir kai tas 
noras kilo, jc akys ėmė spindė
ti kažkokia galinga šviesa. O 
Žmonės, tai pamatę, pamanė, 
kad ta Šviesa reiškia Jo nepa
prastų pyktį, ir jie pasišiaušė, 
kaip vilkai, laukdami, kad jis 
juos puls ir su jais kausis, ir 
jie aukštesniu ratu apstojo 
Danko, kad butų lengviau jis 
nustverti ir užmušti. Bet jau
nuolis jau suprato minios min
tį ir jo širdis dar labiau suliep
snojo pasiaukojimo jį nesupra
tusių žmonių labui ugnim.

—Ką padarysiu aš dėb žmo
nių!? — sušuko jaunuolis Dan
ko.

Ir urnai jis perplėšė ranko
mis sau krutinę, išplėšė iš jos 
savo širdį ir iškėlė ją viršum

$

Bowman Pienine 
Pasirašė Sutartį 
Su Unija

Bowman pieninė pereitos sa
vaitės pabaigoje pasirašė nau
ją sutartį su pieno išvežiotųjų 
unijai Sutartis apima visas są
lygas, kurios buvo neseniai nu
statytos pieninių ir išvežiotojų 
ginče arbitracijoje. Išvežioto- 
jąms buvo sumažintos algos, 
bet kartu ir sutrumpintos dar
bo valandos.

Kino operatorai gavo mują 
sutartį

Naują algų sutartį šeštadienį 
pasirašė ir Chicagos kinotbatrų 
savininkai su prožektorių ope
ratoriais. - t

Pakels algas 8 centais dabar, ii’ 
po kovo 1941 pridės dar du 
centus.

Vairuotojai pasimymą priė
mė. Dabar jie gaus: 65 centus 
— vairuotojai, miesto ribose, 
ir 67 centus* gaus vairuotojai, 
kurie važinėja tarp Auroros ir 
Elgino.

s Ir 38 melų Hilding Alm,| 
chicagietis gyvenantis ties 5938 
Iowa street, užmigo berūkyda
mas cigaretę. Atsitiko tas, kas 
paprastai atsitinka tokioj situ
acijoj. Elm vos nesudegė, da
bar guli apskričio ligoninėj, Su
degė jo lova ir tik gaisrininkai 
išgelbėjo visų namą nuo ugnies.

i Ii-iii **<**>»

Karas
iW» rfa

uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, lai skaitykite “Naujienas.”
"NūlijietaDs” yra pittnas ir didžiausias lietuvių 
dienrašti* Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chtcagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

it

Ieško Realestatinin 
ko Ir $50,000
Jis Gal Chicagoj, Gal Kanadoj

Rugpiučio 16 d., kažkur din
go turtingas Chicagos real-es-l 
tatininkas Franklin J. Kester, 
1063 Rosemont avenue. Drau
gams pasakė, kad išvažiuoja 
į Elwood, Ind., bet ten nebuvo 
ir i'kišiol negrįžo namo. Kester 
dingus apsižiūrėta, kad jo są
skaitose gali būti $50,000 tru
kumas. Pinigai priklausė tur
tingai chicagietei Auna Fuhr- 
mann, kuri neseniai mirdama 
paliko jam savo palikimą 
tvarkyti.

Kesterio ieško Chicagos po-

FUTBOLO Rungtynėse 
20 7 Taškai Yra Nule

miamas Rezultatas

Štai Kitas Vienpusiškas 
“Rezultatas”:

Moderniškų Gasinių Pe
čių Parduodama Po 100 
Prieš 4 kitokių, Chicagoj

Į - ------—‘---- —

hkidgepobt roofing and 
SHEET METAL CO.

iZit» S. Halsted St VICtorj l9ttb
Stogus, tinas, stoglangiui- b 

•ienų apmušimus.
i alsume bet Ką. Atnaujiname Dei 

<a Darbas užtikrintas Pilna' 
apdraustas

Remkite Lietuvišk* 
Žyduką

Nath&n Kantei
MUTUAL LIQUU» 
co. — VVholesalr
<707 S. Halsted 8l

Tel B nu! p vare 0014

Išplėšta širdis liepsnojo, kaip 
saulė, net skaisčiau už ją, ir vi
sas miškas nutilo, kai jį apšvie
tė šis didžios meiles žmonėms |licija ir Kanados valdininkai, 
žibintas, o tamsa, jo šviesos pa- nes eina gandai, kad jis buk 
liesta, išsisklaidė ir pasislėpė yra kur nors Kanadoje pasi- 
pačioj miško gilumoj, ten kur slėpęs, 
tyvuliavo dvokiančios pelkės. ... _______

* Autobusų Streiko ’
—Einame— sušuko Danko ir Nebus, Pakele 

žengė į priekį aukštai laikyda- iviiflmQ Alo'SlG 
mas rankose liepsnojančią širdį ’ UvtVJtlllao 
ir šviesdamas ja žmonėms ke- Auroriečiamsr ir Elg’nieč’ams 
lių. nereikės kojos miklinti

Minia nusekė paskui jį, suža- „ .. v -ii .. . . Pereitą . savaitę Auroros ir veta. Visi zenge dabar greitai ir L,. . ’ ' .
drąsiai, viliojami nuostabaus Elg111'Pav0’ 
•v-- . ,. •>> ,. ./ jus netekti autobusų traiispor-hepsnojancios širdies vaizdo. { .. . £
Kelio sunkumai žudė žmones ir 2^°^’ . 1./ T .
■dabar, bet jau niekas nesiskun- . t . .Y .L. . ,. i-r i- ix vairuotojai nutarė išeiti j strei- de ir neverke. Jaunuolis Dan- L . ., . . • v . . . . ką, jeigu f.rma nepakels jiemskos buvo priešaky visų ir jo . T. ... * /v j. ... , algų. Jie reikalavo 8 centų va-sirdis vis liepsnojo, liepsnojo! , , . , £T v. • .y, _ .. landai. >ipIr štai, miškas pasibaigė, ir . . . .....x . . ... v. - .v~. . . Autobusų'linija su tuo nesu-Daiiko ir visi žmones išėjo 1 ly- A .. . . L , , . tiko, bet pasiūlė kompromisą,gų lauką, kUr buvo daug sau
les šviesos ir gryno oro. Autl- 
dra, sunkumai ir vargas paliko 
užpakalyj, o čia švietė saulė, 
linksmai šypsojosi pievų gėlė d 
ir auksu žėrėjo upės paviršius. 
Buvo .vakaras ir nusileidžian
čios saulės spinduliai darė upę 

1 raudona, kaip kraujas, kur .s 
karšta srove tekėjo iš sudras
kytos jaunuolio Danko kruti
nės.

Pažvelgė jaunas drąsuolis į' 
neaprėpiamą pievų ir laukų 
platybę, pažvelgė į laisvą žemį 
ir išdidžiai nusišypsojo. O pas
kum pargriuvo ant žemes ir — 
numirė.

Žmones apimti didelio 
džiaugsmo <lėl taip laimingai 
pasibaigusios kelionės, nepaste
bėjo didvyrio mirties ir nema
tė, kad šalia jaunuolio Danko 

j lavono tebeliepsnoja jo kilni 
į širdis. Tik vienas žmogus tai! 
pastebėjo ir, kažko bijodamas, 
primynė širdį koja. Ir širdis, 
subyrėjusi į kibirkštis, užgeso...

MODERNIŠKAS GASINIS PEČIUS 
suteikia jums viską už mažiau!

® “Jie lengvai laimėjo”, šaukia minios 13-kos taškų 
rungtynėse! Bet ant kiek daugiau sprendžiamas re
zultatas yra 100 prieš 4 Moderniškų Gasinių Pečių 
pardavimo rekordas! Šeimininkės pasirenka Moder
nišką Gasinį Pečių dėlto, kad jis suteikia visus viri
mo ir kepimo patogumus už mažesnes lėšas- Šeimi
ninkes pageidauja greito ir lygaus užkaitimo, kurį 
tegali suteikti tik gašlius pečiusv šeimininkės pasi
renka gašinį pečių dėlto, kad jis yra tikras papuo
šalas Virtuvėj. Patikrink žemiau paduodamas ypaty
bes ir persitikrinsi dėlko 100 prieš 4 šeimininkės 
sako: “Aš Uorių Moderniško GASINIO Pečiaus!”

Tik Moderniškas Gasinis Pečius Teturi 
VISAS Šias Ypatybes

Automatišką užžiebtuvą ... Be degtukų—Be laukimo. 
Didžiuliai Kaitintuvai.. . Greičiausiai užvirinantis pečius. 
Automatišką Kakalio Kontrolę ... Užtikrina pageidaujamą 

temperatūrą.
Lygi Temperatūra Kakalyje . . . Tokia, kokios norite! 
Storesnę. Insuliaciją ... Neišeikvoja .karščio kakalyje. 
Beduminis Spirgintojas ... Dukart greičiau kepa ir spirgina 

be dūmų.
• Netižmiegantis Sargas . Į. Pašaukia jumis, kada maistas jau 

išviręs. 'f - ,
Automatiška Laikrodžio Kontrolę . . . Jei norėsite. Prižiūri 

jūsų virimą... uždega ir užgesina gasą kai jus nesate 
namie.

PAMATYKITE MODEfiNIŠKĄ GASINį PEČIŲ ARTI
MIAUSIAME JUM PEOPLES GAS CO. SANDĖLYJE

- * - * < r 1^. - - .

Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslas 

gali suteikti 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą 

Dr. John J. Sftietana 
Dr. J. J. Šmetana, Jr. 

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

KamphB 18wtos 
Telefonas CANAL 0523—Chicagb 

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

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

r»i ■ •. - '  ....... . .......   . . .... .
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.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničlus, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į tarmės ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
, 3212 So. Halsted St.

Saukit te). V1CTORY 0006

FOTOGRAFAS

Pašaukė Policiją 
Ir Nusišovė

Joseph Muscati, 64 metų 
chicagietis, nėseniai bUvo ap
statytas iš kabareto, kur larua- 
vor už sargą. Vakar jis pašaiV 
ke Sheffield policijos nuova
dą, “Atvažiuokit į mano na
mus, aš noriu nusišauti ” Gy-; 
veno adresu 957 Oakdale avė. j

Ką Mus-cati žadėjo daryli,! 
tai padarė. Atvykę įuiiUčistaij 
rado jį pusgyvį, su kulka gal
voje.

I y j. n 1 * ' .

I Garsinkitės ’“N-noser

.. GAS HtAYlNGMOOERN COOKERY. . C

THE PEORLES GAS LIGHT AND COKE COMPANYj 
, » • .. ' ' r H O N C W A B A S H 6 0 0 0 '• - A - 1

■I

Loan Ass*

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriamo RANDASI

Univeršal Savinas
■ - ' / RAšTINfe

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 68rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS <1Q C A
Išima Už *.....

$50.00LigoniMčje .............. ww.ww
RAUDONGYSLIŲ $.OC flH 
Išėmimas ir Ligom Cv«UU 
REUMAiTZMAS C o n n
Greita Fagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzatnihaci ja C 4 A A
it vaistai .................. *I.UU
douglas park hospital 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėliu** 
už kuriuos mokame 3W dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal SaVings 
and Loan Insurance Corp., Washingtoii, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

K® SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8K00
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, .finansų sekretorius 
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

K. KAIRIS. prezidentas
P. GALSKIŠ, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
CHICAGOS LIETUVIŲ 

. DRAUGIJOS SUSIRIN
KIMAS IR PROGRAMA
šiandien, lapkričio; 12 d., Ma- 

sonic Temple patalpoje (1517 

gos Lietuvių Draugijos susirin
kimas. Prasidės 8 vai. vakaro. 
Turėsime ir programą: Dr. A. 
Montvidas padarys labai įdomų 
pranešimą apie kraujo spaudi
mą. Jo pranešimas daugiausia 
palies labai praplilusį tarp se
nesnio amžiaus negalavimą, ku
ris yra žinomas kaipo aukštas 
kraujo spaudimas.

NETEKOME...
Paskutinėmis dienomis 

kome Onos Kaitienės ir Dr. C.
K. Kliaugos: jie mirė beveik 
vienu laiku.

uote-

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Ali ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
l Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti ?

| Net kunigai pasislėpę jį
i itudijuoja, nors savo parapi- 

jonirrs draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS’’
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

JACKSWIFT>

atafasti maa pavyzdį No.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUJIENOS Patiem DepC 
1789 S. Halsted Sk, Chieago, DL

@rmed with

HEAT AND 
BOLT OUN3, 

THE EKPLORERS 
SĖT OUT TO 
SOLVE THE 

MYSTERY
PF THE , 

PO LA R GlANTS

GR6AT SCOTT I THE POUAQ GIANT5 I 
LEAPED THIS GULF, A5 THOŲGH i T 
A PUODLE. SEE THEIR MARK5 ON 
THE OTHER SlDE. IT MUŠT Be* FOA 

F6ET WIDE.

ConTi nueo

, ■■...

Ona Kaitienė gyveno Hun- 
lock Creek, Pa. Ten ji gyveno 
su savo vyru Petru nedidelėje 
farmelėje. Chicagiečiams velio
nė buvo gerai žinoma, ypačiai 
northsidiečiapis. Draugijai ji 
priklausė per daugelį metų.

Šia proga tenka priminti, kad 
Petras Kailis, velionės vyras, 
nemažai yra pasidarbavęs mu
sų organizacijos gerovei. Vienu 
tarpu jis 
rcigas.

Dr. C. 
priklausė

ėjo ir pirmininko p.i-

per keletą melų. Tai 
buvo didelis dailės mėgėjas ir 
šiaip kultūringas žmogus. Su 
didžiausiu atsidėjimu jis sekė

Velionis paliko žmoną ir tris 
vaikus.

DR. WALTER YOVAI
SH’AS

Baigęs mediciną, Dr. Walter 
Yovaish’as apsigyveno Rockfor- 
de ir ten vertėsi praktika. Kai 
ten susiorganizavo kultūros 
draugija, tai daktaras buvo vie
nas pirmųjų narių. Per kai ku
rį laiką jis ėjo draugijos dak
taro pareigas.

Vėliau jis liko paskirtas CCC 
daktaru ir išvyko į Michigan 
valstiją. Ten jis išbuvo melus 
su viršum. Nors iš lietuvių ko
lonijos jie ir pasitraukė, tačiau 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariu pasiliko.

Šiomis dienomis Dr. Yovai- 

su kapitono laipsniu.
Cha nu te, 111., yra įsteigta 

aviacijos stovykla. Toje stovyk
loje kapitonas Yovaish’as eis 
medikalio skyriaus direktoriaus v
pareigas.

kuo
geriausio pasisekimo.

CICERO
Kalbės M. Gudelis.

Penkta d enį, lapkričio 15 d., 
įvyks Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas. Po to, 
kai bus aptarti organizacijos 
reikalai, prasidės programa. 
Kalbės M. GudiTs apie prieš
karinę Europą.

M. Gudelis, palyginti, nelabai 
seniai iš Europos yra atvykęs. 
Prieš karą ir karo pradžioje jis 
gyveno Ispanijoje ir Prancūzi
joje. Su Europos įvykiais jis 
tad yra labai gerai susipažinęs.

Susirinkimas bus laikomas 
Cicero Liuosybės svetainėje (14 
St. ir 48 Ct.). Susirinkimas pra
sidės 8 vai. vakaro, o Gudelio 
pranešimas apie 9 vai.

RACINE, WIS.
Puikus koncertas.

Racine Lietuvių Kultūros
Draugijos koncertas įvyks lap- rų — 50 centų.

...i ...... ........... ...— .......... . - ■—-—

__ ____________________ NAUJIENOS, Chicago, III,

LIETUVIU KULTŪROS DRAUGIJOS PADA-I
LINIU METINES KONFERENCIJOS

PROTOKOLAS
(Tęsinys) konferencijom dienoje turėta

Waukegan, III. Raportuoja J. ......
Mačiulis, pažymėdamas, kad jų) 
skyrius narių turi 70; bandyta 
išjudint veikimas, bet paskuti
nio meto darbuotes pasėkomis 
negalį daug pasigirti — rezul
tatai buvę menki. Gal šį sezo
ną pas.scks geriau.

Kenosha, Wis. Delegatė K. 
Rodavič.enė raportavo, kad jų 
skyrius turėjo parengimų sve
tainėse ir vieną pikniką; liko 
kiek pelno, šį sezoną vėl ren
gia vakarą. Nusiskudė, kad ne
skaitlingoje lietuvių kolonijoje 
sunkus veikimas, nes jaunimas 
draugauja ir apsiveda didžiu
moje su kitataučiais ir prie lie
tuviško veikimo sunku juos

Chicago, III. Pirmininkas K. 
Augustas pažymėjo, kad čia 
kultūros draugija kitokiu dar
bu neužsiėmė, išėmus įsteigimą 
jaunuolių skyriaus ir pakvietė 
to skyriaus delegatę p-lę Jose
phine Milleriulę papasakoti apie 
jųjų veiklą.

Delegatė raportavo, kad sky
rius turi susiregislravęs 900 na
rių Chicagos. ribose; surengta 
vienas šokių vakaras ir viena 
ekskursija laivu į Mi.lvvaukce, 
Wis. Jie dažnai mitingauja ir 
intensyviai rūpinasi, kaip pla
čiau išvystyti savo darbuotę or
ganizacijoje. Mano, kad atef* 
nantis metas bus daug sėkmin
gesnis ir našesnis.

Visi delegatų raportai priim
ti vienbalsiai.

13. Komisija Įnešimams ir 
Rezoliucijoms pateikė sekantį 
įnešimą: Socialiais Lietuvių
Kultūros Draugijos 
būti abiejų lyčių lietuviai be

moka vietinės draugijos nūs a- A
• ’ > 'V-' " , į * i V v, A 11« O CK. V C< 1S IV

tytas duokles,' bet itettiri teisių streį£ ' 
ir balso, teikiamų Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariams.

Duotas pataisymas, kad pat
sai principas šio įnešimo butų 
priimtas, vienok galutinas su- 
redagavimas ir pritaikymas pa
likti Kultūros Drauguos centro

Pataisytas Įnešimas priimtas 
vienbalsiai.

14. Nutarta pavesti vietinių 
skyrių sekretoriams rūpintis a- 
pie narių duoklių iškolektavi- 
mą.

15. Kultūros Draugijos ven- 
tro iždininkas C. Kairis patie
kė raštišką raportą už turėtas 
įplaukas ir išlaidas bėgyje me
tų. Raportas seka:

• L. Kultūros Draugijos Cen
tro ižde, lapkričio 5, 1939 m., 

kričio 17 d. Sokol Hali, 1615 
Racine St. Prasidės 3 vai. po 
pietų. Paskui bus šokiai.

Programą išpildys ‘Naujo
sios Gadynės” choras po vado
vyste Jono Byansko.

Kalbamas choras atvyks iš 
Chicagos.

Visi tiek vietos, tiek aplinki
nių miestų lietuviai yra kvie
čiami koncerte dalyvauti. Iš 
anksto perkant bilietai parsi
duoda po 40 centų, o prie du

Bėgyje 1940 metų sky- 
’ riai sumokėjo sekamai:

Roseland, III..........,......
Harvey, 111........... .........
Rockford, III...............
Melrose Park, III. .......
Aurora, III......... :....... .
St. Charles, iii. ........
Cicero, III. ....... ......... .
Gary, Ind. .................L
Kenosha, \Vis. ../........
Bazaro likučių parduota

2.50
2.50
7.50 
5.00 
5.00 
5,00

5.00
2.50

Viso ...........  $221.17
1939 metines konferen

cijos išlaidos ...  33.62

Lapkričio 20 d. 1940 m., 
kasoje buvo ....... $ 187.55
Iždininko raportas pr imtas 

vienbalsiai.
16. Nutaria, kad Kultūros 

Draugijos 1941 metinei konfe
rencijai vielą ir laiką paskirtų 
centro valdyba.

(Bus daugiau)

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

J

Pirko Namą
Ir Biznį

Auna Klupiškienė nupirko 
namą ir biznį iš' G. ir E. Kavo
lių, 3147 So Halsted Street.

Namas beveik naujas ir erd
vus. A. Klupšienč užlaikys “Ta
verną ir Lunchroom”.

nariais gaiiiMike Grimalis
............ 'Vėl Biznyje 

t f
Mike Grimalis vėl atidarė ta- / ’ • C )

.verną savame name: 919 W.

Praeityje jis tą biznį išnuo- 
muodavo kitiems, bet jis pats 
yra patyręs ir nedirbąs šapoje, 
todėl esą paranku ir pačiam 
stoti į b’znį. J.A.S.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
Naujienos” Įsteigė 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 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, š1 
patarnavimą “Naujienos” tei 
da nemokamai.

Naujienas”.

Diena Iš Dienos
z'

Praleis Žiemą 
Kalifornijoj

T0WN OF LAKE. — šiomis 
dienomis biznierius. John Vis
kantas, Sr., 4501 S, Hermitage 
avė., automobiliu išvyko į Ka
liforniją, kur žada praleisti vi
są žiemos sezoną. Ten bebūda
mas, neabejotinai, atlankys 
Los Angeles, llollywood ir ki
tas akiai patrauklias vietas be. 
kultūrines įstaigas.

Pabrėžtina tai, kad p-as Vis 
kantas yra nemaža pasidarba- 

priklausomybes kūrimosi Lu
kais. —Drg.

Josephine Gudaitė 
Susižiedavo

BRIGHTON PARK. — šios 
kolonijos populiari jamiuo ė 
Josephine Gudaitė, 2555 W. 
45 St., jau yra susižiedavusi su

Kadangi šiedu jaunuoliai turi 
nemažą draugų ir giminių, tai 
jų vestuvės bus didelės ir šau
nios. Data nustatyta sausio 4, 
1941 metais. —Frentas.

Kai
An-

Atremontavo 
Savo Namą

T0WN OF LAKE, 
šios kolonijos gyveni 
tanas ir Kotryna Mikaliunai 
pagražino savo namą, 4531 S. 
Paulina St., iš vidaus ir lauko 
pusės, tai dabar namas atrodo 
visai kaip naujas.

Apie Mikaliunus verta pasa
kyti ir tas, kad jiedu kitais 
metais minės savo 30 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuves.

Kaimynas.

Pas Lietuvius 
Partnerius 
VViscopsin

Bridgėportietės Mrs. Petro
nėlė Martinkaitienė, 3441 South 
Morgan St., ir Antanina L.kau- 
skaitė, viešėjo kel oliką dienų 
pas lietuvius fermerius Wisco.i- 
sine.

vičių, Goodman, Wis. Jo farma 

tvarkyta. Tuomet jau visą der
lių buvo baigę suvežti iš laukų 
ir pradėjo dirvas arti sekamo 
pavasario sėjai.

Chicagietėms patiko pas fer
merius, ir A. Likauskai ė pali
kusi ilgiau pabūti, nes K. Oku- 
levičius turįs tik vieną 13 me
tų dukterį Sazaną, kuri einantį 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugians, 

v negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y. _____

į mokyklą, todėl moteriškės pa
galba jam esanti reikalinga. P. 
Martinkaitienė grįžo namo ir 
tuoj užprenumeravo “Naujie
nas” kad K. Okulcvičius gautų 
žinių iš visur.

Taipgi buvusios pas Antaną 
Bagočius, Carter, Wis. Bagočius 
užlaiko užeigą, kur iš apylinkes 
lietuviai nuvykę Į miestelį mėg
sta užeiti.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(Chicagoj)
Thomas Shemaitis, 32, su Ge- 

nevieve Manelis, 22
Michael Sasnauskas, 26, (iš 

Lowell, Mass.) su Margaret Sul- 
livan, 25 iš Hyd? Park, Mass.)

Ernest Dulinski, 23, su Es- 
telle Klapatauskas, 22

Casimir Kulis, 29, su Sylvia 
Kruszynski, 28

Tony Pantaleo, 36, su Ana- 
bel Salins, 37

Valerian Janushas, 28, su Mae 
Wong, 20

Edward Dukes, 36, 
Williams, 36 
Isaac Shulman, 
Kapsis, 49

DeRoy Ne’son,
Kaps, 26

Daniel Woo(!s, 
ine Kiela, 28

Reikalauja
Perskirų

Anne Tunick nuo Daniel Tu- 
nick

Helen Jankovic nuo Joe Jan- 
kovic.

su Faisy

56, su Sadie

sa Ann31,

su Cathc31,

A

-5

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

AMERKA'S LARGEST 
SEUING BRAND ; . .

GERB, Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti ( 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

Ūse only one level tea-w 
spoonful to a eup of ' 
sifted flour for most recipes.

Gavo
Perskiras

Valeria Raila nuo Alfred Rai
la

sami:
Ji i'Riri inunnRVl 
(50YEARS 
‘ 25 0UNCCS Jį

JKJK .DoubleTested-Double Action

KC BAKING PONDE

KRA.F1

4558—Patogi, lengvai pasiuvama 
suknelė namų dėvėjimui. Mieros 
huo 34 iki 48.

are sure to be 
just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

Antrad., lapkričio 12, 1940

Dabar rodoma pirma filmą atga
benta Chicagon po 11 mėnesių!

“THE GREAT
BEGINNING”

0TIinifiVan Buren St. prie 
Q I U U BU Michigan Avė.

i(Buvusis “Sonotone”)

SOOTHE W0RKED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

e
fVW OVERWORKEDY Do they smart 
andburn? Murinę brings quick relief. 
Try two d r op s of Murinę night and 
moming and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or fee! tired.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

HRINE^ 
For Fą/fc Your 1— I M—CP

SOOTHES . CLEANSES . REFRE&HEF ,

KRAFT FRENCH 
DRESSING

MADOS

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiž- 
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L
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DŽIAUGIASI, KAD YRA MAŽAI JAUNU 
LIETUVIU PATAISOS NAMUOSE

“Lietųviąi Geri žmones”; Kitos žinutės iš 18 Apylinkės

18 APYUNKfi. — Aptaisas 
Gurskis, vietos gyventojas, ku
ris darbuojasi jąunuo’ių patai
sos name, sako, kad jie mažai 
gauna lietuviško jaunimo įna
miais. Prieš du metu, sako, bu
vo jų apščiai, o dabar 
Mat, lietuviai geri

Visi skubina su

nėra, 
žmones.

remontais
Niekad musų 

dar neremontavo 
kaip šiomis dienomis, žinoma, 
pradėjo “Naujienos”, kurios 
netikėtai dailiai išpuošė savo 
namą ir tuo paskatino ir kitus. 
Prie Halsted gatvės jau turi
me pataisytus namus — 2001 
Sr Hąlstęd, pp. Chernauckų, 

p. Juliaus Raiščio 
ir namą, (atrodo tikro 
1843 — pp. Ambrose 
ir hotelį. šis namas

‘obi valeliai’* 
savo namų

atnaujiną vidų naują maliava 
ir naujos šviesos, 671 W. 18 
gatvė. Kas daugiau? Nepamirš
kite, kad dabar yra laikas.

Vaxdą,ęlienis

Aną sekmadienį tapo suruoš
tas ant greitųjų mažas kuklus 
vakarėlis p. Simonui Skudui, 
vietos graboriui, nes pripuolė 
Šv. Shnano. Taigi, ta proga p. 
Skudas ir b.uvų pasveikintas 
vardadieniu. Daijiai pasilinks
minta, suteikta p. Skudui do- 
danų ir palinkėta sveikatos.

Pirmas plaukioja po "leikąv

1900 - 
vaistinę

taverną
taip pertaisytas, kad atrodo vi
sai naujas.

Who is next?

Pp. Petrauskai, 1750 South 
Union avė., remontuoja visą 
priekį tavernoj pp. Mikuckiai

Kiek laiko atgal buvo pra
nešta, kad jau keletas lietuvių 
turi savo laivus, kurie plaukio
ja po Lake Michigan. Bet tur
būt bęnę bus pirmutiųis ląivo 
savininkas musų 18-kietis p. 
Julius Savickas, 1720 S. Unięn 
Avė., tavernų savininkas. Jis 
jau per kelis metus plaukioja 
po “leiką”. Jo laivelis suima 
apie 15 žmonių, tik visa bėda, 
kati tas laivelis dar bevardis.

Naujoj vietoj

JAUNAS, GABUS KARININKAS 
“DĖDĖS ŠAMO” LAIVYNE

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

ADOMAS BALTUŠKA I
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

lapkr. 9 d., 10:00 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Trakiškių kaime, Mari- ■ 
jampolės parapijoj. Amerikoj I 
išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Petrą; 2 seseris, Elzbie
tą Kaminskienę ir jos šeimą 
ir Agotą Tarųuliunienę ir jos 
šeimą Gary, Ind.; pusseserę 
Marijoną Cičkęvičienę ir jos 
šeimą;, pusbrolį Joną Baltuš
ką ir jo Šeimą, o Lietuvoj 2 
seseris ir brolį Joną ir daug 
giminių ir draugų. Laidotuvė
mis rūpinasi Vincentas Bač- 
kauskas.

Kūnas pašarvota? Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
49th Ct., Cicero. Laidotuvės 
įvyks treč., lapkričio 13 d., 8 
vai. ryto iš kopi. į šv. Antano 
pąra.p. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. —

Visi a. a. Adomo Baltuškos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuo&irdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka,

Brolis, Seserys, Pusseserė, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Petkus, 
Tel. CICERO 2109.

kiek 
savo 

plaukų kirpykla į 1711 South 
Halsted St., sakų, kad naujoje 
vietoje geriau. Jis yra uolus 
“Naujienų” skaitytojas ir rė
mėjas. Aukavo $2.

Pilietybės reikalais

Petras Lapepis, kuris 
ko atgal persikėlė su

tybes. Vielinius aprūpina Juo
zas Kuzmickas. Jis dabar turi; 
gana patogią vietą ir kaip rei
kiant atlieka visus notaro dar
bus. Pilietybės, registracijos ir 
kitokių popierių pildymui bei 
“Naujienų” preųmųeratos rei
kalais galima kreiptis pas Kuz
micką. Jo, vaikai išpešioją laik
raštį 18-kiečiams apie 10 yą- 
andą iš vakaro. Reiškia, švie-, 
žios žinios nuo 10 iki 14 va- 
andų anksčiau negu kiti gauna 
per paštą. Su bet kokiu reikalu 
kreipkitės pas Kuzmickus, 1817 
S. Union avė.

Laurėncas Lauraitis, sūnūs 
Barboros (Eudeikaitės) ir dak
taro Alfonso R. Lauraičio, gi
męs ir augęs Chicago, III. bai
gęs pradinę mokyklą, įstojo į 
Morgan Park Military Academy, 
kurią baigė su pasižymėjimu. 
Baigęs aukštesnę militarę aka
demiją, įstojo į Northwestern 
Universitetą studijuoti medici
ną, bet čia bęfrudąniąs susipa
žinę su laivyno vyriausybės na
riais, kurie pamą.tę 'jo gabumus, 
ragino ir drąsinę ji įstoti į lai
vyną. Jaunam Lauraičiui tas la
bai patikę ir jis įstojo į N.orth- 
western Navai R. O. T. C. ir 
pradėjo lavintis laivyno moks
le.

Tarnavo Karo Laivuose 
“Wyoming”į Arkansasv

rimą (commission ąs Ensign in 
the Navai Reserve) gegužės m. 
1940 m., po to dar atliko vie
ną kelionę. Laivyno mokslas la
bai imponavo Ląųręnęą Laurai
tį, bet jis tūbini nepasitenkino. 
Bebūdamas laivyno tarnyboje, 
jis padalė prašymą perkelti jį 
į laivyno aviacijos skyrių ir jo 
prašymas tapo išpildytas. Jįs 
buvo priimtas mokintis skrai
dyti Glenview, Įll. aerodrome, 
geg. m. 1940 m. Šią skraidymo 
mokyklą pasekmingai užbaigė 
ir gavo paskyrimą vykti į ka- 
'rišką skraidymo mokyklą Pen- 
sącoloj, Florida. Tad ir pavie
šėjęs, kelias dienas pas savo tė
velius, Dr. ir Mrs. A. Laurai
čius, lapkr.r4; d. išvyko 4 me
tams lavinimosi Pen.sacoloj.

: i j
Veiklus Universitete

JUOZAPAS PETRAUSKAS
3252 So. Morgan St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 11 d., 11:00 vai. ryto, 
194P m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskr., Žvin
gių pąra.p., Lapkašių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
2 dėdes, Vincentą ir Juozapą 
Mockus ir jų Šeimas; 2 tetas, 
Barborą Ditchman, Domicėlę 
Giedraitienę ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
lapkričio 14 d., 1:30 vai. po
piet. Iš,koplyčios bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Petrausko 
giminės, draugai Ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dėdės, Tetos ir Gimines.
Laid. Direkt S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

Bynsą apkočiojo

l^cr kiek laiko “Naujienose’’ 
nebuvo Hynso, o pijicžaptis bu
vo ta, kąd lįynsas bęžioplinė- 
daiųas po Chicagą, ir ųesųspė- 
jęs, kaip, sako, greitai “runy- 
ti’?, nęsuspėjo pabėgti nuo 
“fliverio”, kuris jį pasigavo ir 
gerai apvoliojo.

Rugpiučio 10 dieną, apie 3:10 
po pietų tas jam atsitiko. Po 
dviejų, mėnesių suviršum dar 
Byn^ui kaulai ne tokie, kokie

Pirmą kelionę jis atliko, ant 
kąriško laivo šarvuočio “U.S.S. 
Arkansas” 1938 hietais, išplauk- 
damaą iš New Ybrkd. ' Aplankė, 
šias vietas: Boston, Mass., Ha
vana, Cuba, Noijfęlk, W. Va., 
Annapolis, sugrįždamas New 
Yorkan. Antrą treniravimo ke- 
ionę Laurėncas atliko 1939 me
tais ant naikintuvo (destroy.er) 
.“U.S.S. Borie” ir <<Wyoiwiųg”— 
šarvuočio. Jis taip pat prądęjo 
iš New Yorko, aplankydamas 
Bostoną, Guą^tąnomo, Cuba, 
Haygua, Cuba .ir Chai;lęston, 
N. Cąrolina.

Sugrįžęs iš tos treniravimo 
keliones, jaunuolis gavo pasky-

LUV LIMO Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Banketams 

ir Pagrabams
3316 So, Halsted Street

Tek YARDS 7308

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

ZIGMONTAS SEREIKA 
4549 Sp. Paulina, Yąrds, 6497

Pęrsiskyrę su šj.ųo pą&aųjj.ų. 
lapkričio 11 d., 2:20 V. ryto, 
1.94P, ip„ sulaikęs, pusės, amž., I 
gimęs Panevęžip apskr., Šedu
vos mieste ir pajrap. Ąmeri- L 
ko j išgyveno 38 metus. . I

Paliko dideliame, nubudime 
motjarį Oną, po tęvais Bj-ajins- 
kaitę, 2 sūnus, Joną, ir mar
čią Oną. anąkę Lęreitą ir Bo
leslovą marčią Emmą, brolį I 
Petrą ir brolienę, o I^iet. 2 
seseris, Ievą ir Dorąicęlę.

Priklausė prie Liet keistu
čio Paš. klubo, Gvardijos L. I 
Vytauto Drs-tėj.

Kūnas pašarvotas Į. Zolp 
kopi., 1646 W. 46th Št. Laido
tuvės įvyks lapkr. 14 U., ket
virtadienį, 8:30 vai. ryto iš I 
kopi, i Sy. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje a|s^>Ps Se' 
dujingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus hūlydė- 
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Zigmęnto Serei
kos giminės, draugai ir. pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisvėikihiipą.

Nuliūdę liekame, Moteris,, 
Sūnus, Marčios, Broliu, Anūkė 
ir Giminės.

Laid. Direkt. I, J. Zolp, Tel.. 
YARDS 0781.

buvo pirma. Vieną kęja irgi tą
sytum kaip “baliuųas” sutinus. 
Laike gydymosi apsčiai draugų 
buvo lankomas, o meistru-lo- 
pintoju ir “siuvėju” buvę mu
sų vienatinis daktaras Petras 
Zigiųontas Zalatofis, 1821 So. 
Halsted gatvę. / Bypsųs ą.čiuųją 
visiems draugams lankytojams 
ir daktarui Zalatoriui.

Pranciškus
Per Šv. Pranciškaus

surengta šauni “besieda" dau
geliui svečių dalyvaujant ir 
sveikinta Pianc.škus Anglickis, 
kuris dabartiniu laiku yra pas 
p-ą Juzę Pilkiepę, 6601 South 
Westcrn Avė. Suteikta dailių

diena

Bebūdamas Northwestern 
Universitete, ‘jaunąs Laurėncas 
'buvo vyriausią fotografas “Syl- 
labus” Yeąr lį>pok,. Daily North- 

!western ir “Purple Parrot” žur
nalų. Buvo narys Pre^Medic 
Club ir “Sextant” honorary na- 
vai fraternity.

Iš šio trumpo7 aprašymo ga
lima matyti, kad L. Lauraitis 
labai greitai žengia pirmyn ir 
galima tikėtis, kad jis pąąieks 
aukštą laipsnį savo pasirinkto
je šakoje. Laurėncas bene bus 
pirmas lietuvis-jaunuolis, kuris 
į trumpą laiką pasiekė tokį auk
štą laipsnį mililariniame-kariš- 
kame mpksle.

, Jo tėveliai gyvena Marųuette 
Parko kolonijoj ir yra geri lie
tuviai ir nuoširdžiai darbuoja
si lietuvių visuomenėje. Jo tė
vas l)r. Lauraitis yra pasekmin
gas danių gydytojas, ir užlaiko 
savo ofisą šioje kolonijoje. Jis 
specializuojasi vaikų dantų gy
dyme. ■

Liųkime jaunų i Laurencui R. 
Lauraičiui geros sveikatos, iš
tvermes ir pasiryžimo siekti ir 
pasiekti aukščiausį laipsni mi- 
litariam moksle.
, . Dr. J. P. Poška,

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KtUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jor 

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras KazimeraL 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S, CaĮifornia Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200 

So. Lowę Avę,; P. P. KiJJis—Pir
mininko pagėlb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapąviče—Iždo glob.; Ju 
Rachųnas—Iždininką?, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 Sq, Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonįų pri
žiūrėtojas. Susirinkimai ajtsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuviu Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į; drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU- 
BO 15 WARD0 VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; X VajŠvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai-—D, 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura^—kasierius.

PALAIMINTOS LI E T U V O~Š 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—yice-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt.

4917 Komensky Avė., Laf. 5211 
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė,; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir korėsp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitorius—Pirm.

400 S. Ta.lman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2541 W. 45th 
st.: Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin.

Rašt., 2902 W. Pershing JRd.; P. 
Montvidas— Kontrol. rašt., 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helęn Gramantienė —Kasierius. 
4535 So. Rockwell st 
Dundulis
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Je- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vaj. popiet, Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiau?.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rast., 3549 S. Hal
sted st.; Ųonstantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649; So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru- 
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shcmett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago. Iii.

dienio vakarą 7:30 vai toj pačioj 
svetainėje.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St; Stanislovas 
Kunevičius—Nut raŠt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt, 3534 So, Lpjye Avė.; 
Walter Dulevich — Kbritr. rašt 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiuąas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Pienis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Erne- 
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Emę- 
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vah vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

CLASSIFIED ADS.
——R" M

PERSONAL 
Asmenų Ieško

! VYRAS, PAVIENIS, pragyvena 
iš ręndų, ieško lietuvės apsivedi- 
mui, angliškai kalbančios, sveikos, 
targe 40 ir 50 metų amžiaus, kad 
prižiūrėtų namus, pagelbėtų krau
tuvėje. Rašykite Box 2436, 1739 S. 
Halsted St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

: kalais Eiti į tas Krautuve^ 
kmiM Skelbiasi Nanjientiy.

Dr. T.
Dr.-kvotėjas, 4157

liekis ir Pilkiene yra buvę 18 
kiečiai ir vieni kitų nepamirš 
ta. —Jūsų Bynsas.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atnige

UMHK
THEy IRĘ 900,000
STRONG OVER KERE

Are They Eating Food, Wearing 
Clofhes, dr Hats or Shoes 

Made or Sold by YOŲ?

VALDYBA LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO 15-to WARDO DEL 
1940 METŲ SEKANČIA: Pirm.

Floyd J. Dowiat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajsvila, 6140 
S, Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albapy St.; Fin.

I Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gurk, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. Žekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petrol, 5945 S. 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S. Mąplewood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen- 
to Street.

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolų ąnt ilgų

1739 So, Hąlsted St.
CHICAGO. ILt.

„„ I 4.Į.Į.I.
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LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATĘLIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI,, Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So, Mąpįewood 
ĄVe. Prospect 6249; Fin, Rašt,— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St;; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan
te, 3314 So. Lituanica Avę.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Laupiutę, 837 W. 34th PĮ, ir Vla
das’ Raila, 6801 So. nrtesian Aye. 
tel, Hemlock S370* Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pumą trę- 
Čiadienį, Bollywood svet,, 24Į7 
W 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Chpro pamokos yra kas penkta-

■ 7'y. . .L.;./. .

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. D. 
Simans, 2520 W. 70th St.; Sek
retorius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd St.; Finansų rašt. Jonas 
Tųnikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St.; Kasos globėjas Ona 
Jokubauskienė, 4409 So. Arte
sian Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollywood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St., 7:30 vaL 
vakaro.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racęvičią—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kąu- 
lakis—Fin. rašt, 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 
4589 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.jDr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 194Q METAMS: John Bagiu— 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., Š400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY- 
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Mędalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John, 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Mędalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
SpringfieĮd Avė.; Kasieriuą—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, Įll.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis. 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yrą kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. 'Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rast., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, I1L; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago: J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St.,'Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street, 7:30 vai. vakaro.

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

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J, 
Stui—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapa?—Prot. rašt, 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rast., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
^-kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

BROLIŲ SESERŲ LIe'TŲVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St; Vice-pirm.—Ant Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nuį. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 

.Mikas Bankevičius, 628 W, 18th 
St; Fin. rašt.—Peter Viršila. 3435 
So. Wallace St; Kontr. rast. —: 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičięnė, 1960 Canalport Avė. 
Dūtų sargąs—Juozas Geręltaua-. 
kas, 3132 So. Emofald Avė. .

REIKALINGA MERGINA mo- 
puoti grindis naktimis, nuo 7 iki 
12 nakties. Maller’s Building, 5 S. 
Wabash.

ŠVARI MERGINA ABELNAM 
namų darbui, virti ir skalbti, prie 
3 suaugusių. Nuosavas kambarys, 
maudynė. Nuo $10 iki $12. LONg- 
beach 3790.

REIKALINGA LIETUVĖ męieris 
kuri apsiimtų prižiūrėti moteriškę, 
gyventi vietoje. Du kūdikiai lauko 
mokyklą. RĘGent 8192.

HELP wanted—malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS NEVEDĘS vy
ras arba ženota pora prižiūrėti gy
vulius ant farmos. Sunkaus darbo 
nėra. 60 mylių nuo Chicagos.

Atsišaukite M. TAMAS, 
841 West 33rd St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS SU FIKČERIAIS, 4 
kambariais užpakaly. Naujai išde- 
koruota. Gera kampinė vieta. Ren- 
da $35. Kreipkitės: Jos. J. Radoms- 
ki, 2250 W. 23 Place, CANal 6369.

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

Pagelb TAVERNAS PARSIDUODA labai 
pigiai. Rcnda $30. Atsišaukite. Prie
žastis—savininkas turi kitą biznį. 
ABĖrdeen 9370.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
(vairus Pardavimai

PARDAVIMUI 3 ARKLIŲ sku- 
riniai pakinkiai beveik nauji. Par
duosiu už $10. Savininkas Frank 
Daniels. Atsišaukite 5314 South 
Unioh Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

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 assesn»entai užmokėti. Par
duosiu už $500.

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

FURNITURE-FIXTURE-WANTED 
Rakandų ir JtaKų Reikia

REIKALINGAS ANGLINIS IR 
gasinis pečius. Kas turite parduoti 
pašaukite CANal 6698.

FINANCE AND LOANS

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8246.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui 

’^*^*^^**>***x^^*^^»^^^*^^^*^*^*^>**^«*^*^*^**^*^l^^^^^W%**.

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. Westem Avė., Chi
cago. I1L Phone Republic 6051.

SUSIRINKIMAI
PRAKALBOS

L. D. DRAUGIJOS 4 kuopos ir 
L. SOC. S. Centralinfes kuopos ren
giamos prakalbos įvyks lapkričio 20 
a., Lietuvių Auditorijoje. Kalbės X 
Stilsonas iš Brooklyno ir geriausi 
^vietiniai kalbėtojai.

pirkinių reikalai* *U1 Į

tkeUbiasi Naujiena**.

G£R£ Nmiįicnų rifcufofr.
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Vėtra padare milžiniškus 
nuostolius Chicagoje
Užmušė ir Sužeidė Daug Žmonių

Vidurmiestyj Išdaužė Šimtus Langų Krautuvėse, 
Sugriovė Keliolika Namų.

60 mylių vėtra vakar prieš
piet praūžė per Chicagos mie
stų, padarydama didžiulius nuo
stolius, kurie siekia šimtus tūk
stančių dolerių.

Vėtra užmušė kelis žmones 
provincijoj, labai daug sužeidė, 
ir Chicagos vidurmiestyj išne- 
šiojojo šimtus didžiulių langų 
krautuvėse, t-C;
Daug Palaidojo Griuvėsiuose.

Keliose miesto dalyse ji su*? 
griovė namus ir jų griuvėsiuo? 
se palaidojo vienur po du-tris 
kitur iki 12-ką žmonių.

Vidurmiestyj vėjo išdaužtų 
langų stiklo skeveldroms ėmus 
byrėti j gatvę ir į krautuves, 
daugeliui praeivių ir krautuvių 
darbininkų buvo apipjaustyti 
veidai, rankos ir galvos.

Sugriauti Namai
Du žmones buvo užgriūti, 

kai. vėtra apvertė namų adresu 
5420" 'South" RUthėrfdrd' a Ve.;

Du maži vaikai buvo name 
ties 6012 South Tripp avenue, 
kurį vėjas taipgi apvertė.

Ties 1325 South Michigan 
avenue vėjas sugriovė ir kitą 
narna, kuriame buvo apie 12 
žmonių.

Namai buvo sugriauti taipgi 
ties 1416 Clybourn avenue, 
1100 Fullerton avenue, ir 8800 
bloke South Dante avenue.

Nukrito Didžiulė Iškaba
Vidurmiestyje, prie Randolph 

ir Michigan keli žmonės Vos 
nesužuvo, kai puo sienos yej^s 
nuplėšė didžiulę elektrikinę Hi- 
ram Walker’s< degtinę rekla
muojančią iškabą . ir ją visu 
smarkumu metė j gatvę.

Įvairiose miesto? dalyse: me
džiai, telefonųstiebai, šviesų 
stulpai? buvo įsvarlyti ištisomis 
gatvėmis į‘r vietomis taip tele
fonų, taip rgatvekąrių susisie
kimas buvo nutrauktas. - \ 

atėjo Chiėago/iš Iową 
valstijos, perv.’šiaurinr. dllinoiš 
valstijos kampų ’ir. pąlietė.; dalį 
Indiana Valstijos^ Ji ’ atūžė Ąu 
smarkiu lietum ir sniegų.

• - • •». • . ......
Trys žmones Sudegė ?

Canton, UI., miestelyje vėtra 
sugriovė namą. Jis užsidegė ir 
ugnyje žuvo tėvas ir jo du ma
ži vaikai: Lėwis E. Moore, duk

tė Alma ir mėnesio amžiaus 
sūnūs. . i

South Bentje, Ind., plytų už
griūtas mirė 27 metų darbinin
kas Justine F. Grzesiak.

Chicagoje vėtra sunkiai sužei
dė apie 20 ar daugiau žmonių. 
Kiek buvo lengvai sužeistų — 
dar nežinia. Sunkiausiai sdžeis- 
ti yra: ‘

11 metų George Paprock, 
3712 W. 56th St.;

Arthur Hoff, 8 metų, 6007 S. 
Tripp St.; (abu Šv. Kryžiaus 
ligoninėje).

Paul Hegstrom, 45, 8000 So. 
Peny Avė,;

Gust S. And’erson, 45, 7707 
Mansfield Avė.; (Irgi šv. Kry
žiaus ligoninėj).

Theodore Novack ir Danie) 
McCullom, 325 N. Wells;

James Kirkland, 919 N. Mi
chigan Avė.

Labai Atšalo.
Po vėtros visoj Chicagos apy

linkėj staigiai labai atšalo, ir 
vietomis termometras rodė ze- 
ro. Automobilių savininkams 
tai signalas pilti alkoholį į mo
torus!

Ties 848 Junior Tėrrace vė
tros nulaužtas medis užvirto ir 
mirtinai sužeidė nežinomą apy
jaunę moteriškę.

Gary, Ind., vėtra nuvertė ra- 
dio stoties bokštą ir nutraukė 
transliaciją. Įdomu tai, kad 
stoties 'Vardas yra “WIND”.

Karo Kontraktai 
Chicagos Firmoms

Carson Pirie Scott & Co. 
gavo $17,568.85 pirštinėms;

Eicor, Ine., $59,381 dina- 
motorui; .... ,

Cook Electric Co. $53,950 — 
telefono instrumentams;
. Cook and Chick Čq., $1,159 

mašinerijai gaminti;
; . Mcrciiry Manufacturing Co», 
$34,906.00 elektra operuoja
miems trbkams;
// Automatic Transportation 

Cri., $19,645.50 irgi elektro- 
trokams;

Erie Dolahder Construction 
Co., Libertyvile, $46,188.89 ke
liams Great Lakęs karo stoty- 
je. ■. ..

NAUJIENŲ-ACKE TelephoV*
TACOMA, WASH. 7^- Vėjas sugriovė tiltą, kurio pa

darymas atsiėjo $6,400,000. Savo ilgumu tiltas i|žima 
trečią vietą pasaulyje-

)

NAUJIENOS, Chicago, III.
'■ 11 '«■■■'■■« ■■■ I 'i ii ■ll*'*R...............  i—.— i ■

' NAUJIEM V-AUMtt d’elephou
ROCK ISL ND, ILL. — Margu’eritę Johnson, aukš

tesnės mokyklos mokytoja, kurios susižiedąvimą su se
natorium Gerald P. Nye paskelbė jos -tėvai; .

* 1 * ' *■' 1 ' ■ I. i, Į 1 ■■■■ ■'■■■ n. I t , *'| ............

Universal Bankas Suėmė Du Jaunus
Žada Grąžinti Vyrus už “Hit-and-
Dar3.5 —5% Run” Nelaimę

Baigia Likvidaciją.
Paskutiniame savo raporte ą- 

pie užsidariusių bankų stovį, 
receiveris Charles II. Albers, 
skelbia, kad Universal State 
Banko depozi toriai. gali tikėt š 
dar vieno dividendo. Jis bus 
mažas, nuo 3.5 iki 5%.

Praeityje bankas išmokėjo 
42.5%, tokiu budu jis užbaigs 
likvidaciją štigrąžindamas de 
pozitoriams nuo '46 iki’-47.5% 
nuošimčių, arba 46—47 centus 
nuo kiekvieno uždaryto dolerio, 
tai yra, nepilnai pusę pinigų, 
kuriuos depozitoriai banke tu
rėjo, kai jis užsidarė.

• Ji - - j - - -- ' —

Vogė, Nes Neturėjo 
Kuo Pragyventi

Du jauni žmonės užvakar.at
ėmė $5.(KI. nuo vieno taksi šo
ferio. Netrukus abu buvo Suim
ti. Pasirėdė, kad jie yra vyrąs 
ir žmona, 22 metų Lavvrėncc 
Stegan, ir 18 metų Fern Ste- 
gan, nuo 507 Fullerton avenue.

Jie prisipažino, kad pradėjo 
daryti apiplėšimus, nes neturi 
kuo pragyventi. Neseniai apsi
vedė ir apie mėnesis laiko at
gal jaunasis Lawrence Stegan 
prarado darbų.

Walter Savickas ; 
Pasidavė Operacijai

Evangelical ligoninėj e,7 adre
su 5421 South Morgan Street, 
buvo padarytas . operacija 
brightonparkiečiui Walte,r Ą. 
Savickiui, 4423 South Frąncis- 
co avenue. Ligonis jaučiasi ge- 
rai, ir kai operacijos žaizdos 
sugys, jisai grįš namo. Lanky
tojai, rodos, leidžiami. Drg.

' • 'j • ■ 
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Pasisekė Dariaus- 
Girėno Posto 
Paliaubų Iškilmės 

. ._______________y. .-7 ■

Chicagos lietuvių publika lą1- 
bai skaitlingai susirinko į \ Pa
liaubų Dienos iškilmes, kurias 
sekmadienį surengė Dariaus- 
Girėno Postas. Iškilmės įvyko 
Posto naujai pastatytoje salė
je, ir daugeliui iŠ publikos t> 
ko ją pirmą kartą pamatyti.

Programas susidėjo iš kal
bų, “floor showM, bųgle and 
drum corps nuiįierių, taipgi 
Šokių.

Užmušė 73 metų senelį prie 
b 35th ir Archer

Brighton Park nuovadoje po 
areštu yra du jauni vyrai, bro
liai, 21 metų Bruno ir 26 metų 
Edward Majszak, aini nuo 3214 
S. Ashland avenue.

Prie 35-tos įr Archer avenue 
sekmadienį jie csuyažinčjo ir 
mirtinai sužcįdė.i7.3/- metų Da- 
niel B. Scully, gyvenusį adr. 
3612 South Hamiltpn ■. avenue. 
Jaunuoliai... nestojo suvažinėtam 
duoti pagalbos, bėt kuogreičiau- 
siai dūme iš įvykio vietos. Bet 
abu buvo} suimti. Pasirodė, kad 
jų automobilis buvo vogtas.

Kitas “hit-ahd-run” vairuoto
jas .vakar užmušė apie 60 me
tų vyrų prie '484'08 ir Throop 
gatvių: Kaij) vairuotojo, taip ir 
užmuštojo pavardes nėra ž'nu-

• 'V-.

' y Suvažinėjo šešis.- "
Vėl kitas. ‘ Uvairuotojas-pabė- 

gelis”, sunkiai sužeidė šešis 
žmones, laukusius gatvekario. 
9-tos ir Wabash avenue. Ir jis 
bandė pabėgti, bet policija gavo 
jo mašinos numerį ir vairuo
toją susekė. Jį areštavo namie 
Tai buvo 24 metų Austin Rliei- 
ner, gyvenantis adresu 4152 
Gladys avenųė; ? 7 y
šešios Kitos Autom. Aukos.
Automobilių nelaimėse vakar 

ir užvakai* vakare taipgi žuvo 
ir šie žmonės:

58 metų/Albert Meyer, 2537 
Sheffield avenue;

28 metų Ėranfc Opyt, 732 W. 
1184h Street;/ /
; 66 metų ūkininkas Thomas 

Garry, iš Hųntley, IH.;
14 metų Heleri MortelJ, 1453 

North Lawler- ayenue;.
61 metų Mary Lanzillotti, 

1033 Lytie Street, .ir C
79 metiį William J.. Harring- 

ton, 3122 Wcst 161h street.
• ’ • ’’.X ■ f , /. ’’V ,

Sekniadienio rytą gaisras iš
tiko Marųųette Parko pavlliona 
prie 68-tos ir SacrarUento gat
vių. Ugnis prasidėjo nuo neat
sargiai numesto -degtuko.' Nuo 
stoliai gana dideli. 
——————1 ....... . .. ..... j .......y     __
;^iiimini 111 j |ii'in■iiiuiiiiiiniiiiil i ii . iii „

“Penzanco Piratai” 
(Pirates of/PenMJftce)

Lapkričio-Nov. 24 d. ■
NAUJOS GADYNES CHORAS

miiiiri|,■- , i

Jaunas Smuikininkas
Greitai Progresuoja 
Muzikos Pasaulyje

Adomas Micevičius
Kuomet Kansas City Phil- 

harmonic Orchestras atidarė 
savo 1940-41 sezoną praeitą sa
vaitę, musų lietuvis muzikas, 
Adomas Micevičius, kuris, yra 
jos narys ir groja violų sekci
joj, turėjo priežasties ypatin
gam džiaugsmui.

Nors jis yra,-taip sakant, pat
sai, jauniausias šios organiza
cijos narys, bet jau taip gerai 
pasižymėjo, kad jo pozicija or
kestre buvo atkelta net dviems 
vietoms priekin. Tas reiškia, 
dabar jis yra daug arčiaus prie 
tos visų siekiamos pirmosios 
kėdės.

Be abejo, visi Adomo drau
gai ir pažįstami, kurių jisai la
bai daug turi, džiaugiasi, kad 
Adomui taip puikiai sekasi sa
vo profesijoj.

Adomas yra vienintelis sū
nūs nuoširdžių dailės rėmėjų, 
Adomo ir Elenos Micevičių.

Šiame šio orkestro sezone da
lyvaus net šeši pasauliniai žy
mus artistai, kaipo solistai su 
orkestrą. Tarp jų bus ir musų 
lietuvaitė, Ona Katkauskaitč- 
Kaskas, kontralto ir Metropoli
tan Operos žvaigždė.

? ' Nora G.

Sunkiai Serga 
Antanina Jonaitis

Šiomis dienomis sunkiai su- 
sirgo waiikeganietčj p. Antanė 
na Jonaitienė. Ji guli Chicagos 
Ąųgustana ligoninėje, 409 We.st 
Dickens §t., .kur jai buvo pa
darytą pavojinga vidurių opęr 
raciją; vLi^Cnęs kambarib numę- 
rls- yra301. Draugai ir pažį - 
stami, kuriems laikas leidžia; 
yra kviečiami ją aplankyti.

P-ai Jonaitienei linkime lai
mingai iš po operacijos atsi
gauti ir greitai pilnai atgauti 
savo sveikatą. Drg.

“Pirmyn” Turėjo 
Didelį Pasisekimą 
Detroite, Mich.

’ Nuvargę, bet labai patenkin
ti vizitu, Vakar rytą iš Detroi
to, Mich., grįžo “Pirmyn” Cho
ras. Jis ten buvo nuvykęs sek
madienį detroitiečiam.s suvai
dinti garsiąją operetę, “Blossom 
Time” —- “Kai Gėlės žydėjo”. 
Dainininkai pasakoja, kad pu
blikos Detroite turėjo pilnutėlę 
salę, ir atrodo, kad veikalas vi
siems labai patiko.

Pereitą pavasarį ^Pirmyn” 
choras tą pačią operetę,, buvo 
“eksportavęs” į Clevelandą, ir 
jau du kartu ją statė Chicagoj, 
visur šu dideliu pasisekimu. 
/ ' " —R.

Traukinys Užmušė 
Tris Žmones

Prie Apple River, III., Illi
nois Central traukinys užmušė 
tris žmones. Jie važiavo namo 
iš pamaldų vietos bažnyčioj: 
Frank Beggin, 75, jo sesuo An- 
nie Beggin, 70, ir Mfrs. Irene 
Leamy, 62, visi Apple River gy
ventojai. , -

VAKAR CHICAGOJE
• Apskričio ligoninėje mirė 

44 metų chicagietis, Michael 
Kaczynski, nuo 1426 Newberry 
avenue. Eidamas gatve jis stai
ga pavirto ir persikėlė galvą.

• Į vaistinę adresu 7900 S. 
Racine avenue, atėjo nežino
mas jaunas žmogus ir paprašė 
vaistų. Juos gavo, bet vien 
vaistais nepasitenkino. Pasiėmė 
ir $122 iš registerio. Už vaistus 
nemokėjo.

• Chicagoje lankosi Narvi- 
ko, Norvegijos uosto majoras, 
Theodor Broch. Naziams uos
tą užėmus, Broch pabėgo iš 
Norvegijos. Po ilgos ke ionės 
per Švediją, Rusiją, Sibirą ir 
Japoniją atvyko į Jungtines 
Valstijas. Jis dabar važinėja 
sakydamas kalbas už Amerikos 
medž.aglnę pagalbą Angį j J. 
Vakar jis kalbėjo Sherman 
viešbutyje, kartu su William 
Ailen White, prezidentu komi
teto “To Defend America by 
Aidlng the All.es”.

• Ties 5400 Monroe Street, 
vakar nežinomas, iš kažkur at
sibastęs, šuo apkandžiojo tris 
mažus vaikus.

• Chicagos Universitetas 
skelbia, kad į jo literatūros 
profesorių sąstatą vėl grįsta 
garsus Amerikos rašytojas-no- 
velistas ir dramaturgas, Thorn- 
ton Wilder.

• Ties 6231 South Wabash 
avenue, vakar buvo atrastas 
mirtinai nudurtas 62 metų 
Frank Wetrick, Oak Harbor, 
Ohio gyventojas. Jis tarnavo 
už karpenterį New York Cent
ral gelžkeliui. Policija spėja, 
kad velionis buvo vagilių auka, 
nes visi jo kišenini buvo ištuš
tinti.

• Oro biuras vakar prana
šavo, kad šiandien Chicagos 
miestą aplankys pirmas snie
gas.

• Vakar į Atlanto vandeny
ną išplaukė dar du karo laivai, 
ikišiol tarnavę Michigan ežere. 
Jie yra “Sacramento” iš Michi
gan City, ir Paducah, kuris iki
šiol. buvo prie Duluth, Minu.

• Bridėwell kalėjimo l’goni- 
nėje vakar mirė 33 metų chi
cagietis John Mortimer. Spa’ių 
21 d. policija jį sunkiai pašovė, 
kai Mortimer baudė pabėgti su 
vogtu automobiliu. Jis neseniai 
baigė metų terminą Pontiac ka: 
Įėjime už vagiliavimą. v

. T ‘ ' i - . •

• 40 metų plieno darbinin
kas, James Hogan, norėjo už
tikrinti, kad jo bandymas nu
sižudyti pasiseks. Pirmiausia 
persikirto sau gerklę peiliu, po 
to iššoko iš lango viešbutyje, 
kuriame jis gyveno adresu 342 
West Chicago ayenue.

• Trys jauni vagiliai vakar 
prisipažino, kad jie papildė 21 
plėšimą ir pasivogė 10 automo
bilių. Jų karjera pasibaigė, kai

DDAMV XT ™ NĄUjnCNV-ACMB’Mephntr
BRUNa, N. Y. — Thomas Conroy, namo prievaizda, 

kuris prisipažino pasmaugęs Genevievė Connolly, 10 me
tų mergaitę.

AntraęL, lapkričio 12, 1940

policija vakar visus tris sučiu
po. Jų pavogtas grobis siekė 
apie $15,000. Suimtieji yra 19 
metų Edward Spurr, 2607 Og- 
den avenue, 20 metų Bernard 
Kldh> ir jo brolis Sidney, 19, 
nuo 1311 South Sawyer avė.

• Lopšelyje nutroško 6 mė
nesių mergaitė Ceci ia Zolna, 
4833 South Marshfield avenue. 
Ji įsisuko { patalinę.

Gimimai 
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

GAIGALAS, Irene, 2’619 W. 
35th Street, gimė spalių 31, tė
vai: George ir Helen. /

PELKA, Michael, 4215 South 
Mozart Street, gimė spalių 24, 
tėvai: Raymond ir Stella.

VILEIŠIS, ----------- ,— 4432
South California Avenue, gimė 
spalių 31, tėvai: Peter ir Vita.

MARTIN, Blaine ir Eileen 
(dvynukai), 3242 South Lowe 
Avenuė, gimė spalių 24, tėvai: 
Thomas ir Cecile.

PATRICKUS, Lawrence, 1338 
Divcrsėy .parkway,. gimė spalių 
23, tėvai: George ir Ludmila.

MANIKAS, Kathryn, 4311 
Archer Avenue, gimė spalių 25, 
tėvai: Alphonse ir Helen.

GEDAMINAS, Lucille L., 
4383 South Talman Avenue, gi
mė spalių 29, tėvai: Anthony 
ir Dorothy.

GURSKI, Jcan, 1318 North 
Leavitt street, gimė lapkričio 
3, tėvai: Anthony ir Irene.

Aleksiunai Šventė 
25-ių Metų 
Sukaktuves > . r •
Išauklėjo Dvi Gražias Dukteris

CHICAGO LAWN. — Prieš 
pora savaičių draugai, p. 0. Mi
kalauskienės vadovybėj, suren
gė puotą paminėjįmub Marijo
nos ir Karolio Aleksidrnų 25 me
tų vedybinio gyvenimo- sukak
tuvių. . ’ -

Puotoj, kuri įvyko Aleksiu- 
nų namuose, dalyvavo daug ar
timų giminių, bęi .draugų.. Jur
gis Stungis buvo' vakaro vedė
ju. Tarp pasakiusių kalbas pa
minėtiną Aleksiunų duktė Salo
mėja, kuri neseniai sugrįžo iš 
Rusų okupuotos Lietuvos. Per 
pereitus du metu ji studijavo 
Kauno universitete.

Ji sakė, kad Lietuva jai la
bai patikus ir, kad vėl grįž ten 
kada tėvynė pataps laisva.

Aleksiunai turi ir kitą duk
terį, Albiną. Ji baigus biznio 
kolegiją ir jau dirba. Yra veik
li Keistučio choro narė.

A. M-nė.




