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ITALAI APLEIDŽIA KORIO A
Graikai muša 6 kartus stipresnį priešą
WASHINGTON, D. C., lapk. 

19 d. — Sumner Welles, užsie
nio reikalų departamento sekre
toriaus padėjėjas, šiandien pa
skelbė, jog graikų vyriausybė 
kreipėsi į Suvienytas Valstybes 
ir prašo jiems leisti Amerikoj 
pirkti orlaivių ir kitos karo me
džiagos.

Amerikos vyriausybė užtik
rino Graikiją, kad jos prašy
mas bus labai atydžiai svarsto
mas ir, greičiausiai, teigiamai 
išspręstas. Reikalas svarstomas 
kituose vyriausybės departa
mentuose.

ATe’NAI, Graikija, lapkr. 19 
d. -r- Theo Nicolaudis, graikų 
spaudos ministeris, šiandien 
kreipėsi į visus laisvus pasaulio 
kraštus, prašydamas padėti 
Graikijai vesti karą prieš Ita
liją.

Nicolaudis perspėjo užsienie
čių nesuklysti dėl pirmų grai
kų laimėjimų. Drąsiems graikų 
kareiviams pavyko sumušti prie* 
Šą keliuose mūšiuose, bet prie
šas yra labai stiprus. Savo jė-| 
gomis graikai nepajėgs sumuš
ti Italijos.

Graikija veda^jcov# su jpiįe- 
Šu, 'kuris 6 kartus yra stipriau 
ginkluotas, negu, Graikija. ‘Vien 
tiktai Ępflca apylinkėj italui' 
vartoja 400 orlaivių. Tuo tar
pu graikų orlaivių skaičius yra

EUROPOS VALDOVAI LANKO HITLERĮ
Belgų Leopoldas lan

kėsi pirmuoju
BERLYNAS, Vokietija, lap- 

kričio 19 d. — Pranešama, kad 
buvęs Belgijos karalius Leopol
das praeitos savaites pabaigo
je lankėsi pas fiurerį Berchtes- 
gadene. Jis buvo vienas pirmų
jų Europos valdovų, kurie fiu
rerio kviečiami vyksta pas jį ir 
kalbasi karo ir politikos reika
lais. Pasitarimų išdavos nepa
skelbtos.

Ispanija seks “ašies” 
politiką

BERLYNAS, Vokietija, lap- 
kričio 19 d. — Oficialiai pra
nešama, kad Ispanijos užsienio 
reikalų ministeris pasižadėjo 
glaudžiai bendradarbiauti su 
“ašies” valstybėmis ir sekti 
“ašies” politiką.

Tuo pačiu metu su fiureriu 
tarėsi ir Italijos ministeris Cia
no.

Ispanijos bendradarbiavimas 
yra būtinas, jeigu planuojama 
suduoti britams mirtinas smū
gis Viduržemių juroje. Be Is
panijos sutikimo “ašies” valsty
bės negalėtų perimti Gibralta
ro kontroles.

Bulgarų karalius 
kalbėjosi su

Hitleriu
SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 1$ 

d. — Visuomenei paskelbta, kad 
bulgarų karalius nesenai važi
nėjęs Vokietijon pasimatyti su 
Hitleriu.

Niekas nežino kokiais reika
lais karalius tarėsi su fiure

žymiai mažesnis. Graikai laimė
jo, nes italų lakūnai-parodė di
delį nesugebėjimą. Už kiekvie
ną porą numuštų graikų lėktu
vų, italai neteko devynių sa
vųjų.

Graikai nenori atsidurti to
kion buklėn, kurion atsidūrė 
suomiai rusų karo metu. Grai
kai žino savo pajėgumą ir lai
ku prašo užsieniečių pagelbos. 
Graikai nenori, kad užsieniečių 
siunčiama pagelba atvyktų per- 
vėlai.

Graikų kariuomenė įsiveržė 
į Albaniją pietų pakraštyj. 
Jiems pavyko paimti Erseka ir 
Borova miestus. Suėmė daug 
karo belaisvių. Karo grobis taip 
pat didelis. Paėmė 10 patran
kų, 33 prieštankines patrankas, 
15 mortarų, 10,000 antklodžių, 
miltų atsargas ir kito kariuo
menės turto.

BITOLI, Jugoslavija,^ lapkr. 
19 d. — Graikų kariuomenė 
baigia išspausti italus iš Kori- 
cos. Italai turi progos pabėgti 
tiktai per vieną tarpukalnę, ku
rią smarkiai apšaudo graikų ar
tilerija. Bėgančius italus prote
guoja bombanešiai.

Belgrade kalbama, kad šian
dien po pietų graikai x jau vi
siškai apsupo Koricą ir užsili- 
kusiems italams liepė pasiduo
ti.

riu, bet dabar pastebima, kad 
Bulgarijos spauda nori paruo
šti visuomenę kariškoms avan
tiūroms. Spaudoj girdisi balsai, 
jog išėjimas į Egėjaus jurą 
Bulgarijai yra būtinas.

Karalius Borisas kalbėjosi su 
Hitleriu praeitą sekmadienį. Vo
kietijon jį palydėjo 'vokiečių 
ambasadorius. Bulgarų visuo
menė susidomėjusi pasikalbėji
mo išdavomis.

Vengrų ministeriai 
važiuos Vokietijon
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 19 d. — Vokiečių agen
tūra skelbia, kad rytoj Vokie
tijon atvažiuos vengrų ministe
riai. Jie pasimatys su Hitleriu 
ir Ribbentropu. Bus aptarta ar
timiausi politikos reikalai.

Teko patirti, kad vengrus at
stovaus ministeris pirmininkas 
Teleky ir užsienio reikalų mi
nisteris Csaky.

Vėliau Vokietijon atvažiuos 
Rumunijos ministeris pirminin
kas Antonescu.

Murray nenori imti 
Lewis vietos

ATLANTIC CITY, N. J., lap
kričio 19 d. — Philip Murray 
konvencijoj šiandien paskelbė, 
kad jis nėra pasiryžęs užimti 
John Lewis vietą CIO prezi
dentūroj. Jis nutarė visai ne
kandidatuoti minėton vieton.

Murray nesutiko su Lewis 
pozicija prezidento rinkimų 
metu, bet šiaip jie labai gerai 
sutarė, nes jau 30 metų glau
džiai bendradarbiauja, šiandien 
prasidėjo debatai apie Lewis 
politiką CIO pry Šaky j. « i

Dėl neišaiškintų priežasčių susprogusi dirbtuvė

BRIDGEVILLE, PA. — Ęksplįoziją sugriovė chemikalų dirbtuvę. Nuostolių 
buvo padaryta už $150,000.

Sugadintas vokiečių 
laivas “Europa”

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
19 d. — Aviacijos ministerija 
šiandien paskelbė, kad britų la
kūnai smarkiai sugadino didžiu
lį transatlantinį^vokiečių laivą 
“Europą”, “fe^ropą” turi 49,- 
746 topus įtalpos ir savo laiku 
juvo rekordinis laivas Atlanti- 
<ui perplaukti.

Kiti pranešimai tvirtina, kad 
Kruppo fabrikai nustojo 50% 
darbingumo dėl nuolatinio bri
tų bombardavimo. Vakarų Vo- 
'kietijo.s miestuose pramonė jau 
išardyta ir negali gaminti rei
kalingu tempu.

Visi dirbtino benzino fabrikai 
išardyti Stettine, Leunoj, Ha- 
noveryj ir Bremene.

Britai puolė Gaidar 
salą

ROMA, Italija, lapkr. 19 d. 
— Italų karo vadovybė prane
ša, kad britai stengėsi užimti 
Gaidar salą, kuri randasi netoli 
Dodekaneso, bet italų kareiviai 
neleido britams jos užimti. Ju
ros, oro ir sausumos kariuome
nė atmušė smarkiai puolančius 
britus.

Gaidar sala priklauso prie 
Dodekaneso salyno ir randasi 
Egėjaus juroje. Italai ją smar
kiai sustiprino.

Dabar italų karo laivai ne
gali prie jos privažiuoti, nes 
britai blokuoja visas Dodeka
neso salas.

Hitleris paleis fran- 
cuzų belaisvius

VICHY, Francuzija, lapkr. 
19 d. — Francuzų vyriausybė 
skelbia, kad Hitleris prižadėjo 
paleisti 1 milijoną francuzų be
laisvių. •

Lavalis senai vedė derybas 
šiuo reikalu, bet tiktai dabar 
pavyko gauti galutinas ■ Hitlerio 
sutikimas. Pirmon eilėn Hitle
ris yra pasiryžęs paleisti šei
mynos tėvus.

Jeigu parvyks milijonas fran
cuzų, tai bus tiktai du treč
daliai nelaisvėn patekusių. Li
kusius Hitleris yra pasiryžęs 
laikyti uždaręs visą karo me
tą, nes jais nepasitiki nei Hit
leris, nei Petąinas; -

U.S. AJ PASIRINKO BAZĖMS VIETA
L ’ ’ ’ L

Greenslade vedė 
darbus

WASHINGgON, J), C., lapk. 
19 d.departamentas 
jau pasirinko laivyno bazinis 
vietas britų kolonijose ir atli
ko reikalingus formalumus su 
Anglijos vyriausybe.

Amerika karo bazes steigs 
Nevvfoundlande, Bermuda salo
se, Mayaguana, Jamaikoj, An- 
tigua, St. Lucia, Trinidad ir 
britų Gijanoj, Dėl Trinidad ka
ro bazių dar nebaigti pasitari
mai.

Admirolas Greenslade apžiu
rėjo visas karo bazes ir dau
giausia dirbo paruošiamam dar
bui atlikti.

Ispanai fortifikuos 
savo salas

ROMA, Italiją, lapkr. 19 d. 
— Italų diplomatai skelbia, kad 
dabartinė Ispanijos vyriausybė, 
pasitarus su italais ir vokie
čiais, nutarė fortifikuoti savo 
salas Viduržemių juroje ir At- 
lantike.

Pirmon eilėn bus sustiprin
tos Balearų salos, vėliau bus 
fortifikuotos Kanarijų salos.

Taip pat bus stiprinamos ir 
ispanų kolonijos Afrikoje, kad 
gen. de Gaulle karo jėgos ne
galėtų jų pagrobti ir vėliau ne
pasinaudotų britai didesnėms- 
karo operacijoms Afrikoje.

žiasi 4:26 v. v.
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60 milijonų dolerių 
bazėms

ĄNVASIiINGTON, d. c., lapk. 
19 d/‘į-Apieri&os vyriausybė 
paskyrė 60 milijonų dolerių nau
jai įgytoms bazėms įsteigti ir 
sustiprinti.

Didžiausioji bazė bus New- 
foundlande. Ten galės stovėti 
ne tiktai karo laivai ir orlai
viai, , bet bus pakankamai vie
tos ir kareivių apmokymui, 
šaudymui. Newfoundlandas pa
dės ginti Kanados pakraščius. 
Vietomis britų ir Amerikos ka
ro bazės bus kartu.

Kai bus baigti darbai, Pana
mos kanalas ir centralinės Ame
rikos valstybės bus saugios nuo 
stipriausio Europos diktato
riaus.

Japonai kiršina vi
suomenę prieš USA

TOKIO, Japonija, lapkr. 19 
d. — Pereitą naktį visi Tokio 
stulpai buvo aplipdyti atsišau
kimais, kurie liepia kraštui ruo
štis karan prieš Ameriką. Ypa
tingai daug atsišaukimų buvo 
Amerikos ambasados apylinkė
se.

Atsišaukimus pasirašė Nacio
nalistinė Patriotinė partija. Ja
ponijoj skleidžiami gandai, kad 
Amerikos vyriausybė deda pa
stangas sukelti karą tarp Šiam 
valstybės ir francuzų Indokini- 
jos.

Japonai nepatenkinti tokiais 
Amerikos veiksmais, nes jiems 
norima pastoti kelias užkariau
ti visą Aziją. Amerikos vyriau
sybė paneigė japonų skleidžia
mus gandus.

1 KARO DIENA KAINUOJA 
38 MIL. DOLERIŲ

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
19 d. —- Britų ministerija skel
bia, Kad kiekviena karo diena 
Anglijai kainuoja 38 milijonus 
dolerių, šią savaitę išlaidos su
mažėjo 10 milijonų dolerių, nes 
ankstyvesnėmis savaitėmis kiek • 
viena karo diena britams kai
nuodavo 48 milijonus dolerių.

F.D.R. SIŪLO DARBININKAM SUSITAIKYT
Taika reikalinga i Greeno atsakymas 

ir galima prezidentui
NEW ORLEANS, lapkr. 19 

d. — Respublikos prezidentas 
šiandien atsiuntė AFL konven
cijai sveikinimą. Laiškas adre
suotas darbininkų federacijos 
prezidentui, pats Green jį ir 
skaitė susirinkusiems delega
tams.

Rooseveltas nurodo, kad Ame
rikos darbininkų tarpe taika 
yra būtinai reikalinga.

Prezidentas žino, kad ji yra 
labai sunku pasiekti, bet kai 
susirenka geros valios žmonės, 
sako, tai jie gali pasiekti rei
kalingą darnumą darbininkų ei
lėse.

Naciai uždarė Pary
žiaus universitetą
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 19 d. — Pranešama, kad 
Paryžiaus karo komandantas 
uždarė Paryžiaus universitetą.

Karo komandantas senai už
draudė visas demonstracijas, 
bet Paryžiaus universiteto stu
dentai, pasinaudodami praeitų 
karo taikos sukaktuvėmis, su
ruošė prakalbas pačiame univer
sitete ir vėliau Champs Elysee 
alėjomis nuvyko prie nežinomo 
kareivio kapo.

Paryžiaus karo komandanto 
įsakymas sako, kad universite
tas uždarytas neribotam lai
kui.

Chicago — nacių 
šnipų centras

CHICAGO, III., lapkr. 19 d. 
— Martin Dies šiandien pareiš
kė, kad Chicago yra didžiau
sias fašistinių ir komunistinių 
šnipų centras. Dies agentai pa
darė kelias kratas pas nacius 
ir rado labai kompromituojan
čios medžiagos.

Buvusių vokiškų kareivių or
ganizacija siuntė tūkstančius 
dolerių į Vokietiją padėti ka
riškiems Hitlerio planams. Pi
nigai renkami vadinamai žiemos 
pagelbai taip pat ėjo kariškiems 
vokiečių tikslams.

Dies ištirs ir komunistų or
ganizuotą Taikos Mobilizacijos 
grupę, kuri veda kenksmingą 
darbą prisidengusi gražiai 
skambančiu vardu.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britai skelbia, jog italai, bombarduodami Aleksandriją, 

užmušė 41 civilinį gyventoją ir sužeidė 70. Sugriovė 17 namų.
— Rusai pareikalavo iš Turkijps juros laivyno bazės Per

sijos įlankoj.
— Kongresas nutarė toliau dirbti ir nesiskirstyti. Demo

kratai pasiūlė uždaryti, bet 191 balsų dauguma pasiūlymas at
mestus.

— šveicarų vyriausybė nutarė uždaryti nacių partiją. Jos 
veikimas yra priešingas veikiantiems įstatymas ir kenksmin
gas visuomenės tvarkai.

—• Vokiečių bombanešiai labai smarkiai bombarduoja Bir- 
nįinghamą. Vokiečiai skelbia, kad jis nukentės, kaip nuken- 
tęjo Coventry.

— Italai skelbia, kad Ispanijos vyriausybė pasižadėjo “ašies” 
valstybėms teisti steigti juros laivyno bazes savo teritorijoj.

-r- Turkai laiko 21 kariuomenės diviziją prie bulgarų sie
nos. Jei vokiečiai vers bulgarus kariauti su graikais, tai turkai 
eis. graikams pagelbon.

—-Koricą apylinkėse vyksta labai smarkios kovos. Atvyko 
kelios naujos italų divizijos ir daug aviacijos.

NEW ORLEANS, lapkr. 19 
d. — AFL konvencija įgaliojo 
Greeną atsakyti susirinkusių 
vardu į prezidento laišką. Tarp 
kitų dalykų Green sako prezi
dentui, kad AFL yra pasiry
žusi susitikti su CIO atstovais 
ir tartis taikos įgyvendinimo 
reikalais.

AFL atstovai vyks bet ka
da, bet kur ir bet kuriuo lai
ku tartis su paskirtais CIO de
legatais.

AFL mano, kad darbininkai 
šiandien turi labai susirūpinti 
savo padėtimi ir daboti, kad 
nebūtų atimtos taip sunkiai iš
kovotos laisvės, kurias kitų kra
štų darbininkai jau prarado.

17 vai. posėdis strei
kui baigti

DOWNEY,~ČaL~lapkr. 19 d. 
— Darbininkų unijos atstovai, 
Vultee bendrovės nariai ir vy
riausybės atsiųsti delegatai po
sėdžiavo 17 valandų be per
traukos. Jie deda pastangas ga
limai greičiau likviduoti avia
cijos-dirbtuvių streiką.

Ligi šiam metui nieko vie
šumon nepaskelbta, nes- visi su
sirinkusieji nutarė pašaliniams 
nieko nepasakoti kol nebus lik
viduotas nesusipratimas.

Teko patirti, kad priešingų 
pusių atstovai svarsto reikalą 
su reikalingu rimtumu ir mano
ma, jog bus pasiektas sutari
mas.

KANADOJ SPROGO DINAMI
TO FABRIKAS

NOBEL, Ont., Kanada, lapkr. 
19 d. — Kanadoj sprogo vie
nas valstybės kontroliuojamas 
dinamito fabrikas. Užmušti trys 
asmenys.

Nuostoliai padaryti nedideli, 
nes vyriausybė smėlio maišais 
įsakė atskirti vieną fabriką nuo 
kito. Manoma, jog sprogimas 
įvyko dėl neatsargaus rukščių 
vartojimo. Sabotažo nebuvo.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
lapkr. 19 d. — Teko patirti, 
jog italams pavyko paimti ne
laisvėn kelis britų kareivius 
Koricos apylinkėse. Britai pri
klausė prie Egypto kariuome
nės ir buvo atvežti Graikijon 
prieš porą dienų.
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Dėdė Amerikonas
Brone M—te.
-------------- ------------- ——

(Tęsinys)
Nusistatė,- kad ledaunę reikia 

ptddctl Statyti ateinančią savai
tę, nes dabar esąs geriausias 
laikas. Grįžę namo parinko ir 
nustatė vietą. Nors teišybę pa
sakius, Antanas tą vietą buVb 
parinkęs sėnlai ir tiktai parink
tąją vietą, patodė tėvdi, kuris 
pilnai sutiko.

Ledaune Alsos kaime buvo 
didelė naujenybė ir pirmutinė.- 
Susidarė datig sūriktiirią it nė- 
patogumų, nes jeigu butų pas 
kaimynus, tai reikalui esant ga
lima butą fitiėiti pasižiūrėti — 
ir viskas tvarkoje.

Galą gale Naručiai išsiaiški
no, ledaunę reikia statyti taip: 
vieno sieksnio gilumo, keturių 
ilgio ir dviejų su puse pločio. 
Nors pastatas ir nelabai didelis, 
bet darbo daug* juo labiau, kad 
tas darbas buvo naujas ir neį
prastas. Reikėjo paieškoti dar
bininkų, kurie iškastų ir išmes
iu žemes it išmūrytų sienas.

- Klausyk,- tėvai, — kartą 
pareiškė Antrinas, — Aš mdnad, 
kad reikia iškasti gilius grio
vius, t. y. tokitis, kokio g: liūno 
statysime lediūnę. Į tokitis 
griovius mes maišysime ir mc-

sime akmenis ir kalkes it juos 
gėtfli šttšpriUdinife. Pti tb prilauk
sime iki kalkės gerrii suauš ir 
sienos sustiprės, o į kertes rei
kia įdėti išlenktas geležis, kad 
tinkamai ir stipriai laikytų 
khmptts, neš dUtnenlnius pasta
tus Statyti sunkiati, kaip plyti
nius.*

TėVUsi kaip senas ir prityręs 
žmogus; hofs ir nfebtivo meiste
ris,- bet pergalvojęs sutiko* kad 
toksai Antano statybos planas 
visai geras. Reikėjo surasti dar
bininkus, kurie apsiimtų iškasti 
tokius gilius griovius.

iki darbininkai krisė griovius, 
Antanas išgėšihb ir paruošė kal
kes, padarė jų reikiamą mišinį 
ir kaip tiktai dfifbifiinkrii iška
sė tokį vieną griovį, tai jisai 
tuojau ėiriė mesti akmenis ir 
pilti žvyro ir kalkitj inišinį iki 
tokį griovį pripylė iki viršaus. 
Taip padafė ir su kitomis sie
nomis. Sienų ntufijimo darbai 
buvo greitai baigti, tiktai reikė
jo palaukti iki kalkės su akme
nimis sustiprės ir suauš. Po to 
liko tiktai iš Vidurio tokio pa
stato išmėsti žfemes ir mttf ne 
ledaunės drifbo dalis buvo baig
ta.

Sd stogo padarynių trii tikrai

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. hedėlias va

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

kdrev 7 Valandą.
1V. A. A- F. 920 k. kanarkos, 

nedėlios rytą. 9:30 A M.

I ro

bet . ir darbo, nes Antanas ma
tė, kad Bebirvos dvaro ledau
nės stogas apipiltas žfemėm:s ir 
apdėtas žriliūdjaričioniis velėno
mis. Toksai Stogas geras tilo, 
kad vasaros metu mažiau į ei- 
džia šilumos ir ledai ilgiau ga
li išsilaikyti. Toksai stogo den
gimo būdas labai nepritiko tė
vui ir jisai sakė, kad toksai sto
gas labai greitai supusiąs ir vč;

DIDELES PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

p° $Q eke lr aukščiau. 
50c įmokėti •-

RAĮMOS QE ir
po aukšČiad

Išmokėjimais.
Rašonios .Mašinėlės, Elektriktaės
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

i*ečižtt, K arpe ta i.
Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDR1K,
INCORPORATED

3409-21 Sa Halsted St
Dėl jūsų radio pataisymo, 

Šaukite 
YARDS 3088

gą-
Vis tiktai susitarė su tėvu.; 

kad stogą pirmiausia reikia pa- 
uengti blogomis lentomis ir ,pd 
(o apipilti žemėmis ir galų gale 
apkloti velėnomis. Ledaunės 
oriniais statymo darbai buvri

pdddfyti Vidujinius įrengimus.
Pastatęs ledaunę, Antanas 

laukė žiemos, kad vasaros me
tui galėtų prisiveži! reikiamą le
dų kiekį ir kad atėjus vasarai 
galėtų tirikririirii vystyti favd 
pieno ūkį.

Alsos kaimo gyventojams

*

COPR. 19*0. NttDKCRAFT SERVICE. ING |

CROCHETED MATS PATTERN. 2692 '
No. 2(>b2—Jūsų stalą visuomet papuoš. Trys gražus mez

giniai.

CRANE COAL COMpANY 
5332 ŠO. Loiig Avenue 

Telėfonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAŠ Mine Rtin iš guriausių 
iriai n ų, daug dulkią išimtu 57.65 

.Pėrkrint 5 tonus ar daugiUU.
Sales Tax ekstra.

BLACK BĄND ČUMP ....... . $Q

pardaviniki sviestą, Raseinių' 
rinka pasidrirė pėhnaža ir rei
kėjo rinką ieškoti kitur. Naru
čių Antrihris jau it sęrtidti tarė
jo kitus šViesttti prirdriVimb ke
lius. Gerai žihojo* kad lirikartirii 
pagamintą sviestą galima par
duoti Kaune ir, be to, galima 
gerą sviestą parduoti ir Jurbar
ke, nes tenai labai daug pirklią 
atvažiuoja iš Smalininkų, o te
nai sviestas visuomet buvo 
brangėSlils. Viena iš sVarbihit- 
siųją užduočių buvo surhšti 
budiis, kriip galinįą Dtitų vtisa* 
toš meili apsaugoti sviestą riub 
greitu gedimo.

Vasaros darbams pasibaigus,- 
Antanas turėjo daUgiriti laiko, 
nes reikėjo tiktai sbritti lauktis 
žiemai.- Žletflril jišrii Vlštiomėt 
savo iriyiktis suardavo* ues apie 
tai buVo skaitęs IriiktaŠ^iUbšė lt 
knygoSė it; be tb, pritšrii btiVo' 
patyręs* kad tiidėUyjė Sltafti 
laukai duoda drittg gėtėsUį dėf- 
lių.

NarUė’irii jUti iiė kritlą Autii- 
nui sakė, kad jriiii fėikiri Vesti 
ir pradėti gaspadotiškrii Šeimy
ninį gyvenimą, ites vytas jau 
visai SUaUgęs it Sdbfėildęs. Tė
vai žiitojO; kad jisai jau kelitdi 
metai, kajp Vriikščibjri priS 
mėkšų Batbtitą. Nemėkšrii buvo 
geri ir tUtTibgi AlšbS kaiftiU U- 
kininkrii it bUVU Visiems ŽitiO- 
mi kaip ypatingai skttpąs. bam 
geliui UlšiečiŲ; kriip tiktai pi’i- 
trukdriVU Vietib kito rublio su
mokėti vaistybikids itiokesčius,* 
žiūrėk; it bėga priš Nėtilėk^tiS 
pasiskbliutl; NrirUčiai; kriip ir 
visi selii žmuilėš, bUVD didėli 
materialistai, žiurėjo, kad jų 
A11 tarias parneštų kiek galimą 
daugiau pasogos, nes tais lai
kais pasoga kaimiečių tarpe 
vaidino labai didelį vaid
menį. Jie nutarė, kad reikia 
savo Antanui patarti ženytJs ir 
jisai turįs jų pa tarimo paklau
syti. Noi-s tokiais klausimais ir 
labai nepatogu kalbėti, bet jei
gu atsirandu butilih'S 
lai nieko riėpada^si'.'^įlr’

Antrinas bu^o^^r^4' 

doriško budo vyras: nedidelis, 
Storokus,- stiprios kūno Sudėtieš, 
sveikos išvaizdos, dėvėjo d do
kus tamsius usus, kurie jo iš- 
Vuiždą padare dar įdomesnę. 
Per daug pamaldūs Antanas ric- 
btiVb, bet į bažnyčią eidavo be
veik kiekvieną sekmadienį. Ta- 
čiUli vasaros niėtii į bažnyčią 
eidavo tetai, iies vistioiiiet bū
davo iižiiųtas įvairiais ūkiškais 
drirbaiš.

Nemekšai tai jau buvo labai 
tikį žn'ioiieš, it toksai Antrino 
hevisdi akūtUtiškaš bažnyčios 
Irinkyiriaš krii kadri sukeldavo į- 
vairią abejonių, ties jie bijojo,

NAUJIENOS, Chicago, III.------ —-----------------------—.,-------  
t kadri kambaryje buvo tiklhi se
niai Naručiai ir Ahtanaš, moti
na prridėjo krilBėti ir jį įtikinė
ti? |fad Anfhntti j riti butiiirii rei
kta vėsti; šakydaniri:

—Nri, Antakėli, esi sliaiigęš 
vyras, prizą va jau atlikai seniai, 
jau tąu laikas pagalvoti ir apie 
vedybas.

—TriS klatišimaš, iiiriiiiri, he
ra jau toks svarbus, — atsake 
Antanas, — kūlei kas lutiu dar

reikalas
i

gasptf-

—Taip,- tai tąi$, — tarė tė
vas, — žindi,.kad niysų jau se
natvė, ribtš šiaip taip dar ir pa
krutame, Dėt sunkesnių darbų, 
tai dirbti negalime. ' Norėtu
mėm, vaikeli, kad dat šią žie
mų t«? būtinai apsivestuniei;

riiririė žiūrite,- — tarė 
Aritąiids, — khd stt rUztmittiaiš 
tęikalrivimdis aš visUbiftet su
tiksiu, tdigi, jeigu.: jati jųš hb- 
rile ir matote reikalą, ir kad 
iiiatib dpsiVedihrihs reikalingas

—Taigi, taigi, Antanėli, — 
pTridėjŪ riiūtihri, -— jriii riiėš šėx 
fiirii Žiiimiiė; krid te vaikščioji 
pas ^emėfcšą Brirbtttę; metgui- 

labui darbšti it gerri; iririil td- 
dbsi; kad riiekb riėjutikdamas 
šį tridėbį dat prieš adventus 
iiiik it apsivesk.

Tbkš gtiėžteš it skubus tevy 
teikrilriviriiūš; kad jisai gulimai 
gi’ėičiati vestą* Ailtritmi buvo 
fiėlriiiktris. JiSUi riėf iitlstėbb* ku- 
du motetu prisakė, kad jisai 
vesią j^emekšą Rarbotą. vadi- 
ririsi* motirtri gėtai žiftejb; kad 
jisai iurikėsi pas batbtttą it kad 
jisai ją mylh v •. •

(
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Trečiad., lapkričio 20, 1940

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 4048 SO. ASHLAND AV& 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal susitarimą
Ofiso Tdl: YARDS 4787 

Nittml Tel. PROSPECT 1930

—Piritai, Vaikeli, — tęsė mo
lina, — gerrii žindi,'kūd Onute 
pas musą tai tiktai švėčias, nes 
jiririi nori galimai grėičiau iš
važiuoti į Amėriką pris Juozą. 
Jiririi Iribai /Įdribti čionais gy- 
Vėhti. turi prigrilVoti, ką tuomet 
dafyši, krii pasiliksi vienui vie
nas. Gerai žinai, kad darbo u- 
kyjė yfa labai daug.

—-Gerai žinai ir tai, — įsi
maišė tėvas, —- kad leisdami 
JUozą į Ameriką pasidarėme 
šiek tiek skolos. Nors toji skū-j.. . A .
ta ir nėra jau labai didelė, bet “ .į Alnenk«> la> " tokn, 
vis tik skola ir ją reikės grąžin- ..... 
ti. Noi's tu esi ir nepaprastai į 
taupus, bet jeigu jau yra pada- 1 
ryta šiokia tokia skola, tai is 
ūkio ją grąžinti sunku.

—Ktimiiėt dritllė vrižiūos į A- 
mufiką, jrii irgi reikės pridėti,-- 
aiškino iridtiriri, — žinrii, kad 
JiiOŽUs nėsėriitti išvažiavo, tai 
jisai mažai grife jai padėti.

— Rifiigą* vaikeli, tai jau la-| 
brii teikia,- — irirė tėVas, — 
žentui skolą ifgi tetiriie baigti 
mbkėli; Taigi* liktai mokėk ir 
iriukėk, b priimti (ai jau ne taip 
ierigvri.

—Ifeišybę prišrikitis, — parei
škė Aritriririš; — šefiiai jau aš 
galvojat!; kad mati teikia vesti. 
Apie trii ribrėjatt prašyti jūsų 
iuidimo; būt jęigit jąs tais kiau-l~ 
šimaiš ifgi fiipiiiritės, tąsyki 
gfėičiriu tą kiritišimą baigsime.

—Matai, ^umėkšai tuti daugi 
pinigų it tiktai vierią dukterį 
Pamriftyk tiktai; — vienturtėj VAITUSH OPT 
— tatė motina* — žinai kokį * lietuvis 9 
kraitį jinai tefi ! Užteks ne tik- Mano 20 metų praktikavimas 
tai tau, bet ie <aw vaikams, o op^eSuy^kTj'^iaiistas 
pinigų tai irgi turi daug. Ma- Palengvina akių įtempimą, kuris 

___ ____________ _______________  ešti 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 A v.

Phone YAkDŠ 1473

1 nau, kad savo vienturtei nepa- 
' sigailės (ūksiančio ir daugiau, 
žinok dar ir tai, kad Nertiėkšų 
didelife ūkis, — jeigu tau ko 
nors prireiks, trii vistiomet galė
si galiti. O tokia prirriiiiri tai 
ukiui labai reikalinga.

Tokios tėvų kalbos Antanui 
labai paliko, nes jau šešti ine- 

i«i- kaip jisai vaikščioja pas Ne
mokšų Barborą ir metai iš me
tų vis turėjo atidėti vestuves.

4 Jam reikalinga tai Juozą išleis-

reikdlų yra begalės. Toks tėvų 
rūpinimasis jo vestuvėmis jam 
-1 r Ail ► ir galimai greičiau 

jisai norėjo tą tėvų norą įgy
vendinti.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 Š. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK Š252 

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

AKlįĮ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIStAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ŽURRICK’AS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telėfonas HEMLOCK 7899 

NamųTel.VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL ilemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki S

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tek PROSPECT 6737
Namų tel. VIRGINIA 2421

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde l’ark 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatotaiš.

į.
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO J8TA1GA

lMBULANCE

Viri Menai YARDS 1741-1742
46(į5-07 So. Hermitage Avė. i
4447 South Fairfield Avenue Į

V

i ... • koplyčios visoseJLaJ JkSZ Č3L1 Chicagoš dalyse
Klausykite Įmūri rUHm prefframų Antradieni* ii defttadienia

M POVILU aaltimieru.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

tel. Yard 1829 
Ptitaiko Akinius 

Kreivas’ Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

L1ETI.V1AI
Laidotuvių Direktoriai

$92

| Vardas ir pavardė.

Viėho sekmadienio popietį
l Adresas.....................

I Miestas ir valstija.

ii ėiti į brižiiyčią liktai lodei, 
krid jisili Viėllaš driugtatišla tū
li fupiritiš VišriiS ūkiškais fei-

I NAUJIENOS NfcEDLECRAfrT DKPTm 
| 1739 So. Halsted St, Chieago, HL

I čia Įdedu 16 centą ir prrižaū afdiųMl man Pavyzdį Po

YARds 1419

gydytojai Ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS

Valandos kasdfefi 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfiėld Blvd.
Cor. Damen. HemlOck 6699

Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

(linini ithiii i iinicu i (n nh m nnni innni

Ambu 1 rinte

DALYSE
ilnnįnininniiiiniiiintainitaiil

Tel; Pullman 1270

AnTUONY b. PETKUS
6812 Šo; Western Avė. Phone GROvehill 0142
1416 Šouth 49th Čourt, Cicero Phone Cicero 2109

—

Š. P. MAŽEIKA
3319 Litiirihicri Aveniid

YARds 1138
YARds 1139

nors cicilikaš — bedievis. Tas 
jų dbejo’hėš višhoriifet išsklaidy
davo jų duktė Barbora, kuri 
buVo Višdi įsitikinusi, kad Ah- 
canas tai tiktai jau. bus jos vy
ras. Jindi savo tėtaiiiš aiškin
davo, kad Antdhds vds’aros ulė-

savo tėvų akyse apginti, nes jJ- 
.iti turėjo getą balsą ii- laido- 
tltVCse labai gritžiai giedodavo, 
tokiu jo gicdbjiiiiit iie' t.ktrii 
Rrirbota, bėt ir V.sa Nėiiiekšą 
sdirila didžiUVbši. Barborai labai 
patikdavo, kaip jie a būdu bū
davo kokiose nors taidotuveše 
ir kitiems ptitariririt giedodivo 
švdhtaš giėšriiės arba vakaruš- 
košė dainuodavo. Ypačiai jieniš 
gerai sekdavosi drilituoti “Gana, 
jUti gatiri, grina uliUvoti’’. Jcigii 
pasitaikydavo, kad būdavo ii* 
Neniekšlėnė, laf tos giesme;) 
klausydama jinai būtinai fiirė-' 
davo UpšiVdrkti. Kai kurie ma
nydavo, kad ją graudina ne tos 
giė’Sttieš grUžriniUs, bet jos bu- 
šiitlojo žėrite balso nialonūmas. 
Alsūs kriilnb’ gyventojų daiigū 
riiriš žinojo, kUd Naručių Atita
riąs jriti kėltell riiėthi kifip laii- 
ku ^ėlriė^iį Butborų ir kad ji-

, ’ I 4

IfiiiHlbifHlfHiiiiii'fiHrflf

NARIAI
Chicagos,

Patarrtavi-

8

DR. HERZMAN 
iŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Cicero
LidiuVitj : 
Direktorių 
Asociacijos

htaš Dieną 
it Naktį

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

ifJJinn((fiinifi<fB7ninHfiinJifi

X LlULlEVMIUS
4348 S. Cdlifhrnid Avenue Phone LAFayette 3572

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERjlY 8244
Jeigu neatsiliepia; šaukite 

BOtLEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĖ
Ofiso Valandos: 

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

3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

I. J. ŽOLP
1646 West 4-6th Street Phone YARds 0781

LACHAWICŽ IR SŪNUS
ŽS14 Wesi Ž’Srd Piace
SKfRlŲŠ: 4M4 East 108th Street

Phone CANal 2515

ALBERT V. PETKUS
4704 So. We8tern Avenue Phoite LAFayettė 8024

. . . . v . .... . . .........

ANTANAS M. PHILLIPS
ŠŠ()f Liiilanitk AVėtiUė t>hMė YARds 4908

A. Moritvid, M. D.
Wėšt Towri Statę Bank Sldg 

2400 VVEST iriADisdN šTReet 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 VML 

Telefonas SEELEY 7330 
Natrių telefonas Brunswičk 050^
• • * • • __r*____ _____ -E_________ _______

Tel tARDS £146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 iriki 9 
Firmadieniėis: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šVeritddieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
dYbYTOJAS tR CHIRURGAS

> if Akiniuė PHtaiko 
3343 & HALSTED SI;
• . _ . I t, » .-< • . . t •

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS . 0994
Dr. Maurice Kahn
463i«0OUTH Ashland avė.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

st

ADVOKATAI
K. P. GllGIS

ADVOKATAS
Miėsid ofisas—127 N* Dearboth
Katab. 1^31-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:36

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sektaadieniais 
. —pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Natag tel.—Hyde ParK 3895

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SOi RAtSTED STREET 
TeL CALumet 6877

Vai. 11—2 diehą ir 4^-8 vakriro
134 N, LA SALLE STREET

ROOta ?014 Jėl. STAte liU 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VlCtcrry 2679

Pirkite tose krautuvėse* ku
rios garsinasi “NAŪJtĖ&OŠE’'
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Liūtai — Afrikos 
pabaisa

šiurpios scenos Pietų Afrikos 
dykumose

Daug kas galvoja, kad Pietų 
Afrika yra gana civilizuotas 
kraštas ir todėl visiems nebe
pavojingas. Tačiau iš tikro taip 
nėra. Tiesa, čia žmonės neturi 
baimintis vietos gyventojų — 
žmonių, bet juos persekioja ki
ti sutvėrimai — laukiniai žvė
rys. šioje Afrikos dalyje yra 
miškinga vieta, kuri vadinama 
Kruegerio parku. Tai yra di
džiausias pasaulyje laisvas už
tvaras, kurio plotas užimtų tiek 
pat vietos, kiek, maždaug, už
ima Belgijos valstybė. Seniau 
vietos gyventojai šiuo parku 
labai didžiuodavosi. Jie džiau
gėsi laukinių gyvulių laime, ta
čiau pastaruoju metu karkart 
vis daugiau girdėti šio parko 
kaimynistėje gyvenančių žmo
nių skundų. Kaskart vis daž
niau ir dažniau žvėrys sudras
ko gyvulius; medžiotojai taip

ROOFING
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

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

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda .—......... 2c
Maliava, reg. $1.95, s,pec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3% c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) .... 10c
Storm Sash, did. mietų, $1.001 

kaip yra, ..............
Taipgi Cementas. Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI ,

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

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

‘ vai. dienos.
>1-1 " .1—.fl | 1^1 ■»■■■». I I į !l 

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

LINKSMIAUSIŲ DĖKOS DIENOS

Švenčių Linkime Mifeų Dalininkams ir 
Visiems Lietuviams

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sekr.

2202 WEST CERMAK ROAD

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

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

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STR

CHICAGO, ILLINOIS

pat nusiskundžia, kad pasta
ruoju metu mažiau jų besume- 
džioją. Tai bandoma aiškinti 
tuo, kad liūtai sunaikiną kitus 
gyvius. Liūtų pastaruoju metu 
čia kaip tik ir yra ypatingai 
gausu.. Jų bijo ne tik kiti žvė
rys, bet ir žmonės.

Neseniai buvo labai įdomus 
atsitikimas su dviem rodezie- 
čiais, kurie čia buvo atvykę 
šiaip sau pasisvečiuoti. Vieną 
naktį jie nusprendė nakvoti po 
grynu Afrikos dangum, toli 
nuo visų gyventojų. Jie susi
rado negyvenamą lūšnelę ir čia 
sugulė. Vidurnaktį vieną jų 
prikėlė kažkoks įtartinas šla
mesys. Rodezietis pamatė kaž
ką neaiškų besiartinantį prie 
lango, keistai šnypčiantį. Vyras 
žaigo greitumu atsikėlė, pagrie
bė šautuvą ir nubėgo prie drau
go lovos. Ji buvo tuščia! Greit 
jis puolė lauk, tačiau čia pat 
pamatė visą gaują liūtų, kurie 
mėsinėjo jo draugą. Liūtas mie
gantį draugą buvo užmušęs ir 
ištraukęs pro langą. Kitą- rytą 
dykumoje buvo rasti tik miru
siojo likučiai.

Įširdę žvėrys žmones užpul
dinėja ne tik nuošaliuose lau
kuose, bet taip pat ir keliuose. 
Vienas automobilistas, nuvažia
vęs apie 50 kilometrų nuo Bu- 
hiwyo, pamatė visą bandą gy
vulių. Iš tolo jie atrodė tartum 
šunes, tačiau kai privažiavo ar
čiau jų, pamatė, kad toje ban
doje buvo keturi liūtai ir sep
tynios hienos. Nors keliautojas 
ginklą ir turėjo, tačiau šovinių 
visai nedaug tebuvo pasiėmęs 
— tik keturis. Šoviniai tuoj pa
sibaigė, ir jis turėjo rizikuoda
mas gyvybe važiuoti per žvė
rių bandą. Bėgimas buvo labai 
sunkus dar ir dėl to, kad ten 
labai blogi keliai. Įširdusių žvė
rių banda j j vijosi iki pat žmo
nių apgyventos vietos.

Dar baisesnį išgyvenimą tu
rėjo viena šeima Lusakoje. 
Kartą jauna mergaite, vos be- 
atgaudama kvapą, atbėgo į po
licijos nuovadą ir vos prakal
bėdama ėmė verkti ir skųstis. 
Ji pasakojo, kaip ji, motina, 
tėvas ir sesutė išvykę į kitą 
stovyklą, į vestuves. Jie turė
ję nukeliauti penkiasdešimt 
mylių į šiaurę, tačiau pakelyje 

*

atsitikusi baisi nelaimė. Užėju
si naktis ir jie turėję nakvoti. 
Jokia baimė jų neėmusi, nes 
niekas nebuvęs pasakojęs, kad 
tose vietose siaučia plėšrus žvėk 
rys. Vidurnaktį staiga pabudu
si motina ir išgirdusi baimingą 
mirtiną tėvo šauksmą. Jos aky
se liūtas jį sudraskė. Plotina 
skubiai ėmusi budinti dukteris 
ir liepusi lipti į medžius, ta
čiau jaunesnioji taip stipriai 
buvusi įmigusi, kad ne taip 
lengvai pavykę ją pabudinti. 
Tuo tarpu sugrįžęs liūtas ir čia 
pat sudraskęs motiną ir penkių 
metų mergaitę. Baisią tėvų ir 
sesutes mirtį puikiausiai mate 
mergaite, kuri spėjo įlipti į 
medį. Po to liūtai buvo apsu
pę ir tą medį, kuriame buvo 
pasislėpusi nužudytųjų duktė. 
Taip mergaitei tekę kęsti alkį 
ir troškulį net dvi dienas, kol 
žvėrys galutinai pasitraukė.

Taigi, Afrika, nors šiandien 
į ją nešama Europos kultūra, 
pasiliko ta pati senoji Afrika, 
kurioje tebeviešpatauja tie pa
tys plėšrus žvėrys, kaip ir 
anuomet, kada europietis bijo
jo į ją įkelti koją.

Kur palaidotas pir
masis dėl nepriklau
somybes žuvęs musą 

karininkas
Pirmasis kovose dėl musų 

nepriklausomybės žuvęs kari
ninkas yra Antanas Juozapavi
čius. Jį nukovė bolševikai ant 
Alytaus tilto 1919 m. vasario 
13 d., bevadovaujantį 1 pėsti
ninkų pulkui. Nukautas, Anta
nas Juozapavičius buvo priešo 
apiplėštas ir įmestas į tvartą. 
Jo laidojimu pasirūpino tų 
dienų Alytaus miesto tarybos 
pirmininkas Balukevičius. Bol
ševikai buvo prašyti leisti žu
vusį palaidoti su krikščioniš
komis apeigomis, bet jie pra
šymo nepatenkino, patardami 
kūną išmesti į Nemuną. Vis 
dėlto Balukevičius įtikino bol> 
ševikus, kad žuvusius mėtyti 
į upę nėra padoru, . ir leidimą 
Juozapavičių palaidoti gavo. 
Šiuo leidimu buvo pasinaudo
ta. Laidotuvės įvyko tylomis, 
dalyvaujant vos porai žmonių, 
kurie žuvusį atgabeno į Aly
taus bažnyčios šventorių ir čia 
jį laikinai užkasė.

Netrukus bolševikai iš Aly
taus buvo išvyti. Nustūmęs 
priešą į vasaros rytus, 1 pės
tininkų pulkas ryžosi savo pir
mąjį žuvusį vadą palaidoti su 
priderančia pagarba. Karinin
ko Juozapavičiaus kūnas buvo 
tad 1919 m. balandžio 28 d. iš
kastas, įdėtas į naują karstą 
ir atlydėtas į miesto kapines. 
Čia jis buvo ir palaidotas, da
lyvaujant tūkstančiams iš pla
čios apylinkės susirinkusių 
žmonių. Ant jo kapo kariai 
pastatė ąžuolinį kryželį, šis 
menkas, laikinas paminklėlis 
ant kapo stūksojo ligi 1922 m. 
rugpjūčio 20 d. — ligi buvo 
pastatytas tinkamesnis pamin
klas.

šio tinkamesnio paminklo 
statyba rūpinosi 1 pėstininkų 
pulko kariai ir Alytaus visuo
menė. Iš 7,62 cm kalibro pa
trankų tūtelių buvo pagamin
tas kryžius ir įleistas į sudėlios 
tą iš patrankos sviedinių pa
grindą. Po to, visas kryžius 
pastatytas ant kūgio pavydalo 
akmens. Akmens pryšakinėje 
ptiiėje buvo įtvirtintas rusų 
sistemos sunkaus kulkosvaid
žio skydas su parašu: “1919 
m. vasario 14 d. žuvusiam už 
tėvynę 1 pešt, pulko vadui ka
rininkui Antanui Juozapavi
čiui. Gediminiečiai.” Pamink
las išėjo nedidelis, bet labai 
originalus, įspūdingas, patrau
kiantis praeivio akį. Jis tebe
stūkso ir dabar, kas vasarą 
paskęsdamas gėlėse, kurių ne
pagaili pasodinti ant pirmojo 
kovose dėl nepriklauspmybės 
žuvusio 'karininko kapo Aly
taus visuomenė.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Kaip buvo išrastas 
radiumas?

Buvo susekta, kad fotografi
jos plokšteles veikė tam tikros 
mineralų dalys, randamos ura^ 
niuine; jos veikė plokšteles net 
ir tada, kai jos buvo suvynio
tos į juodą popierį. Tyrinėjimai 
parodė, kad tos uraniumo dale
lės leidžia spindulius, primenan
čius X spindulius. Prancūzas 

KESSLER’S PRIVATK BLKND — Ą JLLENDED WHISKEY. 75% Neutrai "sįrits fro^ 
iRt). Julius Keasler DistJlling Co., Incorporatcd, Baltlmore, Md.; Lawreneeburg-, Indiana.

mokslininkas Bcčąucrelis 1896 
metais susekė, kartu su prancū
zų mokslininko žmona Madame 
Curie, versmes, kurių gaunami 
tie paslaptingi spinduliai. Ma
dame Curie ir jos vyras įtarė, 
kad turi būti kitas elementas, 
kurs, kaip ir uraniumas, turi 
būti radioaktyvus. Tą naują 
elementą jiedu praminė polo- 
nįum, Madame Curie tėvynės 
Lenkijos garbei. Vėliau buvo

«• SS®“““
PA.TA1K*1 o w GARBES

JULIUS kkssi.er 
m. Degtinda

rių MeiHtraH 

KESSLER’S 
fBl E RiCA’S GREATEST WHISKEY VALU E

susektas kitas elementas, vei
kęs tokiu pat budu ir jį pava
dino radiumu. Mokslininkai ne
sutinka nuomonėse, ar poloniu- 
mas ir radiumas yra^du ele
mentai ar tiktai vienas. Tyras 
radiumas pirmą kartą buvo iš
skirtas 1910 metais.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

15c
stikliu

kas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
H0IXYW00D INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.
■ J

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 .
j a I ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2158 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

S opine
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
I 1

> — iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

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

NA UJA
MADŲ

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St,
Chicago, I1L

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

Adresas ____ 1______________

< Miestas _______ ____ _______

Valstija___________________
>■■■1 .................................. ...............................................................t
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The LithuahUn Daily News

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

1739 South Halšted Street
Telephone CANal 8500.

Šubsciiptičn Katės:
$5.00 per year in Canada

S5.00 per year outside of Chicago 
8.00 per year in Chicago 
c per copy.

Entered as Secortd Clašs Mattėt 
March 7th 1914 at the Post Offičė 
of Chicago, Iii., tinder the act bf 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdiėn, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nati- 
jiėfitj Bėhdfovė, 1739 S. Halšted SL, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

$8.0
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Šč 

18č 
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metafns —. ..........—.. ......
Pusei metų ___ _______ ,
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ....... ....
Viėri&iri mėnesiui

Chičagoj pet išsiuntinėtojus
Viena kopija __________
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ___........^.^..4............ $5.00
Pusei metų   2.75
Trims mSįiėšiamš .................  1.50
Dviem rnėnesianis -______ 1.00
Vienam mėnesiui________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams $8.00
Pušei metų _____________.... 4.00
Trims mėnesiams  ................2.50
Piriigtiš reikia siųsti pašto Mofiey

Ordefiu kartu su užsakymu^
w .......wu.8i.~a .1 rrw-

Graikams reikia lėktuvą
Graikijos valdžia atsišaukė į Jungtinės 

prašydama karo lėktuvų. Girdėti, kad Wašhingtone jos 
prašymas yra svarstomas. Bet yra svarbu, kad pagalba 
graikams butų suteikta kaip galint greičiau.

Graikiją gali ištikti toks pat likimas, koks pereita 
žiemą ištiko, suomius, kurie per pusketvirto mėnesio 1Ua 
pO kailį bolševikams, bet, beturėdami stiprios aviacijos 
Stalino bombonešiams atmušti, buvo, gailį gale, privers-5 
ti daryti su Maskva taiką.

Mussolinio diktatūra yra tokia pat supuvusi, kaip ir 
Stalino. Dešimtis juodmarškinių vargiai stengia atsilai
kyti prieš vieną graiką, kuomet abi pusės vartoja lygius 
ginklus. Bet italų ir graikų ginklai nelygus^ Mussolini 
turi šimtus bombonešių, kuriais jisai gali bombarduoti 
Graikijos miestus, uostus ir kareivius* O graikai bom
bonešių turi tik keletą (ir tie patys, tur būt, yra gauti iš 
anglų). Šiek tiek daugiau jie turi lengvųjų kovos lėktu
vų, bet jų skaičius yra permažas, kad jie galėtų sustab
dyti fašistų oro atakas.

Graikams, žinoma, padeda anglai. Tačiau anglai yra 
priversti ginti savo pozicijas daugelyje frontų. Atlieka
mų lėktuvų jie patys neturi. » . ' ' •

Vienintelė šalis, iš kurios graikai gali tikėtis Stam
bios pagalbos oro karui su juodmarškiniais, yra Jungti
nės Valstijos. Roosevelto administracija turėtų patenkin
ti graikų prašymą be jokio atidėliojimo.

^APŽVALGA^
m 1 ii .imi..— ......ii 1 niiiiiiUi Ui Mirt i iii'>fi imli I

................  i"' 1 . 7 ž—

čiai. Bet Rumunijai patekus po 
nacių ICtCria, valdžia ėmė tuoš 
sVeeius areštuoti;

Bilvb pfahešta, kad Rutnuni- 
jčrje yra suimtas buv. Lenkijos Į 
užsienių reikalų riiinisteris, pul
kininkas Juozfls Bčkas (Beck). 
Jisai buk norėjęs iš Rumunijos 
pasprukti su padirbtu pasų, ku* 
rį jam davęs Anglijos mihiste- 
ris Buchareste.

‘Vokiečių bevieliais tele- 
gf&frts (kaip rašo “The Man- 
cliCster Guardian”), be to), 
fyranešė, kad britų ministeriš 
davė pulk. Bekui 2,000,00b' 
lėi (2,500 sVatų sterlingų), 
pastebėdamas, kad pulk. Be~ 
ko padėtyje pinigai beturi 
Svarbos. Viso bagažo pulk. 
Bėkris ttitėjęs, kai jį suėmė, 
tik vietią lagahiittą, kutiamė 
btiVO paslėpti bcvielinis pri- 
iiiiitiVas if sitiiitiihO apara
tas.”
Itunilihijos valdžia žinias a- 

piė Beko suėmimą patvirtino. 
Jisai Jai* tebesąs po areštu.

, RUSŲ SOCIALISTŲ 
ORGANAS- NEW 

yorke
Rusijos socialdemokratų par

tijos centro organas “Socialisti- 
českij Vcsthik” persikėlė į Nė\v 
Yorką. Pradžioje, kai Leninas 
uždarė visus opozicijos laikraš
čius, tas organas ėjo Berlyne. 
Bet žlugus Weimaro respubli
kai, leidimas buvo prikeltas 
į Paryžių.

Tačidti Frąiicuziją šiandiėfi 
taip pat yra prislėgus totalita
rinio despotizmo letena. Todėl 
Rusijos emigrantams socialia 
tams teko kraustytis į Ameriką.

“Socialističeskij Vėsiiiik“ ei
na dri kartu per mėhėsji Joj 
prėnUmėfaia metams $2.00. A-j 
dfėšUsi 7 Ėdšt 15th St., NeVVj 
York.

Konferencija po konferencijos
t-i______________

Į Berchtesgadeną, Bavarijoje, atvyko tattis stt llit* 
--lemt Italijos užsienių reikalų ministeris, gr&f^š Grtleazžd 

Ciano, ir Ispanijos užsienių reikalų miiiištėriš, it&tfiOii 
Serrano Suner. Prieš tai Hitleris tarėsi stt šfiVO UžšiOillų 
reikalų friinisteriti RibbentCopu. Pas jį fatikėri taip pat 
Bulgarijos karalius Borisas.

NėtVukus rengiasi keliauti pas Hitlerį Vengrijos vai* 
džios atstovas, paskui Rumunijos premjeras, gen. Joti 
Antortesču. O anksčiau jisai matėsi su sovietų užsienių 
reikalų komisaru, Viačeslavu Molotovu. Dar anksčiau jp 
sai tarėsi su Ispanijos diktatorium, gen. Ftafteo, If Stt 
Francuzijos valdžios galva, maršalu Petain’u.

Tokia daugybė kotiforencijų leidžia manyti, kad di
plomatijos fronte Hitleris turi didesnių keblumų, negu 
mūšių laukuose^ Jisai pavertė savo vasalais (tarnais) 
Mussolinį ir Stalinų; Prieš jį dreba Rumunijos, Ispanijos 
ir Francuzijos valdžios. Bet padaryti taip, kad visos Val
džios, kurios jo bijo, eitų Išvien ir kooperuotų jo Euro
pos “reorganizavimo” planuose, yra sunku. Bolševikai 
nenori, kad Balkanuose įsigalėtų italai. Ispanai neapken
čia bolševikų; Francuzijos atžagareiviai nedrįsta pasi
duoti visoms nacių užgaidoms, kadangi dauguma žmo
nių Francuzijoje simpatizuoja Anglijai.-

Hitlerio keblumai didės, juo ilgiau tęsis karas; Taip 
savo partneriams, kaip ir užkariautomsioms Šalims jišal 
negali nieko duoti, bet Visų laiką turi iš jų imti. Tolyn 
visose diktatorių šalyse prasidės badas ir ekonominio gy
venimo apmirimas* šitų nelaimių jokiomis konferenci
jomis pasalinti negalima,

Jeigu Anglija pajėgs apginti savo viešpatavimą ju
rose, tai blokada Hitlerį atiksčiaus ar vėliaus sutriuškins.

Francuzijos bylos
t IMT------ —___ 1

Francuzijos atžagareiviai, kurie sėdi Vichy miesto 11* 
valdo kraštą pagal instrukcijas iš Berlyno, sumanė pa
traukti tieson buvusius premjerus Daladier’ą ir Blum’ą 
ir buvusį Vyriausiąjį kariuomenės vadą Gamelin’ų. Prieš 
koletų dienų jie buvo formaliai padėti po areštu.

Francuzijos socialistų vadas Leon Blum seniai nebu
vo valdžioje, kuomet prasidėjo karas. Todėl yra nesąmo
nė jį kaltinti dėl karo nepasisekimo arba dėl to, kad ka
ras kilo* Petainoduavalio klika nori jį apkaltinti sU tikš* 
lu nukreipti visuomenės dėmesį nuo tikrųjų kaltininkų, 
dėl kurių FrancUžija susilaukė gėdos ir pažeminimo.

Tik kažin ar jiems tai pavyks? Blum butų galėjęs 
išvažiuoti į Angliją, bet jisai atsisakė pasinaudoti proga. 
Jisai nutarė geriau pasilikti FrUncUžijoje, kad priešai 
negalėtų daryti jam priekaištų, jogei jisai “pabėgo”, gel
bėdamas savo kailį. Jeigu teismas bus bešališkas, jo 
sprendimas gali būti visai ne toks, kokio Jaukia fašistai.

HITLERIS BUVO BEŪ> 
KARIAUJĄS LONDONĄ

1 —f**“—1

Dienraščio ‘T*.- M.” korėspon-r 
dentas, Ralph Ingersoll, tik-ką 
sugrįžęs iš Londono į Ameriką, 
rašo, kad rugsėjo itlėnešį riacių 
lėktUvdi buvo padafę tiek daug 
žalos Londonui, jdgėi dar ke
lios dienos tokio boftibatdavimd
— ir LondOnftš bUtiį turėjęs pa
siduoti.

ši kritinga fazė Hitlerio katė 
prieš Anglijos sostinę tęsėsi ntio 
rugsėjo 7 d. iki rugsėjo 15 d. 
Per 8 dienas nacių bombone
šiai masėmis puolė Londoną be 
paliovos dieną ir naktį. Daug>7- 
bė tb didmiesčio namų buto 
sugriauta, gaisrai degė yisosė 
Londono dalyse it nebuvo kuol 
gesinti ugnį, nes bombos su* Į 
daužė vandentiekio vamzdžius,- 
komunikacija buvo suardyta, 
telefonas daugelyje vietų nebe- 
veike. > '

• Bet mfgh? aviacija' kovėsi be 
atvangos su nacių oro jėgomis 
it kasdien numušdavo po Šimtą 
arba daugiau priešo lėktuvų. 
Pagaliau, rugsėjo 15 d, anglai 
nukirto apie 240. PUclų lėktuvų,
— nors Oficialiai bu VU paskelb
ta, kad vokiečių lėktuvų ŽUVO 
185. Tas baisus smūgis nacių 
aviacijai, matyt, Hitlerį nUgąs^Į 
dilio, it masiniai oro puolimai! 
pasiliovė* Londonas buvo iš$<ik 
betas.

Tai buvo pirmas milžiniškas 
Hitlerio pralaimėjimas per 8 
nieftis jo Viešpatavimo. Kores
pondentas sako:

“Mušys, kuris ėjo ore virš 
LOndoUo tarpe rugsėjo 7-ds 
ir 15-os, gali pasilikti istori
joje toks pat svarbus, kaip 
itVdterloo arba Gettysbtifgo 
Plušys. Kaip it Gčttysbutgo 
inUŠys, jisai gal Bus pažymė
tas, kaipo mušys, kuriame 
pralaimėtojas buvo pėrgalc- 
tojas, bet to nežinojo.”
Hitleris atnaujino masines 

oto atakas prieš Ldndohą, die
nos metu, rugsėjo 26 ir 27, bet 
anglai per tas dvyliką dienų, 
kurios praėjo po pirmųjų ata
kų, jau buvo Užgesinę gaisrus,! 
sustiprinę apsigynimą ir kito
kiais budais pasiruošę kovai su 
nadų ”Luftwaffeb (oro gink’ 
Iii) — it šitie ptioliihai buvo 
mušti.

korespondentas mano, kad 
Hitleris jau praleido progą pa- 
klupdyti anglus, mėtant 1 bom* 
baš j jų sostinę. Ta pfoga buvo 
apie vidurį rugsėjo mėnesio. Ji 
daugiau nebegrįši -

NAMŲ KOMISARAI

Ne gana to, kad sovietinė 
valdžia Lietuvoje panaikino pri
vatinę žemės nuosavybę, paėmė 
į savo rankas bankus, pramo
nės ir prekybos įmones. Ji dar 
skiria komisarus gyvenamiems 
namams prižiūrėti. Jie neva rū
pinsis, kad butų tvarka ir šva
ra namuose, bet svarbiausias jų 
uždavinys bus šnipinėti, kaip 
žmonės gyvena, ką jie veikia] 
vakarais, kas pas ką ateina, a- 
piė ką jie kalbasi ir 1.1.

Šitokius namų prižiūrėjimo 
kdinisatUS turi naciai Vokieti
joje.. Todėl Hitlerio valdžia tu
ri smulkiausias žinias apie 
kiekvieno žmogaus “ištikimy- 
bę? :

Tie namų komisarai Kaune 
ir kitUOse Lietuvos miestuose 

]yta skiriami pasiremiant “ko- 
I mtmalinio ūkio” komisaro įsa- 
| kymU bUtųiiStrams. Įsakyme 
t liepiama ligi Spalių 5 dl suskirs
tyti miestus rajonais ir paskirti 
kiekviename* rajone “komisarą 
namąrns prižiutėti”, susitarus 
sU viėtOs profsąjungomis arba 
kompartija.

TiC komisarai gali turėti pa

St. Miščikas-žiemys ! 
I 

Kinija pasmerkta mirti!...
—.....................4 • i7i. ...

L ' | laiko.
Maža to, lildokinijos užėmb 

tttu japonai tiek pataisė savo 
strateginę padėti, jog ją panai* 
kinti galima tik suteikus japo4 
ftams antrą frontą, kur turėtų 
pergabenti dalį savo kariuom^ 
nės ir liautis spaUdę kinieč.Us.

O kur gali tas frontas atsi- 
rasti?

Amerikos įsikišimas butų dė 
dėlė kiniečiams pagalba, bet be 

i rusų pažado, amerikiečiai ne* 
gali tan karau eiti. Ainerlkie* 
čiams nereikalinga rtisų pagal
bu, ries jie pakankamai tvirti it 
japonai perdaug silpni, bet at
sižvelgiant į iki šiol rusų elge
sį, gulima iŠ jų laukti, kad kuo
met kiniečiai jati bus šiektiek 
atsigavę, rusai juos pribaigs 
prijungdami prie savo imperi
jos, kaip prijungė Pabaltijos 
Valstybes, Lenkijos dalį, Besa
rabiją ir dargi Suomijos dalį.

ir amerikiečių įsivėlimas ka
ruti pi-leŠ japonus gali tik pa
greitinti Kinijos mirtį, nes ja
ponui, ihatydami pavojų, gali 
pasiūlyti rtisanis pasidalinti Ki- 

Jriiją. Husai visuomet su tuo su
tiks, nes jų politika remiasi ki- 
toriiškais principais: imk. ka

Prieš Šimtą metų (1838 m.) 
užsienio kapitalistai ginklo pa- i 
galba privertė kiniečius atidary-Į; 
ti vartus į savo kraštą. Ateinam i 
čiais metais kiniečiai švęs tris
dešimt metų sukaktuves, kaip 
pasiskelbė respublika vadovau
jant Dr. Sun-Yan-Senui ir visą 
data, tai 1^11 m. tikėjosi at- 
bulėjimo ir seniausios pasaulio 
kultūros savininkai, nesiliauja 
kovoję, lieję kraują, tarnavai 

į veik visuomet svetimiems inte* 
resams*

Jei 1838 metai (Anglijos-Ki- 
nijos karas) kiniečiams liūdna 
data, tai 1911 ineais tikėjosi at
sistoję ant teisingo kelio, kuris J 
nuvertus nepakenčiamą impera* 
torių, nuves juos prie savisto
vaus gyvenimo.

Kiniečiai šios, savo pirmos di
džiulės revoliucijos metines 
švęsdavo labai iškilmingai it j 
tuo labiau tikėjosi ateinančiais 
metais, švenčiant trisdešimt 
metų sukaktuves, parodyti pa
sauliui, jog nežiūrint, kad jie 
jau trisdešimt metų kovoja tar
pusavyje, ketvirti metai prieš 

I moderniškiausią Azijos konti
nente imperiją (Japoniją) ne-Į 
mirė, dargi tikisi laimėti, bet 
pąskutiniai pasaulio įvykiai ne
bežada kiniečiams šio džiaugs
mo,’nes bent popietyje jie pa-4 
smerkti greitai mirti!

Trijulė sutartis tarp Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos yra ki
niečiams mirtie^ dekretas ir tik 
nepaprastas įvykis pasaulyje, 
nepaprastas karo išsiplėtimas 
tegali juos nuo tos pražūties iš
gelbėti.

Tiesa, nei vokiečiai, nei ita
lai nieko nedavė kiniečiams, 
nes vos buvo pasirašyta taip 
vadinama antikomunistinė su
tartis, vokiečių karo misija 
esanti Kinijoje buvo atšaukta, 
ląęt' ši sutartis apima .daug di
desnius dalykus, negu tai.

Vieniji toliai, kurie priešinosi 
Kinijos galutinam pUVergitnUi 
bttvo hė vokiečiai su italais, bet 
rttšdi, ringiai ir amerikiečiai. 
Amerika ddf 1838 iri. išgelbė
jo Kiniją nuo galutino pasida
linimo, lies jos kapitalistui, aL 
sistOję Kalifornijos pakrantėj, 
numatė, jog Kinija gali būti la4 
bai didelė jiems rinka ir todėl 
pasipriešino tuomet galutinam

“Skiriamii komisarai”, skai
tome įsakyme, .“privalo vylė 
dyti visus Komunalinio Ūkio 
liaudies komisaro (t. y. V. 
Knyvos), Butų ūkio valdybos 
ir burmistrų įsakymus ir pa
vedimus.

“Sėkiiiirigesniam ir tikslirt- 
gešriidm darbui komisarai sa
vo rajonuose susitarę stt

gali suorganizuoti iš gyven
tojų tarpo bendradarbiavimo 
aktyvą ligi 5 asmenų...

“Kolriišhfų atlyginimas už 
darbą buš nustatytas vėliai! 
atskirtu parėdymu.”
Kiek tų parazitiškų “džabų” 

korritiflistai sati pasigamins Lie
tuvoje! O žmonės turi tuos diė4 
les maitinti.*

Margumynai
Kur žmones laidojami 

viršum* žemės?

BERAS SUIMTAS 
RUMUNIJOJE

Prieš metus laiko, kai vokie
čiai sutriuškino Lenkiją ir iš 
rytų pusės į ją įsiveržė sovietų 
raudonoji armija, Lenkijos prej 
zidentas, vyriausias kdritioiiiė- 
nės vadas ir ministerių kabine
to nariai išdūmė į flufttuiįiją. 
Tenai jie klirį laiką gyvėhoį 
kaip Rumunijos valdžios sve-

Solomoiio salose vadui mirtis, 
laVdii&S sudeginamas, ir peleliui 
kartu su mirusiojo kaukUold 
šUdėdfifiii į gražiai išpuoštą 
kafstą,- flfit kurio yra išdrožiu^ 
tos žmogaus figūros. Karstas šU 
tani tikru kiekiu maisto pasta
tomas ant aukštų stulpų. Saldš 
gyVėlitojUi tiki, kad galingo va4 
do vėlė pb jo mirties pasidaro 
dar galingesnė. Apylinkei* gy-' 
vėiltojdins draudžiama artintis 
prie taip palaidoto vado palai
kų.

taip palaidoto vado palai-

Bet šiandien, tiesioginiai ga- 
Ii teikti pagalbą tik anglai sii 
rusais, nes prancūzai, pakliuvę 
po vokiečiais, turi šokti kaip 
jiems anie liepia ir ne be vo4 
kiečių spaudimo japonai gavo

kas smarkiai apsunkina kinie
čiams gintis nuo japonų.

Anglija, vesdama žūt butinę! 
kovą prieš “ašį” daugelyje 
frontų, negali jokios pagalbos 
suteikti kiniečiams, gi rusai, 
netekę iniciatyvos ir savo roJ 
lės kaip didelė valstybė, turiu4 
Ii balsą pasaulio klausimuose, 
gal labai mažai ką tepadėti ki
niečiams neįsiveldania atvirai J 
karą prieš japonus.

Rusų pagelba kiniečiams bu4 
vo visuomet didžiausia, neš 
vien tik per paskutinius metus 
suteikė jiems apie pusę milijaf4 
do dolerių, bet ir tuo pat išsi4 
derėjo kiniečių vedamam karė 
didžiausias teises ir jiems grę- 
šia didžiausias pavojus Kinijai 
pakliuvus po japonais.

Antri, gal ne visai tiesiogi
niai rėmėjai, buvo ir pasiliko š/ 
Amerika, kuri po trijulės su4 
tarties pasirašymo, tuojau pa
skyrė 25 milijonus dolerių ir 
pradėjo reikalauti iš anglų, kad 
atidarytų Birmanijos kelią gin
klams kiniečių frontan gabenti.

Bet nei milijardai, nei mili
jonai Kinijos negali išgelbėti, 
nes kiniečiai, neįstengs atsilai
kyti- ir niekas nepatieks jiems 
tiek pagalbos, kad ir ginklais, 
dėl kelių nebuvimo, kad jie ga
lėtų laikytis ilgiau, negu metai

niją? o ten pamtysime, kaip iš 
sisuktil”

Ir šis pavojus nepranykęs * 
dargi šiandien, a meti kiečiam s 
katah neišėjus ir todėl Šį straip
snį tfžvardijau: “Kinija pa
smerkta mirti!..”

Trijulė sutartis Kiniją pa
smerkė ir kadangi, nežiūrint vi
sų šauksmų, jog ši sutartis ne
nukreipta prieš rusus, vokiečiai 
šį tą daugiau numatė ir supra
to, kad ši sutartis rusams ne
gali būti maloni ir todėl siuntė 
savo kariuomenę, buk trancitu, 
Suoinijon.

Šie du įvykiai sutapo ir jų 
negalima skirti!

“Ptavda” ir “IžVeštija” pa
skubėjo paskelbti, jog jie pasi
liksią ir toliau neutralus, nors 
davė suprasti, kad toks nepa
prastas kontinentų pasiskirsty
mas, jų dar neturint, gan juo
kingai išrodo ir negalima to Vi
so imti Už gryną pinigą. Vokie
tijos spauda labai atsargiai ir 
su jjaime žiuri link Rusijos po 
šios sutarties pasirašymo ir 
nors nesako atvirai, duoda gan 
aiškiai suprasti, jog ir šį kar
tą vokiečiai rusus apėjo, užlyė- 
go jiems už akių ir dievai žilio 
kUO rusai į tai atsakys?

(Bus daugiau)

----------  r..... .....v, ką Pirkite tose krautuvėse, ku- 
gali, hUsispiauk į pasaulio opi-Irios garsinasi “NAUJIENOSE”
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VAKAR MES BUVOME Į Paprastai prie vadovybės vairo 
RAUDONI, O ŠIANDIEN komunistų “tūzai” nešiskvet- 

bia, bet jie stengiasi pastatyti 
vadinamuosius “bendrakelei
vius”. Vadinasi, tokius žmones, 
kurie partijai nepriklauso, ko
munistų judėjime nedalyvauja, 
bet vis dėlto labai jau orientuo
jasi į Maskvą. '

Tokie žmonės komunaciams 
yrą labai naudingi: jfc su at
sidėjimu atlieka purviną darbą, 
kuris visais atžvilgiais yra 
penktakoj iškas.

RAUDONI, O ŠIANDIEN 
JAU GELTONI...

Prieš kiek laiko įsikūrė insti
tutas propagandai tirti.

Iki šiol tas institutas analiza
vo propagandą, susijusią su ka
ru: kokių priemonių kariaujan
čios valstybės griebiasi savo 
propagandai praplatinti Ameri-

Dabar

Prieš keturis ar penkis mėfie- 
sius institutas išleido ir knygą 
apie karo propagandą.
vėl pasirodė nauja knyga, ku
rioje yra analizuojama “penk
iukėj ų” propaganda. Knygos 
autorius yra Ha roki Lavine.

Amerikos komunistams toje 
knygoje nemažai vietos skiria
ma. Gana ilgokame skyriuje 
antrašte “Mr. Stalin’s Hench- 
nien” Lavine paduoda labai 
daiig faktų apie “penkta Rojiš
ką” bolševikų veikimą Ameri
koje.

Pati 
Lavine

antraštė labai budinga. 
Amerikos komunistus 
vadina Stalino lekajais. 

Vadinasi,- ką Maskvos “bosas” 
paliepia daryti, tą visi bolševi
kiški lekajai ir daro.

Savo laiku, sako Levine, A- 
merikos radikalai ir kai kurie 
intelektualai buvo pusėtinai su
sižavėję Maskva. Bet kai pernai 
Stalinas pasibučiavo su Hitleriu 
ir susitaikė, tai tie radikalai ir 
intelektualai ėmė tolintis nuo 
Maskvos. Puolimas Suomijos 
dar labiau išblaškė iliuzijas. Net 
profesorius Hicks atsimetė nuo 
bolševikų ir su pasibiaurejimu 
pasmerkė Maskvos lekajų ban
dymą pateisinti Stalino žygį 
Suomijos atžvilgiu; Gal Suomi
jos puolimo motyvai ir yra pa
grįsti, pareiškė jis, bet pats iš 
esmės teisinimas yra tiesiog 
idiotiškas.

Zigzgginė Maskvos politika ir 
riuoiatinis nusistatymo keiti
mas pusėtinai sudemoralizavo 
Amerikos komunacius. Jie gali 
dabar dainuoti: “Vakar mes bu
vome raudoni, o šiandien gelto
ni, nes rinisų tiesioji linija ir 
Vėl liko pakeista”.

Nors Maskvos įtaka, bendrai 
imant, Amerikoje labai nusmu
ko, bet “Stalino lekajai*1, lyg 
kokie termitai, stengiasi nai
kinti Amerikos demokratijos 
pastatą. Veikia jie dauginusia 
pasislėpę, prisidepgę. {Vairiose 
rtekaltais; vardais pasiVadhiitfeim 
še organizacijose jie Stengiasi į 
savo raukas vadovybę pasiimti.

■ ■ *»- ■

KAS DAUGIAU DUODA,
TAM IR PARSIDUODA
Pernai komunacių laikraščiai 

su pasididžiavimu rašė, kad 
Maskva pasidarė pasaulio ceil-

kų vesti anglai ir prancūzai.
Anglų ir prancūzų misijas 

derėjosi, derėjosi, kol visai ne
lauktai ir netikėtai pasauliui li
ko paskelbta, kad Maskva susi
tarė su Berlynu.

Tai buvo lyg perkūno trenks
mas, kuris net musų komunO- 
ciams kelioms dienoms žadą at
ėmė.

Vėliau jie susigriebė ir pra
dėjo Maskvos žygį teisinti. Bet 
tas teisinimas, kaip prof. Hicks 
sako, buvo tiesiog idiotiškas.

Tuo tarpu to susitarimo pa
slaptis buvo visai paprasta: Hit
leris daiigiaU pasiūlė už paslau
gą, tai Stalinas ir parsidavė.

Lenkijos padalinimas buvo 
geriausias to įrodymas.

Dabar ir vėl ta pati istorija 
pasikartojo: Maskva derėjosi, 
derėjosi su anglais, o susiderė
jo stt Berlynu.

Tiit bUt, Hilleiis daugiau pa
siūlė.

VisOS tos Maskvos derybos 
primena rtisų “častUŠką”, kuri 
skamba taip:

“Ona k hemu, a dii ko iliiitC, 
a ja k izvozčuku Pctrušc” (“Ji
nai lenda prie jo, o jisai prie 
manęs, o ašai — prie vežiko 
Petrušos”).

Lyginai tokia pat istorija.
KomttnaCiai giriasi, kad Mas

kva pasidarė Cahtfd, į kurį Vyk
sta visokie “kavalieriai” savo 
laimės bandyti.

Bet lyg tosios mergiotės sim
patijos linksta į vežiką Petru- 
§ą, taip ir Maskvos “simpati
jos” vis labiau Krypsta į “ka
valierių” Hitlerį.

kaip hialote, ‘ meilės reika
luose” Visokių keistenybių pusi-. 
taiko. . *-Augtira$

t;
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Ii! H KLAUSIMAS PA VEMTOJE LIETU
VOJE DAROSI TIESIOG KATASTR0F1NGAS
Retai kuris lietuvis ebturi savo kampą: visus geresrtiuo* 

sius butus užėmė maskoliais — Siūloma net restora
nuose apgyvendinti žmones. — Ukmėfgėje naciona
lizavo 37 krautuves. — Vienos šventės pakeičiamos 
kitomis. — Bolševikiška Lietuvos vėliava. — Sesers 
laiškas broliui.

“Butą klausimas, apšigyvė- nesiais. Dabar jų skaičius yta
nūs visuose kampuose masko
lių okupantams, darosi sovie
tų Lietuvoje stačiai 'katastro- 
fingas. Iš Kauno gavome ži
nių, kad pradžioje nustatytas 9 
kvadr. metrų plotas vienam 
asmeniui yra sumažintas iki 6 
kv. metrų. Faktiškai beveik 
niekas neturi ir 6 kv. metrų. 
Taip yra ne tik Kaune, bet it 
provincijoje, Pati “Tarybų 
Lietuva“ vedamajame pripa
žįsta, kad Kaune reikalingi 
apie 10,000 kambarių. Dėl bu
tų stokos laikraštis, be abejo
jimo, kaltina “buvusių Lietu
vos buržuazinę santvarkų.“ 
“Tik dėlto, o ne dėl ko kito 
toks nepaprastas butų ir kam
barių trukumas.“ Tačiau visi 
Lietuvos gyventojai puikiau
siai žino, kodėl' staiga Lietu
voje retai kuris žmogus beturi 
savo kampų: visus geresniuo
sius butus užėmė maskoliai. 
Juk nejuokais sutalpinti Lie
tuvoje virš 300,000 maskolių 
okupantų, kurių buvo pirmai
siais Lietuvos okupacijos mė-

NVOSTAhl KftYOA APIE DUSULI—DYKAI 
Tik lAėJtisi knyga JAkelia žinių čusulįd 
bet briiuicialio kosulio aukoms. Prašykite 
kopijos Jei dusulys trugdo miefrą. silpnina— 
jei sunku dueuotl—jei kosi lr AniokAti. Net 
jei per fneius kankinęsis ir beviltie* ISgytl, 
jsigykite knygą. Ji atidarė palaimos duris 

—gali ir jutrta! Nesiųskit pini
gų. Ngfrt prievolių. Nuostabi krtyga vlsiAkai 
DYKAI. Nežiūrint kur gyveni. raAyk šiandien. 
NACOR 836-KK, State Life Bldg.. Indiana* 
polis. Iridldna.
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dar padidėjęs-
Žmonių padėtis yra tokia 

katastrofinga, kad daugelis 
priversti gyventi net palapinė
se arba malkų sandėliuose: be 
langų, be šviesos, šaltyje! Net 
“Tarybų Lietuva“ pripažįsta, 
kad “problemų vistiek reikia 
kaip nors išspręsti, nes žiema 
artėja ir žmonės turi susirasti 
bent kokių pastogę.“ šiuose 
žodžiuose aiškiui matosi, kad 
esama žmonių visiškai be pa- 
stogęs. Tarp receptų, kuriuos 
laikraštis siūlo yra tokie: 
panaikinti dalį restoranų ir 
juose apgyvendinti neturinčius 
buto. Taip pat galima ešų pa
sielgti su barais, kai kuriais 
viešbučiais ir net krautuvėmis, 
kurias galima sujungti. Pasak 
laikraščio, butų klausimas yra 
aktualus ne tik Kaunui, bet ir 
visiems Tarybų Lietuvos mies
tams ir miesteliams,“ todėl 
“visur reiktų imtis tokių pat 
priemonių, kaip ir Kaune.“ 
Taip pat siūloma iš Kauno iš
kraustyti tuos gyventojus, ku
rie nedirbu nei fabrikuose, nei 
įmonėse nei įstaigose.

Tas pats laikraštis kelia Į 
klausimų, kad daugelis Kauno* 
ir Vilniaus gyventojų turėtų 
susirasti butus aplinkiniuose 
kaimuose ir miesteliuose.

Jau iš šių paties oficiozo 
“Tarybos Lietuvos“ prisipaži
nimų gulima susidaryti vaizdų, 
kokian vargau atsidūrė Lietu
vos gyventojai, iš kurių oku
pantai atėmė net 1 utų, išmetė 
į gatvę ir privertė gyventi pa- . .<<<» • •» o •• f, t < i <•»-I ( *•lapinėse!

—Ukmergės mieste biiVO na
cionalizuotos 37 pardttotttvės ir 
apskrityje—4, btitentf Gelvo- 
nyse, Viena, širvlntuosė dvi ir 
Kovarskė viena parduotuvė. 
VfšUS prekybos įriiofiės pėieffie 
žemės ūkio draugija-—o knygy
nus, valstybinė leidykla.

—Lietuvoje jau oficialiai pa
naikintos Viso Nepriklausomo
sios LiėtUvoS valstybinės it re
liginės šventės. Įvestos šios 
Šventės f Naujieji Metai šatisio 
1 d., Lenino ir 1905 metų re
voliucijos minėjimo diena 
sausio 22 d., “tarptautinio pro
letariato solidarumo diena“— 
gegužės 1 ir 2 d-, Lietuvos pa
skelbimas sovietų respublika 
liepos 21 d., komunistų revo
liucijos Rusijoje sukaktuvės 
lapkričio 7 ir 8 d., ir Stalino 
konstitucijos diena gruodžio 5 
dienų.

—Paskelbta, kaip turi atro
dyti sovietų Lietuvos vėliava. 
Jų sudaro raudonas audeklas, 
kurio kairiajame viršutiniame 
kampe prie koto atvaizduotas 
auksinis pjautuvas su kūju, o 
viršum jų—užrašas-aukso rai
dėmis: “Lietuvos T. S. R.“ Val
stybinės vėliavos ilgis 2 mtr., 
plotis—ei mtr.

-^-Atsiranda ir tarp Lietuvo
je gyvenančių žydų žmonių, 
kurie pradeda biaurėtis sovie
tiškuoju režimu. Šiomis dieno
mis vienas Šveicarijoje gyve
nus žydas, kuris rengėsi va-i 
žinoti į Lietuvą ir tuo reikalu! 
parašė savo seseriai Kaune lai
škų, gavo iš jos atsakymų, ku
riame žodis žodin sakoma: 
“Kaimynai sako, kad tu esi 
beprotis, jeigu manai grįžti. 
Visi norėtų į ten patekti, kur 
tu dabar esi- Tu negali arba 
nenori suprasti tikros padė
ties. Jeigu tu man tuo reikalu 
dar rašysi—aš neatsakysiu ir 
daugiau nerašysiu. Esi idiotas 
ir tai mano paskutinis žodis.“
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Gavote DAUGIAU Negu Tikėjotės

—už mažiau iie£u tikė
tumėte trinksti

Kada Aukso Kasyklų Šerai 
l Jums Davė 10% Dividendą!

įbridgeport roofing and 
SttEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 1 
apdraustas.

M I it ina K ■ ■ .1 J

X

MAST n t WIND0W SHADE C0.
S. i. VondtMk Tel. Lafayette 456(1

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANK0M LAZDAS., MĖS NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETlAN BLlNDS 

1803 WEST 47th SfftEteT (ARTI W00D ST.)
- — -fiiiMr-'- - - ................* ■ . ..r. -------1.
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PadČil Piritai kas Mėnesi Pfifeš 11 d., rifeš Nuošimti Nilo 1 Dienos

Turtas virš -- - - - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virs - - $400,000.00
Dabar Mokame &/%% Už Pa- 
dėturf Pinigus, Duodam Pasko
las Ant Namų 1 Iki 20 mt.

jusTin MACKititfiCfi, frea.
Vat 9 iki 4. Sef. d iki 12

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENŪESUb. 9 iki 8 vak,
TeL VlRtinla 1141

KORESPONDENCIJA
Kenosha, Wis.
Parengimai ir kitos 

naujienos
SLA 212 kuopa lapkričio 23 

d. turės šaunų vakarų įvesdini
mui narių, įstojusių j SLA 1940 
metais. Bus įvesdinimo cere
monijos, Vakarienė ir progra
mas. Be to, šis įvykis bus už- 
rekorduotas, nes visų dalyvių 
bus liu traukti kr u tumieji pa
veikslai.

Gali dalyvauti ir ne nariai. 
Bilietų kainu tiktai vienas do
leris; biznio nebus daroma. 
Tas įvykis bus German-Ameri- 
can Home. Pradžia 8 vai. va
karo.

Gruodžio 1 dienų toje pačio
je vietoje Gerinai!-American 
Home įvyks metinis koncertas 
su šokiais, rengiamas Kenosha 
Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Koncertų išpildys dar iki šiolei 
Keiioslioje negirdėti ddiiiinin- 
kal A. Brazis iš Chicago, kvar
tetas iš Rdckford, I1L, pdė BU t* 
vinskas iš Waukegan, taipgi ge
riausios vietos spėkos, dar iki 
šiol man nežinomos.

Be to, dar bus rodomi kru- 
tamieji paveikslai, nuimti per 
J. Macnorių laike draugijos ir 
vyrų choro pikniko Powers 
Lake, šokiams gros Barauskio 
orkestras. Įžanga nebrangi, pro? 
gramas prasidės punktualiai 1 
Vai. p. Bitš malonu pUšiilia^ 
tyti he tik su vietiniais, bėt it 
iš kainiyiilhių miestą.

$ 8 8
Lapkričio 11 d; Vėsulu pusėti

nai apdraskė musų miestų. Aut 
rytojaus išrodė kaip po bomba- 
nešlą atsilankymo, —- Įaugai iš* 
daužyti, daugelyj vietų medžiai 
išversti, garažui irgi nukentė
jo; buvo ir sužeistų. Dabar yra 
šietiuplutė stiklioriams, karpen- 
ietlairiš ir atogdėngidttiS. Mat 
nėra to blogo, kad neatneštą 

’ kam nors naudą. •—h.;<L

Hiram Wa!ker's De Luxe 
duoda jums DAU
GIAU negu tikitės 
viršutines kokybės 
skonyje!

^R mėgstat grynų? Aukštų? Mai
šytų? Bet kaip jį pilsite jus pa

tirsite tikrų patenkinimų kada pa
ragausite Hirarn Walker’s DeLuxe! 
Švelnus, puikus ir pilnas skonio. * 
Jis toks bourbon kurį jūsų draugui 
pamėgs. Prašyk jo šįvakarų. Įstok į 
tūkstantines jo rėmėjų eiles!

90 proof

4 Už stikliuką prie
I Dauguma Barų

DeLoxe
STRAIOHT BOURBON WHflRlY

Hirom Wa1k«r * Sent ln<., Peorlo, Iii.

'^atkeri
Straigfrf Bourbrt 

ufhiskey

Linksmų Ir Laimingų
Dėkos Dienos Švenčių 

Linkime Visiems Lietuviams
VALDYBA IR DIREKTORIAI

JONAS BHENZA, Prezidentas JULIUS C. BRENZA, Iždininkas
S. S.' TYRAKOWSKI, II Vice-Prez- DR. C. A. BRENZA, Direktorius 

, J .

Metropolitan State Bank
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM IR FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

2201 W. CERMAK RD. Kampas Leavitt Street
1 $

Margumynai
. I .....

Kada Lietuvoje at
sirado vargonai

1408 m. balandžio 11 d. vo
kiečių ordėno magistras Ulri- 
chas von Jungingcn dovanojo 
Vytauto Didžiojo žmonai ku
nigaikštienei , Onai klavikordų 
ir kiltiojamtis vargonėlius. Ma
noma, kad tai buvo patys pir-

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SaPNą šUžlNOSi

Sėptiininką šU. MHologl-3 
jfe, Papročiais, Prietarais 
it PatanAėpiis g a 1 i t fe 
gaut’ uz Per paštų 
sitin iaht kainuoja $1.10

NAUJIENOSE < 
1739 So. HalsMd St 

CriicAGO, iidL
.... ................................... '

mieji vargonai, atsiradę Lietu
voje, nes ankstyvesnių žinių' 
apie juos senuose raštuose nė
ra. Visai nėra žinių apie var
gonus musų krašte ir vėlesniais 
laikais, maždaug ligi XVII am
žiaus pabaigos. Nuo šio laiko 
žinių pavyksta jau surasti. Pa
sirodo, kad vargonai buvo la
bai mėgstami ir branginami. 
Tačiau kokie tie vargonai bu
vo, sunku pasakyti. Smulkesnių 
žinių apie vargonų pobūdį ga
lima rasti tik pačiais vėl ausiais 
laikais.

Pačiais didžiausiais vargonais 
Lietuvoje gana ilgų laikų buvo 
laikomi Kretingos bažnyčios 
vargonai. Jie pastatyti 1619 m. 
grafd Jono Karolio Chodkevi
čiaus lėšomis. Kaštavo 16,000 
florinų. Per ilgų laikų jie gero
kai sttsidėvėjo ir turėjo būti 
kelis kartus remontuoti. Pa
skutinį kartų juos teko remon
tuoti 1925 m. Mediniai jų 
vamzdžiai šio paskutinio re
monto metu buvo pakeisti me
taliniais, o taip pat sumažintas 
jų balsą skaičius. Dabar šie 
Vargonai turi tik 31 balsų.

Dabar patys didžiausi vargo
nai yra Kauno Archikatedroje 
bazilikoje. Juos pastatė 1882 
m. vargonų meistras J. Rudavi- 
čitis. Iš pradžią jie (ttrėjo tik 
50 balsų, bet po trejų metą 
vysk. Paliulionio įsakymu buvo 
pridėta dar 13 baisą. Patys mo* 
dėmiausi vargonai yra Tėvą 
Jėžiijitą bažnyčioje, taip pat 
Kaune, Jie -turi 33 balsus, 3 
manualus if Visus moderniau
sius įrengimus. Jie laikomi 
victilhteliais Kaune vargonai^ 
tinkamais koncertuoti.

Pirkite tose krautuvėse, ku> 
|rios garsinasi "NAUJIENOSE"

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Argentina gins Ame

rikos žemyną
BUENOS AIRES, Argentina, 

lapkr. 18 d. — Vyriausybės 
Sluoksniai šiandien tvirtina, kad 
Argentinos vyriausybė yra pa
siryžusi akty viai bendradarbiau
ti Amerikos žemyno gynimo 
darbe. Užsienyj paskleisti prie
šingi gandai ncatatinka tikre
nybę.

, Vyriausybė žada steigti karo 
bazes Puerto Delgado, Belgrano 
ir Madrvn.

Ispanija labai nepatenkinta 
Urugvajaus ir Argentinos to
kiais nusistatymais. Ispanų di
plomatai deda pastangas nu
traukti Argentinos bendradar
biavimų su Suvienytomis Val
stybėmis.

Planuoja operacijas 
Viduržemyj

BERNAS, Šveicarija, lapkr 
18 d< •— Diplomatiniuose šluok- 
sniuose tvirtinama, kad 
valstybės ruošia ; dideles kart) 
operacijas Viduržemyj. Mano 
Suduoti britams didelį smūgį 
Graikijoj ir Glbfaltate.^

Gibraltaro Operacijoms galu-. 
tinai aptarti pasikvietė Franko 
mihistoiį Serrand Suner, Po- 
sėdžiai vyksta Vienoje

Vokla&ftl ruolUsl pulti am 
glite Gibraltare Ir Graikijoj. Jie 
yra pasirengę siti per Ispaną 
teritoriją Ir Bulgariją bd 
godavlją,

Remkite Lietuviška
Žyduką

Nathan Kanter
MtfTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale

470? Š. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 META! PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenūe

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

i I H I —I ■■■ ■■ ■ ■■ UI 

JAU IŠLEISTA KNYGUTfi

“PILIETYBES
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
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 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už .............
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .....

>13.50
>50.00
>-25.00

>2.00
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija 
ir vaistai .................. >1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS :
IŠ TORONTO PADANGĖS

šis ruduo gausus 
parengimais

Su šiuo rudeniu ir laiko ir 
energijos žmonėms nestinga, 
todėl ir parengimais kruopščiai 
rūpinamasi. Kaip atrodo, ' šis 
gaivumas pasireiškė dėl suartė
jimo kai kurių srovių bei as
menų. Visur su entuziazmu 
darniai darbas vykinamas.

Džiugų reiškinį paliko mu
myse p. Daužvardžio atsilanky
mas. štai kitas gana reikšmin
gas pobūvis, ruoštas pagerbti 
p-lę O. Katkauskaitę, kuri sa
vo koncertavimo proga Toron
te tarpe gausių jos garbei ruoš
tų pasilinksminimų, rado porą 
valandų laiko praleisti ir su 
mumis paprastais lietuviais.

Vakar dienos maskaradas, 
ruoštas moterų sekcijos, buvęs 
gana gyvas. Gaila, kad šį kartą 
negalėjau savo “kaukės” pade
monstruoti.

Sekantį šeštadienį, t. y. lap
kričio 23 d., Liet. Taryba ruo- 
š.a viešą kaip ir savo darbų 
apžvalgą, kurioje dalyvauti 
prašoma visų Taryboje įeinan
čių draugijų nariai bei Tary
bos siekių pritarėjai. Tai įvyks

PASKUTINES O DIENOS!
'laba r r<Mlnma pirma filmą atgabenta 

Kilti jo* Chii-ugon po II m4ne*iŲ!

“THE GREAT
BEGINNING”

7TTTDTO Van Buren st. prie uuiMV Michigan Avė.
i Buvusia ‘Šono tone’)

H

kraft french
. DRESSING

i ^ '4° i. ~

AMERICA S LAI<GiSf; 
įSEUlNG BRAN(>. . .[

Garsinkitės “N-nose”

liet, para p. svetainėje.
Tarp visokių bendrų parengi

mų negalima apleisti ir pavie
nių draugijinių parengimų. 
Musų SLA 236 kuopa, kuri vi
sada ruošdavo sėkmingus pa
rengimus, kiek jais suskupėjo 
šiais metais. Bet dabar užtai 
žada atsigriebti ir stropiai ruo
šiasi savo narius ir svečius pa
tenkinti. Jos metinis parengi
mas įvyks lapkričio 30 d., 4:30 
v. v., 401 Bathurst str., Ukrai- 
nų svetainėje. Ruošiamasi per
statyti gražų veikalą “Gaila, 
kad tu sesuo”. Jį vaidins se
kantis sąstatas: Dagilienė, Ka- 
voliunienė, Jokubynas, Marge
lis ir Frenzelis. Jei bus suspė
ta paruošti, tai bus kas nors ir 
daugiau. Visi nariai ir kiti lie
tuviai kviečiami gausiai atsilan
kyti.

Gruodžio 1 d. bus svarbi 
diena socialistinei srovei, nes 
ruošiamos viešos prakalbos len
kų svetainėje, Cleramont str. 
šios prakalbos turės gabų ir 
jnergmgą kalbėtoją gerb. Slil- 
;oną, taipgi ir kitus vielinius 
• ūgių įžymius kalbėtojus. Re
ali turint svetimus ii' naudin
gus kalbėtojus, nepraleiskime 
progos ir gausiai atsilankyki
me išgirsti aptariant taip svar
bias šių dienų painias ir klas
tingas problemas.

Kokie parengimai bus toliau, 
acteko nugirsti;, gana to, kad 
,ų bus ir j.e bus vėliau paskclb 
ti.

Mu ų ligones
Jau kelinta savaitė kaip ser 

a I LA kuo'ioš nare Br. Čiru . i ‘
iie1 ė. Jls 1 ga yra nuo vėjo 
.ei p Limo S a s na s Įleisime 
ė -š Sviū.ių į kojų sąn rius. 
uii ab ii k. r ai I gonę vargi
ni. Nuolatinis lankymas gydy- 
°jU A jų icccplų įiidymas a Ii 
b’ia. a liekamas, nes čir. n en? 
n o rciėiausia nori ligos nusi
kratyti. Ją kaipo moliną sie
ja, kad ji negali savo jaunut 

pati tinkmai pi.žauėli.
Moterys, kurios turi laimės 

būti name, yra prašomos čiru 
įiene dažu au a lankyli ir kiek 
galint jai page i ėti. Ji k i ku
rioms už teikiamą pagalbą, 
kaip lai padsijojimą mažučio 
yra labai ( ėkinga. Linkiu Br. 
Čirim’enei kaip galima greičiau 
grįžti prie pilnus sveikatos ir 
motiniškų pareigų.

Kiek rimčiaus su p-ia 
Mankiene

Tūlą laiką atgal teko dalintis 
šiame puslapy dėl p-ios Man- 
kienės skaudžių ir sunkių ope
racijų, kurias ji gana -kantriai 
pergyveno. Buvo tikėtasi ir 
laukta, kad po operacijų vis
kas bus gerai ir per kiek laiko 
ji sustiprės, atgaudama sveb

atrodė. .Ji jau galėjo šį tą na
muose dirbinėti; rodos reikėjo 
tik džiaugtis, kad galės ramiai 
sau gyventi ir tenkintis geru 
gyvenimu. Deja, neilgai jai te
ko džiaugtis, nes sveikata pa
mažu ją vis labiau silpnina ir 
ji pati nebereiškia jokios vilties 
į kiek ilgesnį gyvenimą.

Žinoma, šitoks įsitikinimas 
yra tik pačios p-ios Mankienės 
Mes vėsi jos pažįstami, drau
gai ir prieteliai linkime, kad 
jos sveikata tiek sustiprėtų, jog 
galima butų nors ir nieku nc- 

ir nieko nedirbant 
gyventi.

Kadangi buvo visų manyta, 
kad p-ia Maukus jau pilnai pa
sveiko, todėl žmones savo daž
nais lankymais jos nebevargi
no. Tačiau jai neinant geryn, 
darosi ir nuobodu ir skaudu 
kai mažai belankoma pažįsta
mų. Esant tuo tarpu sveikiems, 
sunku įsivaizduoti ligos nuobo
dumą ir vienumą. Kadangi p-ia 
Maukus ne iš blogos valios ne
buvo taip gausiai lankoma, to
dėl dabar plačiau sužinojus,

dar

is Matjošaitytė, kuri būdama 
palyginti su kitomis jaunute, 
bet pasekmingai mokinasi 
“Ilarbord Collegeate” mokyk
loje, kurioje dvi savaitės atgal 
su geriausiu pagyrimu baigė 
Jtmior Matric ir su tam tikro
mis ceremonijomis perėjo į 
Scnior Matric. Savo laiku Ade- 
.ė buvo SLA kuopos vaikų pa
rengimų uoli, ir pa vyzd.nga- 
vaidintoja bei šokėja. Todėl jai 
linkėtina ir toliau pasekmingai 
eiti mokslo keliu į laimingą ry
tojų, kad lietuvių tauta sulauk
tų dar vienos prakilnios lietu
vaitės, pasiekusios savo tikslo.

O. I.

atlankysime dažniau ir nors 
valandėlei suteiksime jai Ta
nesnės nuotaikos, nukre pslme 
.oš mintis nuo slėgianč o ją 
neramumo.

Atsimink mc p-ios Maukus 
eik ą mums ne t k pavi h.ei'ns 
:sme.mns, bei iri;dratigijoms' 
ir bendrai visuomenės n indai 

gerumą. Ji yra daugeliui savo 
iaik.i sutcbvusi vsGker.opi pa
galbą. Ji yra buvusi visad uoli 
.ėmėją draug.jinių parengimų 
ir kitokių nuotykių. Ar koks 
,vėtys, žymus visuomenininkas 
atvykdavo, ar chorai, ji visad 
remdavo kuo tik mes į ją 
areipdavomės. Mes negalime 
ganiiršti, kad pirmas Toronte 
lietuviškos dainos garsas nuai 
dėjo radijo bangomis lik jos 
dėka, jos pagalba. Ji dabar jau 
nebegali iš namų išeiti niekur, 
o vienok kai atvyko p-lc Kal-

dėta suvaidinti “dviejų žemai
čių pasikalbėjimo” monologas.

vaidintas, bet jei bus, lai bus 
iš ko pasijuokti. Po vaidinimo 
seks šokiai gražioje Ukrainų sa
lėje iki 12 nakties. Visa tai bus 
lapkričio 30 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vakare, 401 Bathurst St.

Prašomi visi suaugę ir jaun.. 
Kuopos narių dalyvavimas bū
tinas, nes tai metinis parengt

Visus kviečia ir prašo
S.L.A. Kuopa

TRUMPAI APIE
. VISKĄ

ATVYKSTA J. V. STILSO 
NAS Iš NEW YORKO

Gruodžio 1 d. prakalbos Toron
te. Kalbės C.C.F. frakcijos par
lamento narys Clarie Gillis ir 

kiti.

K as bus lapkriJo 30 d. 
šeštadienį Toronte?

TORONTO, Kanada. — Tai 
bus S.L.A. kuopos šeštadienio 
parengimas. Scenoje yra stato
ma labai įdomi trijų veiksmų 
gyveninio vaizdelis “Gaila, kati 
iu sesuo”. Veikalas . trumpas. 
Tikra gyvenimo kombinac ja. 
Jame yra visko: skanaus juo
ko, rimtumo, vargų ir džiaugs
mo, kuris Raidą, Elenutę ir 
tarp jų gyvenantį Narsutį veda 
į laimę. Jau ir nemačius veika
lo galima įsivaizduoti vien iš 
jo užvadinimo, kad čia turi bū
ti kas nors nepaprastai įdo
maus. Pats veikalo vardas ‘ Gai-

ako pats už s.ive. Ir aš čia apie 
ią veikalą nekalbėsiu. ( er au 
s.as mano patalinius — tai pa
matyti tą naują, niekad n eki;r 
.iar nematvlą ve’ka a Taigi t k

kaip žmogus gali b-.iL 
Taigi ir

iam sis veikalas gali liuli ne- 
Akirbu , ’,. kuris sftg o gyvenini r 
nėra buvęs jums. Sakysite, 
keista
senas, nebuvęs jąunu.
man buvo keista, kad aš tokių 
žmonių nemačiau, šiame gyve
nime galima viskas: išradimai, 
luclm ka, žmoniškumas ir kul
tūra. 4410 pačiu gulimos ir di
džiausios kvailybes. Ir vėl sa
kau: taigi, kad yra žmonių, ku
rie gimsta senais ir numiršta 
tokiais ir atvirkščiai po, šimto 
gyveninio metų pirmą kartą 
ruošiasi į ženybinį gyvenimą.

tų nusidėjimas ne'prieš ką kb dėjus pasižadėjusių 14 dol. g ai
lą, bet prieš patį save.

Todėl gruodžio 1 d. 2*vai. po
piet, sekmadienį, ateikite visi ir 
raginkime kitus savo draugas 
bei pažįstamus, kad ir jie vietoj 
ėję kur kitur, eitų į J. V. Sili
kono prakalbas. Bukime pažy
mėtu laiku, nes prakalbų lai
kas aprubežiuot.is. Įžanga kliš
ai į prakalbas. Kvieslys.

mont St., įvyksta labai svarbios 
prakalbos. Prakalbą pasakys 
svečias J. V. Stilsonas, “Naujo
sios Gadynės” redaktorius iš

t i jos valstybių okupaciją. Kitu

ninku gyvenimą liečiančiais
klausimais. J. V. Stilsonas vra
geras kalbėtojas, giliai politiką 
patyręs žmogus. Ką metai ar 
du drg. Stilsonas savo prakal
bose yra pasakęs, šiandien yra 
realus lakiai. Tas rodo, kad 
drg. Stilsonas nespėja, bet ge
rai žino. Todėl Toronto ir apy
linkės lietuviai esate raginami 
ir prašomi nepraleisti šios re
tai pas. taikau Jos progos.

Kitas svarbus svečias bus C 
(1. S. frakcijos parlamento na-

r_e GlLis iš profesijos yra pa

Klaidos Atitaisymas

| name sumą 151 ir 55 c.
Jeigu šiais netikslumais buvo 

padaryta kam nors nemalonu
mo, lai prašau atleisti. Be to, 
noriu pasakyti, kad pagal pa
skutinį Tarybos nutarimą išlai
dos bus skelbiamos spaudoje 
lik revizijos komisijai peržiu
rėjus visas sąskalas.

TORONTO, Kanada. — Ka
nados Lietuvių žiniose iš lap 
kričio 13 d. buvo patalpintas 
aukotojų sąrašas, aukojusių p. 
Daužvardžiui surengtose pra
kalbose lapkr. 2 d.

Tame sąraše yra praleista 4 
iios pavardės asmenų, aukoju 
šių po 5 dol. būtent:

Ant. I nei u ra, EI. Narušis, E 
Margienė ir R. Ozas. Šie visi ke
turi žmonės yra aukoję po •)

sekamos: A. čirunas 2 dol. i 
Jarašiūnas 2 dol. 10 dol. pasi
žadėjo paaukoti kuris savo pa
vardės nepiidavė, bet yra gerai 
žinomas Kanados Lietuvių Ta 
rybos nariams.

Netikslios pavardės tilpo šios: 
vietoj Ant. Pocienė turi būti 
M. Pocienė ir vietoj E. Ridžie- 
nė turi būt — E. Kidžienė.

Bendra aukų suma pasilieka 
ta pati — 137 dol. 55 c. ir pri-

INSURANCE
(APDRAUDA)

J. Yokubynas

23 d. lapkričio yra nukeliamas 
tolimesniam laikui. —J. Y.

CHICAGO OPERA 
COMPANY

CAVALLERIA RTSTICANA — T r et1.
Lapkr. 20-tą, 8 vai. vak. Glannini— 
Carron—Harrell—patam sek*
PAC.LIAC'CI—Mai-Cmlli—Bokor—M oreli! 
—Hawkhi* Alintume!. 
PAKENKTA NALDAI I’ASSAVANT 

LIGONINES.
SALOME—Ketvirtai!., Lapkr. 21. 8:30 v. 

ink Lawrence—Brunzell — Malimu— 
(.'/.apliek! — Mojieu—Snnimer*—Koil- 
žinoki. Kalno* nuo 2 OO iki 1O.OO. 

Kotam M-ka BALLET TEATRO PERSTA
TYMAS

SWAX LAKE—Gollner—Anton Dolin — 
Conrnd—Htroganova—Danieliai* — Smal- 
]|*IIM.

FALSTAFF—l’enk., Lapkr. 22. 8 v. v: 
Gilinti n< — John , (’liarles Tinimą* — 

Siinimm — Hnskln* — Sharnova.

MANON — Diena, lapkr. 23,
: v. pp. Je|»»on — CrookK — Czap- 
Jicki — Kothier. Abranavei.

THE LOVE OF THREE K1NGS—še*L. 
Vakare, 
laizuari 
lemev.zi. 

KKiOLETTO 
v Poiik 
z.uri — 
Breihacli.
Kaino*: 1.00, 1.50, 2 00, 3.00, 3.50, 

4.00, 5.00
'ChioagoK Operoj Debiutai*

CIVIC OPERA HOUSE
20 N. WACKER

SĖDYNĖS jau parniiiuoila Ran. 9229 
Taipgi pa* Mar*hnll Field & Co., Lyon 

& Itealy ir Vi*uo*e M’entern l'nion 
Ofi*uo*e.

1

- Se*t., 
Jep^on 

Kothier. 
OF 

lapkr. 23, 8 v 
— M orei Ii -

- Pirm.. 
Kūlimai!

Sten — Bent tie

Moori* 
Kullman.

lapkr. 25, 
— Kv<*l —

Mon-

8 v.

Cavadore.

Garsinkitės “N-nose

MADOS

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

Gruodžio-Dccember 1 d. sekmadienį 2 vai. po pietų, 62 
Claremont St., Lenkų Salėje rengiamos svarbios

PRAKALBOS
Kalbės “Naujosios Gadynės” redaktorius drg. J. V. Stilso
nas iš Brooklyn, New York, temoje: “Pabaltijos valstybių 
okupacija” ir “Kas yra darbininkų draugai ir priešai”. Ei
namojo momento aktualiais klausimais kab ės: drg. Clarie 
Gillis, C. C. F. frakcijos parlamento narys iš Ottawos ir 
kiti.

Toronto ir apylink.es lietuviai nepraleiskite i rogos ne- 
išgirdę šių prakalbų. Bukime visi. Bukime laiku. Gruodžio 
1 d. sekmadienį, 2 vai. po piet, 62 Claremont St. Laisvi 
įžanga. Rengia Toronto Socialistų Kuopa.

■ ■ i. .j i .....................................  i

JACKSWIFT*

sisiulė, kad ir jos dalis butų 
priimta prie gėlių pagerbimui, 
anot jos, “tos lakštingalėlės, 
Kuri garbingai skleidžia lietu
višką dainą svetimtaučių tar
pe’’. Daug butų galima suminė
ti jos visuomeninio nuopelno, 
kurio dėlei mes jai atsilyginki
me nors dažnesnių aplankymu 
bei suraminimu ligoje.

Pasekmingai žengia pirmyn
Nors neperdaugiausiai turi

me savo tarpe laimingų lietu
vių, kurie galėtų savo vaikams 
teikti skaistesnę ateitį, vienok 
jų keletas yra. Smagu, kadi 
vaikai tėvų pastangas įvert’na 
ir stengiasi jas rūpestingai iš-i 
naudoti savo ateičiai. Viena iš 

I

gabių lietuvaičių yra p-lė Ade-

ninio kvailystę Toronto lietu
viai matys scenoje vėliau. O da
bar pamatykime “Gaila, kad tu 
sesuo”.

Parengimo komisijai yra pa

yra Kanados Dominijos puria* 
mento narys. Lodei? Todėl, kad 
tas draugas turėdamas Kanados 
mokyklos prasi’avinimą, kokį 
gali turėti proletaro va kas, la
vinosi ir kovojo prieš mainų 
baronus — už geresnį mainie 
rių gyvenimą. Nova Škotijos 
darbininkai ir valstiečiai įver
tindami jo ryžtingą kovos dar
bą, tūkstančiai atidavė savo 
balsus, išrinkdami Kanados 
parlamento nariu. Drg. C. Gil- 
lis visuomet ir už visus vargo 
žmones, gina jų reikalus iš par
lamento tribūnos. Neateiti ir 
neišgirsti protingo žmogaus, 
protingos kalbos pamokinimo 
kovoti už savo kaipo darbo 
žmogaus būvio pagerinimą, bu-

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų aavi-

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
II ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Ik! S vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto Iki 1 vaL popiet

Ii.u.iii—ii in.'ai'A:;":',!MFr.ai, i. imi—ev

Gyvenant Amerikoj, Turim Už
Ką Būti Dėkingi

O kad padaryti visiems Padėkavonės Dieną malonesnę, nnmažinom 
kainas ant visų rusių degtinių!

Geriausias pasirinkimas kalakutų, žąsų, ir kitų paukščių!
ŽEMIAUSIOS KAINOS 18-TOJE KOLONIJOJE!

OHN SEIBUTIS
CANal 5821

4512—Išeiginė suknelė ir “turban” 
kepuraitė jaunai .panelei. Mieros 
nuo 11 iki 18.

1840 So, Halsted Street

IT LOOK5 LIKĘ THE COUNT WAf> CAPTURED. 
EVIDENTLY THE BEING© OPEPATiNG THAT 
AURA OON'T CARE TO BE ©PiED UPON

COME I THERE t© THE RlM AHEAD.
WE’ll CPEEP IIP AND PEER OVER. DON’T
EXPO5E 'vOURSELVES AGAlNST THE ©KYLI NE

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

<J>OUNT DON’S 
MY3TEOY* 

has been 
DAAVVN INTO 
THE VORTEK 

OF THE 
FLIGKERI NG 

MASNETIC GLCW 
FAOM BEYONO 

THE RIM.

apylink.es


i- •**. i t'MNMPFP1 ■ -1* T

Trečiad., lapkričio-20, 1940 NAUJIENOS,Ohioągj>,ni.

“Naujos Gadynes” 
Choras Aplanke 
Ratine Lietuvius

KtiltUi-bš Dtalujijtt
Šutė Upė KončėHą.

Chicagos lietuvių meninin
kai hepašitėfikhia Vte'ii lik 
chicagiečių linkšihiriihtii — 
kaip kada aptarffcd it kitų ko
lonijų liėhivihš. Taip jtefėitų 
sekmadienį, “Naujos Gady
nes” chėrSs riiiVykb kofiėcr- 
tiioti į Ėdčiiiė, Wis.

KbhcCftą slirėiige Rūcihė 
Liėtiivių Kultiifoš Draugija’.

bar ptiėS 10 t.fil. ryto, ^du
jos dačiyh^šb choristai pradė
jo rinktis į Savb pastovių bu
veinę kelionei. Apie viėiluolik- 
lų aiitobusdš iškaukė Ratine 
link piltids llh'ksttttj N. Gddy- 
niečių su savo ndttjtiojti vedė
ju Jonu Byansku.

tierttįdo Salės-
Kdčiiiė pasiekėhie apie aiit- 

rą valaildų be jokių prietykių. 
Tik ten hiitykę negalėjome 
dttaSti salės. Pagal kelis pa- 
kldusittitts it ntitodymus mes 
šdię pravažiavome net tris 
karths. Tik ketvirtą sykį paga
liau sustojome reikiamoj vie
toj.

y

IEVA DOCKIENĖ, po tėvais 
Stakauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 17 d., 11:30 vai. vak-, 
1940 m., sulaukus 68 m. amž„ 
gimus Kauno apskr., Seredžių 
parap., Padubysiu kaime. A- 
rriefikoj išgyveno 31 metus.

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

Kūnas pašarvotas A- M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks penkt., 
lapkričio 22 d., 9:00 vai. ryto 
iŠ kopi. į šv. Jurgio .parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
slėlą.- o iš ten bus ^nulydėta į 
Šv. Kazimiefo kapinės.

Visi a. a. Ievos Dičkienės 
giminės,. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą-

Nuliūdę lieka:
Vyfhs, Sesud, Švdgėris ir 

Giminės.
Ldil. Direkt. A. M. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

į L U W L.I111U Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKIN1NKAS
I Gėlės Vestuvėms, Rankietamts 

Ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

| Tel. YARDS 7308

8 ! H H Gėlės Mylintiems 11 Lf LJ ft VestuVSiriš, Ban- 
1 i H IIMkietams, Laidotu- V H i vėms Papuoši- 
GĖLININKAS ma“3
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800
------------------------

PAbEkAtONĖ

ROSE MARCINAESKIENE
knH mirė 14 dierią lapkričib it fialaidota taUo lapkfičid 18 

d., o dabar,ilsis Tautiškose kapihėse, amžinai nutilusi ir negalė
dama atsidėkavoii tiems, kurie siitėike ja! £iskiitiftį patelfiiavi- 
mą it palydėjo į tą nelšVengiamą amžinybės vielą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 

L žmončfns it siitetkUšiCftis tdittlkttš dtaugdSs; dėkavojaffle gra- 
boriui John F. Eudėikiūi, kuris šavU getu ir ftidndagiti patar
navimu garbingai nulydėjo ją į amžinastį, o rhufns palerigvino 
pefkęSti nuliūdimą ir tupėsčiuš, dėkavdjatne Chįeagos LietuVlų 
Draugijai už grabnešiuš, J. F. EUdeikio ėnsemblė už progrdtaą 
koplyčioje ir kapinėse, Povilui šalfimiėrui už prakalbas koply
čioje ir kapinėse; dėkavojanie gelių aukautojams ir pagalios 
dėkatojamo visiems dalyvavusiems laiddttivėse žmonėms; b tau 
musų mylima motinėle sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs William, marti Valentina, žentas Evald Geschwindt, bro
lis Petras žalumskis, švogerka Ona ir jų šeima; pusbroliai: Pet
ras ir Jonas žalumskiai, pussserė Frahčiška KUrkliene if Gi
minės. , i

Kadangi nuvažiavome anksti 
tai netik, kad Salėj nebuvb 
žttlSiiių, bėt it pati šd!ė Btivb 
užtakittta. Choristai hte pasb 
naudodami išvyko apžiūrėti 
miesto.

Koncertas prasidėjo apie 
ketvirtą valandą, dalyvaujant 
gana gražiam skaičiui publi
kos. Choras su vedėju Byans
ku raeiniečius pavaišiiio solo; 
duetais, trio, itiergaičių ehord 
ir pagaliau bėndru choru.

KiJtirėrtas Patikti.
kdip koncertas tdcfnie- 

člhmš patiko, jiė tdtbut patyš 
prknėš: Bfet iš šalies žiūrint 
atrodo, kad jtertis labai patiko;

Užbaigus koncertą racinie- 
čiai labai gražiai ir nuoširdžiai 
pavaišino choristus, tlž tai 
“N. G” choro vardu Racinė 
Lietuvių kultūros . Draugijos 
darbuotojams, gaspadoriams

• • f !

ir gaspadinėfnš, nuoširdžiai 
dėkojame. Gaila, kad nesuspė
jome paimti tų darbuotojų 
pavardžių.

Vaišių metu teko arčiau su
sipažinti su F. S lapoti ir S. 
Mockum, gėrais veikėjais. Jie 
daug triūso įdeda į Racine 
lietuvių judėjimą ir sako dės 
dar daugiau, kad išjudinti pa- 
ŠlijUsį lietuvių gyveniihą.

—J. J. Prditškciš.

ŠiivalkiėČių Choras 
Perkėlė Repeticijas 
j Naują Budrio Salę

Dėl smarkaus padidėjimo 
nariais ir rengimosi prie dide
lio vhkato reikalaujančio dau
giau vietos tėpCticijofilš, Su
valkiečių choras dabar perke
lia savo pamokas į Būrio sa/ 
lę, 2710 West 59th Street. Re
peticijos bus tįebeĮbikoiiiOS 
pe'tiklddienių vakarais. Cho
rui vadovauja Genovaitė Zel- 
niutė.

As + A., , 
konsTaNTinAs RiPsKis 

Gratid JurlctiOh, Mięh.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 19 d. 1:30 vai. ryto, 1940 
m-, sulaukęs pusės amž., gi- 
męs Kauhb apskr., Jaunikių 
bafaip. Amerikoj išgyveno / 40 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Julijoną, sūnų Augus
tą it jo moterį Bernicė if jų 
šūffų RdBė'rt. 2 dūkteriš, Jo- 
sephine ir Sofiją ir žentus, 
anūkę Lorraihe, seserį Mari
joną Kvedatierię if jos šėifrią 
ir daug kitų giminių.

, Kūnas pašarvotas Antano 
Petkads kdplyčioj, 6812 Sb. 
Weštern avė. Laiddtiivės įvyks 
penktadienį, lapkričio 22 d., 
1:30 vai. popiet. Iš kopi, būs 
flulydėtaš į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Viši a. a- Konstantino Rup- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
si dalyVduti laidotuvėse it 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Suhus, . Dukterys, 

žėriiai ir Giriiirtčš.
Laid.. tiirekt. Antanas Pet

kus, Tėl. GroVehill 6142.

Keistučio Klitibo 
Metinis Parengimas 
Nusiseko
Kliubo Choras Gerai Pasirodė.

Pfdėitą sektfiadie'nį, lapkri
čio 17-tų d., įvyko Keistučio 
Kliubo gražus kbnčėrtas ir te
atras bukbl svet.; 2343 Sduth 
Kedzie hvenuė.

Bendrai žitifint, šis patbhgii 
mas gerai nusisekė ir kliubul 
liks daug pelllb*. Publikos bu- 
vd daug;' bet galėju būti ir 
dauginus. Daugelis gal neat- 
SlldUkė manydami, kad naujai 
SUSI tvėręs Keistučio' Klihbd 
Choras nepajėgs tinkamai at
likti savo rolių; bet taip ma
nantieji apsivylė-

Gerai Dainavo.
Keistučio Kliubo fchoraš tie“ 

tik kad vykusiai ir gerai su
lošė 3-jų aktų komedijų “Mir
ta čiiičibiraitė”, bet puikiai ir 
sutartinai sudainavo kelioliką 
dainų.

Aš, kaipo vienas iš šio pa
rengimo \programo garSiiiirtių 
rinkėjas, ptašdU visų keištu- 
tiečių remti tudS biziiierius, 
kurie remia Keistučio Kliubą.

Jei jums reikia bile kokių 
gyvenimo reikmenų, visada 
pasižiūrėkite į programine 
knygutę, o čia tuoj surasite 
Keistučio Kliubo rėinėjtvs.

—Steponas Narkis.

Budriko Programas 
Thanksgiving Dienai

Rytoj vakare, nuo 7-ių iki 
8-ių iš radio stoties W.H.F.C. 
bus trahšliubjarhas puikus Bu
drikė Ttakaiidų fitmos lietuviš
kas radio programas. Dainuos 
solistai ir šaunūs vyrų duetą,s. 
Atsisėdus-- lytoj įprię kalakutų 
vakarienės^, bus tiktaimalonu, 
jų pūsiklaūšyti; ■ <•'

Sekmadienį ir vėl Visi gėrė
josi Budriko programų iš di
džiulėm stoties W.C.F.L. Pasi
rodo^ kMd Makalai yta ne vien 
gebi aktoriai, bei ir daininin
kai. Jų gerai susidairiavęs cjio- 
fkš šti orkestrd išpildė Visą Vai
niką gražių lietuviškų dainų. 
Budriko siinfotiiilis orkestras 
prie prograirio prisidėjo sugro
damas kelis mbzikos ntitnu- 
rius.

Už gerą programą valio lei
dėjams pp. J. F. Btidrikui ir jo 
įstaigai. N. K.

A. + A.
ANELĖ GESTAUTIENĖ 
pd tėvdis tiidžiuvėtiūtė 

gjrv. 3516 Š; Ufiibii AVfe.
Tel. Yards 1740

Pėrsiškyrę sū šiuo pasauliu 
lapkričio 17 d-,- 11:310 vai. va
karo, 1940 m., sulaukus pūsės 
amž.,. gimus Liet., Tauragės 
&p$kf.,- UpyribŠ pafap., Pažėth- 
kalnių. ArHerikoj išgyvbho 33 
metus.

Paliko dideliafnė nUliūdimė 
duktėrį Broiiislavą, žėhtą Vifc- 
tof Stinęs,- 2 sūnūs, Jodą ir 
Juozapą if marčią trene, anū
kę Jėanėtte Stiriėš, 3 pusšešfe 
res, Barborą Bakanienę, Cįlėsę 
Uršulę Vickienę, jos vyrą Vin- 
cėhtą ir Julijoną Cibulskiė- 
nę, ir jų sūrių Stanley, 
tVhitesides,- Oną Straikaitienę, 
švdgerį Juozapą, 4 pusbrolius, 
Ka?imietą Millėt, Viricfentą 
Kaidis. Petrą ir Joną Lapto- 
nus, cioces Juzefą Kindefiehę, 
kurną J. Puksifehę ir kitas gi
mines Amerikoje, o Lietuvoj 
motiną Anelę Stankienę, sese
rį Barbdfą Pėifauškienę, bro
lį Juozapą Stankų ir kitaš gi
minės.

Priklaūše .prife Chicagos Lie
tuvių Dradgijos ir Susiv. Bro
lių ir Seserų Lietuvių.

Mbnaš pdšairvbtas A- M. 
Phillips kopi., - 3d07 Litūanica 
Avė. Laidotuvės įvyks penkt., 
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 nulydėta į 
šv. Kazimierb kapinęš.

Visi a. a- Anelės GeštaUtie- 
hės giminės, drąUgai ir pažįfe- 
tarhi e^at nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Duktė, Sūnus, žentas, Marti ir 

. <• Girfiinėb. <•>
Laid. Direkt, A. M. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

Diena Iš Dienos
> ............  I.... ............ I

“čiA ŠILTA
ČIA GRAŽU— ”

Taip, rašo laišką iš Miami, 
Floridos; femmd ir iŠmily i’ar- 
rnalis. Jūs Siunčia širdingiau
sius lifikejimus visiems natoj ie1 
jienieČiams.

Aš jau pradedu pavydėti tų 
gerų laikų, kokius Ėmma turi 
per SMVo 2-jU mėtų atošiogų 
laiką.- Rodosi, visi esame žmo
nės, bet gyvenimo aplinkybės 
nevisiems leidžia naudotis gam
tos grožybėmis. ~ Štėponaš;

tššičftiė Leidimus
V edyboftiš

(ėHitedgbj)
James Goodnovv, 29, su Jdiiė

Malkennis, 24
TheOdorC Gąrzkiewicz, 22; sd

Grace Kavalurųls; 24
Joseph Tūpk, 38, su ROse 

Yupa, 40
Ąnthony Neberž, 26, su Annė

Kavolus, 26
Reikalauja
Perskirti

Mary Pažin jiuo Raymond 
PaZiH
Gavo
Perskiras

Auna Nieman nuo John Nie- 
man

Gimimai
Chieagoj
- — - '"r** ———————

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

SLLUCKY,' Rosėmary, 3403 
South May Street, gimė lapkri
čio 2, tėvai: Stariley ir Stella.

KUCHIN, $harrow, 2506 W. 
69tli Streęt, (gimė lapkričio 2. 
tėvai: Albertu ir IJelen.

GERCHEįS; Barbara, 4522’ 
South Paulina Street, gimė - lap
kričio 6, tėVūi: Alexander ir 
Monica. r- o '

YONIS, Charles D., 6427 
Harpėf Avenue, gimė lapkričio 
8; tėvai: Mičhael ir Agnės.

— , n.,),,,,,.. .. r,,,. .......................—R

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ii.llil„fTi i; rf.,.- '"■■d

Mini Gimiftio
Dieną

14-los Gatvės Apylinkė. — 
Šiandien lapkričio 20-tą biz- 
niėi’ė Morta Millerienė (Na- 
Vlčkiehė), 666 W. 14th Št., mi
ni savo gimimo dieilą. Ta pro
ga httoširdžitis linkėjinntš jai 
Įteikš giiriinėS; draugai ii* kOs- 
tūniėi’iai; Ji veda pūšėkiilibgų 
Valgyklos ir alihČs biznį.

—Kaimynas.

10 MetŲ 
Viclioj Vietoj

T0WN OF LAKE. — Biznie- 
riai G. it* S. Buriidi ilČ j tįsto 
nepajuto kdi,tsuėjd 10 liiėtų, 
kaip tūri moteriškų rūbų siu
vyklą ties 1857 West 47tli St., 
kurioj jiedu. pub aušros ligi 
pat vėlybo vakaro siuva; taiso 
visokius įuoteriškuš “furkait- 
eius” it naujus parduodu;

Be lO; Burba gražiai auklėja 
ir mokslina savo vaikus- Vy
resnioji duktė Genovaitė jau 
dabar lanko vidurinę mokyk
lą, kurioj yra žinoma kaipo 
gabi moksle ir talentinga vaif 
(iybos mene. •—Draugas.

Naujas Pastatas 
Vaikų Ligoninei

Vakar fotihaliai dtidab^td 
liaujas Vaikų LigohihėS pasta
tas adresu 2342 Orchard Av& 
Jis atsiėjo $700,000. Tai yra 
vięnuoliktdš pastatas 'įeihąs i 
zdidžiulį vaikų sVeikatoš CCiltio 
projektą. <

Lietuvos Konsulato 
Čikagoje Ieškomi 
Asmenys

Sąrašas Nr. 113.
1. ADOMONIS, Konstantas, 

iėškO ptlšbtblis iš BttėHOs Aites, 
Argentina.-

2. ALENČUKAS, BfOiiiuS; ki
lęs iš PdnėVČžib dpškr., Utėhoš 
kflitho; Jafri yta laiškas iš Ptan- 
CUžijOš.

3. - ANTANAVIGIUŠ,. Jonas, 
gyveno Brooklyii, N. Y., turėjo 
alinę.

4. - BINGeLIĖNĖ, čiuoderytė, 
gyvėhO Nėw Yofrkė, ieško bfOliš 
Albiridš.

5; čfAlKEVlčIENĖ—Goštūu- 
taitč, Viktorija: Spėjdtnd; kad 
kilusi iš Kėdainių apylinkės if 
gyvenusi Clevelande.

(i. GOŠTAUTAS, fioleslovas, 
kilęs iš Kėdainių apyL, gyvenęs 
Clevelande.

7. JANKAUSKAS, Jonas. Se
niau mokęsis Q'uiiicy, III. Gy
venęs Stėrling, 111. Jam yra laiš
kas iš Lietuvos.

8. JOFFE, Bencijanas, Abra- 
mo Simono SUil., kilęs iš Vil
niaus; Amėrikoii išvyko 1918 
m. Gyvenęs Winnebago, Wis.

9. * JUŠKA, Mikas, gyvenęs 
685 W. 35th St.; Chicago, UI. 
Ieško žiiioha gyvenanti Lietu
voje, Prienuose.

10. KAMINSKAI, Jaroslavas 
ir Antanas, stilius Jono ir Bu- 
guiniloš, kilę iš Dotnuvos pa
rap.; Kėdainių apskr. Amerikon 
išvyko prieš Didįjį Karų. Iki 
1925 m. gyvėho: Jdrošlavas -— 
Johrtstoh City, 111.; Antanas — 
West Frankfort, III.

11. KENSTAVIČIUS, Juozas, 
gyv. Čikagoje, ieško iš Lietuvos 
pabėgęs brolis Vaitiekus.

12. KLEIVA,- Pranciškus, ki
lęs iš Šahklių km., Šimkaičių 
valse., Raseinių apskr. 1987 m. 
gyvenęs — 1810 S. Jcffčrson 
St., Chicago, Jlkt

- 13.? KEIMAIT1S, Kazys, gyv. 
Chicagoje. Ieško sesers duktė 
Anelė Žilinskaitė.

11. KULIKAUSKAS, Jonas, 
kilęs iš Mažučių kin., Žeimelio 
valse., viėntūrtis sūnūs. Deši
nės fdiikos nukirsti du pirštai.

.15. KURTAUTAS, Juozas, gi
męs Katine, Amerikon išvyko 
prieš D. Katą, Rašo, kad gyve
nąs “DOlvila” mieste; III.

16. KVEDERAlTfi; Juzė, ki
lusi iš Skaisgirio valse., Šiaūlių 
apskr. Vyro pdtardė nežinoma.

17. Lipinsiąs, Vincas, sū
nūs Vihco ir Onos žiliobytės, 
kilęš iš Mdrijalhpolės apylin
kės.

18. MALINAUSKAITĖ, Ona, 
kil. iš Smalių km., Joniškio 
vdlšč. Artierikoh atvyktisi 1923 
tti. Vyro pavardė iiezihoiiia;

10, MARKŪNAS, Zigmas, ki
lęs iš krašilUsėlio kili., Žiežma
rių viilšč., Trakų apskr., pas
kutinė gyv. vieta — 4321 S. 
Maplė'tvood Avė., Chicago, 111.

20. MIKALAUSKAS, Antanas, 
Dr., gimęs 1907 m., gyveiiO 
Klaipėdoje, Bėfljme, Kaune. A- 
iiierikbn atvyko prieš iiidtUs.

21. PAULiKAltE-Vilhniehė, 
MUfcijoha, kilūsi iš Kretingos 
apšlir.; Atrlėrikoh atvyko 1920 
ni; PhildUclphijoje ištekėjo Už 
Joiib Vilimo, 1922 m. persikėlė 
į Ghicagą;

22: PODRIBONIS, Bronislo
vas, Amerikon atvyko 1910 m., 
gyveno Garden Avė., Ilamiltpn, 
Ohio.

23. PŪKIS, Jonas, sun. Jono, 
atvyko Amerikon 1909 mo gy
veno Coles, Įll.

24. RADŽIŪNAS, Kostas 
(Gust Jlogcrs). Gyvena Chica- 
goje.- Jam yra laiškas iš Berly
no.

25: iiĖNlAtJSkAS; Bronius, 
gyv. Chicagoje, Šo. Trtittibulį 
Avė; Jttiil laiškūs litio liabė- 
gūsio brolio Jono.

M ĄlMrtEvidUs, Jūųitasi 
giiįięs Kaune, atvyko prieš ka^ 

gyvena “Dolvilld” iiiteSte.
ROBINZONAS, JokiMs, 

Sts Kžunb- išvyko

SUSIRINKIMAI
PRAKALBOS

b. b; DRAUGIJOS 4 kuopos ii 
L. SOC. S. Centralinės kuopos ren
giamos prakalbos įvyks lapkričio 20 
dą Lietuvių Ąuailorijdje. Kalbės J, 
Stiisbnaš iš Brodkiyrio if gėfidusi 
Vieliniai kalbėtojai;

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 
BAS laikys mėnesinį susirinkimą 
(kalfiktitinės i^VakafėSe) treČiadiė- 
nį, lapkričio 20, 8 vai. vak., Holly- 
wood svėt., 2417 W. 43fd St; Narifii 
privalo skaitlingai šūfeifinkti, hėš 
bus renkami darbininkai dėl dviejų 
metų jubiliejinio .parengirrib-

—Julia Petraitlėriė; tJšt
NORTH WEST LIETUVIŲ MO

TERŲ KLUBO mėn. šttšifihkiin&s 
įvyks lapkričio (Nov. j 20 d.; A. 
Aleknienės namuose, 2322 Afgylė 
St., 7:30 vai. vakaro. Prašdmė Išli
kų - susirinkti ir atsivesti liauju Mit
rių prirašyti.

—Rast; A. Alfekhlenė

-“PARENGIMAI
LIETUVIŲ KRIAUČIŲ LOKALŲ 

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

prieš metus.
28. ŠLA1TIS, Karolis (Char

les Szlaitis), gyvenęs Wood, 
Wisconsin.

29. SKINKIS, Vincas, anks
čiau gyvenęs Chicagoje.

30. SKIPITIS, Juozas, gyv. 
Chicagoje, ieško adv. Rapolas 
Skipitis.

31. STANKUS; Kazys ir An
tanas, kilę iš Tytuvėnų, atvykę 
prieš Did. Karą.

32. VALUCKAS, Pranas, gi
męs 1878 ih. Dainių km., Ra
seinių valse. Amerikon atvyko 
1904 m., gyveno 725 W. 19th 
St., Chicago, III.

33. VEŽELIS, Andtius, gyve
no Lotvell, Mass. 1922 m. per
sikėlė į WOrccster; Mass., vė
liau rytinėse valstijose dirbo 
anglių kasyklose. Spėjama mi
ręs.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinailtieji labai prašomi 
tuojau atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas 
30 North La Šalie Si.

Chicago, Illinois.

L. Vyčių Choras 
Sėkmingai Pradėjo 
Naująjį Sezoną

Publikos Pilna Auditorija
Lietuvos Vyčių choras ati

darė sa\o 1940-41 rhetti sezo
ną pereitą sekmadieni, pastaty
damas Lietuvių Auditorijoj 
linksmą opefėtę, “čigdiių Dai
nius.” Publikos susirinko pilna 
aūditoHja.

Pastatyfne pasižymėjo Leo
kadija Stiikiutė, Irene Aitiity- 
tė, Janina Pikturnaitė, Juozas 
Lihdžiiis it* keli kiti mažesnėse 
tūlėse. Pats Choras save atsi- 
rekoriiėndavo labai gerai. Jo 
vedėjas Juozus Šautis buvo la
bai šiltai ptiithtas.

BttVęSi

Dėkingumo Diena 
Jiems Vestuvių 
Diena

Apsiveda Garuckaitė 
ir Vaišvilas.

BRIDGĖPORT. —Rytoj, Dė
kingumo dieną, susituoks du 
žymus jaunuoliai, būtent, so
listė Frances Garuckaitė, gyv. 
3349 So. Lituanica avė., ir taip 
pat žymus jaunuolis Jonas 
Vaišvilas.

Juodviejų iškilmingas šliu
pas įvyks Šv« Jurgio bažnyčioj, 
9 vak iš ryto.

Vedybinė puota bus stifeh- 
gla šv. jtlrgio patap. salėj.

Kadangi jaunuoliai paeina iš 
‘kilnių šeimų, tai tenka many
ti; kad ši haujoji perto bus 

ir ptivyzdinga.
: Vielinis.

au.—----u.- ...r----------------

Garsinkitės “Nonose”

HELP WANTED—ŽEMALE 
faarblriinkiti Reikia .

RfelKALlKGA motėris SOR- 
TUOTI skudurus. Greenspom Pa
per Stock Co, 608 E. 40th St. Tel. 
Oaklknd 2070.

REIKALINGA MOTERIS įRoad- 
hoūse nuo 25 iki 45 metų amž. Gera 
mokestis ir gyvenimas ant vietos- 
5700 W. 79 St., Tel. Summit 868W1.

REIKALINGA PATYRŪS! VI
RĖJA, prie senų žmonių.

Taipgi patyrusi metginė abel- 
nam fiattių darbui, ant vietos gy
venti, huolėtinis darbas.

7216 S>b. Harvard Avenue.

RfclKALINfeA SKRYfeĖLtŲ par
davėja, paOėidaujafna, kad butų 
patyrusi- Atsišaukite De-Anne’s 
Miltinėry, 3438 So. Halšted St.

REIKIA MOTERIES kortuoti se
nas popietas. Turi būti patyrusi. 
Krdipkilės Thomas Paper Stock 
Co., 860 W. Evergreen, arti Hals
ted ir Division.

REIKALINGA PRIAUGUS mer
gina ar motėris abelnam ruiming- 
auzės darbui. Darbas nesunkus, 
vietoj gyventi, nėra šeimynos. Val
gyt dviem pasidaryti. Užmokestis 
pagal sutartį. Jacob Lapenas, 
15233 Center Avė., Harvey, III- 
...į ............ ...... ........i

HELP WANTED—MALĖ 
,Da]^iiUnkų Reikia

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

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

.......... . II ■ įllljfl fm>|į 

PARTNERS WANTED
, ....... .

PAIEŠKAU PARTNERIO dėl 
moteriškų rūbų prekybos, kuri ran
dasi 35 Colboųrne St., Brantford, 
Ont., Canada. Partnerys reikalingas 
pasiturintis, nes noriu didinti krau
tuvę. Užinteresuoti asmenys gali 
kieiptis asmeniškai arba laiškais 
sulig aukščiau paduotu antrašu.

MRS. A. KUTIS.

BUSINESS CtlANCES
.Biznio Prog<w
TAVERNAS TURI BŪTI greitai 

parduotas. Gera vieta tinkamam 
žmogių. Pardavimo priežąsiį patir
site vietbjė. 3245 W. 63ffl St/

REAL ESI ate fur sale 
Nainai-Žemė Pardavimui

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

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

4 KAMBARIŲ, 1 Meto sehtimo 
namaš, reikia biskį darbo viduj. 
Įmokėti $100, likusią dalį mažais 
mėriešiniais mokėjimais. Bok 2437, 
1739 So. Halsted Št.

GERI IR PIGUS štoras ir 3 Ra
tai, muro namas, Marąuėtte Parke. 
Biznį galirha užimti tuojaus.

Ir kita nauja 6 kamb. muro re
zidencija gražioj vietoj Marųuettc 
Parke. Savininkai parduoda už pri
einamą kaihą. Rašykit ar matykit 
įgaliotinį JOSEPH VILIMAS CO., 
6753 So. Rockwell St. Hemlock 
2323.

FARMS.FOR SALE

119 AKRŲ GYVULIŲ fanria Oce- 
dtia apškrityj, 2^ mylios nuo grįs
to kelio ir mažo miesto, puikioj 
vietoj, puikus budinkai. $4200.

MRS. E. H. OSĖORN, 
Hart, Michigah. 

I I ■■ ■ ■ ■' I UI I ( i t

FINANCĖ AND LOANS 
Fmansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BOlLDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 Sd. Faitfiėld Avenue, 

Tel. LAFayettb 8248.

VVHOLESAEE FURNHTJRE 
ŽUkandai ir (taisai Pąrdaviipui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%.Mės 
pristatome bile kur. Pašaukite flf 
rašykite dėl daugiau informacijų; 
Vien tik nacionaliai žinorrii daiktai 
randasi pas mus; ALIŠAUSKAS; 
Suhus, 6343 S. Wėštėtn AVfe.« Čni- 
caffo. T1L Phone Reoublic R051



Trečiąd., lapkričio ?0, 1940NAUJIENOS, Chicago, III

Visi Busim Pilni Dėkingumo, Ir — 
Drošim Kalakutų Pietus!

Rytoj visi svečiam 
Dėkingomo Dieną

Vargšas! Sunki bus rytoj 
jam diena!

Rytoj Dėkingumo Diena.
Vieni savo dėkingumą už šio 

pasaulio dovanas mums ir mu
sų šeimynoms per praėjusius 
metus rodys maldomis ir eis 
į bažnyčias, kiti susikaups va
landėlei namie ir giliai pagalvo
ję, pasvajoję, nuspręs, kad šis 
pasaulis visgi nėra taip blogas, 
kaip galėtų būti. Ne vienas pa
sidžiaugs, kad gyvename šioj 
šalyj, ir kad mums bombos ant 
galvų nekrenta ir musų namų 
nedaužo ir mirtį neneša musų 
artimiesiems.

Kaip mes dėkingumų nereik- 
šime, visi rytoj sėsime prie ka
lakutais paruoštų stalų ir sukar
sime gerus pietus. To reikalau
ja Amerikos tradicijos. O ta 
tradicija, kalakutams gal ne vi
sai sveika, mums atrodo ir gera 
ir maloni, tad kalakutieną Dė
kingumo dieną ir drožiame.

Dėkingos ir Draugijos
Chicagos Lietuvių Draugijos 

šįmet gali būti dėkingos, kad 
beveik visos turėjo vakarus, ku
rie buvo ir pasekmingi ir pi
ningi.

S.L.A. kuopos džiaugiasi, kad 
per pereitus metus prirašė ne
mažai naujų narių, ir kad vi
sos stipriai auga.

Beveik visi lietuviai š’’met 
džiaugiasi, kad darbai tikrai 
eina geryn, ir bedarbių musų 
tarpe jau visai mažai. Jeigu jų 
dar yra, tai jie žino, kad jų 
laukia ne toks niūrūs ir sun
kus rytojus, kokis jiems žiurė
jo į akis dar netaip senais de
presijos laikais.

Vieni lietuviai džiaugiasi, kad 
jų šeimynos padidėjo, kiti kad 
sulaukė svarbių jubiliejų ir ne
buvo draugų užmiršti. Treti 
džiaugiasi išlikę sveiki ir gyvi, 
kuomet giltinės ranka jau be
veik buvo juos palietus.

Jie Dėkingi Kad Pasveiko
štai, dėkingi pasauliui yra 

ciceriečiai pp. K. P. Yuškai, 
1937 South 48th Coyrt, Cicero. 
Jau bus keliolika savaičių kai 
abu buvo sunkiai sužeisti auto
mobilio nelaimėje, Michigan 
valstijoje.

Teko ilgokai pagulėti lovoje, 
bet šiandien jau jie pilnai pa
sveikę.

Jie yra dėkingi draugams, 
kurie juos nelaimėje aplankė jr 
paguodė. Yra dėkingi už gra
žias dovanas ir gėles, pp. Ru
činskienei, Andziulienėi, Katke
vičienei, pp. švabams, Martinai- 
čiams, Adomaitienei, ir dauge
liui kitų. Nėra geresnės progos 
jiems dėkingumą parodyti, kaip 
Dėkingumo Dienoj.

Jie Dėkingi Už Sukaktuves
Arba, štai, dėkingi draugams, 

ir laimingi, kad sulaukė 25-tų 
sidabrinių sukaktuvių yra ir pp. 
F. E. Deniušiai, 5314 S. Union 
avenue. Jie neseniai tas sukak
tuves atšventė, susilaukė pluo
što dovanų, gražių linkėjimų, 
ir jiems dabar taria didelį ačiū: 
pp. Juškevičiams, Kukštams, 
šlušniams, Gensiams, Jonui Ja
sinskiu!, gabioms gaspadinėms, 
ir visai publikai, kuri jų sukak
tuvėse dalyvavo ir jiems įteikė 
didelę, brangią dovaną.

Už panašų dalyką visiems 
ačiū sako ir pp. Juozas ir (Tę
sė Rusackai, gyveną adresu 
10059 State Street. Jie šventė 
35-tas vedybų sukaktuves, ir sa
ko, “širdingas dėkui visiems, 
kad nepamiršot musų sukaktu
vių, ir prisiuntėt sveikinimus 
ir dovanas, svarbiausia drg. 
Staniulienei, ir žentui ir dukre
lei už atsilankymą iš Fajrming- 
ton, III., (skundėsi, kad ten ne
gali girdėti ‘N-nų’ Radio pro- 
gramo.”)

Jie džiaugiasi, kad pas mus 
karas dar nesiaučia, bet labai
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apgailestauja savo draugų An
glijoje, su kuriais jie gyveno 
keletą metų atgal ir buvo la
bai susidraugavę.

Už taiką šioje šalyje mes vi
si, be išimties, esam labai dė
kingi.

Štai Dėkingi Jaunavedžiai
O, štai pp. Leonard Kumpi- 

kai, 832 West 33rd Street, džiau
giasi, kad aplinkybės jiems lei
do sukurti šeimyninį židinį. Jie 
neseniai apsivedė, ir laimingai 
pradėjo šeimyninį gyvenimą gi
minių ir draugų tiesiog apiber
ti gausiomis dovanomis. Jų ves
tuvių eisenoje dalyvavo Mrs. W. 
Laskis iš Waukegano, III., jau
nojo sesuo, p-lės Stella Prez- 
tanski, Eleanor Kumpik, Ber- 
nice Grigss ir June Kumpik, 
taipgi Feliksas Kumpik, Ray 
Ciesielski, Tony Cirar ir Ed- 
ward Kumpik. Reikia neužmir
šti ir šitų dviejų jaunų pane
lių, Geraldine Laskis ir Diane 
Pet, kurios gėles barstė savo 
mažomis rankutėmis. Prie jau
navedžių su padėka visiems ves
tuvių dalyviams prisideda ir pp. 
Felix Kumpik, jaunojo tėvai.

Ir Dėkingas “Politišinas”
Dėkingumo pilnas yra ir p. 

Alfonsas Kezis. Jis yra Rose- 
lando 9-to wardo 30-to precink- 
to, demokratų • kapitonas, ir ta
ria labai didelį ačiū visiems sa
vo precinkto lietuviams, kurie 
lapkričio 5 d., rinkimuose bal
savo už demokratus.

Taipgi, kaip matome, visi 
Thanksgiving Dienai atėjus

J. V. Stilsonas 
Atvyko į Chicago 
Apsistojo Pas Drg. Kučinskus.

Drg. J. V. Stilsonas, “Nau
josios Gadynės’* redaktorius, 
jau atvyko į Chicagą su pra
kalbų maršrutu, ir sustojo ke
letui dienų pas drg. J. ir E- 
Kučinskus, adresu 3857 Wcst 
Polk st., tel. Nevada 2061.

Patartina draugams, kurie 
turi bent kokį reikalą su drg. 
J. V. Stilsonn, kreiptis pas jį 
paduotu antrašu.

Jo pirmos prakalbos įvyks
ta šįvakar, lapkričio 20 d., 
kaip 7:30 v. Mildos svetainėj, 
3142 So. Hasted st. Taipgi kal
bės vietinis Dr. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius. A.D.

Chrysantemų Paroda 
Dviejuose Parkuose

Rytoj, Padėkos Dieną, G:r- 
field ir Lincoln Parkų .konser
vatorijos atsidarys 8 vai. ryto 
ir bus atidaros iki 10 vai. Va
karo, kad suteikus didesniam 
skaičiui chicagiečių pamatyti 
metinę Chrysantemų parodą.

Chrysantemai dabar yra žy
dėjime ir parodose yra suvirs 
400,000 žiedų. Įžanga veltui.

Karo Kontraktai
Chicagoje

Chicago Association of Com- 
inerce vakar paskelbė, kad 
Chicagos ir apylinkės firmos 
ikišiol yra gavę karo kontrak
tų už <$243,201,000.

Viso kontraktų į tą sumą 
įeina 635-ki ir juos gavo 300 
atskirų firmų- į tą skaitlinę 
neįeina subkonlraktoriai.

Texas Valstijoje 
Mirė Žagąrietis 
D. Arlauską^ 
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Buvo brolis chicagieč o 
P. Arlausko

Praeitą penktadienį, lapkri
čio 15 d., sanatorijoj Texas 
valstijoje, po gerklės operacijos 
pasimirė Dominikas Arlauskas, 
sulaukęs 51 metus amžiaus.

Paliko didžiam nuliūdime du 
sūnūs ir penkias dukteris. Dvi 
dukterys jau yra vedę. Taip 
pat paliko du brolius, Petrą Ar
lauską, Chicagoj, ir Kazimierą 
Arlauską, Argentinoj, ir seserį 
Josephiną Byčienę Lietuvoje. 
Paliko ir kitus gimines kaip 
Amerikoje, taip ir Lietuvoje.
Išbuvo Sanatorijoje 34 Metus

Velionis D. Arlauskas Sana
torijoj išgyveno 34 metus ir 
buvo vienintelis lietuvis tame 
mieste. Vedęs buvo su svetim- 
taute-vokietaite, ir nemažai 
turto turėjo įsigijęs. Prie to ke
li metai atgal mirė jo pusbro
lis ir paveldėjo jo judomą ir 
nejudomą turtą.

A.a. Dominikas Arlauskas 
buvo palaidotas praėjusį pirma
dienį, lapkričio 18 dieną. Tebū
na jam lengva šios šalies žeme
lė. O jums, giminės, ramiai 
pernešti šias liūdnas valandas.

R. š.

esam pilni dėkingumo ir kiek
vienas turim už ką dėkoti.

Rytoj, beabejo, visi (Įėkosim 
dar ir savo mamytėms ar šei- 
myninkėms už gerai paruoštą 
kalakutą. Tik nepersivalgykite!

Rs.

įvyks kaip 7:30 vakare, MIL
DOS SVETAINĖJ, 3142 South 
Halsted St.

šiuo laiku, kuoinet pasaulyje 
siaučia nežmoniškos skerdynės, 
kuomet diktatoriai, žudydami 
milionus žmonių;.. kartu naiki
na ir žudo tautas ir mažesnes 
valstybes, tarp kurių randasi ir 
musų gimtoji šalis LIETUVA, 
tai mes negalim irankas sunėrę 
sėdėti ir nieko apie, tai negalvo
ti.

is žmonijos, tu
rim rimtai supraski šio laiko 
svarbumą. Turim teisingai nu
statyti savo p.'.saulpžiurą, kur 
link einama, kas daroma, ko 
siekiama ir kas to viso yra di
džiausias kaltininkas.
Išgirsim Du žymius Kalbėtojus.

Kad šitą visą uždavinį aiš
kinus supratus, mes turim iš
girsti musų per eiles metų įžy- 
miaus.us kalbėtojus, kurie ne- 
klastuodami dalykų, su širdin
gumu juos aiškina.

Tokius kalbėtojus mes turė
sime progą išgirsti šįvakar, kaip 
7:30 MILDOS SVETAINĖJ, čia 
kalbės tolimas svečias, net iš 
Ncw Yorko, draugas J. St.lso- 
nas, “NAUJOS GADYNĖS” reti. 
Antras, kuris nenuilstančiai 
mus mokina per daugelį metų, 
kasdien per “NAUJIENAS” ir 
prakalbomis, Dr. »P. Grigaitis.
Pašvęskim Tik Valandėlę Laiko.

Nėra reikalo čia ko m pi: mon
tuoti tariamus kalbėtojus, nea 
mes visi jųot? gfttąi žįnpm ir 
esam daugybes kąętų tiksliai in- 
f OflTI UOtl IV šĮipkŽ^dhįti d M*- 
bininkų klasės judėjimu ir už
daviniais.

Todėl, dabar tenka tik pa
švęsti valandą l>itą laiko, at
vykti į MILDOS svetainę, ir pa
siklausyti jų PRAKALBŲ.

' •••■. r.'.., ..'/or 'in. <
Šalę prakalbų, “Naujos Gady

nės” choro, mergelių trio padai
nuos daugelį lietuv.škų liaudies 
dainų ir tuoni -palinksmins su
sirinkusią publiką,

Prakalbas rengia LSS ir LDD 
centras ir vietinės kumpos.

K. L.
Penktadienį Kalbės Ciceroj.
Svarbios drg. J. V. Stilsono 

prakalbos įvyks ir Ciceroj, lap
kričio 22 d. (penktadienį), 
Liuosybes Svetainėje. Svarbu 
mumis visiems jis išgirsti. O 
kas nežino Dr. P. Grigaičio? 
Tai vienas geriausių oratorių iš 
senesnės kartos.

Ateikite visi. Svarbu!
Ęomitetas

* A

Kalakutai Pigus 
Riešutai Brangus

Svarbu šeimininkams:
šįmet kaląkutąi prieinami 

beveik kiekvienai^ kišenini. 
Geros rūšies pąųkštieną par
siduoda po 22-25c, vietomis 
gal centu-kitu pigiau, p pigios 
kalakutienos galimą gauti ir 
už 16 centų ar žemiau-

Bet netiek ųiąĮoni yra žinia, 
kad šįmet riešutai brangesni 
negu pernai, ir vargų atpigs.

ŠĮVAKAR mes IŠGIRSIME kokie UŽDA
VINIAI MUSU LAUKIA -

Jei Mes Norime Lietuvos Laisvę Atkurti
Skaitant šios dienos svarbius 

įvykius, pirmoj eilėj reikia pa
žymėti šios dienos, lapkričio 20- 
tos, svarbias prakalbas, kurios

Valdo “Šeštą Dalį 
Pasaulio” Ir Dar 
Kolektas Daro! 
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l Komunacių Prakalbas 
Susirinko tik 100 žmonių

Užvakar Lietuvių Auditori
joj įvyko komunacių sureng
tos prakalbos. Vyriausiuoju 
kalbėtoju importuota Bimba 
iš Brooklyno. Matyt, kad mu
sų žmonės jau pradeda pilnai 
suprasti komunacių blofą, nes 
publikos išviso susirinko tik 
apie šimtas. Bet ir iš tų pačių 
daug buvo tokių, kurie tik no
rėjo išgirsti kokią giesmę Mas
kvos klapčiukai dabar gieda.

Ir nugiedojo. Kalbos buvo 
pilnos melo ir netikslumų. 
Pastebėta, kad Bimba arba 
nėra gerai susipažinęs su Lie
tuvos gyvenimu ar tiksliai no
rėjo savo publiką suvedžioti.

Taip, pavyzdžiui, jis sakė, 
kad finansų komisaru tebėra 
Galvanauskas, nors visi ži
nom, kad jis laimingai iš oku
puotos Lietuvos pabėgo arti 
du mėnesiai atgal. Kalbėtojas 
taip pat sakėj kad Gcn. Vit
kauskas yra “Lietuvos armi
jos vadas,” nors visi žino, kad 
Lietuvos kariuomenės daugiau 
neiėra. Ją Maskva pavertė 
Rusijos armijos korpusu.

Vis Tos “Naujienos”
Apart Bimbos kalbėjo dar 

Prūseika. Jis daugiausia liejo 
tulžį ant Grigaičio ir “Naujie
nų” už jų “aklumą”, kad ne
mato koks dabar Lietuvoj ro
jus. Vakarą vedė Zaldokas.

Vienas iš kalbėtojų pareiš
kė, kad dabar Sovietai, su
prask, “darbininkai” valdo 
šeštą dalį viso žemės kamuo
lio. Ir kada atėjo laikas dary
ti įprastą kolektą, tai vienas 
iš publikos garsiai užklausė 
kam kolektos, jei jie jau net 
šeštą dalį pasaulio valdo.

Bet atsakymo žmogus ne
gavo.

. Ten Buvęs Ne. Komunacis

Šiandien Žemaičių 
Kliubo Susirinkimas
Rengia Jubiliejinį Koncertą 

Lapkričio 30.

šiandien, lapkričio 20-lą d., 
7:30 vai. vakaro, įvyksta svar
bus Žemaičių Kultūros Kliubo 
mėnesinis susirinkimas Holly- 
wood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd S t.

Komisija išduos svarbų ra
portą apie busiantį jubiliejinį 
koncertą, kuris įvyks Holly- 
wood Inn svetainėje, lapkri
čio 30-tą d. Pirmininkas na- 
riams-ems parodys ką tik gau
tus iš Žemaitijos paveikslus.

Tarp kitko bus renkami 
darbininkai dėl sekančio' pa
rengimo. Visi nariai-ės daly
vaukite ir atsiveskite naujų 
narių prirašymui.

—Steponas Nar kis, pirm.

• Nukritęs kopėčiomis ties 
2555 Loive aue., užsimušė 57 
metų karpenteris, Frank Rush. 
Gyveno adresu 8512 So. San- 
gamon streėt. Jis taisė namą, 
prie kurio nelaimė įvyko.

,..Iš Šalies Žiūrint
štai kitas įdomus laiškas id 

draugo Lęndone. šįkartą trum
pai raportuoja apie lietuvius 
toj nacių bombarduojamo j Bri
tų Imperijos sostinėje:

“Palyginus, Londono lietuviai 
mažai nukentėjo per Blitzkrie- 
gą. Vienoje apylinkėje, kuri 
ypač smarkiai nukentėjo, lietu
vis kępęjas K. Poderis ir to
liau kepa lietuviams juodą duo
ną! JO gatvėje tik jo vieno na
mai išliko sveiki. Bet jis atsi
sako išvykti į saugią Vietą. Ben
drai, visi londoniečiai tvirtai 
laikosi. Atsisako bėgti.

“Lietuvių kolonijoj visai ne
liko jaunimo. Per šimtą jau
nuolių yra kariuomenėj. Bet 
kol kas, tik vienas vyrukas žu
vo — Flandrijoj.”

» » »
Ryt švęsime Padėkos Dieną. 

Kasdieninio gyvenimo apipešio
ti tai dienai gal tik tiek reikš
mes suteiksime, kad nereikės 
keltis į darbą ir pietums gas- 
padinė pastatys ant stalo iškep
tą kalakutą, ar jasį prikimštą 
obuoliais.

Bet susikaupkime momentui 
ir tikrai pajuskime, kad tikrai 
yra už ką būti dėkingais.

Čia turime laisvę, etsamc so
tus ir nieko nereikia bijoti.

Nepuola ant musų- mirties 
lietus.

Vidury nakties nereikia bėgti

VAKAR CHICAGOJE
• V z mėtymą bombų į 

krautuves pardauinėjia n ei a s 
nupigintą pieną, Išvežioto jas 
Edmund hvanski, 2821 Mil- 
ivaukee avenue, vakar gavo 
nuo 1 iki 20 metų kalėjimo.

e 27 metų Charles Chcrcs- 
co, nuo 9031 Muskegon avė., 
džiaugiasi, kad jam neberei- 
keš peiieti ir‘ prižiūrėti 500 
pelių, Chicagos universitete, 
kur jos buvo naudojamos la
boratorijos darbams. Vakar 
Chereso pradėjo karo tarnybą. 
“Užteko man pelių, dabar pa
matysiu kaip žmonės gyvena.”

e Gasolino stotyje ties 2'i01 
Cottage. Grove avenue, vakar 
buvo nušautas piktadaris, ku
ris bandė stotį apiplėšti. Pa- 
vadė nežinoma. Nušautasis at
rodo apie 25 metų amžiaus ir 
buvo gražiai pasirėdęs. Jį nu
šovė užpultasis stoties tarnau
tojas, Richard Eastman, nuo 
232 So. Home avenue. Oak 
Purk.

• Ties 26-ta ir Lowc avenue 
elektra vakar vos nenulrenkė 
miestui tarnautjantį mechani
ką, George Pringle, 5725 West 
Erie- Jis dirbo įsilipęs į aukš
tą šviesos stulpą, ir palytėjo 
gyvą vielą. Srovės pagriebtas 
jis prarado sąmonę, bet nenu
krito nes atlaikė diržas, ku
riuo buvo į stulpą įsikabinęs.

• Gaisras vakar .. padarė 
apie $5,000 nuostolių Julės mo
teriškų skrybėlių dirbtuvėje, 
adresu 65 East South Water 
Street.

• Užpereito pirmadienio 
vėtros aukų skaičius padidėjo 
iki 6-šių. Vakar mirė 76 metų 
Daniel Simpson, 1024 Culler- 
ton avemie. Vėtra jį parmušė 
ant šaligatvio. Jis nusilaužė 
koją, ir išsivystė komplikaci
jos, kurioms jo silpna sveika
ta neatsilaikė.

į rūsį ieškoti apsaugos nuo 
sprogstančių bombų.

Valdome patys save. Nereikia 
drebėti prieš okupanto bizūną 
ir jam laižyti batus.

Kad jr tą patį kalakutą ant 
stalo pamatę, pajusime, kad yra 
už ką dėkoti. Europoj žmonės 
džiaugiasi gavę sudžiuvusią 
plutą.

Ir musų broliai lietuviai Šie
met kitokią Pądėkos Dieną tu
ri. Pernai buvo laisvi, aruodai 
buvo visko pilni... šiemet ruso 
jungą neša ... aruodai ištuš
tinti... Kas, labai dažnai per di
delį pasišventimą, užgyventa— 
dabar atimta...

Tik susikaupkime vieną mo
mentą, o atrasime, kad yra už 
ką būti dėkingais!

o o
Dabartiniu metu aplinkiniuo

se kino teatruose rodoma vei
kalas vardu “Ile stayed for 
Breakfast”. Tai linksmas far
sas pašiepiantis tam tikrą ko
munistinio judėjimo fazę. Vie
noj scenoj aiškinama skirtu
mas tarp komunizmo ir anar- 
kizmo:

Anarkizmas—žmonės be val
džios !

Komunizmas — valdžia be 
žmonių!

O & O
Paveiksle paliečiama ir ko

munistų aklas—fanatiškas Sta
lino garbinimas. Vienas tavorš- 
Čius sako, žinai, ką Stalinas sa
kė: “Dalį žmonių gali prigaudi
nėti kaip kada, dalį visada, etc.” 
Kitas tavorščius atkerta, kad 
tai Abrahomo Lincoln’o žodžiai. 
“Ką čia Linciln’o” atšauna pir
masis, “Lincoln’as juos tik pa
siskolino iš Stalino.”

» O O
Lietuviai kurie turi progos 

skaityti iš pavergtos Lietuvos 
ateinančius valdiškus laikraš- 
čitts (kitokių nėra), tai mato 
iki kokio beprotiško laipsnio 
komunistai garbina Kremlieus 
diktatorių.

Laikraščiai pilni tokių šukių 
kaip: “Stalinas musų saulė... 
Stalinas musų tėvas... Stalinas 
musų mokytojas... Stalinas mu
sų gyvenimo išgelbėtojas...”

Stalinas toks, Stalinas kitoks.
Pamatysime, kad vieną gra

žią dieną laikraščiuose jau 
“Staline susimilk ant musų.” 
Dar ir kokią maldaknygę iš
leis...

» » »
Vakar mus aplankė jaunas 

lietuvis iš ... Alaskos. Taip iš 
tolimos Alaskos, kur diena yra 
šešių mėnesių ilgumo, o kada 
sutemsta, tai būna tamsu irgi 
šešis mėnesius.

Tas tolimas svečias yra 
Frank Gaižiu (Geležinis), dvi
dešimt keturių metų ex-chica- 
gietis. Jis į Alaską išvažiavo 
pernai ir ten dirba aukso ka
syklose.

Pasakoja, kad tie, kurie dir
ba tai riebokai tiždirba. Sakė 
pats uždirbąs iki $35 į dieną. 
Bet žinoma ir turi dirbti. Ka
dangi naktis yra labai ilga tai 
turi ilgai ir sunkiai dirbti kol 
šviesu.

Pagal uždarbį ir išlaidos ki
tokios. Sako pusryčiai iš dviejų 
kiaušinių, porą šmotelių lašinių, 
duonos ir puoduko kavos, kaš
tuoja pusantro dolerio. Ir tai 
dar bargenas, sako Galzin’is.

Jis daug įdomybių apie A- 
leskos gyvenimą papasakojo ir 
apie jas plačiau parašysime 
penktadienio “Naujienose’*.

T

NAUJOS GADYNES
ĮŽANGA 75 CENTAI PRIE DURŲ 

ŠOKIAI PO VAIDINIMO
“PENZANCO PIRATAI” MW. 24

4:30 VAL POPIET
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