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IŠMETĖ 30,000 BOMBŲ, UŽMUŠĖ 1,000
Bombardavo 10 valandų laikotarpyj, bet 

nepalietė karo fabrikų
COVENTRY, Anglija, lapkr. 

15 d. — Vokiečių bombanešiai 
dešimties valandų laikotarpyj 
bombardavo Coventry miestą, 
kuris randasi Anglijos centre.

Coventry yra skaitomas vie
nu didžiausiu anglų pramonės 
centru. Ten yra dideli anglų 
aviacijos fabrikai ir gaminama 
kita karo medžiaga.

1,000 užmuštų ir sužeistų gu
li miesto griuvėsiuose. Vokie
čių orlaiviai sąmoniningai mėtė 
bombas į gyventojų kvartalus 
ir griovė visus svarbesnius mie
sto pastatus.

Vokiečių orlaiviai mėtė ir 
gaisrą keliančias bombas, ku
rios uždegė daug sugriautų na
mų. Ugniagesiai suskubo gesin
ti gaisrus, bet kiti vokiečių or
laiviai išmetė naujas bombas ir 
užmušė daug ugniagesių.

Iš kitų miestelių atvažiavę 
gaisrininkai deda pastangas už
gesinti ugnį ir ištraukti lavo-. 
nūs, bet miestas dar paskendęs 
durnuose.

yVss. Press *Juiospondeptaš 
tvirtina, kad vokiečiai sugebėjo 
Išgriauti vieną* Seniausių Anglb 
jos miestų, bet labai mažai pa
kenkė karo fabrikams.

Vokiečiai sugriovė miesto ka
tedrą, kuri buvo pastatyta dvy
likto šimtmečio pradžioje.

Anglai tvirtina, kad Coventry 
nukentėjo daugiau, negu bet 
kuris kitas Anglijos miestas, iš
skyrus, žinoma, Londoną.

Priešlėktuvinės anglų patran
kos sugebėjo numušti šešis vo
kiečių bombanešius. Anglai ne
teko vieno savo lėktuvo.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
15 d. — Vyriausybė skelbia 
kad Anglijos aviacijos pramonė 
gavo vieną smarkiausių kiro 
smūgių. Vokiečių bombanešiai 
išmetė 30,000 bombų britų pra
monės centre.

500 Goeringo lėktuvų visą 
naktį bombardavo Coventry ir 
miestą paliko didžiausiose lieps
nose.

Britų orlaiviai norėjo pasiek
ti Berlyną, bet vokiečių prieš
lėktuvinės patrankos pastojo 
jiems kelią. Tiktai 15 britų or
laivių sugebėjo pasiekti vokie
čių sostinę. Naciams pavyko 
numušti 4 britų orlaivius.

Berlynan neįleisti britų lėktu
vai išmetė savo bombas pajū
rio miestuose ir Belgijos bei 
Olandijos uostuose.

*

; NAUJIENŲ-ACME Telephoio
Žemėlapyje pažymėta vieta rodo italų karo laivyno bazę, jl arantd, kur anglų 

bombanešiai sužalojo kelis italų karo (laivus. Lentele parodo italų laivyno nuosto
lius nuo karo pradžios.

Hitleris traukia ka- 
ran Ispaniją

LIKVIDUOTAS LIETUVOS BANKAS
Netrukus panaikins lietuviškus pinigus
Gauta žinių, kad Lietuvos ko

misarų taryba nutarė likviduo
ti Lietuvos Banką. Spalių 10 
dieną dabartiniai Lietuvos val
dovai buvu-į banką pavertė So
vietų Sąjungos valstybinio ban
ko kontora.

Taip pat likviduoti visi Lie
tuvos Banko skyriai provinci
joj, kurie irgi paversti sovietų 
banko kontoromis.

Lietuvos Bankas nepriklau
somoj Lietuvoj turėjo teisę pi

nigus leisti. Likvidavus Lietu
vos Banką, netrukus bus likvi
duoti ir Lietuvos pinigai-litai. 
Tokiu budu tūkstančiai Lietu
vos gyventojų, kurie sugebėjo 
susitaupyti keletą litų, pasiliks 
visai be savo santaupų.

Lietuvoj bus įvesti sovietiški 
rubliai ir červoncai, kurie ne
turi jokios tarptautinės vertės.

Nepriklausomos valstybės į- 
staigų likvidacija eina be su
stojimo.

GRAIKAI SUMUŠĖ DVI ITALŲ DIVIZIJAS

Rumunijos naciai 
maištauja

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lap
kričio 15 d. — Visa Vengru 
spauda šiandien rašo apie mai
štą, kuris vyksta Rumunijos 
geležinės gvardijos narių tar-

dre-
yra

trys

Viena geležinės gvardijos na
rių grupė pradėjo šaudvti į ki
tą kai tiktai aprimo žemės 
bėjimas. Abiejose pusėse 
daug užmuštų.

Oficialiai paskelbta, kad
aukštas vietas užėmusieji ge
ležinės gvardijos nariai paša
linti iš Rumunijos fašistinės or
ganizacijas.

Geležinės gvardijos nariai ne
patenkinti, kad organizacijos 
vadovybė nesugebėjo gauti svar
bių vietų Antonescu kabinete.

Hitleris vokiečius šu
mena maitina

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
15 d. — Vyriausybe skelbia, 
kad nuo ateinančių metų sau
sio 1 dienos šuniena leidžiama 
pardavinėti visose mėsos krau
tuvėse. Vokiečių įstatymai ne
persekios mėsininkų, jeigu jie 
žmonėms pardavinės šunies mė
są. .

Sveikatos departamento in
spektoriai privalės patikrinti už
muštų šunų mėsą, lygiai, kaip 
dabai* tikrina kiaulieną arba 
jautieną.

Praeito karo metu vokiečiai 
valgė šunieną, bet kaizeris ne
leido jos pardavinėti mėsos 
krautuvėse. Tvirtinama, kad 
šuniena yra maistinga, kaip ir 
jautiena, bet daug kietesne.

BERNAS, švęįcąrija, lapkr. 
15 d. — Serrano Suner, IspąT 
nijos užsienio reikalų miništė- 
rio kelionė į Paryžių rodo, jog 
Hitleris deda .'.pastangas įtrauk
ti Ispaniją karan.

Hitleris jau laiko Ispanijoj, 
savo kariuomenės dalis. Jis de^ 
da pastangas įtikinti ispanus, 
jog dabar reikia atimti iš an
glų Gibraltaras.

Serrano Suner pasimatys Pa
ryžiuj su vokiečių karo vado
vybe. Kartu su juo atvažiavo 
kariška ispanų komisija.. Tvir
tinama, kad Serrano Suner pa
simatys su Ribbentropu, kuris 
atvyks į Paryžių. Manoma, kad 
ir Lavalis bus Paryžiuj.

Amerikoj kariuome
ne keičią taktiką 

.? ' ------ -p—-

C., lapk. 
'■ Wxfca^0< Vadovybė - "panai
kino taktiką, kuri reikalavo di
delių kareivių masių puolimams. 
Įsakė karininkams mokyti ka
reivius pulti mažais vienetais ir 
labai mažomiš grupėmis. Karei
viai privalo i visą laiką palaiky
ti ryšius su aviacija 
kais. ;

Moderniškas karas 
Amerikos štabą keisti
taktiką. Ligi šiam metui Ame
rikos kareiviai buvo mokomi 
pulti priešą didelėmis masėmis, 
bet dabar bus vartojama nau
ja vokiečių taktika: pulti ma
žomis grupėmis ir palaikyti ge
rus ryšius su kitos rūšies gink
lais.

Vokiečiai gązdina 
turkus

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
15 d. - - j Visa vokiečių spauda 
rašo, kad Berlyno konferenci
joj Molotovas .su Hitleriu, pasi
dalino įtakų sferomis 
ir Azijoj.

Vokiečiai gązdina 
jeigu jie neatsisakysią
darbiau ii su britais. Vokiečiai 
turkams liepia laikytis griežto 
neutralumo.

Afrikoj

turkus, 
bendra-

ir ton

privertė 
puolimo

PRANCŪZAI DAR GALI SUMUŠTI NACIUS
Afrikos kolonijos ne 

pasitiki Lavaliu
Ispanai susirūpinę 
savo kolonijomis

Hitleris atima ūki 
ninkams žemę

Ligi šiam metui rusai 
nepadarė viešo pareiškimo 
konferencijos rezultatus, 
nas rusų diplomatas pasakė, 
kad užsienis privalo skirti pro
pagandą nuo padarytų nutari
mų. Manoma, kad vokiečiai 
naudoja konferenciją nervų ka
rui prieš turkus.

dar 
apie

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 15 
d. — Gen. Georgės Catroux, 
kuris buvo Indokinija? guber
natorium, pareiškė, kad fran
cuzai, susijungę su britais, ga
li sumušti nacius ir laimėti ka-

Francuzų kolonijų apsauga 
yra nepaliesta, kolonijos nenu
ginkluotos, jos gali stipriai pa
sipriešinti. Vokiečiai nepajėgė 
įveikti Anglijos, okupacijos pa
stangos nuėjo niekais, tai da
bar stengiasi duoti smūgį Vi
duržemių juroje.

Francuzai ir britai, veikdami 
bendromis jėgomis, dabar gali 
sumušti vokiečius. Gen. Cat-
roux yra francuzų apsauga? ko- gandu, kuris žada ginti Afri- 
miteto narys, kuriam vadavau- W Ispanai nesijaučia stiprus 
ja de Gaulle.

BERNAS, Šveicarija, lapkr. 
15 d. — Pasakojama, kad is
panų ministerio kelionė į Pa
ryžių yra surišta su Ispanijos 
kolonijų padėtimi Afrikoje. Ge
nerolas de Gaulle užėmė Gabon 
koloniją, kuri rubežiuojasi su 
ispanų Rio Muni kolonija.

>

Ispanai tikėjosi padidinti sa
vo kolonijas francuzų sąskai- 
ton, bet dabar Wey gandas tvir
tina, kad jis niekam neduosiąs 
francuzų kolonijų.

Serrano Suner nori išaiškin
ti ar francuzai mano sudrau
sti de Gaulle ir sužinoti ką vo
kiečiai mano daryti su Wey-

\VASHINGTON, D. C., lapk. 
15 d. — Diplomatiniuose sluok
sniuose tvirtinama, kad Hitle
ris yra pasiryžęs prijungti EI- 
zasą ir Lotaringiją prie Vokie
tijos.

Hitlerio kareiviai eina per 
kaimus, suima ūkininkus ir va
ro Francuzijon. Jiems leidžia 
pasiimti tiktai vieną lagaminą 
ir 2,000 frankų. Visą kitą tur
tą jie privalo palikti;

Francuzų apleisti namai bus 
pagyvendinti iš Ruhr krašto at
bėgusiais vokiečiais. Angių 
aviacija labai smarkiai bombar
davo visą Ruhr apylinkę ir vo
kiečių darbininkai neturi kur 
gyventi.

Lavai nori susitaiky 
ti su vokiečiais

Nacių ir italų karo 
vadai tariasi

, Francužija, lapkr. 
Pierre JLaval išvyko į

Afrikoje.

Ispanai uždraudė 
siųsti žinias į 

Ameriką
MADRIDAS, Ispanija, lapkr 

15 d. —- Ispanų vyriausybe už
draudė visiems Amerikos kores
pondentams siųsti žinias į Ame
riką iš Ispanijos.

Gen. Franko priėmė tokį nu
tarimą keršydamas dėl Ajneri- 
kos vyriausybės atsisakymo lei
sti ispanams įsteigti Suvieny
tose Valstybėse informacinės 
agentūros.

prie sienos
ATĖNAI, Graikija, lapkr. 15 

d. — Graikų karo vadovybe 
skelbia, jog jų kariuomenė vi
siškai sumušė dvi ita’ų divizi
jas. Iš viso apie 30,000 karei
viu, v

Centauro divizija buvo su
mušta Pindus kalnuose, o ant
roji buvo sumušta, kai skubė
jo padėti pirmąjai. Antroji di
vizija negalėjo laiku atvykti pa-

ta pakeliu j.
Daugelyj vietų šiandien ko

vos tarp graikų ir italų vyksta 
Albanijos teritorijoj. Koricu 
apylinkėse graikai ūžime nau
jas pozicijas.

Aviacijos darbinin
kai streikuoja

grai- 
vis?š-

kari-

Priešas išstumtas Graikai sumuš ita
lus, sako belaisviai

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 15 
d. — Suimti italų belaisviai 
tvirtink, jei kova bus vedama, 
kaip ligi šiam metui, tai 
kai sumuš italus ir juos 
kai išstums iš Albanijos.

Nelaisvėn paimti italų
ninkai nežinojo, jog eis kovon 
prieš graiku.?. Jiems buvo pa
sakyta, jog reikia užimtas sar- 
Itybks prie graikų sienos.

Kiti italų karininkai buvo įti
kinti/ jog Halų* Tnfhisteris Cia
no susitarė su Metaksas oku- 
pacijos reikalu. Nemanė, jog 
graikai priešinsis. 1 italų pul
kininkas, 4 karininkai ir
italų kareivių pabėgo į Jugo
slaviją. Jie atidavė savo gink
lus pasienio sargybom ir liko 
uždaryti koncentracijos stovyk
lom 
jog

600

Italų pulkininkas tvirtina, 
graikai gerai kovoja.

VICHY 
15 d. — 
Paryžių. Jis dės pastangas su
sitarti su vokiečiais ir stengsis 
sulaikyti alzasiečių išsiuntimą 
iš okupuotos teritorijos.

Visi francuzų ministeriai ne
patenkinti vokiečių pasielgimu 
ir nori visai nutraukti santy
kius su vokiečiais*

Gen. de Gaulle šalininkų po
zicijos labai sustiprėjo. Lavalis 
bijo, kad visa Francužija netap
tų ištikima gen. de Gaulle, to
dėl jjs ir nuskubėjo į Paryžių.

Jeigu vokiečiai nesulaikys 
pradėtos kolonizacijos politikos, 
tai Petain vyriausybė negalės 
išsilaikyti.

lapk. 
šian-

DOWNEY, Cal., lapkr. 15 d. 
— Vultee Aircraft Co. darbi
ninkai šiandien paskelbė strei
ką ir nutraukė darbą, ši ben
drovė gamino orlaivius karo de
partamentui ir Anglijai.

Darbininkus privertė strei
kuoti CIO viršininkai, jie rei
kalauja didesnės algos, 
pakėlimo reikalu 
derybos, bet

Bendrovė 
minti karo
laivių už 39 milijonus dolerių. 
Anglijos užsakymas siekia 11 
mil. dolerių. Bendrovėje dirba 
5,200 darbininkų. Bendrove pa-į 
sižadėjo pakelti algas, bet tai i vandens paviršiun ir pats ma-
aepatenkino darbininkų. tč, jog torpedos pataikė.

senai 
nesutarta.

Algų 
vestos

pasižadėjo 
departamentui or-

paga-

su italų 
Abu užima 

savo kariuo- 
tolimesnias

radijas pa-

BERLYNAS, Vokietija, 
15 d. — Pranešama, kad 
dien Innsbrucke susitiko vokie
čių maršalas Kietel 
maršalu Badoglio. 
aukščiausią rangą 
menėje ir aptars 
karo operacijas.

Vakar Belgrado
skelbė, kad marš. Keitei ir Ba
doglio buvo priešingi italų-grai- 
kų karui.

Mussolini įsakė pradėti ope
racijas nekreipdamas dėmesio ’ 
Badoglio nurodymus. Aukšti 
italų karininkai nepatenkinti 
Mussolini pasielgimu.

tat

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

šeštadienį ir sekmadienį:
Giedras ir Šiltesnis.
Saulė teka j 6:40 

žasi 4:29 V.vV.
n,

Užsakė 200 tankų 
kariuomenei

• SAN JOSE, Cal., lapkr. 15
-— Karo departamentas užsakė 
200 amfibinių tankų, kurie ga
lės plaukti vandeniu ir slink
ti sausuma. Kiekvienas tankas 
galės paimti 36 jurininkus su 
visu apginklavimu.

Užsakymas siekia pusketvir- 
*to milijono^ dolerių sum£. Am

fibinis tankas tinka išlipti prie-
leid* šo okupuotoj sausumos terito

rijoj. '2

d.

Italai numušė
13 lėktuvų

KOMA, Italija, lapkr. 15 d. 
— Italų karo pranešimas sa
ko, kad jiems pavyko numušti 
13 graikų lėktuvų. Graikai var
toja angliškus, franeuzišku? ir 
lenkiškus lėktuvus. Italai nu
mušė lėktuvus priešlėktuvinė
mis patrankomis. .

Kitas italų pranešimas sako, 
kad jiems pasisekė nuskandin
ti Ramiliie.s klasės laivas.

Italų submarinas paleido tris 
torpedas ir visos pataikė. Ita
lų submarino kapitonas iškilo

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Graikų kariuomenė Epiro provincijoj užėmė 20 mylių 

pločio fronto juostą, kurią buvo užėmę italai. Italai stumiami 
atgal visame 140 mylių fronte.

— Amerikos vyriausybė įteikė ispanams protestą dėl Tan- 
okupacijos.
— Vokiečiai yra pasiryžę pasiųsti į Petain Francuziją 300,- 
Elazso ir Lotaringijos gyventojų. Traukiniai eina vienas

ger

000
paskui kitą. Išvytus francuzus veža į Lyoną.

‘— Italai skelbia, kad Egypto premjeras buvo nunuodytas, 
nes jis nenorėjęs klausyti britų ir skelbti karo italams.

— Anglų aviacija smarkiai bombardavo centralines Ber
lyno stotis, visiškai paraližuodama susisiekimą geležinkeliais.

— Jugoslavijos priešlėktuvinės patrankos apšaudė tris or
laivius, kurie iš naujo be m bardavo Bitolį. Spėjama, kad or
laiviai priklausė italams. Bombos išmestos prie stoties.

— Molotovas jau įvažiavo į sovietų teritoriją, šiandien jis 
laukiamas Maskvoje.

— Vokiečiai pasiūlė ispanų ministrui atvykti iš Paryžiaus 
į Berlyną, jeigu jis nori pasimatyti su Ribbentropu ir Hitleriu.

— Vokiečių orlaiviai vėl skrenda bombarduoti centralines 
Anglijos miestus.
6 . Anglai bombardavo Hamburgą, Tempelhofą ir visus vo
kiečių uostus nuo Stavangerio ligi Bresto uosto.



Dede Amerikonas
fronė M—tė.

(Tęsinys)
—Tą, tėve, aš gerai žinau ir 

suprantu, bet vra ir tokių daly
kų, kuriuos galima padaryti sa
vo darbu, o ukiui gali turėti 
nepaprastai didelę naudą. Kaip 
tiktai į tokius pagerinimus aš 
ir noriu kreipti reikiamą dė
mesį.

—Na, jeigu jau taip, tai sės
kimės prie klėties ir savo' su
manymus papasakok man.

—Tu, žinai, — tarė Antanas, 
— kad kuomet mes pradėjome 
sėti dobilus ir jais šerti karves, 
tai vietos ūkininkai mumis pa
juokė. Bet kada jie pamalė ir 
įsitikino, kad mes iš to turime 
reikiamą naudą, tai jie patyš 
pradėjo taip daryti, o šiandien 
ką matome? Didesnė pusė Al- 
sos kaimo ūkininkų sėja ne tik
tai dobilus, bet vikius ir kitas 
pašarines žoles ir jomis šeria

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

karves, kad tiktai jos duotų 
daugiau pieno. Prigyvenome to
kius laikus, kad pieno turime 
ne tiktai mes, bet ir kiti musų 
kaimynai, bet neturime reikia
mų galimybių, kad tą pieną ga
lėtumėm tinkamai sunaudoti, o 
ypatingai vasaros metu. Tu 
pats gerai žinai kiek vasaros 
metu niekais nueina pieno, kiek 
sugadiname sviesto ir grietinės, 
nes iš ne tinkamos grietinės ne
galima pagaminti tinkamo svie
sto, o beto, ir geras sviestas va
saros metu labai greietai gen
da. Sumaniau pats pamatyti ir 
įsitikinti, — tęsė toliau, Anta
nas, — kaip tas paktorius da
ro, kad ir šilčiausiomis vasaros 
dienomis jisai susuka gerą svie
stą. Taigi, aną dieną, nuėjau j 
Bebirvų dvarą ir viską pama
čiau.

—Tai, sakyk, ką gerą tenai 
matei?

—Daug gero mačiau, bet ypa
tingai, — mašfną, ,kuri iš švie- 
žaus pieno išskiria grietinę, bet 
tas dalykas musų ukiui kol kas 
neprieinamas ir ją reikia ati
dėti tolimesniam laikui. Mano 
supratimu, vienas iš svarbiau
sių dalykų tai ledaune, nes va
saros metu ledai pieno ukiui la
bai reikalingi ir viena iš pagrin
dinių priemonių pagaminti ge
rą sviestą. Be to, ledai apsaugo
ja nuo gedimo kaip sivestą, 
tai ir grietinę ir kitus maisto 
produktus. Turint gerą ledaunę, 
sviestą galima laikyti ilgesnį 
laikotarpį ir jisai negenda. Da-

bar be ledaunės vasaros metu 
tai tikra bėda ir skaitome di
džiausia laime, jeigu kartais 
pasiseka susukti geresnį ir žmo
niškesnį sviestą. Be to, veždami 
parduoti sviestą mes jį suvynio
jame į švarius audeklo gabaliu
kus, tokio sviesto išvaizdą ne
kokia, bet prie tokios padėties 
kitų galimybių mes neturime. 
Bebirvos dvaro paktorius turi 
tam tikslui formą ii’ padaro la
bai gražias sviesto plyteles, kas, 
žinoma didina ir sviesto kainą.

—-Ta į gal manai pirkti tokią 
mašiną, statyti ledaunę ir ūki
ninkauti taip, kaip ūkininkauja 
Bebirvos dvarininkas ? '

—Na, daryti visą tai, ką 
ro Bebirvos dvarininkas, aš 
manau, nes musų ukiui tas 
reikalinga, bet pasistatyti
daunę, pasidaryti sviesto gami
nimui formą, tai galima ir to
kiame mažame ūkyje, kaip mu
sų.

—Kokią naudą turėsime iš le
daunės, o pinigų tai reikės iš
leisti nemažai.

—Sakai, kokią naudą turėsi
me ir ledaunės? Aš kaip tiktai 
ir noriu tau išaiškinti, kokią di
delę naudą mes galime turėti 
iš ledaunės. Ne tiktai pieno, bet 
ir bendrai ukiui ledaune yra 
labai reikalinga, žinai, kad ir 
ūkininkui kartais ir 
metu reikia pasiplauti
nors gyvulį, bet kadangi 
ros metu oras šiltas —

da-
ne-
ne-
le-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHQNTAS Mine Run iš 
mainjį; daug dulkių .išimta 

tonus ar daugiau. 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ...... .

geriaushj
$7.65

$9.50

NELAUKITE—i;
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

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

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMB1A FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIK INDEMNITY COMPANY.

4,

I COPtt i<Mo, NKDICCRAFT S6RVKX INC.

i HOUSEHOLD LINĘNS PATTERN 2691J
No. 2691—Praktiški išsiuvinSjimai liuką namams ir do 

valiomis. 21-ri skirtingi pavyzdžiai-

I Vardas ir pavardė.

vasaros 
kokį 

vašu- 
mėsa 
mesti

lauk, o jeigu butų Jedaunė, tai 
tokių nuostolių neturėtumėm. 
Tai yra pagelbinis mano argu
mentas, bet pagrindinis, tai pie
nas ir sviestas. Tu žinai, kad už. 
sviestą ir sūrius mes jau ir da
bar turime nemažai pajamų, o 
tiktai neseniai pradėjo taip 
tvarkytis, be to, kada turime 
daugiau pieno ir galėtumėm pa
gaminti daugiau sviesto, to ne
galime padaryti, nes neturime 
ledaunės ir todėl didelė dangų-

NAUJIENOS, Chieago, III.
■........1  Į .1 iMfl’     ■ I 1,1

riškięms darbams nesamdyti jo
kių darbininkų.

Reikėjo pradėti dobilus plau
ti, nes jie buvo jau pilname žy
dėjime. Abu nuėjo į dobilų lau
ką, apžiurėjo ir nutarė, kad do
bilai jau visai plautini, oras 
kaip tiktai atrodė geras ir pa- 
gada pastovės ilgesnį laikotar
pi. Nieko nelaukdamas, pirma
dienio rytą Antanas išėjo dobi
lų piauti. šiais metais dobilai 
paaugo ypatingai geri — vie
tomis net pagulę, .tokius dobi
lus piauti buvo ypatingai sun
kus darbas, bet tas sunkumas 
šeimininkui sudarė tiktai malo
numą, nes jisai gerai' žinojo, 
kad iš tokių gerų, dobilų jisai 
turės daug ir gero pašaro. Nors 
ne didžiausias buvo dobilų plo
tas, bet vienam piovėjui užte
ko dvi dieni kinkuoti. Pirma
dienio rytą, vos tiktai pradėjus 
švisti, Antanas jąų buvo dobi
lų lauke. Saulei pakilus, Onutė 
atnešė pusiauryčius; Antanas 
pasakė, kad pusryčiams irgi ne
pareis ir prašė atnešti į lauką. 
Kadangi Onutė buvo užimta ki
tais ūkiškais darbais pusry
čius atnešė tėvas. Tėvas net nu
stebo, pamatęs, kad Antanas 
vienas iki pusryčių tokį didelį 
dobilų plotą išpiovė. Pavalgė 
pusryčius, išsikalė dalgį ir vėl 
prie darbo.

—Tu, vaikeli, per daug ne
smarkauk, — tarė tėvas, — ži
nai, kad žmogus tai ne maši
na, jam ne tiktai pavalgyti, bet 
ir tinkamai pailsėti reikia.

—Nieko, tėvai, esu tvirtas ir 
nejaučiu jokių sunkumų.

Tėvas grįžęs hamo motinai

Šeštad., lapkričio 16, 1940

papasakojo, kad šiais metais jų laišką Onutė, jo ir neatplėšusi DR. STRIKOLTS 
Antanas dirbąs už du vyrus ir pažino, kad tai Juozo laiškas, n O-liyilkVlj 1O 
jis bijąs, kad su juo neatsitik- nes gerai pažinojo Juozo brai- | Gydytojas ir Chirurgas 
tų kokia nors nelaimė. Motinai žą. Negaišindama laiko Onutė 
širdį skaudėjo, kad sūnūs turi 
taip sunkiai dirbti, kaip bau
džiauninkas.

Motina savo žinioje turėjo 
kelioliką rublių, kuriuos susi
taupė už parduotąjį sviestą ir 
surius. Jinai manė, kad už tuos 
pinigus galima pasamdyti dar
bininkus sunkesniems vasaros 
darbams. Nors Antanas jai bu
vo'pasakęs, kad tų pinigų be 
reikalo neleisti ir kelias dešim
tis surinkus galima grąžinti 
švogeriui bent dalį skolos.

Onutė visą laiką tiktai apie 
Juozą galvojo. Jinai dažnai ei
davo į Šimkaičius, manydama, 
kad nuo Juozo jau turi būti lai
škas. Bet kadangi Juozas buvo 
išvažiavęs neseniai, tai dar laiš
ko būti negalėjo. Kaip tikta, 
praeitą sekmadienį Onutė buvo 
ne Šimkaičiuose, bet Stakiuose, 
o kiti Naručių šeimos nariai 
buvo namuose; motina, kaip 
tyčiomis tą naktį sapnavo apie 
Juozą, todėl visi nusprendė, kad 
gaus iš Juozo laišką. Nutarė, 
kad kaip tiktai pareis Onutė iš 
bažnyčios, tai pietus pavalgiusi 
nubėgs pas starostą — gal bū
ti, kad jisai iš Šimkaičių par
nešė laišką. Grįžus Onutei, vi
sa šeima papietavo ir po to mo
tina paprašė, kad Onute nuei
tų pas starostą ir pasižiūrėtų, 
ar jisai neparnešė kartais 
Šimkaičių jiems laišldo.

Onutė nieko nelaukdama 
bėgo pas starostą, ir, kaip 
čiomis, laiškas buvo. Paėmusi

bėgo namo pranešti džiuginan
čią naujieną, kad yra Juozo 
laiškas. Kadangi buvo ką tiktai 
popiečio laikas, tai visi Naručių 
šeimos nariai buvo namuose ir 
laukė Onutės grįžtant.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

H

iš

nu-

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namą TeL PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą

Telefonas HEMLOCK 7899
Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

? , v C. > *
—Kalbi teisybę, bet iš kur 

paimti pinigų, pats žinai, kad 
jau turime šiek tiek ir skolos.

—Aš irgi užinteresuotas, kad 
tą skolą galimai greičiau grą
žinti, bet reikia žinoti, kad no
rint išmokėti skolą, reikia ieš
koti būdų, kąip galima butų 
padaryti daugiau pajamų. Tu 
žinai, kad jau ir dabar iš pie
no gauname daug pajamų, o 
jeigu ir vasaros metu galėtu
mėm gaminti tinkamesnį svies
tą, kiek tuomet musų pajamos 
padidėtų. Aš esu įsitikinęs, kad 
vasaros metu už sviestą mes 
galėtumėm gauti dvigubai ir 
net daugiau. Gerai žinai, kad 
vasaros metu be ledų tinkamo 
sviesto pagaminti negalima.

—Na, gerai, kiek galės 
nuoti toks dalykas, kaip tu 
nai. ......

—Man rodosi ne daug, 
meisterių samdyti tokiems
bams nereikės, o medžiagos tu
rime užtektinai.

—Sakai, kad ledaunę galima 
pastatyti ir be meisterio.

—Taip.
Antanas nupasakojo tėvui, 

kaip jisai be meisterių tą darbą 
galės padaryti ir nurodė vielą, 
kur jisai mano tą ledaunę sta
tyti. Tėvas su tokiu Antano siu- 
iijimu sutiko.

Antanas, kaip liktai turėjo 
daugiaiu laiko, ėmė ruošti me
džiaga ledaunės statybai, nes

kai
mą-

nes
dar-

kad dar šiais rhctais, t. y. Šį rn

t Adresas......—...........-
1 Miestas ir valstija.

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPTi No. 2691
11739 So. Halsted St, Chieago, UI

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No._...

Apie savo ūkio planus ir ledau
nės statymą Antanas nupasako
jo ne tiktai tėvuly bet ir kiliems 
namiškiams še m ninkėm^ 
kurios- tiems Antano sumany
mams pilnai pritarė.
. Baigus; pūdymo mėšlus apar
ti, artinosi ir kiti didieji ukįo 
darbai: šienapiutę, rugiaplutfc 
ir kt., kurie Šiais metais Narii- 
čiąms kėlė didesnių susirupini- 
nių* llcs jie beturėjo, gero ir 
stipVaUs darbininko., Antanas 
buvo nusistatęs visus darbus 
nudirbti vienas ir ypatingai vy-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ir didžiausia LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance
V -' diena ir naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue I

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely] 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 

ir nuoOfiso valandos: nuo
7—9 vai vakaro ir pagal sutarti
Ofiso TeL’ PROSPECT 6737
Namų TeL VIRGINIA 2421

DR. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

koplyčios visose

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.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

Klausykite tausą radi* programą Antradienio I* teėtadlenio «rt- 
metiate, vat ryto i* W. H. L P. stotis* (14M KJ 

M POVILU 5ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos,
Cicero Į
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos
>)lll imu i liimil i imi n i n liiiiiiii m

IIIIIIIIIHIICUIIIIIIIHIIIIIIIIIIMIIIIt

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
■HmiiiiiiiiiiiHiiniiiHiiiiiiimHiai

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So* Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

, P. J. RIDIKAS
#354 So. Halsted Street YARds 1419

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

...... 'A. ' t; j,____ ______  ________________________ ____ „

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2$rd Plhce Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street TeL Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltuanica Avenue Phone YARds 4908

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai__
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Kep u b Ii e 7868

KITATAUČIAI 4
DR.SERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANĄL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrai 7464

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 

CH1CAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DANTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.
\ Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE S6S0

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn
1431-1434-Tel. Central 4411-2 

, ofisas—3323 S o. Halsted St ------------n 
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 

VaL 11—2 dienų ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’
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Į KORESPONDENCIJOS

So. Boston, Mass.
Bostono Komitetas Kovai 

Už Nepriklausomą Lietu
vą gerai veikia.

Okupavus bolševikams Lietu
vi}, Bostono lietuviai tuo labai 
susijaudino ir Lietuvos nelai
mę giliai atjautė. Džiaugėsi ir 
krykštavo tik lietuviški kaca- 
pai, susimetę 376 Broadvvčs 
numery. Bet... jau dabar ir jų 
tarpe kai kas susipranta, kad 
Stalino gaujos, padedant išga
moms Paleckiui, Gedvilai, 
Venclovai, Cvirkai ir kitiems, 
Lietuvos nepriklausomybę pa
laidojo. Negana to, Stalino 
alkanos gaujos čukoncių kir
gizų, kalmikų, buratų, čerkesų 
ir kitų kitokiausių puslauk nių 
kaip tos trandys sveikų medi,

ROOFING 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

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

tas. (5 gal. ken.) ga]
’.VaUboard-dideli šmotai, pd 2c
Plasterboard, pėda ............. 2c
Maliava, reg. $1.95, &pec $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3!4c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.001 

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

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Te). LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.
............- i n, r

29 Metų Sukaktuvių

IŠPARDAVIMAS
Ant Rakandų, pečių, matrasų, 
skalbiamų mašinų, ledaunių; dar
yra geras laikas pirkti.

1941 metų Radijos turi daug pa
gerinimų. Kad gėrėtis gerais pro- 
gramais yra reikalinga turėti ge
rą radiją, RCA Victor, Philco, 
Zenith Radijas, 9 ir 10 tūbų, gra
žiuose kabinetuose po

$ 9o5O
DYKAI DOVANA RECORD 

PLAYER su kiekviena radija.

MIDGET RADIJOS po

$6.95 ir $9.95

jDS.F.BudrikFURNITURE HOUSE
3409-21 S. Halsted St.

Tel. YARDS 3088

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

taip jie Lietuvos kūną be pasi
gailėjimo graužia. Lietuvos 
darbininkas, Lietuvos valstietis, 
buvęs iki šiol visko pilnas, da
bar turi susiveržti diržus, pri
prasti nedavalgius gyventi, kad 
išmaitinus Stalino pusinilijoni- 
nes gaujas.

So. Bostono lietuviai ant 
greitųjų buvo sutverę laikinį 
komitetą, kuris išleido gražų 
atsišaukimą Į vietos ir apylin
kės lietuvių visuomenę, o taip 
pat surengė masinį mitingą, 
kur plačiai išaiškinta tikroji 
Lietuvos padėtis, ką reiškia 
bolševikų okupacija ir kodėl 
lietuviški kacapai su Bimba, 
Mizara ir kitais pryšaky ta Lie
tuvos nelaime džiaugiasi.

Tą atlikęs, Laikinasis komi
tetas sukvietė visų vietos or
ganizacijų atstovus, kurie nu
sprendė, kad reikalinga turėti 
nuolotinis, pastovus Bostono 
Komitetas Kovai Už Nepriklau
somą Lietuvą. Šitai kovai pri
taria 20 vietos lietuvių organi
zacijų. Kai kurios iš jų turi po 
300 ir daugiau narių (k. a. Lie
tuvių Piliečių Draugija, SLA 
43 kuopa, Amerikos Leg’jono. 
Stepono Dariaus Postas ir ki
los) .

(Katalikiškos organizacijos, 
kurios priklauso ‘‘Katalikų Fe
deracijai”, čia neįeina. Jie vei
kia atskirai federacijos vadovy
bėje).

Kiekviena organizacija turi 
išrinkus po du nuolatinius at
stovus, kurie ir sudaro patį 
komiteto plenumą, arba tary
bą. Reikalams vesti yra suda
rytas Vykdomasis Komitetas, 
kuriu įeina: Antanas Matiejuš- 
ka, Vincas Anesta, Aleksandras 
Ivaška, dr. Ant. Kapočius, p-as 
Arlauskas, Mykolas Venys, Jo
nas Jankauskas, Jonas Kiiuko- 
uis, p. Markelionis, Jakubaus
kas ir Stasys Michelsonas.

Sulig plenumo (viso) komi
teto pageidavimo, pirmoj eilėj 
išleistas atsišaukimas į visuo
menę, kuris čia telpa. Apsvars
tytas ir pilnai gyvenimai! bus 
vykdomas griežtas boikotas 
kaip pačių lietuviškų kacapų 
(kacapais vadinu lietuv’škus 
bolševikėlius ir aklus jų sekė
jus), taip ir tų biznierių, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu juos 
paremia.

Komitetas yra numatęs arti
moj ateity turėti visą eilę pa
rengimų, prakalbų ir t. t. Kad 
atremti lietuviškų kacapų me
lus, kad išdėsčius tikrą dalykų 
stovį, ateity Vykd. Komitetas 
rengiasi išleisti brošiūrėlę.

Vakariene
Pirmas finansų sukėlimui pa

rengimas įvyko lapkričio pra
džioj. Tai buvo vakarienė. Rei
kia pasakyti, kad vakariene, 
kaipo pirmas parengimas, pa
sisekė gerai. Tiesa, vakarienėje, 
iš penkių stalų, vienas liko ne' 
užimtas.,Jį prašė rezervuoti lie
tuvių legijono postas, bet tą 
dieną supuolė jų “installation 
of officers” ir, be F. J. Bago- 
čiaus, niekas iš legijonierių ne
pribuvo. IŠ lietuviškų kacapų 
irgi nieks nebuvo, nors, grei
čiausiai, čia jų butų neleidę, 
jei butų ir atėję. Sumokėtas 
jų įžangos doleris, nors “bur
žuazinėj” Amerikoj uždirbtas, 
pabuvojęs kacapo kišenėje, bol
ševiku atsiduoda. Tiesa, buvo 
jų vienas, žvalgas, labai “titu
luotas” žmogus, kuris visas lie
tuviškąsias sroves perėjęs ir iš 
visur išguitas, paskutiniu laiku 
tampriai prilipo prie lietuv škų 
kacapų, bet į jį niekas nekrei
pė jokio dėmesio.

Vakarienė buvo labai Šauniai 
ir skaniai parengta. Sakyčiau, 
jau net per gerai. Stiprių ir 
nestiprių gėrimų ikvalei, mais
to — nuo jo lūžo stalai. Pačioj 
publikoj paskui girdėjosi, kad, 
girdi, kilniam tikslui tokia va
karienė negalima rengti, nes

kiekvienas čia atėjęs ir užsi-j padėtį ir abelriai visos Europos, 
mokėjęs dolerį, už tą dolerį ir Jis, pasiremdamas istorija ir
gavo, dar ir su kaupu. Taigi 
pelno negali likti. Bet man nuo 
šeimininkų teko girdėti, kad 
suvedus sąskaitas, esą, liks apie 
$70 pelno.

Tokiai puikiai vakarienei su
rengti daugiausia /darbo padėjo 
Mykolas Venys. Jam padėjo 
Markelionis, Jakubauskas ir 
Lūšys. šeimininkių pareigas 
gražiai atliko nenuiistaina SLA 
p. Lušiene ir kilos (pavardžių 
nežinau). Prie stalų patarnavo 
grakščios musų jaunuolės.

Programa
Kadangi ši vakariene, be ki

lų, turėjo tikslą susipažinti su 
visuomene ir supažindinti ją su 
komiteto darbais ir siekiais, 
tai baigiant valgyti buvo pasa
kyta visa eile kalbų ir sudai
nuota keletas dainų.

Pirmiausia vykusiai tarė 
įžangos žodį pirmininkaujantis 
Ant. Matiejaška. Jis dar kvė
puoja tėvynes oru, dar tebegy
vena jos skaisčiais atsimini
mais. Daug čia yra tokių. Jie 
daug jautresni Lietuvos klausi
mu, negu tie, kurie apleido Lie
tuvą 30 metų tani atgal ir ap
leido ją esančią Rusijos caris-

net gamtos mokslo dėsniais/ 
įrodinėjo, kad Lietuvos neteki
mas nepriklausomybės yra lai
kinis dalykas. Kiekvieną akciją 
lydi reakcija. Kaip ilgai Lietu
va kamuosis Stalino diktatūros 
vergijoje — niekas pasakyti ne
gali. Bet reikia dirbti, nenukiš
ti rankų, kadę. išsilaisvinimo 
valandą galima butų greičiau 
priartinti.

F. J. Bagočiaus kalba kai 
kam nepatiko. Jis vaizdžiai nu
pasakojo, kaip Amerikos lietu
viai veikė už Lietuvos nepri
klausomybę 30—40 metų tam 
atgal. Prisiminė paskui 1914, 
1918, 1920 metus. Kaip tuomet 
Amerikos lietuviai' klojo Lietu
vai dešimkes, šimtines ir kitas 
stambias sumas Lietuvai auko
jo, kad tik ji taptų laisva, ne
priklausoma valstybe. Koks 
tuomet amerikiečiuose buvęs 
entuziazmas! Parengimai bū
davo perpildyti publika. Ji ne
su tilpdavo salėse. šiandien, 
kuomet Lietuva vėl neteko ne
priklausomybes, kuomet Lietu
vą pavergė daug žiauresnis Sta
lino režimas, negu buvęs cariz
mas, šiandien Amerikos lietli-

tinės meškos letena pavergtą. 
Daugelis iš tų “senųjų” visai 
nėra kvėpavę nepriklausomos 
Lietuvos oru. Daugeliui iš jų 
gal atrodo, kad ir dabartinė 
staliniška Lietuvai vergija nė
ra jau taip baisi, kaip ji nebu
vo baisi caro laikais. Bet tar
pe buvusios ir dabartinės ver
gijos yra milžiniškas skirtu
mas.

Pakviestas kalbėti “Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas nu
pasakojo dabartinę Lietuvos

viltose nėra jau to entuziazmo, 
to pasišventimo Lietuvos reika
lams. Ir p. F. J. Bagočius eiRe 
kaltinti'1926 metų perversmą 
ir visą buvusį Smetonos reži
mą. Anot Bagočiaus, Smetonos 
diktatoriškas-fašistiškas reži
mas daugelį Amerikos lietuvių 
atšaldė nuo Lietuvos reikalų. 
“Lengviau skriaudą kentėti nuo 
svetinio, negu ją kęsti nuo sa
vo brolio” — buvo kalbėtojo

VVorcoslcr, Mass., ir kiti. Al- 
’'.akydami p. Bagočiui kai kurie 
sakė, kad dabar nelaikąs na
grinėti padarytąsias klaidas. 
SiUetonos režimtii nieks nepri
tarė, bet dabar yra tokis rim
tus, tbkis svarbus momentas, 
kad nelaikąs ir nevieta kelti 
kad ir netolimos praeities klai
das. Dabar reikalinga tampri 
visų lietuvių jėgų konsolidaci
ja.

Užsibaigus kalbų ir dainų 
programų!, buvo paprašyta 
kiek kas gali paaukoti šio ko
miteto kilniam darbui. Aukų 
surinkta $28.25. Po dolerį au
kojo šie: Antanas Laurutis, 
James Strakauskas, Jurgis Kro
kas, Kazys Vileišis, p-ia Tuma- 
vičienė, Kazys Prakapas, Vin
centas Andriunas, K. Mereške- 
vičius, Dr. A. Kapočius, J. Ar
lauskas, Dr. Pranas Galinis, 
Antanas Matiejaška, Michelso- 
;iai, John Stephenson, Vincas 
Anesta, Jonas Jankauskas, F. 
J. Bagočius ir S. Zavadskas. ,

Kai kurie aukojusieji po do
lerį savo pavardžių nepadavė. 
Visiems vakarienėje atsilankiu
siems ir ypač aukojusiems šia 
proga komiteto vardu tariu di
delį lietuvišką dėkui.

Ofic’alis Komiteto Koresp.

Bostono Komiteto Kovai 
Už Nepriklausomų Lie

tuvą atsišaukimas

tautos kultūra, žudoma savisto
vi lietuvio dvasia. Lietuvos mo
kyklas, teatrus, knygynus ir 
muziejus užliejo svetima lietu
vio dvasiai propaganda, kuriai 
vadovauja daugiausia žydai.

Lietuvos himnas jau už
draustas. Jo vietoje lietuviams 
brukamos rusų dainos.

Lietuvos vėliava panaikinta. 
Jos vietoje Kauno gatvėmis ne
šiojami Stalino, Molotovo ir ki
tų Rusijos bolševizmo šulų pa
veikslai.

Kauno Laisvės Alėja perkrik
štyta jau į Stalino Prospektą. 
Naikinama ir raunama iš šak
nų viskas, kas tik kalba lietu
viui apie laisvę.

Visos lietuvių kultūrinės ir 
politinės organzacijos už
gniaužtos. Lietuvos šeimininke 
padaryta tik vienų komunistų 
partija, kuri susideda daugiau
sia iš žydų ir kuri lietuvių vi
suomenėj pritarimo niekados 
neturėjo.

Vaitoja lietuvių tauta nau- 
jon vergi j on patekus, bet skųs
tis viešai negali, nes nebeturi 
nei savo sapudos, nei žodžio 
laisvės. Net laiškų negali Lietu

O »»

j daugiau žinių ir čia sužinosite, 
I kokiu būdu yra organ’z.tojam i 
'pagalba pavergtai musų Lietu
vai. —Vykdomasis Komitetas.

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, UI.

Visi Lietuviai 
Reikalauju

PLEITll
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos

vos žmones Amerikon parašy
ti, nes ir juos bolšev’kų cenzū
ra cenzūruoja. Apie jų vergją 
išgirstame lik iš tų, kuriems 
pas'sekč ištrukti iš bolševikų 
nelaisvos ir pabėgti užsienin.

TRU-FIT 
PLEITAI

Lab. kaina
$9-50
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA

Broliai ir Seserys! Broliai ir Seserys Amerik’e-
Didelė nelaimė ištiko musų čiai! Skaudus musų tautos li- 

tėvų žemę. Ją užplūdo ir pa- kūnas reikalauja gi mus grei- 
vergė ginkluotos raudonarmie- tos pagalbos Lietuvai. Todėl 
čių gaujos. Per dvidešimts du Bostono Rom ietis Kova’ Už 
metu musų aukomis remta ir Nepriklausomą Lietuvą kviečia 
auginta nepriklausomoji Lie- jus susirinkti 3 lapkričio, 6:30

Respublika sun ikinla. valandą vakaro, į South Bos-

Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena C 4 .00 ..
d’ona I ir aukŠ.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

išvada. tiivos . ...
Kalbėjo dar dr. Ant. Kapo- Sunaikinta ne tik pati valsty- tono Lietuvių Salę.

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

čius, svetys Ant.' Jonušonis iš be, bet naikinama ir lietuvių čia išgirsite apie Lietuvą

“U.S.A. Renkas CHEVROlffl”

- M.

i

Sakysit “PIRMAS 
Hes PUIKIAUSIAS!”
^APDENGTI SAUGUS LAIPTAI 

visose duryse, šaunus Naujas 
“Aristostyle” Stilius.

★ JAUDINANTIS DYDIS
★ NAUJAS, ILGESNIS 

WHEELBASE
★ ILGESNI, DIDESNI, PLATESNI 

FISHER GAMYBOS STILIAI 
(Su No. Draft Ventiliacija)

★ DE LUXE KNEE ACTION 
VISUOSE MODELIUOSE

(Su Balantuotais Resorais Prie- 
kyj ir Užpakalyj ir Pagerintu 

Shockproof Vairavimu)
★ 90-H. P. VALVE-IN-HEAD

INŽINAI.
★ ORIGINALUS VACUUM 

P0WER SHIFT 
be ekstra išlaidų.

(Kaip Tik Chevrolet jį Gamina)
★ SAFE-T-SPECIAL 

HYDRAULIŠKI 
MINTUVAI

Su Daugeliu Kitų Žymių Savybių 
Patogumui, Saugumui ir 

Parankumui.

Ačių Jums f

UŽ SĮ DIDŽIAUSI SPALIŲ 
MEN. KOKI ESAME MATĘ!

Naujų 1941 Chevrolet’ų pardavimai spaliuje sunaiki- 
no visus to mėnesio rekordus padarytus per Chevrolet 
29-nių metų istorijų . . . tai rekordus naikinantis pri 
^ėmimas rekordus naikinančiam karui.. . nauja auk
šta garbė lyderiui už puikiausių karų, kurį lyderis 
yra kada pastatęs!

**CHIVROlETStlielEADIiR EYE IT • • • TRY IT •••BUY IIIMATYKITE SAVO VIETINĮ CHEVROLET DYLERĮ

................ .........    I-------------

Sopnie
Barčus

f

RYTINĖ 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.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•NAUJIENOSE”

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

Ėniered aš Secohcl CIass Mattėr 
Mšrėh 'Ith 1014 M thte Pofct Office 
of Chičago, IĮ1., un'der thė act of 
March 3Yd 1879.

Naiijlėhos Mhh kttdlėh, išski 
riartt sėkrtiatiieniua. Leidžia N4U; 
jfehų Bėhdrdvė, .1730 Š. HaLsfed St 
Chicafo Iii Tėlėfėnas tanai 851)0

Tik-Vą gavome žinią, kad sOVietų kortlišafų taryba 
likvidavo Lietuvos Banką feu ViSatš jo Skybišife prdvinėi- 
J°Je- «

Lietuvos feahko vietoje įsteigta Sovietų Sųjungbš 
valstybinio banko kontora. Jo skyriai taip pat paversti 
SSRS baftkb kontoromis. •

Tai dvėjopas smūgis LfetuVai. Viena, bblševik'ai su
griovė svarbių Lietuvos įstaigą; antra, jie panaikint) 
svarbių Lietuvos finansinio šavaraftkiškūtao atrafnų.

LietuVoft fiahkn'š turėjo teisę leisti pinigus. Dabar, 
reiškia, Lietuvos Valiuta turės išnykti. Lito vietų užims 
sovietų červoncai ir rubliai, kufiė Užsieniuos^ neturi jo
kios vertės.

0 kas tuomet pasidarys su Lietuvos ž'mohių sutau- 
pomis?

Per pereitųjį pasaulio kapų vokiečiai įbruko Lietu
vos žmonėms savo “Ost-markes”, kurios pavirto niekais. 
Dabar bolševikai vers žmones imti jų sovietinius popier
galius*, kurie taip pat nieko neverti. Plėšimas po plėšimo 1

Darbo Santykių Taryba
N^čiOhalinės Darbo Santykių Tarybos '(National La- 

bor Relatl'oftš B'Oiar'd) pirihininku bus, kaip matyt, Dr. 
Harry A. Millis, ekonomistas, Chicagos uniyersiteto pro
fesorius.

Tai svarbus paskyrimas. Ta įstaiga susideda iš tri
jų asmenų, kurie prižiūri WagneiTo akto (apie darbo va
landas dirbtuvėse, darbinihkų teisės ir 1.1.) vykipimą. Jų 
Vienoks arba kitoks nusistatymas gali padaryti žymios 
įtakos į darbininkų padėtį pramonėje.

Dėl Darbo Santykių Tarybos pirmininko vietos ėjo 
Smarki kova Washingtonfe. Kai pnbaijgė SAVo ptenkeHų 
hietų terminį J. Warilen Maddetf; Amerikos bnrbO i'fe1-. 
deracijn ėmė griežtai reikalauti, kad prezidentas Roose- 
Veltas parihklų tai Vietai kitų asmenį, kurie nėbus ‘'‘Vien* 
pusiškas”. Tuo gi tarpu C. I. O. bosas, JOhn L. LeMSy 
Stojo už tai; kad Maddenas butų paliktas pirmininku dar 
penkeriemš metams.

Manoma, kad-LėWisas dauginusia dėl to ir susipy
ko sU prezidentu Rodsėveltu, kad pastarasis atsisakė ta 

' • jo norų išpildyti; < ‘ ' i
•J. Warren Madden yra bolšėVikuojančio nusistatjr- 

mo žmogus. Kitas Darbo SAntykiiį Tarybos harjTS) fidwln 
S. Smith, yra taip pat “kairiaspaVRis”. Tik trečias naryfe, 
William M. Leiserson, yra bešališkas; JėlgU Maddėh^S 
butų vėl patekęs į Tarybos pirminlhkUS; lai LėWi§aš bU& 
tų galėjęs jai diktuoti.

Bet dabar, kuomet pirmininku bus DV. Millis, tai Ta* 
rjfbos dauguma jau nebepataikaus Maskvos garbintojams 
ir jų tarnams. Tai bus naudinga Visam Amerikos darbi* 
ninku judėjimui, nes bolšeVikuojantis elementas nėgaUs 
tiek daug progų kelti kivirčus unijose. Yra yilttėš, kad 
ir CIO Unijos padalys taikų su Am. Darbo Fėdėraei.ja.

—X--- ........................... ...........

Mussolinio imperija pavojuje
■ ■ - .

Glikai nė liktai išlufoo Mussolihio pulkams kail|; bet 
iP SUhbikirtb dvi jų divizijas, susidėdančiniš 30,'6(j6 Vyx 
iii; TUO tarpu AftglijOė lėktuvai ŠUdaV^ škUudlį 8mUįį‘| 
Italijos taivyhuk feūdUUžjManri bombomis keletą didžiųjų 
fašistų kaPo liti VU Tubaftlois uostei

MUė&dhniui durofei Vlfe sunkiau gabenti sustiprinimus 
iil OUftteiją j Albahlj^ ftes anglų iP graikų aviacija fiUo- 
lUtate puola Italijos iv Albanijos uostus. JėigU ^Vaikai ftė* 
šiliaus špa'udę fašistus, tai visa MUIssolinio armija Alba- 
nŲejte ŽU&

Italijos susisiekimas su savo kolonijomis Afrikoje 
taip pat Jrra be galo apsuhkintas; kuomet an^liį luiVy- 
nas viėspatauja Viduržemio jurojėi PO tb, k&i italai nė* 
teko keleto geriausių savo laivų Turantoje, aflgllį jėglj 
persvara toje juroje pasidarė dar didesnė.

Kaip dabar gėlk Grąžiani galės vėšti kampaniją 
prieš Egyptą, negaudamas daugiąU kareivių ir ginklų ii 
Italijos? Ir kaip ilgai italai galės laikytis Lybi joje, Etio
pijoje ir kitose kolonijose? . ?

Hitleris turės, nieko belaukdamas, eiti gelbėti savb 
partnerį, o kad ne, tai Visa Mussolinio imperija gali su
griūti. ... • .............

..m •„,?

•it.

-APŽVALGA
i’ftANčuziJOš SOCiA- 
tiStŲ MaNifesTaS /
Ftancužijuš šOcfeliktų vddaš, 

Leon Bium, yra areštuotas, o 
ddU'geliŠ kilų socialistų va'diį 
pastatyti po policijos priežiūra. 
Petain*b VyriaUsybė bijo, kad 
j fe hėsįukeltų Frančužijbs 
riid prieš kripiluliaritišką Vietini 
Pblitikų. ’

Tačiau, nežiūrint visų Pėtal- 
nO pastangų šefekdištinį JUUėjL 
rifų užgniaūžtl, jttUl tČb’ėra5 
gytas. Spalių riiė'nėfc| grUpė so
cialistų “kafriė ridrs FrautUžijė- 
jė° išfeidO atsišaukimą į FtaA- 
tuzljoš Žmbhte’š, ragindama juds1 
fcdVoli su fašištiškhis elemėik- 
taiš; kUrie pagrbbė į savu tari4 

: kris valdžią. Manifeste nurodo4 
ma, kad Prahcdžijbs sočialištų 
Partija VišUoinėt kovojo Už dė- 
inokratiją-. Dar prieš karą ji 
rfelkaiavo padaryti demoktatli- 
kėSnę taspUblikOS kbrištitUėiją.

Atšišaukitao autb'rihi pabrė
žia, kad Eūtbpb’s demokratija 
dar nėra pUšidavūši Ibtalitari- 
hėmš diktatūroms, htš Ahglija 
kariauja prieš Hitlerį ir jo tal
kininką Mussolinį.

‘Ttalfeiižijbs šbclalistai”, 
sakoma tame manifeste, “yra 
įsitikinę, kad Anglija kovoja 
sU tikslu apginti viso pasad- 
lio laisvę nuo Hitlerio ii’i 
Mussolinio, kurie . užsimojo^ 
pavergti Europą. Franeuzij0.5 
socialistai su pasigerėjimu, 
sveikina Britanijos žmonių 
pasipriešinimą ir yra tikri, 
kad taip jaučia ir kuone visi 
Francuzijos gyventojai.

“Jie mano, kaipo socialis
tai; kad kutas, kurį veda An
glija, įgis pilną savo reikšmę 
tuomet, kai ji neapribos sa
vo kovos tikslų vien tik Vo
kietijos 0111^^0'’ šUrihiklni- 
m’ū, bet jau dabar Fd'ošis 
įsteigti naują socialinę san
tvarką, kurioje nebus klasių 
skirtumų ir žnlbgaus išnUU- 
dujiiho žnibgum, saritvafk'ą; 
kurioje visa žmonija suras 
savo gerovę ir JaisVę. Tegy* 
Vuoja ŠbėldližiUas
Paskelbti tų ftiUhifestų džšfe- 

niuosc tapo įgaliotas Andre 
Beaumont.

Reikia pridurti, ka'd JOS auto- 
riai šittėfkia, kaiįd “Iša»vikUšrt, 
tUoS Mstij pataikU«US( kliU'ė 
leidžia laikraštį 
jiems vadovauja špiftasse, ftb 
ves ii* keletas kitą asmeny ku». 
tie buVti prisiblMiį utie sbeta- 
lisiiftto Mcjhiibi kubffiet jisai’ 
biivd stijim; . . .

Angių laikraštis “fiie Maiv 
fehest'ef Gitatdiaii" sakėt kad tas 
sbetalistų rnaaitestas radta 
gei ErancUžijes žiildiiėS jaU 
pradėjo atgatili dvasisĮ jiti 10 
baisaus srtiligky, kusį jierti's SU1 
davį staigus kąra praiaimfeji- 
tttas.

sti “PENKTA KOLONA”
Daininirikė Ohft Kubilienė; iš 

Bbšldh; MUfes., cniė beridtacIdV- 
bįauti komunistų špadUpjė 
girti “penkthkojų” agitatorius, 
kurie raglfta visus lietuvius 
'‘Vleiiyiis” bu Sialihb glObS; <

Tds arllštės vyras, prof. 
(kųn.) Kubhiuš, jibstohė daly* 
vauja korAUnistų konfferenčijdį- 
se ir padedh jiems orgahizuoii 
Lietuvos okhparttų tamėJUŠ. ’

aart..—------—. ■ •
BARAbhO

Kauniškio profsąjungų orga
nas MDarblttlnkų žodis” deda 
žhtias iš įvairių Lietuvos r Vietų 
po lok^ ahlfelfel
“Iš raudonųjų fabrikų fe

NŪb kb gi LfeldVos febirikdi 
ip tetikai staiga pasidarė raildb- 
ni? Fabrikų stogus ddr galima 
nudažyti raudonais dažais arba 
užderigli ratidbnoniis čcrpėiniš. 
Bet kaip padaryti raudonais 
lauktis?

Sti Miščikas-Žiemys.

_ _  11 Platformos už Lietuvos
»BĖEAftBiŲ NEBĖfeA*’
Sovietinės Li’ėtuvos 

rai phdarė širntus pareiškimų 
feįąuduje, kad, įveduš ŠovfetiŠ*l 
ką santvarką, Lietuvoje “visaib 
laikui” išhyko nedarbas. Bčt 
rugsėjo 18 d. Kauno “Darbinin
kų žodyje” randami tokį pra
nešimą: I

“Viki sUaušttivinlnkai be-1 
darbiai rčiikasi š. iti. rugsėjui 
20 d. 19 vai. Polgri Darbinių-

. kų Pmfšąjtingds bdstihėj,’ 
Mhirbnib g. nr. 33. NėktVy^ 
kusibji btis laikbkni kaipo difr-' 
bafttfeji.^ ’

Tai matote, ' kaip bedarbiai 
Lietuvoje l‘iįnykšta^. ftbmtiniš- 
tai juos Štiukia į milingą, kii- 
rie neateini, tiė yra “laikdnVi 
kaipo dirbantieji^, L y. jiems 
atima pakaitą.

kadangi į komunistų šaukia- 
imuš riiitingus lankosi vis ma
žiau ir inažiau darbininkų, tai 
bedarbių skaičius vis febiati 
yMažČjhv’ ir, galų gale, visai iš
nyksta.

DAUGIAUSlA ŽEMĖS A^ žią 
' IMtA iš UKINlNKŲ jįvie;

“Eltbš'’ ptaneiširnu, sbViėtihėš 
LiėttiVos Valdžia bustivino z(dt- 
ėtoė) višb 547,239 Ifektariiš 
(mtirgus) žėtiiėš iš 26,515 “Vie- 

4fetU” (Ūkių).
Didėlį daiigtiihą tos iitisdvin- j' 

toš žėnieš sudarb sklybai, atim-r . .v. , . ,
' ti iŠ ukiniftką, būtent: 327,345 “? sl“s’ kur,s buvo , ’numt 

ha., iš ?l,280 vienetų. Valdžtos v«* laikų svetimas ir tolau pd-J 
komisarai atiminėjo žėiiites Iš tą j811<s visnls a ZVI g1®18- 
ukinittktj', kuHfe tiVi“Ėj’<> daliniai1.] Ekohomiilė padėtis turi pa- 
kaip po 30‘margų. blogėti jau vien todėl, kad šiati-

Po to seka žemė, paimta iš dien rusąi nebepirks musų krd- 
■arararaildj.; Drara buvo <tati- ^Hratiglj-, kaip tat
giausia Vilniaus krašte, kur ne- darė anksčiau, liet ^ttkiims už 
buvo pravesta žemės reforma menkiausių arba be jbkio atly- 
(yienąj; kitas dvaraš buvo užsi- gnmno.

j likęs ir kai kbridse vUlbse Kau- Laisvių atžvilgiu Itatenka ir 
nijoj bėi Suvalkijoje). Dvarų kalbėti: pirma negalima buvo 
žemė nusavinta 197,808, ha., iš kalbėti prieš Smetoita, dabar 
1,701 VIejaUtų. mažiau prieš Staliną arba

Iš VieHholynti bei parapiją &»rgi Pfiteš fekį pat Paleckį. 
' Įtaifota i ‘Wi& randą" 18,$5 štandieil kai karti išrado didelė 
1 ha., Iš VOl'-vienetų. laisvė, nes galima kalbėti priėš

Iš kitų Valdytoją patinta 1,- Išbėgusius ValdbVus, bet kuo- 
! 388 sklypai, 15,192 ha. ploto. rHOt šios kaibds išseks, kuomėt 

: Iš valstybės, savivaldybltj R apsipras su praeitimi ir pajus 
; kt. įstaigų — 1,243 sklypai, 15,- dabartį, prieš kų kalbėk? Netii- 

568 ha. ploto. r^s dargi teisės keikti Smetoną,
Kam ta konfiskuotoji žemė Jnorės tuo pasakyti; kad ąčiti 

feku? jam pakliuvo šion nrusiškoh
Didžiausioji “žemės fondo” iaimėn”...

dhllš išdalinta bežettifetoš -feI K*pavojus nuo hiusų ne 
mažažemiam^ mdfefems nuo- ifehatoio, priešingai — jis 
mmmfeamš. If amalmiakaM &adidejb; hes jei anksčiau mes 
bumai: SHtai aa; fedalinla lupame vfeuų kata pavojų ša- 
Jliitf iH0iM . fii išeins ^vęs, iš rakte&ų 
dnug-fflhž pn 5 hektaras imtiv- 
gus) kiekviėitain-.

Kita “šerafes randa“ dalis pa- 
skif'.ta vaistybės, savivaldybių if- 
miestų raikalams.. ,

ihigi padidinta smuikuosiu 
ūkių skaičius, suskaldant stam- 
bešHiunsiuš ukius-. Labai abeju-- 
tina, kad tai tailų haudiūga že
mės ukib pragrasui.

Jeigu naujieji Lietuvos valdo- 
vai butų paėmę dvarų žemes 
(kaip kad pa data strigitimaski; 
Šėilhaš); klirias fatiVb įgiję vk 
šoklaiš h'ėtėišingais keliais po
nai, tai jie butų padarę naudin
gą reformą. Bet jie Štidtaskė 
tikitis valstiečių, kiirie buvo 
juos, išauginę kelių gėtilkataių 
darbu ir taupumu. Tai yra nie- 
kuo hkriandti. r
•i, •'

Kur būna daugiau lietaus 
Tarife žtf Lohdohė?

Ne retai sakoma, kad Lbh 
donas esąs dėgniausią Dųropos 
vieta, kad dėl to klimatas esąs 
nėMitata, ii- M - AmetlMai 
dhW nusįskiindšta, girai, Kum 
dbne daugiau bitah ■ iietlis, - ne 
fehip New Metedrategai

Nepriklausomybes Atgavima
(TęšihVs) ' i

Maža to, kiele algas bėpakel- 
ių> algų skirtumas taip darbi
ninko ir biurokrato valdininko, 
meisterio, kitų pareigovų, kokš 
buvo, toks pasilieka'. Prie Smė- 
tonos darbininkas ėmė mažin
sią algą, ttte n&t's Ir dabar; prie 
Smetonos valdininkas ir meiši 
teris buvo ponas — tas pats ir 
dabar ir priedo... be teisės strei
kuoti, be teisės reikšti nepasi
tenkinimą ir su nuolatiniu pa
vojumi būti perkeltam ne tik 
kitan fabnkan, kitan miestan, 
bet dargi kitan didžiulės Rusi
jos impėrijds krastah.

Žemės reforma nebus vykdo
ma taip smarkiai, kaip kai kasi 
tikėjosi, nes jau paskutiniu lai
ku kiek didesnių ūkių vaikAi 
turėjo vedybų keliu giminiuotis! 
su mažažemiais, nes nėbeužtė- 
ko didelių ūkių ėjimui į žeii-’ 
tus ir marčias, šiandien tdš 

' gausios taip vadinamų . “bud- 
į” šeimos dalinsis ūkius, kiek

vienas šeimos narys pasiims sd- 
vo dalį; kurią gali individualiai 
apdirbti ir tiems, kurie neturė
jo žemės, nebus kas gauti, nes 
didžiuliai dvarai bus palikti 
kaip sovehozai, pavyzdingi ii- 

' kiai, jau neskaitant, jog dauge^ 
| lyje vietų padidės rusų koloniš-

su kalhvinihkais ir švedais 1242l
• ’ Iįlietais^ kuoknfet kalarininkai 

btivo dar silptii, neseniai atvy-l 
kę į Pabaltę. šis perėikšmingasi 
įvykis išpūstas į didžiausią iš-Į 
torihį faktą; išleišta milijonai! 
rublių šid mušiu atvaizdavimui I 
filmuje; kubmet jis Šios dailės 1 
Europos istorijoje bereikšmis,! 
neš kalavihinkai nebuvo stid 
trėmti, jubš sdvaldė lietuviai,Į 
khip lygiai kryžuočius.

bet teks pamatyti išgarbintus I 
ŠVi'drigailus ir kitus lietuvišktisj 
ktihigtiikščiUs, kuriė pairdavę 
Li eiti VU lėgo į Rtisiją, sugodo
jo ir puolė su jais kartu savo] 
tėvynę. Jei vertas pagarbos jė- 
zuitiškds, tiesą pasakius; stali- 
iiiškos dVašios Petras DidysifeJ 
tai Mums daug reikšmingesnis 
Vylautdš, kuris ir savo užslė- 
nio ir Vidaus politikė buvo lyi 

j gus Petrui Didžiajam, lies suki-l 
nėjosi, apgaudinėjo, intrigavo; 
tėriojo savus, provokavo, visa 
dtirė, ką daro Petras Didysis ir 
Jonas Žiaubusiss kurio kariuos- 
menės Uniformą pasisavino rd- 

, sai ir kurion turės įsivilkti šiad- 
. dieni lietuvių vaikai ttirhaudanli 

iie sUVu krašto reikalams, bet 
svetimam iinperialižiiiui.

Jau nekalbėkime apie kitus 
Muravjoviškus ištautinimo me
todus, kurie tik gudriab, hegu 
caro; pridengti, bet kuriuos pa
jus lietuviai ir visbs rusų pa
vergtos tautos.

Dabar tereikia laukti iki iš
leis lietuvišką naują istoriją, M 
kuribjė rasime daf gražesnių 
dalykėlių, faktų iškraipymų, 
negu kai kas šiandien tikisi.

VII.
IV galvojant apie Lietuvos at

eitį, apie tą ateitį, kuomet ji 
būs išlaisvinta iš po sVetiitio 
jun£o, viso šito nereikia pa
miršti.

Svarbiausia nereikia pamirš
ti tų socialių pasikeitimų, ku- 

Irie joje Šiandien vyksta ir ku
rie dar {vyks.

Maža to, karas su Vokiečiais 
tušams veik heišveiigikmas, 
kės laUkiU Lietuvą? Dar d-des- 
nis nuteriojimas, negu per pra
ėjusį karą.

Tiesiog juokinga kalbant ir 
girdint iš krikdemų ir bendrai

Į kitiį lupų, jog busimoje Lietu
voje riikalinga civilė metrika
cija. Nejaugi musų katalikai 
#alv$Ja, kad galės naujai atsi- r

Į kėlusioje Lietuvoje vėl įtvirtin
ti Valdantį kryžių? Juk šis kry
žius, virtęs pavergimo simbo- 

| liu, jau seniai butų Lietuvoje 
Užėmęs tik kuklią vietą, j'ei už 
jo pečių nebūtų stovėjusi poli
cija, kariuomenė it visas val
dantysis luomas, katalikams, 
kurie galvoja ir toliau bažnyčią 

isa| paversti politiniu klubu jau se
niai vietos Lietuvoje nebuvo, 
nes jie dirbtinai laikėsi. Jie lai
kėsi jėga. Jiems niekas nouž- 
gihčys teisės būti tikinčiais, 
melstis ar atlikinėti savas ap
eigas, bet... visas jų veikimas 
laisvoje Lietuvoje, jei ji nebus 
pavergta, turės rubežiuotis dau
gių daugiausia šventoriaus ribo
mis, toliau, jie toki pat piliečiifcL 
kaip ir visi kiti, o ne privilegiX 
j uotą klasė, kaip buvo iki šiol. ' 

(BUS DAUGIAU)

KAS, KUR IR KAIP

btaėnt: SHiSl Kili

tiniŠkai imant, lietaus būna per 
metus 65 ęentimėtrai, į o New 
York e - .109 cnt r.; Londone ly
ja švelniau ir lygiau, o Netv 
Yorke lietus būna smarkus...

i puses, 
šiandien turfenme kariauti ir 
prieš japoniją; h* prieš tuos pa
čius VbKfeČįUš; įfeiėS Suomius, 
BVfeŠ lUVkUš Ui1 khUš galimus 
httšijoš prtešus; Maža tu, jei iki 
Šiol mus buvurnu kam pavoju
je tik kai-tti kilUš prifeS mus, tai 
yrą mus užpunlus, šiandien tu- 
fčsime dalyvauti visuose karuo
se, kuriuos tik Rusija ves dar^i 
pati puldama. Mes būdami ma
ži ir ne karingi, nfekad nebū
tume hieką pddlę, tokia Ru
sija Ihbai gVeilul galt savo "lab 
męb mėginti, nors ir iki šiol 
to dar nėra, bent šu didesniu 
priešu bijo susikibti. Bet visgi 
ateityje dailgiau nfegu tikra, 
kad tokš kutas IlUSijai bus ne
išvengiamas. ,

' Nėtėrikh jau kalbėli apie tau
tinį skurdą ir kitUs tautiniu^ 
Užgauliojimus, kuriuos tėkš 
perkasti ŽiUrint pddHj utinių ru
sų .filmų, kuriuose r paskutiniu 
įnikti ahtgiistoHHs 
pytą, kad tik sukelti pasigėrė j t* 
iria rusų didybe.

Bukilė be baimes; Rusijos 
filnidse ifebėpamatysiib. kaip 
Algirdas jauta; šUVo kardą J 
KPėhllid VariUS; • tilU dUodąnius 
ŠUPtašli rušamš/ tad’ jis buvo 
jo naguose. Nebepamatysite ii’ 
Žalgirio mūšio, kuris nulėmė ii’ 
hdsijos likimą; bet pamatysite 
kaip šventasis kunigaikštis A- 
lekąapdrąs Nevskis laimi mušt

•t, m-.-

žtiLjKIšKAS TRIUKAS

Prieš kiek laiko vienas Chi
cagos anglų laikraštis įdėjo ve
damąjį straipsnį antrašte “In 
Darkėsi Bussia”.

btrtiipsnyjė buvo kalbamu 
apie “Tlie New York Times” 
korespondentą G. Ė. R. Gedye, 
kuris apleido Maskvą, nes ilgiai! 
ten pasilikti jam nebuvo pras
mės, kadangi užsienių kores- 
paiideUtų darbą bolševikai taip 
suvaržė, jog bebuvo galima pa
siųsti tik palankias Stalino biu
rokratams žinias.

Taip dalykams susidėjus Ne\V 
Yofkb laikraštis uždarė savo 
bitirą MaškVbjė. Kili Amerikos 
laikraščidi tai padarė daug 
'tihkš'čimi. Tokiu bildu Sovietų 
Sąjungoje nebeliko korespon
dentų, ktiric galėtų informuoti 
Amerikos žlhuncs apie tai, kas 
dedasi Stalino valdomoje kara
lystėje. .

Kalbamame straipsnyje (Ju
čą gos laikraštis pastebi, jog 
kr'ėinlius gėdisi savo darbų: su
sitarimo šu Hitleriu ir užpuoli- 
hib Suomijos, šiandien visiemš 
aiškii, jog Hitleris nebūtų drį-

A -

pripažįsta, jog Sovietų^ Sąjunga 
yra didelė jėga, šu kuria pasau
liui tenka skaitytis!

Tai yra niekas daugiau, 
tik žulikiškas triukas: tik 
pūtį pasakyti, o iš esmės

CHAMELEONAI

H

kaip 
trit- 
visa

šipralęs su Stalinu.
Apgailėtina, sako tas laikraš

tis, kad dargi tokia brutali val
džia lokidje primiiyvėje Šalyj b

re dūris Amerikos laikraštihin-

no* lai pagalinu tiesa Visvien iš
eis į: aikštę. O tuo tarpu buš 
skleidžiami visokiausi ‘gandai it 
fektų iškraįpyinai; kurie sovie
tų valdžiai labiau pakenks, ne
gu galėtų pakenkti tikslus die
na Iš dienos pranešimai. ,

Straipsnio gale sakoma,, kad 
Sovietų. Šą junga, nežiūrint ką 
įlies manome apie jos politinę 
santvarką bei jo^ valdovus, yra 
stambi jėga, kuri pasaulyje tu
ri vaidinti svarbų vaidmenį.

Vietos koniunacių laikraštis 
iš kalbamo straipsnio išpešė pa
skutinę pastabą, visai nieko ne
prisimindamas apie to straips
nio bendrą^ turinį. Girdi; net 
stąmjus . kapitalistų hikraštis

ChainėlėObais yra vadinami 
gyvūnai, kurie savo odos spalvą 
infthm ųaghl taikdlą-.

Dažnai ir žmobėk yra vadinu- - 
mi chahfefebnaiš, nes j fe savo 
įsitlklhimtiš “pagal taikalą” 
mainb.

Tai žmonių fųšiai priklauso 
fe HlhšU komtinaditti: iš tiesų, 
didesnių pbiitibiiį chameleonų 
už kbmtmėcibš pasaulis dar nė
ra malęs.

Norite pnvyždžiu?
šiai vienas iš įtiksiančių:

v‘kuip mes hirirtfe laikytis 
savo alsinkime imk kata?

"Amerikos valdžia ifetitra-
li, bet tas nereiškia kad mes 
turime būti bešališki.

“Mes Itiriihe remti Lenki
ją, nes ji užpulth; agtasoritis 
Vokietija. Reikia padėti len
kėms savo šalies nepriklau
somybę ginti”.

no tai žodžiai.
Prašau. Taip rašė V. Andriu

lis rugsėjo 6 d. 1939 m. “Vil- 
niėsM Nh 299.

O kaip dabar tas reptilija kal
ba?

Nė tik jis ifebcragibn “padė
ti lenkams savo šalies nepri
klausomybę ginti”, bet džiau
giasi dėlei to, kad Lietuvą už
klupo kacapėi ir jos nepriklau- 
sdihybę slinaikino.

Kurgi begalima šit rasti dides
nio pbliUiUb ėhanfelčono?

Lenkaitis “padėti” jis buvę 
pasimojęs dėl to, kad Stalino 
nusistatymas jam dar nebuvo 
žinomas* Bet kai tik Stalinas 
pasiuntė rauddnąją armiją, kad 
pribaigtu LbnkijOs ifepriklauso- 
mybę, tai Andrulis visai kito
kią dainą užtraukė.

Augu ras “
... ...... ....
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LIETUVOJE TRŪKSTA PREKIŲ
Stachanuviški ffitetotiai dezorganizuoja ptaiftohes ’gtotay- 

bą. — Geriausias prekes išpirko tn&skolhį karininkai 
ir kareiviai. — Vietoje laimės ir linksni Ūmo, Lietu- 
Vbs žmonės susiladkė skurdo ir įtasbadžito £yveititao. 
— Plinta snukio ir nagiį ligi. — Variu Varinėj aini į 
ftiitihgiiš, kai reikia dirbti.

Iš pavergtos Lietuvos gauta 
žinių* kad gyventojai ypač nu- 
siskuhdžia tekstilės vilrtonių ii’ 
odos prekių nebuvimu. Ši žiniri 
pasitvirtina iš {vairių šaltiniu. 
Tuo tatpu kai pėr mitingus ii* 
spaudą keUartm padangėn vadi
nami StachArioViški metodai, 
kurių dėka, girdi, darbininkai 
pakėlė naštimą šimtais ir net 
tūkstančiais nuošimčių, tikrovė-

Efcn ..............   $6.00
NUT ................   $6.00
LUMP ............................ $6.25
MINE RUN .................... $5.75

STOKER Scteenings $5.25
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymai 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

je Visa pVarrtbiiJs gamyba yra 
pfcr kelis bolševikų viešpatAvr- 
mo mėnesius baisiausiai dezor
ganizuota. Patrikai nebepagė- 
mina nei pusės tu, kas butfo 
anksčiau. Be to, labili padidėjo 
vadinamo broko gamyba. Dab- 
bininkai, jausdami komisarų 
botagą, stengiasi kiek galinta 
išspausti iš mašinų arba saVo 
ralimteilų, Ib’dėl Ūėbežitorinia pa
gamintos prekės kbkybėš, o tik
tai skaičiaus. Tad ir Lietuvės 
rinkoje jau pasirodė tokios pht 
prekės, kurių pilna sovietiį Ru
sijoj. Tokių pFėk£ gavęs pirkė
jas nežino, ką su ja daryti; nes 
ji ir bjauriai atrodo, ir blogbs 
rųšies, ir greit susidėvi arba 
genda. Nors kortelių heĮvesta, 
bet tai padėtį tik dar pablogi
na. Mat, jeigu hutų korteles, tai 
žmonės bent tUrėtų viltį gatiti 
nors paskirtą mažą normą. Da
bar gi viskas priklauso nuo lai
mės. Jeigu pasisekė surasti ko
kį užkampį, kuriame dar šiek 
tiek prekių yra, tai po ilgo sto
vėjimo eilėse gauni šį bei tą.

/-** ’*■ . ...------- -----------'J.;v...t.y.-Ą
MASTER WIND0W SHADE CO.

IŠ. J. Voridrak tel. Lkfayette 4560,
Ldrtgani Uždangalus Padarom ant Užsakymu 
FIRANKOM LAZDAS .. MES NUM^ERUOJAM III UŽKAĮŠ1NAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS . ViSNETlAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
b • ................ . i ■ ■■• iii r.ll..bi/įZ

i i u ) į įUifiiiiĮ iffiMTjjrr

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi mužikališkUS ihštruihėrihiš

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Cash
Credit

Pirk Ėlgin if hamilton, Amerikos Darbo 
Laikrodžius.

JOHN A. KASS
MUS1C AND JEWĖLRY STORE 

4216 Archer AveftttC
Ptttfe SACRAMENTO

LINKSNIO S PADĖKAVONES DIENOS!

’ačiau vargas tiems, kurie ne
turi taiko arba ^alirtiūnlb’sto
vinėti eilėse Vrilriiidų Valandas. 
Tie žmonės kenčia didžiausių 
skurdą. ttet jbi&U nėrd įvfesLk 
kortelių, tai kiekvienas drabu
žių, batų drba šluių pirkinyš 
yra pažymimai pase. Tokiosė 
aplinkybės^ darosi Suprantama;; 
kad Lietuvoje įsigalėjo didžiau
sia spekuliacija. Taip pdt žmo- 
įlės; nežiūrint grąsiniinų ir bau
smių, Stengiasi kiek įmanyda
mi, Sudariilėti atsargas, nes vi
ki latikia dar didesnio skubdo ir 
trukumo. Oficialinės deklamaci
jos apie “laimirigą ir li’rtkkiną” 
gyvenimą Liėttivbš gyventojų 
Pušyse skamba kaip biauriaUšiA 
ironija.

Taip pat didžiaitaią pasipikti- 
iiiilią kelia, kad Visas geriau
sias prekteš išpirko ihaškbliai, 
kėrihinkai ir kareiviai, o taip 
pat dlšiųsti iš RtisijOS GPU val
dininkai. Ypač jife, kaip šdrdh- 
čiai* puolė pirkti dbabdžių, ba
tų, baltiiiių, laikrodžių; peiliu
kų, foto aparatų, vaistų. Visa 
tai siuntinių štahtiniais nuėjo 
išbddėjdsieitis maskoliams; gy- 
venėntieihs Sbvlfetų “rojuje” jau 
20 su viršum niėlų; Tokiomis 
aplinkybėmis darosi supranta
ma, kad žmonių neapykanta 
prieš kiekvieną niaskolių kdi’ei- 
vį vis didėjo, nbs gyventojai 
mato, kas yra jų didžiausio 
skurdo priežastis.

Vienas 'žinių teikėjas nurodo 
dar į tokių aplinkybę, fttakvife 
nuje kaibojfe bbJfevikų agitato
riai kalba apte tai; kukį “lai- 
liiihgą” gyvenimų albbšUsi rau
donoji armija^ ir kokiam skur
dė gyvenę lietuviai ^plUtekrati- 
JUS’* laikais. Įmoktas kalbos su
kelia gyventojlibse liktai kar
čių šypsenų ir paslėptų apmau
dų-, Hės kiekvienas žmogus iš 
savo skaudaus patyrimo žitta, 
ko jis nustojo; bolševikams Lie
tuva okupavus. Nustoju iie tik
tai laisvi;!'bet ir pačių reika
lingiausių kasdieniniam gyvęhi- 
mė vėikmenų\rteblše\4kai karto
ja ftežėdlogijU; kuo j tems rup į 
‘‘darbo liauta* reikatak Ta
čiau musų infurmatotius pa
vyzdžiais nurodo; kokia nfeapy- 
kanta p'rlėŽ Okupantus pastebi
ma kaip sykis darbininkų tdr- 
pė>. Nė t ir tie darbininkai, ku
rio piFmbftiiS Bblšėvikų okupa
cijos dienomis pasidavė Agita
torių pažadams, dabar prftregė- 
j'O, kad VietOn laisvės Maskva j * 2 Y* *• f «v • • • **Uždėjo pančius ir komisaro bo
tagą, 0 ViėtOh ‘‘laimingo” gyVe- 
niUio — SkUrdų ii’ pdšbadį gy
venimą.

— o —
Veterinarijos inspekcija vie

šai škėlbia, kad gyvulių šhtokio 
ir nagų liga vis labiau kraštu 
plinta. Ji darosi stačiai rykštė! 
Kaip žinOma* ši liga yra labai 
užkrečiama ir sudaro didžiau
sių pavojų LictUvOS gyVulinhi- 
kyStei; kiirią ip taip jau naiki
na bolševikiška betvarkė ir ph- 
šbiu stoka. Prie ligos plėtiinbši 
prasideda maskolių okupantai, 
h'ėpažhidamį ėlėmėniariškiaušių 
higienos reikalavimų.

NAUJIENU-ACME Telephoto
Karo aviacijos maršalas-, 

Sir ftoberį Brooke-Popham; 
kuris liko paskirtas vyriau
siu karo ir <ąyiaęijos vadu 
Artimuose , (Rytuęse.

BOKSITAS
Šiais laika iš hoksilaš yra la

bai dažnai minimas ir vert ni- 
hiaš he žbmiau, kaip griežles 
ruda arba akmens Anglys. Tai 
ne kas daugiau, kaip žaliava 
gaminti aliuminijui. Aliumini- 
jaus vartojimas dabar yra ne
paprastai išp ilęs. Jis pritaiko
mas vis naujiems ir naujiems 
reikalams. Del to žaliava, iš ku
rios jis gamihanias, vis dau
giau vertinama. Nors aliumini- 
jus yra gaminamas ir iš kitų 
medžiagų (kriolito, leucito,. tur
tingų aliumirijumi molių-, ta
čiau boksite jo yra ypatingai 
didelis kiekis.

. i >. i1 <

Boksitas, (randamas p ietų 
Prancūzijoje;,, Čekoslovakijoje, 
Rusijoje, Austrijoje, Sutingo 
je, šiaurės Amerikoje. Tai išti
sinės sudėtie^ mineralas, b 11 
tos, rečiau rusvps ^palvos, 
miniotas, pąųpšus į molį, lig- 
niaatspąrų^ ląbaį lėngvaš 
(lygin. švorisį.— 2,5). Gryno 
aliuminijaus jame nėra. Aliu
mini jus jam^ randamus, susi
jungęs su dggponimi; kitaip sa
kant, oksidp. pąyidaltr. Aliunli- 
nijaus Oksido,, gerame boksite 
yra 50—:70%. Kitos boksitO su
dėtinės dalys ( yra smėlis; Van
duo ir geležies oksidas. Ši U da
lių nuošimtis nėra vienodas.

H. Ten Bruin & Sons
3818*24 ARMtTAGE AVĖ.

GHl'ČAGO, ILL.

H. TEN BRUIN GAMINA ŠVARIĄ, TIKRĄ 
MUšTAhDĄ.
Nuo 1882 metų.

PAMĖGINKITE šitos PRODUKTUS:
• Ten Bruin Holland Style Muštarda.
• FrtUch Styiė Mttštarda.
• KHertų Muštarda.
• Gatava Mdy^dą. . . ;

Viši išdirbiniai lobuli švarumo, kokybės, išvaizdos; 
nepalyginamo gerumo atžvilgiu.

Tėmykite ženklą “TEN BRUIN** švarumo simbolį.

— b —
“Valstiečių Laikraštis” deda 

tokią žinią: Žemės daliniido 
proga; Ukmergės apskrities 
miesteliuose ir bažnytkaimiuūSb 
įvyko daug mitingų, želvoje Su- 
Pehgtam mitingo dąiyvavb dau
giau kaip 500 valstiečių, kbvėt- 
škė 300, BUkbnysO — 1001), 
Pagiryje — 1060, Balninkuose 
— 300* Kurkliuose — 1500> 
Giedraičiuose -— 300, širvintuo- 
se — 300, ,Gelvonyse -- 500, ir, 
Pašilėje 100; Artimiausiu laiku 
mitlhgų taukiamU ir kitUšO ap
skrities vietose. Mitingus rengia 
OkmėrgėS Apskrities kumpArti- 
jbk tedmitetati.*’

faėk stao milingudso dMy- 
vavd, bfe taip jau mvbu. žieb
dami bolševikų AgitaėijbS mota 
dūš; uub padubtų skaičių; aiž- 
kbx reikta nuimti bonl po vionų 
mdj’. bot idbmua pate rakte 
kad didžiausios d’ArtymOiOH lita- 
tu valštiOČiAi vaF'u vArlhŽj'ami 
po mitingus-, tuo btidu atitraU- 
kianl Juos muo akUbilj darbų*

tai temperatūrai* labai lengvai 
tirpsta skystame kriolite (ku
ris lydosi, įkaitintas iki 940 
laipsnių), o ištirpęs ir veikia
mas elektros srove, skyla į sa
vo sudėtinės dalis, šis būdas 
dabar ir yra vartojamas aliu
mini j ui atskirti nuo deguonies, 
kurį jis labai mėgsta. Visas 
darbas atliekamas specialioje 
krosnyje (Heroult). Krosnis 
būna išklota presuoto anglies 
sluoksniu, sujungtu su neigia
mu dinamos poliu, čia pat kro
snyje būna įrengtas anglies ga
balas, sujungtas su teigiamu 
poliu. Krosnį prikrovus krolito, 
elektros srovė jį sulydo. Tuo
met į tirpinį metamas jau aliu- 
minijaus oksidas, kuris skysta
me krolite ištirpsta. Po to elek
tros srovės įtakoje deguonis 
išsilkisviita; b AlidminijUš palie
ka grynas, gula ant krosnies 
dugno ir per tam tikrą angų 
bėga laukan.

Maždaug prieš šimtą hlėtų 
vieno kilogramo aliuminijaus 
pagaminimas kaštavo beveik 
800 litų. Bet dabar jo gamybo
je svarbiaušį vaidmenį vaidina 
elektra, kuri svetur yra labai 
pigi. Dėl to dabar kilogramo 
aliuminijaus pagaminimas kaš
tuoja vbs kelis litus. Gamybą 
atpigina dar ir tas dalykas, kad

H» Ten Bruin 
Gaminiai Suteikia 
Ekstra Gardumo

BėsiriiošiAnt prie Padėkavb- 
hėš 0iehtos> km*! šioje valštijb- 
jk- buš AtŠVękta šio mėfiesio 21 
fta mintys thojab skrenda prie 
tos dibftoė ypatihgė maiste gaF- 
dmap.

Šėifnmihkėm.3 štato laiku to
dėl tabai pHdbFa patarti apie 
H. Teh Bruin gataihibs, įvai
rias thuštardhs, kbribš maištui 
hė tik PadėkAvonėfe Diėrioj; bėt 
ir kasdiėh, priduoda daugiau 
Škoriio.

Išdirbėjai, kbrie i’Ahdasi 3818 
AHtoitage Avė., gamiba muštar- 
dą jau rilio 1882 metų. Jų pro
duktai yra lakai lietuvių mė
giami ir juos galima gauti vi
sose lietuviškose krautuvėse.

(SkL)

fcOOfttfG ANb 
JSHEET METAL CO.

3Ž1I5 S. Hatetėd Si. VtČtory <965
Stfogris; rrinfcš, feloglahfeius ir 

sienų apmušimus.
taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
Apdraustas.

kartu- buria gauriariia eile kitų 
iriėdžiagų; ptaSiverčiančių pra- 
mbnėjė, kurios taip pat turi 
šnvb Vertę.

Rukit Malonus .
SAVO AK4MS

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

, gąlį suteikti 
32 Metai patyrimo 

pririnkime akihilį, kurib pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John X Smetana 
Dr. J. j; Smetana, Jn 

OPTOMETRISTAI
1801 Šo. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL fc523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien d:00 an\m. iki 8:30 p. m.

Treč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:31) p. m.

{Skelbimai INaUjiehose 
duoda nauda dėlto, 
i<ad pačios Naujienos 
vra naudingos.

■—r ------- r i.vrr, —....... -
Padėti Pinig'Ai kas Mėnėsj Prieš ii d., ries Nuošimtį Nuo 1 Diėnos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodaih Pasko

tas Ant Namų 1 iki 20 rM

iTi)i:r\i^\\iv.1
i -t i. fi-Sri * • r ~ry —---------

LOAN ASSOČ1 ATION of Chicago

Vai; 9 iki 4. Šer. 9 iki 12 
‘•‘' Sub/ 9 iki 8 vak.
i J >v TeL Vllteinia 114)

CHARTERED BY U. S. 
ObVERNMĖNT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

JAU IŠLEISTA KNYGUTft

"PILIETYBES
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
k. atsakymus į Klausimus 
gavimo pilnų Amerikoniškų 
popieių arba piktybę

Kairia 35c

Joseph J. Grisli
U531 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

■ t tjRfc, .•*»:*« . „ . - ■f  •

įtoSTIN MACklEVVICH, Pres.

,„■1 ..vi.... . „ m i Wi.
- • ♦ t •• - -

.....................................—..........ri
•re *■ -y » w 4»V«. t . , . ’ * t *

w

Specialia Thaiiksgiving Radio

V1CTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DiSTANCE 

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

3212 So. Halsted St
šauki! Tfcl. vrtTORY 0066so%

BAUGIAU NUOLAIDOS DABAR PASIŪLO

• FOTOGRAFAS

Norint gauti iš boksito aliu- 
miiiijų, tenka griebtis gana su
dėtingų priemonių. Kad nesi- 
maišytų vanduo, boksitas džio
vinamas. Džiovinimas vyksti 
tiesiai orei Išdžiovinus aliųmi- 
nijaus oksidą atskiriamas nu> 
kitų bokšitu sudėtinių dalių. 
Tuo tikslu boksitas sumalamas, 
sumaišbihas SU soda ir kai tiria
mas. Kaitinimo metu sodoje 
'ėsąs natris susijlingia SU aliu- 
riiinijaus oksidu, plrašaliifddihaš 
i‘š jo truputį deguonies. Nauja
sis juilgiriys *blina sūsiiriaišęš 
su kitomis mrilžiagomi;, tačiah 
tirpsta Vandenyj e-. Vmftl * h L p a- 
galba jį tada būna riešu rikli dL 
skirti huu priemaišų. Let čih 
iškyla ndujris dalykhs: Nors 
aliumini j auš i bksi'dds bUna at
skirtas huo priemaišų, tačiau 
prie jo lieka natris. Daba t tėn- 
ka nuo jo atskirti natrį. Šiam 
reikalui yra naudojamas ang
lies anhidridas, kuris iš aliumi
nijaus natrį atima; prikergda
mas jam truputį vandenilio. 
TUO blidU aimhiiriijaus oksidas 
pavirsta aliuminijaus oksido 
hidratu. Aliuminijau degimo 
hidratas birt saVybę Skilti ėlfeįii 
Irios kriosllyjČ, kbr jis subyra į 
gbyųų aimmimjaaš okšMų ii 
vanefeite įarite;

Tarnu tai ta nė Aim- 
minijaus taita M bitam 
nėra Ūkęs, dėl lb prisieitai iŠ 
jo phšaimti deguonį* Tai butų 
galimk \ ttttlkH; oksidų sumai
šius SU įmylinii ir suTydžitoS’. fk- 
mu tamiriijatts oksidu UČ- 

dėt labai aiikštoi'ė tettU 
ilsi savo teikto bta 

vo pastebėta; kad atttominljktos 
toksldaS; iiėf asidundamtia- auka ■

Peoples Furniture Krautuvė
Už tamisiii seną radio mainant ant naujo 

194t mėtų mados

PEORLEŠ KRAUTUVĖ.! rasite ai'džihiiŠĮ VaSiHii'kihią 1941 
metų mados ZENITH it kitų radios už mažiausias kainas

Zenith Midget radios nuo .......  $14.95
mittil pomblto vatoms nuo .............  19b95
Zenith Čbhšole fadlbs liūto ........
ŠŽeniUi KmiibiiUtoijbS ritoditoš takto .fi9;95

Lengvi Išmokėjimai Pritaikdihl Višiėhte

AfteHBR aVENUB

CONRAD
FOTOGRAFAI

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

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

SVEIKATOS KL1NIKAŠ 
fdfęsitiis Š1&
išimą, toA .- X-..  ; B O.UU
PRABUV1MAS *50.00
RAUD&?feirbLiv nn
Išėmimas ir Lig ori. fcviUU
REUMATIZMAS $9 
Greita Pagelba .... TL.UU
GYDO VtSAS LIGAS
Ekzaminacija < $1 fiO 
Hr vaistai   I-UW
DbUGLAŠ PAfefc HOSPITAL 
1600 S. Kfedžifc Chicage
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ĮVAIRENYBĖS
Kiek ligi šiol kopose 

paskendo akimų
Užmario kopos savo grožiu 

nustebina kiekvienų, kuris jas 
pamato- Bet jos seniau ir žalos 
yra pridariusios. Kopos juk ne 
kas daugiau, kaip kaišai pa
laido smėlio. Juros bangos ka
daise nešė smėlį iš toli ir ver
tė jo sluoksnį ant sluoksnio. 
Vėliau jį graibstė vėjas ir ne
šiojo iš vietos į vietą, kaip 
miltus, šiame žemės sklypely 
kažkodėl apsigyveno žmonės. 
Gal jiems patogiau buvo plau
kioti į jurą žvejoti. Išdygo so
dybos ir kaimai visame už
mary ir manė visi, kad gyven
ti bus galima. Tačiau įnyko 
slinkti smėlis ir žuvo jame 
net šeši kaimai—Kuncai, Prė- 
dynė, senoji Nida, Nagliai, 
Karvaičiai ir Pilkopiai.

Minimi čia kaimai prasmego tebėra neištirtas. O jame esa- 
į smėlį ne per vieną dieną, ma daugelio paslapčių. 
Vėjas nenešė smėlio kalnų, o 
pustė jį gal kiek smarkiau ne vien tik užmario kai ku.iuo, 
kaip žiemą sniegą. Sodybos'kaimus. Yra žinių,/kad kažkur 
pirmiausia buvo užneštas ligi'netoli Nemuno žiočių kadaise 
pamatų, o paskui jau ir dau-| stūksojo Ventės miestas. Pade
giau—aukščiau pamatų, per viniai sako, kad jis buvo pa 
metrą nuo žemės. Gyventojai statytas ant salos. Salą kada ta 
suprato, kad iš to nieko gera ištiko kokia lai nelaimė ir ji su 
negali išeiti ir ėmė trobesius visu miestu prasmego. Vietin'.ai 
griauti ir gabenti į kitas vietas,1 gyventojai įtikinėja, kad esant 
kur smėlis jau negalėjo pa- giedriam orui, marėse tą v.etą, 
siekti. Tačiau kai kurie pasta-'kur stūkso Ventės miestas, pa
tai, gal visai supuvę, buvo pa- stebėti visai
likti. Susidarė vėliau apie pas- vieta esanti žymiai 
kendusius smėly kaimus daug 
legendų ir pasakojimų. Iš tik
rųjų tačiau tebuvo smėliu už
neštos senosios sodybų vietos, 
apgriautos krosnys ir šiaip li
kučiai.

Liūdnas likimas yraištikės V A

nesunku — toj 
tamse >nė

Senuose raštuose Ventė y. a m.- 
nima dažnai, tačiau vieta, kur 
ji stūkso, nėra tiksliai nurody
ta.

CHICAGO OPERA 
company

A. F. COMIACOFF
RUSIŠKO BALETO 
ŠOKIŲ MOKYKLOS

ŠOKIŲ KONCERTAS
Sekmadienį, Lapkr. (Nov.)

17 d. 6 v. v.
PEOPLES AUDITORIJOJE

2457 W. Chicago Avė. '
Nuoširdžiai kv.’ečiu visus atsilan
kyti j šį įdomų koncertą.

A. F. COMIACOFF

Kopoms pasislinkus pirmyn, 
kai kurios sodybos vėl iškilo 
j saulės šviesą. Iškilo tačiau ne 
vien jos, bet ir dar senesnių 
laikų liekanos. Kai kuriose 
vietose yra pastebimi juodos 
žemės sluoksniai. Arčiau pri
sižiūrėjus, paaiškėjo, kad lai 
miškų likučiai. Matyt, kadaise 
visas užmaris buvo .apaugęs 
lapuočiais medžiais. Ties Juod
krante pavyksta rasti labai se
nų kažkokių indų šukių, apdai
lintų titnago skeveldrų, akme
ninių kirvukų, plaktukų akme
nų grūdams malti, akmeninių

maris buvo apgyventas jau ži*
Tačiau kraštas

Balius Su Išlaimė
jimais

Svarbus, Juokingas Balius
atsibus

Sųbatoj, 
November 16, 1940
Hollywood Svet.,

2417 W. 43rd Street
— rengia —

Liet. Teatrališka Draugystė 
RŪTA No. 1

Kviečiame visus atsilankyti — 
Bukite vienas—bukite visi: Seni 
ir jauni. Kviečia KOMITETAS.

k— ..... ................ ...i—

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Dr-ja
Rengia

SUKAKTUVIU VAKARI 
46 METU GYVAVIMĄ PAMINĖTI 

ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 16 DIENA 
Chicagos Lietuvių Auditorijos Svetainėse

3133 SOUTH HALSTED STREET
Pradžia 7-tą Vai. Vakare. Taipjau pagerbimui narių kurie neėmė 
pašalnos per 10-20 ir 30 metų bus įteikta garbės dovanos. Vėliaus 
šokiai prie geros orkestros. įžanga 30c y patai.

Kviečiai visus Rengimo Komitetas ir Draugija

29-tas Metinis Koncertas su Šokiais
3-jų Aktų Komediją

“Mirta Cinčibiraite”
■ Rengia Keistučio Pašalpos Kliubas ir Išpildo 

Lietuvių Keistučio Choras

Sekmadienį, Lapkr. (Nov.) 17,4:30 v. v
■ SOKOL SVETAINĖJE, 2343 S. Kedzie Avė

PAIEŠKOJIMAS
Lietuvos Generalinio Konsu

lato Nevv Yorko paieškomi as
menys:

ABRAČINSKIS, Klemensas, 
neseniai gyvenęs 513 Dodgc 
st., Port Washington, Wis.

ANTANAVIČIUS, 
prieš keletą melų 
Brooklyne.

KLEMUNSKAI, Kazys, Alek
sandras, Antanas ir Stasys, 
kilę iš Raudėnų miesto, Šiau
lių apskr., į Ameriką atvykę 
prieš didįjį karą ir gyvenę 
Levvislon, Pa.

UŽDAVINYS
kurį laiką gyvenęs

DON (J1OVANNI — šeštini, dienų, Lapkr.
2 popiet, l’inza—Biimpton—WJt- 

\Ver—Bokor*—Hebipa—LasKnrt— Degtai. 
llrelHaeh. BALLET TEATRAS.

RIGOLKTTO—ftefitad.., vak., Lapkr 10-tą 
8 vai. vak. Tumlnia*. — Bjoerling— 
H ved*—Beattle. Kopp. BALLET TEAT
RAS.

LA TRAVIATA—Pirmad , Lapkr. 18-tą, 8 
vai vak. Novotnn*—KlrHten-—Brofvą— 
Schipa — Sveti. Abrpnavel. BALLET 
TEATRAS. i

MADAME Bl'TTERFLY—Antrad,, Lapkr. 
19*tą, 8 vai vak. Tentoni*-—PagKi *— 
Jagei—C’zapl'cki—Cavudore—Howell — 
Beott’e-—('anarutto.

CAVALLERIA RlHTlCANA — Treč. ‘ 
1-apkr. 20-tą, 8 vai. vak. (llannini— 
('arrpn-—Hnrrell-—potum sek J

I PAGLIACCI—Martinelll—Bokor^—Morelli 
—liavvkiiiH. Abrahavel, .
PAKENKTA N M’DAl PASSAVANT 

LIGONINĖS.
SALOME—Penktad., l.apkr. 21. 8:30 v. 

vak Lawrene<—Btanzell — Mriliton— 
Czaplicki — Mojloa—SiiminerH—Roil- 
>.ln«ki. Kainos nuo 2.00 iki 1O.OO.

Fotam seku BALLET TEATRO PERSTA
TYMAM.

8VVAN LAKE*—Gollner—Anton Dolln — 
(’onrad-—Stroxanovu—Danlelian — Srnal- 
leiiH.
Kalnoa: l.OjfJ, 1.30, ? no, 3.00, 3.30, 

' 4.00, 3.00
♦ChicagoR Operoj Debiutas

CIVIC OPERA HOUSE
20 N. AVACKF.R

SĖDYNES jau parsiduoda Ran. 9229 
Taipgi pas Marahall Fieltl & Co„ Lyon

& Healy ir VIhiiorO .We»tcrn Union 
Ofisuosė.

Vladas Ir Thelma 
Jurgelioniai Susi
laukė Dukrelės

J o n a s, 
gyvenęs

Kas Lietuvoje - 
Ar Socializmas, 
Ar Vergija?

Gimė Lapkričio 13
Iš Indianapolis, Indiana 

kar atėjo žinia, kad garnys 
.anke pp. Vlado ir Thelmos Jur
gelioniu šeimyną.

Lapkričio 13 d., p. Jurgelio- 
nienei gimė 8 svarus ir 5 un
cijas sverianti dukrelė, kuriai 
tėvai jau davė vardą Cynlhia 
Marie.

Motina, kuri iš profesijos yra 
slaugė, ir kūdikis randasi In- 
lianapolio Methodist ligoninėj, 
ir “jaučiasi kuogeriausiai”.:

Vladas Jurgelionis yra sūnūs 
p;. JurgelĮo(niencs, “Naujienų” 
administratorės, kuri 1938 me
tais žuvo traukinio nelaimėje. 
Jis tarnauja už redaktorių žur
nalo “Hardware Retailer”, ku
ris yra leidžiamas'Indianapolyj. 
Ten dabar pp. Jurgelioniai pa
stoviai gyvena.

Visi naujieniečiai sveikina 
aunuosius tėvus ir linki jų pa
didėjusiai šeimynėliai ateityje 
gal ir dar šiek tiek padidėti.

ap-|

KLINIKAS 
PATRUKUSIEMS

Parodo, kad patrukusieji išgydomi 
be operacijos- 

MEDŽIAGOS KAINA VISOS 
IŠLAIDOS

šimtai išgydyti.—Pritaikom raiŠtus.
Ateikite INFORMACIJŲ DYKAI
Dr. Peter B. Schyman

įsisteigęs kaipo
100% RUPTURE & TRUSS 

SERVICE
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200
Vai.: Kasdien 11—8. Sekr. iki 1. 
įėjimas per krautuvę į 2-rą aukštą.

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI 
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! 
KAINOS DABAR GILIUOJA 

Pečiams Aliejus gal.
Ne mažiau 150 gal. ■ 
?urnasams Aliejus OV2Č 
Ne mažiau 400 gal. O “

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

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 
OTiinift žinil> filmos X I l||l||jVan Buren St. prie 

Michigan Avė. 
(Buvusis “Sonotone”) A iki 
ŠEŠT. ir SEKM. OQv2p. p. 

(su taksais)

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir 
Valgiai

Amerikoniški
Su Geriausiu Skoniu

P.
M.

BALČIŪNAS ir 
KOVARSKI, Sav.

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

I

GRAŽUS ... 
Dirbtiniai 
DANTYS

Šypsoti 
PERMATOMI 

f® DANTŲ
® A ’LEITA!

Petrus, prieš 
Utica, 
Antaniną

Svarbios Prakalbos Trečiadienį 
Mildos Salėje

Trečiadienio vakare, lapkričic 
20 d., įvyks svarbios prakalbos 
Mildos svetainėj, 3142 S. Hal- 
.sted St. Pradžia 7:30 vai. va-

N.' kare, įžanga veltui.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
•ios garsinasi “NAUJIENOSE” iarsinkites “N-nose

Cenkiutę.
Šių paeiškomųjų 

yra pabėgę iš Sovietų Rusijos 
okupuotos Lietuvos ir skubiai 
reikalingi pagalbos. Ieškomie
ji ar apie juos žinantieji’ teiki
tės atsiliepti:

Consiilate General of 
Lithuania,

4/ West 82nd Street, 
Neiu York, N. Y.

giminės

Žymiai Sumažėjo 
Valstijos Kukuruzų 
Derlius

Javai Užderėjo Gerai
Illinois valstijos agrikultūros 

departamentas vakar apskai
čiavo, kad šįmet kukuruzų der
lius valstijoje buvo daug mažes
nis negu pernai.

Vidutiniai nuo akro šįmet už
derėjo 43 bušeliai, bet pernai 
kiekvienas akras^davė 52 buše
lius.

Šieno, bulvių, medvilnes ir 
javų derlius buvo geresnis 
gu vidutiniškais metais.

iš

ne-

gL

:«irie ineehanbikal yra prašmatnus. Me- 
dMaira visiškai garantuota.

10 Mėn. Užmokėti 
Natūralus, roZiavų gu
mų permatomi dantys. 
Ekspertų gaminti mo
derniškoje švarioje la
boratorijoje gavus už
sakymus Ir įspaudas 
nuo dantistų reg. I 11- 
nos. Kviečiame peržiu
rti. 
Panašus . CfZ 
piritus ***
pagaminame 
Pleitus $4
Pataisom ■ 
| 4 vai. žemai 

kaip
TOJ PAČIOJ VIE

TOJ Nl’O 1931

Dėl Įvykių Lietuvoj
Lietuva, musų gimtinė šalis, 

pergyvena opiausius įvykius is 
torijoje. Į tuos įvykius skirtin
gi žmonės įvairiai reaguoja. 
Randasi net ir tokių, kurie drį
sta viešai spąųcįoję ir prakal
bose džiūgauti ir įtikinėti pub
likai, buk dabar Lietuvoje esąs 
socializmas vykdomas. Gi socia
listai tą griežčūuisiai užginčija 
ir sako, kad ten jhiekas kitas 
kaip tik bolševikiška vergija 
viešpataują. K - -.v-"'7’ 

ė
Kalbės Stilsonas

šiose prakalbose bus gvilde
nama ir aiškinama tie klausi
mai. Kalbėtojais bus svetys iš 
New Yorko, “N'aYrjos Gadynės” 
savaitraščio redaktorius J. V. 
Stilsonas ir vietinis “Naujienų’/' 
redaktorius Dr. P. Grigaitis. 
Išgirskite ką jie pasakys.

Apart prakalbų dar išgirSi- 
ne dainas trijų jaunų panelių 
š “Naujos Gadynes” choro.

Rengia Liet. Socialistų Są 
ungos ir Liet. Darb. Draugi

jos vietinės kuopos.
. — Kvieslys.

Osmanski Vėl 
Los Sekmadieni

Garsusis footbolininkas Bill 
Osmanski jau. pilnai pasveiko 
po sužeidimo keletą savaič.ų 
atgal, ir šį sekmadienį vėl lo.š

Jis turi fullback’o poziciją 
profesionalėj Qhicagos Įkars 
komandoj. Sekmadienį ji susi
kirs Washingtoije su Redskins 
komanda Griffith stadione.

Osmanskis skaitomas geriau
siu profesionalių fu’lbacku A-

limimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

STURONAS, ---- ------ , 1513
East 64th Stre-et, gimė spalių
5, tėvai: Joseph ir Helen.

BOBIS, Alice M., 939 East 
44th Street, gimė lapkričio 2, 
tėvai: Thomas ir Beatriče.

ZEMOVICH, Juanita, 4459
South Honore Street, gimė lap
kričio 3, tėvai: Wenslow ir Ve-

janis, Robert c., 1364 n.1 Remkite tuos, kurie 
Hoyne Avenue, gimė spalių 31, garsinasi
tėvai: Robert ir Sibyl. NAUJIENOSE” •

xxxxxxxxxxxxi
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DENTAL 
LABORATORY

120 S. STATE 
)r« FLOOfi SINGtR BLOG

DBA. 9H1

050
■ I kiti Iki 

S35

l.ab. l’atarna- 
vniac

M

yKEEP^Sl££P^
M .

PIL O REST MATTRESS

♦

H 
H 
H 
H
M

4605—Patogi suknelė dėvėjimui 
namie. Mieros nuo 14 iki 42.

M 
H

H
M 
H

70A
ON A

Reinkite tuos, kurie 
garsinasi

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

rastas ir garantuotas kaipo geriausis. .

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

matraso pas *

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEVELT ROAD SEELEY 8760

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M

• j

•

B •.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
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 pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SL, Chicago, I1L

Įžanga 40c, Apsaugos Taksai 4c—Viso 44c
&XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

JACK SWIFT*

M 
M 
M 
M

NAUJIENOS Patiem Dept 
17SS S. Halsted St, Chiearo, nt

ČU įdeda U eentq tr pratea 

atafaati «ui pavysdį No .. —.—.

Miaroa ____________  per knttet

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

OnaetM b- ratottta)

WHY— WHY, YES I THERE 
SEEMS TO BE A HAZE 
FUICKERING ABOVE IT.
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Roseland Naujienos: 
Laidotuves, Audra, 
Nuversta Malūnas

1 1 ■ 1 • *■■■
Palaidota J.* Jonusevičius. 
Audra padarė nuostolių.
ROSELAND. —- Pirmadienį, 

lapkričio 11 d. įvyko A. A. J. 
Jonusevičiaus* laidotuves. Atsi
kėlęs 7:30 vai- ryto pažiūriu 
laukan, o lietus, kad lyja tai 
kaip iŠ kibiro. Galvoju ar va
žiuoti į pagrabą ar ne. Bet lai
mei lietus sustojo tai aš ir nu
ėjau į LachaviČiaus koplyčią, 
kur J. J. kūnas buvo pašar
votas.

Čia jau radau savo bičiulį F. 
Skrabutėną su kuriuo iŠ va
karo buvome susitarę važiuoti 
kartu. Su mumis važiavo ir
kaimynas A. Umbraziunas.

Atėjus laikui velionio palai
kai buvp nuvežti į Visų šven
tų parapijos bažnyčią, kur J* 
vyko, aiątinkąmos ceremonijos, 
Apie jas čia neminėsiu, nes jos 
žinomos mums visiems.. Tik 
mari vienas dalykas patiko, tai 
vargoninkp Makausko gražus 
balsas.' V I \ :• /’ - ' oHI

. i .

PADŽKAVONft
'A. -f- A.

A. A. Zigmontas Sireika, ku
ris mirė 11 d. lapkr. it palai
dotas -tapo lapkr. 14, o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinamą iŠ musų 
tarpo, reiškiame; giliausią pa- 

Idėką dalyvavušięms laidotuvė
se žmonėms * ir suteikusiems 
vainikus daugams.

Dėkayojame rmusų dvasiš
kam tėvui, jrCun. Valickui už , 
pamokslą bažnyčioje ir, ant 
kapinių taipgi ;kun: Dekšnui ir 
kun- Gasiunui kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sie
lą: dėkavojdme graboriųi I. J. 
Zolp, kuris sayu geru ir man-, 
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį/į amžinaštį, o 
mums palengviho. perkę^ti nų- 
lidimą ir juupesčiu*/. dėkavoją- 
me gėlių ir tanišių aukautė- 
jiems, grabnešiams ir - paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems žmonėms; o tau ., 
musų mylimas Vyre ’ ir Tėve
li sakome; ilsėkis šaltoj žemė
je.

Nuliūdę lieka, .
Streikų Šeimyna

Audros Siautimas.
Kada išvažiavome į Šv- Ka

zimiero kapines tai saulutė 
jau skaisčiai švietė. Palaidoję 
velionį J. J., grįžome į Rose- 
landą, kada stkiga. užėjo did
žiausias šturmas. Aš sakau sa
vo šoferiui Skrabutėnui, susto
kime pas parapijoną A. Belinį, 
kuris turi užeigą 122 E. 105th 
Street.

Nuvažiavę pas jį,. žiūrime, 
kad kieme stovinčio ponios Be* 
linienės įsigyto nuo Juozo 
Laurutėno malūno sparnai 
vėjo sukami kaip padūkę. 
Mums išmetus po vieną karštą 
ir po alutį, ponia Belinienė 
užkvietė, kad eitum jų stubon, 
sako, turi labai skanios sriu
bos išvirusi. Staiga mums be
valgant, šturmas dar padidė
jo ir nuvertė kieme malūną. 
Prieš dešimt mintičių radome 
smarkiai dirbantį, o dabar 
jau gulėjo ant šono su nulauž
tais sparnais.

Tai nelaimė p. p. Beliniams, 
nes malūnas nebuvo apdraus
tas- Dabdr A. Buožis stengiasi 
kuo greičiausiai maitiną sutai
syti, kad vėl galėtų pradėtį 
suktis.; , ■

Beliniai yra seni Roselancįtb 
gyventojai ir ilgamečiai “Nau
jienų” s'kaįlytnjdi.

SLA. KuopoSi Parengimas.
Rytoj Roselando ir Burnsi- 

des lietuviai rengiasi skaitlin
gai vykti į SLA. 63 ir 139 kuo
pų didelį parengimą, kuriame 
bus įvesdinta nauji nariai.1 
Vakaras • įvyks rytoj, sekma-į 

’dięUį, lapkričio 17 d. K. of Pi 
salėje, 11037-39 S. Michigan 
avė. Pradžia 6 v., vak. 1

.: . —Ten Buvęs*

Šįryt “Šokių Ir Mu
zikos Bandymai’*

šiandien, Jonistų saloje, 814 
W. 33rd St., įvyks šųkių ir mu
zikos bandymai. Lietuvių kal
bos mokyklos vaikai ir jaunuo* 
liai tuos bandymus pradės lo
tą vai. ryto, o vakare bus šo
kiai ir pasilinksminimas.

Kalėdų Diedukas visus vai
kus kviečia užsiregistruoti iš 
anksto, nes jis Kalėdų vakare 
visus sutikęs apdovanos saldai
niais, ir kitokiomis dovanomis,

— M. T. Pranešimas,

Rytoj Keistučio
Kliubo Vakaras

Rytoj, lapkričio 17-tą d., įvyk
sta Keistučio Kliubo vakaras. 
Pradžia 4:30 vai. po pietų, So- 
kol svetainėje, 2343 So. Kedzie 
Avė. Bus sulošta 8-jų aktų ko
medija “Mirta činčibiraitė”.

Po programo šokiai. Visi bu
kite, viri dalyvaukite.

Steponas.

Burnside SLA Kuopa 
Kartu su Roselandu 
Ryt Rengia Vakarą

Sudriko Radio 
Valanda

Iš W.C.F.L. Stoties, 970 Kil. 
sekmadienio vakare^ nuo 5:30 
iki 6:80. Gražus gyvas progra
mas, *4Oro Tęatras”, 15 muzi
kantų Simfonijos Orkestras, 
Makalai, -ir Makalų Choras, su
sidedąs iš žymių dainininkų, 
dainuos lietuvių liaudies daine
les orkestrai pritariant.

Klausytojai gaus $25.00 cash 
pinigais. Bus naudingi praneši
mai, Artistai ir programo lei
dėjai širdingai kviečia jus pa
siklausyti.', ,

Programai leidžiami lėšomis 
Jos. F. Budrik Radio ir Ra
kandų Krautuvės, 3409 South 
Halsted Street,“ be pagelbos sve
timų apgarsinimų;

Pranešėjas.

SUSIRINKIMAI
PRAKALBOS

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

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 svet, 2417 W. 43rd St.

—Paul J. Petraitis, Rast.

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
Aš PETRONĖLĖ ŠIMALIKĖ-Bid- 

vienė paieškau brolių, Jurgio, Juo
zapo ir Stanislovo šimalių. Seniau 
jie gyveno Springfield, III., o da
bar nežinau, ar jie gyvi ar mirę. 
Meldžiu broliukų ar kas juos žinan
ti atrašyti laiškutį, už . ką busiu 
dėkinga- Mrs. P. Bidvienė, Daisy- 
town, Pa.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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, 
taksai ir aššesmentai užmokėti. Par-. 
duosiu už $500.

Rašykite į Naujienas, 1739 South 
Halsted St, Box L

ANTANAS SKIRIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko didėliame nuliudime 

mylimą moteli Marijoną, po 
tėvais Slavickaitę, 4 dukteris, 
Anelę iį* žentą Kazimierą Bel- 
vin, Ąnną ir žentą Petrą Bla- 
dek ir jų.’anūkę Petrę ir Ve
roniką Ir Mary, sūnų Antaną, 
broli Vincentą, pusbrolį Juo
zapą Pučinskį, pusseseres Opą 
Vaišvilienę ir Johanną šai- 
kienę ir-jų šeimynas ir daug 
kitų giminių ir draugų,. o Lie
tuvoje-*- 2 brolius: Joną ir 
Franciškų ir jų šeimas ir se
serį Suzanną Ambromavičfe- 
nę ir jos Šeimą ir kitas gim.

KunaS pašarvotas' 4412 So. 
Maplewood Avė. Laidotuvės 
įvyks piriųad., 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 ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Dukterys, Sūnūs, žen
tai,; ir Giminės.

Laid. Direkt. J, Liulevičius, 
Tel. LAFayette 3572.

VERONIKA NEVERAITĖ
‘ • ’< • f j’ • .. r • 5

.Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
lapkričio 14 ,d., 4.'00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukusi 56 metų 
amž., gimu£ Lietuvėle,;Vabal- 
bipkų parap-, Naujįkių sod
žiuje. Amerikoj-, išgyveno 38 
metus. .V- ■> . •’ ■

Paliko dideliame ’nuliudįme 
dukterį Valeriją BagUn, anū
ką Paul Baglin, pusseserę Ari
ną Davidonis ir jos šeimyną, 
o Lietuvoje-r-sesers dukterį 
Ąmelią Janutienę.. ■ ■> • <

Kūnas pašarvotas Padžiaus 
koplyčioje, 668 W. J8th St.

Laidętuvės įvyks pirmadie
nį, lapkričio 18 d., 8:00 vai. 
ryto iš kopi. į Dievo Apveiz- 
dos parap. bažnyčią, kurioje ( 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iŠ ten bus' 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Veronikos Neve- 
faitės giminės, draugai ir pa- 1 
žįstami esat nuoširdžiai kvįę- 
člarhi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai .paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Anūkas, Pusseserė ir 

Ginąinės-
Laid. Direkt. Anthony Pet

kus, Tel. GROvehill 0142.

SLA kuopa paskyrė $5 “Nau
jienų Namo Fondui

BURNSIDE. — Rytoj, sek
madienį, lapkričio 17 d. Rose- 
lande, K. ofįP. salėje, 11037-39 
S. Michigan Avė., įvyks bend
ras parengimas, kurį rengia 
Burnsidės SLA kuopa 63 ir 
Roselando SLA kuopa 139. Va
kare biis įvesdinta natijai prisi
rašę nariai.

• Pastaram 63-čios kuopos su
sirinkime paaiškėjo, / kad šios 
kuopos nariai labai stropiai 
prie vakaro rengiasi. Burnsidie- 
čiai įtiri isuvirš 100/tikietų iš- 
platihę. Reikhr tikėtisV4, kad ro- 
selandiečiai nepasiduos.

Dainuos Marijona 
Schultz, Kalbės 
Adv. K. Gugis

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
.stoties W.G.E.S. rytoj, sekma
dienį? XI :30 valandą prieš piet, 
ir pasiklausyti gražių lietuviš
kų dainų ir muzikos, kurias pa
lieką žymi soliste, Marijona 
Schųltz.. Be to, klabės teisių 
patarėjas, Adv. K. Gugis.

Programo vedėjas A. žilius 
praneš daug žinių iš Progress 
Krautuvės didelio Thanksgiving 
išpardavimo, kur yra progos 
visiems nusipirkti visokių na
mams reikmenų nepaprastai su
mažintomis kainomis.

Rep. A. Z.

buvo

kad

f

Diena Iš Dienos

A. + A...
ROSE MARCINAUSKIENĖ 

gyv. 4402 So. Wood St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 14 d., 3:00 vai. .popiet, 
1940 m., sulaukus pusės amž.r 
gimus Liet., Kretingos parap., 
Panevėžio apskr., Ičiunų km- 
Amerikoj išgyveno 31 metus.

Paliko didėliame nutiudiitae 
sūnų VVilliam, marčią Stanis
lavą, dukterį Valentiną, Žen
tą Evaldz Geschwindt,. brolį 
Petrą žalumskį, švogerką Ci
ną ir jų šeimą; 2 pusbrolius 
Petrą ir Joną fcalumskiuš, pus
seserę Prancišką Karklienę ir 
daug kitų gitarinių, draugų ir 
pažįstamų. Liet.—brolį Antaną 
Ir jo šeimą ir kitas gimines ir 
draugus. (

‘ Priklausė prie Ch. Lietuvių 
Draugijos.

Kūnas, pašarvotas J. F. Eū- 
deikio kopi., 4605 S* \ Hehtai- 
tage. Avė. LaidotuVfis įvyks 
pirinad., lapkričio 18 d., 1:30 
vai, dieną. Iš koplyčios bus 
nulydėta į Lietuvių Tautiškas 
kapiheš. 1 -

Visi a. a. Rose Mardhauš- 
kienės giminės, draugai išpa
žįstami isat huoširdžlai kvie
čiam i dalyvauti laidotuvėse Ir 
sūtekti jai phskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame’: . - /'/
Sūnūs, Duktė, Marti, žentas, 

Brolis ir Gitarinės* . .
Laid. Direkt. J. F. EudelkisA 

Tęl. YARDS ' 1741.

7 d. priprastoj vietoj. B. Bar- 
ųiškisS, pirmininkas, nesveikavo, 
tai susirinkimą atidarė ir vedė 
P. Karziliauskas. Organizatore 
A. \Snarskicne pridavė vieno 
''naujo nario aplikaciją, būtent 
Edvardo Sipowicz, kuri 
vienbalsiai priimta.

Organizatorė pranešė,
naujų prospektų yra daug ir, 
kad kuopa šiame trečiame va
juje gerokai paaugs nariais.

Kuopa per ilgą laiką neturė
jo ligonių, bet susirinkime pa
aiškėjo, kad dabar turime du: 
L. Girjotienč ir M. Josenavi- 
.čienė. Tą dieną kaip laikėme 
susirinkimą vienas narys numi
rė, bet susirinkime apie tai dar 
nežinojome.

Auka “Naujienų” namui
j Senas narys ir veikėjas F. 
Skrabuičnas pasiūlė kuopai, 
kad parodymui savo įvert n.mo 
paramos, kurią gavo iš “Nau
jienų” per 25 metus, nuskirtų 
nors kiek į “Naujienų” namo 
remonto fondą. Narė A. Zauch 
tuoj davė įnešimą, kad iš kuo-

Kučinskas parėmė. Tada atsi
rado viena moterėlė, O. B., ku
ri pradėjo zurzėti prieš. Pirmi
ninkas P. Karzikauskas paaiš
kino, kad tai tikrai vertas įne- 
Šiųias, nes “Naujienos” per 25 
metus niekada neatsisakė su
teikti vietos raštams apie kuo
pos veiklą.

/ ■ ■

Duosni kuopa
Inęšimas nubalsuota ir pasi

rodė, kad vįši susirinkime da- 
lyvavusięji pakele rankas.

Nors, tai yra nedidelė auka, 
bet visgi, geriau negu niekas. 
Čia reikia pridurti, kad 63-čioji 
kuopa fyta duosni ir aukauja 
Vei’tiems reikalams pagal išga-

63 kp. rast. A. Laurutėnas.
.A 'V . .Pirklį tose Kraųiuvįse, ku

rios garsinasi1 “NAUJIENOSE”

Išsiėmė Leidinius
Vedyboms

(Chicagojp
Joseph Kųą,/ 23, su

Wilk, 18
Jačk Dagelis, 37, su

Gjeiness, 30 .
Pėter Wisnįewski, 26,

phie Boltikauskas, 26
John Andrulis, 22, su

Skaradek, 26 f.
Joseph / Fritz, 28, su

Pocewicz, 33
Stanley Kloba, 21, su Bernice

Rastenis, 22
Lecnard Baltas, 26, su Stella

Klimas, 26

Reikalauja
Perskirų '

Lillian Mares nuo Henry 
Mares

PARENGIMAI
33-JŲ ĮMETU SUKAKTUVIŲ
( PROGRAMAS IR ŠOKIAI 

Rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta, nedėlioj, lapkričio 24 d. 
Programe dalyvauja Brighton Par
ko Moterų Kliubo grupė; Brighton 
Parko Jaunuolių Draugijėlės pasi
žymėjusios dainininkės vadovaujant 
mokytojos A. Zabukienės; Balalai
kų Orkestrą vadovaujant Budrevi- 
čiaus, solo A. Zabukienė ir M. 
Šchultz. Kalbės apie Lietuvą, iš 
Lietuvos sugrįžusi p-lė S. Aleksiu- 
naitė. Dainuos rusė dainininkė. 
Programas bus labai įvairus. Narės 
išbuvusios draugijoj 10 metų gaus 
dovanas ir bus primamos naujos 
narės į draugiją tame vakare. Va
karas įvyks Marųuette Salėje, 6908 
Sb. Western Avė- Pradžia 5 vai. 
vakaro: įžanga iš anksto 30c. prie 
durų-—35c. Kviečia Visus skaitlin
gai atsilankyti, RENGIMO KO-JA.

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

MERGINA AR MOTERIS abel- 
nam namų darbui, kad mylėtų vai
kus. Geri namai. Nuo $8 iki $12. 
HOLlycourt 6558.

MERGINA ARBA MOTERIS 
abelnam namų darbui. Gyvenimas 
vietoj, reikia virti. $7. Longbeach 
3924.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų

REIKALINGAS NEVEDUS vy
ras arba ženota pora prižiūrėti gy
vulius ant farmos. Sunkaus darbo 
nėra. Č60 mylių nuo Chicagos.

Atsišaukite M. TAMAS, 
841 West 33rd St.

Francus

Marion

su So-

Estelle

Helen

Gavo
Perskiras

Hėlen Adasewicz nuo Alexan 
der Adasewicz

n I ■ ...................... m

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

P. ATKOČIŪNAS
RENGIA ATIDARYMĄ

r,• • .- į ; •. •

šiandien įvyksta iškilmingas 
Bhie Lantern Taverno atidary
mas, adr. 6050 W. North Avė.

Naujos užeigos savininkas, 
geras naujiemetis Povilas At
kočiūnas, kviečia visus atsilan
kyt). Buš smagios muzikos, ir 
visiems žadama geras , laikas.

• Vakar iš 1917 West Ullh 
st., buvo palaidotas chieagietįs 
Ed^ard Millerj f;iaip vhdinaiųas 
“Giedantis 7 evahgeli8tas,’. ,/Pci- 
30’<.Sųrirš metų . jis yidurijĮįįsr 
tyj, atsistojęs prie didesnių 
kryžkelių £widavo, ^ary^itp 
atgailų” ištrau*
kasMš

\ >• C.-/f
. ■ • ’

4 KAMBARIŲ, 1 Meto senumo 
namas, reikia biskį darbo viduj, 
{mokėti $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.

Apsiveda Ernest 
Dulinskas ir 
E. Klapatauskaitė

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

BRIDGEPORT. — Ryloj po 
pietų lietuviškų šeimynų skai
čius padidės dar viena gražia 
porele, kurią sudarys Ernestas 
Dulinskas ir Estelle Klapataus- 
kaite.

Jaunavedžiai priims šliubą, 
šv. Dovido bažnyčioj, prie 32 
ir Emerald avė., 4 vai. popiet.

Veiklus L* Y. S. Narys.
Ernestas 'i?er visus 'dešimts 

melų /egzistavimo L. Y. S. 
(Lithuanian Youth Šoeiety) 
prie tos organizacijos priklau
sė ir jai labai daug darbavosi.

gali dar ir tuo pasigirti, kad 
1936 metais ir, rodos, šįmet, 
dalyvavo demokratų ir repub- 
likonų konvencijose, kuriose 
buvo nominuoti kandidatai 
prezidentudai.
Dieletikė St. Lukes Ligoninėj.

k ui’ jos

St. Lukes ligoninėje už dieteti-

mergaite.
Savo dėkingumui ir drau-

riai draugijos vardu buvo su
rengę jauniesiems vestuvių 
lauktuves ir jiems įteikė gražią 
dovaną. Jaunieji taipgi gavo 
daug kitų dovanų nuo svečių, 
kurie buvo susirinkę lauktu
vėse.

Giedos G. Giedraitis.
Vestuvių palydovais bus šie 

jaunuoliai: Vytautas F. Belia- 
jus, artimiausias Ernesto drau
gas, bus garbės pajaunis, o 
jaunosios sesute Martha—gar
bės pamergė. Eisenoj taipgi 
dalyvaus Ernesto brolis Ka
zys, Alfas Lankas, Lillian Cin- 
skas, Dovis Rose—-visi iš L. 
Y. S., o mažoji Genovaitė Gie
draitytė, dainininkė p. Geno
vaitės Giedraitis dukrele, bus 
gęlių mergaitė. Pati p* Giedrai
tis štiubo metu giedos.
; .Draugija ir y|ši jaunaved* 
žiu draugai linki jiems viso 
laboj laimes ir gražaus gyve- 
pimo. Z.

' Skiepe ties 1656 West ISth 
Place, policija vakar padarė 
kratą ir sueitie tris jaunus vy
rus, kurie yfa kaltinami motė’, 
riškįų ir merginų užpuldinęji- 
r&U^ir nepadoriu^ elgesių. / 
/ r Nuimtieji yra Waltėr Gorskį, 
Mitęhell K.opič ir Casey Lėo- 
nard, visi 25 metų amžiaus.

REIKIA patyrusio liųuor sėlsma- 
no, pardavinėti garsinamas ir pri
vatines rųšis. Mes turime visokių 
išdirbysčių. Geriausia propozicija. 
Cornell Distributing Co., 5648 So. 
Kedzie, HEMlock 2320.

REIKALINGAS SENYVAS žmo
gus ant mažos ūkės Chicagoje. At
sišaukite 2126 S. HALSTED ST-

DIDELI BARGENAI RANDASI 
BRIGHTON PARKE. 

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

1 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 kriaučiaus šapa, su gyve
nimui kambariais. Visąs 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 
bungalow 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.

2

REIKALINGAS GERAS bučeris. 
Atsišaukite tuojaus. 4928 West 14 
St., Cicero.

REIKALINGAI. DRAIVERIS iš
vežioti duoną, turintis savo karą 
ar troką. Geras uždarbis. 2910 W. 
40th St.

3 FLATŲ NAMAS PARDAVI
MUI, po 5 kambarius, su storu. 
Fikčeriai priguli namui. Arba mai 
nysim ant ‘farmos netoli- Chicagęs. 
4213 S. Campbell.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS su valgiu 
arba be valgio, prie vienos moters, 
821 W. 35th Place, 2 aukštas.

RENDON DIDELIS KAMBARYS, 
švarus, prie mažos šeimynos, Mar- 
ųuette Parke, jaunam vaikinui ar 
vedusiai porai. HEMlock 2865.

RENDON KAMBARYS prie pa
vienio vaikino. Galima vartoti vir
tuvę- l-m\s aukštas užpakaly, 1819 
So. Union Avė., Chicago, III.

BUSINESS CHANCE8 
Biznio Progos

TAVERNAS SU F1KČERIAIS, 4 
kambariais užpakaly. Naujai išde- 
koruota. Gera kampinė vieta. Ren- 
da $35. Kreipkitės: Jos. J. Radoms- 
ki, 2259 W. 23 Place, CANal 6369.

GREITAM PARDAVIMUI STO
RAS su 4 kambariais, tinkamas bet 
kokiam bizniui. Insuliuotas, karštu 
vandeniu apšildomas. 2443 West 71 
Street.

KRIAUČIUS REIKALINGAS, pa
tyręs vesti visą biznį, arba kas 
turi kriaučiaus įrengimus ant par
davimo. 4436 So. Fairfield.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ par
davimui, 711 W. 34 St. Paaukosim 
greitam pardavimui. Padaryti su
tartį, pamatykit Mr. Taylor, 6605 
So-. Washtenaw, arba šaukite HEM- 
lock 4584.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGICIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425> So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248. »

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%, Męs 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų 
Vięn tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westerri Avė., Chi 
cago. I1L Phone Republic 8051

PROFESSIONAL SERVICE 
Frofesionalis patarnavimą*

AR TŲRITE^ FISTULAS 'AR hc- 
nimo^boidus? Pasakysiu, kaip aš 
buvau išgydytas. Pasiųskite štam
puotą voką A* -Bergman,. P. O. Box 
641, Chičago* I

PARSIDUODA KETURFLATIS 2 
po 5 ir 2 po 4 kambarius, gražioj 
vietoj, 4 karų garažas. Refr. ir ga- 
siniai pečiai $11,150. Taipgi 6 flatų 
oktagon frontas ant dviejų lotų, 2 
flatai po 5 kambarius, 4 flatai po 4. 
$13,000. Mažai tereikia įnešti.

CHAS. URNICH, 
2500 West 63rd St. 

Phone PROspect 6025.

BIZNIAVAS NAMAS, storas ir 3 
flatai, 2 karų garažas. Parduosiu 
arba mainysiu ant 2-flačio ar cot- 
tage. Vienai moterei persunku už
laikyti. Atsišaukite pas savininkę, 
5306 So. Princeton. Imas aukštas 
užpakalyj.

BRIDGEPORTE
. 35TH IR UNION AVĖ.

UŽ PUSE KAINOS. $3,000 vertės 
už $1,500. 2 flatų medinis po 4 
kamb. Klauskite informacijų že- 
miaus.

$15,000. už $6,500. Reikia cash 
$4,000 ir nereiks dirbti, {eigos mė
nesiui $235. Nuperki 7 flatų namą 
su 2 storais geroj vietoj.

FARMA PRIE EŽERO. 139 akrų 
už $7,500. Gera režortui. ukiui, ir 
kas nori palikim turto. Pirkim už 
trečdalį vertės-

CHICAGO COMMUN1TY CO. 
3649 S. Halsted St.

YARds 5579.

DIDELIS PARGENĄS, 2 po 4 
mūrinis, randasi Bridgeporte, už 
$2500. {mokėti $1200, o kiti yra 
spulkos morgičiai lengvai mokami* 
Rendos neša $40. Atsišaukite 3553 
So. Halsted St.

S. SIRUS.
Tel. YARDS 5118.

REAL ESTATE--VVANTED

NORIU PIRKTI COTTAGE, 2 
flatų namą, medinį ar mūrinį, Town 
of Lake, Brįghton Park, Gage Park 
arba Chicago Lawn apylinkėse, 
šaukite YARDS 2187 arba REPub- 
lic 0605. Agentai nešaukite.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

243 AKRŲ PUIKIOS žemės, der
linga, 80 buš. komų akre, nėr* bu- 
dimeų—tik kornams sandėlis. Kaįna 
$65 po akrą. W. N. Scott; Monti- 
cello, Indiana

GERI BUDINKAI, DIDIS kluo
nas, 7 kambarių namas ir ft. ant 
60 akrų derlingos, lygios žem^s. 
Pietvakariniame Miohiganc, Elekt
ra, grįstas kelias, 4 mylios nuo 2 
gerų R. R. miestų. Greitam parda
vimui po 70 už akrą^ Dalį išmokė
jimais. B 

Į Michigan.
3, Decątur
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VIENU LAIKU CHICAGO POVILAIČIO NE 
NORĖJO, BET DABAR KITI LAIKAI

Moka Jam Aukščiausią Algą Amerikoj
“Sudiev, Chicagiečiams, ir 

sykiu Linksmų Kalėdų!” Taip 
tarė garsusis lietuviškas akro
batas, Bob Clifford (Povilai
tis) kai jis apleido musų mie
stų porų dienų atgal. Per pas
kutines dvi sųvaites jisai su 
draugu Frank Park lošė gar
siam Chicago kino teatre. Chi* 
cago apleidęs, jis išvyko į Phb 
lade’phia, ir čia negrįš iki po 
Naujų Metų — tad ir palinkė
jo mums linksmų švenčių. * . K * a

Chicaga nebuvo mačiusi Bob 
Clifford per visus metus. Per 
ta laikų jis gana daug nuveikė.» 
Jis skaito, kad jo svarbiausias 
žingsnis per tų laikų buvo ap- 
sivedimas su gražiaja šviesia
plauke Carmen. Susitikęs ją 
Australijoje, kai abudu lošė te
nai teatre, jis gerai atsiminė 
šitų mergaitę iš Massachusetts, 
ir šeši mėnesiai atgal vėl susi
rado jų ir apsivedė.
Penkis Sykius N. Y. Music Hali

“Park ir Clifford” akrobatai 
yra aukščiausiai apmokami ak
robatai Amerikoje. Kai koks 
nors aktorius būna pakviestas 
i New Yorko Radio City Music 
Hali antram sykiui, jis būna 
pripažintas vienas iš geriausių, 
o praeitų žiemų, musų akroba
tai lošė Radio City penktu sy
kiu. Po to jie vaidino Le\v 
Brovvn’s French Casino per ke
lias savaites
Važinėja Su

Keliaujant
Hollywood trupėmis jiems teko 
susipažinti ir lošti su garsiau
siais aktoriais. Dabartiniu lai
ku jie keliauja su trupe, ku
ria veda gerai žinomas radio 
ak tonus, Ken Murray. Sykiu 
su jais keliauja kino aktorė 
Betty Grable, Milton Charles- 
ton ir Betty Atkinson.' Kitos 
garsenybės, su kuriomis Park 
and Clifford dirbo buvo Buddy 
Bogers, Carole Landis, Dixie 
Dunbar, Veloz ir Yolanda, ir 
Tito Guizar.

Vyks Į Pietų Amerika
Po lošimo Philadelphijoje, 

Park ir Clifford apleis Ameri
ka, nes su trupe po vadovybe 
Tito Guizar jie važiuoja į South 
Amerikų šešioms savaitėms. Po 
tos kelionės jie vyks į Floridų 
ir vėl keliaus po šių šalį.

Bob Clifford buvo labai link
smas gauti progų lošti Chica
go teatre. 1930 metais, kai jis 
ir draugas bandė gauti darbų 
Chicagoje, niekas jų nepasam- 
dė. Apsivylę jie traukė į New 
York ir tuojaus gavo trylikos 
savaičių kontraktų. Po to jie 
visur turėjo gerų pasisekimų, 
bet žinoma, jiems visados bū
na linksmiausia pasekmingai 
pasirodyti Chicagoj, kuri pra
džioj jų nenorėjo nei pripa
žinti.

Ir Vėl Pakėlė Pieno
4 . *

Kaina Chicagoj
Pridėjo Po Centų, Daugiau.
Borden-Wieland pieninė, di

džiausia Chicagoj, vakar pa
skelbė, kad pradedant p’rma- 
dieniu pakels kai kurių rusių 
pieno kainų.

Kvortinis pienas, pristatomas 
į namus pasiliks po 13c.

Kvortinis pienas, pristatomas 
į krautuves, pakeliamas nuo 
81/2 iki 9M> centų.

Galioninis pienas, pristao- 
mas į namus, bus pakeltas nuo 
44 iki 47 centų, o pienas pus- 
galioniais kainuos 21 centus 
Vietoje 23.

Panašiai kainas pakels ir vi
sos kitos Chicagos pieninės.

Borden firma aiškina, kad 
yra priversta už pienų daugiau 
imti, nes “turi daugiau negu 
paprastai mokėti užininkamsi ir 
algoms perdaug pinigų išeina.” 
Ūkininkai Gauna 3’/2 Centus.

Ūkininkai už pienų, pristato
mų Chicagos pieninėms gauna 
po 31^ kvortų. Nors šeiminin
kės moka beveik 10 centų dau
giau už kvortų, pieninės vis 
skundžiasi, kad negali padary
ti pelno.

’ NATJ.nĖN6"$, ’fchicago, III.
’T"’.'>

NATTJIENV-ACME T^lephoto
P- K. Wrigley (po dešinei) • konferuoja su naujais Cub’s organizacijos viršininkais.

be pertraukos.
Filmų žvaigždėmis

su įvairiomis

Pirmadienį Šaukia 
Kelis Lietuvius 
Į Kariuomenę

Iš Bridge porto Eina B. 
Kurauskas.

Jaunas bridgeportietis, Bo
leslovas Kurauskas (“Naujie
nų” “blitzkrieginin'kas”) ir ke
li kiti lietuviai vakar gavo pra
nešimus, kad turi raportuoti į 
kariuomenę, vieni pirmadienį, 
kiti—antradienį.

Jie visi yra savanoriai.
Boleslovas

ha adresu 41
Kurauskas gyve- 
West 33rd Street, 
drafto distriktui

No. 96.

Irena C. Mankus,

Valdžia Priims 
100-tus Naujų 
Darbininkų

Federale valdžia paskelbė, 
kad prie pirmos progos priims 
kelis šimtus visokių amatinin
kų, profesionalų ir darbininkų 
ginklavimo programai vykinti, 
ir jiems mokės algomis nuo 
$1,600 iki $5,600.

Reikia automobilių inspekto
rių, mašinistų, architektų, Inži
nierių, technikų, braižytojų, 
medikalių specialistų, ir darbi
ninkų, mokančių mašinas ope
ruoti.

Smulkmenas galima patirti 
senojo arba naujojo pašto rū
muose (Civil Service Departa
mentuose) .

Antradienį karo tarnybai tu
rės raportuoti Kazimieras John 
Laucius, iš drafto distrikto 
No. 103. ' Jis gyvena adresu 
6430 South Campbell avenue.

Taipgi antradienį, 8:30 vai. 
ryto, armijos gyvenimų pra
dės ir Julius Augustas Wel- 
lons, gyvenantis adr. 3290 Mil- 
waukee avė., naujokas iš dis
trikto No- 134.

Iš distrikto No. 109 buvo 
pašauktas ir antradienį į ar
mijų raportuos Albertas Chas. 
Kalen, nuo 2344 West 23rd st„ 
o iš distrikto No. 112 raportuos 
Jonas Seleckis, 2700 S. Avers 
avenue.

Ir Jie Jau Saukiami,
Antradienį karo tarnybai 

turės raportuoti dar ir šie jau
ni lietuviai:

Eduardas J. Kudirka, 3731 
S. Albany avenue;

ChaHes S. Serpinas, 4538 S. 
Mozart st.;

Eduardas S.
S- Washtenaw

Robertas D. 
67th street.

šeštad., lapkričio 16, 1940

KEISTUČIO PAŠALPOS KL1UBAS RYTOJ
MINĖS SAVO 29 METU SUKAKTUVES

Įsisteigė Brighton Parke Su 22 Nariais, 
Šiandien Antra Didžiausia Chicagoj

nuoliai pasirįžo lavintis dainos 
ir dramos srity ir tuo tikslu 
buvo suorganizavę didelį chorų 
su dramos sekcija, kas turėjo 
didelį pasisekimą. Toj srity pa
sižymėjo veikėjai J. Gustaitis, 
J. Sholetman, P. Gura, T. Ma- 
ženis ir kiti.

Apie 1920 metus, daugeliui 
darbuotojų apstojus veikti, cho
ras ir dramos sekcija pakriko. 
Vėliau dar buvo bandoma at
gaivinti, bet pasisekimo netu
rėjo.

Bet dabar, po 20 metų, Kei
stučio kliubas vėl grįžta prie 
dailės veiklos savo spėkomis.

Dabar Turi Chorų
Pereitų pavasarį kliubas su

organizavo savo chorų, kuris 
iki šiol jau turėjo kelis pasek
mingus parengimus.

O rytoj, kada Keistučio kliu
bas minės savo 29 metų gyva
vimo sukaktuves, tai sava.s 
choras išpildys visų programa.

Vakaras įvyks ryt, sekmadie
ni, Lapkričio 17 d. Sokolų sa
lėj, 2343 S. Kedzie Avė. Pro
gramas prasidės 4 vai. p.p. Jis 
susidės iš koncertinės dalies ir 
trijų aktų komedijos “Mirta 
činčibiraile arba 18,000 litų”. 
Programui vadovaus Petras 
Sarpaliuš. Veikalo suvaidinime 
dalyvaus: Adolph Aleliunas, 
Felix Rimkus, Ronald Pocius, 
Aldona Mažeikis, Anne Chelis, 
Elizabeth Dagis ir Bernice 
Greichus. Visi, su viena išim- 

priklausantie-
J.

1911 metais Brighton Parke, 
vpač prie 38-tos ir Kedzie Avė., 
‘sikurė stamboka lietuvių kolo
nija. Esant didesniam skaičiui 
lietuvių, atsirado ir tokių, ku
rie pradėjo galvoti apie sutvė
rimų laisvos savišalpos organi
zacijos.

Tarp pirmųjų sumanytojų 
buvo L. Srogis, J. Aleksandra
vičius, S. Pabedinskas ir kiti. 
Jie .susirinko pas Srogį ir pa
dare pasitarimų, kurio pasėkoj 
spalių 15 d. 1911 metais, Sro- 
gio bute, atlaikyta steigiama
sis organizacijos susirinkimas. 
Pirmininkavo J. Aleksandravi
čius. Prisirašė 22 nariai.

“Keistutis” Laimėjo
J. Pabedinskas pasiūlė, kad 

organizacija butų pavadinta 
“Strazdo” vardu, bet S. Pabe
dinskas siūlė “Keistučio” var
dų. Dešimčia balsų prieš du 
“Keistutis laimėjo.

Pirmuoju Keistučio kliubo 
pirmininku išrinkta J. Aleksan
dravičius. Ir taip tai pradėjo 
savo darbuotę tas kliubas, ku
ris šiandien yra išaugęs i an
trų Chicagos lietuvių didžiau
sių savišalpos organizacijų.

Su apgailestavimu reikia pri
siminti, kad iš pirmųjų narių 
jau tik vienas kitas pasiliko, 
visi kiti yra pasimirę.

Veikla Meno Srity
Nuo 1917 iki 1920 metų Kei-

l
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FORT SHERIDAN, ILL. — Naujai įjasialytos kareivinės, kur bus apgyven

dinti tūkstančiai draftuotų jaunuolių. / 
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siūčio kliubas pasižymėjo gy
va veikla. Neapsitenkindami timi, prie kliubo 
vien tik savįšalpa, to laiko jau-1 ji jaunuoliai.

RytojNAUJIENŲ
Ra d i o Program as
Dainuoja STASYS RIMKŪŠ' ir. VYRŲ KVARTĖTzVS - ;

Vėliausių Rapaulio Žinią^^^ Lietuvių Veikimo,
. ■ -

Maloniai kviečiam uistis Ma ^rėizdųs pragramo pasiklausytiI

jienose”, kiekvieno drafto dišyjj 
triktas < tUrės savo gydytojų^ 
bet jis turės ir ligoninės pa
galba.

Tose ligoninėse bus visokių 
ligų specialistai, ir kiekviena li
goninė aptarnaus tam tikrų 
miesto dalį. Chicagos Southsi-; 
dei buvo paskirta Mercy ligo
ninė, adresu 2537 Prairie

$50,000 Už Bušo 
Nelaime

■bk>4

==

avė. i

ir

Skrodenis, 4630 
avė, ir
Y tiška, 2422 W.

Paskyrė Septynias 
Ligonines Naujokų 
Sveikatai Tikrinti

Southside Aptarnaus Mercy 
Ligoninę

Illinois valstijos drafto admi
nistracija vakar paskyrė septy
nias Chicagos ligonines draf- 
tuojamų naujokų sveikatai eg
zaminuoti.

Kaip jau buvo rašyta “Nau-

RYTOJ VĖL GIRDĖSIME DONO KAZO
KUS DAINUOJANT GARSIĄJĄ 

VOLGOS DAINĄ
Koncertas Rytoj Po Pietų ir Vakare

Trys Choro Nariai Karikatūroj

1939 metais ties ,/ Ogden 
Homan averiūe Blųebird lini
jos autobusas susikūlė su tru
ku ir rezultate chicagietė: Bes- 
sie Goldberg, 1618 S. Homan 
avenue, buvo, sužeistą. Ji pali
ko invalidu visam < anlžidį.

Vakar S u periu r teisino t ei sč- 
jės Schyyartz priteisė autobusų 
firmų sumokėti jai $50,$00 at
lyginimo. .

šeši Coliai Sniego 
Chicagojū 7 .

Vakar Chicago buvo baltas 
miestai.. . • ' / .. y’';' .< : 'y; \ •

Naktį pradėjo snigti,, ir kai 
vakar chicagiėčiaį / sukilo, tai 
visas gatves ir namuos dengė 
šešių colių sniego rūbas.
' Gatvekarių susisiekimas; iš 

ryto buvo gerokai pakrikęs, bet 
į pietus sniegui šiek-tiek nutir
pus ir kai kurias gatves nuva
lius, jis pagreitėjo.

VAKAR CHICAGOJE :į‘ ‘ .
'..•k' j

• Savo namuose, adresu 225 j 
Wentworth avenue^ 
nusišovė. 87 metų karpenteris, 
George Tapper. Policija sako, 
kad velionis ilgai sirguliavęs.

• Los Angeles, Cal., vakar 
buvo paskelbta, kad Viena Chi
cagos aviacijos mokykla, ir trys 
kitos kituose Artiėrikds mies
tuose, lavins lakūnus Anglijos 
karo aviacijai. LhViriaiftieji bus 
ąnglai ir kanadie^ųi,

• Policijos hdrkbiil^ų sky
rius vakar išleido" p pėrspėj ima 
visiems vaistitiln^aihš saugotis 
netikrų receptų! įįėikhlhūjančių, 
morfino, opiumį ir kitų pana
šių vaistų.. 7 <■ '? \ '■

• Beęgzamihdoiamas ligonj 
apskričio ligoiiiihėje širdies ata
kų vakar gavo f it mirė 42 me
tų. gydytojas, Dr. 6ėait L. Ri - 
der, nuo 192 Riverside Drive.

e Ties kirpykla adręsu 3759 
Leland avendę Vakar bilvo ph- 
mesta. dVųkiaričių dujų bomba.
•> < Pirmadienių vėtros aukų 
skaičius Chicagoj padi
dėjo iki peiifeiii* Mitė 60 metų 
čhieagietis, Ąr|hur Chtistenson, 
2J09 ttumboldt bulvaras. Vėt
ros metu ties 2837 Šhakespeare 
avenue jį užgriuvo griuvėsiai 
sudraskyto stogo.

e < Vakar gatvės buvo slid
žios. Max IsrAelstan, 6739 Chap- 
pelj avenue, važiųvo automobį- 

Įiiu gana greitai ir nespė-

4 :Washington Parke, netoli Cot- 
.> I tage Grove ir Midway. Varg- 

,' šas gerai išsimaudė, nes pasi- 
Glėncoe įtaikė, kad įkrito į gilių tven- 

’l kinio vietų. Jis yra savininkas 
rūbų krautuvės adresu 7142 S. 
Ashland.

• Policija ieško vieno 30, ki
to 26 metų vyrų, kaltinamų ne
padoriu elgesiu su 15 metų mer
gaitėmis. Jie nusiviliojo jas į 
viešbutį adresu 2348 Madison 
street. Policija mergaites 
ėmė, bet abu vyrai, spėjo 
bėgti.

Pakels Algas 10% 
A & P Krautuvių 
Darbininkams

su
pa-

Amerikos Darbo Federacijos 
Retail Clerks linija vakar pasi
rašė naujų sutartį su A & P 
Krautuvių bendrove, kuria al
gos beveik v’šiem s krautuvių 
tarnautojams pakeliamos 10%, 
o kai kuriems iki 20%.

Mirė Aukščiausias 
Teismo Teisėjas

Po ilgos ligos vakar, Jackson- 
ville, I1L, mirė teisėjas Norman 
L. Jonės, narys valstijos aukš
čiausio teismo. Jis buvo 70 me
tųamžiaus.

Paėjo iš Carrolltono, III. 
teisme atstovavo antrų 
teisinį distriktų.

ir
Illinois

Vargu ar šiandien rasime pa
sauly žmogų, kuris nemokėtų 
garsiosios Volgos laivininkų 
dainos. Jų niunuoja visi. Ne- 
svaibu, kad nemoka žodžių, 
svarbu, kad žino tik “Ei uch- 
nem” ir “Aida-da-Aida”.

Ta daina yra sena ir ja mėg
davo dažnai dainuoti didysis 
šaliapinas, bet. ja išpopularino 
Dono Kazokų choras, kuris ry
toj duoda du koncertu Chica
goj, Civic operos rūmuose. Ne
žiūrint, kad ši milžiniškų balsų 
kazokų trupė turi repertuarų 
susidedantį iš netoli dviejų šim
tų dainų, “Volga” yra viena 
daina, kurių jie yra verčiami 
dainuoti kiekviename savo pa 
sirodyme, kas reiškia, kad nuo 
susiorganizavimo prieš 20 me
tų, Dono Kazokai tų dainų dai
navo suvirs 4,000 kartų.

Pagerbs Čaikovskio Atmintį
“Volgos daina” bus dainuo

jama ir rytojaus koncertuose 
šalia plačias programos įiman- 
čios senas rusų sutartines ir 
senovines pravoslavų liturgines 
giesmes.

Vienas iš svarbiųjų numerių 
rytoj bus nauja kompozacija 
paminėti Petro Čaikovskio 100- 
metų gimimo sukaktį. Kūrinys 
užvardintas “čaikovskį prisimi
nus” ir jį .sutaisė C. Shvedovas. 
Pažymėtina, kad nors progra
ma popietiniam koncerte (3:30 
v. p.p.) yra visiškai skirtinga 
nuo vakarinio (8:80 v.v.), šis

Čaikovskio garbei kūrinys bus 
patiektas abiejuose koncertuo
se.

Patieks Kazokiškus šokius
Rytojaus koncertuose bus ir 

visiškai naujas dalykas, tai ty- 
piški kazokų šokiai, kuriuos pil
dys patys dainininkai Dono Ka
zokai. Rytojaus koncertus .su
ruošė žinomasis Chicagos im- 
pressario, Harry Zelzer, kuris 
šiam mieste surengia ir lietu
vių Anna Kaskas-Katkauskai- 
tės koncertus.

Tikietai į Dono Kazokų kon
certus galima šiandien dar gau
ti “Naujienose”. Kainos nuo 50 
centų iki $2, visos sėdynės re
zervuotos.

Geriausias Kiaušinių 
“Fabrikas” 
Valstijoje

Balta višta, priklausanti ūki
ninkui Walter Swanson iš Elm- 
hursto, vakar gavo “geriausio 
valstijos kiaušinių fabriko” ti
tulų.

Per 51 savaitę ji padėjo 298 
kiaušinius. Višta yra 18 mė
nesių, baltos “leghom” veislės.

“Penzanco Piratai” 
.(Pirates of Penzance) 

Lapkričio-Nov. 24 d.
Stato 

NAUJOS GADTNtS CHORAS




