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SUGADINTI ŠEŠI KARO LAIVAI |
Italijai lieka tiktai trys didesni laivai 

ir submarinai

NACIAI SUTINKA KOMUNISTŲ ATSTOVUS VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
13 d. — Anglų bombanešiai, 
vakar bombarduodami Taranto 
karo brzę, sunkiai sužeidė du 
didelius italų karo laivus. Ma
noma, jog trečias didelis italų 
karo laivas smarkiai nukentė
jo, bet žinios nepatikrintos.

Italai dar turėjo šešis dide
lius karo laivus, bet d .bar jiems 
iš viso pasilieka tiktai trys stlpr 
rus karo laivai.'

Be minėtų didelių karo lai
vų anglams pavyko sunaikinti 
du krciseiius, ir du pageli inius 
karo laivyno laivus. Britų ad
miralitetas skelbia, jog šios ži
nios yra tikros, nes britų la
kūnams pavyko padaryti foto
grafijas, kurios parodo kokioj 
padėtyj pasiliko italų laivynas, 
kai bombardavimas buvo baig
tas.

Kiti britų orlaiviai sunaiki
no 4 italų laivus, kurie stovė
jo Valona uoste, Albanijoj, šios 
žinios patvirtintos per Belgra-r 
dą.

Ministeris pirmininkas Chur- 
chill paskelbė šių linksmų ži
nių Anglijos parlamentui. Jis 
jiats buvo labai patekintas ir 
gera savo nuotaika užkrėtė vi
sus britų parlapiento narius.

Churchill išreiškė padėkų vi
siems britų jurininkams ir ka
ro lakūnams, kurie parodė di-

Britai gaus 40 “skrai
dančių tvirtovių”
WASHINGTON, D. C., lapk. 

13 d. — Pranešama, kad atei
nantį mėnesį britai gaus 40 
naujų “skraidančių tvirtovių”.

Rooseveltas prižadėjo 50% 
Amerikoj gaminamų ginklų bri
tams, reiškia jie gaus - pusę 
Boening dirbtuvėse baigiamų 
statyti orlaivių.

žinovai tvirtina, kad minėti 
orlaiviai lengvai galės nuskristi 
iš Amerikos į Angliją. Prati- 

* mų metu Amerikos lakūnai nu
skrido daug didesnes juros at
stumas.

Audra užmušė 2 mi
lijonus kalakutų

WORTHINGTON, Minn., lap* 
kričio 13 d. — Vienas didžiau
sių kalakutų augintojas pareiš
kė, jog audros metu žuvo nuo 
dviejų ligi keturių milijonų ka
lakutų.

Vien tiktai Worthingtono 
distrikte žuvo 90% auginamų 
kalakutų.

Yra tokių ūkių, kuriuose bu
vo ligi 30,000 kalakutų, bet po 
audros neliko nė vieno gyvo. 
Kituose distriktuose mirtingu
mas žymiai mažesnis, bet žu
vusiųjų skaičius labai didelis.

W. Green tarėsi su 
prezidentu

WASHINGTON, D. C., tapk. 
13 d. — William Gresn, AFL 
pirmininkas, šiandien ilgai kal
bėjosi su prezidentu darbinin
kų reikalais. Green užtikrino 
prezidentui, jog AFL mielu no
ru sutiktų pasitarti su kuriu?

de’ę drąsą. Britų lakūnai turė
jo perskristi labai stiprią prieš
lėktuvinių kanuolių ugnį. Visi 
lakūnai leidosi žemai, kad pa
leista bomba tikrai kliūtų sto
vinčiam laivui.

Šios kovos rezultatai labai 
sustiprino britų pozicijas visa
me pasaulyj. Kai franeuzų lai- 

| vynas pasitraukė iš kovos lau
ko, tęsia Churchill parlamentui, 
tai britai turėjo laikyti dideles 
karo jėgas rytų Viduržemio ju
roje. Italai nedrįsdavo išplauk
ti iš uostų, bet jie sudarė dide
lį pavojų.

Dabar kai kuriuos stiprius 
karo laivus britai galės panau
doti ir kitose vietose. Jie ne
būtinai privalės eiti sargybas 
Viduržemių juroje.

Italai vakar paskelbė, jog 
vienas karo laivas smarkiai nu 
kentėjo. Ne vienas, bet šeši. 
Paliestas Littorio klasės laivas, 
35,000 tonų, kurio visas pry- 
šakis paskendęs. .Conte di Ca- 
vour klasės laivas, 23,000 tonų, 
išmestas ant kranto; užpakali
nė laivo dalis paskendus, kyši 
tiktai laivo bokštas. Du kreise
riai visai paskandinti^

Britų bombanešiai vartojo 
specialias torpedo laivams nai
kinti. Paprastos bombos nebū
tų tiek nuostolių padariusios.

Churchill pasakė, jog nesu
grįžo du britų bombanešiai.

nors CIO aukštu rinktiniu tai
sos reikalais.

Prezidentas negalės atvykti į 
AFL konvenciją, kurį prasidės 
ateinantį pirmadienį’ N. Orlean- 
se. Prezidentas pažadėjo para
šyti atsišaukimą fJ organizuo
tus darbininkus.

Green pareiškė, kad CIO prieš 
kelis metus jau buvo sutarusi 
su AFL, tuo metu derybas ve
dė iždininkas Charles Hovvard, 
bet J. L. Lewis uždėjo savo ve
to ir visi pasitarimai nuėjo nie
kais.

Dabar Lewis turi žymiai ma
žesnį pasitikėjimą, negu turė
jo prieš kurį laiką.

Britų lakūnai moky
sis Amerikoj

WASHINGTON, D. C., lapk. 
13 d. — 4,000 britų lakūnų bus 
priimta į Amerikos aviacijos 
mokyklas, žiemos oras Kana
doj neleidžia lakūnams atlikti 
reikalingus pratimus. Be to, 
Amerikos skraidymo mokyklos 
daug aukščiau stovi, negu bri
tų.

Jeigu britai gaus “skraidan
čias tvirtoves”, tai turės turė
ti labai įgudusius lakūnus.

Karo vyriausybė pareiškė, 
kad ji mielu noru sutinka mo
kyti anglus ir kanadiečius. Ma
noma, jog britai vyks į Miami 
karo mokyklą.

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

Giedra ir šalta.
z. {Saulė teka 6:36 v. r., leid
žiasi 4:81 v. v.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Nacių ministeris von Ribbenlrop, maršalas Keitei ir kiti aukšti nacių vai-

(liniukai sutinka Berlyno stotin atvykusį sovietų premjerą V- Molotovą (viduryj)

Laidojo tuščią 
karstą

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
13 d. — 500 jaunų mergaičių 
susirinko prie tuščio karsto St. 
Lukas bažnyčioje. Jos atėjo į 
kapus palydėti savo kląses drau
gės Genovaitės Cdnhofiy, .kurią 
nužudė prižiūrėtojas Cbnroy.

Policija sulaikė nužudyme 
įtariamą žmogų, bet ligi šiam 
metui negali išaiškinti nužudy
mo priežasties.

Cohroy prisipažįsta, kad jis 
mergaitę pačiupęs’ ir įmetęs į 
degantį pečių, bet negali išaiš
kinti ii- pats nežino kodėl jis 
taip pasielgė. ' >.

Amerika davė bri
tams bombų taikiklį

WASHINGTON, D. C., lapk. 
13 d. — Pranešama, kad Ame
rikos karo vyriausybė nutarė 
atiduoti britams jau pasenusį 
orlaivio bombų taikiklį.

Amerikos kariuomenė turi 
naują, geresnį, bet jį laiko ka
ro paslaptimi ir niekam jo ne
duos.

Amerikos pasenęs taikiklis 
yra daug geresnis už dabarti
nį britų taikiklį. Jeigu britai 
norės, jeigu jų lakūnai mokės 
jį vartoti, tai Amerikos kariuo
menė jiems leidžia juo naudo
tis ir pasigaminti norimą skai
čių.

Graikai paėmė daug 
belaisvių

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 13 
d. — Graikų karo pranešimas 
sako, kad italų apleistose vie
tose jie rado daug sužeistų ita
lų kareivių. Sužeistieji ir ne
laisvėn suimtieji vežami į už
frontę.

Graikų vyriausybė organizuo
ja dideles koncentracijos sto
vyklas, kur mano sudėti visus 
karo belaisvius.

■šiandien italai nepuolė nei vie
name fronto ruože. Manoma, 
kad naujai atvykęs generolas 
Soddu yra pasiryžęs Aiską per
organizuoti.

Beveik visose vietose graikai 
jau pasiekė pirmykštę gjęąikų 
albanų pieną. Į Atėnus jau at 
varyta 500 suimtų Mtalų.

rybąs su Hitleriu V
BERLYNAS, -Vokietija, lapk. 

13 d. — Komisaras Molotovas 
4 valandas kalbėjosi su Hitle
riu. Viešumop ligi šiam metui 
nieko nepaskelbta, bet kalbama, 
jog eina derybos apie glaudų 
sovietų Rusijos rir Vokietijos 
bendradarbiavimą.

Pasitarimuose dalyvavo De
kanozovas, kasyklų komisaras 
Novos j ari, sovietų ambasado
rius šcharcėv dr daugelis kitų 
atvykusių patarėjų.

Iš vokiečių puses delegacijai 
pirmininkavo pats Hitleris. Da
lyvavo Ribbentropas, He,ss, 
Goeringas, maršalas Keitei ir 
kiti. Molotovas visą rytą kal
bėjosi su Goeringu ir Hess.

Pramonininkas Krupp daly-1 
vavo Molotovo surengtame po
kyly j. šiandien visi rusai daly
vaus vokiečių surengiame ba
liuje.

Audroje žuvo 27 an
čių medžiatojai

CHICAGO, III., lapkr. 13 d. 
— Teko patirti, kad šiomis die
nomis siautusios audros metu 
žuvo 27 ančių medžiotojai. žu
vusiųjų tarpe yra trys iš Illi
nois valstybės, o kiti iš greti
mų.

Daugiausia žuvo Mississippi 
pakraščiuose. Vanduo labai stai
giai pakilo ir nunešė audros 
užpultus medžiotojus.

Kiti žuvo nuo krintančių me
džių, trečius žaibas užtrenkė, o 
dar kiti vėjo buvo nutrenkti 
nuo uolų ir užmušti.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
13 d. — Kongreso pirmininkas 
Rayburn šiandien paskelbė, jog 
ateinantį antradienį kongresas 
priims nutarimą baigti šią se
siją. Demokratų viršininkai iš
siuntinėjo laiškus visiems savo 
nariams, lieptfąrpi dalyvauti šau
kiamo j sesijoj.

Senatorius Taft paskelbė, jog 
respublikonai dės pastangas pa
sipriešinti tokiarp nutarimui. 
Užsienio padėtis yra labai pa
vojinga ir kongresas privalo bu
dėti visą laiką.

Rayburp, tųrė(dąmas kongrer 
so narių daųgiųn^, tikisi pra
vesti savo ų.ųsistatymą.

- "" I •' • • ; ■

Molotovas tęsia de- AFL siūlo CIO dar
bininkams taiką

NEW ORLEANS, lapkr. 13 
d. — George Meaney, AFL iž
dininkas pareiškė, jog jis nu
mato galimumus įgyvendinti 
taiką darbininkų tarpe.,

AFL niekad neturėjo jokių 
agresingų tikslų CIO darbinin
kų atžvilgiu. Džiugina ta ✓ap
linkybė, kad daugelis CIO dar
bininkų pareiškė norą tarpusa
vy j taikiai gyventi ir yra ne
patenkinti nesąmoniningais John 
L. Lewis pareiškimais.

Jeigu Lewis laikysis savo 
žodžio ir pasitrauks iš CIO va
dovybės, AFL sutarimas su 
CIO yra -galimas ir taika bus 
įgyvendinta.

USA kariuomenė 
nevartos kalavijo
WASHINGTON, D. C., lapk. 

13 d. — Karo vadovybė paskel
bė, kad Amerikos kariuomenė 
nebus mokoma vartoti kalavi
ją, kol ji neišmoks gerai var
toti visus reikalingus ginklus 
moderniškam karui vesti. Ka
rininkai neprivalės nešioti kala
vijo muštro metu.

Iš viso kalavijas skaitomas 
pasenusiu ginklu ir iš kariuo
menės bus visiškai išstumtas.

Oficialiai kalavijas dar nepa- 
niakintas iš Amerikos kariuo
menės, bet kareiviai jau nemo
komi. kaip jis vartoti, 

-—■y— ------------------------------------------—

Laivynui reikalingos 
naujos bazės

... ‘ .

WASHINGTON, D. C., lapk. 
13 d. — Pranešama, kad laivy
no vadovybė nori įsigyti nau
jų karo bazių Atlantiko ir Pa- 
cifiko vandenyse.

Admirolas Greenslade, kuris 
nesenai inspektavo vakarų In
dijos, mano, jog tinkamam 
Amerikos žemyno apgynimui, 
reikia įsigyti dar naujų bazių 
lotynų* Amerikos valstybėse.

Užsienio reikalų departamen
tas jau veda derybas su kai 
kuriais Amerikos kraštais. Ma
noma, jog derybos duos teigia
mų rezultatų ir Amerikos lai
vai galės rasti reikalingas su
stiprinimo vietas.

— Britų orlaiviai iš naujo bombardavo Durazzo uostą Al
banijoj. Padaryta dideli nuostoliai uoste, pataikyta laivams ir 
uždegtas kitas benzino sandėlis.

— Molotovo ir Hitlerio derybos eina prie galo. Specialis
tai dirba galutiniems tekstams paruošti.

— Japonų specialus pasiuntinys Haruhiko Nishi skubiai 
išvyko į Berlyną. Sakoma, kad jo kelionė surišta su Berlyne 
vykstančiomis derybomis.

— Anglų aviacija bombardavo Paryžiaus priemiesčius; kur 
franeuzai gamina vokiečiams karo medžiagą.

— Franko panaikino korteles mėsai ir kiaušiniams. Sako, 
kad ispanų valstybė negali kontroliuoti viso ūkio. Kontrole nau
dojosi privilegijuotieji.

— Vokiečiai privertė mažą Lichtenšteino valstybę gesinti 
šviesas naktį, kad nepasinaudotų priešo lėktuvai krypčiai nu
statyti.

— Vien tiktai iš Kalifornijos pasiųsta Anglijon 1,745 or
laiviai.

— Britų vyriausybė perspėjo Franko, jog Tanger zona pri
valo likti nefortifikuota. Britai neleis ten statyti jokių tvir
tovių.

— Paleista brooklinietė Agelov, kuri buvo areštuota sąry- 
šyj su Trockio mirtimi.

Didvyriškai kovoda- Pershingas gali al
mi išgelbėjo 29 laivus stovauti USA Fran-

RYTŲ UOSTAS, Kanada, lap
kričio 13 d. — 65 jurininkai 
Jervis Bay laivo, kuris išgel
bėjo 29 britų laivus, tapo išgel
bėti.

Jervis Bay, 14,000 tonų lai
vas, ryžosi pasipriešinti vokie
čių dideliam karo laivui, kai šis 
lapkr.-' 5 d. 'užpuolė mažai gink
luotą, bot iš 38 prikrautų lai
vų susidedantį, britų kanvojų.

Vokiečiai pataikė į Jervis 
Bay, bet kapitonas nutarė at
sišaudyti, kad tuo budu kiti 
britų laivai galėtų pabėgti. Dvi 
valandas ėjo kovos su vokiečių, 
tuo tarpu kiti britų laivai 
paleido dirbtiną rūką ir paspru
ko.

USA pripažįsta 
Cartiacho Mek- T

sikos Drezidentu
WASHINGTON, D. C., lapk. 

13 d. — Prezidentas Roosevel- 
ta.s paskyrė naujai išrinktą 
viceprezidentą Henry A. Wail- 
ace specialiu Amerikos pasiun
tiniu dalyvauti prezidento Ca- 
macho inauguracijos iškilmė
se.

Dabar išsklaidyti visi gan
dai, kuriuos rinkimus pralaimė
jęs Almazan leido, tvirtinda
mas, jog Suvienytos Valstybės 
nepripažinšiančios Camacho.

2 NAUJI ŽEMĖS DREBĖJIMAI RUMINI JO J
Išgązdinti žmonės 

bėga iš namų
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

lapkr. 13 d. — Praeitą nakt; 
Bukarešte buvo du nauji že
mes drebėjimai. Du smarkus 
judėjimai sekė vienas paskui 
kitą. *

Tūkstančiai Bukarešto gy
ventojų apleido savo namus ir 
išbėgo į parkus ir sodiis. Bijo, 
kad krintantieji namai neuž
verstų, kaip užvertė kelis šim
tus praeitą sekmadienį.

Iš anglių kasyklų vyriausy
bė atvežė 100 įgudusių darbi
ninku, kurie privalės padėti at
kasti sugriautus namus įr išr 
traukti lavonus.

Katastrofa yra tokia (įidelč, 
žmonės yra tiek įgązdinti, kad 
policija turi daug darbo, kol

euzijoj
NVASHINGTON, d. c... lauk. 

13 d. — Sekretorius liuli šian
dien pareiškė, kad gen. Per- 
shing tinka atstovauti Ameri
ką bet Įtarioje užsienio valsty
bėje. Kalba iškilo, kai buvo ta
riamasi apie Jiaiiją Amerikos 
ambasadorių' Francuzijoj.

Pershingas yra labai populia
rus Francuzijoj, jis yra Petai- 
no geras pažįstamas, nes abu 
kartu karą vedė prieš vokie
čius.

Apšaudė Amerikos 
laivą

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
13 d. — Keleivinio laivo Exeter 
kapitonas pareiškė, kad sargy
binis britų laivas apšaudė juos, 
kai išplaukė iš Lisabono. Britų 
laivo kapitonas nepažino Ame
rikos laivo ir paleido į jį du 
artilerijos šūvius.

Kai britų karininkas atvyko 
patikrinti dokumentus, lai Exe- 
ter kapitonas labai išbarė bri
tų jurininkus. Amerikietis lie
pė perduoti linkėjimus britų 
kapitonui, kuris turėtų gėdytis 
savo pasielgimu. Jis privalėjo 
gerai pažinti Amerikos laivą, 
nes privalo turėti jo pažy- 

i mius.

žmones įtikina, jog pavojus yra 
praėjęs. Praeitą naktį nuosto
liai padaryta nedideli.

60 dienų karo tarny
ba Bulgarijoj

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 13 
d. — Pranešama, kad vyriau
sybė pakvietė tūkstančius gin
klo vartoti nemokančių bulgarų 
karo tarnybon. Tarnyba tęsis 
tiktai 60 dienų ir visi bus ap
mokami vartoti moderniškus 
ginklus.

Vyriausybė perspėja užsien-, 
jog tai nėra jokia mobilizacija, 
bet tiktai pastangos paruošt: 
jaunus vyrus tinkamai kraštą 
ginti, jeigu butų reikalas.

Bus apmokomi tiktai tie vy
rai, kurie neprivalo atlikti ka
ro tarnybos ir neturi jokio su
pratimo apie, ginklus.
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Dede Amerikonas
(Tęsinys)

Naručių šeimos nariai tarp 
savęs kalbėjo, kad su šienapiu- 
tc, dobilų plovimu tai bus šiek 
tiek sunkiau, nes Antanas vie
nas tų darbų tai jau tikrai ne
pajėgs nudirbti. Be lankose tu
rimo piovimo, jie turėjo dar 
gerokai ir dobilų, o šiais metais 
dobilai, kaip tyčiomis, nepa
prastai geri.

Dobilai Alsos kaime buvo re
tenybe, nes nedaugelis ūkinin
kų dobilus sėjo. Visi Alsos kai
mo ūkininkai tenkindavosi tik
tai pievos žole, ir, be to, dobi
lai, — tai pašaras gyvuliams, 
o daugelis tuomet.nių uk.ninku 
į gyvulių pašarų krepia labai 
mažai dėmesio, nes visi vertėsi 
tiktai javais. Anais laikais ūki
ninkai turėjo vienintelę ir <li* 
desnę naudų tiktai iš javų ir 
apie kokius nors pieno ir beko
nų uk.us niekas ir negalvojo. 
Pienas buvo naudojamas tiktai 
savo šeimos reikalams, o jeigu, 
taupesnės Šeimininkės ir nuvež
davo į Jurbarku ar Raseinius 
parduoti kokį vienų kitų svarų 
sviesto, tai iš to ukiui buvo la
bai maža nauda.

Naručių Antanas į tų ūkio 
šakų žiurėjo šiek tiek kitoniš
komis akimvs. Iš lietuvišku 
knygų ir laikraščių jisai žinojo, 
kad kultūringų valstybių ūki
ninkai kaip tiktai iš pieno ir 
kiaulių turi labai didelę naudų. 
Jisai buvo skaitęs laikraščiuose, 
kad toks ūkininkavimo būdas 
labai išsiplatinęs Danijoje ir 
kad tenai ūkininkas už pienų 
turi labai dideles pajamas. An
tanas ž.nojo, kad Leluva, — 
tai ne D.nija ir iš karto nieko 
ypatingo padaryti nebus ga'.i- 
ma, bet ūki n nkas, norėdamas

pagerinti savo ūkį, turi ieškoti 
priemonių ir būdų, kaip tai pa
daryti.

Kad ir geri Alsos kaimo ūki
ninkai į tokį Naručių Antano 
ūkininkavimų žiurėjo su nepa
sitikėjimu, nes nedaleido, kad 
gali ateiti kuomet nors laikai, 
kada ūkininkai iš karvių, t. y. 
iš pieno galėtų turėti didesnę 
naudų. Alsos kaimo' ūkininkai 
žinojo, kad daugelis nusigyve
nusių dvarininkų savo apleis
tuose dvaruose laikydavo taip 
vadinamus paktorius. Tie pak- 
toriai, kurių didelė dauguma 
buvo žydai, pirkdavo iš tokių 
dvarininkų pienų, varydavo 
per kokias tai mašinas, kurios 
išskirdavo grietinę, iš kurios 
sukdavo sviestų, o tuo varytu 
pienu dvarininkai maitindavo 
savo šeimynų, t. y. darbininkus. 
Juokdavosi Alsos kaimo ūkinin
kai, kad dvaro darbininkai pri
sivalgę tokio pieno nesuskub
davo bėgti oran... Todėl toks 
Naručių Antano Įtikinimas, kad 
ateis laikai, kuomet pagrindinės 
ūkininko pajamos bus iš pieno 
Alsos kaimo ūkininkai visai ne
tikėjo, nes jų akimis žiūrint 
toks ūkininkavimo būdas tai 
buvo nusigyvenusių dvarininkų. 
Nežiūrint į visa tai, Naručių 
Antanas kiekvienais metais do
bilų sėdavo daugiau ir daugiau 
ir jais šerdavo ne taktai arklius, 
bet ir karves. Karvės, gauda
mos tokį pašarų, buvo riebios 
ir tuo išsiskyrė iš kitų Alsos 
kaimo gyventojų karvių. Kai 
kurie Alsos kaimo ūkininkai 
Antanų erzindavo sakydami: 
“ . . . Naručių Antanas, kai va
žiuos į piišlybas, tai pasikinkys 
ne arklį, bet karvę, nes karves 
jisai geriau šeria, kaip ark
lius ..” Į tokias kaimynų kalbas

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

Antanas nekreipdavo jokio dė
mes.o, nes jisai gerai žinojo, 
kad ir prie dabartinių aplinky
bių iš pieno gali gauti daugiau 
pajamų, negu už kų kitų. Anta
no namiškiai irgi pradėjo su
prasti, kad taip šeriamos kar
vės, duoda daug daugiau nau
dos, nes kiekvienų ketvirtadie
nį į Raseinius galima nuvežti 
koletų svarų sviesto ir už tai 
gauti keletą rublių, nors tais 
laikais sviestas ir nebuvo bran
gus, bet lyginant su kitais mai
sto produktais buvo pamoka
mas.

Toks Antano ūkininkavimo

būdas labai patiko Naručių mo-, 
terims, nes Už sviestų, sūrius,' 
kiaušinius ir kitus panašius’ 
daiktus pinigus imdavo ne vy
rai, bet moterys. Į tai Antanas 
nekreipdavo jokio dėmesio, ta
sai nesudarė jam jokio sX rtu-l 
mo, pas kurį šeimos narį lai
komi pinigai. Jam buvo Svarbu, 
sudaryti tokias dkininkavimo 
sųlygas, kad pinigų butų gali
mai daugiau gauti. Pieno ūkis 
Antanui patiko todėl, kad tok
sai ūkininkavimo būdas įgalina 
ūkininkų gauti pinigus daug 
dažniau. Organizuotas pieno ii' 
kis, kaip kad yra Danijoje, An
tanui labai patiko, bet prie tuo
metinės musų ūkininko kultū
ros ir politinės santvarkos, su
prantama, apie tokį ūkį nebu
vo galima ir galvoti.

Naručiai savo ūkį tvarkė 
naujesniais budais, negu kiti 
Alsos kaimo gyventojai, todėl 
jie buvo vadinami pramislim 
čiais ir kitokiais vardais. Toks 
ūkininkavimo būdas nepatiko 
Alsos kaimo gyventojams dar 
ir todėl, kad tais laikais Alsos 
kaimo gyventojai savo žemes 
valdė rėžiais ir buvo visur taip 
vadinamas trilaukis. Dobilų sė
jimas sudarydavo daug nepato
gumų kitiems Alsos kaimo ūki
ninkams. Trilaukyje Ūkyje ba
davo laikomas pūdymas, kuris 
būdavo naudojamas kaimo gy
vulių ganykloms, o jeigu kuris 
ūkininkas turėdavo pasisėjęs 
dobilų ar kitokių pašarinių žo
lių, tai mažindavo viso kaimo 
ganyklas ir padarydavo kitokių 
nemalonumų. Naručiai už to
kius ir kitus išmislijimus kai 
kurių Alsos kaimo gyventojų 
buvo net pašiepiami, r

Suprantama, kad Naručių 
Antanas buvo sąmoningas ir 
tvirtos valios vyras ir į tokius 
kai kurių kaimynų priekaištus 
nekreipdavo jokio dėmesio. Ji
sai buvo išmintingas ir gyveno 
tiktai savo protu. Antanas no
rėjo Alsos kaimok gyventojus į- 
tikinti, kad jie suliktų skirsty
tis į vienkiemius,, #nps. tiktai 
vienkiemiuose galima gerai ir 
tinkamai ūkininkauti. Tokių 
naujų mintį pravesti Alsos kai
me tais laikais buvo nepapras
tai sunku, nes tam buvo prie
šingi ne liktai pagyvenę ūkinin
kai, bet daugiausia tam prieši
nosi visas kaimo jaunimas. Ji
sai tuo klaus mu turėjo priešų 
ne liktai pagyvenusiuose ūki
ninkuose, bet ir kaimo jauni
mas į jį šnairavo. Kietų ir tvir
tų Antano būdų žinojo, ne lik
tai namiškiai, bet ir kiti Alsos 
kaimo gyventojai. Jeigu jau ką 
jisai užsispiria, tai būtinai turi

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatikų Skausmų

NekentekitC bereikalihgai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas litli- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
deliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerię. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

LITHUANIAN >53
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sviesto kad ir paprasčiausiu bu- 
du ūkininkams duoda gerų pel
nų, bežiūrint į tuos sunkumus, 
kad kiekvienų ketvirtadienį rei
kėdavo važiuoti į Raseinius ir 
tenai po svarų išpardavinėti vi
sų taip pagam ntų sviestų.

Raseiniai anais laikais nebu
vo toks miestas> kaip dabar, to
dėl ir tokių produktų pareika
lavimas buvo daug mažesnis. 
Naručiams parduoti savo svies
tų nebuvo didelis vargas, nes ir 
tuometiniai Raseinių gyventojai 
pastebėjo, kad Naručių sviestas 
yra svariai laikomas ir geriau 
pagamintas, kaip kitų, be to, 
Narutienė stengėsi, kad audek
lo šmoteliai, į kuriuos sviestas 
būdavo vyniojamas, būt ypatin
gai švarus. Taip prekiaudami 
susidaro ir pastovių pirkėjų.

Matydami, kad toks ukhiin 
kavinio būdas Naručiams duo
da daug ir gražaus pelno, Alsos 
gyventojai į pieno ūkį irgi ėmė 
kreipti daugiau dėmesio. Su
prantama, kad ne visiems buvo 
tokios geros ir patogios tokio 
ūkininkavimo sųlygos, kaip Na
ručiams. Daugelis Alsos kaimo 
ūkininkų ne visuomet galėdavo

geresnėmis sųlygomis savo pa
gamintų sviestų ir SUrius par
duoti ir dažnai tekdavo v^žti at
gal į namus. Tas būdavo todėl, 
kad kai įęurios šeimininkės 
sviestų ir sūrius gamindavo ne
švariai, o Jmdavo net ir tokių 
atsitikimų, kad, atveždavo par-
duoti ir susenusį sviestų, tokiu 
budu apgaudavo savo pirkėjus.

Praslinkus kuriam laikui Al- 
šos gyventojai pasidarė tikri 
sviesto ir sūrių gamintojai ir 
jų ūkiai buvo jau pieno ūkia’. 
Alsos gyventojai tiek daug pa
gamindavo sviesto ir sūrių, 
kad nepajėgdavo juos išparduo
ti Raseinių miesto gyventojams 
ir turėjo savo gaminiams ieš
koti rinkų kituose miestuose ir 
miesteliuose.

Per ilgesnį laikų Alsos gyven
tojų pūdymas būdavo apsėtas 
ne tiktai dobilais, bet ir kito
kiais žaliais pašarais, kaip tai 
vikiais ir kt. Taip šeriamos kar
vės duodavo labai daug pieno ir 
iš jo ne tiktai galėdavo gamin
ti ir pardavinėti surius ir svie
stų, bet pieno turėjo ir savo 
šeimos reikalams. Senesnieji gy
ventojai net stebėjosi, sakyda
mi: tai užsikrėtė karvių mylė
jimo liga, kad jau jos šeriamos 
ne tiktai šienu ir dobilais, bet 
kai kurie pradėjo jau net ir 
runkeliais šerti.

Naručių Antanas iš to turėjo 
didelį pasitenkinimų, nes kai ji
sai vienas taip savo ūkį tvarkė, 
tai turėdavo daug įvairių prie
kaištų iš savo kaimynų, kad ji
sai su savo dobilais ir vikiais 
mažinus kaimo ganyklas. Po to, 
kada Alsos kaimo ūkis persi
tvarkė kitais pagrindais ir kada

kiti ūkininkai pradėjo taip da
ryti, tai Alsos kaime pūdymo 
visai neliko, nes visas pūdymas 
būdavo apsėtas dobilais ar vi
kiais. Antanui toks ūkininkavi
mas patiko ir todėl, kad taip 
ūkininkaudami ūkininkai turė
jo šiek tiek atliekamų pinigų ir

DR. STRIKO L’I S
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

1 Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

t

galėdavo užsisakyti Letuviškų 
laikraščių ir nusipirkti lietuviš
kų knygų.

(BUS DAUGIAU)

LJARUSZ
PH Y SIC AL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimų 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. VVestern Avė.

BALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki II

f

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 vvest 63rd Street \ 

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo] 
» -y vai. vakaru ir pagal sutarti 

disu Tel PROSPECT 673ri
Namų Tel. VLHGIN1A 242j

D K. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

qales Tax ekstra.
BLACK BANĮ) LUMP $9.50

įgyvendinti. Alsos kaimo gy
ventojai geiai žinojo ir lai, kad 
Antanas nėra koksai vėjavaikis, 
net rimtas susipratęs ir sųmo
ningas vyras.

Jisai buvo skaitęs laikraš
čiuose ir knygose, kaip ūkinin
kaujama kitose valstybėse ir 
kokių naudų ūkininkai turi iš 
savo ūkių.

COPft. 19*0. NMDL6CRAFT SERVICE, INC.

EMBROIDERED CLOTH PATTERN 2556;
No. 2556—Laimi gražus pavyzdys staltiesei išsiuvinėti.

•■■■■• «■■■■■ MMB MMM MMMB OKMB MMMI MMM MMBB ••

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2556
Į 1739 So. Ualsted St, Chicago, UI. |

Į Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.....___ *-----|

I Vardas ir pavardė......—.........       — (|

I Adresas..........-.............-..... -....... *........-..... -..................................... I

I Miestas ir valstija................... ...........    -.......... ....... .....—~į|
— mM mm MM Mm mm mm mm MM mm MM MM MM mm Mm m?

Nežiūrint į nepatogumus, ku
riuos sudarydavo Alsos kaimo 
gyventojams Antano dobilų sė
jimas, metai iš metų jo šaLnin- 
kų skaičius didėjo, — vis nauji 
ir nauji AlsOs kaimo ūkininkai 
pradėjo sėti dob lūs. Dobilai 
buvo geras pašaras ne t ktai 
karvėms, bet ir arkliams. Ėmė 
atsirasti ir tokių ūkininkų, ku
rie pasekė Antanų ir ėmė na
muose gaminti sviestų pai davi
mui. Reikia žinoti, kad tais lai
kais sviestas buvo gaminamas 
pačiu paprasčiau: iu ir natūra
liausiu budu, būtent: pienas su- 
košiamas į puodynes ir laiko
mas puodynėse iki jisai surūgs
ta, kuomet jau surūgsta, nui
mama grietinė ir iš daugelio to
kių nugriebimų susidarydavo 
reikiamas grietinės kiekis, iš 
kurios ir buvo mušamas svies
tas. Taip tais laikais sviestų ga
mindavo ne tiktai Alsos kaimo 
gyventojai, bet ir ki£i Šimkai
čių parapijos žmonės — ūkinin
kai.' (

Naručiai pastebėjo, kad toks 
Ūkininkavimus, .t. y. gaminimas

Tel. Office Wentworth 63JO 
Rez. Įlydė 1‘ark 3395

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373
Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

KUATAUC1A1 T
DR. HERZMAN .

| IŠ^tUSlJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojus chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 8 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrai 7464
Klausykite Įnašų radi* programų Antradienis te fteštadienia ■yt- 

mdttate, MiM vai ryte iš W. H. L P. stoties (14M KJ 
sn POVILU MALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
. ■ ‘ 1

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

z , DIENA IR NAKU
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
44^7 South Fairfield Avenue

151

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1419

YARds 1138
YARds 1139

6812 So. Western Avė.
1410 South 40th Court, Cicero

iiiiiiiHiliicuiiiiiiiiiiiiiilniiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeE Pullman 1270

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

L JL ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iinkn liuku m iiuiMiiiiitiiiuiiiiii*

ANTHONY B. PETKUS
Phone GKOvehill 0142

Phone Cicero 2109

CIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

c ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone YARds 4908

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 8 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai__
Phone CANAL 6122

D1L S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street f.» i '
Valandos nuo 1—3 ir 7—8

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3843 S. HAUSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DANTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3669

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877 

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtery 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ♦'NAUJIENOSE"
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K. Jasiukaitis

LITERATŪROS VAKARAS
Aš rašytojas senas, vetera

nas. Pirmąjį savo kurinį pasau
liui padovanojau turėdamas 
aštuoniolika metų.

Matote, nuo to laiko praslin
ko jau trys dešimtys su vir
šum...

Labai iškilmingose ir didin
gose aplinkybėse išriedėjo iš 
mano galvos pirmasai kūrinys.

Sėdėjau, žinote, kur sėdėjau 
— pas ją — pas savo sielą ir 
dangų...

Ji dorovingai, gražiai priden
gė savo gražias akutes gražia 
rankute:

—Ak, pona\ Kostas...
—Ak, panele Lionce...
—Ak, kaip nian gėda...
-r-Ak, kaip aš laimingas... 

Toks laimingas, tartum ant 
adatų sėdžiu...

- Aš noriu paprašyti, ponas 
Kostas... Tamsta toks poet us...

Ir padėjo ji prieš mane albu
mą, žinote, tokią nedidelę kny-

ROOFING
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

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

tas. (5 gal. ken.) gal
Wallboard-dideli Šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda ............. 2c
Maliava, reg. $1.95, &pec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3*4c 
Cedriniai Postąi ’ (7 .Pėdų), ... 10c
Storm Sash, did. mietų, $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.
V V

4601 — Gyvas, margas kvartu- 
kėlis, mieros: mažas (32-34), medi- 
um (36-38) ir didelės (40-42), taip
gi extradidelės (44-46).

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numer| pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiusti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, IU.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1731 S. Halsted SL, Chicago, H.

&a Įdeda 15 centą Ir prašau

atriu«U pavyzdį Mo

Mleroc - per kretiną

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

gą, kur visi poezijas rašo...
Ir sukūriau pirmąjį savo ku

rmį:
Lionce,
Pi!
Mylių tave,
Oi, oi, oi!...
Kaip riebią žąsieną,
Ai!
Duok jurą skaidriosios.
Bum 1
Kančias paskandinti.
Trach!
Kitą dieną, bevartydamas ti 

poezijos šaltinį — albumą — 
atradau labai plačią ir g’.lią sa
vo kurinio kritiką.

Apačioje mano poezjos biivu 
parašyta:

—Nu ir galva!
Matote, kritika mane iš kar

to aukštai įvertino.
Pradžia tik buvo sunk’, o 

paskui - - paskui Marytės ir 
Onytės pilnus rankinukus mi
no poezijos nešiodavus. Viena 
nuo mano poezijos net act) 
esencijos išgėrė — gyvenimu, 
girdi, nusivylė...

Mano vardas literatūroje už
ima aukštą ir tvirtą vietą — 
trintuku trindamas to vardo 
nebeištrinsi, peiliuku skusda 
mas nebeišskusi...

Tai, va, andai pas mane atei
na garbinga delegacija.

— Malonu mums...
—Aš taip sujaudintas...
—Tamsta senas musų litera

tūros veteranas, bokštas...
—O, aš labai didelis vetera

nas. Man literatūra tik švilpte- 
lėt... Aš literatūrą ir taip ir 
anaip žinau... visaip!..

—Mes ruošiame literatūros 
vakarą... Gal Tamsta busi ma
lonus — paskaityti savo kuri
nių...

—Aš labai malonus...
Delegacija man linkt, aš de

legacijai linkt, delegacija — 
man, aš — delegacijai...

Ir vieni kitiems linksėjome, 
linksėjome, kol delegacija ata
tupsta kuliu nuvirto nuo laip
tų. Matyti delegacijai iš dide
lio džiaugsmo galva apsisuko, 
kad senas literatūros vetera
nas skaitys savo kurinius.

Delegacijai, suvirtusiai laiptų 
apačioje, aš pasiunčiau dar 
nuoširdų atsisveikinimą:

—Kaip man malonu!..
Gavau literatūros vakaro 

skelbimą.
Kaip gražiai žiba mano pa

vardė! Kokios ryškios raidės! 
Ai, ai, ai! Tuojau matyti pa
garba literatūrai!

Literatūra didelis veiksnys 
— ji žmogaus gyvenimą ir taip 
pasuka ir antraip.

Kas kasdieną skaito genialų 
romaną: “Valstybine degtinė 
38%, 0,75 litr. Kaina Degtinės 
3 L. 90 c. Butelio — 40 c. — 
Viso 4 L. 30 c”, tas gyvenimo 
jurą perbrenda ir kojų nesu
šlapęs.

Kas skaito pilną šedevrų no
velę:

“Pigioji savaitė. 1000% nuo
laidos, Skubėk — nesigailėsi!”

Tas, žiūrėdamas į savo pini
ginę, linksmai uždainuoja:

Čia mano viltys,
Čia mano svajonės,
Čia buvo, čia nėra
Oi liūlia, lia lia.
Didelis veiksnys — literatū

ra !
Kaip už ją galvos neguldysl.
Visos jėgos literatūra!
Ir aš...
Ir aš nepasigailėjau jėgų...
Kaip tik kokį pažįstama su

tinku, bakšt į savo pavardę 
skelbime:

—Matai literatūra?
—Mmm?
—Ne mmm, bet literatūra!
—Mmm...
Ką su tokiu jaučiu padarysi, 

kuriam literatūra tik mmm...
Žinoma, žmogus kiek ir su

sinervini ir kumštį pakišęs į pa- 
nosį tik pasekai:

—Neužmiršk, moliūge, ma
no kurinio paklausyti!

NAUJIENŲ-ACME Tftlephoto
ST. PAUL, MINN. — Automobilistų nemalonumai vėsulo siautimo metu-

—Aš — šarlatanas?!
—Tu! tu!

| —Aš literatas --- senas \ete- 
, ranas! Jeigu tamsta ne velnio 
' nesupranti, tai tamstos skonis 
I kaltas...

—Šarlatanas!
-r-Palauk, palauk — pasakyk, 

mielas, kur tamstos psicho’og- 
ja — pakaušyje ar kalioše?

—Mulkis neraliuotas!
Aš tik atsidusau:
—Visus pranašus savo tėvy

nėje kulia... Tik tamsta gal bu
si toks geras atsakyti: -- mei
lė ar geras daiktas?

—Geras.
— O šokoladas geras daiktas?
—Geras.
—O šokolado pr'sivalgius ge 

ras da.ktas iš med.s pasikarti? 
A? Čia ir yra visas tragizmas, 
visa mano romano psichologi- 
a.

Ir \ėl salėje audra. Vėl furo
ras.

Literatūros vakaras užs bai-

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas

Carr-Moody Lumbcr Co.
Naujos ir yartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO. HX.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.-

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITIĮ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos

Susitinku vieną poną — ro
dos, kad jį gyvenime pirmą 
kartą matau.

Aš ir jam bakšt į savo pa
vardę:

—Matai tamsta?
— Ką?
--Literatūrą?
Žinote, ponas, kad sukrioks:
—Aš ramus pilietis, bombų 

kišenėje nesinešioju!
Ir kad spjaus — tiesiai patai

kė pravažiuojančio vežiko ark
liui į akį — arklys net piestu 
atsistojo.

Policininkas už viešosios 
tvarkos ardymą piliečiui pro
tokolą surašė.

Atėjo vakaras.
Aš į estradą.
Dar nesuskubau prasižioti — 

aplodismentų griaustinis — 
trak, tak, lak, tak...

Čia ponios sėdi, čia ponai.
Aš j dešinę linkt, į kairę, į 

priekį linkt... Visų akys į ma
ne įsmeigtos — kokia pagarba 
literatūrai!

Pradedu. i’T'A: * ». ■ 7-
Kada sie'a rauda

Psichologinis romanas.
Čia turiu pasakyti, kad vie

nos musų mirusios rašytojos 
yra tokiu pavadinimu roma
nas ne romanas, novelė ne no
velė —trumpai pasakius —■ 
raštas. Ko pas tą, amžinas at
ilsis, rašytoją siela rauda — 
pasakyti negaliu. Na, bet jei 
siela rauda, tur būt, yra svar
bios priežastys, l

Mano rašinys visai kitokio 
turinio - aš iš jos nieko nevo
giau.

Ir taip
Kada siela rauda

Psichologinis romanas.
Jiedu ilgai, ilgai nesimatė, 

visą amželį nesimatė — nuo va
kar nakties...

žvaigždės žaviai viena kitai 
mirksėjo aistringomis akimis.

Pas žvaigždes buvo pats ner
što laikas...

Visas murzinas mėnulis 
žlembė kruvinomis ašaromis, 
žiūrėdamas į flirtuojančias 
grakščias žvaigždes. Menulis 
žlembė ir keikė savo likimą, 
kad ir paskutinė valkata žvaig
ždė nekreipė mažiausio dėme
sio į jį latrą mėnulį...

Jiedu susėdo po palaimos 
medžiu -— po medžiu, po ku
riuo jau gal keli milijonai me
tų plakė tokios pat laimingos 
širdys, kaip ir šios dvi.

Po jų kojų spinduliavo upė, 
pasipuošusi įvairiaspalviais rie
balais.

Iš tamsios patiltės skrido me
lodingos dainos švelnus garsai 
— garsai pilni nesuvaldomo il
gesio:

Išgėriau septynias,
Dar gersiu devynias,
Dar mano galvelėj

. Dar nieko, nėra...
Ir šitie poezijos garaai ėmė 

siautėti juodviejų širdyse — 
jų širdys prašneko.

Jos visas kūnas sudrebėjo:
—Čich!
Jis tokiu pat giliu jausmu 

atsakė:

—Šsi... ši., ši...
Ir jiedu sėdėjo, sėdėjo, sėdė

jo, sėdėjo... |
O iš patiltės plauke nuliudu- 

sios sielos melodija:
Oi, geriau, geriau,
Gerdamas dūmojau,
Kur aš gausiu nakvynėlę,
Kur aš pernakvosiu...
Judviejų širdys vis karsčiau, 

degė, vis labiau liepsnojo.
Jis išsitraukė iš kišenės šoko

lado plytelę ir lipšniai tarė:
—Še, ryk, tik atstok nuo ma

no galvos!
Ir šokoladą jiedu valgė, val

gė, valgė...
Ir... .
Ir bevalgydami ant palaimos 

medžio šakos abu, pasikorė.
Baigiau.
Koks furoras! Koks furoras!
Viena ponia susijaudinusi 

taip klestelėjo į ;]<!edę, kad ne
kalta kėde į šipulius subyrėjo.

Storokas ponas visas įkaitęs 
taip ėmė šaukti valio, kad jam 
iš burnos švilpt dantų protežė 
ir žžžt man tiesiai į kišenę. Ta 
proteze man labai tiko —dabar 
aš ją nešioju. „■<.

Anam kasininkui nuo pašėlu
sio plojimo kairioji ranka nu
truko ir nulėkė yapt balkono 
Tas kasininkas kairiarankis — 
dabar geležinė spinta visuomet 
saugi. ■ ’

Antai pasienyje* ponia, kad 
ims cypti: , 1

—Kazy, tu jauti, neminkyk 
man šonų!

Dar vienai poniai moderni 
šukuosena taip entuziastiškai 
atsistojo, kad ėmė švilpti, kiip 
elektrinis ventiliatorius.

O ten ponas, toje kertėje, 
tiesiog pasiuto — ne savo bal
su šaukia:

—Šarlatanas, šarlatanas!
Mane entuziazmas ir įdilgė, 

tad riktelėjau:
—Kas šarlatanas!
—Tu!

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’n.
RAŠTINE

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3%% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $5000-00 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET

TRU-FIT 
PLEITAI

Lab. kaina
$9.50
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 .. 
diena ■ ir auks.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

Barčus
RYTINE RAD1O 

VALANDA
iš stoties — 

VV.G.ES. 
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyj’a naudin? 
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, HL

Vardas .................................... .......

Adresas ________ ___________

Miestas---------------------------------

Valstija_____________

VV.G.ES


NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirt., lapkričio 14, 1940

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., :

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscriptlon R a te s:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

by 
Ine.

3c 
18c 
75c

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams _________ _____
Pusei metų ....................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ........... :
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ....................
Savaitei ......... „.................
Mėnesiui «.....„....................

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:
Metams ....... ......................- $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Sabotažas?
Užvakar j vyko sprogimai trijose vietose, kur yra ga

minami karo pabūklai: Woodridge, N. J., Allentown, Pa., 
-ir New Castlė, Pa. žuvo daug žmonių ir padaryti dideli 

nuostoliai dirbtuvėms.
Panašių sprogimų neseniai buvo kitose vietose.
Tenai, kur dirbama parakas ir dinamitas, nelaimės 

kartais atsitinka, nežiūrint didžiausio administracijos ir 
darbininkų atsargumo. Bet kaip išaiškinti, kad eksplozi
jos beveik tų pačių valandų įvyksta keliose vietose, ku
rios guli daugelio mylių atstume viena nuo kitos?

Panašu į tai, kad jas kas nors daro pagal planų. At
siminus vokiečių sabotažo darbus pereitojo pasaulio ka
ro metu, kyla mintis, kad ir šių sprogimų kaltininkai ga
li būt kurios nors kariaujančios valstybės agentai.

Su naciais šiandien eina išvien Italijos fašistai ir 
Rusijos bolševikai. Jie visi Amerikoje turi slaptas orga
nizacijas. Valdžia privalo padaryti stropų tyrinėjimų ir 
imtis griežčiausių priemonių, kad tų svetimų valstybių 
agentams butų užkirstas kelias į amunicijos dirbtuves, 
laivų prieplaukas ir panašias vietas, kur jie. gali padary
ti daug žalos kraštui.

Sugadintas piknikas
Italų ofensyvą Graikijoje sutrukdė blogi orai. Visai 

netikėtai, vos tik juoclmarškinių divizijos įsiveržė į grai
kų teritoriją, prasidėjo liūtys. Keliai pabiuro, kalnų upe
liai užtvindė lomas — ir Mussolinio motorizuoti bataljo- 
nai turėjo sustoti.

Fašistai manė,„k^d Graikijoje jie turės pikniką. Pats 
Mussolinio birbynė, ;Virginio Gayda, sako, kdd italai vi
sai nesiruošė karui su Graikija. Ruoštis jie pradėjo tik
tai spalio 28 dieną — tą pačią dieną, kai Roma pasiun
tė graikams ultimatumą. O atsakymui į ultumatumą bu
vo duota tiktai trys valandos.

Negavęs atsakymo, “ii duče” tuojau liepė savo ne
nugalimiems pulkams maršuoti. Bet kadangi jie buvo vi
sai nepasiruošę kariauti, tai aišku, kad jie atėjo į graikų 
žemę, nieko blogo nemanydami. Vietoje tankų ir kanuo- 
lių, jie, gal būt, vežėsi puodus makaronams virti. Ir tu 
man pasitaikyk šitokiam netikusiam orui! Visas pikni
kas tapo sugadintas.

Fašistų “diuče” dabar pašalino virėją, kuris vadova
vo tai nelaimingai invazijai į Graikijos teritoriją, ir pa
skyrė gen. Ubaldo Soddu. O jisai pats prižiūrės, kad vis
kas butų tvarkoje. Bet jeigu italai iki šiol dar “nesiruo
šė” kariauti, tai tvarką padaryti bus nelengva, — juo la
biau, kad ir Egypte piknikas italams nepasisekė.

Tenai juodmarškinių armijos pryšakyjė stovi, rodos, 
ne koks makaronų virimo specialistas, bet tikras kariau
tojas — gen. Rodolfo Graziani, apsikarstęs medaliais, 
gautais už etiopų nugalėjimą. Tiesa, Egypte orai irgi ne
geri. Sausra, lietaus nė lašo. Jeigu puse to lietaus, kuris' 
plauja Graikijos kalnus, butų išpilta Egypto dykumose, 
kur fašistai trokšta, nėgaudami atsigerti, tai butų bepiga.

Mussoliniui teks šitą dalyką sutvarkyti. O kad 
tai visi ims iš jo armijų juoktis.

ne,

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

UŽDARĖ “VYRI AUS Y 
BĖS ŽINIAS”

Kauniškė komisarų, taryba 
nutarė sustabdyti “Vyriausybės 
žinių” leidimą. Sovietinės vy* 
riausybės dekretai dabar bus 
skelbiami tam tikrame “vyriau
sybės nutarimų ir potvarkių 
rinkinyje” ir taip pat dienrašty
je “Darbo Lietuvoje”.

Bet “Darbo Lietuva” yra taip 
pat likviduota. Nuo spalių 1 d. 
jos vietoje.eina “Tarybų Lietu
va” ir Šalia jos rusiškas “Tru- 
ženik”.

“Vyriausybės Žinios” ėjo per 
visą nepriklausomos Lietuvos 
gyvavimo laiką, nežiūrint kaip 
keitėsi Lietuvos vyriaušybės.

Šiandien jau nebeliko nė vie
no laikraščio (išimant vieną ki
tą žurnalą) iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų.

DU VALDŽIOS LAIKRAŠ
ČIAI, LIETUVIŠKAS 

IR RUSIŠKAS

St. Miščikas-žiemys.

Universitetų ir akademijų stu
dentai moka per metus už 
mokslą 800 litų sostinėse, 600 
litų mažesniuose miestuose. O 
meno ir muzikos mokyklose 
moka net po 1,000 litų per me
tus. <

Aukštąjį mokslą ir net vi
durinį mokslą bolševikai pada
rė turtingųjų privilegija.

Spalių pirmą dieną įdėta “Ta
rybų Lietuvoje” (kuri prarijo 
“Darbo Lietuvą”) Paleckio ir 
Pupeikio pranešimas, kad sovie
tinės Lietuvos “aukščiausios ta
rybos prezidiumas” turės du 
spaudos organu/lietuvišką “Ta
rybų Lietuvą” ir rusišką “Tru- 
ženik”.

Sovietines Lietuvos herbe už
rašai irgi dviem kalbom: lietu
vių ir rusų.

Maskvos kalba pasidarė Lie
tuvoje oficiali kalba, nors ru
sų Lietuvoje gyvena mažiau, 
negu kurios kitos tautines ma
žumos žmonių.

Jeigu Lietuvos rusinimas ei
na taip smarkiai tik už trijų 
mėnesių po jos okupavimo, tai 
galima įsiyalzrfu^ti, kbkį pro
gresą padarytis.Maskvos “kub 
taros” skleidfttidš už metų, ki-

GIMNAZIJŲ NEBĖRA

ĮSAKYMAI, ĮSAKAI, NU 
TARIMAI, PATVARKY

MAI, POTVARKIAI

Dėl Platformos už Lietuvos 
Nepriklausomybės Atgavimą

Demokratiškiausia konstitucija
Sovietinės Lietuvos sovietinis seimas prieš keletą 

valčių priėmė Stalino konstituciją. Entuziazmas, kaip 
tuomet rašė Kauno laikraščiai, buvo neapsakomas.

Ir kur čia tau nebus, kuomet Lietuvos liaudis gavo 
demokratiškiausios Stalino konstitucijos kopiją, kaipo 
pagrindinį įstatymą savo išvaduotam kraštui!

Bet peržiurėjus tą Lietuvai dovanotą Stalino konsti
tuciją, nėra joje nė vieno sakinio, kuris suteiktų komu
nistų partijos sekretoriui lygią galią su komisarų tary
bos pirmininku. O betgi tokią galią jau turi Lietuvos 
kompartijos centro komiteto sekretorius A. Sniečkus.,

Su jo ir “premjero” M. Gedvilo parašais yra paskelb
tas bendras “liaudies komisarų tarybos” ir “Lietuvos Ko
munistų Partijos (bolševikų)” nutarimas apie visos so
vietinės Lietuvos darbininkų, tarnautojų ir technikos 
darbininkų algas (žiur. Apžvalgą).

Ar “demokratiškiausioj!” Stalino konstitucija ;jau 
pasidarė negera, kad pati LTSR valdžia ją visai igno
ruoja į

sa-

“Elta” praneša, kad švietimo 
komisaras įsakė pakeisti vidu
rinių mokyklų (gimnazijų) kla
sių pavadinimus. Pirmoji klą$e 
vadinsis “V” (penkta), antroji 
—- “VI”, ir t.t. iki “X”.

Bet gimnazijos turėjo 8 kla
ses. Dvi paskutinės klasės į ta 
litaniją netelpa. Todėl joms- 
duota šitokį vardai: septintai — 
“IX-s”, o aštuntai — “X-s”.

Reiškia, gimnazijos yra su
lietos su pradinėmis mokyklo
mis ir, kaipo tokios, išnyko. 
Dabar bus tik viena mokykla 
su 10 klasių: keturios klasės, 
palikusios iš pradinės mokyk
los, ir šešios — iš gimnazijos.

Taigi pradinis ir vidurinis 
mokslas Lietuvoje yra sutrum
pintas dviem metais.

Be to, kaip jau “Naujieno
se” buvo minėta, už paskuti
nius tris metus mokykloje —1 
aštuntoje, devintoje ir dešimto
je klasėse
kestis už mokslą, Kaime ir Vil
niuje po 400 litų (200 rublių), 
o kituose miestuose ir kaimuo
se — po 300 lt. per metus.

Nemokamą mokslą sovietinė
je Lietuvoje vaikai gaus tiktai 
per 7 metus.

Bolševikai giriasi, kad visa
me “buržuaziniame pasaulyje’ 
nėra taip prieinamas mokslas 
beturčiams, kaip sovietų “ro* 
juje”. Bet Amerikoje vaikai ei
na į “Grammar School” aštuo
nis metus be jokio mokesčio, 
Paskui eįna į “High School” 
keturis metus, taip pat be mo
kesčio. Pagaliau, daugelis mies* 
tų. turi kolegijas, kurias vieti
niai gyventojai gali kinkyti be, 
mokesčio, ir taip \ pat be mo
kesčio priima valstijų universi
tetai studentus, kurie yra tų 
valstijų gyventojai. . *

O 'sovietų Rusijoje (dabar

Skaitant ateinančius iš Kau
no laikraščius, susidaro įspud.s, 
kad sovietinė Lietuvos valdžia 
virto kokiu tai dekretų fabriku. 
Kiekviename Kauno oficiozo 
numeryje skelbiama keletas 
“įsakymų”,; “įsakų”, “patvarky
mų”, “potvarkių” ir “nutari
mų”.

Juos gamina tai “aukščiausio
ji taryba”, tai “liaudies komi
sarų taryba”, tai koks nors at
skiro komisariato komisaras, 
tai komisija, tai “profsąjungų 
valdyba”, tai kompartijos cen
tro komitetas. <

Tos visos įstaigos iš kažin 
kur pasiėmė galią Lietuvos 
žmonėms diktuoti, net neatsi- 
klausiant to vadinamojo “sei
mo”, kurį neva rinko liaudis.

Įdomu, kad Lietuvos Komu
nistų Partija jau skelbia val
džios dekretus kartu su “liau
dies komisarų taryba”.

Pirmas toks dekretas paliečia 
Lietuvos darbininkų, tarnauto
jų ir technikos tarnautojų al
gas. Algos teko kelti, labai pa
brangus maistui, drabužiams ir 
kitoms gyvenimo reikmenoms. 
(Apie tą pabrangimą nuolatos 
rašo savo laiškuose Lietuvos 
žmonės giminėms Amerikoje, 
ir apie jį liudija oficialiai pra
nešimai spaudoje.)

Komisąrų taryba ir komunis
tų partija , įsakė pakelti algas 
popierių ir kartono darbinin
kams 35%, tekstilės ’ pramonės 
— 30%, odos — 25%; kitiems 
dąrbininfyatt$ vis mažesnį nuo
šimtį, iki prieina prie 10%.

Po šituo/ dekretu pasirašo 
“liaudies komisarų tarybos” 
pirmininkas, M. Gedvilas, ir 
Lietuvos kom-partijos “centro 
komiteto” sekretorius, A. Snieč
kus.

Vadinasi, partijos centro; ko
miteto sekretorius
vykdomąją galią, lygią su 
“premjeru”. Lietuvos naujoje 
“konstitucijoje” tokio dalyko 
visai nėra. Taigi Lietuvos so
vietinė valdžia jau laužo koris* 
tituciją, kurią dar visai nese
niai priėmė jos “aukščiausias 
sovietas”!

Šis valdines galios suteikimas 
partijos įstaigai yra charakte
ringas fašizmo bruožas sovieti
nėje Lietuvos santvarkoje. Ita
lijoje, kaipo valdžios įstaiga ly
gi ministerių kabinetui (arba 
net už jį aukštesnė), veikia fa
šistų partijos “didžioji taryba”; 
o Vokietijoje — nacių partijos 
“fiurerio pavaduotojas”.

(Tęsinys)
Skaitykimės su pavienių as

menų ir visos visuomenės ne
tobulybėmis ir juo geriau, aiš
kiau su tuo skaitysimės, juo 
bus geriau, nes kiekvienas ruo
šimas tolimesniai kovai dargi tą 
nepriklausomybę atgavę ir ne
pasitikėsime kitų dorybėmis ir 
nebusime tokiais begėdžiais 
piršdami savo dorybes, kurio
mis taip pat negalima pasitikė
ti, nes visi esame sugedę. G 
svarbiausia, ne pamirškime, jog 
mes esame vien dalelyte visos 
žmonijos ir noromis nenoro
mis turėsime taikytis prie ben
dro žmonijos kelio.

Ir todėl realiausias kelias yra 
vienas: pasistengiame nudažyti 
savo kovos kaukes kaip galint 
malonesnėmis vienas kitam 
spalvomis, kad galėtume sesti 
prie bendro stalo, galėtume gul
ti vienosna fronto eilėsna kovo
je už Nepriklausomybę ir ne
pamirškime, jog kiekvienas pa
siliksime šautuve bent penkis 
šūvius busimai kovai tarp sa
vęs Nepriklausomybę iškovojus 
ir kovai dėl ateities santvarkos.

Ir viskas ko galima reikalau
ti.

Jei mes tikėsimės, jog susita
rėme plačiau, patys save apgau
sime. Gal būti labai nuošir
džios kalbos ir dargi norai šian
dien, bet ryt jie išgaruos, nes 
toks yra gyvenimo dėsnis.

Ir todėl aš patariu būti at
viriems ir visų pirma kauptis 
kovon visiems, kurie nori vis
gi būti laisvi, nori suteikti pro
gos savai tautai, saviems žmo
nėms sulaukti momento, kad ir

jau įgijo

dabar imama mo-

kuriuo keliu ji nori eiti ir ko
kios laimės ji pageidauja žmo
nijos laimėje.

Reikia kovą už • Lietuvą iš
skirstyti etapais ir visų etapų 
pirmoje viėtoje stovi -— išsiliuo- 
savimas iš rusų, galėjimas vir
sti vėl patiems savo likimo šei
mininkais.

Paprastai, politiniai kalbant, 
renkia dabar spiesti apie save 
žmones, visus, kurie stovi ant 
nepriklausomybės pamato, o vi
sa kita palikti ateičiai, nes nei 
vieną šių laikų partijos ar gru
pės pažadą negalima vertinti 
rimtai, pats gyvenimas parodys 
kur eiti.

Tiesa, tuomet kyla klausi

NAIKINA KOOPERACI- 
JAS, STEIGIA 

“TRESTUS”
Visų Lietuvos kooperacijų 

turtą sovietinė valdžia sukon- 
nskavo (“suvalstybino”, kaip 
sako jos dekretai) ir .koopera
cijų įstaigas paėmė į savo ran
kas. O dabar ji ėmė steigti 
“trestus” (įpustus),. pamėgdžio
dama Amerikos stambiojo ka
pitalo kombinacijas.

Pirmas sovietinis “trestas” 
Lietuvoje įsteigtas statybai. “El
ta” apie tm praneša:

“Remdamasis LTSR Liau
dies Komisarų Tarybos 1940 
m. rugsėjo 11 d. nutarimu 
apie Valstybinio Pranioi&s 
Statybos Tresto sudarymą Š., 
m. rufisėio 13 d. Vietinės

Pramonės Liaudies Komisa
ras paskyrė Statybos Tresto 
Vadovybę iš šių draugų:

“Valdytoju — Kepenį Po
vilą, sūnų Juozo, gim. 1913 
m. gegužės 30 dieną, darbi
ninką — statybininką;

“Valdytojo I pavaduotoju 
—- inž. Bruną Volfą, sūnų 
Giršo, gim. 1909 m. sausio 
7 d., statybos inžinierių;

“Valdytojo II pavaduotoju
— Suminą Vladą, sūnų Ka
zio, gim. 1907 m. birželio 7 
d., darbininką — statybinin
ką.”
Tai jau dabar, vadinasi, bus 

tikras “socializmas”,, kai staty
bos pramone bus suorganizuo
ta į valstybinį “trestą”!

Trustai yra sudaromi su tik
slu panaikinti tarpę atskirų pra
monininkų kompcticiją, kitaip 
sakant, įsteigti pramonėje mo
nopolį.

Tai jau gana blogas dalykas 
pats savaime. Bet komunistai 
eina dar vieną žingsnį tolau: 
sujungia monopolį pramonėje 
su diktatūra valdžioje. Tai kra- 
štutiniausias galios koncentra
cijos laipsnis. '

Tačiau jie vadina šitą ^aršiau
sio absoliutizmo formą “darbi
ninkų laisve”!

mas, kaip suviliosi žmones to
kiu menku žibučiu? Bukime at
viri ir šiuo klausimu..

Kaip anksčiau sakiau, taip ir 
visame kame aš prisilaikau 
pačio principo: kokybe, o 
kiekybė. Kas iš minios, jei ją 
įstengia kiekvienas pavilioti 
ji labai dažnai prieš savo inte
resus veikia? Svarbu turėt, 
žmones, kovotojus, kurie žino 
už ką kovoja ir ko iš tos ko
vos tikisi. Du pasišventę žmo
nės daugiau padarys, negu šim
tinė 
mus 
kiai 
mes 
kalaus ne tik daug aukų, bet ir 
nepaprasto pasiryžimo.

Ir todėl, šalia kovos už Lie
tuvos nepriklausomybę, turime 
aiškiai žmonėms pasakyti, jog 
Lietuva bus tokia, kurių dau
guma bus! Juk reikia pasakyti, 
kad galima ir turime tikėtis, 
kad pradžioje pradėjusių kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę 
bus daugiau, negu pabaigoje, 
nes kiti pails, kiti pamatys, jog 
su naujais okupantais bus ge
riau, naudingiau, treti bendrai 
susiiiešios ir todėl nėra ko at
sižiūrėti į daugumą ir visuomet 
sakyti atvirai, jog Lietuva bus 
ne tokia koki už jos nepriklau
somybę kovoja, bet kokia į- 
stengs ištverti kovoti ne tik už 
Nepriklausomybę, bet ir už jos 
ateities santvarką. Kurių bus 
dauguma.

Ir verbuodami visi bendrai 
kovotojus už Nepriklausomybę, 
kiekvienas atskirai verbuojame 
narius dėl busimos santvarkos, 
tokios, kuri kam patinka.

ši kova nebus išvengiama, 
turėsime šią golgotą pergyven
ti ir tai tenebūna niekam pa
slaptis.

Tiesa, daugių daugiausia ga
lime reikalauti iš dabartinių 
grupių susiburusių apie kovos 
vėliavą už Nepriklausomybe 
dviejų dalykų:

1 — Atviros ir ištvermingos 
kovos už tą Nepriklausomybę.

2 — Pripažinti pagrindiniu 
principu, jog Lietuvos ateities 
išsprendimui bus šaukiamas 
Steigiamas Seimas be ypatingo 
spaudimo, kuris jau pasisakys 
apie Lietuvos aeitį.

Jei pirmu punktu galima dau
giau pasitikėti, antro punkto at
žvilgiu reikia būti labai rezer
vuotiems, nes pažadas šiandien 
gali būti labai nuoširdus, bet 
ateityje viskas gali virsti vien 
tuščiu pažadu ir tas laisvas pa
sisakymas galimas bus tiek, 
kiek to laisvo pasisakymo šali
ninkai bus tvirti.

šito nereikia pamiršti.
Ir todėl daug naudingiau 

butų pačiai kovai už Lietuvos 
Nepriklausomybę, jeigu visos 
grupės į šią kovą įeinančios pa
sisakytų tik dėl dviejų punktų:

1) Kova iki Nepriklausomy
bės atgavimo, nežiūrint koks 
okupantas bebūtų — rusas, vo
kietis ar lenkas, nes 
kokius etapus Lietuvos 
cija dar pergyvens; ir

2) Laisvas Lietuvių 
pasisakymas apie ateitį

to 
ne

ir

suviliota klaidingai. Tai 
moko visi pasaulio įvy- 
ir to neturime pamiršti 
žengdami kovon, kurį rei-

galėtume pasakyti; “Puiku, ne
norite, kad tie pakartotų ta3 
pačias klaidas, kovoje už nepri- 
klausomybę, laikykitės musų 
platformos ir kovokite ne tik 
už Nepriklausomybę, bet ir už 
Lietuvos ateitį tokią, kokios 
mes pageidaujame.

Tuomet nebūtų niekam jo
kios apgaulės ir viskas atsisto
tų tokioje padėtyje: pirma ko
vokime už galimybę rinkti į 
Lietuvos Seimą, o vėliau jau 
balsuokite už tą sąrašą, kuris 
jums tinkamiausias. Jei tas są
rašas laimės, o visgi negalei 
viešpatauti, paremkite šautuvų 
tomis penkiomis kulkomis, ku
rios dar liko.

Kai kas pasakys, jog labai 
juodomis spalvomis p.ešiu Lie
tuvos ateitį, bet, gerbiamieji, 
geriau ją piešti juodesnėmis, 
negu tikėtis nepamatuotų gėry
bių, kurios gal ateityje žmones 
atbaidyti pamačius, jog ne visai 
tas rojus gavosi, kurio jie tikė
josi, kuris buvo žadėtas.

Reikia atminti vieną, jog 
musų kova dėl apsisprendimo 
ateičiai nebus be įtakos tos ko
vos, kuri vyks visame pasauly
je, kuri jau šiandien dygsta, 
nors ir po imperialistinio karo 
skraiste ir kuriame mes esame 
tik nekaltais, pavergtais stebė
tojais.

Bet atgavę nepriklausomybę 
ir dargi kovodami už ją, mes 
tuo pat virsime šios pasaulinės 1 
kovos dalyviais, pilnateisiais da
lyviais ir kad galėtume būti 
pilnateisiais dalyviais, turime 
kovoti, turime nepasitenkini', 
kas yra, bet ieškoti išeities.

Ir todėl pradžiai, kaip jau 
anksčiau sakiau, pakanka susi
tarti dėl vieno svarbiausio 
punkto, jog visi, nors dėl skir
tingų interesų norime turėti 
Lietuvą nepriklausomą, gi tą

nežinia

tautos

To pilnai pakanka pradžiai.
Ir toliau, tokios grupės, ku

rios įeis į šią kovą kalbėdamos 
apie Lietuvos ateitį turi sakyti, 
jog Lietuva butų tokia, jei mes 
gautume daugumą.

Tuo įgytume pasitikėjimą 
žmonėse kovoje už nepriklauso
mybę, ir .svarbiausia, išvengtu
me kovos tarpusavyje dėl busi
mos santvarkos, nes tai virstų 
ne esmeniu klausimu viduje, 
bet ateičiai ir nereiktų nwm> 
teisinti buvusias musų dabar
tinių sandarbininkų kaltes, ne i

siničs kiekvienas sutvarkyti 
Lietuvą savaip ir laimėsime tas, 
kuris turėsime daugumą, kuiis 
geriau "atatiksime laikui.

Reikalauti ir tuo labiau tikė
ti šiandien tautininkų pažadais, 
jogs jie nebegrįš prie savo me
todų, kurie nuvedė Lietuvą į 
kapus arba bent šį kelią pagrei
tino, reiškia nesiskaityti su re
alybe. Tie patys tautininkai 
ruošdami gruodžio 17 d. sukibi
mą ir būdami mažumoje, davė 
švenčiausius pažadus kr.kde- 
mams, kurie daugiau turėjo, 
kad tik anie padėtų aniems nu
versti teisėtąją Lietuvos valdžią 
ir už pusmečio tas pažadas 
buvo vien pažadas, kaip lygiai 
Voldemaro pažadas Toliušiui, 
kad tik anas perkalbėtų Grinių 
atsisakyti iš prezidento vietos.

Kiekviena kova tai strategija, 
taktika ir kiekviena priemonė 
gera, nes tam ir žūt būtina ko
va vyksta, o ne žaislas ar re
peticija. Tad ir šiandien ruoš
damiesi kovai už Nepriklauso
mybę galime telktis su visais, 
bet pasitikėti tik patys tavimi, 
nes kiekvienas savaip norėsime 
sutvarkyti Lietuvą, kiekvienas 
savaip s eksime tos lietuviškos 
laimės.

‘ Ir kuomet kalbama itž nepri
klausomybę, kalbame už telki
mąsi šiai kovai, visi sutinkame 
tik viename, jog būti okupuo
tam, kas tie okupantai bebūtų, 
mes negalėsime siekti savos lii- 
mes, bet visuohicl busime įkin
kyti į svetimos laimės vežimą. 
O nenorėdami būti kitų įran
kiu, bet savos laimės kalviais, 
siekiame nepriklausomybės.

Bet ir vėl, tarp senų portikų, 
tarp tų, kurie, valdė Lichivą, 
kurie daug žadėjo, bet nieko 
nedavė ir tuo labiau tie, kurie 
patenkinti esama vergija, gal 
kilti mintis, jog visgi, kovoti 
dėl nepriklausomybės ir dar tu
rint prieš akis naują kovą pa
čioje Lietuvoje dėl bus mos 
tvarkos, nėra ko nei pradėti ir 
tuo labiau nėra kuo suvilioti 
mases.

Man norisi, ir tikiu, jog ne
klystu, pažvelgti į tai žmogaus 
akimis.

(Bus daugiau)
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Mark Twain

SMALSI BESSI
Bessi —- išmintinga mergai- tai gailestinga ir išmintingi.

te, ne išdykėlė, neplepunė; ji 
mėgsta galvoti tai apie tą, tai 
apie kitą ir visuomet mamą 
klausia “kodėl”?, norėdama su
prasti visa, kas aplink ją vyks- 
ta. Vieną kartąklausia:

—Mama, kodėl visur tiip 
daug vargo ir kančių? Kodėl 
visa tai?

Tai buvo nesudėtingas klau
simas ir mama, v.s:ši<ai negal
vodama atsakė:

—Dėl musų gi gerovės, vai
keli. Savo neišmatuojama iš
mintimi Dievas siunčia mums 
tuos kentėjimus, kad atvedus 
j tiesos kelią ir padarius mus 
tobulesniais.

—Reiškia, tai Jis siunčia tas 
kančias?

—Taip.
—Visas kančias, mama?
—Žinoma, brangioji. Niekas 

neatsitinka be Jo žinios. Bet 
jis jas siunčia mums iš meilės, 
norėdamas mus padaryti geres
niais.

—Labai keista, mama.
— Keista? Ką tu, brangioji? 

Man tai keista nesirodo. Nie
kam tai keista nesirodo. Visi 
mano, kad taip turi būti, kad

Dabar rodoma pirma filmą atga
benta Chicagon po 11 mėnesių!

“THE GREAT
BEGINNING”

AT|lfllf|Van Buren St. prie 0 I (J UI (J Michigan Avė.
(Buvusis “Sonotone”)

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų ■avi

niokų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Htles.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nue 8 ryto iki 1 vaL popiet

—Kas pirmas taip manyti 
pradėjo? Tu, mama?

—Ne, mažyte, mane taip mo
kė.

—Kas tave taip mokė, ma
ma?

—Aš jau ir nepamenu. T ar 
būt, mano mama, ar kunigas. 
Pagaliau, jau visi žino, kad tai 
tiesa.

—O man tai atrodo keista, 
mama. Sakyk: ar Dievas at
siuntė Biliui Norisui tifą?

—Taip.
—Kodėl?
—Kaip kodėl? Kad atvedus 

į tiesos kelią, kad padarius jį 
geru vaiku!

—Bet gi jis, mama, nuo to 
tifo mirė. Jis nebegali jau tapti 
geru vaiku.

—Ach, taip. Reiškia, Dievas 
turėjo kitą tikslą. Ar šiaip ar 
taip, tai buvo išmintingas ir 
gailestingas tikslas.

—Kas gi tai buvo per tiks
las, mama?

—Tu kankini mane, mažyte. 
Gal būt Dievas siuntė tuos ken
tėjimus Bilio tėveliams.

—Bet tai ne garbinga, ma
ma?! Jeigu Dievas norėjo pa
siųsti bausmę Bilio gimdyto
jams, tai kam gi Jis numarino 
ir pražudė Bilį?

—Aš nežinau, mažyte. Aš ga
liu tik tiek pasakyti, kad Jo 
tikslas buvo išmintingas ir gai
lestingas.

—Koks tikslas, mama?
—Jis norėjo... Jis norėjo nu

bausti Bilio tėvelius. Jie, gal 
būt, nusidėjo ir buvo nubausti.

—Bet Bilis gi mirė, mama! 
Ar gi tai teisinga?

—Žinoma, kad teisinga. Die
vas nieko nedaro, kas butų ne
teisinga. Dabar tau to nesu
prasti, bet kada tu užaugsi di
dele, tau bus suprantama, kad 
visa tai, ką daro Dievas, yra< 
išmintinga ir teisinga.

—Mama, ar Dievas užgriovė 
stogą ant žmogaus, kuris gais
ro metu nešė iš degančio namo 
senutę?

—Žinoma, mažyte. Palauk! 
Kokius klausimus tu Čia man 
statai? Tu turi suprasti tiktai 
viena: kiekvienas Dievo veiks
mas rodo Jo galybę, teisingu
mą ir meilę žmonijai.

—O kai girtuoklis smogė ša
kutėmis. vaikutį pas misis 
Uelč...

—Tai visai ne tavo reikalas!
■ . i

Tarp kitko, Dievas, tur būt, 
norėjo pasiųsti tam vaikui 
bausmę, kad jį atkreipus į do
rą kelią.

WOODBHIDGE, N. J. — Po cksplio sijos United Railway Signal dirbtuvėje.

Tai Štai Kur Jo 
Pinigai Ėjo!

Ray Grunert užlaiko valgyk
lą prie St. Charles Road, Lom
barde, III. »

Neseniai iš registerio pražu- 
' vo dolerinė, po to dar kelios. 
Vėliau dingo penkinė, vėl kelios 
dolerinės, o užvakar dingo ir 
dešimkė.

Čia kas nors negerai, čia kas 
noi,s negerai, murmėjo Grunert, 
bet nenorėjo tikėti, kad kas 
nors iš darbininkų registerį jam 
tuština.

Vakar misterija buvo išrišta. 
Po baru savo valgykloj Gru
nert surado šeimyną pelių, ku
ri buvo susisukusi lizdą iš $35 
vertės banknotų. Pinigai buvo 
sveiki, nesukandžioti.

‘ i.l I I «
. • I E'» r l ' t

<uub rmas siugianjt
<ienų apmušimas

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesale

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

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

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
tsargos fondas virš - - $400,000.00

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų. 1 iki 20

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginl* 1141

GOVERNMENT 
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED 
4192 ARCHER AVENUE

JACK SWIFT

Palengvinti 
Vargams

666
SLOGŲ

SKYSTIS 
TABLETAI 

MOSTIS 
NOSIMS LAŠELIAI 

COUGH DROPS

—Mama, misteris Bogres sa
kė, kad milijonų milijonai ma
žyčių gyvūnėlių puola mus ir 
priverčia mus sirgti cholera, 
raupais ir dar tūkstančiu ligų. 
Mama, Dievas ir juos siunčia?

—žinoma, mažyte, žinoma. 
Kaip gi kitaip?

—Kodėl Jis juos siunčia?
—Kad mus atkreipus į tiesos 

kelią. Aš tau sakiau.

44,000 britų nelaisvėj
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

12 d. — Anthony Eden, Angli
jos karo ministeris, šiandien 
pranešė parlamentui, jog 14 
menesių laikotarpyj vokiečiams 
ir italams pavyko paimti ne

laisvėn 44,000 britų kareivių.
Į šį skaičių įeina britai pa

tekę nelaisvėn prie Dunkirkūs 
ir kituose Prancūzijos fronto 
linijose; prie jo priskaitomi bri
tų jurininkai, kuriuos vokiečiai 
sugebėjo paimti nelaisvėn ir bri
tų lakūnai, kurie buvo priver
sti nusileisti priešo teritorijoj.

Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 
Tepalas

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

Ijk .'iena pora akių visam gyve 
nmui. Sęugokit jas, leisdami iš 
pkzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

—Bet tai baisiai žiauru, ma
ma. Tai baisu!.Jeigu taip man...

—Tylėk! Tuo man nutilk! 
Tu gal nori, kad mus perkūnas 
trenktų!

—Mama, atsimeni pernai 
perkūnas trenkė į bokštą ir 
bažnyčią sudegino. Dievas no
rėjo bažnyčią taip pat atkreip
ti į tiesos kelią?

— (Pavargusi). Nežinau, gal 
būt... ■

—Perkūnas tuoihet užmušė 
kiaulę, kuri visiškai niekuo ne
buvo kaltai Diėv'as nčirejo ‘kiau
lę atversti į tiesos kelią?

—Mano mieloji, tu tur būt 
nori pasivaikščioti. . Eik, pa- 
lakstyk truputį.

įvairiošInios
Atsistatydino Indo- 

kinijos guberna
torius

TOKIO, Japonija, lapkr. 12 d. 
— Turima žinių, kad dabarti
nis Indokinijos gubernatorius, 
admirolais Jean Decoux, buvo 
priverstas atsistatydinti.

Decoux buvo ištikimas Pe- 
tain vyriausybei, bet gen. de 
Gaulle šalininkų įtaka Indoki
nijoj yra tokia didelė, jog gu
bernatorius negalėjo toliau val
dyti.

De Gaulle šalininkai smar
kiai kritikavo admirolą už de
rybas su japonais.

•Japonų vyriausybe deda pa
stangas panaikinti kenksmingą 
de Gaulle įtaką Indokinijoj.

•i i urnai Naujienose
i 'J nn eix r»»H o • •. > 
•9 r>9 ndin „

NIEKAS nėra malonesnis už vakarą na 
muose — su patogiu naminiu švarku, minkštais 

batukais, mėgiamąja pypke, mėgiamuoju
dio arba su gera knyga ir bonkute Monarch Alaus kurią parū
pina rup-stinga žmona.
Tą vaizdą mes čia jums parodom. Tai ištik-
ro pilno pasitenkinimo valanda ... gyvenimas!
Mes sakome Chicago’s Own Monarch Alaus
nes jis lošia svarbią rolę atilsio memente ir jį atsiekti

laikraščiu .. .nrie ra-

Klausykite “Bow- 
ler’s Broadcast” su 
Hal Totten WCFL 
Kasdien 6:30 v. v. 
išskyrus šešt. Sekm. 

2 vai. popiet.

kuo taupiausiai turėtumėte jį pirkti 24 borikų keisais. Kama 
taip žema o patenkinimas toks aukštas.
Pamėginkite šį patarimą tik sykį ir ištikro jis taps įpročiu.
Užsakykite keisą šiandien ... tada

LAI JŪSŲ SKONIS SPRENDŽIA
Atminkit—nėra puikesnio alaus už tą gamintą čia pat Chicagoje. 

'■ Bukit ištikimi savo apylinkei.

OO H f

HERE WE G0l

READY, JIMMY? COME ON, JOAN. * WE’RE 
©OING TO 5HOW YOU THAT WE CAN LĖAP 
A5 PAR AS ANY POLAR Gi ANT.

IHE EXPLORER5 
VOTB TO 

FOLLOW JACK 
THE TRAIU 

OF THE 
rPOLAR G4AN1S’ 

0UT THE 
CREVASSE 

BARS THEIR 
flATH.,

HAVVl HAWl IT’S JACK’S • INVENTION. IT’S 
AN IMPROVEMENT. ON THE OLD REPUL.SION 
RAY. HE CALU5 IT AN ATO-RAY. WE’LL 
SEND IT OVER 8Y ROPE AND JACK WIUL 
SWING US ACROSS NEXT. -

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
Pitone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šauki! Tei. VICTOR Y 0066

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUSIšima Už ............ *10.0 U
prabų vimas <cn n n Ligoninėje ............. ^Ou.UU
RAUDONGYSLIŲ S. O E n n 

I Išėmimas Ir Ligon. uJ.UU 
Į REUMATIZMAS <O Art
Greita Pagelba ......
GYDO VISAS LIGAS

. Ekzaminacija <4 fift
ir vaistai ......  .... *I.UU

Į DOUGLAS PARK HOSPITAL 
j 1900 S. Kedzie Avė. Chicago
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Immigrants’ Pro- 
tective League

Metinio susirinkimo proga.

Rašo NORA GUGIS

Nemanau, kad yra reikalo 
kalkėti apie “Iinmigraiits* Pro- 
tcctive League*’ veiklos svar
bą. Visų tautų ateiviai, įskai
tant ir lietuvius, jau per metų 
metus gerai žino ir įvertina tą 
patarnavimą, kurį ši draug ja 
suteikia žmonėms.

Viena pirmųjų lietuvių dar
buotojų prie šios draugijos bu
vo šio moterų skyriaus įsteigė
ja, visų aukštai gerbiama ir 
mylima velionė Marija Jurge- 
lionienė. Per keletą metų nuo
širdžiai ir atsidavusiai dirbda
ma šioj įstaigoj, ji surado ir 
suteikė visokeriopos pagalbos 
visiems tiems skaitlingiem* lie
tuviams, kurie tik krcipėsį. šią 
ateiviams draugingą organiza
ciją su įvairiomis savo proble
momis, bėdomis ir klausimais, 
iš kurių žmogus nepajėgia išei
ti be kitų pagalbos.

šiuo laiku lietuviai turi ir ki
tą aukšto išsilavinimo gabią i* 
s'mpatingą lietuvaitę šioje įs
taigoje. Ji yra advokatė He en 
Jerry. Gaila tik, kad He’en 
Jerry atsakomingas darbas rei
kalauja tiek daug jos laiko, kad 
ji negali imti dalyvumo musų 
veikloje. Nėra abejonės, kad ji 
butą labai naudingi lietuvių 
draugijos narė ir kreditu mu
sų motorą darbuose.

Praeitą antradienį LaSalle 
viešbutyje įvyko metinis Im- 
migrants’ Protective League 
susirinkimas, sąryšyje su Illi
nois konferencija, liečiant So
čia’ę Gerovę.

Programoj buvo trys svar
bios kalbos, būtent:

“Nauja ir ypatingai svarbi 
pagelba svetimšaliams” — Mrs. 
Kenncth F. Rich, D.rector — 
Immigrants’ Protective League,

“Soc'alės problemos p liely- 
bėje” — Judge Edmund K. 
Jarecki, County Judge, Cook 
County, Illinois.

“Implikacijos ateivių regist
racijoj” — Mr. Earl G. Har- 
rison, Director of Registration, 
United States Department of 
Justice, Washington, D. C.

Manau, kad skaitytojams bus 
įdomu susipažinti su turiniu 
Mrs. Rich kalbos, kuris seka:

“Yra ‘keynote* dėl šios okazi- 
jos ir mano trumpai ka bai. 
Tas randasi žodžiuose vienos 
ateivės, kuri praleido vos ketu
ris mėnesius šioje šalyje. Ji 
praleido ne vieną vakarą ant 
laiptų to paminklo, pastatyto 
“Didžiajam Emansipatoriui”, 
kuriame ji galėjo skaityti tuos 
amžinai įbrėžtus žodžius — 
”With Malice toward None”.

“Yra pastebėtinai didelis da
lykas būti gimus Amerikos pi 
liečiu, bet daug daugiau paste
bėtina palikti juo”, tarė ši at
eivė.

Tie, kurie turi patyrimo at
eivių pagalbos darbc, šioj va
landoj gali liudyti labai augan
čią bangą pasitikėjimo Ameri
koj, ir tas jų svarbias rezoliu
cijos palaikyti jos pagrindinius 
nusistatymus iš pusės tų, kurie 
pasirenka Ameriką virš visų ki
tų šalių, kaipo jų šalį.

Nauja Reikšmė Specialėj 
Pagalboj.

Dėl draugijos, kuri turi rei
kalo sutikti imigrantą seną ir 
naują, yra trys “Naujos ir Y- 
patingos Svarbos Pagalbos” šio*.

MOTINOMS TURI RŪPĖTI KŪDIKIU 
SVEIKATA

Rašo Dr. Suzanna Slakis
Širdies ligos pas kūdikius pa- nereikia skubintis atgal į mo- 

sitaiko gana dažnai. Tai dau-'kyklą jį siųsti. Tegul vaikas 
visiškai pasveiksta ir sustiprė-giausia pasėkos kitų ligų. Li

gos, kuriomis kūdikis serga, 
paprastai nusilpnina visą kūną 
ir pažeidžia širdį. Daugelis ligų 
pagamina nuodus, kurie laiki
nai arba ir ilgesniam laikui su
žaloja širdį. Pasitaiko, kad dėl 
tų ligų širdis lieka sužalota vi
sam gyvenimui.

Dabar gali kilti klausimas, 
kurios ligos kenkia širdžiai?

Tokių ligų yra daug, bet la
biausiai pavojingos ir prasipla
tinusios yra reumatikos ligos. 
Tos ligos sužaloja apie 40 nuo
šimčių visų vaikų, kurie apser- 
ga širdies ligomis. Sugedę ton- 
silai irgi gali pagimdyti širdies 
ligas. Yra visa eilė ir kitų ap
krečiamų ligų, kurių pasėkoje 
lieka širdis sužalota. Prie tų li
gų tenka priskaityti;skarlatiną, 
difteriją ir tymus. : ’•

Kitos ligos yra influenza, 
plaučių uždegimas bei sifilis. 
Širdį gali pažeisti džiova, pū
liuoją dantys, inkstų l’gos ir 
t. t.

Čia suminėjau tik kelias li
gas, kurios širdį pažeidžia, .— 
jų yra kur kas daugiau. Iš vi
so reikia atsiminti, jog vaikų 
širdys yra lanksčios ir lengvai 
gali prie vienos ar kilos ligos 
prisitaikyti. Vaikų fizinis pajė
gumas yra didelis, jų kūnas 
nėra nuodų sužalotas, štai ko
dėl vaikai lengviau gali prieš 
visokias ligas atsispirti.

Ligos metu dažnai vaiko šir
dis yra labai apsunkinta. Bet 
kai liga praeina, tai širdis tiek 
pasitaiso, jog gydytojas jokių 
trukumų nesuranda. Vienok 
jei tuoj po ligos vaikas drauge 
su savo sveikais bičiuliais pra
deda smarkiai žaisti ir bėginėti, 
tai jis gali skaudžiai širdį pa
žeisti. Kai kuriais alyejais tas 
pažeidimas gali atsiliepti vis į 
gyvenimą. Motinos tad turi at
siminti, jog po ligos vaikas tu
ri visiškai sustiprėti, o tik po 
to jis gali laisvai žaisti ir bėgi
nėti.

Gydytojo priežiūra yra būti
na ir tuo metu, kai vaikas jau 
pradeda sveikti. Svarbu patirti, 
kokie organai yra silpni ir rei
kalingi poilsio. O tie organai 
gali būti širdis, inkstai, dantys, 
plaučiai ir t. t.

Dėl netinkamos priežiūros 
ligos pasėkos gali pasilikti vi
sam gyvenimui. Dažnai juk pa
sitaiko, jog kūdikystės ligos su
žaloja klausą, širdį ir t. t. Dau
gelyje atvejų viso to butų bu
vę galima išvengti.

Motinoms todėl labai pravar
tu rimčiau žiūrėti į savo kudi-’ 
kių ligas. Jei vaikas suserga, 
tai reikia jį tinkamai priž’urė- 
ti. Kai jis pradeda taisytis, t ii 

je valandoje.
Pirma: Pastebėtinai didelis 

padidėjimas prašymų dėl pilie
tybės pagalbos.

Antra: Geriausiai geimą su
tvarkymas ateivio status dėl 
naturalizavimo. Šis dažnai reiš
kia, kad reikia sutvarkyti rei
kalą išvažiavimo iš šios šalies 
ir vėl įvažiavimo tiktai dėl to 
kad permainyti prieplaukos re
kordą, su visoms toms daug 
reikalaujančiomis imigracijos 
taisyklėms išpildytoms, šie yra 
žinomi kaipo iš naujo įvažiavi
mo reikalai.

(Bus daugiau)

ja.
Reikia daugiau d.'mcsio 

kreipti į vadinamuosius “šal 
čius”? Iš mažų šalčių gai išsi
vystyti visa eilė itin pavojingų 
ligų.

Tinkama priežiūra ir p?rio- 
diškas vaikų sveikatos patikri
nimas yra geriausia apdrauda 
nuo įvairiij ligų.

Be to, motinoms visada rei
kia atsiminti, jog vaikų ligų 
pasėkos gali pasilikti visą gyve
nimą. Todėl rūpestingas vaikų 
gydymas yra būtinas dalykas.

Veda Nina

KĄ MES ŽINOME APIE 
MUSŲ PLAUKUS 

(Tęsinys)
i

Šiandien . mes turime . tris 
skirtingus , s'hampposf: .1. — 
muilo; 2—- al^Vbs7' ir ' 3— 
“Drene”, kuris yra neutralus 
“shampoo”.

1- mas — muilas yra chemi
nė kombinacija alyvos ir šir
mos. Kuomet naudoji muilo 
“shampoo’, tai atliuosuoji pur
vą ir aliejuotą medžiagą. Vė
liau su perplovhnu tas purvas 
ir aliejus būna išplauti. Bet 
nenuplaunamas muilo aptrauk
ta plėvė visuomet pasilieka 
plaukuose. Kai kurie chemika
lai vandenio ir muilo kombi- 
riuojasi ir padaro tą neaiškią 
filmą, kuri prikimba prie plau
kų ir pakavoja plaukų natūra
lų blizgėjimą.

2- ras — alyvos “shainpoos” 
yra padaryti per procesą vadi
namą “sulphuration” (sieruo- 
ta alyva). Toki alyviniai 
“shainpoos” irgi švarina plau
kus, bet, kaip ir muilas, kom- 
binuojasi su mineralais vande
nyje ir palieka plaukus ap
trauktus ta kalkių filmą.

3- čias “drene” shampoo” yra 
visiškai kitokio tipo “sham
poo”. “Drene” yra padarytas iš 
augmenų aliejaus, per tam tik
rą procesą. “Dręne” nėra nė 
rūgštis, nė alkalinis, bet yra 
neutralus ir saugus plaukams. 
Jis skiriasi nuo kitų “sham- 
poos” tuo, kad jis nesikombi- 
nuoja su kitais mineralais, ku
rie randasi vandenyje, todėl 
lesiformuoja toji muilo f i m a 
ant plaukų.

Yra svarbu naudoti gerą 
‘shampoo’, jeigu norite turėti 
plaukus švariai Urzgančius L 
šviežiai atrodančius. Ceras 
‘shampoo” švarina kaip plau
kus, taip ir galvos odą nuo 
aliejaus, kuris surenka ir laiko 
dulkes, iš kurios priežasties 
plaukai yra nešvarus ir atrodo 
taip sunkus.

Kuomet plauni plaukus su 
geru “shampoo”, tai plaukuose 
pasirodo jų t.kras ir neutralus 
blizgėjimas, kurį paprasti 
“shampoos” neišduoda. ,;r

Betty Sami.
(GALAS)

OMAHA, NEB. — Vėsulos metu žvirblis rado prie- /.
globstį, iš kurio net fotografai negalėjo nubaidyti-

Sonja

TOKS LIKIMAS
Atėjo. Taip mažai teklausė:
—Baltos gėlės.
—O ne. Keliausi ir keliausi,
Bet niekas tau prie kelio nežydės.
Tamsybė. Ta naktis klaikiausia.
—Šventos žvaigdės.
—O ne. Keliausi ir keliausi,
Bet niekas tau padangoj nespindės.
Taip liūdna. Ilgesys baisiausias.
— Vienos širdies.
—O ijė. Keliausi ir keliausi,
Bet niekas nesutiks ir nelydės.
— Likime! Traukis! Ta maištinga
Liepsna many nerimstanti, ugninga,
Pakilus lig dangaus sudegins ten tavas žvaigždes, 
Tave, valdove neteisingas, nuo sosto dangiško numes!
—Cha, cha! Jis prieš mane kariauja.
Kvaily, ųžbėrsiu žemių saują, -r-
Ir visos ugnys bei troškimai amžinai užges.
O tu, ;'š žemių kilęs, ir vėl sųgriši į žemes. 
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PASAULI!-“
Mes laisvę pažinę, vergaut nebenorim —
Nenorim unijų, nekęsim skriaudų!
Istorija skaudžiai lietuvį pamokė,
Ir jis nekartos pragaištingų klaidų.

Kaip skruzdės mes dedam krislelį prie krislo:
Mes kuriam Tėvynę, mes Lietuvą statom!
Ji mums taip graži, kaip aušra rytmetinė, 
Su jaja mes siela ir kurni su tapom.

/
Ant pamato, lietuvio krauju apšlakstyto,
Pastatėm saulėtus lietuviui namus.
Išpuošėm gėlėm iš širdžių nurąškytom
Ir ginsim, kaip tigrė savuosius vaikus.

Pasauli, žinoki! Ne savo nenorim;
Nelieski ir musų Tėvynės gražios!
Tada tik, kai žus paskutinis lietuvis, 
Pasauly nebus ir laisvos Lietuvos. B. P.

I V alkas ir Mokykla |
I Rašo L. NARMONTAITĖ Į
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PASTABOS o o o

Šią savaitę vijose viešose mo
kyklose, pradinėse ir aukštes
nėse, yra mokiniams išduoda
ma laipsniai pažymint jų pasi
sekimą klasėse per šias perei
tas dešimtis savaičių.

Pradinės mokyklos mokiniai 
parsineš korteles, ąht kurių 
bus pažymėta jų progresas, 
koks jų elgimąsi yra, ir kiti da
lykai.

Aukštesnėse mokyklose yra 
paprotys daugiausia vartoti 
knygutes, įmripse yra įrašomi 
laipsniai.

Tėvai, paprašykite vaikus 
jums parodyti šias korteles ir 
knygutes. Peržiūrėję, tėvai tu
ri paširašytį savo pavąrdes, kad 
mokytojos žinotų, jog tėvai šį 
rekordą yra matę.

Didžiumoj mokyklų jau užsi
baigė kolektavimas raudonam 
kryžiui. O dabar tęsis rink’mai 
labdaringai draugijai po vardu 
“School children’s Aid Society”. 
Visi surinkti pinigai yra varto
jami ęlėl pirkimo rūbų netur
tingiems vaikams. Moterys 
kurios dirba įvairiose srityse 
šioj draugijoj, aukoja savo 
darbą ir laiką.

Aukojant centą ar daugiau 
ypatingai, jeigu vaikas aukoja 
tą centą, kurį jis butų pralei
dęs ant saldumynų, vaikas at
jaučia kitus vaikus, kurie yra 
neturtingi. Jo dėmesys yra at
kreiptas nuo savimylos į meilę 
savo brolių.

Vėlesniame straipsnyje bųs| 
giliati išdėstyta apie viršmine- 
tą draugiją.

MUSU PRAEITIES MOTERŲ SILUETAI
V. Daugirdai! e-Srucgienė

Moteris Lietuvos istorijoj
Nelengva kalbėti apte mote

rį ir jos reikšmę Lietuvos isto
rijoj. Senų laikų dokumentai 
nedaug žinių apie Lietuvos mo
teris teišlaikė, o ir tie patys 
mini tiktai valdoves, tik aukš
tojo luomo pasireiškusias at
stoves. Apie jas, apie tuos žino
mus vardus ir tegalima tiksimi 
kalbėti. Nedauge 3s ir augštejo 
luomo vardų istorijoj teišliko. 
O kur tos šiokiadienės tylios 
rūpintojėlės — baltosios moti
nėlės, tos visuomet skruzdės 
darbininkės ir ne kartą nepa
stebimos herojes? Kur tosios 
kaimų ir dvarų sąžinės žadin
tojos ir švietėjos, pas.'aukoj n 
ėios veikėjos, motinos auklėto
jos, kaivygės ir admin strato- 
rės - - gilių jausmų, šviesios 
minties ir kietos valios mote
rys ?‘ Baudžiavos gadynė, suki
limai ir herojiškasis knygne
šystės metas, ko^os dėl a'gi- 
mimo, dėl išsivadavimo parei
kalavo iš Lietuvos moteries 
daug pasiryžimo ir kančios. 
Daugelis moterų nusipelnė, kad 
busimosios kartos jų vardą su 
dėkingumu ir pagarba minėtų. 
Tiktai Lietuvos žemėje jos be
vardės dulkėmis virto, o rank
raščių dulkėse paslėptieji var
dai tebelaukia rimtų tyrinėji
mų. Ir mes jų belaukdami pa
minėsime tiktai keletą vardų, 
kuriuos rtiolcslininkai jau su
spėjo atgaivinti.

Karalienė Morta
Viena iš pirmųjų Lietuvos 

moterų, istoriškai t krai žino
mų, yra karalienė Morta, Min
daugio žmona. Drauge su savo 
vyru ji 1251 m. priima krikš
tą ir apie 1253 m. yra vaini
kuojama popiežiaus palaimintu 
karališkuoju vainiku. žinių 
apie ją nedaug teturime, kai 
ir iš viso nedaug težinome apie 
Lietuvos gyvenimą tryliktam 
šimtmetyje. Bet kaip tik, atsi
menant tųjų žinių negausumą, 
mus stebina kai kurios detales 
liečiančios karalienės Mortos 
vardą.

štai, Alnpekės kronika mini, 
kad Morta ' atkalbinėjusi savo 
vyrą dėtis su žemaičiais prieš 
kryžiuočius, nors jai tepa vykę 
išprašyti iš Mindaugio grąžinti 
ordino magistrui kažkurį rite
rį Sievertą, buvusį Mindaugio 
kieme. Kronika mini, kad Mor
ta paveikusi Mindaugą praneš
ti kryžiuočiams apie santykių 
su jais nutraukimą. Esą, Mor
ta prikaišiojo Mindaugui, kam 
jisai nutraukęs ryšius su ma
gistru, kuris išmokęs tikro ti
kėjimo ir išrūpindamas kara
liškąjį vainiką, juos abu taip 
pagerbęs. Šitokios dokumentų 
smulkmenos iš anų laikų, kada 
taip maža apskritai apie Lietu- 
vą tekalbama, pagaliau, pats 
Mortos vardo dažnas minėji
mas verčia manyti, kad ji tu
rėjo didelės įtakos Mindaugui 
ir savo laikininkams. Ar tik ne 
ji bus paveikusi Mindaugą prL 
imti krikštą? Ar nebus ji bu
vus žymi XIII amž. Lietuvos 
moteris? Deja, jos likimas, jos 
veikla, jos tiktasis veidas tebe- 
skendi amžių ūkanuose.

“Naujoji Ramuva”, specialus 
lietuvės moters numeris

1936 m.
(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Brighton Park
Brighton Parko Kliubo mo

kykla prasideda kas ketverg) 
vakarą, 7:30 valandą pas nar.' 
K. Mocievičicnę, 1454 S. Wes- 
tern avė., ant antro aukšto.

Panelė L. Narmonta’te mo
kina anglų kalbą, skaityti ir 
rašyti; ji paaiškina visus žo
džius lietuviškai, tuo budu la
bai palengvina mokytis.

Lietuvės moterys ir mergi
nos kviečiamos ateiti į šią mo
kyklą. Mokesčių jok'ų nėra, nes 
panele Narniontaite aukoja sa
vo laiką dykai, o Mrs. Mocie- 
vičiene parenka gerą rietą mo
kytis. —M. Carter.

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINO H, K AD :
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Jeigu turite staldengtę, kuri 
yra nelygi ir sunki prosyti, mė
ginkite džiovinti ją ištempus 
ant staklių (‘eurtain stret- 
cher”), tada bus lygi ir leng
viau išprosyti.

o G O

Galima pagerinti skonį mal
tos mėsos kotletų ir padaugin
ti jų skaičių, įdedant dvi ža
lias sumaltas morkas prie kiek
vieno svaro mėsos.

C< O G

Visuomet reikia išimti ža ia 
mėsą iš šaldytuvo bent pusę 
valandos prieš taisant virti ar
ba kepti. Kuomet dedi mėsą 
tiesiai iš šaldytuvo į karšią 
skauradą arba pečių, mėsa pa
sidaro kietesnė. —Kaimynka,

Maistas j
Veda MOKTA RUGIENE

Raugyti Kopūstai
Dabar galima pigiai nusipirkti ko

pūstų galvučių ir užraugti užtekti
nai visiems metams. Raugytų kopū
stų sultys turi labai svarbių ele
mentų, kurių, musų kūnas reika
lauja.

Supiausčius kopūstus, dėk kas 
40-čiai sv. kopūstų vieną svarą 
druskos. Dėk kopūstus į statinę ar
ba molinį indą. Dedant, gerai su
grūsk, supiaustyk 3 ar keturis rūgš
čius obuolius, ir įdėk truputį kmy
nų. Sudėjus kopūstų eilę apr.berk 
druska. įmesk kelis gabalėlius obuo
lių. ir kelis grūdelius kminų, ir 
tąip pakartok tol kol visus kopūs
tus sudėsi. Uždėk švarią lentą, ir 
gerai prislėk su akmeniu.

Turėk smailiagalę lazdelę ir kas
dien keliose vietose perdurk iki pat 
dugno. Tas leis orui iš apačios iš
eiti. Taip pakartok, kol tęsis ko
pūstų raugimas, paprastai, nuo 10 
iki 14 dienų.

Kopūstams išrugus juos reikia 
padėti šaltoj vietoj, nes kitaip per- 
rugs. Kopūstai gerai laikysis, jeigu 
tinkamai įrugus, sudėsi juos į ste
rilizuotas bonkas ir gerai jas už
darysi. V. Faiza

Gimimai 
Chicagoj

NOCIS, Robert, 2828 North 
Kostner Avenue, gimė spalių 
28, tėvai: John ir Laura. ,

POCEVICH, Anthony, 945 
West 59th Street, gimė rug
sėjo 19, tėvai: Paul ir Valeria.

GALIS, Susant 1710 W. Erie 
Street, gimė spalių 31, tėvai: 
George ir Margaret.

JANKAUSKI, Robert J., 5801 
South Kolmar Avenue, gimė 
spalių 27, tėvai: Joseph ir Alice.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE5’
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KARTAIS TAIP BŪNA, NUVAŽIUOTI
LENGVA, BET PARVAŽIUOTI...

Tai Jau Kitas Dalykas
Šitos penkios moterys ir pa-pnis, 

neles į Detroitą visuomet va
žiuos mielu noru, bet grįžtant 
atgal į Chicago jos norėtų 
kiek geresnių sąlygų už tas, į 
kurias pateko pereitą pirma
dienį.

Mes kalbame apie p. J. Kriš- 
čiunienę, jos dukterį Christine 
Kriščiūnaitę, p. Antoinette Ka
zy, jos dukterį p-lę Evelyn 
Kazy ir dainininkę Oną Skeve- 
riutę.

Jos buvo nuvykę į Detroitą 
su “Pirmyn” choru, kuris ten 
pasekmingai pastate operetę 
“Blossom Time.”

stulpais ir stogų ir trio* 
besių dalimis. Apgriautų ūkių 
buvo labai daug.

Keleivės vėtrai praūžus per 
kelioliką mylių turėjo važiuoti 
grabėmis ir zigzaguoti į visas 
kelio puses užverstas vietas 
aplenkti.

Tai tokia buvo tų penkių 
chicagiečių kelione iš Detroito 
į Chicagą.

Nestebėtina, kad visos labai 
ilgai ją atmins, ir kad vargais 
negalais parvykę namo pirma
dienio vakare jos “be jokių 
ceremonijų” krito į lovą pus
gyvės. —C.

NAUJIENOS, Chicago, UI

nuo kurių mirė 11 žmonių ir apsirgo 53 ^salvcišių” ar
mijos centre.

Rudolf Sirgę

REVIZORIAI

Ir Išvažiavo—
Sukilo visos penkios anksti 

pirmadienį važiuoti automobi
liu namo. Oras nebuvo labai 
geras, tai nutarė valandą-kitą 
palaukti. Palaukė, bet oras ne
pagerėjo, tad sėdo visos į au
tomobilį, p. Kriščiūnaitė prie 
vairo ir išvažiavo...

Įvažiavo tiesiai į vėtrą, kuri 
ūžė į Detroito pusę, padariusi 
milžiniškus nuostolius Chica- 
goj ir paskandinusi Michigan 
ežere kelis laivus su virš 70 
jurininkų įgulomis. 

\

Vėtra Ir Automobilių Nepaiso
Vėtra ėmė blaškyti automo

bilį kaip kokį žaislą- Po kelis 
kartus pakėlė nuo kelio ir 
sviedė atgal. Blaškė jį į visas 
puses. Kartą ji pagriebė ir ap
suko ratu. Vietomis dvi — ir

Pavyko Draugystės 
Palaimintos Lietu
vos Banketas

Kalbėjo Konsulas P.
Daužvardis

Lapkričio 10-tą d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, įvyko 
gražus Palaimintos Lietuvos 
Draugystės Banketas.

Laike vakarienės buvo pa
sakyta daug įspūdingų prakal
bų. Kalbėjo B. J. Jakaitis, J. 
Jackus, Frank Micklin, Tarnai 
Janulis, Steponai1 Narkis, J- 
Krukas, J. Balčiūnai/A. Subai- 
tis ir Lietuvos konsulas Pet
ras Daužvardis.

Karštai Plojo Rooseveltui.
Beveik visi kalbėtojai reiškė

ŠĮ ŠEŠTADIENI ZARASIŠKIAI IR VĖL SU
VAŽIUOS, ŠJ KART BRIDGEPORTE
Kviečia Rokiškiečius, Uteniečius, Visus 

Lietuvius į Talką

vairuotoja ir viena keleivių 
laikė įsikibę vairo, bet mašinos

didžiausį nepasitenkinimą ir 
apgailestavimą dėl netekimo

ncgalejo suvaldyti. i Lietuvos nepriklausomybės. O
Nelabai jauku keleivėms kalbėtojams paminėjus paša- 

buvo, kai jos pamalė vėtrą ’ Lcytą prezidento Roosevelto pa- 
nešant oru stogus ir šieno reiškimą, kad Lietuvos nete- 
kruvas.-Vienam ukyj ji iškėlė khnas nepriklausomybės yra 
,kelias vištas ir kaip žaibąs jas laikinas, publika sutiko 
-kur tai ‘nusviedė. Kitoj vietoj griausmingais plojimais. Po va
pagriebė šuniuką ir jį numetė 
iš didelės aukštumo už šimtą 
ar kiek pėdų. O kelias visur 
buvo nutiestas medžiais, sako-

karionės buvo šokiai.
Abelnai imant šis parengi

mas buvo jaukus, malonus ir 
tvarkingas. Atrodo, kad ši dr- 
ja turi gabių, ir energingų dar-

di

PRANCIŠKUS S TU P ELI S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 12 d., 1 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs 56 m. amž., 
gimęs Lietuvoj: Kartenos par. 
ir mieste, Kretingos apskr. 
Amerikoj išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Barborą, po tėvais 
Barčaitę, sūnų Antaną, marčią 
Helen, dukterį Valeriją ir 
žentą Edward Sabastian, duk
terį Suzaną, žentą Clifford 
Lytie, 2 anūkes: Barborą ir 
Gloriją, seserį Karoliną Au- 
gaitis ir jos dukterį Vandą, 
2 brolius: Juozapą ir Vincen
tą, 2 pusbrolius Juozapą ir 
Antaną, švogerį Augustą Sar
čių ar jo moterį Sofiją, Lietu
voje tėvą ir daug kitų giminių

Priklausė prie Unity Pašal
pos Klubo ir SLA.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4545 S. Paulina St. Tel. Yards 
7158. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, lapkričio 16 d., 1 Vai. 
popiet. Iš namų bus nulydė
tas į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Stu- 
pelio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir

Giminės.
Lai d. Direkt. I. J. Zolp, 

Tel. YARDS 0781.

IMF

ILOVE K S^tssj.
Dalis

KVIETKININKAS
i Gėlės Vestuvėms, Bankietams
I Ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tek YARD8 7308

buotojų. —Steponas.
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

O "
Atidarymas Gerai 
Nusisekė u

Paul ir Carrie Ambrosai ta
ria nuoširdų ačiū visiems, ku
rie dalyvavo iškilmingam ati
daryme jų naujai įrengtos už
eigos, lapkričio 2 ir 3-čios dd.t 
adr. 1843 So. Halsted st.

Taipgi pasitiki, kad ij? atei
tyje draugai nepamirš atlan
kyti jų užeigą progai pasitai
kius. (sk.)

A. -į- A.
ANTANAS GUDAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 12 d., 4:45 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Jokūbavo miestely, Kre
tingos apskr.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Mortą, sūnų 
Joną, marčią Lillian ir anūką 
Joną, sūnūs Antaną ir 3 duk
teris: Oną, Marijoną ir Wan- 
dą. Lietuvoje sūnų Juozapą ir 
2 seseris, Anelę ir Selunę, 
Amerikoje 2 švogerius Anta
ną Grikšą ir Antaną Trušą ir 
kitas gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1816 S. Ruble St.

Laid. įvyks plrmad., lapkr. 
18 d., 9:00 vai. ryto iŠ namų į 
Dievo Apveizdos parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Antano Gudo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą* ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnus, dukterys 

ir giminės
Ląid. Cbt. S. M. Skudas, tel. 

Monroe 3377.

šeštadienio vakare lapkr. 16 
d. Zaraaiškių klubus rengia pa
silinksminimo vakarą, Mildos 
salėje, 3142 So. Halsted Str. 
Klubas savo parengimus kiek
vienais metais laiko skirtingoj 
lietuvių kolionijoj, dėl to kad 
taip pageidauja. Taigi, šiemet 
visi važiuosim į Bridgeportą ir 
pamatysim kaip didžiausia ir 
seniausia lietuvių kolionija za- 
rasiškius įvertina.

Pasižymi Duosnumu
šis klubas pasižymi duosnn- 

mu labdarybės ir kultūros tik
slams. Pavyzdžiui, praeitų me
tų parengimas davė $25.00 pel
no ir visus paaukąvorrt' Vilniaus 
krašto baduoliams. Abejoti ne* 
reikia, kad' i rJ šių1 mėtų ’' paren
gimo pelnas bus sunaudotas lie
tuvių visuomenės geriems tiks
lams. Todėl tikimės, kad gerb. 
lietuvi j a parems mus savo at
silankymu į virš minėta vaka
rą. Įžanga tiktai 20c asmeniui.

čia Ne Vien Zarasiškiai
Kai kas įsivaizduoja, kad za- 

rasiškių klubas susideda tiktai 
iš Zarasų, parapijos piliečių. 
Klysta taip manydami.

Zarasiškių klube priklauso 
lietuviai iš daugybės ir gana 
tolimų nuo Zarasų parapijų, bei 
apskričių, kaip tai Vidžių, Ute
nos, ir Rokiškio. Tad, susipa
žinkite su mumis ir mu.sų veik
la, o abejot netenka, kad tap* 
šit šio klubo nariais. Duoklės 
tiktai vienas doleris į metus.

Senstame brangieji-giosios, 
nykstame iš gyvųjų tarpo, tad 
ir svarbu vienytis, taip kad iš
tikus ligos ar mirties nelaimei, 
turėtume kas mus suramina, o 
jei galima, ir pagelbsti.

Serga šakenienė
Turiu pranešti, kad musų 

klubo narė Veronika šakenie
nė, gyv. po antrašu 5009 So. 
Kedvale avė., po sunkios ope
racijos serga, randasi Chicago 
Hospital, prie 49th St. ir Cot- 
tage Grove, Room 312. Klubie- 
čiai, kam sąlygos pavelija, pra
šomi atlankyti. Lankymo valan
dos nuo 2 iki 4 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vai. vakare.

— Vajasiškietis.

Taisykite Savo 
Mnmus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,™ 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St ;
CHICAGO. ILL.
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Diena Iš Dienos
Mini Savo ,
Gimimo Dieną

BRIDGEPORT. — Šiandien, 
lapkričio 14-tą, veikėja Bettę 
Baldwin, 3400 So. Union avė., 
mini savo gimimo dieną 
(birthday). šią:proga jos drau
gai ir gmiiųes Jįinki jai geros 
kloties ir ilgėjusių melų.

Kiekvienas, kas Betle pažįs
ta, pasakys, k^d tai pavyzdin
ga lietuvaite?1^ yra pamėgusi 
savišvietos llfefaturą. Savo 
studentavlnl’0' fiiėt’ais rašynė* 
davo anglų kalbia eiles, kurio
mis įtikinančiai vaizduodavo 
gamtos grožį*?.? —-Jos Draugė.

......
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicago j)
Eugene Goetz, 24, su Mary 

Stumbris, 2.2
Joseph Ročkis, 25, su Albyna 

Vcnčas, 22
Earl Card, 36, su Albina Glo- 

bis, 19
Leo Pranokus, 25, su Sophie 

Markevičius, 27
Philip Ruzella, 29, su Alice 

Mockus, 20
Joe Vilches, 37, su Dolores 

Gonzales, 39
Otto Gierke, 25, su Julia Bar

ža, 25 /
William Ganshaw, 33, su MiL 

retl Paulitis, 22
Robert Grutzius, 23, su Ade

laide Relth, 20
Wil!iam Jakut, 26, su Steiki 

Gapszevvicz, 24
William Redemske, su Thc- 

resa Bartkowski 
Reikalauja 
Perskiry

Paul Markoski nuo Martha 
Markoski

Ethel Jagmin nuo Peter Jag- 
min
Gavo
Perskiras

Charles Verbiski nuo Bertha 
Verbiski

Smagus Šokių 
Ir Pasilinksminimo 
Vakaras

Spalių 16, subatos vakare, 
Jonistų salėje, 814 W. 33rd St.„ 
įvyks šokių ir pasilinksminimo' 
vakaras.

Klasiškų šokių programą iš
pildys jaunuolių grupe. Į šį šo
kių vakarėlį .atvyksta vietą# ir 
apylinkes miestų svečiai. ;

širdingai vi$uš užprašo šokių 
rengėjai. J? ’ A. S.

Romano “Juodoji vasira” 
fragmentas

Kirepui pirmutiniam iš viso 
kaimo teko susidurti su vokie
čiai^.

Ten buvo didelė, talpi klėtis 
su keliais aruodais, kur gali
ma butų supilti tūkstančius pū
dų grudų. O eigulio vedami, 
į klėtį užėję vokiečiai rado tik 
viename aruode, kampe, gal 
porą maišų rugių ir tiek pat 
avižų. Miežių visiškai nebuvo.

—Tąja saujele Kire‘:o sody
bos Šeimininkas mano užsėti 
laukus? — su nepasitikėjimu 
paklausė eigulis.

~Aš tikiuosi iš svainio gauti 
šiek tiek sėjai, jeigu vokiečiai 
anksčiau nesurys, — atsakė Ki- 
repo sodybos šeimininkas, ra
miai glostydamas savo barzdą. 
.——Kiek galvijų? — klausinė
jo jie tvarte.

—Tik keturi, — vėl piktai 
džiūgaudamas tarė Kusta s.

Dabar eigulio kantrybė bai
gėsi. Jis atsistojo priešais Kuš
tą, atstatė savo dėl reumatiz
mo nesiląnkstančią per kelį ko
ją ir pasakė:

—Girdi, dviejų arklių ūkis 
paprastai laiko dvylika galvijų! 
Aš nesuprantu: arba tu skur
džius ūkininkas, arba čia mums 
juokus kreti?!

—Dabar ne metas juokams. 
Dvi karves išginė rusai, vieną 
dar žiemą pardaviau, smarkiai 
pristigęs pinigų, dvi sūri jom iš 
bado. Pakratų šiemet nėra, o 
šieną išsivežė kariuomenė. Kuo 
gi bešersi gyvulius?

Bet eigulio tokia kalba nepa
tenkino.

—Žinau, tu turi gerą patarė 
ją, Kušlai. Bei žiūrėk, už to-

grįžęs prie tvarto, gaidys kuda
kuodamas šoko ant tvoros ir 
iš ten dailiu lanku, it tetervi
nas, užskrido ant stogo. Su
glumę vyrai spoksojo, šluosty
damies! purvus nuo. batų ir 
kelnių. Jiems staiga pasirodė, 
kad šitoj sodyboj net ir gyvu
liai susimokę su žmonėmis; ir 
kad čia niekas nenusilenkia jų 
valiai. Jie persimetė tarpusavy
je keliais žodžiais, paskui vie
nas jų stvėrėsi šautuvo.

Tačiau dabar netikėtai atsi
rado gaidžio gynėjas. Šeiminin
ko sūnūs Pepas, lyg strėle, puo
lė šautuvą prie peties keliantį 
kareivį:

—Tu, velnio išpera, kieno 
gaidį nori nušauti? Jis mano 
giliukas! Tu, vokiška dešra, 
nori jį nudobti! — žibančiomis 
akimis,, kumščius sugniaužęs, 
rėkė jis.

Kareiviai, kurie buvo ne ką 
vyresni ir stipresni už vaikiną, 
apkvaišo, o taikiusio kareivio 
šautuvas nusileido žemėn. Vie
nas jų pašaukė eigulį ir ėmė 
jį klausinėti vaikino pykčio 
priežasties, nes anksčiau jiems 
buvo pasakęs, jog vienintelis 
dalykas, kurį šeimininkas lei
džia paimti, yra tas senas, rau
donas, tupįs ant lakios gaidys.

Jie ilgai aiškinosi, barėsi, ir 
jų visų akyse žibėjo pyktis. O 
gaidys pasiliko ant stogo. Jis 
plasnojo sparnais, tvarkėsi 
plunksnas, kelis kartus sukvak- 
šėjo, atsakydamas į beprotišką 
vištų kudakavimą tvarte, pas
kui ištempė kaklą ir paleido 
skardų, pergališką, visu kaimu 
nuaidėjusį: kakarekuuu!!!

kius dalykus dabar striukai bū
na, — ir jis perbraukė plaštaka 
sau per kaklą.

Jis pasikalbėjo su kareiviais, 
kurie Ifazjįą žymėjosi popie
riaus lakšte,- o paskui vėl ėmė 
klausinėli:

—Kiek vištų turite sodyboje?
—Penkias, neskaitant gai

džio...
—O kam jums reikia gai

džio? Gaidys lik keturioms viš
toms? Tai jau prabanga. Vel
tui tik grudai eikvojami! Liepk 
tučtuojau gaidį pagauti, karei
viai jį pasiims.

—Mano gaidys man namuo 
se vietoj žadintuvo. Jo aš nie
kam neatiduosiu! — suriko 
Kustas' taip griežtai, kad eigu
lis sužiuro jam tiesiai į burna.

Paskui jis ištraukė iš kišenės 
raštą ir bakstelėjo jį pirštu:

—Žiūrėk, mielas žmogau, ne 
aš tavo gaidį... Toks įsakymas 
— iš kiekvieno ūkio reikia ką 
nors gauti...

—Nė plunksnelės iš gaidžio 
uodegos, — spyriojosi Kustas.

Vertėjas vėl vaptelėjo darky
ta vokiečių kalba kažką puska
rininkiui, pagaliau ištiesė ran
ką, rodydamas laktą, kur dide
lis raudonas gaidys ramiai 
žvelgė į svečius ir tik retkar
čiais įspėjamai kvakšėjo pakai 
jį besimuistąnčiom vištom.

Puskarininkiui įsakius, du 
kareiviai suskato gaudyti pui
kios skiautures vištų karalių. 
Tačiau lai pasirodė nelengva. 
Gudrus gaidys, pajutęs pavojų, 
šoko nuo laktos ant lovio kraš
to, iš ten kvakšėdamas užskri
do ant kasečių, o kareiviams 
artinantis, išskleidęs sparnus, 
smuko pro durų apačią į veži
mų pašiurę — tik plunksnos 
ore išlakstė.

Dabar prasidėjo savotiška 
medžioklė. Gaidys pirma, vyrai 
paskui jį, vaikėsi pašiūrėj, po 
vežimais, per roges, tarp įvai
riausių atliekalų, tarpais tuš
čioj vietoj, tarpais užgriozdiu- 
toj. Galop gaidys nutaikė mo
mentą išbėgti latik. Jis be kva
po, išsklaidęs sparnus lėkė per 
kiemo purvyną, kareiviai, taip 
pat įlinkiai alsuodami, paskui 
jp ‘Apskriejęs falu r kiemą ir

CLASSIflEO ans.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
VYRAS, PADIENIS, pragyvena 

iš rendų, ieško lietuvės apsivedi
mui, angliškai kalbančios, sveikos, 
tarpe 40 ir 50 metų amžiąus, kad 
prižiūrėtų namus, pagelbėtų^-^krau* 
tuvėje. Rašykite Box 2436, 1739 S. 
Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia 

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

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, prie suaugusių šeimos. Nuo
savas kambarys ir maudynė. Malo
nus namai. Pastoviai. $10. BRIar- 
gate 5480.

MERGINA AR MOTERIS abel 
nam namų darbui. Nuosavas kam
barys, $8. SHEldrake 5481.

ŠILKINIŲ LAMP SHADES dir
bėjos reikalingos. Gera alga, graži 
dirbtuvė. Kad butų kiek patyrę. 
1100 Washington, 4 aukštas, klaus
kite GEORGIA.

HELP WANTED—MALĖ 
parbininkų 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.

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
taverna ir farmoj, kad galėtų ir 
karpenterystės darbus atlikti. Tom 
Simons, 85th ir Roberts Road.

Jau Artėja SLA 
6-to Apskričio 
Konferencija
Įvyks Lapkr. 24, Bridgeporte.

SLA 6-to Apskričio regul a- 
rus kuopų delegatų suvažiavi
mas įvyko lapkričio 24 d , 2-rą 
vai. po piet, Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. šis su
važiavimas yra svarbus. Delega
tai išgirsite finansinį raportą iš 
SLA 41-mo Seimo.

Nėra paslapčių, galima pasa
kyti, jog iš Seimo bus gražaus 
pelno, todėl delegatai vykdami 
į šį apskričio suvažiavimą, bu
kit gerame upe, nes nuostolių 
nėra, bet uždarbio yra.
Sveikinimų — Skelbimų Rinkč- 

aL jų žiniai.
šešto apskričio valdybos po

sėdy, lapkričio 5 d. p. A. Zala
toriaus rcz., nutarta kreiptis į 
visus tuos rinkėjus, kurie rinko 
sveikinimus — skelbimus į SLA 
šeimine knygą, o dar iki šiol 
neatliko savo priedermių.

Kadangi po visas kolonijas 
veikėjai gavo skelbimų nuo biz
nierių, profesionalų ar šiaip as
menų, tai paskubinkit iškolek- 
tuoti, o čekį pirkit A. Zalato
riaus vardu, antrašu 827 W. 
33rd St. Chicago, pažymėdami 
už kokį apgarsinimą.
Visus Seimo Reikalus Užbaigs.

Reikia pažymėti, kad apskri
čio valdyba deda visas pastan
gas, šitoj šešto apskričio kon
ferencijoj viską seimo rerkalu 
galutinai užbaigti ir pilną ra
portą delegatams išduoti. .

Koncerto Ir išvažiavimo ko
misijos jau seniai atliko savo 
darbą, jų atskaitos kuo rūpes
tingiausiai apdirbtos ir priim
tos.

Broliai, pasirūpinkim ir pasi- 
skubinkim atlikti sąžiningai sa
vo darbą.

K. L Semaška, Apskr. Sekr. 
2438 W. 45th St.

BUSINESŠ CHANCES 
Biznio Progos

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

Namai-Zemė Pardavimui
PARDUOSIU 6 LOTUS ant West 

33rd Place ir So. Wood St. ir 3 
lotai ant 34 ir Wood st. Gatvės, 
taksai ir assesrųentai užmokėti. Par
duosiu už $500. '

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

4 KAMBARIŲ, 1 Meto senumo 
namas, reikia biskį darbo viduj. 
Įmokėti §-100, likusią dalį mažais 
mėnesiniais mokėjimais. Box 2437, 
1739 So. Halsted St.

KAMPINIS MURO NAMAS, 2 
štorai ir 9 flatai, reikia pataisymų. 
Pilna kaina $4500 arba mainysime. 
Ką turite? 4400 So. Honpre. Pama
tykite Frank Dudiak, 4263 South 
Ashland Avenue.

4 FLATŲ MEDINIS, pečiais ap
šildomas, numajiavotas ir išdeko- 
ruotas. Renčia $55 mėnesiui. Taksai 
$42. Kaina $2950. Pamatykite 5229 
So. Union Avė. Kreipkitės 

KČHOUT BROS., 
145 N. Clark, FRAnklin 5047

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BŪILD1NG AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

VVHOLESALE FUKNI1UKE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome biie kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau intormacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALISA UbKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago. HL Phone Republic 6051.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO MOTERŲ KLUBO 

susirinkimas įvyks lapkričio 14 d., 
7:30 vai. vak.. Darbininkų svet., 
10413 So. Michigan Avė. Visos na
rės malonėkite susirinkti laiku. Po 
susirinkimo turėsime “šurum-bu- 
rum.” —Sekt.

PRAKALBOS
L. D. DRAUGIJOS 4 kuopos ir 

L. SOC. S. Centralinės kuopos ren
giamos prakalbos įvyks lapkričio 20 
d.. Lietuvių Auditorijoje. Kalbės J. 
Stilsonas iš Brooklyno ir geriausi 
VietiniAi kalbėtojai. 
—■ ....... ..........------ -
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LIETUVIAI VYRAI SKAITLINGAI EINA 
SAVANORIAIS I KARIŠKA TARNYBA

Iš Brighton Parko Daugiausia
Vakar drafto tarybos paskel

bė, kad Chicągoje jau 000 jau
nų vyrų pareiškė norų stoti į 
kariuomenę sava norais vie
niems metams. Tarpe jų yra ge
rokas būrys lietuvių.

Daugiausia lietuvių ats'rado 
iš Brighton Parko. Bridgepor- 
tas antroj vietoj. Iš Marquette 
Parko, kuri yra skaitoma vie
na iš stipriausių lietuvių kolo
nijų, iki šiol atsirado penki lie
tuviai savanoriai. Vienas jų yx»a 
Dr. Juškos sūnūs Robert.

Brighton Parko Savanoriai.
Brighton Parke yra šie lie’.ii- 

via i pareiškę norų eiti į kariuo
menę:

Al. A. Evanauskas, 4129 So. 
Ta Ima n Avė.;

John Kairis, 3569 Archer Ąv.;
John Zepaltas, 4351 S. Fair- 

field Avė.;
Charles S. Serpinas, 4'33 S. 

Mozart;
Michael M. Serpinas, 4538 S. 

Mozart;
VVm. T. Pransky, 2418 W. 

•16th PI.;
Joseph Rocen, 45 H S. Wash- 

tenaw;
Edward R. Kondrat, 4315 S. 

California, ir
Edward S. Skruodenis, 463 ) 

S. Washtenaw.
Iš Bridgeporto atsirado šie 

savanoriai:
John Maskaliunas, 844 W. 

35th PI.;
Henry J. Simas, 3310 S. Wal- 

lace St. ir
Frank G. šid’auskas, 3148 S. 

Lowe Avė, ir keli kiti, kurių pa
vardžių neturime.

Iš Marquette Parko, apari 
Juškos, savanoriais pasidavė:

A. T. Deksnis, 6931 S. Arte-
. * r T r /

sian Avenue;
A. J. Ambrose, 3729 W. 58 th 

Street;
C. J. Laucius, 6430 S. Camp

bell Avė.;
E. A. Zabloski, 5825 S. Tai- 

man Avė.;
Savanoriai Iš Kitų Vietų.
Jaunų lietuvių pasidavusių į 

kariuomenę yra ir kitose Chica- 
gos dalyse, štai jie:

Bruno S. Bardauskas, 410 S. 
State St.;

V. F. Karoblis, 10723 South 
Michigan Avė.;

Joseph W. Puzell, 319 West 
115th Street;

Larry Zaura, 3252 E. 89th 
Street;

George A. Stance, 6236 So. 
Kildare Avė.; .

Michael J. Kudirka, 6745 S. 
Green St.;

C. Žostautas, 2312 S. Leavitt 
St.;

Leon M. Sereda, 1108 North 
Francisco Avė.;

Nmnienu-Aeme Telephulo

John D. M- Mamilton, rezignavęs iš republikonų na- 
cionalio komiteto pirmininko pareigų, ir jo sužadėtinė 
Jane Kendall.

Michigan Ežero 
Audroj Pražuvo 
Bent 75 Vyrai
Bet Aukų Skaičius Gali Būti 

Didesnis.
Mažiausiai 75 vyrai atrado 

mirtį Michigan ežere pirmadie
nį per audrų, kurių pakraščių 
sargyba nusako kaip aršiausių 
kokia jiems teko bent kada Di
džiųjų Ežerų regione matyti. 
Bet yra dar keletas laivų apie 
kurių likimų nėra žinių ir pri- 
sibijoma, kad ir jie sudužo nu
sinešdami dar kelias deš’mt gy
vybių.

Vakar ištraukta iš vandens 
kūnai 21 vyro, kurie plaukė lai
vais sudužusiais lies Grand Ha- 
ven, Mich. O ties Ludington 
surasta 17 lavonų.

Sutrupėjo į šipulius.
Daugiausia mirt os aukų at

nešė datžiul.s, 7,200 tonų pre
kinis laivas Wiliiam R. Davock 
sutrupėjęs į šipulius ties Pent- 
watei> Mich. Netoli tos pačios 
vietos nuskendo ir kitas d de- 
lis, 4,200 tonų laivas Auna 
Mineli. Pirmojo laryo. įgula su
sidėjo iš 43 vyrų, o' antrojo iš 
24. Kiek žinoma, visi vyrai žu
vo.

Ir trečias laivas, Novodoc, 
vežantis medį, perlūžo pusiau 
ties Pentwater, bet žvejams pa
sisekė išgelbėti 17 vyrų. Du žu
vo.

Daug Laivų Nesurandama.
Vakar tebevyko intensyvus 

ieškojimas laivais ir lėktuvais 
daugelio kitų laivų apie kuriuos 
niekas neturi jokių žinių. Kad 
keli jų yra tikrai sudužę, lei
džia spėti, tas, kad ties Muske- 
gon bangos išplovė sutriuškintų 
laivų dalis.

Laikoma žuvusiais ir aštuoni 
Ncw Haven žvejai, kurie savo 
mažu laivu herojiškai pasileido 
į siuntantį ežerų gelbėti papuo
lusių į nelaimę.

1,787,801 Piliečiai 
Balsavo Chicągoje

57.5% Balsų Už Rooseveltą
Patikrinti lapkričio 5 d., rin

kimų rezultatai parodo, kad 
Chicagos mieste balsavo 1,787,- 
801 piliečiai. 1,029,538 atidavė 
savo balsus Rooseveltui, o 713,- 
716 balsavo už Wendell Will- 
kie.

Rooseveltas gavo 57.58% vi
sų balsų, Willkie—40.93%, o 
kiti nuėjo Norman Thomas’ui, 
socialistų kandidatui, ir Roger 
Babson’ui, prohibicininkų par
tijos kandidatui j prezidentus.

Anglų kreiseris Jervis Bay, kuris ke'ias valandas atlaikė vokiečių šarvuočio 
puolimų ir išgelbėjo apie 30, prekybinių laivų nuo paskandinimo.

•' • • V- • ■ A

Lietuvis Daktaras 
Gavo Svarbią 
Vietą N. Dakotoj

-------_ - - I

Pakeliui sustojo Chicagoj 
r i • ’ 

? i j. • ,« ♦ i

Pakeliui į savo naujų tarny
bos vieta Bismarck, North Da
kotoj, vakar Chicagoj buvo su
stojęs Dr. Frank Hill-Aukšta- 
kalnis, kuris per pereitus kelis 
metus pasižymėjo savo veikla- 
lietuviškų 'knygų srity.

Jis yra “Jaunimo” laikraščio 
knygų sekcijos redaktorius ir 
Chicągoje kaip lik sustojo su
sitikti su “Jaunimo” red. Juo
zu Poška bei kitais to jaunimo 
laikraščio štabo nariais.

Dr. Hill, iki pereito pavasa
rio praktikavęs savo profesijų 
Waterbury, Conn., vėliausiu 
laiku ėjo trijų apskričių svei
katos direktoriaus pareigas Me- 
nominee, Mich. Dabar jis gavo 
naujų paskyrimų, visos North 
Dakota valstijos preventuoja- 
mų ligų departamento direkto
rium.

Kada jis gyveno Connecticut 
valstijoj, tai jo pastangomis 
beveik visų lietuviais apgyven
tų miestų knygynuose įvesta 
lietuviškų knygų skyriai.

Dr. Hill į No. Dakotą keliau
ja automobiliu, su savo žmona 
ir dviem kūdikiais.

Vagonas Sutrynė 
Darbininką

Columbia Malting Co., san
dėlyje, 105th ir Indianapolis 
bulvaras, po prekinio traukinio 
vagono ratais žuyo 60 metų 
darbininkas, Joseph Grill. Jis 
gyveno adresu 3619 East 107tn 
srteet ir tarnavo minėtai fir
mai per ilgų laikų.

Thomas Gavo 3,945 
Balsus Chicagoj

Vakar Cook apskričio rinki 
mų taryba paskelbė oficiales 
Chicagos rinkimų skaitlines. Iš 
jų pasirodo, kad socialistų kan
didatas į prezidentus Norman 
Thomas gavo 3,945 balsus, o 
Babson, prohibicininkų kandi
datas—1,680.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Dono Kazokai
Dambos Chicagoj

Po pereito karo vienoj be
laisvių stovykloj prie laužo su
sirinkdavo būrys kazokų, kurie 
ilgėdamiesi savo gimtinių pa
skęsdavo prisiminimų juroj už
dainuodami kazokiškas sutarti
nes. Juos vesdavo vienas kari
ninkas, labai mažo ūgio, kuris 
vadinosi Sergiejus Jarovas. Ka
dangi jis buvo muzikoj gabus, 
lai jam pasisekė susijungti tuos 
stiprius Ukrainos stepėse išau
gintus balsus į artistiškų agre
gacijų. Kazokdi savo dainomis 
ėmė garsėti ne tik stovykloje, 
bet visoj apielinkėj. Po kiek lai
ko jais susidomėjo vienas kon
certų menedžeris ir išrūginęs 
jiems laisvę angažavo jiems 
koncertus visam pasauly. Tie 
trisdešimt šeši Dono Kazokai su 
savo mažuoju vedėju duos du 
koncertu Chicągoje sekantį sek
madienį Clvic Operos rumuese 
Bilietų, nuo 50 centų iki $2.00 
galima gauti “Naujienose”.
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Vakar į Chicago atvyko ii- 
Fort Sheridan kapo stovyklos 
viršininko vietų užėmė genero 
’as Clyde D. Ąbrųharp, ikišio 
armijos generaljs inspektorius 
Puerto Ricoj. Ęprt Sheridane 
jis buvo sutiktas 13 kąnuolių 
saliutu.
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“Penzanco Piratai”
/ (Pirates of Penzance)
Lapkričio-Nov. 24 d.

Stato
NAUJOS GADYNES CHORAS

'.V

Thomas Mann 
Chicągoje

šįvakar Northwcslern uni
versiteto Cahn auditorijoje 
kalbės Thomas Manu, garsus 
Vokietijos rašytojas, Nobelio 
premijos laimėtojas, kuris pa
bėgo iš savo gimto krašto Hit
leriui ten įsigalėjus.

Jo kalbos tema bus, “Laisvė 
Musų Gentkartėje”

Prašalino Gabby 
Hartnett Iš “Cubs” 
Komandos Vedėjų

Įpėdinį dar neišrinko
Chicago Cubs baseball koman

dos prezidentas, P. K. Wrigley 
paskelbė, kad Gabby Hartnett 
yra prašalinamas iš komandos 
vedoj ų-menadžerių.

Wriglcyl pareiškė, kad Hart- 
nett’o kontraktas pasibaigia 
gruodžio 31 d., šiais metais, 
bet nebus atnaujintas.

Vienu laiku Cubs komanda 
buvo viena geriausių Naciona- 
lėj Lygoj, bet pereitame sezo
ne labai blogai pasirodė ir at
sidūrė, rodos, penktoj vietoj. 
Prieš Hartnetta buvo daug vi
sokių nusiskundimų, ir base- 
ballo mėgėjai didžiumoj džiaug
sis, kad jis nebestovės koman
dos priekyje.

Jo vietai užimti yra keli kan
didatai, bet kam ji teks, Wrig- 
ley dar nepasakė.

Dar Vienas Liūdnas 
Vėtros Rezultatas

........ .
Vargšai, Kalakutai!

• Minnesotos, Illinois ir ki'ų 
artimų valstijų ūkininkai de- 
moja ir apskaičiuoja, kad pir
madienio vėtra jų ūkiuose už
mušė apie milioną kalakutų, tu
kinamų ir ruošiamų rinkai 
Thanksgiving šventėms. Tik 
viename ūkyje, prie Kirkland, 
III., Du Page apskrityje iš 20,- 
900 kalakutų vėtra užmušė 
4,000-ius.

Šitų nuostolių rezultate kala
kutai krautuvėse bus šiek-tiek 
brangesni, negu buvo pirmiau 
manyta.

VAKAR CHICĄGOJE
e Pavirtęs namie galvą per- 

siskė’e ir vakar mirė stalius An- 
ton Dul’er, 65 metų amžiaus, 
gyv. adresu 7439 Indiana avė.

• Ties 3940 Washington bul
varas vakar buvo rastas negy
vas 60 metų chicagietis, Fred 
Cavalire, nuo 122 S. St. Lcuis 
avenue. Mirties priežastys bu
vo natūralios.

O Nuodų išgėrė ir vakar mi
rė 70 metų moteriškė, Blanchc 
Kaufman. Gyveno pati viena ad
resu 442 Webster avenue. Nei 
šeimynos nei artimų giminių 
leturėjo.

• Meksikiečių valgykloje, 
įdresu 8901 Mackinaw avenuę

Nauji Karo Kontrak
tai Chicagos 
Firmoms

J. T. Ryerson and Son, plie
no firma Chicągoje gavo $191,- 
975 kontraktų pristatyti ka- 
•iuomenei plieno vamdžių. Ke~ 
ių milionų kontraktų neseniai 

gavo Buda korporacija, Harvey, 
III., taipgi nemažų užsakymą 
reikmenoms kariuomenei gavę 
ir Marsha’l Field. firma.

t

Sužeidė 16-ką 
Žmonių Eleveiterių 
Susikulime

Užvakar vakare prie Cicero 
avenue stoties .susikūlė du Lake 
gatvės linijos eleveiterio trau
kiniai. Sužeistų keleivių buvo 
16, bet nei vieno žaizdos nėrė 
pavojingos.

Tarp sužeistųjų buvo viena 
lietuvaitė, Miss Mildred Skem- 
bare, 23, nuo 325 Harlem avė., 
Forest Park, III.

Motina Pasikorė 
Sunaus Namuose

Skiepe ties 1628 Harding 
avenue, Northfielde, sunaus 
Adolfo bute, vakar buvo atras
ta pasikorusį 67 metų moteriš
kė, Mrs. Katherine Pecka.

Mirties priežastis buvusi 
menka sveikata.

Ketvirta Audros 
Auka *

Vakar Augustana ligoninėje 
pasimirė 60 metų chicagietė, 
Mrs. Rae Frank, 1902 Lincoln 
avenue. Tai buvo ketvirta mir
tis Chicagoj, rezultate pirma
dienio vėtros. Ties 1757 North 
Park, vėjas išplėšė vartus iš 
tvoros ir trenkė juos į mote
riškėj galvų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
n-a naudinguos.

WOODBRIDGE, N, J. -r Slaugė B. Schulmeister ir 
Gustav Koch? kurie nukentėjo dėl ekspĮiozijos dirbtuvėj.

Ketvirt., lapkričio 14, 1940
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bevelk dienų ir naktį garsiai 
bliovė automatiška muzikos ma
šina. Name šalę valgyklos gu
lėjo sunkiai serganti moteriš
kė, Mrs. J. Maloney, kurių mu
zika labai nervavo.

Karta ligonės vyras J. Ma
loney paprašė valgyklos savi
ninko mašinų sustabdyti, pra
šė ir antrą, bot meksikietis ne
klauso. Užvakar vakare Malo
ney vėl atėjo į valgyklą šį kar
tą su policistu Francis Farrell. 
Kilo muštynės, kuriose ir Far
rell ir Maloney buvo .sunkiai pa
šauti. Buvo pašautas ir gerokai 
apkultas ir valgyklos vedėjas, 
meksikietis John Basųuez. Jis 
guli bridewell kalėjimo ligoni
nėje.

e Kriminalio teismo teisėjas 
Sbarbaro vakar nuteisė 20 me
tų kalėjimo kirpėją A’bert Ade- 
’izzi, kuris rugsėjo 15 d, nu
žudė 18 metų mergaitę, Marie 
Doggett, kai toji atsisakė būti 
jo žmona. Adelizzi yra 49 me
tų amžiaus, ir užlaikė ki pyk- 
’ą adresu 4525 Clifton avenu?.

q Nuo cigareto vakar užsi
degė dalis St. Luke’s ligoninės, 
1439 South Michigan avenue. 
kurioj randasi daktarų gyvena
mieji kambariai. Kas tai neat
sargiai numetė neužgesintą ci
garete galą. Nuostoliai siekia 
$600. . ' .

O Gaisras vakar rytą sunai
kino dalį South Chicago poli
cijos nuovados adresu 2839 E. 
89th street, taipgi sunaikino 
tris policijos automobilius. Nuo
stoliai siekia apie $5,000.

O Vakar Chicagoj buvo su
imti du smarkus berniukai iš 
Michigano. Jie trys dienos at
gal pabėgo iš pataisos namų 
Farmingtone, Mich., pasivogė 
$300 ir atvykę i Chicago juos 
prašvilpė “kaip vyrai”... Berniu
kai yra 12 metų Pvonald Bar- 
ker, 7030 Eberhart avenue, ir 
15 metų Dūlias Merrill, iš Fen- 
ton, Mich. Prisipirko saldainių, 
drabužių, nu.sinuomavo automo
bilį, viešbučio kambarį, ir iki 
arešto gyveno kaip karaliai.

$ Įvažiavęs į gatvekarį ties 
4400 Elston avenue, užsimušė 
51 metų chicagietis, Henry T. 
Schultz, nuo 3658 North Ber- 
nard avenue. Susii ėmimas bu
vo toks smarkus, kad visa 
Schultzo mašina beveik sulindo 
po gatvekariu.

• Vienoj State gatvės depar- 
tamentinėje krautuvėje širdies 
ataką gavo ir mirė Louis Cow- 
den, 68 metų amžiaus sales- 
manas, nuo 1435 Greenleaf 
avenue.

• Gen. Charles G. Dawes, 
buvęs J. V. vice-prezidentas va
kar pareiškė, kad Amerika pri
valo gelbėti Anglijai visomis 
galimomis priemonėmis, bet ji 
jokiu budu neturi įsivelti j ka
rą. Tai butų beprotiškas žink- 
snis, sako Dawes.
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