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ATLIKAU SAVO DARBA IR PASITRAUKIU
Tarė Lewis susirinkusiai konvencijai

pa
si!

tik-
igy-

kalbėdamas į AFL 
pareiškė, 

CIO, kuri suskilo 
metų, gali vėl vi- 

aptarti ramiame

’y

ATLANTIC CITY, N. J., lap- 
kričio 18 d. — John L. Lewis, 
ilgametis CIO prezidentas, kon
vencijos delegatams šaky to j 
kalboj šiandien pareiškė, kad 
jis pasitraukia iš CIO lyderio 
vietos.

Lewis liepė darbininkams ei
ti vieningai, dar labiau suglau
sti savo gretas ir sekti naujai 
išrinktą savo pirmininką.

Delegatai labai smarkiai plo
jo pirmiems Lewis pareiški
mams, bet vėliau pats Lewis 
tiek susijaudino, kad beveik per 
ašaras pareiškė, jog neilgai pa- 
siliksiąs su darbininkų lydei iais, 
jis jau atlikęs savo darbą ir nu
tarė pasitraukti iš užimamos 
vietos.

Paskutinė Lewis kalba tęsė
si ištisą valandą. Jis kalbėjo 
apie galimumus susitaikyti su 
AFL. čia pat pridėjo, jog jis 
netikįs į bendrą darbą su AFL.

Konvencijoj manoma, kad 
naujoju CIO prezidentas bus iš
rinktas Philip Murray, ilgame
tis Lewis bendradarbis. Mur
ray liepė darbininkams balsuo
ti už Rooseveltą, 41 
Levvis patarė ’ pal 
kie.

Komupįfttuojantieji delegatai 
salėje buvo susiorganizavę ir

metų ^al 
rtr Will-

CIO laukia Lewis pa 
sitraukimo

CIO atstovai
ATLANTIC CITY, N. J., lap

kričio 18 d. 
šiandien pradėjo konvenciją. Vi
si šiandien laukia John L. Lew- 
is pareiškimo, kuriame jis pa
sisakys, jog atsistatydina iš 
CIO. pirmininko pareigų.

Komunistiškai nusiteikę dele
gatai ' tvirtina, jog jis neatsi- 
statysiąs, bet stipri Hillman 
grupė pareikalaus, kad jis te
sėtų savo pasižadėjimą.

Hillman ir Patofsky jungia 
apie save visus tuos delegatus, 
kurie yra nepatenkinti prieš
rinkiminiais Lewis pareiškimais 
ir visa jo komunistiško patai
kavimo politika.

AFL pasiryžus 
tartis su CIO

18
AFL,

NEW ORLEANS, lapkr. 
d. — Pranešama, kad 
atidarydama 60-tą savo konven
ciją, pareiškia, jog ji yra pa
siryžusi tartis su CIO taikos 
reikalais darbininkų tarpe.

AFL nenorėtų, kad CIO su- 
siskaldytų, bet pageidautų, kad 
nutartų keisti kai kurių vadų 
vartotas nesolidarias priemones 
ir susitartų su AFL.

Geriausia butu, jeigu dabar
tiniai CIO vadai butų pakeisti. 
Jeigu pasiliks tie patys žmones 
organizacijos pryŠakyj, tai bus 
tęsiama ta pati neatvira poli
tika.

Ispanai respektuoja 
britus Tangere

TANGER, Marokas, lapkr. 
18 d. — Ispanų kariuomenė už
ėmė tarptautinę Tanger zoną, 
bet ji respektuoja Didžiosios 
Britanijos teises;

Dabar Tanger mieste sargy-p8 kirtį.
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kiekviena proga rėkė, jog jie 
nori vėl CIO pryšakyj turėti 
John Lewis.

Hillmano delegatai, kurie yra 
priešingi Levvis politikai, visą 
laiką ko ramiausiai sėdėjo ir 
stebėjo iš anksto organizuotą 
paradą.

NEW ORLEANS, lapkr. 18 
d. — William Gre?n, AFL pir
mininkas,
atstovų konvenciją, 
jeg AFL ir 
prieš keletą 
sus reikalus 
posėdyj.

Green pareiškė, kad lJewis 
atsistatydinimas iš CIO pirmi
ninko vietos neturės jokios reik
šmės, jeigu jis neatsistatydins 
ir iš Anglies Kasyklų Darbinin
kų Unijos. Green norėtų, kad 
Levvis visiškai pasitrauktų iš 
darbininkų vadovybės, nes 
tai tuo budu bus galima 
vendinti taika.

AFL prieš kelis metus 
skyrė delegatus susitarti 
CIO, bet Green neleido CIO 
stovams vykti j posėdžius ir 
joks susitarimas nebuvo gali
mas. Jeigu bus sutarta bendrais 
darbininkų reikalais, taP CIO 
uflljflš Vėl b’tiš įifiifflt&š į AFL, 
baigė pareiškimą Green.

ir maurų ka
rinėtu i tvarkų 
policija. I,spa-

i bas eina ispanų 
riai. Ligi šiam 
dabojo francuzų 
nai atėmė iš francuzų minėtas 
teises.

Ispanų karo vadovybe prane
šė britams, jog visos britų ben
drovės ir privatus pirkliai ga
li ir toliau vesti savo prekybą, 
niekas jiems netrukdys. Dabar 
visi britų piliečiai turi ekstra- 
teritorialines teises.

Jeigu italai reikš pretenzijų 1 laikyti. Dalis italų stengiasi pa- 
j Tanger zona, tada ir britai bėgti į ■ Jugoslaviją.* * j
pareikš savo reikalavimus. • Graikų kariuomenė gaudo

BRITAI DVIGUBAI KERŠYS VOKIEČIAMS
Hitleris pradėjo, tai 

turės laikytis
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

18 d. — Kai tiktai Anglijos vy
riausybė pakeitė aukštus avia
cijos viršininkus, britų lakūnai 
pareiškė, kad jie bombarduos 
Vokietiją dvigubai ar trigubai 
stipriau, negu vokiečiai 
barduoja britus.

Hitleris norėjo kovos, 
pradėjo, na tai dabar jis 
si jo pasekėjai turės 
tvirtina kitas jaunas 
kas.

Britų vyriausybė yra
Čiusi remti visas aviacijos vir
šininkų pastangas suduoti prie
šui didesnį smūgį.

bom-

jis jų 
ir vi- 

laikytis, 
karinin-

nusista

Nacius tiktai jėga 
galima nuraminti
LONDONAS, Anglija, lapkr.

18 d. — Aviacijos 
perspėjo Anglijos 
būti pasiruošusiais 
didesnius vokiečių 
mus.

Dabar jau negali
pasigailėjimui, reikia kirsti kir-

vyriausybe 
gyventojus 
sutikti dar 
barbarišku-

būti vietos

N AUJ1EN V-AUME Hbuto

John L. Levvis, buvęs angliakasys, lį‘epęs darbinin
kams balsuoti už Willkie ir priverstas pasitraukti iš 
CIO vadovybės.

ITALAI STENGIASI PRASIMUŠI IS KORICA
Fašistai pasitraukė 

25 mylias

po

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 18 
d. — Italų karo vadovybe įsa
kė likusioms fašistų kariuome
nės dalims pasitraukti 25 my
lias atgal ii’ užimti naujas 
zicijas.

Italai nori įsistiprinti, 
galėtų puolančius graikus

kad
su

Mes nesame tikri, tvirtina 
karininkais, kad vokiečiai nu
stos bombardavę Anglijos kai
mus ir miestelius, jeigu mes 
vokiečiams užkirsime dvigubai 
arba trigubai. Mes parodysime 
naciams, kad pajėgiame ne vien 
tiktai smūgius pakęsti, bet mo
kame juos ir tinkamai įkirsti. 
Tai yra vienintelė priemonė 
Hitlerį nuraminti.

Bombų lietus Ruhr 
pramonėj

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
18 d. — Vokiečių karo pramo
nei suduotas labai smarkus 
smūgis. Britų aviacija išmetė 
tiek daug bombų, kad atrodė, 
jog bombų lietus lyjo.

Nuostoliai vokiečiams pada
ryti labai dideli, nes britų la
kūnai matė degančius ir su
griautus fabrikus. Kiti anglų 
lakūnai bombardavo Gelsenkir- 
chen, kur yra vokiečių benzi
no valytojai.

Hamburgo laivų dirbtuvės 
naujai buvo aplankytos ir pa
taikytos bombos dar pasiliko^ 
sioms fabrikų dalims, 
bombardavo vokiečių 
francuzų Britanijoj.

Britai 
bazes

kalnuose paklydusias ir išsimė
čiusias italų (dalis. Belaisvių 
skaičius yra!’ labai didelis. Ne
laisvėn patekę italai džiaugiasi, 
nes neprivalės toliau tęsti ka
ro. ' . "

Didelis oro mušis
BITOLI, Jugoslavija, lapki. 

18 d. — Iš Jugoslavijos matė
si, kaip Korica padangėse vy
ko didelis oro mušis. Britų ir 
graikų lakūnai numušė du ita
liškus lėktuvus. Britų lakūnai 
yra geriau patyrę.

Italų aviacija stengėsi išmuš
ti graikų pėstininkų pozicijas. 
Aviacija nori padėti prasimuš
ti Koricoj apsuptiems italams.

Italai atsiuntė naujų jėgų 
graikams pulti, bet fašistai bu
vo bejėgiai. Graikų neišmušė. 
Britai bombardavo italų užfron
tę ir. sutrukdė susisiekimą.

Naciai kels karo in
dustriją Rusijon

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
18 d. — Anglų korespondentai 
patyrė, kad sovietų Rusija su
tinka leisti 'vokiečiams perkel
ti kai kurias karo industrijos 
šakas į Rusiją, kad nepasiektų 
britų lėktuvai.

Vokiečiai pirmon eilėn nori 
perkelti laivų gaminimo dirbtu
ves, ypatingai yra susirūpinę 
submarinų skyrių ten perkelti. 
Manoma, kad vokiečiai duos ru
sams kelis pagamintus subma- 
rinus. Naciai iš Rusijos nori pa
daryti savo Kanadą. Tiki, jog 
jiems pasiseks.

Debesuotas, vakare bus 'lie
taus.

Saulė teka 6:44 v. r., leid
žiasi 4:27 v.vv.

Serrano Suner pas 
Hitleri

BERCHTESGADEN, Vokie
tija, lapkr. 18 d. — Ispanijos 
užsienio reikalų ministeris šian-, 
die atvyko į Berchtesgadeną ir 
tarėsi su Hitleriu svarbiais ka
ro politikos reika’ais.

Į fiurerio buveinę atvyko ii 
italų užsienio reikalų ministeris 
Ciano. Vokiečiai skelbia, kad 
pasikalbėjimai tarp nacių lyde
rio ir atvykusių ministerių bus 
tęsiami ir rytoj.

Informacines vokiečių agen
tūros vakar paskelbė, kad mi- 
nisteriai susirinks Vienoje, nes 
norėjo turėti progos saugiau 
vesti pasitarimus.

Socialistas Blum iš 
vežtas teisman

RIOM, Francuzija, lapkr. 18 
d. — Buvęs francuzų ministe
ris pirmininkas Leon Blum pa- 
imtf.r. iš Chazeron pi’ies ir iš
vežtas į Bourbrasol kalėjimą. 
Tvirtinama, jog netrukus jam 
bus suruoštas teismas.

Petain kaltina Blumą buk jis 
neatlikęs tinkamai savo parei
gą. 'tvirtinama, į kad teismas 
įvyks pirmomis gruodžio dieno
mis.

Kartu su Blumu į minėtą ka
lėjimą išvežtas Eduardas Dala- 
dier, buvęs karo ministeris ir 
ministeris pirmininkas. Pervež
tas ir Maurice Gamelin, vyriau
sias karo jėgų viršininkas.

Turi daug savanorių
WASHINGTON, D. C., lapk. 

18 d. — Karo departamentas 
skelbia, kad gruodžio 1 d. ka
riuomenėn bus pašaukta ne 30,- 
000 vyrų, kaip iš anksto buvo 
planuojama ir ruošiamasi, bet 
tiktai 19,700.

Vyriausybė buvo priversta 
sumažinti šaukiamų naujokų 
skaičių, nes savanoiių skaičius 
yra labai didelis.

Savanoriai užsirašo trims me
tams kariuomenėn, tuo tarpu 
šaukiami vyrai išbus tiktai vie
nus metus. Ima savanorius, nes 
galės geriau išmokyti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Graikai apsupo Korica mieste 30,000 italų. Siunčia avia

ciją apsuptiems kareiviams gelbėti.
— Vienas britų lėktuvas nukrito Jugoslavijos teritorijoj. 

Visi 4 lakūnai užsimušė. Lakūnai kovojo Korica padangėse.
— Britai bombardavo Elbasani, naują italų karo bazę ne

toli Tiranos.
— Hitleris leido šveicarų vyriausybei paleisti 30,000 fran

cuzų kareivių, kurie buvo uždaryti į koncentracijos stovyklą. 
Francuzai atbėgo į Šveicariją, bėgdami nuo vokiečių kariuo
menės.

— Hongkonge kalbama, kad, japonų vyriausybė deda pa
stangas susitaikyti su čankaišeku. Japonams ištikimi kiniečiai 
nepatenkinti.

— Berchtesgadeno pasitarimuose Hitleris verčia dabartinę 
Ispanijos vyriausybę užmegsti ryšius su Rusija.

— Šveicarijoj patirta, kad Weygandas ištikimai bendradar
biauja su Lavaliu. Gandai apie Weygando ir Petaino nesan
taiką skleidžiami vokiečių.

— Užsienio departamentas Washingtone paneigė japonų pa
skleistas žinias apie Amerikos bendradarbiavimą su Šiam vy
riausybe Indokinijai pulti.

-r- Vokiečių orlaiviai smarkiai bombardavo Southamptoną.
— Dies komiteto agentai padarė kratas pas įtariamus na

cių ir fašistų agentus, kurie veikia svetimų valstybių diriguo
jami.
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DUČE RAMINA NEPATENKINTUS ITALUS
Stiprina nukritusią 

nuotaiką

11 Duče Mussolini
ROMA, Italija, lapkr. 18 d. 

— Nuo karo pradžios Musso- 
lini nekalbėjo į italus, bet Grai
kijos katastrofa privertė kli
bėti i nepatenkintus savo kra
što žmones.

Jeigu mes graikų neįveiksim 
į du mėnesius, tvirtina Musso
lini, mes juos palaušim už me
tų. Liepė italams nenusiminei, 
nepamesti geros nuotaikos, pa
sakė, kad kuro laimėjimą jie 
jau turi savo rankose, tiktai 
reikia truputį daugiau pasispau
sti ir pakentėti.

Vokiečiams nereikalinga Ita
lijos parama. Labai smarkiai 
puolė graikus, kurie visą laiką 
labai nekenčia italų.

Mussolini liežuviu 
puola Angliją

ROMA, Italija, lapkr. 18 d. 
— Mussolini Romoj šiandien 
pasakė kalbą, kurioj labai smar
kiai puolė Britaniją. Visą da
bartinio karo kaltę jis suvertė 
britams.

Mussolini paneigė britų 
darytus nuostolius Taranto 
ste. Jis tvirtina, kad britai 
gadino tiktai vieną italų karo 
laivą.

Mussolini kalbėjo Italijos fa
šistų vadams, kurie buvo su
kviesti paminėti 5 metų sukak
tuves Tautų Sąjungos sankci
joms prieš Italiją.

pa- 
uo- 
sn-

Privalom išnaikinti 
Britaniją, — duče
ROMA, Italija, lapkr. 18 d. 

— Karštoj kalboj Mussolini ke
lis kartus pabrėžo, jog fašistai 
privalo visiškai išnaikinti Bri
taniją. Aš nežengsiu nei vieno 
žingsnio atgal, tvirtina duče, 
kol nebus išnaikinta moderniš
ka Kartago-Anglija.

Italai padarė dideles aukas, 
bet netolimoj ateityj jie gali 
būti priversti daryti naujus pa
siaukojimus.

37S' italai neteko gyvybės 
graiku kovose. Už kiekviena 
žuvusį mes atkeršysiu), 
suorganizavę 1 milijoną 
vių, galim pašaukti dar 
Ii jonus, jei reikės.

Turim 
karei- 
8 mi-

suAmerikos laivai 
laikė vokiečius

TAMPICO, Meksiko, lapkr. 
18 d. — Vokiečiai skelbia, jog 
Amerikos karo laivas sulaikė 
vokiečių prekybinį laivą Phry- 
gįą4_ turis buvę priverstas pa
siskandinti.
'Meksikos laivo kapitonas, 

kuris buvo juroje su karišku 
Meksikos 
Suvienytų 
vas davė 
sustoti.

Amerikos karo atacheė tvir
tina, kad joks Amerikos karo 
laivas nebuvo tuo metu nuro
dytoj vietoj ir negalėjo sustab
dyti prekybinio nacių laivo.

laivu, tvirtina, kad 
Valstybių karo lai- 
įsakymą vokiečiams

Martinikoj nėr 
duonos

visiškai be duo- 
Martinikos saloje

Amerikos Valsty-

FORT DE FRANCE, Marti- 
nika, lapkr. 18 d. — Vyriausy
be pranešė, kad kelias dienas 
visi salos gyventojai bus pri
versti pabūti 
nos. Visoje 
nėra miltų.

Suvienytos 
bėse užsakyta 7,500 maišų dug
ninių miltų. Tikimasi, kad Ame
rikos miltai pasieks Martiniką 
šios savaitės pabaigoj.-

šiandien visi duonos pirkė
jai grįžo namo su tuščiais krep
šiais, nes nei vienoje kepykloje 
nebuvo duonos.

Tikisi likviduoti 
aviacijos streiką
D0WNEY, Cal., lapkr. 18 d. 

— Apsaugas komisijos atsto
vas Arnold Tolles Šiandien pa
kvietė CIO delegatus pasitari
mui. Tolios nori išaiškinti ar 
CIO yra pasiryžusi toliau tęsti 
derybas streikui likviduoti ir 
konfliktui prašalinti.

Tolles jau tarėsi su Vultee 
bendrovės vadovybe, kuri pa
reiškė norą derėtis su darbinin
kų paskirtais delegatais.

Atvykęs majoras Simpsou 
deda pastangas greičiau likvi
duoti streiką, nes orlaivių ga
minimas yra būtinas Amerikos 
apsaugai. Kiekviena be darbo 
praleista valanda yra brangi.
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Dede Amerikonas
Bronė M—tė

(Tęsinys)

Trečiadienį po pusryčių An
tanas su Onute išvažiavo dobi
lų vežti. Dobilų laukas buvo ne
toli nuo klojimo, todėl tikėjo, 
kad tabui lengvai bus galima 
suvežti. Nors diena ir ilga, bet 
iki prisikrauna vėžinių lauke, 
iki jį iškrauna šieninėje, sugaiš* 
ta daug taiko. Bet nežiūrint į 
visų tai, temstant dobilai buvo 
jau šieninėje.

Naručiai į turgų važiuodavo 
visuomet anksti, bet šį ketvirta
dienį išvažiavo dar anksčiau, 
nes nenorėjo, kad jų gražųjį 
sviestų saulės šiluma perdaug 
sugadintų. Narutiene buvo la
bai patenkinta, kad jinai šį ket
virtadienį savo ūkininkavimu 
taip smarkiai paaugėjo. Malonu 
buvo jai prisiminti, kad jos 
nuolatinės p.rkūjos irgi turės di
desnį patenkinimų, nes sviestas 
ne liktai plytelėse, bet ir į spe
cialų popierį įvyniotas.

Narutiene norėjo visas tas 
plyteles išimti iš šalto kibiro ir 
sudėti ant švarios lentos, bet 
tai daryti nebuvo galima, nes 
saule negailestingai ėmė kailiu-

pirkėjoms, kurios visados iš Na
ručių pirkdavo. Vaistininkė la 
bai nustebo pamačiusi, kad vie
loje gabalinio sviesto jinai šian
dien gauna suformuotų ir gra
žiai sutvarkytų.

— Ar jau centrafugų įsitaisė
te, p. Narutis, kad toks gražus 
ir švarus sviestas.

—Ne, ponia, bet tiktai pradė
jome formuoti ir vynioti į svie
stinį popieiį, nes taip daryt 
švariau.

Vaisi.ninkč šiandien už taip 
gerai ir š\aiiai sutvarkytų svie
sto svarų mokėjo po penkias

tų Ketvirtadienį. Antanas nieko 
nesakė, nes t-krai jisai nežino 
jo, kiek molina buvo susitaru
si už svarų. Buvo jau beišeinąs

........ . ...............  ........... t

—Atvežėme 15 svarų, — ta
rė Antanas, — bet nežinau, kiek 
motina jau išpardavė.

Vaistininkė greitai nuskubę* 
jo prie Naručių vežimo, nes 
šiandien jai reikalinga daugiau 
sviesto. Atėję prie vežimo pa
matė, kad Jų vežimas apstotas 
daug įvairiausių pirkėjų,. Anta
nas manė, kad kas blogo atsiti
ko, bet pasirodė, kad Naru tie- 
nes formuotas sviestas daug 
kam patiko, todėl prisirinko 
tįek daug pirkėjų ir visi norėjo 
gauti tokio gero, švaraus ir ne
brangaus sviesto. Antanas su 
vaistininke prasigrūdo pro žmo
nes ir priėję paklausė, ar dar 
turi sviesto, Pasirodė, kad liko 
tiktai penki svarai, iš kurių du 
svarus paėmė vaistininkė, o li
kusius bematant nupirko kitos 
pirkėjos.

Vaistininke paprašė, kad da
bar kiekvienų ketvirtadienį jai 
reikės duoti po tris svarus, ir 
jinai mokės po penkias kapei
kas brangiau už svarų.

Vietos žydės girdėdamos, kad 
N’arutienės sviestų taip gerai į- 
vertina vaistininkiene, irgi pa- 
kėlė kainų ir norėjo iš jos gau
ti, bet nieko nepadarysi. Tie 
pirkėjai, kurie negavo sviesto, 
tai pirko nors surius ir Naru
ti e nė nė nepajuto, kaip visas 
savo prekes pardavė ir paėmė 
gerų kainų. Visos pirkėjos atei
nančiam kelvirtad.eniui užpra
šė: kuri 1, kuri — 2 ir daugiau 
svarų sviesto, siūlydamos net 
iš kalno pinigus, bet Naručiai 
buvo tokie jau žmonės, kad iš 
kalno pinigų neimdavo, nes jų 
akimis žiūrint, taip daryti ne- 
patogu.

Naručiai nepaprastai greitai 
išpardavę visas savo prekes ir 
prisipirkę tai, kas jiems veika? 
inga, negaišuodami išvažiavo 
namo. Važiuodama namo Na
ru tienė papasakojo Aritaiuii;

ir jie norėjo sužinoti, kaip ėjo 
prekyba formuotu sviestu. Kuo
met Narutiene ir Antanas pa
pasakojo, kad prekyba ėjo ne
paprastai gerai ir kad tų svies
tų ne tiktai grųjbstyte išgraįb- 
stė, bet ir brangiau sumokėjo. 
Naručiai buvo nepaprastai pa
tenkinti.

Tokio pasisekimo nuopelnai 
buvo Antano sumanumas, todėl 
pasitikėjimas juo buvo dar di
desnis. Dabar niekas iš namiš
kių neabejojo, kad būtinai rei
kia statyti ledaupę ir kiek gar 
Įima geriau šerti karves. Apie 
tai, kad karves reikia šerti do
bilais ir šienu niekas neabejojo, 
bet Ąnįanųs ėmė galvoti, kad 
žiemos metu, kada pabrangsta, 
būtinai karvėms reikia duoti ne 
tiktai dobilų, bet reikia duoti ir 
miltų, nes tuomet tikrai gerai 
apsimokės.

Antanas būdamas Bebirvos 
dvare pamate, kad runkeliais 
MŽsodytj dideli plotai ir sužino
jo, kad jais šeriamos karvės. 
Jisai galvojo, kad tokius run
kelius ateinančiais metais būti
nai sodins, tiktai reikia sužino
ti, kokie tie runkeliai, kur gau-

RAUMENŲ skaudėjimai 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieks nepaprastą palengvinimą 
reųnjatiškų Gausmu, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau» 
menų ąkaudsjįmų vien išsitrindami SU 
Pąįn-Ęxpelleriū. šis sensacingas jini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa- 
lenąvJnimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jus bonkutę 
Pain-Ęjfpellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellejrio inkaru aut dęžutės.

• 'i t »'
LITHUANIĄN IBS

Jo, kų statys is tų akmenų, bet ICovn Tnof'ii finorlfii dabar in tikslas aiškus. Tokiu 1VdrO HICU1 dllgldl

kė, ir, matosi, buvo nuėjusi pa
sitarti su savo vyru; atėjusi ji

Ar galiu gauti dar pora 
svarų tokio sviesto?

nių žydės, kuomet sužinojo, kad 
ir formuotas sviestas pardavi
nėjamus tokių pat kaina, kaip 
r ne formuotas.

Namo parvažiavo nepapras
tai anksti, nes neturėjo kų da
ryti. Namiškiai irgi laukė, ne,s

sodinti. Tų visų Antanas nusi
statė išsiaiškinti ir ateinantį pa
vasarį būtinai įgyvendinti.

Turėdamas valandėlę atlie
kamo laiko Antanas rengė me
džiagų ledaunės statybai ir sa
kė, kad kaip tiktai ateis ruduo, 
sumažės darbai, tai būtinai im
sis darbo.

Taip dirbant nepajuto, kaip 
atėjo šienapiutė, kurios Anta
nas nebijojo, nes jisai buvo tvir
tas vyras ir pasitikėjo savimi. 
Sunkiau buvo su rugiapjūtę, 
nes rugiai buvo labai geri, o 
darbininkų niažai. Tai suko gal
vų, kaip čionai reikės apsidirbti.

Artinosi rugiapiutė ir Anta
nas buvo nusistatęs nesamdyti 
daugiau darbininkų, o apseilj 
savo jėgomis. Jisai sumanė pa
daryti taip:; jįsai su Onute 
piaus, o tėvas pėdus nešios į 
eiles, o jeigu nesuskubs, tai irg, 
nedidelis dalykas. Kaip suma
nė, taip ir padarė. Kai tiktai 
jau buvo galima pradėti rugius 
pjauti, Antanas nie|<o nelaukda
mas tų darbų pradėjo dirbti 
Darbas buvo sunkus, bet pasi
ryžimas ir rimtas nusistatymas

......................................................................................i i ■■■■■ "i

pradžioje miestuose kaimu dar
bininkams gyvenimas būna sun
kus, nes jie įpratę dirbti visai 
kitus darbus, todėl prisitaikin
ti prie fabriko darbo ir juos iš
mokti yra sunkti ir sudaro 
daug rūpesčių,. Antanas žinojo 
ir tai, kad Juozas stiprus ir ge
ras (taiidninkas, pęt namuose 
buvo' lepinamas, todėl sdvaran* 
kiškas gyvenimas jam buvo 
sunkus, Apie tai Antanas nepa’- 
sakpjo namiškiams, o ypatingai 
motinai, nes žinojo, kad moti
niška širdis yra labai jautrį ir 
jai sunku pergyventi susiduriu* 
siuš sunkumus^ Motinai vaikai 
yra viskas, — jos širdis rami/ 
kuųmet vaikai aprūpinti visa* 
kuę,

Taip laikui bėgant artinosi ir 
ruduo, o Antanas norėjo jau 
pradėti statyti ledaunę, Tam 
darbui jis ne tiktai ruošė -pia* 
nūs, bet rengė ir medžiagų. Jau 
ir seniau Antanas savo laukuo* 
sc rinkdavo akmenis ir tvarkin
gai juos sudėjęs gajiepdavo pa* 
mo, peš ūkyje visokia medžia
ga yra reikalinga. Nors tais lai
kais jisai neturėjo aiškaus t-ks-

dabar jo tikslas aiškus. Tokių 
akmenų jisai buvo prisivežęs 
labui daug. Kaimynai net juok
davosi, kad Narutis nori sta
tyti^ akmenų muro gyvenamus 
namus, bet Antanas į tokias 
kaimynų pašaipas nekreipė jo
kio dėmesio ir dirbo, tai 
jam buvo ‘reikalinga.

Vienų sekmadienio rytų 
tanas su tėvu apžiūrinėjo 
kus Ir kalbėjosi kitais ūkio rei-

kas

An- 
lau-

buvo ir ledaunės statymas. Ji
sai Įtikinėjo tėvų, kad dabar 
pats geriausias laikas tų darbų 
dirbti, nes skubieji laukų dar
bai jau nudirbti, todėl prie le- 
dannė6 statybos bus galima 
gauti ir pasisamdyti darbinin
kus. Tėvas jo planams nesiprie
šino, tiktai jisai sakė, kad rei
kia paiipti meisterį ir tegul sta
tę, Antanas su tuę sutikti net 
galėjo, nes jisai gerai žinojo, 
kad tokia statyba nereikalauja 
ypatingų meisterių ir tikį darbų 
gali padaryti kiekvienas sųmo- 
ningas žmogus, juo labiau, kad 
čionai tokio žinojimo, kuris rei
kalauja mokėjimo st.atyti nar 
mus, nebuvo reikalinga. Visai 
kitoks reikalas su žemės kasi
mu ir mūrijimo darbais, — 
Antanas buvo nusistatęs, kad 
statonios ledaunės šonus ir ga
lus reikia iš akmenų išmuriti. 
Ttatai darbas jam daugiausia 
ir kvaršino galvų: kaip reikia 
padaryti, kad tokios akmeninės 
.sienos butų stiprios ir nebijotų 
vandens.

(Bus daugiau)
1 F"-'-—------ - ------------ - ----------

pastate 84 laivus
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

17 d. — Anglijos laivyno mb 
nisterijos atstovas atvykęs į 
New Yorkų pareiškė, kad karo 
metu Anglijos laivų dirbtuvėse 
pastatė 84 naujus laivus.

Darbo sąlygos buvo sunkios, 
nes vokiečiai dažnai bombar
duodavo dirbtuves, bet laivų 
statyba nenutraukta. Tuo pa
čiu metu Anglija pabaigė apie 
šimtų deųtrojerių ir 20 lengvų 
kreiserių.

Anglai dabar stato laivus, sa
ko atstovas Ishervvood, kaip 
amerikiečiai automobilius. Pa
ruošė tinkama modelį ir dabar 
dirba laivus serijomis.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AV®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki fl 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S, Węsternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

T"‘V**1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
'5 V‘.į

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE *

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Are.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI3TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį l

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. .

vąkaro, trečiadieniais ir sekmadie-
- niaįg pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

I)r. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Avi,

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS :
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tek Office Wentworth 6330 
Rez. Įlydė Vark 3395

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

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

KITATAUČIAI

CRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP .......... $9.50

geriausių
$7.65

taip dirbdama per kelias die
nas savo rugius' ir nupiove. 
Nuplovus rugius, buvo galima 
lengviau atsikvėpti, nes kiti vi
si darbai buvo daug lengvesni.

Nuplovus rugius, laisviau at
siduso ne tiktai Antanas, bet ir 
visa Naručių šeima. Rugiapiu- 
te kėlė didžiausių susirupin mų, 
nes jie neturėjo reikiamo kiekio 
darbininkų, o rugiai, kaįp ty
čiomis, buvo nepaprastai geri/ 
Rugių vežimas nors ir sunkus 
darbas, bet jis Naručių šeimai 
buvo pakeliamas, nes Onutė ir 
Antanas — stiprus ir patvarus

Pasirodė, kad prie rugių ve 
žimo būtinai reikėjo pasamdyti 
vienų moterį, nes Narutiene tei
kiu sunkių darbų dirbti visaį 
negalėjo, Narutis, nors ir senaš 
buvo žmogus, bet vyras liekų 
vyru ir yra daug ąlspaiesms.

Kviečiai, nors ir gerai paau
go, bet juos nuplauti ir suvežt- 
ti Naručių šeima pati pajėgė. 
Taip laikui bėgant atėjo ir kiti 
ūkiški darbai — kaip vasaro,- 
jaus piovimas, vežimas, bet tie 
darbai buvo diiug lengvesni iį’ 
jiė nesudarė jokių supkumų.

tai Naručių šeimos nariai ūžsi- 
grųdino, bef Antanas buvo pa
tenkintas tuo, kad djdelę da).

1—\ . • koplyčios visose
J—J y JkSZ cl 1 Chięagos dalyse

1111 ■ ...................... ... . I".——■—

Klausykite inumi programų Antradieni* l> teštadlonie

M POVILU MALTIMIERU.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tek Yard 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
8

DR. HERZMAN
; IŠ K U Sijps

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 
elektrikps prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI

No. 2699

COMt I9*o, NSGOlSęRAFt SgRVICG, INC.

BEGINNERS CHQICE PATTERN 2699

No. 2699—pavyzdys rašto Jovęs kgpUb padaropms iš gb 
liekamų medžiagos šmotukų. Ir naujokė gali lepgvąį padarytį

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DpPT 

| 1739 So. Halsted St, Chicago, DL 

čia įdedu 10 centų ir prdŠau atsiųsti man Pavyzdi Nq.

I Vardas ir pavardė

1 Adresas...,...............

tne rugių yežiino teko pasam
dyti vienų motprį.

Per tų laikotarpį Naručiai ijs 
Juozo jųų buvo gavę kelis laiš
kus ir žinoję, kad jti sunūs lai- 
mįhgai nuvažiavo į Ameriką ip 
lenai susirado $uu darbo. Anta
nas, nors ir nebuvo buvęs Afne- 
riboję, bet jisai buvo daug skai
tęs apie miestų dųrbinįnkų gy
venimų, todėl jisai žinojo, įad

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1419

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

ANTANAS PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

L J. ZOLP
1646 \y.est 46.th Strejet Phoiię YARds 078X

■«r

S, P, MAŽEIKA YARds 1188
3319 Lfitpapica Avenue YARds 1JL39

LAUKAWICZ IR SŪNUS 
2314 West £3rd Pta<# Phone CĄNal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270
JĮHiiį I^».^ ' ■'I111 I. U'i’".h' '■ -J . 'I ' į....... . . I t,J

nr
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P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

■

V

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Wiestęrii Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

NARIAI
p

Chicagos, 
Cicero į 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
fllllltllllllltllllllllllliaillltllltllllli

llllllllllllli'llllllllllllllllltlllllllll

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
•IIIIIIIIIIHIIIIIIBIHIIHUIIIIIIIIIIIIII

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai__
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS

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

2

Phone GROvehill 0142
Phęne Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Miestas ir valstija

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijog Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOUjLEVARD 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

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 yąj, Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Teiephope PLAZA 3200

ADVOKATAI

į

C

Dr. F. Pulsuoki Le Vaij
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 

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

Telefonas SĖELEY 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 8T, .. (

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Mieste ofisas—127 N. Dearborn St
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais įr Sekmadieniais 

—pagal sutartį

r

x ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Rnom 1230
Q£iso tel. CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde Park 3395
i

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HĄLSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL Vlptory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ky- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE*’
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DIPLOMATIJA AMŽIŲ BŪVYJE
Diplomatų peštynės dėl pirmų vietų. — “Sunkios pro
blemos” tarptautinėse konferencijose. — Kalbų reikalas

Keičiasi laikai, kartu su jais 
keičiasi ir papročiai visuose 
kraštuose ir visose gyvenimo 
srityse. Tatai atsiliepia ir į dip
lomatinius papročius. Senai
siais laikais į diplomatinę tar
nybą buvo renkami žmonės iš 
visuomenės pačių viršūnių, iš 
aristokratijos. Dabar į diplo
matus eina įvairiausių visuo
menės sluoksnių žmonės, be 
jokių paveldėtų laipsnių ir ti
tulų. Savaime suprantama, kad 
tatai ir į diplomatinius papro
čius neša naują dvasią. Jau ne
beskiriama tokios reikšmės eti
ketui, visokioms ‘ kiniškoms 
ceremonijoms” ir dėl to seno
sios mokyklos diplomatus, j 
pirmą vietą stačiusios ceremo
ningumą, dažnai suima siaubas.

O pažvelgę į diplomatijos is
toriją dar giliau, pamatysime 
daug ko įdomaus ir, dažnai, 
mums juokingo.

Senosios mokyklos diploma
tai didžiausią, pirmaujančią 
reikšmę skyrė visokioms išori
nėms smulkmenoms, apeigin- 
gumui, puošnumui. Į tai žiūrė
ta labai akylai, dėl jų diploma
tai buvo pasiryžę sukelti net 
karus, supiudyti ištisas tautas, 
štai keli tokie pavyzdžiai.

Kai dvi valstybės sudaryda
vo prekybos ar politinę sutartį, 
kildavo klausimas, kuri iš su
sitariančiųjų valstybių sutar
ties tekste turėdavo figūruoti 
pirmoje vietoje. Pavyzdžiui: 
‘‘Šią sutartį sudaro Prancūzija 
ir Ispanija’*, ar priešingai: “Is
panija ir Prancūzija“?
-------L- . , ■ ..  į ■ 

'ROOFING 1
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS ' 

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

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli ■ šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda . ............. 2c 
Maliava, reg. $1.95, spec $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3|4c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) .. 10c 
Storrrt Sash, did. mierų, $1.00 
t kaip yra, ............  •
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO. 

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTB 2101

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

vai. dienos, 
i- .

COAi.' 
į.n-—: n

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Senovėje šiuo atžvilgiu įvyk
davo net rimti konfliktai. Pa
galiau, XVI amžiuje buvo įves
tas toks paprotys: dviejuose su
tarties egzemplioriuose susita
riančiųjų valstybių vardai bu
vo rašomi dvejopa eile: viena
me egzemplioriuje buvo rašo
ma, — “Prancuzja ir Ispani
ja susitaria”, o antrome — 
“Ispanija ir Prancūzija“. Tokiu 
budu buvo apsaugoma abiejų 
valstybių garbė.

Diplomatų kalboje tokia 
priemonė buvo vadinama “al- 
ternatu”, bet su juo ne visi su
tikdavo. Didžiųjų valstybių at
stovai dažnai reikalaudavo, kad 
abiejuose sutarties egzemplio
riuose pirmoje vietoje stenėtų 
jų valstybės vardas. Taip buvo 
1651 metais, prie karaliaus 
Liudviko XIV, kuris, sudaryda
mas sutartį su Šved ja, griež
tai nenorėjo laikytis alternato. 
Tik nusileido kai asmeniniai 
pasimatė su švedų karaliumi 
Gustavu Adolfu, kuris jam la
bai patiko.

Labai rimti diplomatų kon
fliktai įvykdavo dėl vietų. Kiek
vienas pasiuntinys arba kitoks 
bet kurios valstybės atstovas 
reikalaudavo sau ypatingo dė
mesio ir įvairiose iškilmėse 
stengdavosi atsisėsti pirrnon 
vieton. Bet jo kolegos diploma
tai taip pat gindavo savo gar
bę, atstovaujamųjų valstybių 
prestižą, taip pat reikalaudavo 
pirmos vietos. Dėl to įvykdavo 
kartais gana rimti susirėmimai.

1633 metais Kopenhagoje 
Prancūzijos ir Ispanijos amba
sadoriui ,koųę.susipešė,.,.Tai bu
vo prieš sosto įpėdinio sutuok
tuvių iškilmes. Abu ambasado
riai pretendavo į pačias garbin
giausias vielas. Geremonmeiste- 
ris nežinojo, kur dėtis. Prie, pat 
salės durų prancūzų ambasado
rius, labai karšto budo žmogus, 
pareiškė:

—Leidžiu jo šviesybei Ispani
jos ambasadoriui pasirinkti pa
čią garbingiausią vietą, o pas
kui aš jį iš tos vietos .švarysiu 
ir pats atsisėsiu.

Buvo Leįsykstąs didelis skan
dalas, kurį nutildyti pavyko tik 
pačiam Danijos karaliui įsiki
šus.

Peštynės dėl vietos prie sta
lo tarptautiniuose susirinki
muose senovėje būdavo papras
tas dalykas ir nuolat duodavo 
pagrindą įvairioms kalboms 
diplomatų sluoksniuose.

1661 metais Londone, kai 
švedų karalius vizitavo Angli
jos karalių, iškilmingai vyks
tant į Buskinghamo rumus su
sipešė Prancūzijos ir Ispanijos 
pasiuntiniai. Peštynėse labai 
aktingai dalyvavo ir gausingi 
abiejų palydovai. Peštynių prie
žastis buvo nepaprastai svarbi:

kurio vežimas turėjo važiuoti 
pirmuoju.

Nei vienas, nei kitas nenorė
jo nusileisti. Vienas kitą pradė
jo plūsti gatviniais, visai ne 
diplomatiškais, žodžiais, paskui 
vienas kitą pradėjo kumščiuo
ti. Peštynės buvo labai žiau
rios, su sužeistaisiais abįejos? 
pusėse. Patyręs apie įvykį pran
cūzų karalius Liudvikas XIV 
pagrasino Ispanijai karu, jei 
Prancūzija nebus atsiprašyta. 
Ispanija nusileido ir karas bu
vo išvengtas.

Žmonija žengė pirmyn, vi
duramžis su jo barbariškomis 
pažiūromis į garbę toli pasiliko, 
diplomatų pasaulyje vis dar 
tebeviešpatavo senieji papro
čiai. 1786 metais, jau prieš 
prancūzų revoliuciją, Londone, 
karaliaus rūmų baliuje dėl vie
tų žiauriai susiginčijo prancū
zų ir rusų pasiuntiniai. Nueita 
net iki dvilokos. Rusų pasiun
tinys. grafas Palejus, kuriam 

iššovėpriklausė pirmas šūvis, 
į orą; jo priešui nieko kito ne
liko, kaip tą patį padaryti. Įvy 
ko tipiškai prancūziška dviko
va, bet garbė buvo apginta.

Nemažai konfliktų įvykdavo, 
kai kildavo klausimas, kas pir
mas turi įeiti į salę per konfe
rencijas. Sumanyta net ruošti 
konferencijas tokiose salėse, 
kuriose yra daug durų. Jei lai
mingai pavykdavo išspręsti tą 
nepaprastai svarbų klausimą, 
kildavo naujas: kokia eilė kon
ferencijos dalyviai turi sėdėti? 
Sugalvota posėdžiauti prie ap
valaus stalo, kur visos vielos 
vienodos. Bet kildavo naujas 
sunkumas: kiekvienos valsty
bes atstovas norėdavo gauti 
vietą greta konferencijos pir
mininko. Konfliktai vis tiek tę
sėsi.

Tik 1856 m. Paryžiaus kon
ferencijoje sugalvota paprasta 
priemonė: valstybių atstovus 
susodinti abėcėlės tvarkoje, pa
gal prancūziškus pavadinimus. 
Tokiu budu, pirmoje vietoje 
sėdosi Austrija, po jos Prancū
zija, Anglija (Grande Bre- 
tagne), Prūsija, Rusija, Sardi-

šiek t’ek siamiečiai, kiniškai 
gerai mokėjo s’amieliai, o Ro- 
bertsas šiek tiek.

Iš viso, prancūzų kalba iki 
paskutiniųjų laikų buvo visų 
pripažinta diplomatinių santy^ 
kių kalba. Tik 1919 metais Ver
salio taikos konferencijoje prieš 
ją sukilo Wilsonas ir Lloyd 
George: jie pareikalavo, kad 
tokios pat teisės, kokias turi 
prancūzų kalba, butų pripažin
tos ir anglų kalbai. Net kieta
sis Clemenceau, pirmininkavęs 
konferencijai, turėjo nusileisti. 
Versalio sutarties 9 paragra
fas sankęionnoja abiejų kalbų 
lygias teises. Tatai vykdoma ir 
praktikoje — T. S-goje ir tarp
tautinėse konferencijose. Be
rods, Locarnc, Strezoje, Vene
cijoje ir kitose pokarinėse kon
ferencijos^ nebuvo laiko kalbos 
pasirinkimo reikalams: kalbė
jo, kaip galėjo, su vertėjais ir 
be jų — kad tik galima butų 
susiprasti. Senosios tradicijos 
nebeteko savo galios.

Prancūzų kalbos hegemoni
jai, išsilaikiusiai per du am
žius, atėjo galas. Jos vieton at
ėjo dvi kalbos; kurios taip pat 
kažin ar išsilaikys. Reikia ma
nyti, ateities tarptautiniai kon
gresai ir konferencijos labai 
primins Babelio bokšto statybą. 
Kiekvienas kalbės savo kalba ir 
didžiųjų valstybių atstovams 
teks išklausyti kalba kiniškai, 
persiškai ir t. t.

Ar nebūtų geriau, kad atei
tyje tautos rastų bendrą kalbą, 
kurios juk jau seniai ieško. Ko
kia ten bebūtų ta kalba, vis 
dėlto ji butų geresnė už patran
kų kalbą. Apie tai tuo tarpu 
tenka tik svajoti... [“L. A.’’]

• štai dar dvi medžiojimo 
aukos: Blaine Cummings, 261 
Sunset a'venue, Grlen Ellyn, ir 
Ray Pampinella, 745 Willard 
Court. Juos pašovė kiti medžio
tojai bemedžiodami prie W*ood- 
slock ir Algonųuin, III.

4

Vokietija (Allemagne) ir pir
moji vieta konferencijose teko

Kaip buvo pieštas 
Šv. Abakuko pa

veikslas

nytelę, statytą 1501 m. Linku
vos ir aplinkinių dvarų valdy- 

kažkokios Kotrynos de 
Ši pati valdytoja 

buvo užrašiusi 400 
žemės ir 12 grįčių

tojos 
Scheimos. 
bažnyčiai 
dešimtinių
baudžiauninkų. Jai mirus, visi 
dvarai atiteko didikams Bialo- 
?ąrams. Bialiozarai, būdami 
reformatai, bažnyčią su žeme 
ir visais turtais atidavė kalvi
nams. Katalikai turėjo pasiten
kinti mažyte koplytėle. Vysku
pas Merkelis Giedraitis, 1576 
m. lankydamas parapijas, už

apie tą neteisybę, patarė para
pijiečiams kreiptis į teismą. Pa
rapijiečiai padare, kaip buvo

mėjo (Upytės pavieto aukš
čiausiame teisme). Tačiau kal
vinai nenorėjo su tuo sutikti ir 
bažnyčią bei turtus valdė to
liau (maždaug dar šimtą me
tų). Pagaliau visas reikalas pa
siekė net karalių Joną III So- 
bieskj. Karalius nusprendė, 
bažnyčia su visais turtais 
būti grąžinta katalikams.

Tuo tarpu Linkuvos bažny
čioje kiekvienas gali pamatyti 
didelį karaliaus Jono II Sobies
kio paveikslą. Tai Linkuvos ka
talikų padėkos ženklas kara
liui, kad jis tomis dienomis

kad 
turi

dai. Tačiau tuo budu pareikšti 
karaliui padėką linkuviečiai 
susiprato ne tuoj, o tik 1835 
m. Tais metais užsuko į Lin
kuvą kažkoks dailininkas. Jis 
tad ir buvo pristatytas dirbti. 
Tačiau visas sumanymas ką 
tik nepasibaigė liūdnai. Tuo 
laiku kaip tik prigužėjo pilna 
Linkuva kazokų, kurie vis dar 
tebegaudė 1831 m. sukilimo da-

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE ra8’tc necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chieagos) 

kainuoja $5.00, Chieagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite žino antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

iš Vokietijos pirmumą paveržė 
mažiukė Albanija, vis tai abė
cėlės dėka.

To labai paprasto ir visus pa
tenkinančio budo tarptautinės^ 
konferenc'jose laikomasi ir 
šiais laikais. Mažiukas nesusi
pratimas įvyko tik su Jungi. 
Amerikos Valstybėmis: 1899 
metais pirmoje Haagos konfe
rencijoje tik šiek tiek pasigin
čijęs sutiko sėstis pagal raidę 
E Etats Unis), bet antrojoje 
Haagos konferencijoje, įvyku
sioje 1907 metais, amerikiečiai 
panorėjo sėsti aukščiau pagal 
A raidę (Ameriąue). Su jais 
nesiginčyta ir nuo to laiko 
Jungt. Valstybių atstovas kon
ferencijose sėdosi trečioje vie
toje, po Albanijos ir Vokietijos. 
Berods, dabar Albanija jau ne- 
befiguruos.

Tarptautiniuose santykiuose 
daug painiavų, nesusipratimų 
ir konfliktų buvo dėl kalbos. 
Tik nuo XVIII amžiaus vidu
rio prancūzų kalba priimta 
valstybių tarpusaviams santy
kiams, kaip kad viduramžiuose 
buvo lotynų kalba.

Bet už Europos ribų prancū
zų kalba kartais labai sunkiai 
skynėsi kelią. Štai vienas įdo
mus įvykis iš diplomatinio gy
venimo.

1833 metais Jungt. Amerikos 
Valstybės pasiuntė laivyno ka
pitoną Robertsą į Siamą pre
kybos sutarčiai sudaryti. Nei 
Robertsas, nei siamiečiai v eni 
kitų nesuprato, o prancūzų kal
ba Siame dar nebuvo įs’gjusi 
pilietybės teisių, tad abi šalys 
ilgai vargo ’ ieškodamos išėji
mo. Pagaliau, reikalą išsprendė: 
sutartis pasirašyta portugalų ir 
kinų kalbomis, nes portggališ- 

jkai gerai mokėjo Robertsas ir

lyvius. Keli kazokų vyresnieji, 
pamalę piešiamą paveikslą, Šo 
ko ant dailininko ir klebono, 
rėkdami, kodėl šis prakeiktas 
lenkas tapomas. K’ebonas, iš
girdęs tai, tik pabalo, bet dai
lininkas gana ramiai paaišk'no, 
jog esąs piešiamas ne lenkas, o 
šv. ALakukas. Kazokai tuo pa
tikėjo. Žinia apie šį įvykį su 
kazokais greitai pasklido apy
linkėje ir žmonės pradėjo So
bieskio atvaizdą vadinti šv. 
Abakuko paveikslu, visai nepa
galvodami, kad tokio šventojo 
gal visai nėra. Taip pat šį pa
veikslą kai kas vadina dar ir 
dabar.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, DLL.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD 1NN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chieago, III.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

JEI RAUMENYS SU- 
STYRĘ IR SKAUDUS

Jus gerėsitės raminančiu, šil
dančiu, paremiančiu veikimu 
Johnson’s Red Cross Plaster. 
Pašalina nugaros ir strėnų 
skausmus pasireiškusius nuo 
raumenų skausmų, raumenų su- 
stipimo, niksterėjimų, sukimų, 
ir pa.nrastų krutinės slogų. Eko
nomiškas.

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITLĮ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina
$9-50
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 ..
dier»a ■ ir aukŠ.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2458 WEST 63r<l STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėtų
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

ie
arcus

Jaunųjų Svajone... Senųjų Viltis

Nuosavas NAMAS! /*5

Svajonės Išsipildys Jei Kreip
sitės Į Universal Savings ir 

Loan Associątion!

NUOSAVAS NAMAS ... kur nieko ne
kliudomi galite su šeimyna linksmai, 
laimingai gyventi ... Moderniškas namas... 

pastatytas tiktai jums, taip kaip jaunose die
nose jį sapnavote . . .

Jis ne sapnas, bet realybe, kurią su pa
galba Universal Savings and Loan Ass’n. 
galite lengvai atsiekti- Pradėkite taupyti 
šiandien! Nors dalelė jūsų sunkiai uždirbtos 
algos priguli jums—^-įr jūsų svajonėms!

UNIVERSAL SAVINGS &
1739 SO. HALSTED STREET . . 'J ' ■ . • . • . .

(‘'NAUJIENŲ” NAME)

PASKOLOS
Lengvais

Išmokėjimais

Perkant

Taisant

Remontuojant

Statant

LŪAN ASS’N
Tel. CANAL 8500

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

iš stoties —

W.GE.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

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

MADŲ

PATTERN BOOK

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

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chieago, III.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
....... —

įdėliai apdrausti iki $5,000. .per Federąl Sąvings and Loan Insurance Corp., Washington, D. C.
• _________________ - • ■■ - . ■ . .______________________ ____
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NAUJIENOS
The Lithua.nian Daily News

Pyhlįshed Daily Escent Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Įnc.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Sųhącrįptįon Ratas:
$5.00 per year |n Cąpada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Epteped as Second Class Matter 
March fth $914 ąt the Post OffĮce 
of Chicago. nrM uudėr the act of 
Margį ?rd Zę79.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted 
Chicago, Ilk telefonas Canal 8500.

Dvi konvencijos

Juo Mussoliniui prasčiau sekasi, juo garsiau jisaj 
kalba.

Jo nenugalimi legionai buvo sulaikyti Afrikoje ir ne
garbingai sumušti Graikijoje. Bet jisai šaukia sunaikin
siąs Angliją! <

Sunaikins kuo? Liežuviu?
Pirmįausįą jįsąi tųręs #<sunaikintį” grąikus, kurie 

kolkas ne tiktai nesiduoda naikinami, bet pliekia juod- 
marškiniams kąjjį, taip kad šie dumia atgąl, nespėdami 
ną pąsįimtį savo ęužęjstajų.

Italų “diygę,, žądą Jąįmėti pergalę, kad ir jam reikė
tų muštis su gryjkais #<dp mėnesiu arba dvyliką”. Bet 
jejgų jisai turęę J^ąrįąutl 13 mėnesių Graikijoje, tai iš 
kų? jisąf gaus ąjjajays, maisto, plieno, anglių ir.kįtų me- 
d^iągų, bę kwli| karo vedima8 yra negalimas?

’MųssolĮnĮę žygįąį dabartiniame kąre daro tiktai gė
dą jo Hąšięs” partneriui.

■i»wjcgr.i.i...j|j ■ . y. ■1 --------- -

Rusiją pavers nacių “dominija”
Diplomatinis Londono laikraščio “Times” korespon

dentas pašo, kąd Hitleris nori įsteigti sovietų Rusijoje 
lėktuvų dirbtuves ir dokus laivams, ypač submarįpoms 
dirbti, kad anglų bombonešiai nebegalėtų pasiekti vokie
čių ginklavimosi įmonių. Dabar anglų bombos tas įmones 
dažnai sudaužo.

Susitarę su Maskva, naciai sakosi turėsią “savo Ka
nadą”. • ; . .

To korespondento žiniomis, šitąs Ęjįjęyję sumanys 
ipas buvo svarstomas Berlyne, kuęiųet “draugas” Molo?

. Į Atlantic City vakar suvažiavo Industrinės Organi
zacijoj Kongresą ųnijų atstovai, o į New OrJeans — Ar 
menkos Darbo Federacijos, šitų dviejų organizuoto dar
bininkų judėjimo grupių konvęneįjos galį turėti febąi di
delę reikšmę np tiktai Amerikos darbininkų, bęt ir yisp 
krašto ateitai,

CIO konvencijai teks išsirinkti naują vadovybę. Dik
tatorius John L. Lewis pareiškę, kad Jisai iš vadovybėj 
pasitrauks, kaip kad buvo žadėjęs prieš J. V. preziden
to rinkimus, kuomet jisai pasakę, kad, jęigu Ręosevel- 
taę bus išrinktas, tai jięai (Lewis) rezignuos iš CIO pir
mininko vietos.

Bet neužtenka, kad pasitrauktų Lewisas. Reikia taip 
pat, kad CIO vykdomoji taryba birtų apvalyta nuo des- 
truktyviško elemęntp. Lewiso dėka, daugelyje CIO uni
jų įsiskverbė į atsakojningas vietas komunistiški f-penk- 
tąkojai”, Ęina gandai, kad Lewisas stengiasi su komu
nistų ir jų “bendrakeleivių” pagalba pravesti į CIO vyk
domąją tarybą kiek galint daugiau savo pakalikų. Tuo
met, kad ir pats Lewisas pasitrauktų, jisai vistiek ir to
liau galėtų tą organizaciją kontroliuoti.

O jeigu CIO kontrolė paliks LekijO rankoje, tai QIO 
neprieis prie taikos su Amerikos Darbo Federacija. Gali 
būti ir blogiau. Gali ir CIO suskilti, nes visa eilė stam
biųjų unijų, kurios priklauso prie CIO, yra pasiryžusios 
arba perorganizuoti CIO, kad Stalino agentai nebegalėtą 
panaudoti šį darbininkų unijų sąryši savo pragaištingai 
politikai, arba eiti lauk iš CIO.

Amerikos Darbo .Federacijos konvencijoje tokių aš
trių nuomonių skirtumų nėra. Bet konvencija turi ne
menką problemą apvalyti kai kurias, savo unijas nuo ra- 
ketierių, kurie jose yra įsigalėję. Tie nedori gaivalai, pri
siplakę prie keleto unijų (}r kai kur net patekę į jų yą- 
dus), diskredituoja visą darbininkų judėjimą ir duoda 
daug amunicijos į rankas darbininkų priešams.

Darbininkų taikos klausimu Am. Darbų Eed6F^ij.9S 
pozicija yra nuosaikesnė. Federacijos vądąi sakosi jutim 
ką atnaujinti taikos derybas su CIO ‘*beį ¥gląų4^ 
bet kurioje vietoje”.

Galima tiktai palinkėti, kad tos dvi darbininkų jų* 
dėjimo grupės susitaikytą, kaip galinį graikų. Jeigu 

, jiedvi nesusitaikys, tai pažanga, kuri buvo ląimęta sa* 
cialinės įstatymdavybės srityje per Naujosios DąĮyboj 
laikus, atsidurs pavojuje.
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tęyąę buvo ątsįląnkęę pąs pąęįųs ęu vizitą. Stalinas esąs 
tam sumanymui nepriešingas.

Vadinasi, bolševikai sutinka paversti Rusiją Hitlerio 
“dominiją’’. Fakftnai ji ir šiandien jau vaidina tokią ro
lę, nes prieš keletą savaičių pati Maskva viešai pasigyrė, 
kad ji aprųpipą Vokietiją kąrp medžiagomis.

ss-APŽ VALGAI
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GALABIJA ČEKUS 
DARBININKUS

rg—
Vienas vokiečių laikraštis rą

žo, kad Čekoslovakijos 
kuriuos nesvietiškai prislėgė na
cių diktatūrą, vartoja “pasyvų 
pasipriešinimą” prieš okupan
tus, t. y. dirba lėtai ir nęąkųrą- 
tiškaį. Gamyba Čekoslovakijos 
dirbtuvėse to pasėkoje smunka, 
nežiūrint ‘'gestapo” (nacių po
licijos) grasinimų ir teroro.

čekų dirbtuvėse kartais įvyk
sta ir sabotažo aktų.

“Neseniai okupantų vy
riausybė”, sako tas laikraš
tis, “įjubapdė mirtim keturis 
čeįų darbininkus, kurių var
dai jau yra žinomi: Methoį 
Rącek, Josef Svoboda, Ęąrl 
Cihąl, Jarpmir Perką. Jie nų- 
galibintį už jai, kąd jie nuė
mę diržus nuo mašinų teki
nių, 4aip kad įmonė tyrėj p 
Į<e|ioms dienoms sustoti.”
Žinios apie sabotažo aktą,s 

pasiekia užsienį ir iš pačios Vo
kietijos. Pavyzdžiui, vienoje 
Braunschweigo dirbtuvėje syge-? 
do mašinos dėl to, kad į alyvą, 
kuriuo jos tepamos, kažin kas 
įbėrė smėlip.

MAHATMOS GANDHFO 
KELIU?

Jeigy žmoniją nori nusikraty
ti despotiško diktatorių jungo, 
tai:— žinote, ką ji turi daryti? 
Turi bėgti iš niiestų į laukus.

Bet pirmi^Vsia< žmones turi 
atsisakyti nuo metalų geję? 
žies ir aukso! Vietoje geležinių 
vinjų, jie tųrj vartoti mędinįųs 
vąšiukus. Tuomet žmonės išsi
vaduos.

šitokią pvąngęjiją skelbią 
''Tėvynėje” KJ. JyrgeĮionįs.

“žmonėms savo išsigelbėji
mui”, sako jisai, “yęiks pir
miausia atsisakyti puo meta
lų iy nevartoti jų, kol meta- 
tomo vergiją neprąnyfcs. Iš- 
syH g»|i pasirpflyHi kąd tąi 

ąonkn- Bet viąąi po. 
Vietoj vinių mes toe taip pe- 
sępjąi yiirtodayonie ipgdipips 
vąšipkos- Buvo taip totig n»- 
mij; kurie kovo pastatyti oe- 
pavsFtolos nei vienos vinies: 
0 Sįąpdiep pieą dar Jęngviąp 
galime apsėto be metalu 
Šiandien prgąmška ebemlja 
gali padaryti ją apgpienų 
viską, kas tik žmogaus gyve
nimui ir patogumui reikalin
ga. Ir tąj iš cįiemikų męą pir
miausia išgirdome tą šauks
mą : ‘Marš pirmyn! Meskime 
lauk metalus, pasivaduokime 
tiktai augmenimis!’ Tai yra 
šauksmas žmonėms išvaduoti 
iš vergijos. Sekant tą kauks
mą, godišių šaikoms bus iš
muštas ginklas iš rąųkų. Ka
da žmonės nebevartos meta
lų ir atsisakys dirbti geležies 
ir plieno fabrikuose, nebega
les būti nei kardų, nei šau
tuvų, nei kanuolių, nei šar
vuotlaivių, yęį tankų, nęi 
bombnęšių, nęi bP’Phų.

“Metalus bdįkptūojąnt, pir
miausia žmonėms tėkš trauk
tis iš metalinių miestų. Ne- 
sužiniaį jau žmonės dabar 
tą daro. O ką jie daro nešu
liniai, tą jie neužilgo pradės 
daryti ir sužinįai...”
Panašių evangeliją skelbia 

Malina 0ąpsi|)i IfldŲoi, jjjjO- 
nėriis. Jisai liepia ne pirkti au
deklų, kuriuos paganiįpa fabri
kai, bet patiems vępptį sjųjua ir 
naminėmis staklėmis austi me- 
dižiftgas drąbtojMRS- , IP^jo? 

Į “šventasis vyras” iš viso pąta-

via boikotuoti pramonę ir mo
kina žmones prięšiptis valdžiai, 
kuri juos spaudžia, pasyviai, 
nevartojant jėgos.

Jurgeljonis eina toliau. Jisąi
liepia nė tiktai nesiprįešinti. des
potams jėga, bet visai bėgti nuo 
jų. Jisąi mano, kad didžiausias 
žmonių pavergimo įrankis tai— 
metalas. Jo patarimų sekanį;, 
reikėtų atsisakyti nuo vartojį- 
mo ne tiktai vipių, bet ir peį- 
lių, spynų ir raktų durims už
rūkyti, nuo motorų — taigi, ir 
automobilių, lėktuvų, garlaivių 
ir mųtoripių jąchtų; nu.Q tele
fono įr tejegrąfo, nes toms sų- 
gisįel^imo priemonėms vartoja
mą metalinės yįelos (iš augme
nų padaryty siyĮy elektra nei
ną) ; nuo elektriškos šyiesos, 
pup lįnotype’ų (mašinų, kurio
mis liejama raidžių eilutės spau
stuvėse), nuo spaųsdinamųjy 
hre§ų W daugumos kitų spaus
tuvių įtąisy; reikėtų atsisakyt 
nuo geležinkejįų jr nuo nesu- 
sjęąiįpmoą daugybės kitų daly
kų, kurįups šiandien vartoja 
Žmopiją.

Bet mes abejojame, ar Jur- 
gelioniui pavyks prikalbinti 
bent vieną žmogų atsisakyti 
bent nuo metalinių šaukštų 
vartojimo, nors mediniai šauk
štai daryti yra visai nesunku. 
Ir jisai pats vargiai sutiks ra
šyti žąsies plunksna, o ne me
taline plunksna arba “taiprai- 
teriu”!

Jeigu jau smerkti metalą, iš 
kurio daroma kardai ir šautu
vai, tai nčrą logiška girti che
miją, kuri pagaminą paraką, 
dinamitą ir nuodingąsias dująs.

M ar gumy nai
-r——7—r

Kas buvo Caraboo 
Princesė?

1817 metąis prie Bristolįo 
Kanalo Ąpglijpje iš laivo pama
tę vandenyje plaukiančią mote
rį — jį ątrpdė labai pailsusi. Iš- 
kelta jš yaųdmiS ji nesuprato 
y,ė yiępp žmlžip ir niekas pę- 
gąjčjo suprasti jus kalbos gąv- 
§U. Ji rašę kažkokius nesupray- 
tąmns JneiP^nfbHUs ženklus, 
kurių nĮękąą pegąlėjp išskaitytį. 
jankiais ji šiaip laip išaiškinę, 
kad ji ęąaųtį (įąrąboo iš salos 
yąrdu Jąyąšn, kur ji buvusi ka
ralaitė. Dėl įo ją ir pramįyę 
Princese Caraboo. Jos atsiradi
mas Anglijoje sukėlė sensaciją 

ji garbinu saulę, mito žuyi- 
mis? nemėgo mėsos. Jos laiškui 
buvo pasįysli į Oxfordo univer
sitetą, paskui į Cambridge, bęt 
niekas nesugebėjo jų išskaityti. 
Kai jay puvo ji sukėlusi di
džiausią furorą? staiga — din
go! Vėliau kaž kur ant kelio ji 
tyra anglų kalba prašė važia
vusį plentu anglą pavėžinti ją„. 
Pradėjo tyrinėti ir susekė, kad 
ji buvo aferiste, Devonslųre 
kyrpįaus dyktė, sugebėjusi pri
gauti gudrius pajūrio žvejus jf 
universitetų profesorius. Napo
leonas Bonapartas, sako buvęs 
sypąžindiytas su (a princese 
Caraboo? kaip apie tai rašė tyo 
metu vienas Bristolio dienrašr 
tis.

Klaidos atitaisymas
“^ąyjjęųose” tjlpp kpręąpųy- 

dencija iš Guster, Mieli, lapko
čio 6 d. 1940 m- No, 263. Įvyico 
nemaloni klaida. Pas Joną Juo
daitį prakalbos buvo ne spąjįų 
29 d., bet lapkrįčio-6 1. 1940 m-

v. ju

st. Miščikas.Žiemys.

Dėl Platformos už Lietuvos 
Nepriklausomybės Atgavimą

(Tęsinys)
Puikų, kad jie gina Lietuves 

peprikląusomybę ir nepripažįs
tą šio brutalaus rusu akto, męs 
visuomet šioje dalyje juos pa
laikysime, nes ne Amerikos ir 
ne Anglijos reikalas kištis j mų- 
sų vidaus reikalus ir ar buvp 
teisingas ar neteisingas seimas, 
grynai lietuvių reikalas, nes ne
buvo svetimos kariuomenės, bet 
mums lietuviams, nors ir už
sienyje gyvenantiems, man ro
dos, šios pasakėlės negalimą 
sekti.

Tiesa, nors musų diplomatui 
buvo taip pat apgaulingos val
džios paskirti, sutiko ' užsienių 
lietuvių tarpe gan nuoširdų pri
pažinimą, bet šis pripažinimas 
išplaukė iš ko kito, jie atstova
vo vėliavą, valstybę, bet šian
dien, kuomet viskas su senovę 
baįgla, mąų rodoą, ątstoyąi pir
mi tupėtu pripažinti ir parody
ti užsienio lietuviams? kame 
mųsų ųeląimių šaknys.

Tuomet visai kitoks įspūdis 
gautųsi. Mes suprantam, jog 
dauguma iš jų užsienyje atsto
vaudami Lietuvą jautėsi atsto
vaują tautą, valstybę, mes to
kiais juos ir skaitėme ir jie nuo
širdžiai dirbo jos naudai, bet 
kuomet mes vieni, kuomet ne 
užsieniečiai, bet mes kalbamės? 
tie diplomatai turi jaustis visgi 
nejaukiai ir atminti, kad nema
ža buvo diplomatų, lietuviški], 
ypač P. Amerikoje, kurie daug 
pakenkė lietuviam jau atsto
vaudami ne Lietuvą, bet Sme
toną.

Jiems turėjome visi lietuviai 
būti lygus, bet buvo sūnus ir 
posūniai, buvo subsidijuojami 
ir persekiojami, kartais dargi 
vietos policijos pagalba.

■ Ąr tąi jįe darę vardų Lietu
vos, kuomet šis pęrsęlpojįmas 
nieko benęjrp nętųrejo su jp pa
reigomis kaip atstovo prieš sve
timą valstybę, bęt yįeų npras 
sumažinti Smetonos priešus už
sienyje?

Kuomet per Pasaulinį Lietu
vos kongresą man teko kalbėtis 
su n. Balučiu ir aš jam papa
sakojau, kas per santykiai tarp 
kolonijos ir valdžios ątstoyp, 
jis šypsodamasis, kopiant į Ni
dos vieną kopą man pasakė:

—Apsitrins... Pabūtų jie 
Amerikoje, įsigytų kitokias ma
nieras... Skaito save paprastais 
valdininkais.

šventa tiesa, bet taip buvo 
ir mes daug nukentėjpine ir 
dar šiandien šįę žinpnęs, kai 
kurie, npri įtikinti, jog ėjo ge
ru keliu.

Praeitį reikią pasųieęktį, jei 
kas joje buvo hlpgu pasmerk
ti nuoširdžiai ir, svarbiausia, 
nęgalvotį lai atgaivinti, gi nc- 
prisipažinįmas šiose kĮąįdose, 
nenoromis gali žmopėsę pagim
dyti įpintį, jog s)<aįto buvusius 
kelius, buvusius jnętodus teįsįp- 
gais, svajoja juos atgaivinti.

Negalima puse lųpų kalbėli, 
nes kokioj tokios tąRtibos pa
sekmės bųn<a, hiripie gedausią, 
pavyzdį buvusį jĄuąįjpę pįįįetipį 
karą.

Su praeitimi turi )jųtį užbaig
tą ir iš jps imti įil; tai, J^ąs ge
ra ir atvirai pąsųięękti l<as bu
vo blogą, nes tik atvirumu ir 
nuoširdumu, be dideles diplo
matijos, be gudravo j įnių gali
ma ųž.įąyiaųf] tįl<rni mases ir 
ingyti jų pąsiįiKęjiųią.

Busjųią Lietuvą turį būti ląL 
sva ir pątys žiųųųės turį tųr^ 
ti svąrjjįąųsįą bąjsą.

NegaĮįnią ^rgį įįdęlių kojp- 
prųmisų prip
vięno dąrbPi nęs tą} prie ųįelęo 
gero pępriv^ Jmhvim 
tesakę Jįą ji ųęs Čįą 
|iją'pirkti J<ęnd jpjfą pągąlįos 
Itavai.

mykę busimom koncesijom, nes 
tikslas kovos yra ne eįti vieš- 
pataytį busimon Lietuvon, bet 
išliuosuoti savus, suteikti jiems 
laisvę tvarkyti savo gyvenimą, 
kaip jie nori ir kaip jie randa 
teisingesniu ir parankesniu. 
Kas to nesupranta, kąs galvoja 
kovoti už Lietuvą vien dėl bu 
simo gerbūvio sau ar jo atstu
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LIETUVOS VĖLIAVA
Trįspalve Lietuvos vėliavą 

jau panaikinta.
Ofįciąliaį skelbiama, jog nau

joji Lietuvos vėliava bus rau
donos spalvos.

Kąiriąją tos včliąvos kertę 
pupš pjautuvo ir kūjo paveiks
iąs.

Labai budinga emblema. JJk- 
rajpųję 1933 įr 1934 metais 
(tai buvę badp pietai) buvo 
paleistas į apyvartą toks posa
kis:

“Serp i molot—znąčįt smert 
i golųd”.

Lietuviškai tariant, pjautu
vų ir kūjo ženklas reiškia įnir
tį jr badą.

Labai vykęs bolševikiškos 
emblemos apibudinimas, nęs 
kur lik toji emblema įsigalėjo, 
lep vyrauja mirtis ir badas.

Lietuva to likimo irgi neiš
vengs, Jau ir dabar tep visko 
trūksta. Išalkę maskoliai, lyg 
kokie sąrančai, jau baigią vis
ką naikinti. Drabužiai, avalynę 
ir kitos gyvenimo reikmenūs 
pabrango kelis kartus. Be to, 
ir už pinigus žmogus dažnai 
negali nusipirkti to, kas jam 
būtinai reikalinga.

O juk tai tik pradžia!
Kas bus po metų ar dviejų, 

kai visi Lietuvos žmonių pra
kaitu sukurti ištekliai liks oku
pantų sudoroti?

Tada “laimingas ir linksmas” 
gyvenimas, kurį bolševikai už
korė Lietuvai, reikš žmonėms 
badą ir skurdą. O nuo tos “lai
mes” tik mirtis tegalės juos iš
laisvinti.

Aš — NE Aš...
Amerikos komunistų partija 

stengiasi legalizuotis.
Niekam nėra paslaptis, kad 

visam komunistų judėjimui di
riguoja Maskva.

Tiek Amerikos, tiek kitų 
kraštų komunistai yra lik gra- 
mafonai, kurie groja iš Mask
vos prisiųstą “niuziką”.

Visi gauna vieną ir tą pačią 
“plokštelę”, todėl pas visus ko
munistus skamba ta pati mu
zika.

Kai Maskva šiaušėsi prieš na
cius ir fašistus bei visokiau
siais budais juos smerkė, — tą 
pat darė ir visi komunistai, 
nežiūrint to, kur jie gyveno.

liet vos apėjo Stalinas sn 
Jlitleriu susiprasti, kaip pasi
keitė visą bolšeyįkjšką piuz’.Ra.

vadma§į, yiri MSčriMiMri 
gramafonai gavo naujo turinio 
plokHrię ir pąsjgirdn pąpją 
piuzika. •

Visai nąlanki Hitleriui “mu-

Juo tolyn, juo muzika darO" 
si pąląpkesųę, o tarp Hitlerio 
jr Stalino reiškiasi vis glaudes- 
pis bendradarbiavimas.

Kąįp ęąkoipą, t<$ jąkį pą- 
Žipę ir į syęčių§ pavadi^.

Tačiau tas Stalino su Hitle
riu susiprątĮmąs daugeliui ati
darė akis: jie pamatė, kad už
sienyje komunistų jųd^jiųiąs 
fra diriguojamas iš Maskvos.

amate, kad niekur
Savo nusistatymo neturi: jie 
w|w Mm tait lees. jtasta

yąujamąi grupei, partijai, luo
mui, tas šioje kovoje suvaidins 
tokią pat rolę, kaip vęžys, gul
bė ir žuvis įkinkyti ratuose.

Kiekvienas galime turėti savo 
receptus, bet nereikia šiandien 
tą receptų keisti yien su išskai
čiavimu, jog kitas gali kovon 
neprisidėti. Svarbiausias ir pir
miausias tikslas iškovoti Nepri
klausomybę, o visa kita jau 
spręs visa tauta, kurios dalimi 
mes tik esame. O jei mes vi
suomet žiūrėsime daugiau ben
drų visų reikalų ir mažiau gal
vosime apie savo partinius ar 
luominius interesus, greičiau 
susikalbėsime ir Laisvoje Lietu
voje.

(GALAS)

įsa kainą, arba yra šluojami 
ląuk.

Toks nepaprastąs komunistų 
“susiklausymas” reiškią tik vie
ną dalyką: komunistai yra sve
timos valstybės agentai ir dir
ba svetimos valstybės intere 
Įsams.

Kadangi Amerikos komunis
tų partija priklausė Kominter- 
nui, tai tas agentavimas Mąsk- 
yąi buvo visai aiškus.

Kongreso priimtas vadina
masis Voorhiso bilius tokiam 
ągeųtąvimųi yra pasimojęs už
kirsti kelią. Netrukus kalbamas 
bilius įeis į galią.

O tai reiškia, jog jis gali 
daug nemalonumų padaryti ko- 
munaciąms, jei tarp partijos 
ir Mąskvos pasiliks visai aiškus 
ryšys.

Kad butų galima tų nemalo
numų išvengti, tai Amerikos 
komunistų partija nutarė nuo 
Kominterpo atsipalaidoti.

Ir nutarė vienbalsiai!
Vadinasi, Amerikos komu- 

naciai elgiasi taip, kaip anas 
vežikas, kuris pagautas,, beda
rant .žulikystę teisinasi h taip: 
“Aš — ųe aš ir arklys ne ma
no, o aš ne vežikas’*.

Reikia būti labai naiviam, 
kad butų galima tikėti, jog nuo 
dabar Amerikos komunistai sa
varankiškai veiks ir nepasiduos 
Maskvos' dirigavimui.

Kaip ištikimai jie Maskvą! 
tarnavo iki šiol, taip tarnaus ir 
ateityje. Jie ir toliau važiuos 
Maskvos vežime.

Tačiau, kai bus pagauti žuli- 
kystę darant (atseit, svetimai 
valstybei agentaujant), tai tą
syk jie, kaip anas vežikas, tei
sinsią: “Aš — ne aš...”

Auguras

ĮVAIRENYBES
Kaip posėdžiavo pirmą- 
sai Jungtinių Valstijų 

kongresus
Jungtinės Valstybes 1783 me

tais pergyveno didelių laimėji
mu laikus: išsilaisvino iš Angli
joj? jungo. J. A. Valstybių kon
gresas tuomet neturėjo savo 
busĮipės. PĮuladelphijoje karei- 
vių gaujos, įniršusios, kad per 
6 metus nebuvo sumokėtos 
jiepis algos? gFąse ąĮsl9va*Ps 
uždarysią j uošvį kalėjimą, jei 

. nebusiąnęiQ8 suiųpkčtps kaęęi- 
Viains algos. Atstovą} išjoju iš 
Philadelphijos ir perkėlė kon
greso posėdižus į ■ PyiųGę|oųą. 
Pąs|<ųi kongresas vyko posė
džiauti į Ąųpąpųlį; jš čią kraus
tėsi į Trentoną ir pagaliau — 
į Ncw Yorką. Kartais kongre
sas visai neposėdžiavo. Atstovų 
algos buvo mokamos su dide
liais pavėiąvipjąįs, ne viepęs jų 
turėjo gyvepįi pęsiskplįplaiš i» 
pątriotjškai nusiteikusio žydo 
Chaipio Salomono pinigais—jis 
dažnai skolindavo ir už pąsRo- 
las neimdavo palūkanų. Jeffer- 
sonęs fa^o: “Kongreso narių 
arkliai kartais būdavo išleidžią- 
|ųi į gąlvę, nes ęr|<lidžių prižip- 
rėtoja+ns nebuvo sumokėta uz 
arklių pašarą ir priežiųrą’’.

i
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LIETUVOJE VIEŠPATAUJA KARO 
PANIKA

Sovietų kariuomenės pilna ne tik miestuose ir mieste
liuose, bet ir kaimuose bei miškuose, — dienos DO
noje kasama apkasai ir daromi kitoki sutvirtini* 
mat. Okupantai tyri nežmonišką baimę prieš vo
kiečius. — Rusai žino savo silpnumą. — Artėjančio 
karo siaubas pastebimas ir jaučiamas Lietuvoje, 
kąip kažkas gaivališko, neišvengiamo. — šlapinu
sias bulvekasis. — Džiovina bulvienojų ir kitokią 
žalienų pašaro pakaitąlui.

Iš Lietuvos gaunama žinių, 
kad ten viešpatauja karo pani
ka. Sovietams prigrtidus šim
tus tųkstančių savo kariuome
nės, kurios pilna ne tik mies
tuose ir miesteliuose, bp| kai
muose bei miškuose, žmonės ne 
be pagrindo klausinėja vienąą 
kito, k? taį reiškia. Juk 
lietuviu tautai kapinių tylpje 
išlaikyti užtektų žymiai ma
žiau kariuomenės! Sov’etų ka
riuomenė nestovi dyka. Iš Kau
no apardytos tvirtovės masko
liai vėl stęngiasi padaryti pir
maeile tvirtove. Pasienyje su 
Vokietija tiesiamos kelios eiles 
spygliuotų vielų. Tai daroma 
ne tik tam, kad lietuviai negą-

■=:—t—------ :—i ■ riFi.'!

lėtų pabėgti iš sovietiškojo ‘‘ro
jaus”. Taip pat gaunama ir ži
nių, kad sienos zpnojes į kurią 
gyventpjąms draudžiama ątpiti, 
kasąma apkasai ir daromi ki
toki sutvirtinimai. Gyventojai, 
matydami tokius okupantų pa
siruošimus, savaime spėlioja, 
prieš ką visa tai gali būti nu
kreipta. Tuo metu, kai Mask
vos agentų redaguojami ir dii 
riguojami lietuvių laikraščiai 
skambiomis frazėmis šlekią- 
muoja, kad raudonoji armija 
“išlaisvinusi*’ Lietuvių tautą nųp 
piutokratų diktatūros ir apsaų^ 
gojusi taiką Rytų Ęuropoje, 
intensingai varomi kariniąi 
okupantų pasiruošimai gyveni 
tuojuose sukelia pamatuotos 
baimės, kad netrukus kilsiąs 
karas. Tad nenuostabu, kąd 
Lietuvoje pastebima, kaip jau 
sakyta, net tam tikra karo pą-i 
nika. Ypač iš pasienio su Vo
kietija sričių gyventojai aštriai 
tą paniką jaučia. Pav., Taura
gės gyventojai prisimena, kąd 
pereito pasaulinio karo metu 
jų miestelis nuo rusų ir vokie
čių kariuomenių labai saku- 
džiai nukentėjo. Gyventojai pa
mena, kokiomis didelėmis pa-< 
stangomis Tauragė nepriklau
somos Lietuvos laikais buvo 
iš griuvėsių atstatyta. Dabar 
vėl randasi baimė, kad mieste
lis, kaip esąs pačiame pasieny-? 
je, pirmoje eilėje nukentėtų.

Iš Okupuotosios Lietuvos 
gaunama žinių, kad'raudonar
miečiai, matydami' besiartinan
čią katastrofą, reiškia didelio 
susirūpinimo dėj savo likimo. 
Tenka pastebėti, kad okupan
tai turi nežmonišką Jjaimę prieš 
vokiečius. Nežiūrint visos pro
pagandos, raudonarmiečiai kaž- 
J<ąip gaivališkai bijosi vokiečių.
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pinigai Įsas Mėnesj Pffcš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš . . - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš
Dabar Mpkąme 3W Ui Pa- 
dėtyą Pjųigys. Duodam 

ląą Ąąf Nąrųų 1 iki 20 p? t.

8400,000.00

LOAN ASSOCIATIOIMChtego
JUSTUI) HAflRTCynPH. rres.

Vai. U iki 4. Ser. 9 iki 12

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TpL VIRginla 1141

Be to, yra nemaža žmonių, ku
riems tekp sųsįtikti su vpjdę- 
čiąis, l^ąi buyų okųpuojąma 
Lenkija. Jau tuomet raudona^ 
miečiai savo akimis matė, koks 
yra milžiniškas skirtumas tarp 
rusų ir vokiečių kareivio.

Taip pat Lietuvos gyvento
jai prisimena, kaįp skandalin
gai rusų kariuomerfe, skelbia
ma “nenugalima didžiosios So
vietų Sąjungos saugotoja”, pra
laimėjo pereitą žiemą prieš 
suomius. Nežiūrint milžiniško 
skaičiaus, rusai niek o nepajė
gė padaryti mažutei suomių 
tautai. Ir tik per ilgus mėne
sius, kada suomius apgulė šau
tai tūkstančių rusų, karžygiš
ka šiaurės tauta buvo priversta 
rusams užleisti ųędideję terito
riją. šis rusų silpnumas atvėrė 
akis pe tik visam pasauliui, 
bet ir patiems rusams, kurie 
bijosi susidūrimo su vokiečiais. 
Jei jau suomiai juos negailes
tingai pliekė, lai kas butų, jei
gu tektų susidurti su vokie
čiais? Taip klausia savęs ne 
tik Lietuvos gyventojas, bet ir 
sąiųpningespieji rusų okupan
tai, kąrtkąrtėinis įsileisdami į 
kalbas sų lietuviais.

Nors oficiališkąi tarp Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos tebė
ra ‘-‘draugingi” santykiai, bet 
Lietuvos gyventojai jaučia, kad 
kažkas bręsta. Žmonės, prislėg
ti GPU teroro ir visokių barba
riškų okupantų įsakymų bei 
“reformų”, nemažiau laukia ka
ro įvykių. Karo atmosfera vieš
patauja visame pavergtosios 
Lietuvos gyvenime, numesda
ma ir taip prislėgtą nuotaiką 
dirbti ir kurti. Artėjančio ka
ro siaubas pastebimas ir jau
čiamas, kaip kažkas gaivališko, 
neišvengiamo.

Iš Vilkaviškio apskrities pra
nešama, kad ten bulvių kasi-? 
mas vyksta labai pavėluotai, 
Dabar, nors daugelyje vietų 
žeme labai šlapia, bulvių kasi
mas eina dideliu spartumu. Bul
ves kasti mašinomis- šį rudenį 
gali tik aukštesnių, j vietų ir 
smėlėtų dirvų gyventojai. Iš 
molėtų bei dumblėtų dirvų bul
ves ne kašte kasa, bet kabintą 
kabina, kaip iš košes. Tai šla
pinusias bulvekasis jau per ei
lę metų.

Iš Utenos gaunama žinių, 
kad ryšium su menku pašarų 
derlium, gyventojai yisomis 
priemonėmis stengiasi pašalo 
prasimanyti. Nupiovę bulvieno
jus, džiovina žaginiuose ir žar
duose. Gyveną arčiau prie vals
tybinių miškų, prisiveža iš miš
ko žolės, kurią suvartos paša
rui. Daug valstiečių bando nau
doti laibespes, smulkiai suka
potas eglių šakas gyvulių, ypač 
kiaulių pakratų i.

Taip pat iš Dusetų, Zarasų 
apskr. pranešama, kad ten ūki
ninkai stengiasi džiovinti bul
vienoj us ir kitokią žąjieną, ku
ri galėtų būti sunaudota arba 
kaip pašaro pakaitalas, arba 
pakratai.

AM0KAS .
Liga, kuri žmogų paverčia 

laukiniu žvėrių.

Paskutiniu laiku spauda 
yis dažniau mipi bąisipsįps 
amoRo ligos ątsitikimųs. Tai 
yra malajų RĮaikį liga, kuri 
žmogų paverčią laukiniu žvė
rių. Pats žodis “amuk” ma
lajų kalbą reiškia pasiutimą- 
Liga dažniausiai pasireiškia 
epileptikuose, tuo bųdu: staiga 
amoko apimtas ligonis grie
bia durklą, šoka bėgti, pake
liui kiekvieną sutiktą žmogų 
nudurta, kol, pagaliau, likęs 
vienas pats ligonis suvaro pei
lį į savo paties krutinę.
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pąčįų bąisįausįų ir paslaptim1 reiškinio, kuris čia yra pasi-*ris, staiga pabudęs iš ramaus
giausių patąloginių reiškinių, daręs tikra epidemiją ir nuo miego, griebęs durtuvą ir puo- 
Malteizjęje amokas paprastai kurio krintą aukomis pe tįk lęs kUps piie8ančius karei- 

vįp#. Tik SU didelių vargu be- 
Semaų mokslmmkąi .amokft pavykę tą karmvį suvaldyti, 

staiga griebją bet kprį ginklą, norėjo aiškinti ypatingu ya^ės j<ąi kąręiyię vė|iąu pabudęs 
dąžniausiaį malteziečių durk- kraujo mątipkty? Deį (Ja^ąr 
lą, kuris yadinamas “kris”, su- šis spėjimas yra visiškai aį- 
šunka nežmonišku bajsu “a- mestas, nes amoku suserga ir 
mok!” ir puola bet ką pakeliui niekada šiltuosiuose kraštuose

šitaip reiškiasi: iš pažiūros vi- čiabuviai, bet ir europiečiai, 
sai sveikas ir ramus žmoguą

pasitaikiusį. Kadangi “kpis” negyvenę europiečiai. Malte- 
yra ganą marus ginklas, tai ziečiąi gi savo ruoštu yra labai 
aukų skaičius paprastai būna rami ir draugiška tauta, kuri

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

; CHfČAGO, ILLINOIS 
Tel. Ganai 8500
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Willkiui siūlo vado

vauti universitetu
SAN FRANGISCO, Cal., lap

kričio 17 d. — Stipri Strancl- 
ford universiteto studentų gru
pė siūlo kviesti Wendcll Will- 
kie vadovauti minėtam univer
sitetui.

Dabar universiteto pirminin
ko pareigas einą Kay WĮĮtyur, 
kprįą yrą senas, Pareigus jis 
eina vien tiktai todėl, kad nė- 
rą žrųogąųs pąvącjųoti. Nėpa ?i- 
nių ar Wi|!hje sųtįks ątvykti 
į Ęallfųrniją w atsickiptį yni- 
yeysįtę'tįpiąm darbui,

Teko patirti, W WMie is- 
važiavo į Floridą, Jupitar salą, 
pailsėti. Toj ,saloj WillWe turį 
sayo vilą. 
------- _------------—.... ...........

Ęernkite tuos, kurie 
garsinasis 

“NAUJIENOSE”

Labai ryškų amoko priepuo
lio vaizdą pateikė šiomis die
nomis vienas užsienio laikraš
tis. Štai jis:

“Šventadienis. Mažo Pietinės 
Italijos Chiario miesteliu gy
ventojai ruošėsi eiti į bažny
čią. Su mažomis pertrauko
mis plaukė varpo skambesiai, 
kviečią Dievo garbintojus į 
šventovę. Miestelio gatvėse jau 
buvo pasirodžiusios gražuolės 
savo margais tautiškais dra
bužiais. Jos svaidė savo šyp
sančius žvilgnius į per miestelį 
einančius jaunikaičius. Visur, 
viešpatavo pakili ir šventiška 
nuotaika. Šiandien Criario 
miestelyje ta nuotaika dar pa
kilesnė, nes tą dieną 20 Chia- 
rio miestelio mergaičių buvo 
teikiamas konfirmacijos įšven
timas. Tai didelė miesteliui 
diena. Net debesys tada išrodo 
mėlynesni nei kitada, o saulė 
šypsojosi tiek šiltai ir jaukiai, 
lyg ir ji butų norėjusi daly
vauti toje šventėje.

Netolimame restorane prie 
nedažyto medinio stalo jau 
nuo ankstybų, ryto sėdi apie 40 
metų amžiaus vienišas vyras 
prastais drabužiais.

Prieš jį sloi)i keli ištuštinti 
‘ < V 'kuteliai.

Jau ilgą ląiką jis . sėdi visai 
nejudėdamas,, sustingusias akis 
įsmeigęs į vieną tašką- Bijoda
mas šio vyifcs*kcisto elgesio, 
restorano sermihinkas prašo jį 
sumokėti sąskaitą ir eiti na
mo. Keistasis vyraš, išrodo, 
šeimininko godžių visiška į ne
išgirdo. šeimįpinkas mano jį 
esant pcrsigėrusį. Nuo to laiko, 
kai šis vyras grįžo iš Maltezi- 
jos, kur jis dirbo vienos olan
dų fanuos plantacijose, nelai
mingasis pasidarė nevisiškai 
normalus. Jis iš ten grįžo su 
daug pinigų,, bet kartu ir su 
nepergalimu įpročiu pasinerti 
į apsvaigimo miegą, kurio me
lu fantazija liguistai pradeda 
kliedėti. To jam teikia hašišo 
nuodai.

Vy^as staiga pakyla nuo 'Sa
vo stalo. Jam įš burnos eina 
baltos putos, jO iš gerklės i^si- 
veržia laukinis ryksmąs. Vie
nu mostu vyras jau yrą prie 
bufęto, jo rankose sublizga 
peilis. Restorano šeimininkas 
veltui mėginą griebtis ginklo, 
šaltasis plienas įsminga į jo 
krutinę. Kaip pasiutęs vyras 
šauna prie durų, ir po akimir
ksnio jau yra gatvėje. Rėkda
mas “amorte”! (mirtis!) jis 
puola kiekvieną pasitaikiusį 
paketui, kol keturi žandarų 
šūviai jį negyvą permeta ant 
žemės. Vienas nužudytas ir 
trys sužeisti. Tokia buvo stai
ga pa^iutušiio kaip laukinio 
žvėries vyro auka-

Teismo gydytojų komisiją, 
kuriai bųvp pavesta šį įvykį 
ištirti, kpf^tątąVP ąmoką, tą 
paslaptingą ligą, |<uri Europo
je tebėra gąną reląs klykąs.”
Hąšišaįf ir ai kabulis sukelia 

amo ką.
pąskiitihiju laiku umuko su

sirgimu daug konstątuola §ĮJ- 
tųosiuosę kraštuose, ypačiai 
Mąltezijoje. Europoje ąmetk9 
Žodis pasidąrČ ŽiUQmas U S|£- 
pm)Q Zweigo to yąrdo d©ma’ 
po. Amoko vieną

gana didelis. Pasiutimo prie-? 
puolis tįk tada tesibaigia, kai 
nelaimingąjį ligonį perveria 
policijos kulka.

Amoko ligonio stebėtojai iš
gąstį mato ne tik išlietame 
krauju j e, bet taip pat ir ligo- 
nies pačioje išvaizdoje. Amq- 
kų susirgęs žniogus jau ne- 
beišrodo kaip žmigus, bet kaip 
laukinis žvėris. Jo ąkys pri
plūsta kraujo, jo nosis virpą, 
pro aaidarytas ūpas matyti su
kąsti dantys, kuriais ligonis 
dažnai baisiai griežia, iš bur- 
pro atidarytas ūpas matyti su- 
vėje pasigirsta garsus klyks
mas, visi žino, kas yra atsitikę.

Ligos, tiesioginė priežastis 
tebėra paslaptis.

Viso pasaulio geriausi gydy
tojai daug yra laužę savo gal
vas, norėdami įspėti ir išaiš
kinti amoko ligos tiesioginę 
priežastį. Niekas nežino, kode! 
amokas labiausiai paplitęs 
Maltezijoje. Nė vieno moksli
ninko hipotezė apie amoką 
dar nėra visai pasitvirtinusi. 
Šiuo melu Sondo salose tiek 
yrą išsiplątįnęs šis patalogjnis 
rpjšĮdnys, kad Olandijos vy
riausybė nebežinanti, ką dary
ti. Dąbaę ten esą suvažiavę 
iš viso pasaulio gydytojų eks
pedicijų tirti įo pątologinio

e

ai

ligoninėje, jis absoliučiai nie
ko nebeaįsimmč. Po to pasi
rodė, kąd kąręivis sirgęs puo
lamąja liga Kiti kareiviai vė-
liau pasakojo, kad puldamas 
juos tas kareivis suklikęs “mir
tis !” —K.

paprastai nieko blogo niekam 
nedaro. Modernioji medicina 
šią baisiąją ligą aiškina visos 
eilės psichologinių ligų komp
leksu, kas matyti iš to, kad 
arnotu susirgę ligonys vis ki
taip reiškia savo siausmą. As
menys, kurie yra sirgę amp- 
ku ,ilgus metus gali su savimi 
nešiotis regėtus ar girdėtus at- 
siminimus, visai be jokių ligos 
pažymių. Manoma, kad ir šie 
samprotavimai tėra tik hipo
tezė, kurią turi todėl priimti,' 
kad iki šiol nieko tikresnio 
nežinoma. Bet kas tikrai yra 
ampkas, to niekas nežino. A- 
moko priepuolio priežastys gi 
dažniausiai būna hašišas ir 
alkoholis, kuriais malteziečiai 
mėgsta gana daug svaigintis.

Airioko priežastis gali būti ir 
puolamoji liga. Yra ypatinga 
puolamosios ligos forma, va
dinamoji mentalinė epilepsija. 
kuri dažnai pereina į amoką 
ypačiai europiečių tarpe. To
kius ligonis perima užmušimo 
troškulys. Jis nepraeina anks
čiau, kol nėra patenkintas įer
zintas kraujas.

Didžiojo karo metu ši ligos 
forma buvo pastebėta Prancū
zijos kariuomenėje. Prancūzi
jos kariuomenės neuropsicho
logijos centras tarp kita ko 
praneša apie vieną kareivį, ku

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wbolesale

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMU 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą ak»ų įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, J r.

OPTOMETRISTAJ
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

TreČ. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.
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“MIDWEST STORES” IŠPARDAVIMAS

PADĖKAVONEI
GĖRĖKITĖS PUIKESNIU, ŠVIEŽESNIŲ MAISTU. PIRKITE ČIA 

KUR GAUNAT GERIAUSI ŽEMIAUSIOMIS KĄINOMIS___

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS! LAPKJR. 19, 20, 22 ir 23
“MIDWESf” PUIKIAUSIOS KOKYBES GRYNOS SMETONOS 

SVIESTAS u“ sv. 34c 
U. S- Valdžios Certifikatas Garantuoja Kokybę ir Grynumą 
“ŠHŪRFINE” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
CRĄNBERRY SOUSAS 17 unc. kcn. 2 už 250 
SKĄNŲS MINKŠTI KORNAI ANT VARPOS
NIĮJLĖT-EARS 12 ar 15 did. varpų kone 290 
“EtJRQPA” TIKRI IMPORTUOTI" 7 .......
KUMPIAI 10 sv- kcn. Cieli Tiktai sv. 490
“TASTEWELL” 
BARTLETT KRIAUŠĖS did. 2y2 kcn.
“SJIURFINE” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS ~
GRAPEFRUIT SUNKA Did. 46 unc. ken. 200 
“ELMDALE” DIDELI MINKŠTI '
ŽIRNIAI Run o? Pod No. 2 kcn. 3 už 250 
“BOHEMIAN STILIAUS
RAUGINTI AGURKAI kvt. džar. 170
“CRISCO” 1 sv. Ren. 17c 3 sv. ken. 4gc 
“KOSTO” Dezerlai yisų Rųšių 4 už J90 
“Gerber’s” Kūdikiams Valgiai Visų Rųšių 3 l<en- 230 
CROC. AR REG.
^OVALTINE” Did. 61c maž. 340
“IJBBY’S^AMALES No. 1 ken- 100
FLORIDA NAUJOlJERŪAUS ' '’ ' ‘z i"1'i..... ' ' '
OĘANP^ĮĄĮ 288 mierog g tuz. ggc
‘‘EATMOR”
CRANBERRIES Švieži sv. 150
TEXAS BESĖKLĖS GRAPEFRUIT 96 mieros 10 už 23c
“NANCY HALL” SALDUS BULVĖS
“SUNBRITE” VALYKLIS
“OLIV-ILO” MUILAS """

3 sv. lQc
3 kcn. 140

3 už 150
“SOFWASH” Vandens Minkštytojas did. pak. 190
“ARGd’~GLOSŠ ŠTARCll 1 svfpak. 2 už 170
“ĮVpRY’’ Tfųpihiar " iifąž. 9p d’(l- pąk7~2jfjį 
t’GHĮPSd” 2 maži 17č 1 ^‘pąkr}į^0
»‘RĘ1LLO*’l k " 2~maįT47c • . J70
DYKAI INDAMS ŠLŪOŠTUVAS 
u

, ^Eą PRIIMAM ORANDŽINES IRMfiLYNAS1" ŠTAMPAS^-

$100 DYKĄ! Kąą Taupykite Musų Rupąaus
rrvr-■ 1 1 .... "8TL ■ 1 '

PIRK NUp frrtbįVESg) NEĘ PIGlAu

Q0

VICTOR BAGDONAS 
JLOCĄL & LONG DIĮSTANCE 

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

3212 So, Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 00<>6

• fotografas"
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo? 
dernįškoniis ųžlęi- 

' domis ij? Hollyjvood 
švięsoipis. parbas 
garąntuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5^83-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS S1O £ f!
Išima Už ............... * I O. V U
PRAPUVUPAS cen nn
Ligoninėje ............... *OU.UU
RAUDON0YSMV C pe AA
Išėrpimąs ir Ligop. 
rjeuMAtizmas c a a a
Greita 0agelba ....... *L.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 A A2 ir vaistai .i................. *1 .UU
DOUGLAS PARK HOSP1TAL 

1900 S. KeUxie Avė. Chicago
1 T—■

... ....................... .
SPECIALI

_k Pasiūla
ENTAL PLATE

MONErfiACk
GUAKANTEE

ANT

I)antiniir-Q^W
PLEITU Garantuoti arba 

ip mėnesių pini*ąi ginami
užmokėti

VULCANITE PAEITAI
Apribotam Laikui Tik

*• Drūti ir Gyvi
• Ružąvi Gumai
• tšrpjįę Natūralus ną

Be stpgiųkp, permatomi ir dali
niai pleitai—Ateikite apskaičia- 

viipui DYKAI.

tarnai

fleitai grami- 
na»nii nuo 
fap^udu 
tų nuo la|t- 
ntuoių dan- 
U»tų.

SPEOIAL

JTA8 po

1754
Klt| ikį

VISAI RU>. 
^eetinaJklna- 

Po

lO OO ^erkini 
IVertan paupį* plelius.

Excel Dental tab
32 W. yVASHINGTON ST. 

Tel. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

Pirkite tose |£routuvėsc, ku- 
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE”
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IŠ CHICAGOS LIETUJ Dariaus Girėno 
VIU DRAUGIJOS Postas Pagerbi

CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

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

LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS PADA 
LINIŲ METINĖS KONFERENCIJOS

PROTOKOLAS
(Pabaiga)

17. Nutarta, kad butų kons
titucijoje pažymėta (kuomet 
bus naujai sjausdinama), iki 
kokiai dienai kolonijų atstovai 
turi prisiųsti į centrą narių su
mokėtas duokles, kad nariai ne
taptų suspenduoti.

18. Duotas įnešimas, kad Kul
tūros Draugijos Skyriai prisidė
tų prie neseniai įsisteigusios 
Demokratijos ir Lietuvos Ne
priklausomybės Sąjungos, kuri 
sickiasi veikti nacionalini. įn2- 
š.mas paremtas.

Įnešimas plačiai išdlskųsuo-

principus, užduotis, narių parei
gas ir kvietė visus delegatus su
grįžus į savo kolonijas darbuo
tis sąjungos labui.

misija pateikė konferencijai už- 
girti rezoliuciją Lietuvos klausi
mu. Rezoliucija užgirta vien
balsiai. Tekstas tos ir sekan-

nosc lapkričio 1 d.
Ta pati komisija pateikė 
rezoliucija Amerikos Dė

klą usimu.

Nutarta 15 balsų už, priešin
gų nesirado, kad skyriai liuos- 
noriai prisidėtų.

19. Dr. P. Grigaitis pateikė 
išsamų raportą apie Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjungos

Dabar rodoma pirma firma atga
benta iš Rusijos Chicagon po 

11 mėnesių!
“THE GREAT 
BEGINNING”

CjnnT ttat/V Van Buren St. prie 
Oi U 1711/ Michigan Avė. 

(Buvusis “Sonotone”)

NUDRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

kare. 5:30 iki 6:30 P- M.
W. H. F. C. 1420 k. ketvergo va

kare, 7 valandą.
W. A. A. F. 920 k. kanarkos, 

nedėlios rytą. 9:30 A M.

21. 
antrą 
mokratijos Gynimo 
Rezoliucija priimta irgi vienbal
siai.

22. Nominacijų Komisija pa
teikė sekantį sąrašą kandidatų 
nominuodama į Kultūros Drau
gijos Centro valdybą 1911 me
tams: C. Kairį, Dr. A. Monlvi- 
dą, K. Augustą, K. Deveikį, J. 
Pučkorių, K. Jokubką, K. Roda- 
vičienę, J. Bacevičių ir J. Ma
čiulį. Visi rekomenduoti asme
nys liko išrinkti vienbalsiai.

23. Delegatai Mačiulis, Rado- 
vičienė, Petronis pateikė kele
tą pastabų bei rekomendacijų 
Draugijos labui — šios nebuvo 
įnešimo formoje.

24. ’ Konferencija uždaryta 
per pirmininką K. Augustą kaip 
5:45 vai. vakaro.

Konferencijos sekretorius,
W. V. Mankus

P. S. Rockfordo skyriaus pir
mininkas M. Gibas paprašė de
legatą dar nesiskirstyti, nes vie
tos skyrius pasiruošęs pateikti 
trumpą programą ir vėliau 
kv.cčia visus delegatus prie vai
šių.

VEIKIMAS
Bendrai imant, didelio veiki

mo musų organizacijoje nepa
sireiškia.

Vienas kitas skyrius rengia 
vakarą, koncertą ar šokius.

Štai pereitą sekmadienį Raci- 
ne kultūros draugija buvo su
rengusi koncertą, kuris, kiek 
teko patirti, visai neblogai nu
sisekė. Programą išpildė Chica- 
gos “Naujosios Gadynės” cho
ras po vadovyste p. J. Byansko.

Kaimynystėje esanti kolonija, 
Kenosha, irgi netrukus surengs 
koncertą.

De Kalb kultūros draugija 
taip pat kruta. Koncertas ar 
kiek didesnis vakaras surengti 
ten, žinoma, nėra galima: trūk
sta jėgų, o be to, ir šiaip lietu
vių kolonija nėra didelė. Vadi
nasi, kiek didesni vakarai reng
ti neapsimoka, kadangi nėra 
žmonių.

Cicero kultūros draugija per
eitą savaitę laikė savo susirin
kimą, o paskui turėjo progra
mą. Pranešimą padarė M. Gu
delis apie prieškarinę Europą.

Kaip žinia, pereitą savaitę

9 Savanorius
Diena Iš Dienos

h————    — ■!—■■■
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irLietuvių Išleista ės Pagerbė 
Vyrų Tėvus Bei Savanorių 

Merginas
Devyni jauni vyrai, kurie sa

vanoriais įstojo į kariuomenę, 
buvo gražiai pavaišinti ir pa
gerbti išleistuvėse, kurias Ame
rikos Legiono Dariaus Girėno 
Postas surengė sekmadienį nuo
savoj salėj, Brighton Parke. Be 
pačių savanorių pavaišinta ir jų 
tėvai bei jų merginos.

Kalbas pasakė Maj. Howard 
G. Wade, valstijos selektyvūs 
tarnybos tarybos narys, teisė
jas Jonas T. Zuris, Dariaus Gi
rėno Posto komanderis A. H. 
Kasper, ir Jonas Kaledinskas, 
baliaus pirmininkas. Vaišių 
tvarkyme dalyvavo posto veikė
jas, p. B. R. Pietkiewicz.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) 
i*

James Bojarzuk, 25, su
rene Judgil, 25

Peter Martinkus, 26, su
retta Wantroba, 25

John Petraitis,
Gower, 19

George Lanko,
Strazdas, 23

Michael Lukas, 
na Alekna, 22

Reikalauja
Perskirų

Grace Stephens nuo Bert Ste- 
phens

Gimimai
Chicagoj

Lo

Lo-

31, su Edna

28, su Birutė

28, su Aida-

oras, 
buvo

kitų vietų 
nepalankus

nc-Dėlei to parengimai 
gausingi.

NAUJI NARIAI
Nors dabar kontesto ir nėra, 

bet naujų narių vis gauname.
Kreditas už tai priklauso bu

vusiems kontestantams. Nors 
didelių pastangų jie nededa, bet 
progos nepraleidžia: jei kur ga
lima naujas narys įrašyti, tai 
jie ir įrašo.

Adomas Markūnas, “dėdė” 
Vaitekūnas, Klikna, Jurkš’s, Žu
kas ir kiti vis dar gauna nau
jų narių.

Vėliau narių įrašymas 
bandoma suaktyvinti.

inis

DIDELES PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

PO

RADIOS
Po

$9.95 aukščiau.
50c įmokėti

*9.95 aukščiau
Išmokėjimais.
Mašinėlės. ElektrikinėsRašomos

Ledaunė*, Skalbyklos. Rakandai, ‘ 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados I 
randasi krautuvėj dėl priskirimo ' 

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3409-21 S. Halsted St.
Dėl jūsų radio pataisymo, 

šaukite
YARDS 3088

Programa.
a) Trio “Nebesnauskit Tėvy

nainiai” Dr. Jovaišos žodžiai ir 
muzika. Išpildė J. Bacev.čia, O. 
Sinkevičienė ir B. Šimaitienė.

Duetas. “Putinėlis” — 
Petrausko.

Duetas. “Gieda Gaideliai”, 
Vanagaičio.
Trio — dar keletą liau-

111 HZ.

muz.

pą-

Dainuos A. Anliutė, Mergi
nų Duetas, Gimnazisčių 
Vaizdelis, Patarimai, 
Pranešimai ir t. L

Peoples Baldų Krautuvės
stangomis yra rengiama gražus 
ii* įdomus radio programas 
šiandien, antradienį, 7 valandą 
vakare, iš stoties WGES.

Kadangi šis programas pri
puola prieš Padėkos dieną, ta. 
radio klausytojams bus nau
dinga girdėti svarbių praneši
mų kaip prirengti namus pato
gesniam gyvenimui. Prie to, 
bus gražių dainų, muzikos ir 
kitų naudingų dalykų ir įvai
renybių. —Rep. xxx

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ 

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois 
Phone: YARDS 1001

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

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

Prie piano visiems akompa
navo jaunutė pianistė p-lė L. 
Šimkevičiute.

Po programo sekė šauni ir 
turininga vakarienė. Rockfor- 
diečiai tikrai vaišingai priėmė 
delegatus.

Naujoji Kultūros Draugijos 
direkcija vieloje atlaikė trumpą 
posėdį ir išsirinko centro val
dybą. Būtent: pirmininku K. 
Augustas, vice-pirm. J. Pučko- 
rius, sekretorius K. Deveikis, 
ižd. C. Kairis ir Kultūros reik,
vedėju Dr. A. Montvidas. • i—w. v. m. Garsmkites N-nose

Stella Yuškienė 
Jau Pilnai 
Pasveiko

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

MARKWENAS, —, 6442 Co- 
ttage Grove Avenue, gimė lap
kričio 4, tėvai: Anthony ir

V. Karvelis Raportą 
vo Į Kariuomenę

Levukui Antanui 
Druce Lake, 1)1.,

ROSELAND. — Tarp naujo
kų, kurie vakar raportavo me
lams privalomos karo tarnybos 
buvo vienas jaunas Roseland) 
lietuvis, Vincentas 
velis.

Jis gyvena ad.
Michigan avenue,
Roselando No. 16-lai 
tarybai. .

Francis Kar

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?"
U. S. A. metams kainuoja 

Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

pasislėpę jį 
savo parapi- 
jį į rankai

HARVEY, ILL.
Harvey Lietuvių Kultūros 

Draugija lapkričio 23 d. rengia 
draugišką vakarėlį Sematavi- 
čiaus svetainėje, 15609 S. Hals
ted S t. Pradžia 7 vai. vakaro.

Tai bus keturių metų draugi
jos gyvavimo paminėjimas. Vi
sų narių tad pareiga yra gau
singai susirinkti. Laiką tikrai 
smagiai galėsime praleisti, ka
dangi vakarėlis yra rengiamas 
ne pelnui, liet tam, kad nariai 
galėtų sueiti į artimesnes paži
nes bei draugiškumą.

—Valdyba

Negalėjo Pasveikti 
•—• Nusižudė

60 metų chicagietis George 
Ostertag sunkiai sirgo. Gulėjo 
Chicago State ligoninėje. Aną 
dieną sužinojb, kad turi širdies 
ligą, ir kad jam mažai vilties 
pasveikti.

Slaugėms nematant jis pasi
ėmė butelį vaistų, stovintį ant 
stalelio prie lovos, ir jį ištuš
tino. Nusinuodijo.

‘ Ostertag buvo 60 metų am
žiaus ir gyveno adr. 26 East 
Huron Street.

Tėvui Mirus Gavo Nervų 
Paįrimą

Šiomis dienomis sugrįžo iš St. 
Lūkės ligoninės visiems gerai 
žinomo biznieriaus Jono Yuškos 
žmona, Stella.

Jau nuo liepos mėnesio drau
gė S. Yuškienė turėjo blogus 
nervus. Apie spalių 1-mą šių 
metų ji buvo galutinai pasvei
kusi; bet mirus ios mylimam

Noreikai, 
ji vėl gavo

nervų pakrikimą^ ir dienoj le
vuko laidotuvių -* dieną, spaliu 
19-ta, buvo išvesta į ligoninę.

Visą laiką ligonė buvo Dr. 
Stepono Biežio į priežiūroj ir 
šiandien ji yra syeika ir links
ma. Ji dabar randasi pas savo, 
sesutę, Agnės Zafcavičienę, 4440 
So. Western Avė,. • >' •

Važiuos Į v Flori dą
Jos vyras Jopas Yuška yr? 

dabar linksmas ir dėkingas gy
dytojui. Pagal jo paties pareis- 
k imą, jis daugintis nežingeidau- 
įa jokiais bizniais. Neužilgo Jo
nas žada perkelti savo šeimyną 
’’š Druce Lake, .111. į Chica^ą 
ir su žmona Stella važiuos po
ilsiui į saulėtą Floridą.

Negrąžųs Paskalai
Prie progos turiu pažymėti 

ir lą. faktą, kad susirgus drau
gei Sieliai Yuškienei, atsirado 
žmonių, kurie leido nepamatuo
tus ir neteisingus paskalus, bū
tent, kad Yuškienė atsidūrė čia, 
Yuškienė yra ten. šie paskalai 
dar daugiau nervino ligonę. 
Nervino ir pati jos vyrą Joną 
Yušką, kuris dar ne taip seniai 
pavojingai sirgo ir šiandien jo 
sveikata 
stovy.

Linkiu 
Yujškams

yra nepergeriausiame

drg. Sieliai ir Jonui 
geros kloties ir svei

katos. Jie yra geri
čiai. Jie yra geri ir 
lietuviai.

— Steponas

naujienie- 
sąmoningi

Narkis.

10723 South 
ir priklausė 

drafto-’

Ar žinai, kodėl vieni j i gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
Jį skaityti?

Net kunigai 
•.rudi juoja, nors 
jonines draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau- 
ia ir nesibijo teisybę skelbti

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

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

Kainuoja tik S2.00 metam*
4dresa> toks

“KELEIVIS”

“A. L. Balsas’
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

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

Remkite tuo?, kurie 
garsinasi 

“N A UJIENORF

JACK SWIFI>

fiarsinkitės “N-nose”
_____ -____ i—:---- ------- U—___ L-___ ■

253 Broadway,
SO. BOSTON. MASS

MADOS

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

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

<aras nuropoję
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui, kopiją pasiusime neitai.

4600—Graži, gerai tinkinti apa
tinė. Mieros: nuo 12 iki 44.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Oiieagn, DL

Čia įdeda 16 eentq Ir prnfnn 

atsiusti man pavyzdį No.
Mftaroa  per krutinu

(Vaida* ir pavartU)

Udresaa)

mwtaa ir nalat^a)
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Jie Nesiūlys Sveikinimų Ir Džiaugsmo 
Rezoliucijų

Labai Pasekminga 
Naujų Narių 
Vakarienė

Chicagos Lietuvių 
Vyrų Chorai, 
Dainuok ir Jausk!"

•■R

ĮVAIRENYBES
SUSIRINKIMAI

Byloj vakare, lapkričįp-Nb-jjau ne pirmą kartą ir gal ne 
vember 20 <L, įvyks svarbios 
prakalbos Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted JSI-, Chicago, 
III. Pradžia 7:30 yal. vakaro, 
įžanga nemokama.

Kalbės žymus svetys iš New 
Yorko, “Naujos Gadynės 
daktorius J, 
“Naujienų” 
Grigaitis.

Dainuos 
gaičių trio, 
choristės ir radio dainininkes, 
p-les: Milleriutė, Ladigiutč ir 
Mockaitė.

Atsilankiusieji į prakalbas 
netik išgirs daug įdomių daly«' 
kų iš kalbėtojų, bet bus ir par 
linksminti dainomis.

re-
V. Stilsonąs ir 

redaktorius Pr P-

pasižymėjęs mer-
♦•Naujos Gadynės”

paskutinį, šiose prakalbose 
kalbėtojai nurodys galimybes 
kaip Lietuva galės atgauti sa
vo nepriklausomybę ir laisvę.

Prakalbas rengia Liet. So
cialistų Są-gos Chicagos Cent- 
ralė kuopa ir Liet. Darbinin
kų 4 kuopa bendrai. Rengė
jai kviečia visus atvykti rytoj 
vakare, lapkr. 20 d., į Mildos 
svetainę, 3142 So. Halsted St., 
pradžia 7:30 v. vak.

—Kvieslys.

Čia Šiandien 
Dangus Blynų 
Mėgėjams

kalbės? 
“Well”, 
Jie ne- 
įvykiais 

kur mes

Apie Ką Jie Nekalbės.

Apie ką kalbėtojai 
Ne vienas paklaus, 
tiek galima pasakyti: 
džiugaus šių dienų 
anapus vandenyno
palikome bakūžes samanotas, 
kur musų artimieji tapo už
raukti staliniškos “laisvės” 
maiše.

Jie nesiūlys susirinkusiems 
užgirti sveikinimo ir džiaugs
mo rezoliucijų Lietuvos “liiįo- 
suotojams”.

Tie “Laiškai”
Iš ten ateina ir raminančių 

laiškų, kurgi ne! Vienas ir 
rašančiam šiuos žodžius teko 
skaityti. Jis skambėjo seka
mai: “Mielieji, i 
mums nieko daugiau, neberei
kia, nes dabar laisvi ir visko 
turime gana — turėjome kar
vę ir 3 vištas,- atidavėme rei- 
kalingesniemš ir tas. Drapanų 
irgi užKfcs4'net pasilaidojimui. 
Sudiev”!.. Ąrgi jie ne laimin
gi? “$nre”. Kitokie laiškai čia 
nei kflio nerastų!

Apie Ką Jie fyilbėji.
Bet gerbiamieji, mes Lietu

vos likimui dar taško nedėsi
me, Ateis laikai, pakils rukai.. 
Lietuva neša svetimą jungą

Valgyk Kiek Nori Ir Nereikią 
Mokėti!

tik galite šiandien iš
darko, ir turite auto-

Jeigu 
likti iš 
mobili, tai kuogreičiausįai šau
kite į Vilią Groye miesteli, ku
ris randasi tik ųž 145 mylių į 
piet vakarius nuo Chicagos.

Tikėkite ar ne, ten šiandien 
gausite tiek blynų, kiek norite, 
ir nereikės mokėti nei cento. 
Jeigu oras bus gražus, tai sta
lai bus išstatyti šaligatviuose, 
o jeigu lis ar snigs, tai blynų 
puota įvyks miestelio Liaudies 
Namuose.

Vilią Grove specialybė yra 
sirupo gamyba, ir ši blynų puc-

nebesiųskite* ta rengiama tam produktui pa
garsinti.

Gali valgyti kas tik nori, ir 
svečiai, ir vietos gyventojai, ir 
pravažiuoją keleiviai, 
prasidės 1.0 valandą ryto, o 
sibaigs 7-tą. vakaro.

63 ir 130 8BA Kuopos Sutrmp 
ke Daug Publikos

RO8ELAND. — Sekmadienio 
vakare dvi SLA kuopos, 63-čįa 
iš Bųrnside, ir 189-ta Roselan- 
do, turėjo surengę bendrą va? 
kariepę naujiems neriame pa
gerbti ir juos įvesdinti j or.gą- 
nizacįjus darbuotą?

Publikos sbsirinko keli šim
tai, i.$ kiekvienos Chieągos da
lies. Buvo veikėjai iš visų stam
besnių Ghipagos kuopų, taipgi 
atsilankė du Pildomosios Tary
bos nariai, iždininkas ady. K. 
p. Gųgįs, ir iždo globėja, p.-Jė 
E. Mikužiutė.

Iš Cicero kuopos buvo atvy
kęs p. V. Ascilla, o iš Brighton 
Parko pp. Kaulinai ir sekr. Po
vilaitis.

Vakarienes programas sųsU 
dėjo iš kalbų, muzikes numerių 
ir šokių,

Barachorą įr mokytoją už 
nelietuviškas dainas

Puotėt
už-

Kas Apsimainėt
Paltais? Atsišaukite!

’ 1 M.

Jau Ruošiasi 
Rinkti Valdybą 
1941 Metams
Iš D-jos Palaimintos Lietuvos 

darbuotes; mirė trys nariai

BRIDGEPORT. — Draugijos 
Palaimintos Lietuvos mėnesi
nis susirinkimas įvyko trečia
dienį, lapkričio 13 d.

Raportų iš trąugijos vakarie
nės, kuri įvyko lapkr. 10 d., iš
davė B. J. Jakaitis. Paaiškėjo, 
kad vakarienė, kaip moraliai, 
taip ir. materialiai, puikiai nu-

(Skaitytojų balsai)

Tankiai tenka pątėmyti Ch- 
L. V, Cbotę atsišaukimą, kad 
dainų mylėtojai įstotų į Vyrų 
Chorą ir drauge lavintus lietu
viškai dainuoti. Bet lietuviškai 
pas C|l L. V. Choro narius jau 
pradedama užmiršti, nes v-etoj 
hetuv-škai, jau antri metai 
kaip • vargsta sn angliškomis 
dainomis.

^hmma, užtai gerbiamų cho
ristų nepritinka kaltinti, nes 
j|o, kaip kultnringi dąinoriai, 
pilnai atsidavę chorvedžio va
dai.

Bet tas šelmis chorvedys tai 
tikrai vertas papeikimo, . Argi 
pi i tinka tikrus lietuvius, ir da
gi suaugusius vyrus, varginti 
su angliškomis dainomis? Kiek 
man žinoma, jie visi gimę Lie
tuvoje, ir jų lietuviškumas dar 
nėrą išdilęs. Jųjų siela dar pri
simena jųjų gimtinę vietelę, jų 
jaunystės dienas, Lietuvos gi
rias, šilus, įvairias upes ir eže
rus. Todėl, dainuodami lietu
viškas daineles, jie pJnai jam 
čia kų dainuoja, nes jiems vis
kas yra suprantama, Na, koks 
jausmus gaji būt dainuojant 
svetima kalba, dargi nevisai 
suprantama? «

Be to, ar daug kilos tautos 
dainuoja, lietuviškas dąinas?

Senas Dainoriiis
r—:--- ■-- -—r------------ p—T---~

. pirkite tose krautu'vėseį^ ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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IEVA DOČKIENĖ, po tęyais 
Stakauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 17 d., 11:30 vai. vak-, 

1940 m., sulaukus 68 m. amž., 
gimus Kauno apskr., Seredžių 
papap., Padubysiu kaime. A- 
merlkoj išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, seserį Julijoną, 
švogerį Antaną Saldųkus ir jų 
sūnų Antaną Salduką ir kitas 
gimines, o Lijet. 2 brolius, Ka
zimierą ir Juozapą ir gimines.

Kunąs pašarvotas A- M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laįdotųvės įvyks penkt., 
lapkričio 22 d., 9:00 vai. ryto 
iŠ kopi. į Av. Jurgių parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą,, o iš ten bus nulydėta į 
šy. Kazimjer.o kapines.Visi a. a. Ievos Dičkienės 

I giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą-

Nuliūdę lieka:

Vyras, Sesuo, švogeris ir 
Giminės.

La.il. Direkt. A. M. Phillips, 
Tcl. YARDS 4908.

ROSELĄND. — SLA 63 ir 
139-tos kuopų vakarienėje, sek
madienį, buvo apsimainyta vy
riškais paltais. Asmuo, kuris 
pasiėmė svetimų paltą, o savo 
paliko, prašomas atsišaukti pas 
Albinų Laurutanų, adresu 10530 
Indiana avenue. Paltas yra pas 
jį ir galima tuojau atsiimti.

Pirm. J. Jackus pranešę, kąci 
pastaruoju ląildi mirė trys 
draugijos nariai,;! būtent, A. 
Mostcįka, J, Petrauskas, ir A. 
Gudus, šiuos mirušius drąugP 
jos narius pagerbtų at^įpjlmu 
ir minutės tyla,

Piknikas liepus mūn,

Raportus Auditorijos, kurį iš
davė J. Jackus, nedaug skiria
si nuo praeito raporto? Fin, 
sekr. Pranas Mikliunas prane
šė, kad juu paimtus daržas sej 
kančių metų piknikui Willow 
West, antrą sakmadienį, liepos 
mėnesio.

Prie progos noriu priminti, 
kad sekantis susirinkimas, ku
ris įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 12 d., bus priešmetinis. 
Jame bns renkjąma valdyba se
kantiems melams. —B, J, J,

•i!

r- ■■rpr.T.y.

Kas buvo dvylika lie- 
tuvybėsapaštalų

Vilniaus aukštesnioji dvasiš
kąja, norėdama sparčiau pa
varyti lenkinimo darbą, 1737 
m- visos Vilpiause bažnyčiose 
panaikino pamaldas lietuvių 
kalba, Tomis dienomis Vil
niaus visuomenė buvo tauti
niai jau apsnūdusi, dėl šios 
skriaudos mažai tesijapdino ir 
savo teisėms atgauti nieko ne
darė Ugi XIX šHmečio pabai
gos. Iš tikrųjų, ji tuo laiku ne 
ką galėjo įc padaryti. Atsira
dęs koks nors lietuvis kunigas, 
kad nesuardytų lenkiškų su
manymų, buvo tuoj siunčia
mas klebonauti į Gudiją arba 
į Lenkiją. O pasauliečių inteli
gentų nepasitaikė. Tačiau XIX 
šimtmečio pabaigoj reikalai bu
vo jau kiloki- Visuomenėje 
pasireiškė tautinis atgimimas. 
Atsirado daugiau ir inteligen
tų. Buvo pradėta kovoti už sa- 
o teises, o kartu pasigirdo 
balsų, kad butų lietuviams 
duota prideranti vieta ir baž
nyčiose.

Tie pirmieji kovotojai už 
lietuviškumą suprato, kad dir
bant pavieniui, ne daug ko ga
lima tikėtis. Dėl to jie ryžosi 
eiti bendrai, nežiūrėdami vie
nas kito politinių įsitikinimų. 
Per kurį laiką susidarė 12 
žmonių grupė (dr. A. Vileišis, 
Inž. Bortkevičius, Fel. Bortke- 
vičienė, Don. Malinauskas, A. 
Domaševičius, B. Nonevičius, 
Pov. Matulionis ir kl ), kurie 
nutarė pradžiai iškovoti nors 
vieną bažnyčią. Šiam reikalui 
jie nužiūrėjo šv. Mikalojaus 
bažnytėlę, kurią išgauti atrodė 
bus lepgviaųsia. Nieko nelauk
dami, jįc surašė prašymą Vil- 
ųiaus vyskupui, prašydami 
perleisti minėtą bažnytėlę lie
tuviams, patys pasirašė, surin
ko dar kelis šimtus parašų ir

PRAKALBOS
L. D. DRAUGUOS 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.

D. L. K. VYTAUTO 
kys mėn. susirinkimą 
lapkričio 19, 7:30 vai- 
Lietuvių Auditorijoje. Yra svarbių 
klausimų svarstymui. Taipgi išgir
site raportą iš atsibuvusio sukaktu
vių baliaus. Kurie nariai esat pa
silikę jnokestimi butinaį pasirūpin
kite apsimokėti. —P. K. Sekr.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 
BĄS laikys mėnesinį susirinkimą 
(kalakutinės išvakarėsė) trečiadie
nį, lapkričio 20, 8 yal. vak., Holly- 
wopd svet., 2417 W. 43rd St. Nariai 
privalo skaitlįngai susirinkti, nes 
bus renkanii.dar b minkai dėl dviejų 
pietų jųbilįejiųio parengimo-

• —JųUa Petraitienė, rašt.

CLASSIFiED ADS.

DR-JA lai- 
antradienį, 
vak. Chic.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ KRIAUČIŲ LOKALO 

269 A. C. of A. balius įvyksta šeš
tadienį, lapkričio 23 d., 7:30 vai. 
vak., Amalgamated Centro Audito
rijoj, 333 So. Ashland Blvd. Taipgi 
dalyvauja Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras išpildyme programo. Bus 
gera orkestrą šokiams. Kviečia vi
sus atsilankyti Lokalo valdyba ir 
komisija.

pus 2wierowi.cz ųieko neatsa
kė pė į tą, nė į kelis kitus pra
šymus. Toks šaltas elgesys vis 
dėlto los 12 žmonių neatbaidė. 
Ji pradėjo klabenti aukštesnių 
dvasinių įstaigų duris, o kartu 
ėmė rūpintis lietuviškomis pn- 
pmldomis tai vienoje, tai 
jc bažnyčioje.

kito-

Vil- 
gau-

L0VEIKISv5=X
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu-* 
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS ma““ 
4180 Archer Avenuę 

Phone LAFAYETTE 5800

ANELĖ GESTAUTIENŠ 
po tėvais Pądžiuveliutė 

gyv. 3510 S. Unięn Avė.
Tpl. Yards 1740

Persiskyrė su šiuę pasauliu 
ląpkričio 17 d , 11:30 vai. va
karo, 1940 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Liet., Tauragės 
apskr., Upynos parap., Pažėm- 
kalnių. Amerikoj išgyveno 33 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Bropįslayą, žentą Vic- 
tor Stein, 2 sūnūs, Jpną ir 
Juozapą ir marčią Irene, anū
kę Jeąpette Stein, 3 pussese
res, Barborą Bakaųįęne, OLesę 
Whitesides, Oną Straikaitienę, 
švogerį Juozapą, 4 pusbrolius, 
Kązimierą Miller, Vincentą 
Kaidis. Petrą ir Joną Lapto- 
nus, cioces Juzefą Klnderienę, 
kurną J. Puk.sienę ir kitas gi
mines Amerikoje, o Lįętuvoj 
motiną Anelę Stankienę, sese.- 
rį Barborą Petrauskienę, bro
lį Juozapą Stankų ir kitas gi? 
minės.

Priklausė .orie Chicagos Lie
tuvių Draugijos ir Sųsiv. Bro
lių ir Seserų Lietuvių.

Kūnas pašarvotas A- M. 
Phillips kopį., 3307 Litųąnįca 
Avė. Laidotuvės įvyks penfct-, 
lapkr. 22 d., 8:00 vai. ryto iš 
kopi. į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėtą į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a- Anelės Gėstautie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotyvęse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Duktė, Sūnūs, žentas, Marti ir 

Giminės.
Laid. Direkt. A. M- Phillips, 

Tel. tARpš 49Q8.
4

Išvažiavo Stirnų 
šaudyti
Dzimidas Ir Popeli Michigane

BRIGHTON PARK. — Mike 
Dzimidąs, MidWLSt FUhiag ąixd 
Huntipg kliubo prezidentą,s, įr 
Bill Popeli, sekyęlOFlus, išvąžįu- 
vo į Mįchlgan Valstiją stirną 
šaudyti..

Kadąųgi šįę vyrai yrą ^shąri) 
shooteriai” ir visada pataiko į 
savo kielių”, numatoma, kad 
jie pasirinką pačias didžiausias 
stirnas ir parsiveš jų tįek, kiek 
valdžios teises leidžia.

Jie pąrsjvežę stirnas niekad 
jų vieųį nevalgo, bet iškgjįą db 
dėl į banketą ir pavaišina savo 
draugus ir pažįstamus. ’Taįp 
bus ir dabar. Lauksime jų su
grįšiant,

Stopoj Narkis.

Nubaudė 404s 
Medžiotojų

Du P.age apskričio šąnfąs 
areštavo ir piniginėmis bąiiį^ 
mėmis nubado 40 medžiptpjų, 
už medžiojimą ant prjyatiškų 
nuosavybių,

■ ---------" 1 V.. .Nff

4604—Suįcnįa vyresnei moteriškei, 
pįgį padaryti, gražį- dėvėti. Mįeros 
folio 34 iki 46-

Norint gautį vieną ar dai
giau yirš nurodytų pavyzdžių 
prašome jŠkirptl paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai patašyti savo vardą pą? 
vgriję ir adresą. Kiekyieno jią? 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais k^riu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dcpt., 1739 
So. Halsted St., Chięųgo, U L

NAUJIENOS Pattern 1>. |.t_ ~
1799 s, gatete? SU M

Čia |dedą centą ir prašau 

ątsiąsg jfoąi) pavyzdį
Mįeros "... pąr knitiųel

(Yątf ąs Ir pąvąrda)
t?*’, ■"'.■.U 41.*.*11. ......

....

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

...........  ■ ,, ■ ..M .Į

(Miestas ir valstija)

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAI
IEŠKAU BROLIO, Franciškaus 

Simonaičio. Yra laiškas ir asmeniš- 
ęį pranešim&i- Ona Simonaitytė-

IEŠKAU DĖDĖS, Jono Banio. Yra 
aiškas su svarbiais pranešimais. 

Ęlena Narušytė.
IEŠKAU GIMINĄIČIO, Alex 

Stremickio, su asmeniškais prane
šimais. Jonas Krev.

IEŠKAU PARAPIJONKOS, Bro
nės Valikonytės-Dejokienės. Yra 
pranešimų iš Pietų Amerikos.

Atsišaukite pas John Barauskas, 
6955 So. Talman Avė., REPublic 
1931-

PAIĘŠKAU JUOZO Butrimo, pir
miau buvo Hines Ligoninėje. Turiu 
svarbų reikalą. Norėčiau susižinoti. 

fcTTIĘ BUTRIMAS,
1749 So. Halsted St-, Chicago, III.

SUHOOLS and INSTRUCTIONS 
Mokyklos iy Pamokos

UŽDIRBK NUO 15 IKI $30 sa
vaitei. Specialia 6 savaičių kursas 
praktiškam slaugių darbui, su pa
rodymu, diplomą, spilgute ir kepu
raite. Abbalene Training School,. 
5įl6 Kenmore Avenue, šaukite Ed- 
gewater 6940 arba 501 Ridge Avė., 
Ęvanston, Greenteaf 1250.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL- 
DYBĄ 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germanis 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollyv/ood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA MOTERIS SOR- 
TUOTI skudurus. Greenspom Pa
per Stock Co-, 608 E. 40th St. Tel. 
Oakland 2070.

REIKALINGA MOTERIS į Road- 
house nuo 25 iki 45 metų amž. Gera 
mokestis ir gyvenimas ant vietos- 
5700 W. 7.9 St., Tcl. Summit 868W1.

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mu
rauskas, 2109 So, Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut'. rast., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Sinith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus, 
nis; 
2449 
mai
kiekvieno 
svet., 2417 W. 43 St.

Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
Dan J. Smith—korespond., 
Fullerton Avė. Susirinki- 

laikomi kas antrą seredą 
mėnesio Hollywood

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS SENYVAS vyras 
dirbti ant farmos pastoviai. Kreip
kitės po 5 vai. vak. M. S., 5946 So. 
Justine St., HEMlock 8506.

REIKALINGAS DARBININKAS 
į Roadhouse, darbas nesunkus, ant 
visados. Gera mokestis ir užlaiky
mas. 5700 W. 79th St. Tel. Summit 
868W1.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

’ TAVERNAS IR FLATAS rendai, 
su visais fikčeriais. Taipgi flatas 
rendai ant 2-ro aukšto. 650 W- 81st 
Street.

TAVERNAS SU FIKČERIAIS 
rendai. Pigi renda. 12048 S. Halsted 
St. Savininkas, 12051 S. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio  progos

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

niaus lietuviams bažnyčių 
ti yis dėlto pavyko (įsikišus 
Mohilevo arkivyskupui), Zwie- 
r,owicz jiems pavedė minėtųjų 
šv, Mikalojaus bažnytėlę. Ta
čiau ligi ji visgi atiteko lietu
viams, teko patirti dar daug 
yųrgo. Buvo laimėta tik dide
liu ryžtumu- Vilniaus visuome
nė, matydama los 12 žmonių 
pastangas, pradėjo juos vadin
ti dvylika lietuvybės apaštalų. 
Šis vardas jiems buvo duotas 
dar ir dėl to, kad jie nepasi
tenkino vien tik kovų dėl lie
tuvių teisių bažnyčiose. Jie ir 
šiaip rūpinosi lietuviška veik
la, Tųčiau greitu laiku šis dvy
likos žmonių būrelis išaugo į 
gausų visuomenės veikėjų bū
rį, kurio apaštalų bendruome
ne jau nebegalima Jmyo pa
vadinti. Netrukus ir pats Vil
nius tapo jau musų viso gyve- 
nįmo centru.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd 
rašt.- 
Beaoh Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Arrųitage Avė.

tel. Spaulding 3180; Fin. 
-Stasys Beneckis, 3247 W.

TAVERNAS TURI BŪTI greitai 
parduotas. Gera vieta tinkamam 
žmogui. Pardavimo priežastį patir
site vietoje. 3245 W. 63rd St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

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

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

"REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir proga? sužino tktąi per

NAUJIENAS

I1S9 SiiiHalsIeį Slre‘1* W80, IIL

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

4 KAMBARIŲ, 1 Meto senumo 
namas, reikia biskį darbo viduj, 
įmokėti $100, likusią dalį mažais 
mėnesiniais mokėjimais. Box 2437, 
1736 So. Halsted St.

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui ♦

119 AKRŲ GYVULIŲ farma Oce- 
ąųa apskrityj, 2Uz myįįos nu,o grįs
to kelio ir mažo miesto, puikioj 
vietoj, puikus budinkaL^$420b.

MRS. E. H. OSBORN, 
Hart, Mįchigan.

FINANCE AND LOANS

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATĮON 
4425 So. Fairfield Ąvenųe, 

•Tel. LAFayette 8248.

WHOLESALE FURNITURE

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos-

MOKĖDAMAS CASH už rąkan- 
dus, sutaupysi ąųo 40 jki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien t|k nacionaliai žinomi daiktai 
randami pas mus. AdJšAUSKAS, 
Sumiš, 6343 S. Westęml Avė., €ni- 
cago, HL Phone. Bepubįic 605L

r***

2wierowi.cz
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ĮDOMIOS prakalbos ir dainos rytoj 
VAKARE MILDOS SVETAINĖJ

Kalbės J. Stilsonas ir Dr. P. Grigaitis
Gyvenamojo momento svar

ba šaukte šaukia mus į bendra 
visuomeninį susirinkimų.

Tokis susirinkimas įvyks lap
kričio 20 d., kaip 7:30 vai. va
kare Mildos svetainėj, 3242 S. 
Halsted St.

Susirinkime kalbės: J. Stil
sonas, “Naujos Gadynės’* re
daktorius, tik ką atvykęs iš 
New Yorko. Antras musų visų 
mėgiamas per eiles metų kal
bėtojas, Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius. Manau, nė
ra reikalo aiškinti šių dviejų 
kalbėtojų vertybę. Jie kalbėda
mi mums per daugelį metų 
įvairiomis gyvenimo temomis, 
mus supažind no su daugybe 
pasaulio įvykių ir mes juos 
nuo jaunų dienų pažįstam, ger- 
biam kaip savo švietėjus ir mo
kytojus.
Kuomet pasaulį audros draiko

Dabar, kuomet pasaulį ka
ro audros drasko; kuomet d.k- 
tatoriai žvėriškai žudo žmoni
ją ir naikina jų sukurtas per 
šimtmečius valstybes, tarp tą 
ir musų gimtąjį kraštą Lietu
vą, mums svarbu, begaliniai 
svarbu, susirinkti kuo skaitl’n- 
giausiai ir pasiklausyti musą 
mokytojų-kalbėtojų vaizdingų 
kalbų.

Kad susirinkimas butų links
mesnis, musų jaunosios daini
ninkės panelės Juziuke Mille- 
riutė, Valerija Ladigaitė ir Li- 
lian Stuperaitė, kurios s ’daro 
harmoningą trio, padainuos 
keletą gražių liaudies dainų.

Pasižymėk it lapkr. 20 d. va
karą ir visi kas tik galit pribu
ki! į gerai žinomą Mildos sve
tainę. t

Prakalbas rengia LSS ir LDD 
centrai ir vietinės kuopos.

Komisija.
Ir Ciceroj įvyksta įdomios 

prakalbos
Visi Cicero lietuviai, seni ir 

jauni, penktadienio vakare, 
lapkričio 22 d., atvykti į Lietu
vių Liuosybės svetainę. Ten 
jums žymus kalbėtojas, atvy
kęs iš New Yorko, J. Stilsonas, 
“Naujos Gadynės” redaktorius, 
pasakys įdomią kalbą apie dar
bininkų klasės užduotis.

Dabartiniu laiku, kuomet pa
saulyje eina nežmoniškos sker
dynės, bus svarbu jo pasiklau
syti.

Draugas J. Stilsonas plačiai 
išdėstys savo kalboj Lietuvos 
užgrobimą. Bukit visi, nes šiuo 
laiku mes turim kuodaugiau- 
siai turėti solidariškumo ir 
nuovokos apie darbininkijos ir 
tautų likimo reikalus.

Šias prakalbas irgi rengia 
LSS ir LDD centras ir vietinės 
kuopos. —R. K-ja.

Tragingai Žuvo 
Vienų Metų 
Mergaitė
Sudegė Broliukui Bežaidžiant 

Su Degtukais.
Mrs. Woodrow Lemm, 2522 

Cortland Street, vakar rytą iš
ėjo pas savo uošvienę, gyve
nančią už kelių durų nuo jos 
buto, langinių parsinešti. Ji 
teužtruko kelias minutes. Ji 
nežinojo, kad tragedija jos 
laukia, kai grįš namo.

Motinai išėjus, jos penkių 
metų sūnūs Jimmy užsilipo į 
spintą virtuvėj ieškodamas 
pyragaičių. Atrado dėžutę deg
tukų, nusinešė juos į kitą kam
barį, ir ten pradėjo jais žaisti. 
Juos uždegęs,, metė į visas pu
ses. Vieną degantį degtuką 
įmetė į lopšelį, kuriame gulėjo 
jo nepilnai metų sesutė Sha* 
ron. Lopšelis užsiliepsnojo, ir 
mergaitė sudegė.------- -

Policija Tiria 
“Penktadienio 
Gaujos” Ginklus

Aukos Patino Plėšikus.
Vakar policijos balistikos 

ekspertai pradėjo tyrinėti pen- 
kioliką revolverių ir šautuvu, 
kuriuos naudojo šeštadienį a- 
reštuotieji “Penktadienio va
karų” žulikų gauja. Policija 
mano, kad gal egzaminacija 
prirddys, jog ši gauja yra at- 
sakominga už kaikuriuos neiš
aiškintus susišaudymus.

Gaują sudarė septyni vyrai, 
jų tarpe vienas lietuvis, Stan
ley Kavaliauskas, 2101 Millard 
avė. Visi jau areštuoti ir sek
madienį policijos kvietimu 
apie 350 plėšimo aukų buvo 
atsilankę daboklei! • plėšikų, pa
žiūrėti tikslu juos pažinti.

Kada plėšikai buvo užvesti 
scenon prieš susirinkusius lai 
šie pradėjo triukšmuoti rei
kalaudami be laukimo, vagius 
nubausti. Piktadarius turėjo 
policija apsaugoti, kitaip jiems 
butų tekę paragauti kai kurių 
aukų kumščių. Penkiasdešimt 
du asmens plėšikus pažino.

Policija praneša, kad gauja 
prisipažino apvogusi 250 sa- 
liunų per paskutinius 14 mė
nesių ir, kad jie padarė $50- 
000. vertės apiplėšimų.

Su Automobiliu 
Užmušė Savo 
Mažą Brolį

— Nelaimės Chicagoj —-
21 metų chicagietis Martin 

Kubalanza keistoj nelaimėje 
užmušė savo 10 metų brolį Ed- 
wardą ir sunkokai sužeidė ki
tą brolį, 15 metų George.

Nelaimė įvyko ties 6155 So. 
Kostner avenue, kur Kubalan- 
za’i gyvena. Automobilis - buvo 
“gyrėj e”. To nepastebėjęs Mar
tin motorą uždegė, mašina pa
šoko, ir suvažinėjo abu berniu
kus, kurie netoliese žaidė.

Kitos Nelaimės
• Prie Poplar Grove, III., au

tomobiliu nušokus nuo kelio žu
vo 35 metų milwaukietis, Will- 
son H. Orr, vienos firmos agen
tas.

• Kitoje nelaimėje, Frank- 
lin Parke, išėjęs į gatvę iš už 
autobuso po automobiliu pakliu
vo ir žuvo 7 metų berniukas, 
Marvin Legniole, 2553 Maple 
Street.

Įvažiavo Į Medį
• Automobilis vakar taipgi 

užmušė 2’3 metų chicagieti, Earl 
Jacobson, nuo 5221 Lind avė. 
Jis žuvo prie 3400 Foster avė, 
kur automobilis įvažiavo į m e- 
dį. Kiti trys žmonės toje nelai
mėje buvo sunkiai sužeisti.

Nelaimė šeštokų 
Šeimynoj

Serga Sūnūs Ir Duktė
Jono ir Barboros šeštokų šei

mą, 5654 W. 64th Place, ištiko 
nelaimę.

Jų duktė Helen ir sūnūs AL 
bert dabar randasi Berwyn li
goninėj. Duktė Helen serga 
plaučių uždegimu, o sunui Al
bertui padarė apendikso opera
ciją.

Jonas šeštokes yra Schlitz 
alaus distributoris ir taverna 
savininkas. Apart to, jis ir jo 
žmona yra geri naujieniečiąi. 
Jie yra Keistučio ir žemaičių 
Kultūros kliubų nariai.

— Steponas.

NAUJIENOS, Chicago, TU.

t P 'ACAUr.. 4. AM

City of Rayvillc laivo įgulos nariai, klui? laimingai pasiekė krantą. Jų lai
vas nuskendo.

; .George. Frank, Minnesotos futbolo narys, nesulaikomai bėga prie galo. Min- 
nesotos 'komanda laimėjo iš Purduė 33 punktais prieš 6.

Kadziauskas Dabar 
Naujas Lietuvių 
Auditorijos Vedėjas

Direktoriai Atranda, Kad 
Reikalai Progresuoja

Po įvairių bėdų ir vargo, pa
galiau atrodo, kad Lietuvių Au
ditorijos reikalai susitvarkė. 
Tokį tai raportą gavo naujieji 
Chicago Lithuanian Communi- 
ty Center, Ine. direktoriai savo 
paskutiniam susirinkime. Nau
jieji valdytojai praneša, kad sa
le randuojasi gana gerai. Dar 
yra keli geri vakarai neišran- 
duoti, bet tikimasi, kad dėl pa
gyroj usio parengimų sezono jie 
bus paimti.

Buvęs Menedžeris Bubnis
Salės vedimas dabar perduo

tas naujam menedžeriui M. Z. 
Kadziadskui. Pereitais metais 
menedžeravo J. Bubnis. Jis sa
vo raportą su atskaitomis pa
staram susirinkime išdavė ir 
direktoriai išreiškė jam padė
ką už gerą sales reikalų tvar
kymą.

Direktoriai .svarstė ką dary
ti su salės kainos nustatymu, 
kada parengimus nori rengti 
tokios organizacijos kaip Lie
tuvių Gelbėjimo Fondas ir Vil
niaus Bazaro komitetas. Nu
spręsta taikintis sulig galimy
bės.

Kaucijos Viršininkams
Direktoriai taip pat priėmė 

naujo menedžerio Kadziausko 
ir iždininko J. Balčiūno bond- 
sus. Pirmojo yra $1,000 sumai, 
o antrasis už $2,000.

Regulariam knygų tikrinimui 
kiekvieną mėnesį išrinkta spe- 
cialė komisija iš Antano Boc- 
ben ir Jono Jackaus.

Direktorių pirmininku dabar 
yra Juozas Rūta.

Aukse. Teismas 
Atmetė Pikietavimo 
Teisės Suvaržymus

Panaikino Draudimą Prieš 
Pieno Uniją.

Aukščiausias Jungtinių Val
stijų teismas vakar atmetė 
pikietavimo teisės suvaržy
mus, kuriuos Chicagos apelia
cinis teismas buvo uždėjęs Pie
no išvežiotoji! unijai.

Ta unija kiek laiko atgal 
pikietavo krautuves Chicagoj, 
kurios žymiai nupigintomis 
kainomis pardavinėjo pieną 
procesuotą ir atvežtą iš \Vis- 
consino valstijos.

Lake Valley. Cos 5332 South 
VVestern, kuri tokį pieną par
davinėjo, kreipėsi į teismą ieš
kodama draudimo unijai, ir 
jį gavo.

Norris-La Guardia Aktas
Unija apeliavo į aukščiausią

jį teismą. Jis vakar nusprendė, 
kad pasiremiant Norris-La 
Guardia įstatymu, pikietavimo 
teisės šitam atsitikime negali
ma suvaržyti.

Chicagos apeliacinis teismas 
buvo išnešęs nuosprendį prieš 
uniją, pasiremdamas argu
mentais, kad pigaus pieno 
krautuvių pikietavimas sudarė 
antraeilį boikotą, kad toks pi
kietavimas nusidėjo Sherman 
prieš-trustiniani aktui, taipgi 
varžė laisvą prekybą tarp vie
nos valstijos ir kitos. Bet aukš
čiausias teismas tą argumentą 
nepripažino.

Afitrad., lapkričio 19/1940

VAKAR CHICAGOJE
•

• Paslydęs ant vieškelio prie 
Berkeley, Iii., nuo tilto 40 pė
dų su automobi'iu nukrito 22 
metų oakparkietis, William Mc 
Shane, 505 Madison Street. Jis 
ne tik išliko gyvas, bet nebuvy 
nei sužeistas. Vienintelė žaizda 
— tai įdrėskimas galvoj.

• Į Chicago atvažiuoja du 
garsus Amerikos rašytojai, 
Mark Van Doren ir Louis 
Broriifield. Jie kalbės Naciona- 
lej Anglų Kalbos mokytojų kon
vencijoje, kuri įvyksta Stevens 
viešbutyje, ketvirtadienį, penk
tadienį ir šeštadienį.

• Policija vakar visur ieš
kojo trijų sriiarkių plėšikų, ku
rie apiplėšė Midvvest Feature 
Service garsinimų agentūros 
raštinę adresu 111 West Jack- 
son. Nuo firmos prezidento 
Harry Siegel jie atėmė $18,000 
pinigais it įvairiomis brange
nybėmis. Policija suėmė kaman' 
tinėjimui vieną Eli Zolat, laik
rodininką nuo 103 West Jack- 
son, kuris buvo Siegel’o rašti
nėje, kai piktadariai pasirodė. 
Įtariama, kad jis buvo su pik
tadariais susižinojęs ir nurodė/ 
jiems kokiu laiku apiplėšimą 
padaryti.

e Vakar rytą vėl, kaip ir ke
letą dienų atgal prieš did.Tuo
sius šalčius, visą miestą, ne vien 
vidurmiestį, buvo užgulęs tirš
tas, murzinas sluoksnis durnų. 
Jis susidarė dėl to, kad vėjo 
mieste beveik nebuvo. Į pietus 
durnai išnyko, ir saulė vėl skais 
čiai švietė.

Atėjo Tikrai 
Liūdnos Dienos 
Muzikos Mašinoms -

Susišaudymas Pasibaigė 
Mirtimi.

Liūdnos dienos atėjo krau
tuvininkams, kurie savo įstai
gose turi muzikos mašinas ir 
su jomis darė neblogą biznį.

“Oblava” prieš mašinas pra
sidėjo apie savaitė atgal, su 
policijos įsakymu ahidinin- 
kams visas mašinas uždaryti.

Po to įvyko nelemtas inci
dentas. Valgykloj ties 8901 
Mackinaw avenue, tarp vieno 
meksikiečio, policisto, ir krau
tuvės kaimyno, kurio sergan
čią žmoną valgykloj bliaunan
ti mašina labai nervavo, įvyko 
susišaudymas. Ir meksikietis, 
John Bosųuez, ir policistas 
Francis Farrell, ir kaimynas, 
Joe Maloncv buvo sunkiai su
žeisti- Vakar Maloney pasimi
rė.

Tas incidentas muzikos ma
šinų bizniui labai pakenks. 
Per kurį laiką alinėse jų nebus 
galima visai operuoti. O ilgai
niui, dalykas pasibaigs turbūt 
tuo, kad miesto taryba praves 
patvarkymą, uždedama .ant 
mašinų tam tikrą mokestį, ir 
kas laisnių neturės, tas maši
nų negalės operuoti.

Jimmy Wilson 
“Cubs” Menadžerium

Jimmy Wilson, narys Cinci- 
nnati Reds komandos ir buvęs 
Phillies menadžeris, vakar bu
vo pakviestas į Chicagos “Cubs” 
baseball komandos menadže- 
rius. ,

Jis užims vietą menad. Gabby 
Hartnetto, kuris neseniai buvo 
pašalintas.

Pavogė ir $1,200 
Ir Visą Seifą

Keturi apsukrus piktadariai 
vakar pasivogė $1,200 “L and 
L” valgykloje, adresu 1316 Ma
dison Street. Žinojo, kad pini
gai yra seife, bet negalėdami 
jo atidaryti, piktadariai išsine
šė ir į troką įvertę seifą. Ir nu
važiavo su juo.

Skelbimai Naujienose 
luoda nauda dėlto.

1 niionee

naudingos.
■ 1 ■ .................. s

“Penzanco Piratai”
(Pi re tęs of Penzance)

Lapkričio-Nov. 24 d.
Stato 

NAUJOS GADYNES CHORAS 
———y
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