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Graikai pradėjo puolimą visoj kovos linijoj

4;.

o graikai 
ka valei i ją 
moka ge- 
Graikams

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Rusų /premjeras V. Molotovas . (kairėj), ir Adolfas Hitleris (dešinėj) Berly- 
fiurerio kanceliarijoj, susitiko antrą kartą. Nei vienas nemoka svetimų kai-
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0,000 ITALU
VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 14 
d. — Vyriausybe praneša, kad 
graikų kariuomenė Šiandien 
pradėjo puolimą nuo Jugoslavi
jos sienos iki Adriati&os ju
ros.- - ... , -

Italų armijos likučiai, kurie 
dar pasiliko Pindus kalnuose, 
stengiasi pabėgti j Albaniją. 
Graikų kariuomenė jiems pa
stoja kelią ir labai lengvai su
ima besitraukiančius italus.

Užfrontės miestus jau pasie
kė šimtai italų belaisvių. Grai
kai belaisvius varo į užfrontę 
surištomis rankomis. Graikai 
neturi pakankamai kąriuome 
nes, kad galėtų prižiūrėti tokį 
didelį suimtų italų skaičių. Du 
graikų kareiviai atvaro 30 ar
ba 50 surištų italų.

Graikų cenzūra leido pasių
sti užsienin informacijas kokiu 
budu 2,000 graikų sumušė 20,- 
000 italų. Sužeistas graikų ka
rininkas Panos Kiriakou papa
sakojo kaip įvyko didžiausia 
italų kariuomenės katastrofa.

Graikai, kurie labai gerai pa
žįsta savo kalnių^ jki 
į shvo krašto gilumą.
kankamaa buvo

pa-

krašto viduje, tada karo vado
vybė įsakė pulti italus visuose 
tarpkalniuose ir nutraukti ita
lų kariuomenės ryšius.

Italai įvažiavo Graikijon su 
modemiškais tankais ir moto
rizuotomis dalimis, 

daugiausia vartojo 
ir pėstininkus, kurie 
rai kalnais laipioti;
padėjo ir lietus, kuris visiškai 
sustabdė italų mekanizuotos ka
riuomenės dalis.

Kai graikų kariuomenės vie
netai puolė italus durtuvais, be 
didelio pasipriešinimo italai pa
siduodavo nelaisvėn. Italų ka
riuomenė buvo labai išvargusi, 
nes viskas buvo labai didelėje 
netvarkoje. Kariuomenė nemoka 
palaikyti tarp savęs reikalingų 
ryšių ir nepristatoma laiku nei 
maistas, nei amunicijos atsar
ga.

Graikai suėmė daug italų ka
rininkų. Likusios italų kariuo
menes dalys traukiasi didelėj 
betvarkėj.

Kapitonas Kiriakou labai pa
tenkintas graikų kareivių drą
sa, nes jie sumušė 10 kartų di
desnę ir daug geriau ginkluotą 
Mussolini kariuomenę.

Visi manė, kad tai buvo an
glų lėktuvai, kurie skrido į Ita
liją, bet nukritusio lėktuvo žy
mės rodo, jog Šveicarijos pa
dangėse. skraido ir> vokiečių ka
ro lėktuvai.
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Pirmas francuzų 
protestas prieš 

nacius

HITLERIS GAUS EUROPI IR AFRIKĄ, 
STALINAS - AZIJOS VALSTYBES

Rusai ir vokiečiai 
pasidalino įtakų 

sferomis
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

Molotovo ir Hitlerio 
derybų metu vokiečiai ir rusai 
pasidalino įtakos sferomis toli
mesnei abiejų kraštų politi
kai.

Molotovas sutiko atiduoti vi- 
siškon Hitlerio įtakon visą Af
riką ir Europą, išskyrus dabai 
rusų užimtas žemes ir Turki- 
ją.

Vokiečiai atidavė rusų infhi- 
encijai visas Azijos valstybes, 
išskyrus japonų laikomas sri
tis. “Ašies’* valstybės pasižadė
jo dėti pastangas sutaikyti ru
sus su japonais.

14 d.

nepajėgs atsilaikyti. Turkiją, 
jeigu ji norės išlikti nepriklau
soma, privalės rasti bendrą kal
bą su rusais. - /

Vokiečiai nieko prieš netu
rės, jeigu Rusija prasiskins sau 
kelią į vandenyną per Iraną, 
Afganistaną arba britų Indiją.

Visi šie kraštai- palikti sovie
tų Rusijos įtakai. Abi valsty
bes nutarė bendradarbiauti sa
vo įtakai sustiprinti.

Molotovas išvažiavo 
iš Berlyno

Sovietai patenkinti 
premjero kelione

or-

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
14 d. — Rusų komisaras Mo- 
lotov šiandien 11 vai. išvažia
vo iš Berlyno. Stotin sovietų 
premjerą palydėjo didelis auk
štų nacių valdininkų skaičius.

Prie stoties Molotovui pagar
bą atidavė išrikiuotas nacių ba- 
tali jonas. Ribbentropas pats 
atvyko stotin, bet Hitleris pa
siliko savo kanceliarijoj.

Vakar rusų arųbasados są
skaitom Molotovas suruošė
lių aukštiems nacių valdinin
kams. Baliaus metu Berlyne 
buvo aliarmas. Anglų lakūnai 
bombardavo priemiesčių fabri
kus, bet centro nelietė.

Paleistą pirnynų 
kariuomenė

pUKtAREšTJAS,'. . Runįųnija, 
lapkr, 14 d. r— Generolas An- 
tonescu, Rumunijos ministeris 
pirmininkas, prieš išvažiuoda
mas į Romą, pasirašė dekretą, 
kuriuo palėidžia atsargon sau
sumos, juros ir oro jėgas.

’ Kariuomenėje pasiliks tiktai 
reguliarios dalys, bet vyks na
mo visi kareiviai, kurie bu'vo 
mobilizuoti sąryšyj su paskuti
nių mėnesių neramumais. Bus 
paleistą daugiau negu vienas 
milijonas mobilizuotų rumunų.

Vyriausybė demobilizavo ka
reivius, nes mano, kad išoris 
priešas jau negręsia Rumuni
jai, jos sienos užtikrintos.

Hitleris visas kaltes 
verčia britams

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
14 d. — Hitleris, kalbėdamas 
į amunicijos fabrikų darbinin
kus, pasakė, kad visų Vokie
tijos ir viso pasaulio nelaimių 
kaltininku yra “plutokratiška 
ir kapitalistinė Anglija”. Ji ve
da karą su “socialistine Vokie
tija”. Hitleris prašė fabrikų 
darbininkus dar atydžiau dirb
ti. Po karo, sako, Vokietija taps 
socialistine valstybe, kuri bus 
pavyzdžiu visam pasauliui.

VICHY, Frąncuziją, lapkr. 14 
d, — Petain vyriausybe šian
dien paskelbė, jog ji įteikė vo- 
kiečių^YpalianWJcoiuišįjai pro
testą prieš franjeuzų išsiuntimą 
iš Lotaringijos provincijos.

Vokiečiai Lotaringijos frąn- 
cuzamS liepė pąsirinkti Lenki
ją ar; okupuotą Francuzi’ą. 
Daugumą į francuzų pą$irinko 
Francuziją ir dabai; vokiečiai 
kasdien 7 traukinius gyventojų 
atveža j Petain valdomą dalį, 
n Vokiečiai sako išvytiems fran- 
euzams, jog Petain sutiko pa
šalinti visus francuztis iš Lota
ringijos. Francuzų vyriausybė 
nieko apie tai nežino ir niekad 
su vokiečiais tuo reikalu nesi- 
tarė.

Francuzų išsiuntimas pakenks 
franeuzų-vokiečių Santykiams ir 
Petain prestyžui.

okupacijai. Netrukus pateiks 
naujus reikalavimus francu- 
zams.

Japonai stengsis įgyti naujas 
karo bazes pietuose. Pirmon 
vieton jie nori paimti Saigon 
uostą. Prancūzai turės leisti ja
ponams ątvežįi daugiau kariuo- 
pienes. < t

Meksika turi karo 
sutartį su USA

ba-

vo- 
blis

MASKVA, Rusija, lapkr. 14 
d. — Sovietų kariuomenės 
ganas rašo, kad Molotovo 
lionė į Berlyną sustiprins 
kiečių ir rusų, santykius. Ji
naudinga Vokietiją! ir Rusijai.

Ligi šiam metui sovietų spau
da nedarė jokių komentarų apie 
kitas Molotovo kelionės išdavas. 
Sovietų spauda labai patenkin
ta, kad nacių ir italų laikraš
čiai duoda labai didelės 
bos -Molotovo kelionei į 
lyną.

svar- 
Ber-

Egypto premjeras 
mirė kalbėdamas 

parlamente

MEKSIKA, sostinė, lapkr. 14 
d. ■— Laivyno; vyresnybė pra
nešė, kad , spalių mėnesį Mek
sikos vyriausybė pasirašė slap
tą sutartį su Suvienytomis 
Amerikos Valstybėmis, kuri 
leidžia nauodtis Meksikos juros 
ir oro laivyno bazėmis.

Meksikos vyriausybės vardu 
sutartį pasirašė Meksikos am
basadorius Castillo Najera.

Sutartis liečia 8 karo bazes. 
USA laivynas galės naudotis 
Acapulco, Tampico, Ciudad dėl 
Carmen, Quintanarro, Islamu v- 
gari ta ir kitomis bazėmis, jei
gu bus reikalas ginti centrali- 
nčs Amerikos valstybes nuo 
Europos diktatorių.

Vokiečių lėktuvas 
nukrito Šveicarijoj

Rusai gaus britų 
kolonijas

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
14 d. — Pasikalbėjimą metu 
paaiškėjo, jog rusai ir vokta 
čiai mano, kad britų imperija

BERNAS, Šveicarija, lapkr. 
14 d. — Vyriausybe praneša, 
kad netoli Willerzell kaimo nu
krito vokiečių karo lėktuvas, 
kuris skraidė po rytų Šveica
riją.

Praeitą vidurnaktį šiaurines 
Šveicarijos departamentuose si
renos perspėjo gyventojus, jog 
yra pavojus.

Nuteisti registruotis 
atsisakę seminaristai

NEW YORK, N.\ Y., lapkr. 
14 d. —- šiandien teismas nu
teisė kalėti vienus metus ir vie
ną dieną aštuonis kunigų semi
narijom studentus, kurie atsi
sakė registruotis, kai registra
vosi visi Amerikos vyrai.

Nuteistieji tvirtino, jog jų 
tikybiniai įsitikinimai yra prie
šingi karo tarnybai ir nesire- 
gistruodami norėjo pareikšti 
protestą.

Teisėjas .sako, kad įstatymas 
atleidžia nuo karo tarnybos ti- 
kybininkus, bet jis baudžia už 
nesiregistrayimą. . Teisėjas nu
rodė sąlygas, kurios galėtų su
mažinti kalėti paskirtą laiką.

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 14 
d. — Egypto premjeras Sabry 
Hassan mirė parlamento salėje, 
atidarydamas naują parlamen
to sesiją.

Premjeras skaitė Egypto ka
raliaus Faruko kalbą, kurioj 
buvo nurodomi ateinančios par
lamento sesijos darbai, kai jis 
neteko jėgų ir nugriuvo. Kara
liaus kalba liko nebaigta ir po
sėdis pertrauktas.

Sabry Hassan buvo karo ir 
laivyno ministeriu. Praeitais 
metais liepos mėnesį Farukas 
jį paskyrė ministeriu pirminin
ku. ; V, ;

Japonai rengiasi pa
imti Indokiniją

ŠANCHAJUS, Kinija, lapkr. 
14 d. — Informuoti sluoksniai 
turi žinių, kad japoną karo vy-r 
riausybė ruošiasi visiškai užim
ti Indokiniją ir panaikinti jau 
apkarpytas francuzų suverenu
mo teises. .
/ Kinijos laikraščiai rašo, jog 

japonai visai nesislapstydami 
ruošiasi visiškai Indokinijos

Prancūzų laivynas 
plaukia prieš 

de Gaulle

— Amerikos karo laivai perėmė sargybas Martinikos salo- 
jt. Ligi šiam metui francuzų karo laivus saugojo anglų laivai. 
Dabar anglai pakeisti.

— Iš Jugoslavijos pranešama, kad graikų pradėta ofenzy
va labai gerai vyksta. Italai nepajėgia sustabdyti pirmyn žen
giančių graikų.

— Italų vyriausybės sluoksniuose jaučiamas didelis nepa
sitenkinimas. Gen. Badoglio buvo priešingas graikų karui, nes 
jis leido britams įgyti karo bazes Kretoje ir Korfu salose. Ba
doglio katastrofos kaltę verčia Mussoliniui.

— Francuzų karo laivai išplaukė į Bizertą suvaldyti stip
rų de Gaulle judėjimą visose šiaurinės Afrikos kolonijose.

— Serrano Suner, Ispanijos užsienio reikalų ministeris, at
vyko į Paryžių tartis su vokiečiais.

— Rusai pataria užsieniams skirti vokiečių propagandą 
nuo tikrųjų Berlyno sutarties punktų. Kas sutarta, visuome
nė dar nežino.

— Netoli Briuselio, Belgijoj, įvyko didelė traukinių katas
trofa. žuvo 21, sužeista sunkiai — 80.

— 8 britų eskadros bombardavo Berlyną. Vokiečiai sako 
numušę 4 lėktuvus.

lijos laivyną, vėl bombardavo 
Taranto, fortifikuotą italų laE 
vyno bazę. Kiti britų orlaiviai 
bombardavo Cretone uostą.

Italai sako, kad britų prane
šimas apie padarytus 
vynui nuostolius yra 
kas. Britai smarkiai 
tiktai vieną laivą.

Italų karo aviacija bombar
davo britų laivus Aleksandri
joj. Italams pavyko nuskandin
ti vieną ... ...

italų lai- 
fantastiš- 
sugadinc

Italų lakūnai 
netaiklus

BELGRADAS, Jugoslavija, 
lapkr. 14 d. — Gauta tikrų ži
nių, kad italų orlaiviai, kurie 
vakar bombardavo Salonikos 
uoste stovinčius laivus, nepa
taikė nei vienos bombos į tai
kinį.

Visos numestos bombos su
krito į vandenį. Kai 
bai didelėj atstumo j 
vinčių britų laivų.

Turima žinių, kad
laiviai beveik kasdien bombar
duoja Durazzo ir Valoną, svar
biausius Albanijos uostus. Ita
lišku laivų judėjimas sustab
dytas.

kurios la-
nuo sto-

britų or-

Ispanai išalkę, nori 
paskolos Amerikoj

BERNAS, Šveicarija, lapkr. 
14 d. — Petaino vyriausybe 
nutarė imtis griežtų priemonių 
prieš gen. de Gaulle judėjimą.

Francuzų karo laivynas iš
plaukė iš Tulono. Jis plaukia į 
Gibraltarą. Nėra žinių ar jis 
bandys praplaukti pro Gibral
taro sąsiaurį ir skubės į ekva
torinę Afriką, ar jis plauks į 
kitus francuzų Afrikos uostus.

Britai deda pastangas sustip- 
rinti de Gaulle jėgas ir užim
ti kai kurias svarbias koloni
jas. Petain ir Weygand yra pa
siryžę sumušti de Gaulle karo 
jėgas ir atimti jau užimtas 
francuzų kolonijas.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
14 d. — Vyriausybės sluoks
niai praneša, kad generolas 
Franko deda pastangas gauti 
Amerikoje 100 mililjonų dolerių 
paskolą.

Ispanų cenzūra leidžia užsie
nin rašyti apie siaučiantį visa
me krašte badą. Ligi šiam me
tui vyriausybė kontroliavo mai
sto paskirstymą, bet dabar ir 
ji jaučiasi bejėgė. Visame kra
šte skurdas ir nėra jokių vil
čių iš jp, išbristi.

Sumner Welles pasakė, kad 
Amerikos Raudonas Kryžiub 
padės 'badaujantiems ispanams. 
Paskolos davimas priklausys 
nuo Ispanijos užsienio politikos 
krypties.

Britai vėl bombarda 
vo Tarauto

ROMA, Italija, lapkr, 14 d. 
—r Italijos karo pranešimas sa
ko, kad britų bombaaešiąi, no
rėdami visiškai sunaikinti Ita-

Giedras ir šaltas.
Saulė ? teka 6:89 v. r., leid» 

žiasi 4:30 v. v.

Prezidentas nepri
ėmė Bullitt atsi

statydinimo
WASHINGTON, D. C., lapk. 

14 d. — William C. Bul.itt šian
dien paskelbė spaudos atsto
vams, jog Rooseveltas atsisakė 
priimti jo atsistatydinimo pa
reiškimą.
- Bullitt žodžiu kelis kartus 
prezidentui pareiškė, jog neno
ri daugiau 'gi'jŽtf '£ Francuziįą. 
Vėliau oficialų atsistatydinimą 
įteikė raštu, bet ligi šiam me
tui jis dar skaitomas oficialiu 
Amerikos ambasadorium Fran- 
euzijai.

Bullitt mano, kad jis Ame
rikai atneštų daugiau naudo.-, 
aktyviai dalyvaudamas krašto 
politikoj, bet ne būdamas už
sieny j.

Nenori sutrukdyti 
ginklų gaminimo

NEW ORLEANS, lapkr. 11 
Karo departamento at-d. 

stovas majoras Simpson pasa
kė AFL darbininkų grupei, kad 
nenorėtų matyti nutrauktus 
krašto apsaugos darbus.

Jeigu darbininkai yra kuo 
nors nepatenkinti, privalo ras
ti būdą susitarti su tam reika
lui paskirtais atstovais, bet jo
kiu budu nepriva’o nutraukti 
darbo. Departamentas yra pa
siryžęs dėti pastangas paten
kinti visas įstatymais teikia
mas darbininkams lengvatas.

Juo greičiau Amerika apsi
ginkluos, tuo mažesnis pavojus 
eiti į karą. Darbas neprivalo 
būti sutrukdytas nei valdžios 
dirbtuvės, nei privatinėse.

Siūlo 6 darbo dienų 
savaitę

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
14 d. — Alfred Sloan, General 
Motors Corp. pirmininkas, kal
bėdamas Politinių Mokslų Aka
demijoj, pasakė, kad reikės 
įvesti pramonėje 6 darbo die
nų savaitė, kai tiktai bus duo
tas darbas bedarbiams.

Amerikos pramonė turi paga
minti tiek daug visokių maši
nų, kad jokiu budu negales tai 
atlikti 5 darbo dienų savaitėj. 
Darbo našumas padidės 20%, 
jei bus dirbama 6 dienas, vie
toj 5.

Sloan mano, jog reikia dėti 
visas pastangas išvengti inflia
cijos, jeigu toks pavojus kada 
nors gręstų.
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Dėde Amerikonas
Bronę M—tč j

mas suprasti į tai ir nekreipė(Tęsinys)
Tokiam ukminkavimui Auta- >’.er.daug, d.idel.io d€.mesio’. nes 

nas numatė dvi pagrindines 
kliut.s: vasarą gaminamas svie
stas yra labai šiltas ir to..ėl ji
sai skaitomas blogu. To65l jisli 
ieškojo būdų, kaip tas klintis 
pašalinti.

Naručių Antanas žinojo, kad 
artimame dvare žydas laiko pas 
vieną nusigyvenusį dvarin nką 
paktą ir kad savo perkamą is 
uvar. ninku pieną leidžia per 
kokias tai mašinas, be to, va
saros metu j.sai turįs net ir le
dų. Tai girdėdamas Antanas nu
tarė tą klausimą nuodugniai iš
tirti ir daryli reikiamus žygius, 
kad tokius pagerinimus butų 
galima pritaikyti ir savo ukiui.

Kadangi Naručių Antanas bū
tinai norėjo pamatyti ir ištirti, 
kaip gaminamas sviestas dva
re, jisai nuėjo pas artimiausią 
dvarininką, kuris laikė pakto- 
rių žydą. Suprantama, kad An
tanas tikrojo savo tikslu saky
ti tam paktoriui negalėjo ir tu
rėjo surasti visai kitas priežas
tis, kurių dėlei jisai čionai at
ėjo. Jisai sugalvojo, kad reika
linga pasiūlyti paktoriui, kad

rio vasaros laiku jie turėjo 
daug. Kaip sumanė, taip ir pa
darė. Vieną gražią dieną Anta
nas išėjo į Bebirvos dvarą. Pa
sitaikė nueiti kaip tiktai tuo lai
ku, kada pienas buvo varomas 
per mašiną —■ centrafuguoja- 
mas. Tasai dalykas Antanui bu
vo nematytas. Jisai jokiu budu 
negalėjo suprasti ir įsivaizduo
ti, kaip tai gali būti, kad maši
na tuojau iš kiria pieną nuo 
grietinės. Galų gale negalėda-

jišai ne technikas. Jisai čionai 
turėjo visai kitą tikslą. Taip 
jam bežiunnėjant iš kur tai at
ėjo ir pats pa k torius.

—Labą dieną, pasisveikb 
no Antanas.

—Ui, labas, labas, ko giero 
pasisakysi, gal nori pirkti su- 
centrafuguoto pieno, — paklau
sė paktorius.

— Noriu pasiūlyti tamstai, 
kad pirktumei iš manęs necen- 
trafuguotą, bet gerą ir šviežų 
pieną, nes pieno turiu tiek 
daug, kad neturiu ką su juo da
ryti.

—-Ui, pažiūrėsim, jeigu labai 
nebrangiai parduosi ir pats pri
statys!, tai gal ir susiderėsime.

Pristatymas pieno iš Alsos 
kaimo į Bebirvos dvarą, tai jau 
perdaug tolimas kelias, apie 
penki viorstai. Suprantama, An
tanas jokiu budu to daryti ne
buvo pasiryžęs, be to, jisai ir 
pats nemanė taip daryti. Jam 
buvo svarbu sužinoti sviesto ga
minimo paslaptys. Ypatingai 
jam buvo svarbu sužinoti, kaip 
vasaros metu galima apsaugoti 
grietinę nuo gedimo ir kaip pa
daryti, kad iki nuvežus svies
tą į Raseinius, jis nepasidarytų 
toks minkštas.

--Sakyk, ponas paktoriau, 
kaip tamsta vasaros kaitrų me
tu apsaugoji sviestą ir grietinę

..... i ' -J- ■ NAUJIENV-ACMETN»*phn.
PENTWATER, MICH. — Laivas “N rVadoc” paskendo Michigan ežere laike 

nepaprastos audros. 17 įgulos narių pasj ,ekė išgelbėti, o 2 žuvo.
,,r. — ..-r--—-'-................ ........................

M

n

pamačiau, kuriuos noriu ir savo 
ūkyje padaryti.

—Buk atsargus, vaikeli, nes 
’ turi žinoti, kad Bebirvos dva- ' 
ras ir musų mažas ūkis tai du 
skirtingi dalykai, kas gal mi 
daryti dvare, tas jokiu budu n> 

' galima daryti mums.
(BUS DAUGIAU)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi/‘NAUJIENOSE”

^7-

i DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas*
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ

* Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki R 
vak. Nedėlioj pagal susitarime

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tei. PROSPECT 193<»

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westeru av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

DR. C. Z. V EŽEL IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
• arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos huo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

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

BUDR1K
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu ’ 
3499 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

nas.
—Ui, tam viskam aš pasida

rau su ledams.
Kaip tai su leidais.

- Žiemų laikais, mies prisi- 
v.cžam ledai į ledoįne ir su jais 
turime per visą vašatą. •

ir gražesne. Antanas paklausė, 
kam reikalinga toji lotina ir 
kas su ja daroma. Jam paaiški
no, kad ta forma formuojamas 
sviestas, kuris taip sutvarkytas 
išrodo daug gražesnis ir geres
nis. Antanui atėjo mintis į gal
vą*, kad tokią formą labai len
gva pačiam pasidaryti, bet kaip 
su svoriu? Jisai pagalvojo, kad 
toji forma turi ir reikiamą svo
rį ir reikia ją tiktai išmatuoti. 
Susidarė aplinkybės, kad pale 
torių kur tai iššaukė ir Anta
nas vienas liko ledaunėje. Anta
nui atėjo mintis, kad tą formą 
reikia tiktai išmatuoti ir tokio 
pat dydžio galima net pačiam 
pasidaryti. Pasigrtdbstęš kišenė
se jisai susirado virvutę ir iš 
vidaus pusės tą formą išmata-

vieno matavimo užrišdamas 
atskirus mazgelius ir visą tą

-? -.2— prašot....
Paktorius Antaną nusivedė į 

ledaunę ir parodė ne tiktai le
dus, bet ir ant jų sudėtą svies
tą. Tokie reiškiniai Antanui bu
vo ypatinga naujiena ir jisai 
galutinai įsitikino, kad turint 
..okią ledaunę vasaros metu ga
lima gaminti ir laikyti sviestą 
ilgą laiką ir jisai negalėtų ges
ti. >

Be to, jisai pamatė, kad iš 
• gražių lentelių padaryta forma 
, labai panaši, kaip p ytoms ga* 
minti, bet buvo daug mažesnė

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

?nles ekstra.
BLACK BAND LUMP *9.50

kari 
pa
tik
inę-

AKIU SPECIALISTAI
kio kvapo, o kas svarbiausia, 
— tai jisai kietas ir stiprus.

Antanas taip Užsigalvojęs {- 
vairiais pieno ūkio reikalais nė 
nepasijuto, kaip parėjo namo. 
Apie visus savo pieno ūkio pa
gerinimo planus buvo sumanęs 
papasakoti ir tėvui, gerai žino
damas, kad tėvas tokiems jo 
planams įgyvendinti kliūčių ne
darys. Pirmoji užduotis buvo 

ledaunei 
reikiamos 

pastatui 
nereikėjo, 
dalis turi

pasirinkti staldmajai 
vietą ir pasirūpinti 
medžiagos. Tokiam 
medžiagos dadg ’ ir 
nes didesne ledaunės
buti žemėje. Kad butų geriau ir 
patogiau žicmos>Hmctu privežti

‘ / t.

ledų, vietą ledaunei Antanas 
numatė už klėties, netoli Alsos.

Visa tai sugalvojęs ir pergal
vojęs, vieną sekmadienio popie
tį Antanas pasiryžo apie savu 
planus pasikalbėti su savo tėvu. 
Nors jis ir užsispyręs buvo, be; 
darydamas kokius nors pageri
nimus, kurie surišti su didesnė
mis išlaidomis, visuomet tarda
vosi su visais namiškiais, o ypa
tingai su savo tėvu.

—Žinai ką, tėvai, buvau ap
žiūrėti Bebirvių dvaro pieno ti
kį, — sako Antanas.

—Na, tai ką gera lenai n a 
tei ?

- Daug naujų ir gerų dalykų

DR. BRUNO 1 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Jei. JINCENNES^5272_
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

koplyčios visose

KlauayHte lnu*ų vadi* programų Antradienio te Beštadienio iH- 
mečiai*, 16^9 vak ryto iš W. H. L P. stotim (14M KJ 

ra POVILU ttALTIMIERU.

LAHIOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

. -AMBULAN&'4. - ■
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 

d4447 South Fairfield Avenue

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

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

vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2425

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Repubiic 7868

JHt Iierzma.s
IŠ KUblJUti

Gerai lietuviams žiriomas per 3U 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 VV. 18th SU, netoli Morgan SU 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7461

'iiiiiiiiiitiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiii

iš

I Vardas ir pavardė

Adresas.

Miestas ir valstija.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„ 

| 1739 So. Hateted St, Chicafro, Ui.

t čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No,

fra labai ly
no ir, be to,

No. 2693

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

oi m it iiiiimii m iiiiiimi imu nitu

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

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

■ - - - • *• • • • '—-  .. . _ .. . .. _ . .................... ■

COPR. I9*o. NKDUCRAFT SSRV1C6, ING

, CROCHETED SLIPPERS PATTERN 2693
No. 2693—‘Sliperiukai jūsų kūdikiui. Galima padaryti 

angora ar kitokių vilnų.

kis buvo visai geras.
Kelionė Antanui buvo dau

giau, kaip laiminga, — jisai su* 
žinojo, kad grietrnę^iš-pieno ga
lima išskirti ne tiktai puodynė
mis, bet ir atitinkamomis ma
šinomis.

Antanas dar gerai ir atidžiai 
apžiurėjo pieno skiriamąją ma
šiną, paklausė, kaip jinai va
dinama ir pasiderėjęs dėl par
duodamojo pieno, atsisveikino 
ir išėjo namo.

Taipogi Antanas nuodugniai 
apžiurėjo ir ledaunę, nes ledau- 
nė kol kas jam buvo vienas iš 
svarbiausių dalykų, ir tiktai de. 
jos jisai čionai atėjo. Nuodug
niai ją apžiūrėjęs įsitikino, 
tokią ledaunę pasistatyti 
čiam visai galima, nes tam 
slui nereikia per daug nei
džiagos, nei darbo, o nauda pie
no ukiui tai jau ne paprastai 
didelė.

Eidamas namo Antanas gal
vojo, kad kaip nots įsigijus to
kią mašiną, ir visus kilus rei
kalingus prietaisus pieno tikini. 
Antanas būtinai nusistatė, kad 
būtinai dar šią vasarą reikia 
pasistatyti ledaitnę ir kad atei
nančią žiemą būtinai butų gali
ma piis.vežti ledų. Su ledais tai 
jau didelių sunkumų būti ne
galėjo, nes Alsoje žiemos metu 
jų yra užtektinai. Be ledaunės 
Antanas visą kelią pergalvojo 
ir apie sviesto formą, nes tasai 
dalykas tai ypatingai jam buvo 
svarbus, tiktai reikėjo gerai pri
siminti išmatavimus. Prisimin
ei išmatavimus nebuvo toks jau 
sunkus darbas, nes nuo galo iki 
pirmojo mazgo buvo fprmos il
gis, iki antrojo r— plotis ir iki 
trečiojo — aukštis. Tą formą 
jisai gerai įsižiūrėjo ir įsitikino, 
kad ją padaryti nėra taip jau 
labai sunku, — jinai turi buti 
daroma iš ypatingai lygaus me
džio šioj o. Jisai, kaip ūkinin
kas, labai gerai pažinojo Žie
džius, todėl parinkti tokiai leiir 
tai medžiagą nebuvo sunku. 
Nusistatė, kad tokią sviestui 
formą reikia daryti iį skroblo 
medžio,:.nes jisai j 
gus ir be jokio sfe 
tokios..lentos negali turėti jo

NARIAI
Chicagos,
Cicero ■
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

lllll II MII II. III II III III III IIII III III MII

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

t - s. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

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

1 b
; J. UULEVIČIUS

4348 Š. Caiifornia Avenue Phone LAFayette 3572

T p.
3354 So. Halsted Stree

J. RIDIKAS
YARds 1419

A • 1
1646 West 46th Street

. J 
t

1. ZOLP
Phone YARds 0781

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litu^iuca Avenue Phone YARds 4908 i

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. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK)
DANTISTAS 

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

Tel. YARDS 09M 
Antrad,, Ketvirtad., Penktadieni 
4143 So.’ Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 DOUTH 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

Miesto
Kamb.
Namų

st.
K. P. GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
-pagal sutartį

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. HALSTEP STREET 

TeL VICtory 2679
---- : —----- ,------------ ------—.
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi "NAUJIENOSE"
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“PIRMYN” CHORAS PUIKIU VEIKALU 
ŽAVĖJO DETR0IT1ECIUS

Detroitiečiai Entuziastiškai Sutiko ir 
Vaišino Pirmyniečius

Dabar, kada jau iš po kelio
nes pusėtinai pailsėjau ir ra
šant ranka jau netaip dreba, 
norisi kai ką iš įspūdžių pasi
dalinti su skaitytojais bei padė
koti detroitiečiams už jų didelį 
vaišingumą ir priėmimą. Kaip 
žinote, Chicagos lietuvių choras 
“Pirmyn” buvo kviestas Detroi
te perstatyti tą savo gražią ope
retę “Kai Gėlės žydėjo’* (“Blos- 
som Time”). Taigi pereitą sek
madienį perstatymas Detroite ir 
įvyko.

Laikrodis rodė pusę po devy
nių (Detroito laiku), kada mu
sų vairuojamas p. Steponavi
čiaus Buick*as sustojo prie Lie
tuvių sales Detroite. Atvažiavo
me keturiese: Charles Mateku* 
nas, jo žmona Ida ir jo sesuo 
Frances, taipgi ir šių eilučių ra- v • •  zsėjas.

Tuoj mus pasitiko buvusi 
chicagietė p. M. Kemešienė, ku
ri mus supažindino su eile žy
mesnių detroitiečių ir veikėjų, 
kurie bnvo susirinkę Lietuvių 
salėje, čia mums pasako ne
smagią žinią, kad dar choro nė
ra. Girdi, jų autobusas sugriu
vo kur tai Št. Joseph, Mich. Jie 
čia pasiruošę su vaišėmis jau 
kelios valandos kaip laukia, o

LUMP ........   $6.25
MINE RUN .................. $5.75
STOKER Screenings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste Ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

- > ■ ■ > ■      — ■ -

r ROOFING
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

čia Nereikia Cash
Rolė^-100 ket. pėdų ............ $1.00
Skystas Stogams Cemen- 350 

tas. (5 gal. ken.) gal.
?WaUboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Pladterboard,. pėda ........' 2c
Maliava, reg. $1.95, spec. $1.25 

,2x$, speciali kaina, pėd. 3% c 
Celiniai Postai (7 pėdų) ... 10c
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

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

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO. 

3800 S. Western Avė. 
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

[ INSURANCE 1
(APDRAUDA)

choro kaip nėra, taip nėra. Cho
ras, beje, Chicagą paliko 10 vai. 
ryto. Daugiausia nesmagumo 
tai gaspadinėms su valgiais. Bi
jo, kad atšalę ir paskiau atšil
dyti nebus taip sviežųs ir ska
nus. Ko gero, paskiau svečiai 
gali dar nupeikti detroitietęs 
virėjas.

Priimtuvės.
Į “Pirmyn” priimtuves susi- 

r.nko gražus būrys publikos. 
Puota buvo surengta “Dailės” 
choro ir jų rėmėjų pastango
mis. Mat, “Pirmyn” buvo du i 
liečiu svečiai. Stalai apdengti, 
bet prie jų nieks nesėdi, tik 
barą apstoję vieni vaišinasi, ki
ti šiaip kalbasi su kai kuriais 
chicagicčiais, kurie jau buvo 
anksčiau atvykę automobiliais 
arba traukiniu.

Tik apie vienuoliktą valandą 
kas tai sušuko, kad jau ir au
tobusas atvažiavo. Bėga visi su
tikti. Tuoj susitvarkė iš kelio
nės choristai ir visi sėdosi prie 
stalų, kurie tuoj buvo apkrau
ti valgiu.

Kiek užkandus, vienas Dailės 
choro rengimo komisijos svei
kina chicagiečius ir tolimesnį 
vakaro vedimą perduoda rengė
jų pirmininkei p. M. Kemešie- 
nei. Ji pasveikino svečius nuo 
rengėjų ir pareiškus džiaugsmą, 
kad visliek galų gale, nors ir 
antram autobusui pradėjus ges
ti dar apie 60 mylių nuo De
troito, jai smagu pirmyniečįus 
čia matyti. Užkviečia eilę Dai
lės choro rėmėjų ir šiaip žy
mesnių veikėjų, kurie pasako 
trumpas sveikinimo kalbas.

Tarp kviestųjų kalbėti buvo: 
Dr. Jonikąitis, Dr. Sims, prof. 
Stanton, p. Ambrose, p. Duvan- 
čiurlioniutė, p. Miškinis, p-lė 
Baltnikoniutė iš Cleveland, O„ 
Dr, Andrews, p. Gliss, p. Dilius, 
p-ia Kučinskienė, p. Kvederas, 
p. G. Basko, J. Pilka, p-ia Di
lienė, p. K. Steponavičius (“Pir
myn” vedėjas), J. Rukštelą 
(“Pirmyn” choro pirm.) ir 
daugelis kitų iššauktų pasakyti 
sveikinimo žodžius bei pejrstąty- 
ti supažindinimui publikai. Jų 
visų vardus ir nepavyko atsi
minti.

Puotai pasibaigus dar jau
nuoliai, nors ir pavargę, šiek 
tiek dar linksminosi šokdami. 
Dailiečiai tuoj pradėjo skirsty
tis choristus pas save nakvynei, 
žinoma, kiek kas galėjo, tiek 
pasiskyrė. Man teko garbė bū
ti p-nų Dilių svečiu dar su ki
tais penkiais pirmyniečiais.

P-ai Diliai mus tikrai nuo
širdžiai ir smagiai vaišino. Už 
^ai jiems tariu nuo savęs ir nuo 
musų grupelės didelį širdingą 
ačiū. Teko patirti, kad ir visi 
kiti choristai buvo labai visų 
vaišinami. x

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS,

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi-

BfnkąL kurioje randasi ta- 
reraai nuo Public Llabl-

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RTPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštine atdara kas vakaras 
tki 8 vai Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

Operete visi buvo sužavėti.
Už tokias šaunias vaišes cho

ras stengėsi atsilyginti, kaip ga
lint geriau suvaidinant operetę. 
Salė vaidinimui buvo nelabai 
patogi, nes žema ir labai akus
tika prasta. Bet nežiūrint to 
trukumo — vaidinimu publika 
liko sužavėta. Esą, tai buvęs 
geriausias teatralis perstaty
mas, kokį kada matę tarp lie
tuvių. čia remiuosi ne pažįsta
mų pareiškimais, kurie gal butų 
komplimentavę, bet maišantis 
minioj tarp nepažįstamų ir nu- 
girstant pasikalbėjimus. O žmo
nių tai buvo pilnutėlė Finų sa
lė. Be to patys salės savininkai 
pareiškė, kad nuo pastatymo 
salės jiems netekę matyti taip 
.... ' ' • ti

didelio ir gražaus pareng’mo 
nė vienos tautos perstatomo. 
Sprendžiant iš tų visų pareiški
mų, vaidinimas ir visa pramo
ga buvo pilnai pasisekę.

Parodė pavyzdį.
Besikalbant, kai kurie detroi

tiečiai apgailavo, kad jiems 
sunku savo jaunimą taip pri
ruošti pasižymėti kultūros ir 
dailės srityje. Tuo reikalu net 
pats choro mokytojas nusiskun
dė. Girdi, kai kurie ateina, k’ek 
pabūna chore ir po to jau ne 
pasirodo dang au. Sunku ką 
nors gražesnio bei sunkesnio ir 
bepradėti. Jaunų jėgų yra už
tektinai, tik gaila, kad jie į tą 
dalyką žiuri pro pirštus.

Džiaugiasi Dailės choro rėmė
jai, kad dabar Detroito jauni
mui pinnyniečiai parodė pavyz 
dį, jog tik bendromis jėgomis 
veikiant nuveikiami didesni 
darbai ir neatlaidžiai dirbant.

Penktakojai.
Sako, gal dalykai sklandžiau 

eitų, jei butų galima tuos penk- 
takojus iš lietuviško gyveninio 
pašalinti. Jie suleidę, kaip koki 
parazitai, šaknis į visokį lietu
višką veikimą ir jį demorali
zuoja kiek galėdami.

Kai kurie veikėjai tai perma
to ir jų kratosi iš tolo. Bet ki
ti vis kažin kodėl dar su jais 
giminiuojasi ir nėra griežtai 
prieš juos nusistatę. Vis dar 
myli jiems pataikauti. Laikas 
jau būtų visiems juos varyti 
nuo savęs šalin, žinoma, penk
takojai čia pareiškia agresingu- 
mą ir lenda visur per akis, kaip 
ta degloji į bulves. Jei per ku
rių nuolaidumą penktakojai ir 
gauna kokį patarnavimą, tai 
vėliau nusisukę iš jų juokiasi.

Pavyzdžiu galima ^paimti Dai
lės choro radio programą. Ve
dėjas ir kai kurie iš valdybos 
nusistatę penktakojų skelbimų 
nepriimti skelbti per radio. To
kiubudu jie eina aplinkiniais 
keliais pas minkštaširdžius vei
kėjus ir per juos įsavp. tikšta 
pasiekia. O paskui nusisukę ša? 
ko: "stiek c ris...” žinoma, taip 
įšmugeliavę savo garsinimą jie 
gauna daugiau saii propagandi
nes naudos, negu jie sumoka 
už tą garsinimą. ?- ' . j

.Tai taip nųpasakęja . kai ku
rie detroitiečiąį savo visuome
ninio judėjimo bėdas.
Ir vėl vaišės bei atsisveikinimas.

Na, bet reikia grįžti ir prie 
savo pirmyniėčių, kurie ir vėl 
vaišingųjų detroitiečių vaišina
mi salės apačioje, čia bendrai 
dalyvauja dailiečiai ir pirmy
niečiai, kurie užkandę linksmai 
užtraukia bendrai kelias sutar
tines. Prieina ir pašalinių kiek 
tik telpa į valgomąjį Taip besi- 
vaišinant ir bedainuojant, nė 
nepajutome kaip atėjo 10 vai. 
vakaro. K. Steponavičius prane
ša, kad autobusas išeina lyg'ai 
pusę po dešimtos. Vos pusė va
landos pasakyti svetingiems de- 
trotiečiams sudie. Ne “sudie”, 
tik iki pasimatymo, nes vėl bus 
progų, kad ir Dailės choras gal 
atvažiuos į Chicagą, o pirmy
niečiai ateityje ir vėl aplankys 
Detroitą.

Atsisveikinam. Kai kurie vai
kinai žavingąsias pirmynietes 
palydi iki autobuso. Kad links
mesne butų kelionė, vienas iš 
Dailės choro komiteto. įteikia 
butelį “karštosios”... Sujudėjo 
autobusas ir važiuojam. Padarę 
kelis “detour” .(mat, paklydo
me), pagaliau išvažiavome iš 
miesto.

Kelionės vargai.
Bet pavažiavus gerą galą ir 

vėl prasidėjo musų kelionės 
vargai. Pradėjo autobusas strei
kuoti. Lietus pila. Pavažiuojam 
galą, sustojam, šoferis pažiūri 
į motorą, pakrapšto, bet geriau

NAUJIENOS, Chieago, Ui
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DIDŽIAUSIS FORD PER 38 METUS
• Prieš išsirenkant naują karą, pa
matykite ir pavairuokite tą daugiaus 
ištisai pagerintą karą, kurį Fordas 
yra pastatęs!
TĖMYK NAUJO FORD’O DYDI! WheeL 
base yra ilgesnis ir jis išviso didesnis! Vi
sas karas yra ilgesnis, platesnis, milžinįš- 
kesnįs. Susėdimo plotis ipiet 7 colius di
desnis! Durys didesnės, langų plotis padi
dintas 22%; sedanuose!
T6MYK NAUJĄ FORD VAŽIAVIMĄ! Va
žiavimas, kuris naujas minkštume, lygsva
roje, tykume! Važiavimas, kuris padary
tas galimas per'tuziną svarbių permainų 
Fęrd’o rezpruose, rėmuose, “shock absor- 
berš” ir “ride stabilizer” vienetuose!
įTĖMYK NAUJO FORD’O PAGERINIMUS
ištisai! Turtingus naujus vidus! Padidintą J

įslbėgimą ir greitą įsivažiavimą, kurie da
bar sujungti su taupia Ford V-8 jėga! 
Lengviau veikiantį klučą. .padidintą pa
togumą ir lengvatas per visą karą!

PAMATYK FORD’Ą ir sutiksi... kad 
šis didelis, stiprus naujas Ford karas yra 
šių metų visų didžiausis pundas vertingoj 
gerų žįnių!

GAUKITE FAKTUS IR GAUSITE

minu

nesidaro. Priešingai - juo to 
liau, tai aršiau. Kur hors prieš . 
kalnelius motoras įvairiais bal
sais stenėdamas irįkukiiodamąs 
Vos pavelka. J pą^^Ihę, žinoma, ' 
pats autobusas nurieda. ’

naktį ir tik Šeštą vai. ryto pri
važiavome Niles^ Mieli., kur 
mus pasitiko kitas iš. Chicagos 
autobusas, kuris jau važiavo 
žmoniškai. Nors ir smarkiai li
jo, bet apie 10 vai. ryto visi 
per naktį nusikamavę pasiekė
me Chicagą. ? ?

Nors ir kelionė buvo vargin
ga, bet kai prisimeni Detroite 
praleistas smagiai valandas, tai 
ir kelionė htrodo netaip jau 
baisi, atrodo daugiau,' kaip ir 
romantiška... Prisimenant De
troitą, ne tik pats esu dėkingas 
už vaišes, bet ir mano kolegos 
— vaidilos bei visi choristai 
jaučiasi dėkingi dailiečiams už 
gerą priėmimą ir vaišingumą. 
Ir nuo visų siunčiamas didelis 
DĖKŲ! I! Tarnas

• Prie policijos seržanto Pat-

KORESPONDENCIJOS
Racine. Wis.

Racinfc Lietuvių Kultūros 
Draugijos šaunus koncertas

Jau pusėtinai laiko praėjo, 
kai laikraščiuose pasirodė pra
nešimų apie musų kolonijos 
veikimą. Matyti, raciniečiai bu- 
vū labai susidomėję prezidento 
rinkimais, tad neturėjo laiko 
kiliems reikalams. Bet dabar 
prezidento rinkimai jau praėjo. 
Jų pasėkos tokios, kokių dau
gumas musų pageidavo. Gali
ma tad jau ir smulkesniais da
lykais susirūpinti.

Ir malonu pranešti, jog vei
kimas jau prasidėjo. Prieš kiek 
laiko tako lyg ir susitarti su 
Chicagos Lietuvių Draugija dėl 
surengimo didelio ir gražaus 
koncerto musų kolonijoje. 
Mums buvo pažadėta didele pa
rama, kad mes tik koncertą

riek Tuohy namų, 1641 Nat- rengtumėme. Būtent, buvo pa- 
chez avenue, vakar sprogo ma- * žadėta atsiųsti iš Chicagos pa- 
ža dinamito bomba. Namiškiai sižymėjusį “Naujosios Gady- 
išliko gyvi, bet nąmui padary- nės” chorą po vadovyste Jono 
ta gana dideli nuostoliai. Poli- • Byansko.
cija ieško kaltininko. Tas choras šį sekmadienį tik-

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,560,000.00 
Atsargos fondas virš - - $400,000.00

rai atvyks ir Racine Lietuvių 
Kultūros Draugijos rengiama
me koncerte išpildys programą. 
Vadinasi, sudainuos visą eilę 
labai gražių dainų. Be to, bus 
daug ir . kitokių pamarginimų.

Kalbamas koncertas įvyks 
lapkričio 17 d. Sokol svetainė* 
je, 1625 Racine St. Prasidės ly
giai 3 vai. po pietų. Paskui bus 
šokiai.

Visi raciniečiai bei kaimy
nai iš Kenosha, Waukegan ir 
Milwaukee širdingai esate kvie
čiami į musų koncertą atvykti 
ir smūgiai laiką praleisti. , Už
tikriname, kad koncertas bus 
gražus ir jums patiks. Po kon
certo, kas tik norės, galės sma
giai pasišokti.

Teko kalbėtis su gaspadinč- 
mis, kurios pranešė man, jog 
jos pagamins labai gardžios 
užkandos. Iš jų patyriau, kad 
prie koncerto surengimo prisi
deda ir kai kurie musų biznie
riai, ypačiai bučeriai. Tų biz
nierių vardus ir - kuo jie prisi
dėjo pranešiu po koncerto.

Baigdamas dar kartą prime
nu, jog koncertas įvyks lapkri
čio 17 d., o prasidės 3 vai. po 
pietų. Nepraleiskite progos 
išgirsti. P. S-tis.

ji

iAVINGS
______ z. and
LOAN ASSOCIATlONof Chieago

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

v Sub, 9 iki 8 vak.

Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt šeštadeinįo rytą Navy 

prieplaukoje policijos departa
mentas išparduos varžytinėse 
40 pasenusių automobilių ir dar 
gerų dviračių. Juos parduos už
aukščiausį pasiūlymą.

Dviračius dar galima naudo
ti, bet automobilius pirkėjas 
tupės atiduoti į “džionkjardį”. 
Jais važinėtis draudžiama.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

410? ARCHER AVENUE 
TeL VIRglnla

Policija Parduos 
40 Automobilių 
Ir Dviračių

Pier

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chieago, III.s

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina
$9-50
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... <£ H -00 .,
diena * ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
■ — iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

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

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

[
NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chieago, HL

Vardas -------------------------------

Adresas ______ ____ ________

Miestas---------------------------- --Valstija---------- ---------------------
I.imi ................................m. ,,4
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Suriday 
The Lithuanian News Pub. Co., i

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Šubscription Rates:
$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, III., under the act of 
MaTch‘ 3rd 1870.

by 
Ine.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

. 3c 
18c 
75c

ŠVENČIŲ KLAUSIMAS
LIETUVOJE

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

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams ......—....... ...........
Pusei metų ■.
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija „s....... _..........
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 rftėtų  ......   4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartū su Užsakymu.

Si Miščikaš-žiėmyš.

Dėl Platformos už Lietuvos 
Nepriklausomybės Atgavimą

Lietuvos kailis
............X-.------------ - -----------

IŠ Lohdoho pranešama, kad Anglija vėl bandė “pa
pirkti” Stalinų. Ji siūlė jam nepuolitno sutartį — su ma
garyčiomis. Jei Stalinas butų sutikęs neremti Anglijos 
priešų, tai ji butų pasižadėjusi:

1. Neiti į karą prieš Sovietų Sąjungą.
2, Nesipriešinti Rusijos dalyvavimui taikos konfe

rencijoje, kai pasibaigs dabartinis karas.
& Duoti de facto pripažinimą Baltijos valstybių prL 

jungimui prie Rusijos.
Trečiasis punktas paliečia Lietuvos kailį. Anglai, 

kaip tas pranešimas sako, butų sutikę “paaukoti” Lietu
vos (ir kitų dviejų Pabaltijo tautų) nepriklausomybę 
Stalinui, jeigu pastarasis butų pasižadėjęs nebūti Hitle
rio partneriu.

Bet Stalinas nutarė geriau eiti su naciais, negu su 
anglais — ir Molotovas išvažiavo į Berlyną.

Neseniai buvo žinia spaudoje, kad Anglija atsisakė 
atiduoti bolševikams 24 laivus, priklausančius Pabaltijo 
valstybėms. Ji, matyt, taip pasielgė tuomet, kai ji paty
rė, kad su Stalinu negalima susikalbėti.

Lietuvos laimė, kad Rusijos diktatorius yra “nesu
kalbamas” — anglams. Bet butų dar geriau, jeigu anglai 
visai ir nebandytų patenkinti jo apetitus mažųjų tautų 
lėšomis. Viena, nieko iš to vistiek neišeis, nes Stalinas 
yra pririštas prie Hitlerio vežimo — panašiai, kaip Mus- 
solini. Antra, anglai labai susilpnintų moraliniai savo po
ziciją kovoje prieš totali tarines cliktatųra^. Jeigu Angli
ja rodys savo sutikimą bolševikų grobimams Pabaltijo 
kraštuose, tai kokį pasitikėjimą galės turėti kitos agre
sorių aukos jos pažadais atsteigti demoktatiją pasaulyje?

Visi žino, kad Anglija pataikauja bolševikams ne iŠ 
gero. Bet jau laikas jai suprasti, kad tokia politika ji 
tiktai pati sau kenkia. Ką ji laimėjo, glostydama Musso- 
linį ligi pat tos valandos, kada jisai atvirai stojo į tkarą 
“ašies” pusėje ir “įsmeigė peilį į nugarą savo kaimynui”? 
Nelaimėjo, nieko, tik davė progą juodmarškiniams per 
pirmuosius 8 mėnesius karo padidinti savo maisto ir alie
jaus atsargas, taip kad dabar Mussolini gali daryti keb
lumų anglams Afrikoje, Viduržemio juroje ir Balkanuo
se.

Jeigu pernai metais, kai tik prasidėjo karas, Ang
lija ir Francužija butų griežtai pastačiusios italams klau
simą: ?Su mumis — ar prieš mus?” — ir butų pritaikiu
sios jiems atitinkamas taikos arba karo priemones, tai 
padėtis pietų Europoje šiandien butų visai kitokia. Gal 
būt, ir Francužija nebūtų galutinai susmukusi.

Anglijos valdžiai turėtų sustiprinti nugarkaulį Jung
tinės Valstijos. Prezidentas Roosevėltas spalio 15 d. už
tikrino lietuvius, kad Lietuvos nepriklausomybė nėra žu
vusi. Reikia tikėtis, kad šito savo nusistatymo jisai nepa
keis. Todėl, jeigu ateityje' kada nors anglams vėl pradė
tų imti pagunda maldinti Rusijos imperializmą Lietuvos 
sąskaitoj tai bite kas Lietuvą užtaria.

-■ i Ali. ’ . -

Okupuotoje Lietuvoje bolše
vikai pradėjo vesti kovą prieš 
religines šventes. Pirmutinė ata
ka buvo padaryta prieš žydų 
šventes, — kas parodo, kad bol
ševizmas nėra “žydų padaras”, 
kaip tūli žmonės skelbia.

Brisiaftinlis žydų N'a'ujicmš 
Metams, buvo sušauktas Kaune 
žydų (įatttiubkų mitingas, ku
riame kalbėjo komunistų agita
toriai ir pasiūlė rezoliuciją (ku
ri, žiftdiria,' buvo “Vienbalsiai 
priimfd”). hežoliucija skamba:

“Mes, Kauno miesto žydai 
darbininkai ir tarnautojai, 
susirinkę Spalių 1 d. Zitos. Sa
lėje, reikalaujame iš profsą
jungų C.) B. imtis žygių,- kad 
žydai darbininkai ir tarnau
tojai dirbtų žydų švenčių me
tu. Yra ištisa eilė Įmonių, 
daugiausia prekybos įriioriių, 
kurių darbininkų ir tdrnatH 
tojų daugumas yra žydai. Jei 
mes, žydai darbiriittkdi ir ta'fr 
naufojai nedirbsime^ tai įmo
nes turės sustoti, Šiandien, 
pradėjus socialistinę (!, — 
“N.” Red.) statybą,- Lietuvai 
paveldėjus sunkią ekonomi
nę būklę iš smetoninės gau- 

Į jos (! — “N.” Red.), kai ka
pitalistinėse šalyse, kurios 
žengia į antruosius imperia
listinio karo metus, SiaUčia 
mirtis ir badas, kas paveikia 
ir musų ekonominę būklę,— 
mes neturime teisės stinkinti 
savo ekonominės įtikles ir 
pakenkti musų tautos ir kra
što reikalams.

“Darbo žmonės turi savo 
šventes. Musų pareiga yra 
jau Šiandien pradėti ruoštis 
Spalių Revoliuęijųs; sukakčiai 
paminėti U- darbo žmo-

v 1 į). 0* 7 7 1' :mų šventei?/ ' '
“Ne vielini valandai nesu

stabdyti darbo mūšų tėvynės 
* labili, šalin klėrikalų reakci
ja ! Tegyvuoja Komunistų 
Partija. Tegyvuoja visų dar- 
go žmonių vadas drg. Stali
nas f”
Kitą dieną buvo Sušauktas 

bendras įvairių tautinių ir reli
ginių grupių darbininkų min
tingas, kuris nutarė (žinoma, 
vėl “vienbalsiai”) dirbti ir per 
krikščioniškas švėrites.

Lietuva turi keblumų dėl to, 
kad žydai švenčia šeštadieniais, 
o krikščionys sekmadieniais. 
Bet pirmiaus nieko “stfiošno” 
dėl to neatsitikdavo, žmones 
turėjo laiko ir pasilsėti per 
Šventes, ir darbą atlikti šiokio
mis dienomis. O dabar, įvedus 
“socializmą”, staiga ekonominė 
krašto ir darbininkų būkle pa* 
sidarė: tbkia netikra1, kad jau 
reikia dirbti ir šiokioms ir šven
toms dienoms!

i

Red.), kuri yra surišta su ne
paliaujama kotą prieš musų 
klasinius priešus, UŽF Socializ
mo Sukūrimą iriUSų šalyje.
Tuo mėtų, kai imperialisti-1 (Tęsinys)
„tome pasaulyje siaučia ką- N-ra ko tt kwoS( nės 
rSs, bądas ir mirtis, mes, įsi- ai. mes i£OVOSjme ar ne dėl savo 
jungę į galingą, laimingą Di- |nepf,f:iausomj’b5s, kovos neiš- 
džią\(ą larybų Sąjungos tatt- yeįgsjnje, nes btidartii po sveti- 
tą šeimą be tik išvengėme įov0ti pirfftį uZ
karo baisenybių, bet gavome lai^ 0 kaddf!gl la
ne'm-okafną mokslą (melas!— švėWj 1Wa 
“N.rt Red;), L--’ -- ■ -’ -1 F i ■ 
užfiiokestis — gavome gali- 
inybę kurti šviesų ir laimin
gą gyvenimą. Kad musų lai
mėjimai butų užtikrinti, kdd 
didžioji musų tėvynė butų 
ddr galingesnė fr saugesnė, 
mes pasižadame visomis jė
gomis didinti niusų gamybą, 
pakelti darbo" našumą.

“Tikyba per ilgūs 
auklėjo pavergtųjų dirbau-1 
čiųjų masių jausmus ir min
tis. Reakcijos rankose tikyba 
visuomet buvo dirbančių ma
sių pavergimo įrankiu (ne
tiesa: tikyba neretai yra bu
vusi pavergtųjų masių kovos 
įrankis prieš išnaudotojus — 
pav. pirmųjų amžių krikščio
nybe. “N.” Red.). Musų so
cialistinėje tėvyhėje tikyba 
yra asmeniškas dalykas ir 
mes kovokime prieš bet ko
kius reakcijos bandymus ti
kybos pagalba trukdyti so
či jalistinę statybą musų ša
lyje-

“JVfes, vardan taikos, var
dan socijaliStmės statybos, 
vUrdrin riiUsų vaikų laimin
gos ateities, šaukiame visus 
darbinĮnjyus, taniau toj us 
dirbti tikybinių švenčių die- 
ilomis ir ruoštis bendrai vi
sų taiitų? visų Šalių darbo 
žmonių šventei — Didžiosios 
Spalių Revoliucijos šventei.

“šalin ‘klerikaline reakci
ja! Nepraraskime nė vienos 
darbo' valandos klerikalinės 
reakcijų^ naudai! Tegyvuoja 
musų šbeijaiistinė tėvyne! 
Tegyvuoja musų vadas drg. 
Stalinas!”7’*
Viėtoje tikybinių švenčių, va

dinasi, siūloma įvesti bolševiz
mo šventes. Taigi yra kuriama 
naujd tikyba.

Įdomu, kad lame mitinge da
lyvavo iš visų Kauno dirbtuvių, 
įmonių ir įstaigų vos apie 500 
žmonių, a gal būt dar ir ma
žiau, nes Kauno laikraščiai vi- 
šttomel labai padidina mitingit 
dalyvių skaičius.

Seriimis Paleckio spauda ra-* 
šydavo apie “50,000”, “80,000” 
iT “100,000” minias Kauno mi
tinguose. Tai kodėl1 taip niizėr- 
nai' stibliuško šitas niitingas?

_____r.c ____  ___ zmon jos 
pakeltas darbo’Į iaiKigj vįiteū tutįstttt6 vgf kt).

V6ti it kovos ga'fo nebus ir tt>- 
dėl geriau pasirinkti trumpiau
sią kelią ir tas trumpiausias ke
lias yra kovoti Už žmobijoš iš
silaisvinimą, o to žmonijos iš
silaisvinimo' prbgrdmoje yra 
kiekvienos tautos išsilaisvini- 
mas, kaip vienas iš didesniųjų 
žmonijos šeimos vienaty.

Bet reikalinga programa, rei
kalingas tas Svaras čukratis, ku
rį t'iiri pažadėti rinkikui, nes 
iki šiol taip įprasta galvoti apie

amžius

{VAIRIOS ŽINIOS

Weygand prieš Lavalį
Marinto Fetrinio valdžia, kurios “sostinė” yra pie

tinės Fffcridužijos ntiteste Vichy (kur yra mineralinių 
vafldėfrtj Šaltiniai viduriams iiuosuoti), paskyrė buvusį 
vyriausiąjį armijos vadą, gert. Maxine Wėygand savo 
įgaliotiniu Afrikoje Jarh buvo pavesta Žiūrėti, kad gėn. 
De Gaudė nėštikėltą franeuzų kolonijas prieš Vichy.

Bet gen. Weygaiid jau pats elgiasi, beVeik kaip maiš
tininkas. Jisai buvo kviestas į Vichy dalyvauti Frartču- 
zijos kolonijų gubernatorių konferėncijojė. Atsisakė. Da
bar Francuzijos valdžia jau siunčia karo laiVUs J Afrikos 
uostus “prižiūrėti” gen. Weygandą.

Šis generolas pasipriešino Lavalio sumanymui “ko
operuoti” su naciais, leidžiant jiems naudotis Frartcuzi- 
jos uostais ir oro bažėmis Afrikoje karui prieš Angliją. 
Vice-premjeras Lavai yra aršiausias nacių ir fašistų 
mekleris FrancUzijoje. Jisai bijo, kad gėh. Weygand ga
li susidėti su gen. De Gaulle — tuomet visa franeuzų’ im
perija Afrikoje persimestų į Anglijos pusę.

O Mussoliniui tai btitų peilis po kaklu.

DIRBS TIKYBINIŲ 
ŠVENČIŲ DIE

NOMIS
Spalio 2 d. Kauno profsąjun

gų tunriuo'sė Buvo sūėaUktds,- 
kuriame ddlyVaVO (kaip rašo 
“Tarybų Lietuva”) “pel 500 į- 
vditių fabrikų datbiriitlkų, val
džios- įstaigų bei įmonių tarnau
tojų’* ir mitingas nutarė dirbt 
tikybinių švenčių dienomis.

x Mitinge kalbėjo komunistų 
pdriijoš kdhiftėto atstovas, 
dviejų kdiiiuitištų laikraščių re
daktoriai ff profsąjungų cenffb 
biuro atstOVas, įrodinėdami “re
liginių šVėMtų kenksmingumą”. 
Po to susirinkimas priėmė

ir tarnautojai, susirinkę spa
lių 2 d. Profsąjungų rūmuo
se, nutarėme; mės pripažįsta- 
me sąžinės laišvę, bet muši. 
Sąžinė yta ifolėtatinė sąžinė 
(čia tai pasakyta! —

i----------------------------------- |

Dies ruošia fašistiš- 
kų konsulų bylų 

. 1. .. t f £

VVASHINGTON, D. C., lapk.
14 d. — Martin D'ie's paskelbė, 
kad jis rudŠia petdUofi tėišmo- 
organams bylą apie vokiškų ir- 
itališkų konsulų rielegališką 
kimą. Jis tvirtina, kad medžia
ga yra labai kompix)mi tuo j au
ti.

Dies supažindino užsienio rei
kalų departamentą, nes jam at
rodė, kad turimų žinių paskel
bimas galėjo tiek pWėikti Ame
rikos visuomenę, jog vyriausy
bė buity priversta fiuttaūkfi di- 
pioiitatiriiūš santykius šu friine- 
tdhiiš valstybėmis.

Sekretorius liuli leido pačiam 
Dies spręsti apie surinktos me
džiagos svarbumą ir elgtis kaip 
ras tinkamu.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

tiek revoliucinę. Kur ji?
. Atsakymas gali būti vienaš: 
nei vienas negali kalbėti už ki
tą ir kiekvienas jau tepasakoja 
ko tikisi ir tepamato jjn kodėl 
to tikisi. Juo patikės jo laime, 
įtikins kiti, anų laimė, (reti — 
trečių, bet kiekvienas tepasako 
ja ir antras (enestato sąlyga ko
vos už nepriklausoipybę priė
mimą jo programos.

Aš ypatingai noriu šiuo savo 
straipsniu įtikinti visus, kad jo
ki pažadai, joki ateities aptari
mai dėl bendro fronto sudary 
mol hėtures ateičiai jokios reik
šmes, nes ateitis priklauso ne 
nuo musų dabartinių susitari
mų, bet nuo pačios ateities“, 
nuo to kas bus ir ateityje mes 
visi galime būti priversti daug 
ko išsižadėti arba daug ko pri
imti, kas hiuiris šiandien ne
priimtina ir dargi pražūtinga iš
rodo.

Duokime dėl ateities kiekvie
nam laisvą ‘ apsisprendimą ir 
laisvą kritiką dėl praeities. Tik 
tilo kėliu eidami galėsime atsi
laikyti prieš nepriklausomybės 
priešus ir be apgaulės sulyso į 
Vienus apkasus kovoje dėl ne
priklausomybės.

Bet, aišku, tuo nenoriu pa
sakyti, jog kiekvienas iš musų 
realiai gali tikėtis to, ko tikisi 
šiandien.

Laiko reikia nepamiršti ir lai
kas Lietuvos veidą ir bendrai 
pasaulio veidą tiek pakeis, jog 
reiks prie viso to taikytis.

Susitarkime bent tiek, kiek 
galėsime pakęšime šalia savęs 
kitaip riianaričiUs, bet ir to ap
tarti nereikia, ries ateities ke
lias bus nė kitoniškas.

Tik, susimildami, netverkime, 
arba bent riepOpildykinie tos 
kvailystes, kurią papildė visos 
pattij^ON tverdamos taip vadina- 
hius “Liaudies Frontus”, kur 

Išliejo' visos partijos kovoje 
ptie'Š fašizmą, bet tikriau sa
kant kiekviena kovojo prieš fa
šizmą tiek, kiek matė sau nau
dą, kiek įstengė kitas apgauti ir 
ta tariama tarpusave taika va- 
diiodaihosi, vartodama demago
giją, diskfėdittioti kitas parti
jas.

Pasisakykime atvirai t esame 
tarpusavyje priešai, bet taip pat 
turime bendrą priešą — Lietu
vės okupantą. Kovojame prieš 
bendrą priešą karta, gi ten pa
žiūrėsime. Reikalauti daugiau 

Į — patys šdVė apgauti.

PUikti. Dabar kyla kląušip 
muš: ar verta ši kdva? Tėišin?- 
giau pasakius, af šids kovos pir
mas tikslas turi būti nepriklau
somybė tautos? Juk tokioje Ru
sijoje gali kilti revoliucija, ku
ri miimš gali daugiaCt žadėti?

Atsakymas lengvas — jei Ru
sijoj ė dr toje vdlštybęje, kurios 
dalimi rites jėga bušihiė, kils 
revoliucija, kuri žada rritiiris lai
stą apsispfėridiftią, tris apši-

sprendimas, kad butų mums 
priimtinas, turi būti visiškas: 1 
socialk, politinis, valstybinis ar 
koks kitokis. Tūri būti mums 
palikta teise pasisakyti ir pasi
elgti kaip norime, dargi atsi
skirti. Visa ką turi spręsti visa 
tauta ir klausyti tautos balso.

Tokiu badu, gal dargi teisin
giau butų pavadinti atett es ko
vą fie Už Nepriklausomybę, būt 
už laisvą tautos apsisprendimą, 

<beti kadangi tarp šių dviejų ter
minų galutiname tiksle veik jo
kių skirtumų nėra ir kadangi 
aiškesnis yra Nepriklausomybės 
apsisprendimas — sakome ir 
siekiame Nepriklausomybes!

Bet dabar, atvirai kalbant ko 
gali tikėtis Lietuva ir kokia ji 
gali būti ateityje? Aišku, kaip 
anksčiau jau sakiau, kiekvienas 
galvos savaip, kiekvienas turės 
savas viltis, bet visgi tikiu, ir 
manau, neklysiu, jog galima 
pasakyti kokia ji bus arba ko
kia ji bent gali būti. O gal tei
singiau pasakius: už kokią Lie
tuvą mes kovosime? (Dovano
kite“ už įsišokimą: sakau “mes”, 
nors šiuo momentu reiškiu gry
nai savo asmenišką nuomonę. 
Bet tikiu visgi ir aš susilaukti 
šalininkų, tad gal ir mano įsi
šokimas ne toks didelis).

Kokia gali būti Lietuva ir 
kokią verta kovoti?

Kiekvieno vaizduote labai 
ki ir kiekvienas, norėdami įsi
gyti šalininkus, galime sukurti 
ideališkiausią, visiems dargi 
priimamą ateit. Bet lai butų ap
gaulė, o sū gražiausia dargi ap
gaule toli nenueisi. Žiūrint į at
eitį arba dabartį, reikia žiūrė
tis atviromis ir realiomis aki
mis.

Maža to, reikia pirma 
žvelgti kas yra šiandien, 
vien esant nepatenkintam 
kartimi, galima ryžtis kovoti už 
kitonišką ateitį.

Kokia šiandien Lietuva gal 
nereiktų ir kalbėti, nes aiškiai 
Visi matome, o jei kurie dar ne
mato, greitai pamatys. Bet vis
gi reikia aptarti kai kuriais at
žvilgiais. Kadangi Šiandien vy
raujantis luomas yra proletari- 
jafas it šiuo siUuiku visi griežia, 
tiek visi kiti, pirmiausia reikia 
tiek visi kiti, permalusia reikia 
pažvelgti iš šio taškaregio, aiš
ku, nepamirštant ir visų kilų.

Kokia Lietuvos padėtis bebu
vo, nors labai liūdna, visgi pa
sikeitimai neįvyko remiantis 
žmonių’ Uotu, bet pašaline jėga 
ir dar apgUii Ii liga i. Tikėti, jog 
Lietuvos gyventojų bent 95% 
galėjo’ balsuoti Už Smetonos pa
šalinimą, galima būtų tikėti, bet 

; kuomet buvo balsuojama, 1o 
visų nekeiičiamo Smetonos dar
gi Lietuv6j“ė nebuvo. Tad kas 
per rinkimai btivo Lietuvoje?

Joki!’
Buvo rinkimai, bet be tikslo, 

dėl formos^ nes jokios progra
mos, dargi fa vadinama vieriin- 
tėle partija, liepatiėkė. Po tokio 
sukrėtimo, t. y. po trylikos įlie
tų diktatūros pergyvenimo, no
rint teisingai sužinoti tautos 

-norą,- teikėjo visų pirma suteik
ti tiek laisVėš ir laikd, kad ga
lėtų visi pftsišakyfi dėt ateities, 

f bent pagalvoti.
To riebuvo duota, nebuvo 

duota teisė dargi pasisakyti, ko 
g^vatitdjai ndti, nes tuomet rhi- 
Imuuosė turėjo dalyvauti dau
giau grupių, negu dalyvavo, 
maža to, dėrrgi ta vienintelė 
grupė filekd nepasakė arba ką 
šakė, tai iiielaVo, dėl ateities.

Rinkimai buvo apgaulingi, 
lies jokių rinkimų nebuvo, ku
riuos rinkimais galima pavadin
ti, bttvo tik priverstas gyvento
jų perėjimas per taip vadinamą 
rinkimų kambarį, kur jis ne
turėjo jokių teisių, kaip tiktai

Penktad., lapkričio 15, 1940 
pereiti ir daryti tai, ką jam lie
pų. Tai nebuvo rinkimai, bei 
priverstinas peši vaikščiojimas.

Ką Šiuo apgaulingu įjung.mu 
mes pelnėme?

Nieko. Vienintelis pasinaudo
jęs elementas bus pseudointcli- 
gentija ir bendrai miesčioniš
kos dvasios prisisiurbus gyven
tojų dalis, kuri, kiek leis sąly
gos, darys karjerą, prisitaikins 
prie esamos tvarkos ir susėdę 
į visas aukštas vielas tęs savo 
biurokratišką gyvenimą, kaip .ir 
anksčiau.

Da'tbininkai pasiliks darbi
ninkais ir jų darbo sąlygos n3 
kiek nepagerės. Pr.eŠingai, eko
nominiai jų padėtis pablogėjo.

Pdgal paskutinius dekretus 
darbininkų uždarbiai pakelt; 
n'Uo 25 iki 35%, bet maisto ir 
viso pragyvenimo kainos ru
sams okupavus pakilo ne 35%, 
bet 75%, o kai kas dargi virs 
100%, jau nekalbant apie tai, 
jog kai ko visai negalima gauti.

Charakteringiausias faktas 
tas, kad kuomet Rusija šių me
tų viduryje perėjo iš penkių 
dienų darbo savaitės į septynių 
ir į aštuonių valandų darbo die
ną, niekam atlyginimas nepa
keltas. Visi pasiliko prie to pat 
atlyginimo.

(Bus daugiau)

Kaip italai prasprun- 
ka pro Gibraltarą

už

la-

pa
neš 
da-

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14 d. — Anglų laivynas kon
troliuoja Gibraltaro sąsiaurį, 
bet italų submarinai sugeba pro 
jį pralįsti. Anglai negali visiš
kai stistabdyti italų laivų, nes 
Gibraltaro sąsiauris yra 10 my
lių pločio, o vietomis jis siekia 
net 1,00 pėdų gylio.

Paviršių anglai gerai saugo. 
Padėjo kelias minas vandens 
gilumon, bet jie yra bejėgiai 
taip užminuoti visą sąsiaurį, 
kad submarinai negalėtų rasti 
plyšio.^' ---------~ j

Praeito karo metu britų sub
marinai pralindo pro Dardančių 
sąsiaurį, kuris yra tiktai vie
nos mylios pločio.

Bomba pataikė Į pil
ną Londono teatrą
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

14 d. — Praeitą naktį “ašies” 
orlaiviai numetė vieną bombą j 
pilnutėlį Londono teatrą. Už
muštų ir sužeistų skaičius la
bai didelis.

Del blogo oro klau.sytuvai ne
galėjo pastebėti didelėj aukštu
moj atskrendančių lėktuvų ir 
sirenos negalėjo perspėti londo- 
niečių.

Dvi bombos nukrito j kilus 
du Londono teatrus, bet nuo
stoliai ten ne tokia jau dide
li.

Numuštas vienas priešo or
laivis. Anglų aviacija smarkiai 
bombardavo karo siekinius Vo
kietijoj ir vokiečių okupuok)j 
teritorijoj.

Cicero Lietuvių 
Kultūros Draugija

Šiandien įvyksta Cicero Lie
tuvių Draugijos susirinkimas 
Li Uosybes svetainėje, 14 St. ir 

148 Ct.
Kadangi oras jau atvėso, tai 

turėsime ir programą. Po susi
rinkimo (apie 9 vai. vakaro) 
M* Gudelis padarys pranešimą 

i apie prieškarinę Europą. Ypa
čiai nušvies Civilį karą Ispani
joje ir Prancūzijos susmukimą.

Tiek Ispanija, tiek Prancuzi- 
ja M. Gudeliui yra gerai pažįs
tama, kadangi jis ten kelis me
tus išgyveho, o į Ameriką at
vyko jau tuo metu, kada Pran
cūzijai grūmojo susmukimas.

Visi draugijos nariai yra 
kviečiami atvykti ir išgirsti įdo
maus pranešimo. —Kulturietis

Garsinkitės “N-nose”
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KAS DARYTI?
Lietuvių tduta yta ryžtingų 

kovotojų tauta, šių drenų įvy
kiuose matydama kitų tautų ne
norą suprasti ir įvertinti musų 
teisingas ir teisėtus re.kalavi- 
mtis, .lietuvių tauta ryžtasi pati 
atgauti tai, kas jai istoriškai, 
etnografiškai ir politiškai jn- 
klauso, ir vėl būti laisvai ir ne- 
prikfattsoingi pasaulio aikštėje.

Nesvarstydami savo politinių, 
religinių ar socialinių skirtumų 
tautiečiai sddaryk.m vieningą 
LIETUVOS KOVOS FRONTĄ, 
tą didžiąją moralinę tautos ar
miją, kurt nesenoj praeityj ko
vose už Lietuvos nepriklauso
mybę mokėjo derinti kardą s i 
kultūra ir medžiaginius turtus 
su dvasinėmis jėgomis. Tos vi 
sos kovos priemonės nebuvo 
svetimos nė vienam lietuviui, 
stojusiam į ryžtingą LIETU
VOS atvadavimo darbą.

Lietuvos atvadavimas taps 
reikšmingiausia lietuvių tautos 
idėja. Iš pradžių jai vadovaus 
lietuviai — išeiviai. Musų visuo
menė privalo įsąmoninti sau 
draugiškas valstybes ir tautas 

'ir griežtai pareikšti: kad ne
atsisako Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės ginti — kol ne
laimės.

Sunkėjant Lietuvos atvadavi
mo perspektyvoms, musų vi
suomenė lyžtasi dar kietesnei ir 
vieningesnei kovai. Kad Lietu
vos atvadavimo darbe nebūtų 
blaškomos tautos jėgos ir nebū
tų skaldoma energija, iškilo 
reikalas lietuviškąjį darbą su
koncentruoti vienoje organiza
cijoje. Tuo tikslu kaip išgalint 
greičiau reikalinga įkurti PA
SAULINĘ vieningą LIETUVOS

VAttAVIMO SĄJUNGĄ. Jai pa
grindus imties lietuviai — iš
eiviai Jungtinėse Amerikos Val
stybėse ir sujungs Lietuvos gau
siui kovotojų burtus ARGEN
TINOJE, URUGVAJUJE, BRA
ZILIJOJE, ANGLIJOJE, VO
KIETIJOJE ir kitose valstybėse, 
kur tik gyvena lietuviai.

Tokia plati LIFTU VOS KO
VOS organizacija įgalins mu
sų Amžinosiom Tėvynės atVadtf- 
vimto dtftbą varyti kuo plačiau
siu mastu. 1JETUVOŠ VADA
VIMO SĄJUNGA pasidarys tas 
varyklis, kuris UUOlat lietuvių 
tautą skatins ryžtis budėti ir 
atkakliai dirbti. Lietuvos die
nos (šventės) Lietuvos Vargai 
ir nekaltai liejamas kčadjas 
mūšų tėvų, brolių ir seserų ir 
visi lietuviški sambūriai į tau-* 
tiečių Širdį ir smegenis’ įskiepys 
neužgesinamą Lietuvos meilę ir 
pagimdys mugu lietuvišką tikė
jimą.

šiandien Lietuvos nępriklaiu 
somybės kova privalo Virsti vi
suotiniu lietuvių tautos sąjū
džiu, kurio sustabdyti niekas 
negalės turėti jėgos ir drąsos.

Kad Lietuvos nepriklausomy
bės kova butų dar sėkminges
nė privalome įsteigti LIETU
VOS LAISVĖS FONDĄ, kurio 
uždavinys — rinkti medžiagi
nes aukas Lietuvai vaduoti. 
Lietuvos Fondą rems viso pa
saulio lietuviai — išeiviai ir jos 
mylėtojai. Aišku kad ne visų 
medžiag.nis pajėgumas yra vie
nodas, bet ne aukos didumas, 
bet jos davimo nuoširdumas ir 
Lietuvos meile bus lemiąs veik
snys. Visa tas bus panaudota 
svarbiems Lietuvos nepriklauso
mybės vawaviftio darbams ir 
kovoms.

Gavoto ūAUGIAU negu tikėjote
--       “      — ,Miiį.w4iIMn>,. į į į Į,. mn

KADA AUKSO KASYKLŲ ŠĖRAI 
JUMS DAVe 10% DIVIDENDĄ!

Wa!kers De Luxė
duoda jums DAUGIAU 
negu tikitės viršutinės 
kokybės skonyje!

—flž mažiau fiegtf tikė- 
thmėte mokėti

90 proof

bridgeport roofing and 
SHEET MĖTAL CO.

3216 S. Halsted St. VlCtory 4965
Stogui, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet k^. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
• apdraustas.

bartJ—mb

ftemkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MrtjTtlAL LIQUOR 
CO. — Wbolesale

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

BUDRIKO
111,1............. ............... ... ■■11'1^11) Hį f Iii

29 Metą Sukaktuvių

IŠPARDAVIMAS
An< ftakandą, pečių, marfrdsų, 
skalbiamą mašiną, ledfannių; dar 
yra geras laikas pirkti.

1941 metų Radijds furi daug pa
gerinimų. KAd gėrėtis gerafe pro- 
gramais yra reikalingai titrČtl ge
tą radiją, ItCA Vicfor, t’hHlco, 
Zenitft Radijo, 9 H 10 <iibų,gra- 
£1 ll USC Oillv Ji O

padangei, musų tatita gerai ži
no, kad Lietuva nepriklatisonia 
mums sugrįž į pasaulio laisves 
aikštę tik tada, kai SSSR išgy
vens vienokius ar kitokius sun
kumus. Nejaukiam niekeno ne
laimės, bet taip pat nepripažįs
tame to, kas iš musų yra smur
tu išplėšta.

Netenka abejoti, jog tuf būt, 
niekas neatsisakys nuoširdžiai 
remti LIETUVOS LAISVĖS 
FONDO tikslus. Neatsisakys 
net tie, kurie anksčiau gal būt 
buvo abėjingi Lietuvos politi
nės kovos naudingumti ir sek- 
niirtgumu. Tiems, kurie iš tiesų 
anksčiau abejojo arba kurie pa
rode (am tikro nerangumo, 
šiandien reikia išpirkti' sitvč tą
jį nerangumą, kad tuo budo 
išlygintų savo lietuviškas są
skaitas.

Mes, Urugvajaus lietuviai — 
išeiviai einame išvien ir tega
lime tik visu lietuvišku nuošit- 
dtmm pasveikinti LIETUVOJ 
VADAVIMO SĄJUNGOS NA
RIUS Jungtinėse Amerikos Vaf-- 
stybėse, dabar šusifėlkusitis ap
link LIETUVOS LAISVĖS 
FONDĄ ir palinkėti jiems sėk
mingo darbo LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS KOVOSE.

Dr. Pranas šacikauskas, 
“Urugvajaus žinių” Rcdakt.

Montevideo, Rep.
O. dėl Uruguay.

$5Q.5O {VAIRIOS ŽINIOS

DYKAI DOVANA RECORD 
PLAtFK su kiekviena fatflfa.

Michigano ežere 
žuvo 65

, A R mėgstat gryną? Aukštą? Mai
šytą? Bet kaip jį pilsite jus patirsite 
tikrą patenkinimą kada paragausite 
Hiram Walker’s De Luxe! švelnus, 
puikus ir pilnas skonio ... Jis toks 
bourbon kurį jūsų draugai pamėgs. 
Prašyk jo šįvakarą. Įstok į tūkstan
tines jo rėmėjų eiles!

Ateiviai privalo pra 
nešti adreso 
pakeitima

‘15^ už stikliuką prie 
Dauguma Barų

Oe lLoxe
STRAIGHT BOURBON WHISKEY

Hiram Wa1k«r & Sons Ine., Peorla, III.

IBM

ftourbot 
hfhiškeij
**»,/^W*

• y^*1*11***^1 iy 4rou* Y1**$

Bukit Malonus.
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą 

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

OPTOMETRISTAJ
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. ih.

MIDGET RADIJOS po

$6.95 it $9.95

Jos.F.Budrik
FURNITURE

HOUSE
3409-21 S. Halsted St.

Tel. YARDS 3088
-------- - » ; ... .

Nepamirškite Radijo Valandos iš 
W. C. F. L. stoties 970 kil. nedė
lios vakaro nuo 5:30 iki 6:30 vai.

lapkr.LUDIN’GTON, Mich., 
13 d. — Patirta, kad Michiga- 
no ežere siautusi 
viena iš didžiausią, kuri šiaip 
te paskutiniais dešimtmecidis-.

Iš šios apylinkės žuvo 65 
žmonės, kurie buvo paskendu
siuose 4 laivuose, bu laivaf bu
vo prekybiniai, o kiti du — 
žvejų laivai. ,

Neturima jokių žinių apier 
vieną didelį žibalui vežti laivfc, 
kuriame buvo 23i juriiiiilkari. 
Nuskendo Sinaloa, smėliui vež
ti baržą.

Išaiškinta, jog riuskendo visa 
eilė mažesnių prekybinių lai
vų.

Earl G. Ilrfrrison, Jūngt. Val
stijų Teisingumo Departamento 
Ateivių Registravimo Direkto
rius, nurodo, jog Ateivių Regis
travimo įšlatyfnas iš . 1940 m. 
reikalauja greitą pranešimą a- 
pie įširegi'strtioto ateivio adreso 
pakeitiiną.

“Kai kurie ateiviai klaidingai 
mano, jog jiems bereikia pra
nešti pakeitimą gyvenimo vie
tos adreso, kol mes jiems pa- 
siunčiame “res-ytės korteles” 
(receipt card®)1,” std<o p. Harri- 
son. ‘^Svarbi? .kiekvienam užsi
registravusiam ateiviui čia pa
stoviam apsigyvenimui nuims 
pranešti naujos gyvenimo vie
tos adresą į penkias dienas po 
persikėlimo, nepaisant, ar jis 
gavo resytės-korfelę, ar negavo. 
Studentai, (bristai, svečiai ir ki
ti asme'nys, įleisti į šią šalį ne- 

■pastoviam apsigyvenimui, ne
reikalaujami pranešti kiekvieną 
gyvenimo' vietos pakeitimą, bėt 

»privalo p'rdncšti jų gyvenimo 
vietos adresą, kas tris menesius 
nuo užsiregistravimo laiko, ar 
jlė pakeičia adresą, ar ne. Ne
paisydamas šito Teisingumo 
Departamento patvarkymo apie 
adreso pakeitimo pranešimą ne
ša sunkias* bausmes pagal At
eivių Registravimo Įstatymą. 
Tos bausmės yra piniginė baus
mė iš $100, 30 dienų kalėjimo, 
ar abi bausmės.”

Paštuose galima gauti spaus
dintų bldnkų adreso raportams 
ir adreso pakeitimo prarteši- 
mams Ateivių Begistrhvinio 
Skyriui.

“tiesyčių-kortelcs greitai iš
siunčiamos iš Wašhihgtono. 

;Kasdien skaičius rcsyčtų vis mu
ga. Tie nepilieČiai, kurie persi
kelia š vienos vietos į kitą prieš 
gavimą resytės-kortėtės ir ne* 
pTtfiieša mums apie a'dTeso pa
kėlimą rėsytės-kortėfės nėga'tfS. 
ateivių, čėgistravimo laiferi pa
duotą adresą, ir paštoriatrs įsa
kyta, kad jeigu ateivis persike1- 
fiaį Kitą vietą ir nepraneša ad
resu ųakeitirtią, tos kortelės tfu 
ri bu’ti atgal grąžinamos į 
Washiftgtoną* Labai svarbu 
fcfekvieiiain ateivi ui turėti.' tesy* 
tės-kortelę, nes yra jo Įrody-

Padčkavonės 
Meto Didis 
Išpardavimas!

Bevelk visuųse namuose šiuo 
laiku ruošiamasi prie Padėka- 
vonės švenčių, šeimininkes rū
pinasi ne tik namų darbu, be« 
ir’ planuoja valgius šventėms.

Todėl šiuo lailoii šeimininkcš 
perkasi muilo ir kitų valymui 
reikmenų. Geriausia vieta pa
daryti tuos pirkinius, tai vie
noje iš Chicagoj esančių 500 
Midwest maisto krautuvių.

Ne tik moterėlės, bet ir Mid- 
west krautuvių navininkai ren
giasi prie švenčių. Jie’ stengia
si krautuvėse turėti kuo ge
riausias ir kuo puikiaus‘a> pre
kes. O kaip gerai jiems pasi
seks tas padaryti galite pama
tyti, atsilankę į' bet kurią Mid- 
west krautuvę.

žinoma, kainos šiose krautu
vėse yra kuo žemiausios, šios 
kooperatyves organizacijos na
riai visad stengiasi patenkinti 
Visus koštunierius.

Pastebėkite Midtvesl krautu
vių skelbimą šios dienos “Nau
jienose”. šeimininkės- čia rėš 
progų sutaupyti sunkiai uždirb-

Rankovių Neleis 
Tam Naudoti

Kafn-gi Nosinės Skirtos? f4 •
Kai šalta ir nosinė sunku pa

siekti, o reikia nosis nubrauk- : 
ti, tai kartais tam yra panau
dojamos rankovės.

Bet- rankoves tam tikslui ne
leis naudoti Dėdės Šamo armi
ja. Nosinės rolę armijoje gatės>‘ 
atlikti tiktai nosinė.

Kad visiems jų užtektų va
kar kariuomenė užsakė ke]is 
šimtus tuksiančių nosinių Chi- 
čagos:^ betrdrdvčj, Nexv York 
llaridkėf čhiei Maffūfactu'riiig 
Cdmpafty, 1021 Adąmš 
Street. Kontraktas yra Už $50,- 
.544.00, 4 .
iflfr ' r
eivių Registravimo (statymo.

DirėkforiuH KATTfįm ragiff.r 
vfstis ateiviliš, kurie rki- šiam 

i laiku i nesire'gistravo, ktto grči- 
■čtofsfe tai padaryti.
Vlmas tęsis iki gruodžtir 26 d< 
Vfetibse įiifhiibš ir antroj klasęs 
p'ašftfofee ir kitose paskelbtos^ 
tam tfksim vietose; ; '

Sutaupyk Daugiau
PIRK Iš “MlDWEST STORES”

MES SIŪLOME fUIKlAUSIOS- KOKYBĖS PRODUKTUS 
UŽ GALIMAI ŽEMIAUSIAS KAINAS

,■ t ■ ■ i....-- , ------------- ; . --- ------- ■ . , ....

IŠPARDAVIMAS! PENKT. R AEšT., LAPKR. 15 IR 16

“C & H” GRYNAS C ANE

CUKRUS audek. 
maiše 10 sv. 47 c

PUIKIAUSI KAVA AMERIKOS#.r
M. J. B. KAVA ■ sv. ken. 23*
TIK VIENĄ SYKĮ ŠIA SPECIALIAI ŽEMA KAINA 

. ■ — - 1L . ...........-a ,

KIAUŠINIAI No. 1 kokybės
“JELSERT” Gelatin Dezcrtai
“VERMONT-MAID”
BLYNAM SYRUPAS 12 nric. net būt.

tuz. 25c
3 pak. 100

T dlAlf 1IDV'Q'’

BLYNAMS MILTAI 20 t«*c. pak
“MdRMEL'S” SPAM 
, - j- - Į , „, r ' - - - ------ *j-t^ - 'n-*-f

“PINTY MOORE” BEEF STEW 24 unc. kenai 15c
“DINTY MOORE” CORNED BEEF & CABBAGE 24 unc. ken. 23c
“LIBSY’S” UOMOGENIŽED 

MAISTAS Vigų Kušių 3 ken. 250
ŠVfeži Linrfd Pupos No. 2 kcn. 2 už 19c 

rtl$A RAUGINTI AGURKAI ~kvt. džar. f£o
.^rr - ..................- ----------------------------- .a..  —. - r,,. ,

Z sv. džar. 15e

2 už 190
12 unc. kcn.

24 unc. kenai

“MIWėst” obuolį, sviestas-.itar .1 ■ —■    ;■ >... , .... T Ž
DEL FR,O'StWG$,. £T£ 
“MARSHMALLOW FLUFF” maž džar'
iCfcB'BBG SALOTV GALVOS 
NAUJO DERLiAUS~STALK CELERY~

2 1^0

AU IŠLEISTA KNYGUTE

“1ILIETVBĖS
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
da atsakymus į Klausimus 

ei gavimo pilnų Amerikoniškų 
popierų arba pilitybę

Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an 
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0VS«

- ■ ' ■ -

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATĄ

J«f8... _ ‘13.50
KS!M"... ‘50.00
ftAUDONGYSLIŲ ififi
(sėmfthas ir Ligom. ’fcViUU 
REUMATIZMAS M Afi 
Greita Pagelba .......
GtWO VISAS LIGAS

. Ekzaininacija C d A A
ir vaisiai ................. * ■ «UU
DOUGLAS PARK ft^SPfTAL 

1900 S. Kedzie AV< Chicago
stafk g’0

sv. 50OREGON BOSC KRIAUTĖS
STIKLINIS INDAS UŽ 1c SU 3 ŠMOTAIS
LIFĘBUOY MUILAS visas už IR®

..... .. . .k>A,,tūir, ».»j • ■ . . ■ . .. ... . ,■ . ..

0XYD0L 2 maž. 17c 2 did. jį)akr 390
................. -,■■■— .-Į....'■ t; ai ------

P & G MUfLAS> 3 už
Viduf. Šrn. 2 už 11c

Did, šfn. 2 už 19c

kvt. būt. 190 
10c fitk. i už 10c

25c pak. 2 už 25c

1V0KY MUILAS
tmtPuTižj

Garantuoti arba
, 10 menesi? grąžinami

VtLČANrt E FLEITAI $|| R P 
Apribotam Lvifctf Tik

• Drūti it Gyvi a B ”
• Rn-žrfvi bemeti ”
• Išrodo Nafnr&Iųš ** 

stoginkd, peymtftomi ir duji
niai pleitai—Ateikite ap'Sftžrtefa-

vhmri DYKAI.

SPECIALI

Pasiūla

,i'CL6ft©X”
^■rrntnt Ut.r;» , , ■ , -..... ..... j x~. ...............

"PUROX” PŪRO

lc IŠPARDAVIMAS
SWEETHEART MUILAS visi. 4 už 1 gc

I I" ’ ' iii!*»■■.■■■■■■■ - -1 --■n-' sg=gg=įgį==g=5ggĮ. • -
l^ES, TRpMAlg OfiĄNDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 

sioo žrfkAi šWai^. Mpykfte Artteį Kuponai ”

„ FfRK Neto ' NFS

FLEITAI 
TitmOMI

M m

< .^gfcdttsio kabino 
i BridgspOTttf užsidegi 
fnas ties 8Ž8 strečk

:Vgnį gibitai užgęsin-

ČEAB. Naiijtenų tkaitįf^ 
kk ^rdfomt

p&kinfy feiktdaU eiti f 
hu irr'oiit nv^jfį, 

ftaajiend^

P!el« flirttf- 
nBrftf m

tų nuo MiB- 
niuotų dan
tistų.

EIT AR po i 760 
" KfW iki

Visa* fctl 
WestWhHliin#- 

narni po

.X2«
B3A.00

At»ine£klt (| Kk*ttolin«!
Jis 0^«OO |>orkMW» 
iVrrtlSfr naitfĮus pSrttus;

32 W. WAŠmNGT6N ST.
Tėl. BTAffroF*

Atdara var&rafe—4 aukštas.



Bill Putrimas 
Su Musų Juozu 
Važiavo Netoli
Bet jis žinojo kur važiuoti 

grybų rado maišus

Besibastant po plačią Chica
go tenka prisiklausyti visokių 
kalbų, o ypač dabar, taip vadi
namame “grybų laikotarpyj”.

Vienas išvažiavęs už penkias
dešimts mylių parsivežė penkis 
bušelius grybų, tai vėl kitas pa
važiavęs šimtą mylių parsivežė 
dešimts bušelių.
Teisybė, pėkščiam butų sunku

Tų visų kalbų besiklausant 
net pavydas ima. Norėtum pa- 
sigrybauti; na, o kai savo au
tomobilio neturi — juk pėkš- 
čiom nenueisi.

Taip ir slenka laikas tuščiai.
Bet, štai, netikėtai pereitą 

nedėldienį užvažiuoja brighton- 
parkietis Bill Putrimas su 
ma.

ma-

—Na, sako, — Juozai, 
žiuojam grybauti. Aš žinau 
tą netoli, kur esu tikras,

va- 
vie- 
kad

O kad jau buvo 10 vai. ry
to, tai aš jam sakau, kad gal

—Ne, sako Putrimas, ta vie
ta mažai kam žinoma, ir aš esu 
siu r, kad rasime grybų.

Irgi Neteko 
Lango

BRIDGfcPOBT.— Tarp krau- 
tuvių, kurios pirmadienį nete
ko langų, kai užėjo garsioji vėt
ra, yra ir Boston Shoe Store 
avalinės krautuvė, adresu 3435 
South Halsted Street.

Langų skeveldros sugadino 
daug avalinės, kuri buvo išsta
tyta parodai, ir padarė kitokių 
nuostolių. VBA,

PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE 
Dabar rodoma pirma filmą atga

benta iš Rusijos Chicagon po 
11 mėnesių!

“THE GREAT 
BEGINNING”

Galinga dramatizacija naujų žmo- 
nybės Įvertinimų ir doros taisy
klių. EKSTRA! Vėliausios rusų 
OTiinm žinių fiImos X I |l||||IVan Buren St. prie 
w 1 Michigan Avė.
(Buvusis “ Šono tone”) iki
ŠEŠT. ir SEKM. V« 2p.p. 

(su taksais)

“Grybų karalystė”
Patikėjęs jo užtikrinimui, pa

siėmiau drauge mantą ir išva
žiavome už kokių dvidešimts 
penkių mylių. Privažiuojama 
mišką.

Na, tai, sako, jau esame 
grybų karalystėje. Pasiėmėme 
savo krepšius ir nužingsniavo
me į tą vietą, kur Putrimas sa
kė yra grybų. Ir pasirodė, kad 
Putrimas žinojo ką jis kalba 
Grybų radome daugiau negu 
galėjome surinkti. Į porą va
landų aš su mama prisirinko
me keturis bušelius, o Bill Put
rimas į tą patį laiką net šešis.

Taigi, dabar turėsime grybų 
per visą žiemą. Pasirodo, kad 
Putrimas ne tik kad žino kur 
grybai auga, bet ir moka gerai

Visi Laukia 
“Mirtos činčibiraites 
Ir Jos 15,000 Litų”

šį sekmadienį bus Keistučio 
Kliubo parengime

jų apylinkių lietuviai vien ir 
tekalba apie tą nepaprastai įdo
mią ir juokingą komediją 
“Mirta čiučibiraitė ir jos 15,- 
000 litų”, kurią suvaidins jau
nieji Keistučio Pašalpos Kliubo 
choro nariai šį sekmadieni,

2337 S. Kedzie Avė. Pradžia 
lygiai 4:30 vai. p. p.

Mokina P. Sarpalius
Neseniai susitveręs Keistučio 

Kliubo choras nesnaudžia. Vi
siems lietuviams gerai žinomas 
muzikas, 
išsijuosęs 
choristus,

Diena Iš Dienos
Jaunąs Laid. Direktorius 
Minėjo Gimtadienį

BBIGHTON PARK. — žmo- 
mas jaunosios kartos grahorius 
Albert V. Petkus, 4704 South 
VVestern Avė., neseniai minėjo 
savo gimtadienį, kurio metu jį 
sveikino su linkėjimais giminės 
ir draugai.

Jau virš 3 metai kaip jis. čia 
sėkmingai eina laid. direkto
riaus pareigas. —Vietinis.

Prisiėjo Pasiduoti \ 
Operacijai

BRIGHTON PARK. — Real 
cstatininko B. Dirneikio, 4706 
S. VVestern avė., sunui Edvar
dui prisiėjo pasiduoti operaci
jai, kurią Dr. M. T. Strikol

Dabai’ po operacijos jaunuo
lis Edvardas liko “sveikas 
ridikas”. —Frentas.

kai:
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KESSLER’H P1UVATE ItLKNb — A BI.ENDED WUISKKY. 7A'7„ Neutral Spiritu 
tllst'llcil from Oraln. Proof (Hlnce Oet. Įsi). JiiIIuh Kessler DlHtllllng Co., 
ln< ori>orate<). I.avvrenEehurK. Indiana._______________________ _______________ ______
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, greatest whiskiy valus

THIS DELICIOUS 
CHEESE FOOD

— digastible o« 
milk itflf

DOCTOR'S AMAZING L1QUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

p. Petras Sarpalius, 
lavino jaunuoliu 
kad jie kuogeriati 
šiame didžiuliame

Keistučio Kliubo parengime.
Atsilankiusieji tikrai smi

giai praleis laiką. Geresitės gra
žiomis lietuviškomis dainomis, 
gardžiai prisijuoksite. Po įdo
maus programo seks šokiai 
prie gero orkestro.

Brangus skaitytojai, jei pa
matysite šį sekmadienį pulkus 
žmonių iš visų Čikagos kampe
lių kur tai skubant, žinok te, 
kad jie skuba į Sokol salę — į 
Keistučio Pašalpos Kliubo pa- 

Neatsilik ir tamsta, 
programas

1:30 vai. p. p.
Choristas.

rengimą.
Įsidėmėkite laiką:

32, su

su

Atidaro Naują
Moteriškų Daiktų
Krautuvę

Iškilmingas
ATIDARYMAS

No matter whatyou’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and si milai- skin irntations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ęuiekly relieves 
itehing soreness and starta right in to 
help nature promote FASTnealing. 
S0 years continuous success! Let 
Zemo’a 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Joseph Mikalauski, 

Elizabeth Rex, 33
Harry ' Akramovick, 29

Anna Gečas, 28
Joseph Gevus, 50, su Sirley 

Heit, 33
Klemensas ShukeLkls, 52, su 

Anna Verbalis, 38
• James Brukąs, 52, su Mary 
Sipecky, 46

Thaddeus Wojdyla, 25, su 
Anne Gūsy, 24
Reikalauja
Perskirų

Jack Brazee 
Brazee
Gavo
Perskiras

Rose liaukas 
kas

Magda Kawell nuo 
Kawell.

nuo Eugenia

nuo John Dau-

Gimimai
Chicagoj

Arthur

BRIDGEPORT, — Rytoj 
Bridgeporte “oficialiai”, su vi
somis ceremonijomis, bus ati
daryta nauja moteriškų rūbų ir 
papuošalų krautuvė, po vardu 
“RENE Ladies Specialty Shop- 
pe”. Ji randasi adresu 3437 
South Halsted street.

Krautuvėje bus galima gau
ti visokių ir suknių, ir piršti
naičių, ir nosinių, ir apatinių, 
ir kojinių, ir daugybę kitokių 
prekių. Ji taipgi turės dideli 
pasirinkimą įvairių korsetų.

Rytoj atidarymo proga pir
kėjoms bus duodamos dovanos.

(Siu )
VBA.

Vyrai, Jei Mėgstate
Dainuoti ■■R

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho

RUDMAN, Mary, 1841 Norlh 
Mayfield Avenue, gimė spalių 
29, tėvai: Thęodore ir Mažely

GRUBLESKY, Richard, 3415 
S. Lituanica Avenue, gimė spa
lių 25, tėvai: Anthony ir'Vėro- 
nica.

niadienį, lapkričio 17 dieną, 
Neffo svetainėje, 2435 South 
Leavitt st., kaip 10 vai. ryto.

■■■■•■ c i ;v

Visi choro nariai būtinai su
sirinkite laiku, taipgi mylin
čius dainas kviečiame pr’sidėJ 
prie choro. Jokių mokesč ų nei 
įstojimų mokėti nereikia. .

Choro Valdybą.

(y H
“Milžinas” 20 Metų 
Bizny

to women who have lon’ged for a good-looking 
shoe that is good to the feet ... to discover 
joyous comfort in BEAUTIFUL Red Cross Shoes.

ATEIKIT IR GAUKIT PORĄ DABAR 
KOL TURIM JŪSŲ MIERĄ.

BOSTON SHOE

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Tte* CAMTON

naujos ir gražios

RENE LADIES
SPECIALTY SHOPPE

3437 SO. HALSTED STREET 
šeštadienį, Lapkričio 16-tą. 

SPECIALIAI TIK PER IŠKILMINGĄ

SPECIALI!
IŠTISAI ŠILKO KOJINES 

3 ir 4 thread,
Full Fashioned Chiffon?.
Higll
Twist OOC
Vėliausių HMr RJH
Spalvų(i pora rJIlb ■
ypatai) '

Dyk

SLIPOS 
reg. $1. šilko

49c
Kelnaitės

SATIN, CREPE

VERTOS 79c 
Visų mierų.

SPORTO BŲIUZĖS 
reg. $1./ 
vertės

Broadcjotly visose 
spalvose ir mierose.

Sijonai
reg. $2.95

$1-59
Visos
mados, Flares, 
Zipper šonais.

ATIDARYMĄ

naujos

Pirmos rųšies 
CREPE, CQx 
CHIFFON

2 thread, full 
fashioned. Nau
jausios spalvos.

SVEDERIAI
vien Qpr 
vilnų

• Puikus Boucle
• Raudoni* Mėlyni
• žali • Balti.

PIRŠTINES
reg. $1. tik EQč 
juodos spalvos**^ 

tikras bargenas

DON T FORGET
TO SEND THE

miRACLE

ITS 0WN THAT 
MHUONS PREFER

DOVANOS 
per 

ATIDARYMĄ
DYKAI 

DOVANOS

MOTERŲ
KOJINĖS

UftdMlfefrtml ‘h** v«tv* •»

TteTtMFTA protą

JACK SWIFT>

atshjsti maa pavyzd} No.

NAUJIENOS Pattem Dept. 
1739 S. Halsted Sk, Chleare, BL

tik
Mrs. Esther Bethard.

avė. Bet, galimas

Musą įstaiga yra centras HICKORY firmos korsetų, žemomis 
kainomis, puikiai pritaikintų.

Prigirdė Savo
Kūdikį Kibire 
Vandens

. Tyrinės jaunos motinos
Decature, III., Macon apskri- 

buvo uždaryta 
20 metų motini, 

Ji prisi-

^<4^Wiwrilri

STORE
3435 SO. HALSTED ST

T0WN OF LAKE. — čia vir 
si gerai pažįsta biznierių Al- 
bert Jacobs, valdytoją Town of 
Lake Garage, ties 4553-59 So. 
Marshfield
daiktas, ne visi žino tai, kad 
jam šiame biznyje sukako 20 
metų.

I Jis taip pat čia ir kitur yra' 
žinomas kaipo viršijąs beveik čio kalėjime 
visus vyrus savo ūgio didumu, jauna, 

Kaimynas.

prigirdė savo 8 mėnesių sūnų 
kibire vandens.

Įkišo jo galvą į vandenį, i.’ 
ten laikė penkias minutes.

Motina aiškinosi, kad nužu
dė kūdikį iš rūpesčio, kad ji 
negalės jo tinkamai išauklėti.

Moteriškė buvo atiduota pro
to ligų specialistams, kurie ty
rinės jos protą.

AND A L. L HEAD TOWARD 
THAT MOUNTAIN RANGE. 
LET’S PUSK O(N.

4473—Popietinė suknelė tinkainti 
visokiam dėvėjimui. Mieros nuo 34 
iki 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą b lan
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-* 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1730 
So. Halsted SU Chicago, m.

(▼ardas Ir pavardi)

(Adresas)
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RYTOJ LAIDOJA CICERO KLEBONĄ KUN 
JERONIMĄ VAIČIŪNĄ

Vėtra Sužeidė Oną Zenevičienę 
Kitos Cicero Žinios

:į.<:

fau keLnta die- savo 
nyčią. 
nieko

CICERO. - 
na kaip plito gandai a p.e mir
tį klebono kun. H. J. Vaičiūno, 
nes jis euiikiji sirgo. Pagaliau, 
antradienio rytą l udnai sugau
dė bažnyčios varpai. Tai buvo 
ženklas, jojikas nors mirė.

Taip, tai buvo šv. .Antano 
parapijos kkbonrs, visų myli- 
r.ias, gerbiamas. Buvo dedama 
didžiausios pastangos mirtį 
prašalinti. Pasaulis pilnas m n- 
dryb’ų; vienok nuo mirties n e
kas netšsigelbėja. Kas g ine, 
turi ir mirti. Amž no nieko 
buvo ir nėra.

tas
ne-

Įpėdinis dar nežinoma?
Kunigas Vaičiūnas buvo ga

bus savo profesijoje; čia išgas- 
padoriavo 22 metus, atliko 
daug didėlių darbų, dėjo visas

MARCELE GERULIS 
718 Lincoln Avenue, 

Rockford, III.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 13 d., 5:25 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 68 m. amž., 
gimus Skogagalių kaime, šilo 
apskr., SuvalKuose.

Paliko dideliame nubudime 
savo vyrą Simoną Gerulį; 
penkias dukteris, p. JohnYo- 
vais, p. Jack Brast, ,p. P. G. 
Luomons, p. George Juehrs 
ir p. Charles Strack; penkis 
žentus, p. John Yovaish, p. 
Jack Brast, Dr. P. G. Luo
mons, p. George Juehrs ir p. 
Charles Starck; 5 anukus p-lę 
Jeanette Brast, Geraldine ir 
Darwin Yovaish, Barbarą ir 
Carol Starck; pusseserę p. Oną 
Žilius; ir švogerką su svoge- 
riu p-nus Michael Shakočius.

Laidotuvės įvyks 
lapkričio 16, kaip 1 
pi-et, iš namų, 718 
Avė., Rockford, III.

Visi a. a. Marcelės 
nes giminės, 7 draugai

šeštad., 
vai. po- 
Lincoln

Gerulie- 
ir kai- 

>at nuo- 
[alyvauti 

laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Didžiai nuliūdę 
pasiliekame: Vyras, Dukterys, 
Žentai, Anūkai, Pusseserė, Švo- 
geris ir švogerka.

PRANCIŠKUS STUPELIS%

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

Paliko dideliame nuliudime 
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 ir 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.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir 

Giminės.
Laid. Direkt. I.’ J. Zolp, 

Tel. YARDS 0781.
ilk ’ <

I F*!!/1 /^Siunčiam Gėles 0 y X Telegramų į
LU I Lili IO Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

88 metų chfa 
Elm, 5938 Io\V 
berūkydamas ei garėtą.

e Apskričio ligoninėje mii'c 
r'L > u:i

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu- 

g v ■ bsmtb wvftms. Papuoši- 
| GĖLININKAS ma“s 
I 4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 

pastangas išmokėti bąž 
Bet ta/nelaboji mirti;

nepaiso.
Įspūdingos laidotuvės į'yk 

šeštadienio rylą. Jose d įlyv u 
arkivyskupas S biteli ir (bu e 
lis visokios dvasiškijos. Kas 
vėliau klebono vietą užims ko 
kas nėra žinoma. Nori ir yr 
trys pagilbininkai, greiči u i'i 
jiems neteks ta atsakoming )ji 
vieta.

šitos v.siuvęs atidėtoj
P-les A. Paužaitės vestuves 

turėjo įvykti šį šeštadienį, bet 
yra atkeltos dėlei klebono mir
ties.

O šitos įvyko
Praeitą šeštadienį Liuosybės 

svetainėje įvyko šauni puota, 
vestuvės jaunojo Pilkio su p-le 
Mozeriute. Kaip vieno, taip ir 
kito jaunųjų tėvai seni vietos 
gyventojai, turi plačią pažintį. 
Ypatingai p. Pilkis biznio žmo
gus, su galybe draugų. Tadgi, 
į vestuvių pokilį susirinko 
skaitlingai draugai, svečiai. Vi
si buvo karališkai vaišinami: 
valgiai, gėrimai pirmos lųšies.

Laike vakarienės jauniesiems 
pasakyta daug gražių linkėji
mų, kad jų gyvenimas taip 
šauniai klotųsi, kaip buvo šau
ni vestuvių puota. Tėvams kre
ditas už panešimą tokių dide
lių išlaidų.

JUOZAPAS BRAZAUSKIS
Persiskyrė su šitlo pasauliu 

lapkr. 13 d., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Raseinių 
apskr.,* šidlavos1 parap., /Vąik-; 
staičių kaime. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
.pusbrolį Franciškų Burneiką 
ir jo šeimyną ir pusbrolį Syl- 
vestrą Mičeiką ir daug kitų 
giminių ir draugų, o Liet.— 
2 brolius Joną ir Tamošių, 3 
seseris, Teklę, Francišką ir 
Oną.

Laidotuvėmis rūpinasi pus
brolis Franciškus Burneiką.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitagė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., lapkr. 16 d., 8:30 vai. 
ryto iš J. F. Eudeikio kopi, 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Brazaus- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

2 brolius: Joną ir

ANTANAS SKIRIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr., 13 d. 11:55 v. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Kruo
pių parap., Laumėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Marijoną, po 
tėvais Slavickaitę, 4 dukteris, 
Anelę ir žentą Kazimierą Bel- 
vin, Anną ir žentą Petrą Bla- 
dek ir jų anūkę Petrę ir Ve
roniką ir Mary, sūnų Antaną, 
brolį Vincentą, pusbrolį Juo
zapą Pučinskį. .pusseseres Oną 
Vaišvilienę ir Johanną Šai- 
kienę ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių ir draugų, o Lie
tuvoj 
Franciškų ir jų šeimas ir se
serį Suzanną Ambromavičie- 
nę ir jos šeimą ir kitas gim.

Kūnas pašarvotus 4412 So. 
Maplewood Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmad., lapkr. 18, 8:30 
vai. ryto iš namų į Nekalto 
Prasid. Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Skiriaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą it 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Moteris, Dukterys, Sūnūs, Žeh- 
tai, ir Giminės.

Laid. Direkt. J. Llulevlčius, 
Tel. LAFayette 3872.

NAUJIENOS, Chicago, UI
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PAIEŠKO JAUNOS MERGINOS 
namų darbui. HEMlock 9888. Šau
kite po 10 vai. ryto.

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

RENDON ’ 4 KAMBARIAI, apšil
domi. 3200 So. Lowe Avenue.

B

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PRAKALBOS
L. D. DRAUGIJOS 4 kuopos ir 

L. SOC. S. Centralinės kuopos ren- ] 
giamos prakalbos įvyks lapkričio 20 
d., r . . .
Stilsonas iš Brooklyno ir geriausi 
vietiniai kalbėtojai.

DR-JOS “LIETUVOS ŪKININ
KO” susirinkimas įvyks sekmadie
nį, lapkr. 17, 1 vai. popiet, papras
toj vietoj. Bus daug reikalų svars
toma. Nariai prašomi atsilankyti ir 
atsilikę mokesčiais užsimokėti.

—J. Žurkauskas, Pirm.
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ politiško ir pašalpos klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmad., 
lapkričio 17 d., 1 vai. popiet, Holly- 
wood gvet., 2417 W. 43rd St.

—Paul J. Petraitis, Rast.

MERGINA ARBA MOTERIS 
abelnam namų darbui. Gyvenimas 
vietoj, reikia virti. $7. Longbeach 
3924.NAUJIENV-ACMliI '£elt>uu<»io

LUDINGTON, MICH.—City of Flint liko užmestas ant seklumos. Apskai
čiuojama, jog dėl nepaprastos audros Michigan ežere žuvo 75 žmonės, o 40 dar 
nesurandama.

nųs namai. Pastoviai. $10. BRIar- 
gate 5480.
" MERGINA AR MOTERIS abel 
nam namų darbui. Nuosavas kam
barys, $8. SHEldrake 5481.

MERGINA AR MOTERIS abel- 
nam namų darbui, kad mylėtų vai- 

Geri namai. Nuo $8 iki $12.Lietuvių Auditorijoje. Kalbės J. I HOLIycourt 6558.

HELP WANTED—FEMALE

MERGINA ABELNAM NAMŲVYRAS PAIEŠKO DARBO. Esu 
patyręs bartenderis, galiu dirbti darbui, prie suaugusių šeimos. Nuo- 
virtuvėje, už porterį, ir kitokius savas kambarys ir maudynė. Malo- 
darbus. JOE, CEDarcrest 4685. 

...... .
FOR RENT—IN GENERAL 

Renddai—Bendrai

$

S<:S

Paukščių balius”
Šį šeštadienį “paukšč.ų ba

lius”! pas p. Joe Shametą, 1500 
S. 49th Avenue. Paukščiai yra 
pargabenti iš South Dakota; ki
ta didelė dalis tai iš šios apy
linkes.

P-as Shainetas su savo pagel- 
bininkais pargabeno tų paukš
čių didelį skaičių. Kas atsilan
kys, kiekvienas gaus sočiai pa
valgyti. Bus taipgi ir gera mu
zika tiems, kurie''myli pasišok
ti.

Dar viena vėtros auka
šios savaites pradžioje tas 

nelabasis Vejas padarė daug 
žalos ne tik namams j bet ir 
žmonėms.

štai, čia gerai žinoma p. 
Ona Zenevičienėh 1425 S. 49th 
Avenue, susitiko su nelaime 
darbe. Langas, prie kurio ji sė
dėjo truko nuOjVėjd ir ją sun
kiai sužeidė. Ji nugabenta į St. 
Mary’s , ligoninę. P-ia Zenevi- 
čienė yra narė Chicagos Lietu
vių Draugijos; priklauso ir ki-

Palaidojo Adomą Baltušką
V. Bačkauskas, senas vietos 

gyventojas ir buvęs biznyje, iš

dienomis
palaidojo savo gyvenimo drau
gę, žmoną. Šiomis 
vėl turėjo nemažai vargo pa
laidodamas Ad&iną Baltrušką, 
seną savo pažįstamą. Velionis 
buvo pavienis, augęs žmogus; 
išsirgo keletą melų. Mirdamas 
nepaliko jokio turto.

K. P. Deveikis.

Laikraštininkas 
“Cubs” Komandos 
Gen. Menadžerium

James T. Gallagher
Laikraštininkas James T. 

Gallagher vakar buvo paskirtas 
Chicagos bttseball komandos 
“Cubs” generaliu menadžerium. 
Paskyrimą padarė komandos 
prezidentas ir savininkas, tur
tuolis P. K. Wrigley, kuris už
vakar iš pareigų prašalino ko
mandos menadžerių Gabby 
Hartnett’ą.

Gallagher tvarkys visus ko
mandos reikalus. J*o pirma už
duotis bus paskirti naują 
džerį llartnett’o vietai 
ti.

mena-
užim-

Komandos menadžeris 
gos bus tos pačios kaip 
šiol — jis prižiuręs lošikus ir 
lošimus, bet visais kitais rei
kalais rūpinsis gėnOralis mena
džeris, kuriam ir komandos me
nadžeris bus atsakomingas. 
Wrigley ir kiti Cubs viršinin
kai į koihandbs reikalus nebe- 
sikiŠ.

parei- 
ir iki

$8

Dr. Frisehkorn 
Bus Chicagoj 
Per Visą Savaitę

Dr. Carl S. Frisehkorn, iš 
Norfolk, žinomas visoj
Amerikoj per savo darbuotę 
“be kraujo” chirurgijos srity-- 
je, lankysis Chicagoje ateinan
čią sayait|^ niių lapkričio >18 
iki 23 d. Jis ves kursą gydyto
jams ir kliniką publikai Doug- 
las Park ligoninėje, 1900 So.
Kedzie Avely

Žinią apie Dr. Frischkorn’o 
atvykimą paskelbė Dr. W. F. 
Briney, ligoninės užyeizdą ir 
pirmininkas American Associa- 
tion for Medičo-Physieal' Re- 
seaeh organizacijos. (Sp.)

Rengiasi Iškilmingai 
Naujus Narius 
Įvesdinti
SLA 238 kuopa rengia banketą

BRIGHTON PARK. — SLA 
238 kuopa rengia banketą įves
dinimui naujų narių, kurie pri
sirašė prie šios kuopos antruo
ju pažangos vajaus melu, lap
kričio 23 d., 7:30 vai. vakare* 

St.

tai bus kibai iškilmingas ban
ketas ir kviečia chicagicčius 
skaitlingai atsilankyti, nes —

Bus ten valgio ir gėrimo
Ir pašokti daug jaunimo;
O mes seniai išsigersim,
Linksmai laiką ten praleisim, 
George Stcphenso orkestras 

gros lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Įžanga tik 75 cen
tai. —J. Naujalis.

Paisykite Savo 
Varnus Pakol

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskalą ant i Į-g ų 
mėtų.

ž< 1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

■MM.

įŠSSSŠįS

NEPILIECIU RE 
GISTRACIJA

uždė-Amerikos demokratija 
jo vieną mažą sunkenybę ant 
nepiliečių gyventojų šioje šaly
je. Daug iš jų yra išpildę tą 
reikalavimą, o tą m tikra dalis 
dar yra neužsiregistravus dėl 
vienos ar kitos priežasties. Esu 
rašęs lietuvių spaudoje apie rei
kalingumą ir svarbumą nepilie- 
čiams užsiregistruoti. Kurie 
dar nėra užsiregistravę, jiems 
yra patariama, kad užsiregis
truotų prieš Kalėdas, kadang 
paskutinė neplliee.ų registrje- 
jai diena yra gruodžio 26 d. 
1940 m., t. y. viena diena po 
Kalėdų. Dalis iš tų, kurie dar 
neužsirbgistravo, turi tam tik
rus trukumus:

1. Katrie yra piliečiai, bet ne
gali ant,.greitųjų įrodyti savo 
pilietybę.

2. Katrie yra pametę popie- 

plika to.
3. Katrų vyrai ar moters yra 

mirę ir pilietybės dokumentai 
nesurandami.

by act of Congress, bet negali 
greitai įrodyti tėvo pilietybės 
dokumentų.

5. Katrie buvo pi.iečiai, bet 
persiskyrė (divorced) ir negali 
išgauti iš buvusio vyro piliety
bės popierų. (Katrie buvo vedę 
ir vyras paliko piliečiu prieš 
rugsėjo 22, 1922.)

Panašių atsilikimų yra labai 
didelis skaičius ne tik tarpe lie
tuvių, bet ir kitataučių tarfe. 
Virš minėtos ypatos turėtų sku
biai išrišti savo klausimus, 
idant nepraleidus paskutinės re
gistravimo dienos. Katrie yra 
užsiregistravę, bet nepadavė ap
likacijos dėl pirmų ar antrų po
pierų, patarčiau kiekvienam iš 
jų reikalauti aplikacijos dėl pi
lietybės popierų.

’> Nelegališki Įvažiavimai.
Nelegališkai įvažiavusių žmo- 

ktiota, bėt jie nėra diskredituo
ti arba pažeminti pagal musų 
įstatymus, žmogus, nelegališkai 
įvažiavęs į šią šalį, peržengė 
imigracijos įstatymus, bet rei
kia suprasti įvažiavėlio padėlį. 
Jeigu įvažiavo jis į šią laisvą 
šalį ir žinojo, kad įvažiavimas 
yra nelegališkas, vienok supra
to, kad Suy. Valst. buvo ir yra 
visų ateivių prieglaudos šalis,, 
kurį pripažįsta visiems lygiai 
laisvę tikyboje, spaudoje, kal
boje, ir kasdieniniame gyveni
me. įvažiavėlio tikslas nebuvo 
kriminališkas aktas, kadangi į- 
važiavo į šią šalpsu įrodytais 
troškimais ir būdamas laisves 
mylėtojas. Todėl* Kongresas iš
leido ihligračijos įstatjinų pa
taisymą, kad,

1. Tie, Wtrie nelegališkai į- 
važiavė prteš liepos 1,1924, jie

gali legalizuoti savo įvažiavimą.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

Atsišaukite M. TAMAS, 
841 West 33rd St.

važiavo po liepos 1, 1921, ir ap
sivedė su Amerikos piliečiu-te, 
gali legalizuoti įvažiavimą.

Amerikos demokratija bando 
pritaikyti įstatymus pagal rei
kalingumą žmonių gyvenime ir 
visados duoda progos tiems, ku
rie turi keblumus savo gyveni
me. Pildydami valstybės įstaty
mus nužengiame toliau, negu 
laužydami ar neišpildydarni pa
čių žmonių padarytų įstatymų

—Charles P. Kai

Pasišaukė Policiją 
“Jį AreštuotiD

Vagiliauti Jam Nesiseką i .»t \ , • :;r t * t t v f • .. m \ »

įlydė Park policijos nuova
doje suskambėjo telefonas.

“Aš vagis, bet man nesiseka. 
Atvažiuokite mane areštuoti!”

Policija nežinomojo prašymą 
išpildė. Nuvažiavo su patrolka 
į vaistinę ties Glst ir Cotlage 
Grove, ir įsisodino jauną, 21 
metų vyruką, Paul William.s, 
nuo 5519 Kenwood avenue.

“Padariau apie 15 piešimu, 
pasivogiau apie $200, bet man 
nesiseka, aiškinosi jaunuolis, 
tad ir nutariau pasiduoti,” kal
bėjo jaunuolis.

Policistai pakraipė pečiais ir 
nusprendė pasišaukti proto eks
pertų patirti ar kartais ka.s ne
gerai galvoj.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

>kelbimai Naujienose 
hioda nauda dėlto,

d narine Naujienos 
-s nnndingros.

VVHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimni

.MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė.. Chi
cago, 111. Phone Republic 6051.

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

Rašykite į 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 
storai ir 9 flatai, reikia pataisymų. 
Pilna kaina $4500 arba mainysime. 
Ką turite? 4400 So. Honore. Pama
tykite Frank Dudiak, 4263 South 
Ashland Avenue.

PARSIDUODA MARQUETTE Par
ke dviflatis po 6 kambarius. 1-mas 
aukštas vandeniu apšildomas. Nau
jas 2 karu garažas. $7200—bargenas 

CHAS. URNICH, 
2500 West 63rd St.

PROspect 6025.

DIDELI BARGENAI RANDASI 
BRIGHTON PARKE. 

Neatidėliok! Pamatyk!
1) 6 flatų namas 2 po 5, 2 po 4, 

2 po 3 kambarius ir štoras; karštu 
vandeniu šildomas. Renda į metus 
$1,572. Kaina $9,700. Už jūsų įdė
tus pinigus atneša 13 nuošimtį.

2) 2 flatų muro namas 2 po 6. 
2 karų garažas, pirmas aukštas 
karštu vandeniu Šildomas. Labai 
geras pirkinys. Kaina $5,700.

3) Kampinis muro namas, 2 po 6 
ir apačioj kriąuČiaus šapa, su gyve
nimui kambariais. Visas namas kar
štu vandeniu apšildomas ir 2 karų 
garažas. Parduos už cash ar išmai
nys ant didesnio biznio namo.

Ir dar daug daugiau turim viso
kios rųšies namų ir biznių, nuo 
bungalovv iki 50 apartmentų namo. 
Turim gerų bučernių, tavernų ir 
bekernių, delicatessen ir tt.

Vieną tai nepaprastai gerą turim 
taverną, labai.geroj vietoj, ir geras 
biznis ant kampo. Kas nupirks tai 
tikrai nesigailės. Atsišaukite

PAUL SMITH,
4631 Ashland Avenue, 

arba 4177 Archer Avenue.
Telefonas YARDS 1001 arba 

VIRginia 9665.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS l-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais. 
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tėl. LAFayette 8248.



NAUJIENOS, Chieago, III.

46 METAI ATGAL TAI BUVO “VYTAUTO 
DIDŽIOJO LEIBGVARDIJA” »

šiandien jie nei kareiviai, nei raiteliai, bet stiprus, 
geras veikėjų būrys

j.__________ ______ Penktad., lapkričio 15, 1940

ŠIE PIRATAI IR LIETUVIŠKAI KALBA, 
DAINUOJA IR MUSU MERGELES

VILIOJA
Jie Atpyškės Į Chieago Lapkričio 24-tą!

Rytoj, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, Bridgeporte, D.L.K. 
Vytauto Draugija rengia drau
gišką vakarą ir šokius, pami
nėti draugijas 46 metų sukak
tuves. ‘ji

Organizaįįja pagerbs narius, 
kurie neėąįj pašalpos per 10, 
20 ir 30 metų. Tokių narių ran* 
dasi geras skaitlius. Kai kurie 
jų bus apdovanoti jau trečiu 
garbės dovana.

Įsteigta 1894
Draugijos praeitis maždaug 

tokia: 1894 metais, Vasario 2’5, 
ji buvo suorganizuota ir inkor
poruota vardu, “Leibgvardija 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto”. Tai buvo “Lietuvių 
kareivių gvardija, pirma divi
zija raitelių”.

Tais laikais daugelis jaunų 
vyrų rašėsi j minėtą draugi
ją ir buvo didelė, skaitlinga na
riais. Taipgi organizacija buvo 
pašalpinė.

1930 Persiorganizavo
Bet laikui bėgant, laikai kei

tėsi, taipgi pasikeitė ir drau
gijos visas veikimas. 1930 me
tais Vasario 1 susitarta susidė
ti su kitomis draugijomis, drau
gija buvo perorganizuota ir 
duotas jai vardas, “Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 
draugija”. Ji taip pat buvo pa
šalpinė. Gauta naujas čarteris 
iš valstijos ir draugija iki šio 
laiko gerai gyvuoja. Turi dide
lį skaitlių narių, taip pat ir fi
nansiniai gerai sustovi.

Pašalpas Moka $5.00
Pašalpos moka $5.00 į savai

tę nariui susirgus, pomirtinės 
$250.00. Atsitikime nario mir- ▼ < < « I 
ties jo paveldėjams pomirtinė 
išmokama tuojau.

šia proga draugija turi sma
gumą paminėti savo ilgų metų 
gyvavimo sukaktį ir pagerbti 
tuos narius, kurie užsitarnavo 
pagarbos. Jie yra draugijos pa
laikytojai ir šelpėjai.

Nariais priimami visi nuo 15 
iki 45 metų amžiaus.

Geistina, kad kaip nariai, 
taip ir svečiai, skaitlingai at
silankytų lapkričio 16 į Lietu
vių Auditoriją, 7tą valandą va
kare.

P. K., sekr.

Skirs Chicagietį 
Darbo Tarybos 
Pirmininku

Dr. Harry A. Millis
Vakar Chicagoj pasklido ži

nia, kad prezidentas Roosevel- 
tas rengiasi paskirti garsų chi
cagietį Nacionalės Darbo San
tykių Tarybos pirmininku.

Tai vietai yra minimas Dr. 
Harry A. Millis, pasižymėjęs 
darbo • arbitratorias ir profeso
rius Chicagos universitete.

Jei Millis gaus paskyrimą, 
tai jis užims vietą J. Warren 
Madden’o, buvusio pirmininko, 
kurio terminas pasibaigė rug
pjūčio mėnesjL

Eina kalba® kad dėl Madden 
dalinai pa’rįB .santykiai tarp 
Boosevelto iijft.I.O. vado Lew- 
is’o. Jo teiSnui pasibaigus, 
Lewis buk ’<j*pareikalavo, kaė 
Madden butų paskirtas dar vie
nam terminui, bet Roosefveltas 
atsisakė tai padaryti. Prieš 
Madden’ą šnairavo Amerikos 
Darbo Federacija, taipgi jį aš
triai kritikavo specialė kongre
so komisija, paskirta Tarybos 
darbuotei tyrinėti.

Millis dabar yra specialis ar- 
bitratorius spręsti ginčus, ky
lančius tarp General? ^otors ir 
United Automobile Workers 
unijos.

Paskyrė Dar Kelis 
Lietuvius Daktarus 
Drafto Taryboms

Naujokų Sveikatą Tikrins , 
LeVan, Winskunas, 

Keli Kiti
Illinois valstijos gubernato

rius John Steele ir valstijos 
drafto viršininkai paskyrė dar 
kelis Chicagos lietuvius gydy
tojus “Drafto” Tarybų tarny
bai.

Jų svarbiausia pareiga bus 
tikrinti sveikatą visų naujokų 
savanoriai einančių arba ima
mų į kariuomenę.

Kiek laiko atgal jau prane- 
šem apie tokius paskyrimus. 
Dr. I. Makarui ir Dr. W. M. 
Eisen’ui.

Naujuosius paskyrimus gavo 
šie gydytojai: 13-tam ward - 
Drafto taryba No. 99—Dr. F. 
P. LeVan, 1957 West Garfie/d 
Bulvaras; 14-tam warde, Draf
to tar. No. 101—Dr. Viktoras 
Nares, 7054 So. Western Avė.; 
23-čiam vvarde, Drafto tar. No. 
37—Dr. F. C. Winskunas, 2305 
So. Lawndale avenue; Suminite,
111., —Dr. Paul W. Rush, 6247 
Archer avenue.

Štai Dar Keli 
Jauni Lietuviai 
Savanoriai
Nelaukia Drafto, Eina Tarnau

ti Dėdei Šamui
Antanas F. Stankus yra ka

ro amžiaus vyras, ii*- jo nume
ris karo loterijoje yra gana to
li nuo viršaus. Bet jis nuspren
dė drafto nelaukti, ir pasisiu- 
ė savanoriu Dėdės Šamo armi
jai. jė.

“Dėdė Šamas” jį priėmė, 
pabarškino jo krutinę, pasiklau
sė širdies, apžiurėjo kojas, ran
čas, akis ir dantis, ir nuspren
dė, kad iš Stankaus bus geras 
kareivis. Kitos savaitės pradžioj 
jis jau bus uniformoje ir ka
rabiną ant pečiaus nešios.

Stankus gyvena Ciceroj, ad
resu 1407 South 48th avenue.

Irgi Eina Į Kariuomenę
Savanoriais į armiją įstojo ir 

keli kiti jauni lietuviai iš Chi
cagos priemiesčių, štai jie:

F. Boley, 115 North 12th 
street, Melrose Park, III.;

P. Balsh, 1819 N. 22nd st., 
Melrose Park, III.;

John Paciaske, iš Harvey,
111., ir

Walter Buben, taipgi iš Har
vey.

Ir Garbė — 
Ir Negarbė
Turi Draftuoti Vieną Kareivį

Elmwood Park’ui, Chicagos 
priemiesčiui į šiaurę nuo mie
sto, teko savotiška “garbė”. Jo 
“drafto tarybai” vakar nuėjo 
privilegiją draftuoti pirmą nau
joką armijai iš Cook apskri
čio.

Bet Elm\vood Park’as ta gar
be nesidžiaugia. M«tt,' jam ten
ka draftuoti ne vien pirmą, bet 
ir vienintelį Cook apskričio 
naujoką armijai.

Visi kiti priemiesčiai ir 
“drafto” distriktai Chicagoj iki 
vakar dienos turėjo daugiau 
savanorių negu reikėjo, tad 
jiems draftuoti nieko netenka.

Elmwood Park’as tikisi, kad 
gal kaip nors ir jo ribose at
siras savanoris, ir jį nuo to 
vienintėlio kareivio draftavimo 
“garbės” išgelbės.

»/» J J K M, Al.'Ml- P<«leu

KREISERIS “JERVIS BAY” įgulos išgelbėti nariai Kanados uoste.

NALJIENŲ-aCM E . Telėphoto
RĄPID RIVER, MICH. —Viešnias nunešė namą į ežerą, o prie New Bright- 

on, Mich., sniego audra .užųeše 25 automobilius. . (!
. ■ ' v. ..

1,000-is Moterų 
Irgi Nori Tarnauti 
Kariuomenėj

Jos “Monotoniją Įvairins”
Armijos vadovybe Chicagoje 

turi problemą.
Neseniai paskelbė, kad prie 

kiekvienos karo stovyklos, kur 
bus lavinami naujokai, priskirs 
po kelias . “šeimininkes”.

Jų pareigos bus paįvairinti 
“naujokams karo gyvenimo mo
notoniją” vakarėliais, šokiais, 
kitokiais parengimais, raginti 
juos neužmiršti namų ir Icuo- 
dažniausiai rašyti namo laiškus. 
Joms taipgi teks globoti nau
jokų žmonas ir motinas, ir pa
rūpinti pastogę joms atvykus 
savo vyrus ir sūnūs aplanky
ti.

Tas šeimininkėš, karo depar
tamento patvarkymu, turi būti 
tarp 30 ir 50 metų amžiaus, 
aukšto išsilavinimo ip su orga
nizaciniais gabumais.

Vietų tokioms šeimininkėms 
armijoje nėra labai daug, jų 
bus tik dvi-trys kiekvienoj ka
ro stotyj, bet Chicagos karo 
distriktas kandidačių turi .su
virs 1,000. Jos bus renkamos 
raštiškų kvotimų ir kvalifika
cijų keliu. 

■ ■■'■■m ■ . >■■*>>•. v
• 19 metų jaunuolis Glenn 

Nickles vAkar buvo suimtas, 
kai ties 2903 N. Menard avenue 
jis bandė atimti piniginę nuo 
Mrs. Helen Rotzųlį Jaunuolis 
yra iš EImwopd Parko, kur gy
vena ad. 2205 N. 72nd Court.

STENK A RAZINO AINIAI
'i . <

Čia matote Dono Kazokus, didžiuosius Dono stepių 
vyrus, kurie ateinantį sekmadienį duos du koncertus 
Chicagoje, Civic Operos rūmuose. Vienas koncertas 
įvyks popiet, o kitas vakare. Jiems vadovauja Sergiejus 
Jąroffas, kuris chorą suorganizavo belaisvių stovykloj 
ties Konstinopoliu prieš 20 metų.

Šie Kazokai, ainiai legendarinio Slanka Razino ra
sės, per tą dvidešimt metų su koncertais apkeliavo su- 
virš vieną įpili joną mylių. Koncertų jie išpildė daugiau 
negu keturis tuksiančius, kiekviename žemės kamuolio 
kampe.

Jie dainuoja senąsias kazokų sutartines ir rusų li
teratūrines giesmes, kurių didžiuma yra suvirs tūkstan
čio metų senumo.

Tikietuš į Dono Kazokų koncertus galite šiandien 
ir rytoj gauti dar “Naujienose”. Jų kainos nuo 50 centų 
iki dviejų dolerių. Visos sėdynės rezervuotos.
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Jo Gimtadienis, 
O Kiti Tuo;
Džiaugėsi

, lj, ■ , , ?

Miesto teisėjas LeRoy Hack- 
ett vakar šventė 69 metų gim
tadienį.

. Jvykj pažymėjo grąžydamas 
laisvę 16-kai nusikaltėlių, ku
rie buvo atvesti pas jį baus
mėms. . ■

Paskyrė Lenką
Fed. Prokuratūros
Pagelbininku

Naujas federalis prokuroras 
Chicagoj, J. Albert Woll, va
kar paskyrė adv. Chester J. 
Dankovvskį savo pagelbininku 
prokuratūros mokesčių skyriu
je. Z •• > . . . .

Dankowski yra vietos lenkų

VAKAR CHICAGOJE
• Elgine keturių metų ber

nukas Donald Wilson gavo vai
kų paraližą. Nei vienoj mieste- 
io ligoninėje nebuvo mechaniš
kų plaučių, o jų būtinai reikė
jo berniuko gyvybei išgelbėti 
Artimiausia vieta, kur buvo to
kie plaučiai, buvo Aurora mies
tas, 22 mylios nuo Elgino. Dak
tarai atsišaukė į policijos de
partamentą pagalbos. Policistai 
susirado troką, paskyrė kelis 
motorciklistus jį lydėti, ir į ne
pilnai valandą mechaniškieji 
plaučiai jau buvo Elgine. Ber
niukas eina geryn.

© Vakar anksti rytą pikta
dariai sudaužė didelį langą Ker- 
man rūbų krautuvėje, 160 N. 
Michigan, ir pasivogė moteris 
kų kailinių paltų už $2,000.

• Su didele doza morfino 
nuodų nusižudė Dr. Rcb.rt E. 
Forster, X-ray spindulių eks
pertas, 500 Fullerton avenue. 
Jis mirė spalių 30 d., bet koro
neris tik vakar nustatė mirties 
priežastį.

• Bedarydama namų ruošą 
širdies ataką nerikėtai gavo ir 
mirė 50 metų northsidietė, Mi?.s 
Eva Dombkowski. Ji gyveno 
adresu 1228 Noble street.

e Didelis džiaugsmas šian
dien chicagiečių italų Cipriani 
šeimynoje, 2840 Roosevelt Road. 
Jų sūnūs, Michael, kuris ikišiol 
tarnavo teatruose už “ušerį” 
gavo kontraktą ir pakvietimą 
važiuoti į Hollywocdą filmuose 
vaidinti.
. . .1 .,į

e Advokato raštinėje, adre
su 327 N. Menard avenue po
licija pašovė piktadarį Thomns 
Downs, kuris neseniai buvo pa
leistas iš kalėjimo Californijo- 
je. Downs bandė raštinę api
plėšti. Jis yra 63 metų amžiaus 
ir dabar guli bridewell ligoni
nėje.

• Keturi keleiviai buvo leng
viau ir sunkiau sužeisti, kai 
ties 2055 West Lake street, nuo 
bėgių nušoko gatvekaris ir įva
žiavo į eleveiterių tilto stulpą.

Tai Jiems Ne 
Pamokslus Sakyti!
Ir Jie Gali Tikietus Gauti, N; 

Vien Kitiems Duoti
Gal šitie trys policistai įsi

vaizduodavo esą tokioj pat ne
paliečiamoj padėtyj kaip ir tie 
kunigai, kurie, anot anekdoto, 
daro vienaip, o pamoksluose sa
ko kitaip.

Pasak anekdoto, parapijonams 
primetus jam ' porą nuodėmių, 
kunigas iš ambonas jiems at
kirto, “Jus nežiūrėkite ką aš 
darau, bet klausykite ką aš sa-< 
kau!”

šie trys policistai pridalinę 
daugybes tikietų automobilis
tams už važinėjimą be laisnių. 
ir jiems piktus pamokslus sa
kė. , -

Bet vakar jie patys ne vien 
tikietus gavo, bet gali ir tar
nybas prarasti. Pasirodo, kad 
visi trys važinėjosi automobi
liais, kurie net dabar, lapkričio 
mėnesį, dar nėra aprūpinti 1940 
metų laisniais.

Bausmes jiems paskyrė au
tomobilių teismo teisėjas Gut- 
knecht, bet visų trijų vardus 
laiko paslaptyje.

________ ■ * k y 
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veikėjas, kiek laiko atgal baigęs 
Loyola universiteto advokatu* 
ros skyrių.

Skandalas prie skandalo, 
rimties pasaulyj visai mažai. 
Tik skaityk ir stebėkis visomis 
įdomybėmis, kurias gyvenimo 
bangos kasdieną atneša.

Jie iš Penzanco
štai, pas mus sekmadienį, 

lapkričio 24 d., 3 vai. po pietų 
atbanguoja pilnas laivas “Pen
zanco Piratų”. Kas jie tokie ir 
ko jie nori?

Tai juros plėšikai, kurie be
širdžiai apiplėšinėja juros ra
mius keleivius.

Tik pamanykite, kokis skan
dalas! Apie 60 juros plėšikų 
atvyksta į Chieago lapkr. 24 d. 
ir apsistoja tokioj jaukioj vie
toj kaip Sokolų svetainė, 2347 
S. Kedzie Avė.

Sakoma, kad kalbami plėši
kai yra labai mandrųs žmonės, 
jie yra geri ir talentingi daini
ninkai, artistai ir vaidintojai. 
Sako, kad jie suvaidinsią ką tai 
panašaus į labai smarkią, gra
žią ir gyvą operą.

Jie sulietuvinti
Kalbama, kad “Penzanco Pi

ratų” operą labai gražiomis 
dainomis aprodė garsus pasau
lio operečių rašytojai Gilbert- 
Sullivan, o jas sulietuvino F. 
Mockapėtris. Re škia, vadinasi, 
tie piratai yra lietuviai, ir vai
dins ir dainuos lietuviškai.

Tai, argi ne dvidešimto šimt
mečio “stebuklas’ ? Penzanco 
piratai pavirto į lietuvius, vai
dins, kalbės ir dainuos lietu
viškai.

Ir ji prie jų prisidėjo!
. • Į

Bet kas iš tikro skandalingą, 
tai tas, |<ąd tokia gabi ir mii- 
sų visų mėgiama dainininke 
Aldona Grigoniutė prisidėjo 
prie tų juros plėšikų. . Bet ne
gana to, ten dalyvauja visa ei
lė musų darbščių meno mylė
tojų, kaip tai; Jack Sarsevičius, 
J. Valentas, J. Virbickas, A. 
Downs, E. Budraitis. O štai, 
ir musų veikliosios mergeles 
ten nudardėjo, panelės Valeria 
Ladigaitė, Angeline Misevičių- 
tė, Beatriče Mockaitė ir Jose- 
phine Milleriutč.

Pagalios, sakoma, kad ir Vi
sas Naujos Gadynės choras ten 
dalyvaus su savo nauju direk
torium Jonu Byansku.

Na, kaip sau norite, bet aš 
lapkričio 24 d. niekur kitur 
neisiu kaip tik į Sokolų svetai
nę pamatyti “Penzanco Pira
tų”. —Kazys.

Vakar Palaidojo 
Karo Veteraną 
J. Petrauską

Mirė Lapkr. 11
Vakar Lietuvių Tautiškose 

Kapinėse buvo palaidotas Di
džiojo Karo veteranas, lietuvis 
Juozas Petrauskas.

Velionis mirė lapkričio 11 d., 
sulaukęs pusės amžiaus. Gyve
no adresu 3252 South Morgan 
street.

Priklausė prie Amerikos Le
giono organizacijos Van Buren 
Posto, taipgi buVt) veiklas ir 
lietuviškose organizacijose.

Paliko dėdes Vincentą ir 
Juozą Mockus; Barborą Ditch- 
tnan’as, Domicėlę Giedraitis ir 
kelis kitus tolimesnius gimi
nes.

Laidotuvės prasidėjo iš S. P. 
Mažeikos koplyčios, adresu 3319 
Lituanica avenue, kur kūnas 
buvo pašarvotas. Buvęs,




