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26 ORLAIVIAI TUOJAU ĮTEIKIAMI
Gen. Marshall pasakė, kad britai gauna 

ir bombų taikikli
WASHINGTON, D. C., lapk. 

21 d. — Generolas Marshalk 
Amerikos kariuomenės štabo 
viršininkas, vakar paskelbė, kad 
Amerikos' vyriausybe nutarė 
perleisti Anglijai 46 “skrajo
jančias tvirtoves”.

26 moderniškiausius ir ge
riausius bombanešius Amerikos 
kariuomenė perduoda britams 
tuojau, o kitus orlaivius perduos 
netolimoj ateityj.

Be minėtų didelių orlaivių, 
britai gauną ^Amerikos kariuo
menėj vartojamą bombų taikik
lį Nesenai Amerikos kariuome
nė perleido vieną aviacijoj var
tojamą taikiklį anglams, bet 
dabar jiems davė dar naujes
nį.

Amerikos taikiklis yra labai 
geras ir bombanešiai gali ge
rai nutaikyti bombą iš labai di 
dėlės aukštumos. Generolas pa
skelbė, kad Amerikos kariuome
nė negali duoti paties naujau
sio taikiklio, nes jis laikomas 
kariuomenės paslaptimi. JDabar 
gaunamas britų taikiklis yra 
daug geresnis ..j/oktečiu, ir 
italų lakūnų vartojamus taikik
lius. - . x ...

Iš generolo Marshall pasikal
bėjimo su spaudos atstovais ga
lima spręsti, jog ke’.i dideli or
laiviai jau įteikti britams šios 
savaitės pradžioje.

Orlaivių pajėgumas yra labai 
didelis ir gali nuskristi į dide
les tolumas. Kiekvienas orlaivis 
gali padaryti 3,000 mylių.’ Ligi 
šiam metui britų aviacija ne
turėjo pakankamai stiprių lėk
tuvų, kurie butų galėję pasiek
ti tolimas Vokietijos vietas, bet 
dabar jie laisviaisiai galės tai 
padaryti.

Naujai Įgytais lėktuvais bri
tai galės pasiekti tolimiausias 
Italijos vietas, galės bombar
duoti visas Vokietijos fabrikas, 
galės laisvai pasiekti Čekoslo
vakiją ir net Albanijos frontą.

“Skraidančios tvirtovės” len
gvai gali perskrif/i Atlantiką 
ir be sustojimo pasiekti avia
cijos bazes Anglijoj.

Anglų vyriausybės ir visuo
menes tarpe žinia apie didelių 
orlaivių Įgyjimą sutikta su di
deliu džiaugsmu. Dabar britai 
galės naciams atsilyginti už 
barbariškus miestų naikinimus 
ir civilinių gyventojų žudymą.

BAISUS BIRMINGHAM BOMBARDAVIMAS
Naciai išmetė milijo 

ną svarų bombų
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 21 d. — Karo praneši
mas sako, kad 500 vokiškų ka
ro lėktuvų bombardavo anglų 
pramonės miestą Birmingham.

Vokiečiai išmetė daugiau, ne
gu vieną milijoną svarų bom
bų ir sunaikino Birniinghama 
labiau, negu Coventry.

Kai kurios bombos buvo la
bai stiprios ir padarė nepapras
tai didelius nuostolius.

tas, tuo tarpu kiti lėktuvai 
skraidė priemieščiuose, kad ati
trauktų priešlėktuvinių patran
kų dėmesį. Kai kuire vokiečių 
lėktuvai nusileido žemiau, ne
gu paprastai jie skraido.

Dar neapskaičiuoti padaryti 
nuostoliai, bet manoma, kad jie 
yra didesni negu Coventry mie
ste.

Turkai perspėja na 
cius ir bulgarus

KERŠTUI GALO NĖRA

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 21 d. — Vokiečiai skel
bia, kad jų orlaiviai bombar
davo Birminghamą keršydami 
už anglų aviacijos padarytus 
nuostolius Hamburge, Bremene 
ir Kielyj. Vokiečių lėktuvai iš
skrisdavo iš karo bazių, kurios 
randasi Olandijoj, Belgijoj ir 
Francuzijoj.

Britų lėktuvai du kartus 
bombardavo Berlyną praeitą 
naktį, bet vokiečiai sako, kad 
nuostoliai padaryti labai nedi
deli. Bombos palietė tiktai ke
lias ligonines ir civilinių pilie
čių apgyventus namus.

ANKARA, Turkija, lapkr. 
21 d. — Turkija, nekreipdama 
jokio dėmesio į stiprų “ašies” 
valstybių spaudimą ir užsienio 
propagandą, perspėjo vokiečius, 
kad nesiųstų savo kariuomenės 
į Bulgariją.

Turkai skelbia, kad priešin
gu atveju jie bus priversti im
tis tinkamų apsaugos priemo
nių.

Jeigu Bulgarija tiesioginiai 
ar. netiesioginiai 
kenkti dabar 
Graikijai, turkai 
pildyti graikams 
žadėjimus.

. Von Papenas turkams siūlo 
atsisakyti nuo britų duotos 
rantijos, jeigu nori išlikti 
priklausomais.

stengsis pa
kariaujančiai 

bus priversti 
duotus pasi-

ga-
ne-
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ninkus Gabon kolonijoj.
Gen. de Gaullė pasiūlė Vi.hy 

vyriausybei tuojau pasikeisti su-

Gen. de Gaulle pavyko suim
ti Petainui ištikimą vieną ge
nerolą, du fpulkijjinkus, , vieną 
majpfąJ ir .‘^e-
tain vyriausybe dar neatsakė į 
de Gaulle pasiūlymą.

Netiki ĄFL ir CIO 
■ susitaikymo gali

mumais
' f .......

. NEW pRjdEANS, lapr. 21 d.
—M£tthe\5L^
zideųtas, ktilbėdatrias konvepcį- 
joj, pareiškė, kad jis neturįs di
delių vilčių dėl ĄFL ir CIO $u-

Hillman neišstos 
iš CIO

Bombardavimas tę 
sėsi 9 valandas

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
24 d. — Praeitą naktį 9 valan
dų laikotarpy j vokiečiai bom
bardavo tirštai apgyventą cen
trinės Anglijos miestą Birming
ham.

žinovai tvirtina, kad šis mie
stas nukentėjo daugiau, negu 
bet kuris kitas Anglijos mies
tas bombardavimo metu.

250 vokiškų lėktuvų puolat 
mėtė bombas į paskirtas vie-

Anglai bombardavo 
Skoda fabrikus

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
21 d. — Pranešama, kad britų 
aviaciją vakar antrą kartą bom
bardavo Skoda fabrikus Pilse* 
ne, Čekoslovakijoj.

Bombarduoti karo medžiagos 
ir amunicijos sandėliai Berly
ne, Hamburge ir Kielyje. Su
naikintos kelios elektros stotys 
ir žibalo valyklos bei dirbtino 
benzino dirbtuvės.

COVENTRY PALAIDOJO
172 UŽMUŠTUOSIUS

COVENTRY, Anglija, ląpkr. 
21 d. — Visi Coventry gyven
tojai vakar laidojo 172 vokie
čių užmuštus gyventojus. Na
cių aukos laidojamos vienoje 
duobėje ir po karo visiems bus 
statomas bendras paminklas.

Kitus užmuštuosius, kuriuos 
tiktai dabar traukia iš griuvė
sių, laidos šiomis dienomis.

De Gaulle gina 
savo draugus

VICHY, Francuzija, lapkr. 21 
d.—Generolas de Gaulle, suži
nojęs, kad Petain vyriausybė 
suėmė kelis jo šalininkus ir no
ri nuteisti mirtimi, pasiuntė te
legramą perspėdamas Petainą, 
kad jis šaudysiąs Petain šali
ninkus.

Petain suėmė kelis de Gaulle 
šalininkus prie Dakaro ir dabar 
juos nuteisė • mirti. Gen. de 
Gaulle suėmė kelis Petaip $ali-

Slovkų delegacija 
Maskvoje

MASKVA, Rusija, lapkr. 21 
d.—Vyriausybė praneša, kad į 
Maskvą jau atvyko slovakų de
legacija, kuri tarsis su Rusija 
prekybos reikalais. Molotovas 
pripažino Hitlerio sukurtą Slo
vakiją Berlyno pasitarimų me
tu.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
21 d. — Darbietis Ernest Be- 
vin, kalbėdamas Londono rota- 
riečiams, pasakė, kad dabar di
džiausiu jo rūpesčiu yra darbi
ninkų socialė apsauga. Pelnas 
įmonėse nebus Visiškai panai
kintas, valstybė neims viso pel
no, bet bus rūpinamasi, kad juo 
pasinaudotų ne vien tiktai vi
durinė pirklių klasė.

Bus žiūrima, kad pelnu pa
sinaudotų visa Anglijos visuo
menė, bus kreipiamas dėmesys, 
kad darbininkai turėtų saugią 
ateitį.

VENGRIJA ĮJUNGTA Į NACIU “AŠĮ”

Grįžta francuzų 
belaisviai

ŽENEVA, Šveicarija, lapkr. 
21 d.—Pro Ženevą pravažiavo 
keli traukiniai, kurie iš Vokie-^ 
tijos vežė francuzų belaisvius.. 
Dauguma grįžtančių francuzų 
kareivių grįžta be kojų, be ran
kų, o kiti visai akli.

Sužeistiesiems šveicarų teri
torijoj padėjo Raudonasis Kry
žius. Sužeistieji važiavo antros 
klasės vagonais. ! 1 !'

Stotyje malėsi labai daug

belaisviai buvo labai sužaloti. 
Visi francuzai džiaugiasi, kad 
gali sugrįžti į savo kraštą.

Naciai sukelia rūpes
čių USA vyriausybei

WASHINGTON, D. C., lapr. 
21 d.—Išgelbėtus vokiečių juri
ninkus Amerikos vyriausybė 
uždaro į koncentracijos stovyk-

Sulig sutartimi Hitleris turė
tų mokėti Amerikos vyriausy
bei 2 dolerius į dienų už kiek
vieno jurininko užlaikymą. Vo
kiečių chąrge d’affaires atsisa
kė mokėti sutartą sumą. x

Karo departamentas pareika
lavo iškelti visus jurininkus iš 
Angel salos, San Francisko, nes 
ten jis nori ruošti sustiprini
mus.

Dabar vyriausybė nežino kur 
vokiečius dėti, nei kokiais pini
gais juos maitinti.

ORH atar......  ...... .,. r,.. „
Chicagai ir apylinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Debesuotas.
Saulė teka 6:44 v. r., leid

žiasi 4:24 v. v.

Woll sekęs CIO judėjimą, pa
žįsta jų vadus, žino jų nusista
tymą ir nemano, kad jie at
kreips reikalingą dėmesį į pre
zidento pareišk,m-ą- ir rim tai 
dės pastangas susitaikyti.

Woll mano, kad butų geriau
sia, jeigu adatos darbininkų li
nija apleistų CIO. Ją pasektų ir 
kitos unijos. Jis netiki, kad Sid- 
ney Hillman pajėgs įtikinti ČIO 
vadus apie reikalą susitaikyti.

ATLANTIC CITY, lapkr. 21 
,dj—Vpkaf CIO konvencijoj kal
bėjo Siuvėjų unijos prezidentas 
Sidney ilillman. Jis siūlė dėti 
pastangas įgyvendinti taiką dar
bininkų tarpe.

Hillman siūlė CIO prezidentu 
išrinkti Philip Murray vietoj 
pasižadėjusio pasitraukti John 
L. Lewis.

Hillman kalbėjo apie fašizmo, 
nacizmo ir komunizmo kenks- 
jninguiną darbininkų judėjime. 
Europos darbininkai, sekdami 
šias sroves, jau visiškai neteko 
laisves.

Hillman pareiškė, kad Siuvė
jų unija neišstos iš CIO, nors 
kai kurie komunistai ir norėtų 
ją išstumti.

Italai perspėja 
Ameriką

d.ROMA, Italija, lapkr.' 21
— Italių oficialus pranešimas 
sako, kad į traukimas Vengri
jos į naujai sudarytą karo są
jungą smarkiai sustiprina 
“ašies” valstybes, kurios yra 
pasiryžusios palaužti “anglų- 
saksų šalių bloką”.

Šiuo atveju karo sąjunga yra 
nukreipta ir prieš Ameriką. Da
bartinė Amerikos vyriausybė 
privalo tuo susirūpinti.

Vengrija sutiko bendradar
biauti su “ašimi” ne vien tik
tai karo metu, bet ir karui pa
sibaigus.

rašė grafas Csaky, už italus pa
sirašė ministeris Ciano, už vo
kiečius ministeris Ribbentrop, o 
už japonus pasirašė japonų mi- 
msteris Berlyne.

Viešumon paskelbtoj 4 val
stybių sutartyj sakoma, kad 
Vengrija yra priimta į karo są
jungą, bet ji bus kviečiama į 
posėdžius tiktai tuo atveju, jei
gu bus svarstomi dalykai su
siję su Vengrijos reikalais.

Ribbentrop paskelbė, kad ne
trukus 
čios ir 
pasakė

prie “ašies” prisidėsian- 
kitos valstybės, bet ne
kokios.

Rusai sutinka su 
“ašies” politika

GRAIKAI STUMIA ITALUS DURTUVAIS
Sulaikyti graikų 

puolimai
d.ROMA, Italija, lapkr. 21

— Italų karo vadovybė skelbia, 
kad italų kariuomenei pavyko 
sulaikyti stiprios graikų ata
kos Korica apylinkėse. Graikai 
sulaikyti ir kituose frontuose.

Italai smarkiai bombardavo 
biitų karo bazes Aleksandrijoj. 
Italai siunčia naujas karo jė
gas Albanijon ir duos didelį 
smūgį graikams.

Kovos vyksta dėl vienintelio 
tarpukalnių kelio, kurį graikai 
apšaudo ir neleidžia italams pro 
jį nei pabėgti, nei naujų jėgų 
prisiųsti. Italų bombanešiai 
stengiasi išmušti graikus iš 
naujai užimtų pozicijų.

Italai nenumušė nei vieno 
graikų lėktuvo, nes graikai va
kar nesiuntė kovon savų lėk
tuvų.

Keturių valstybių 
sutartis

VIENA, Vokietija, lapkr. 21 
d. — Vakar Vengrija tapo į- 
jungta į “ašies” valstybes. Ven
grų valdžios atstovai prisidėjo 
prie Vokietijos, Italijos, ir Ja- 
panijos karo sąjungos.

Iš vengrų pusės paktą pasi

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 21 d. — Vokiečių laik
raščiai .skelbia, kad “ašies” val
stybių karo sąjungos praplėti
mas yra daromas su sovietų 
Rusijos žinia ir visišku jos su
tikimu. Rusija yra gerai infor
muota apie “ašies” valstybių 
planus Europoj, Azijoj ir Af
rikoj ir ji sutinka su šiais pla
nais.

Italai ginasi bom 
banešiais

Pagerbtas žuvęs
Amerikos žurna

listas

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 21 
d. — Graikų karo pranešimas 
sako, kad jų kariuomenę durtu
vais stumia italus atgaj visoje, 
Korica apylinkėj.

Graikams pavyko atimti iš 
italų kelias labai svarbiąs stra
tegines vietas, nežiūrint, kad 
italai buvo labai gerai įsistip: 
ririę.

Graikų priešlėktuvinės pa
trankos nųmuŠę 11 italų lėkfu- 

AAvų. Italų bombanešiai leidžiasi 
labai žemai, nes jie stengiasi 
padėti besitraukiantiems italų 
kareiviams.

labai žemai, nes jie stengiasi

ATĖNAI, Graikija, lapkr.
d. — Anglų ir graikų aviacija 
pagerbė praeitą savaitę žuvusį 
Amerikos laikraštininką Ralph 
Bames, Jis visą laiką lydėjo 
britų kariuomenę ir rašė Ame
rikos laikraščiams. Jis buvo su 
britų karo jėgomis Afrikoj ir 
atvyko į Graikiją.
: Lakūnai labai mėgo Barnes. 
Informacijai gauti jis ir išskri
do kariškam lėktuve, kuris nu
krito Jugoslavijos teritorijoj.

Užsimušė laikraštininkas ir 
trjjp britų lakūnai. Orlaivis da
lyvavo Korica mūšiuose. Barnes 
savo laikraščiui norėjo aprašy
ti graikų ir italų kovas. -

21

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Iš Jugoslavijos pranešama, kad pirmi graikų kariuome

nės vienetai jau įžengė į Koricą. Italų kariuomenė bėga iš 
miesto.

— Italai paėmė nelaisvėn britų aviacijos maršalą Tudor 
Boyd, kai šis dėl blogo oro buvo priverstas nusileisti Sicilijos 
saloje. Kartu su juo paimti nelaisvėn kiti 4 britų karininkai ir 
du aviacijos kareiviai.

— Iš Ispanijos pranešama, kad didelis francuzų karo lai
vas, Paris klasės, įvažiavo vakar į Gibraltaro uostą ir pasidavė 
britams. Paris turi 22,1&0 tonus.

— Vokiečiai skelbia, kad naujai pagaminti maži ir greiti 
karo laivai padarė anglams labai didelių nuostolių.

— Neramumų metu Indijoj buvo užmuštas vienas britų ka
reivis ir sužeistas britų karininkas.

— Vokiečių didelis prekybinis laivas Orinoco šaukiasi pa- 
gelbos juroje. Skelbia, kad. jis bombarduotas ir skęsta labai 
greitai.

— šiandien Berlyne laukiamas Rumunijos diktatorius An- 
tonescų. Vokiečiai skelbia, kad jis tarsis su Hitleriu svarbiais 
reikalais. Prisidės prie karo sąjungos.

— Jugoslavijos pakraščiuose vanduo išplovė daug italų ka
reivių. Matosi, kad jie plaukė laivu Vulcania, kurį britai nu
skandino.

— CIO konvencija priėmė rezoliuciją, kuri smerkia fašizmą, 
nacizmą ir komunizmą.

— Rusų kariškas orlaivis su penkiais karininkais buvo pri
verstas nusileisti Konstanca uoste. Rusai pasidavė vokiečių ka
rininkams
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Dede Amerikonas
Bronę M-iž

(Tęsinys)

Antanas dar keletą kartą pa
sikalbėjęs su savo tėvais nusita
rė pasiieškoti piršlį ir siųsti pa's 
Nemėkšus. Kilo piršlio klausti- 
fnas. Antanas buvo labai gerttd- 
sė šahtykipdsė su 1 
ir jisai pabianč, kad

tradiėnio vąkarą,' Antanas nuė
jo pas Morkaičius nevą kitais 
klausimais’ pasikalbėti, bet tik
renybėje jisai ėjo prašyti, kad 
Morkaitis sutiktų būti jo pirš-

Mqrkąjči8ji^\' 
d Morkaiffy 

Kaipo drtimas jo fcaimyūaš, bilš 
tinkamfaųsiais jd piršlys.

Taip sugalvojęs, pasikalbėjo 
su tėvais ir nuėjo tuo klausimu 
kalbėtis su Morkaičių, — pra
šyli, ar jisai sutiktą būti jo 
piršliu. Nota iš anksto žinojo, 
kad Morkaitis nuo tokių gar
bingų pareigų neatsisakys, bėt 
fonndlnmas reikėjo atlikti.

Nofs ir ne visai patogu eiti 
piršlio iėškpti, bet nieko nepa
daryti negalima, lietuviška pa
tarlė sako: '‘Nori žėnytis, susi
rask piršlį...“ Antanas gerai ži
nojo, jog Morkaičiai tikėjo, kad 
Juozas tai tikrai bus Morkaičių 
žehtas. Jisai žinojo ir tai, kad 
jiė savo Stasę su didžiausiu 
malonumu būtų leidę ir už An
tano. Antanas tnrčjo Nemėkšai- 
tę, todėl apie kitas mergiotes ji
sai ir hcpagalvojo, juo labiau, 
kad apie tai žinojo ir visas AL 
sos kaimo jaunimas.

Ilgai nelaukdamas, vieno an-

—SVėiki, gyvi, kaimynai,
kafp gyvėhatė.

-—Svėiki, sveiki, sųsiėcfelų 
kaip pats gyvepi? Kaip sveiki 
tėVukaJ? Ką JŪdžaš rašo iš A- 
merlkos? Ar seniai gavote iš jo 
laišką? — klausinėjo Morkai
tienė.

—Na, aš hiahau, kad apie 
Juozą tai ir jus turite nemažiau 
žibių, kaip ir mes.

—Ką čia, ką čia, Antanėli, iki 
ra’Ūko'š nesurištos, tai gali būti 
dar visaip,
ma aiškino Morkaitienė.

—Na, sakyk, Stasė, kada va-
. t i • • ’ . x *

■ galvą linguoda-

—Štai ir svečių sušllaūkėme, 
na, sakyk^ Ąntanąi, kaip gyve
ni, kas geto girdėti, kaip eina 
ūkiškieji darbai? — klausinėjo 
Morkaitis.

i W ‘ f' ’ j J \ J*

—Žinai, kaįinybė, kąd ūkiš
kieji darbai į rudenį jąu gero
kai sumažėjo. Kai vasarą žmo
gus įpranti dirbti, tąi rūdėuš 
laiku lyg ir nepatogu tinginiau
ti. Nors darbo ūkyje visuomet 
yfą\ bet vis tik nė tbtsai, ūąip 
y^sarOs metu. .Nors sąlįama, 
kad blpgaš ūkininkas, įjūris sa
vo ūkyje baigia darbūs.

-—t)abar jįs, jaunieji ūkinin
kai, tai jau visko prisigalvoja- 
fe, bet pirmiau, senesniais lai
kais, hies tiek daug ir dėmesio 
nekreip’dą'vd'mę. Dirbdavbih'e, 
tai dirbdavome, į’et ne taip, 
kaip kad dąbąr pats <Jifbi ir sa
vo ūkį tvarkai. Mafąi, prisiskai- 
tote visokių, kad ir draudžia
mų khygą, ir visas tas žinias 
norite pritaikyti gyvenimui. To
kiu būdą ir darote Visokius

Nepaprastas Palengvinimas
5 fteumatiškų Skausmų

$e$eų|8kitę bereikalingai raumenų.
skąųdčjimų. , Tūkstančiai žmęmįų 
pyiekč nepaprasta . pgleųgyinirną

męnų skąudęjjųių viprĮ išetyrinąąpu su

dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio, Reikalaukite Pain- 

. Eipellerio su irikaru ant dčžutis'.

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

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

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

nedėlios rytą. 9:30 A- M.

i

Važiuosite abi kartu sii Onutė, 
— klausia Antanas.

—Ką čia juokiesi, Antanai,— 
tu žinai, kad Juozas pats vos 
keli mėnesiai, kąip Amerikoje. 
Jis tenai dar nesuskubo įsigy
venti; gali būti dar visko, — 
abejojančiai atsake Stasė.

—Kada gavote paskutinį laiš
ką iš Juozo ir ką gera jisai ra- 
so.

Sekmadienį parsinešė Sta
siuke iš Šimkaičių. 5 Nežinau, 
meldžiamasis, ne ką tenai rašo, 
ne ko. Jos abidvi su Oniuke ir 
skaito ir rašo; sunku ir supras
ti, ką jos čionai daro.

— Na, Stase, pasakyk tikrai,

DIDELES PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

P° SQ G R ir
aukŠčiąiu

* 5(fc įmokėti į , - *
RAMOS įįe h

po aukščiau
Išmokėjimais.

Rašpiųo? Mašipftjėsi, £ięXtffldn(&
Lcdauhės, Skalbyklos, Rakandai, 

Pečiai, Karpetai.
Akių daktąrąs lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BŪDftlK,
INCORPORATĖD

3409-21 S. Halsted St.
Del j’usų radię pataisymo, 

saukite
YARDS 3088

—Aš tai aš, bėt sakyk tu, An
tanai, kada darysi vestuves su 
Nemėkšų Barbora. Man rodosi, 
kad prieš išvažiuodamos į Ame
riką pas Juozą dar mes su O- 
nute linksniai pašoksime tavo' 
vestuvėse, ar ne taip?

Toks Stasės drąsumas Anta
ną pastate į labai nejrųąl^nįą 
padėtį, bet jam nebuvo mažiau
sio reikalo gintis, juo labiau; 
kad jisai kaip liktai buvo atė
jęs pas Morkaitį prašyli, kad 
suliktų pabūti jo piršliu. Anta
nui išrodė, kad Stasė tikrai ži-

—Aš ne neuianau, kad ma
no ŪJcre biitū kaij) taį ypatingai 
vedamas it tvąrapina^; darą’ii 
lokius iiagcriniuius, kurie ma
no akinis žiūrint yra reikalin
gi ir dubda ^augiau haiuįoią.

—Ną, sakyk, meldžiamasis, 
kas bus pęr pageriiiimas iš los 
tavo ihdaunęs; apie tai aš nutū
riu jokfo siipratihio—tarė Nf6r- 
kaitis. a.

—Matote, jus visi seni ūki
ninkai įš nianęs stebęjotes ir 
juokėtės, kada aš pradėjąti sėti 
dobilus, o dabar sėjate jau visi 
ir visi sakote, kad be dobilą gy
venti tūtų sunku. Dobilų ir pie
no jau daba! turime visi, nes 
visi ūkininkai dobilais šeriame 
ne liktai arklius, bet ir karves. 
Suprantama, kada žiemos metu 
karvės šeriamos geriau, tai jos 
ne taip suvargsta ir duoda dau
giau pieno. Aš tai ir lokiu pa
šaru, kokį dabar duodu kar
vėms neesu patenkintas, ir ma-’ 
liau dar gerinti. Matai, karvėms 
duodamas pagerintas pašaras 
tuojau duoda apčiuopiamą nau- •V *■ ' • y' *.'»■'•'«***'»***■■ •7'*-•dą. Todėl ryšy su tuo padaugė
jusį pieną noriu tinkamai su
doroti, taip tikslui ir ledaunę 
pastačiau, kad vasaros metu ga
lėčiau gaminti tinkamesnį svie-

knygas it laikrąščįus. Čia tai 
jau ūė juokai, vaikeli.

- -Tegul jie sau klausinėja, iš 
to mums ūėi šilta, nei šalta, to
kiais atvejąh turime būti ypa- 

tiems

nūri ką hiiūtąi turėsime 
ieško t i a psisa ugo j i mo priėmo- 
nią. .. . V .' .

-žiūrėk, kad uepa-
kjįutuniei į zandą^į pankas, nes 
pats esi daugiausiai įtariamas, 

ture Jiorkąitis.
.---Na, kąiinynai, man gera ir 

malonū su jįiinis kalbėtis, bet 
iųs manę žinote, kad aš be rei
kalo nevąjkščioju; šiandien pas 
jumis atėjau su labai Svarbiu 
rėil<ąl\(;

tokiu Antano pa • 
šąkyip'ū febai nustebo, neš jiė 
ir hėmanę, kad Antanas gairių 
turėti pas juos kokius nors y- 
pątirigus reikalus. Antanas nors 
ir drąsus .buvo vyras, bet iš 
karto, kaip ir nepatogu prisi
pažinti, kad atėjo pas Morkai
tį prašyti, kad jisai sūtiktų. bū
ti jo piršliu.

?—įr
j •_ i

tingai ^iši vieningi ih yiėnį kį- 
Į^’ad'eti, o jeigu jau maty- 
kąd iš tfcąją žandarai

jūs Ievas butų jo piršliu. Mor- 
kaičio kaip tiktai tuo metu ne
buvo kambaryje, todėl jį ir su 
čiupo moterys kamantinėti. Bet 
jam su moterims taip bekaiiau- 
jant atėjo ir Morkaitis.

*9.50
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CRANE COAL COMPANY
5332 So. Larig Avenue
Telefonas PORTŠMOUTlf 9022

'i gęrįąųsjų
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COPR. IHO, NSBDl^oUn S6RV1CS. INC. , į

DOLUS PATTEfcN gęSB
No. 2688 —Kalėdos artinasi, padarykite savo dukrelei šiais' 

gražias lėles.

POČĄHONTAS Mine Run iš geriausią 
mainų, daug dulkių išimta 57.65 

_ Perkant 5 tonus ar daugiau.
Šalęs Tax ekstra.

BLACK band lump ....

•dalinė galės apsaugoti ir pieną 
ir sviestą nuo gedimo.

—Lėdaume pati, kaip pasta
tas, tai nieko nesaugo j a ir ne
apsaugos nei sviesto, nei pieno, 
bet apsaugos tie ledai, kurių 
žiėhios metu aš tenai prfvcšiu.

—Sakiau, kad noriu dar pa
gerinti karvėms pašarą; mato
te, ateinančiais metais noriu so
dinti runkelių ir, be to, duosiu 
šiek tiek ir miltų, nes nuo gero 
pašaro karvės duoda riebesnio 
pieno. * •1 '

—Ar manai, kad nuo geres
nio pašaro karvių pienas būną 
rieb'esnis ?

—žinoma, kad taip, — aiški
no Antanas, — rėikia žipott, 
kad blogai šeriamos karves 
duoda ir mažai pieno ir tas pie
nas būna daug liesesnis.

- Žiūrėkite, žiūrėkite, kokie
- tarė Mo'r-

rei-

I NAUJIENOS NEEDLECRĄJ^ iHį&ii, No. 2G88

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

f Vardas ir pavardė 'i _

I Adresas--- ---- ----------- ...----—....................~........ —.....
I Miestas ir valstija —.............. >—-....................... ........ ......

tie vyrai galvočiai 
kaitienė, — pasakyk Antanėli, 
iš kur tu visą lai žinai; rodosi, 
kad navaršitetų nelankei.

Matote, gyvenimas tai jau 
didžiausia mokykla, tiktai
kia mokėti naudotis jo teikia
momis žiniomis, — aiškino An
tanas. --- Gerai žinote, kad jo* 
kių mokyklų nelankiau, išsky
rus daraktoriaus lųpky^lą, ku
rią baigėme yisį a laiškia i vai- 
l$ąį, bet žiūrėkime, ar ytei mės 
mokame vienodąi naudotis gy- 
venipiiškąja mokyklų. Tųrhhe 
pripažinti, kad ne, ir tai didelis 
apsileidimas mąsų pačių. Vtei; 
gerai žinome, fcąU j'au turime 
pors ir drgudžiamą’ lietuviškąją 
spaudą, ar visi mes tąja spduda 
naudojamės?

—Matai, siūleli, spauda’, tai 
.spauda, bet kad jin'ai yra' hrha’i 
pavojinga. Šimkaičių žandarai 
starastos jau klausinėjo’, kas 
skaito Alsūs kaime lietuviškas

—Jeigu jau tokię sva'rbųs rei- iš tolo manai sau žmonelę pąr-
• sivesti, — teiravosi Morkaitie

nė.
—Kas čia toli daužysis, kad 

ir musų kaime yra gerų ir 
darbščių mergiočių, — atsake 
Antanas.

—O, aš žinau, — tarė Stasė, 
— ką Antanas nori ženytis ir 
kur ketvirtadienį eisite į pirš
lius.

Į, ..

—Na, tai sakyk, sakyk, jeigu 
žinai, kaip tu eisi už vyro, tai 
aš tau padėsiu, — tarė Antanas.

—Ketvirtadienį eisite į pirš
lius pas Nemėkšų Barborą ar 
ne, Antanai.

(Bus daugiau)

kalai, tai susiedęlis įr pats pa
sakysi, 42 pridūrė Morkaitienč.

—Aš įspėsiu, — sako Stasė, 
— ąš jaučiu,’ ko Antanas šian
dien pas hįus atėjo.

Antanas taip susigėdo^ kad 
net ir paraudonavo. Jisai pa
manė, įcad šią paslaptį yra jai 
išdavusi jo sesuo Onutė, nes 
motina gąlėjo pasakyti Onutei, 
o Onutė ir Stasei. Antanas ki
tos išeities jau ir neturėjo, nors 
jisai beturėjo jokio reikalo gin- 
tis, kad atėjo prašyti piršlio, 
bet Antanui buvo nemaloniau
siai, kad jisai tai viešai turėjo 
padaryti visos Morkaičių šeimos 
akivaizdoje.

—Na, ha, jeigu Jau tokia gud
ri esi, tai įspėk, — tarė Morkai
tis.

—Žinau,' žinau, — tivrtino 
Stasė,

—Jeigu jau žinai, tai pasa
kyk, — pakartojo Morkaitienė.

—Nagi, atėjo prašyti, kad tu, 
tėveli, sutiktume! būti Antano 
piršliu. Ar ne taip?

Antanas linktelėjo galvą duo* 
damas suprasti, kad taip.

—Tai, jau ženijiesi, ^usiedė- 
li, — teiravosi Morkaitienė.

—Taip. Sumaniau apsivesti, 
nes tėvai irgi reikaladja’; sako, 
kad jau ir dabar esu senyvas 
vyras, o be to, Onutė greitu lai
ku nori išvažiuoti į Ameriką 
pas Juozą. Taigi, būtinai reika
linga šeimininkė.

, —Žinoma, žinoma, — tarė 
Morkaitienė, — tą tai jau visi 
geriausiai žinome ir galime bū
ti liudininkais.

—Na, tai sakyk, susiedėli, av
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DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 6 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.; YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

Mis. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
, .arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899.

Namų TeL VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 8

DR. A. JENKINS
, {Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 L _,vr 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

ir

'4

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. Margeris 
3325 So. Halsted Si.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

KITATAUČIAI
fš RUŠIJOS^^'

Gerai lietuviams žinomas per 39 
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 SL, netoli Morgan SU 

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefopąi: 

Superior 9454 ar Central 7464

i

i

• t

t

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai ,
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Medei, pagal sdtartį 
Rez. 6631 So. Caįifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

•» Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telepbone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsiipki Lė Van
Gydytojas ir chirurgas

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

A. Montvid, M. D.
>Węst Town $tątę Bank BIdg 

$400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 jki 3 po pietų, 6 ilęi 8 vak.

. Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Tek TĄRDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

. , ... . ’ 1 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12
M V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 8~ HALSTED ST.

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dea;borp St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisąš—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iĄi 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborh St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO.. HALSJEP STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 TeL STAte 7572 
3149 SQ, HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse; ku
rias garsinasi “NAUJIENOSE”
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Clevelando ir Ohio Žinios
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Po rinkimų. — Ieško politikieriaus majoro vietai. — 
Areštavo tris moteris. — Tai bent atlyginimas. — 
Jau trūksta pinigų. — Ragina lankyti vakarines mo
kyklas. — Plėšimų sezonas. — Atsiprašau. — Vedy
bos. — Nelaimė su Neurų šeima. — Jonas Deraitiš 
liko išrinktas trečiam terminui.

Per pereitus keletą metų bu
vo reiškiamos nuomonės, kad 
jeigu Amerikos piliečiai nesusi- 
rupins balsavimais ir nesinau
dos savo pilietiškomis teisėmis, 
tai kas nors gali atsitikti su 
musų demokratija.

Taigi, lapkričio 5 dieną apie 
penkios dešimtys milionų pilie
čių pasinaudojo demokratiško
mis teisėmis, paduodami savo 
balsus už tuos, kuriuos jie lai
kė tinkamais kandidatais. Tai
gi jie pa»’odė plačiam pasauliui, 
kad apie 132,000,000 gyvento
jų gyvai budi savo šalies demo
kratiškoms teisėms išlaikyti.

Jie buvo turtingi ir biedni, 
dirbtuvių darbininkai ir ūkinin
kai nuo vieno krašto iki kito

tu, kuris liko didelės didžiumos 
išrinktas mus vesti.

Lapkričio 5 dieną visi turėjo 
privilegiją pareikšti savo nusi
statymą ir pasinaudoti pilietiš
komis teisėmis. O šiandien jau 
yra visų pareiga sutikti su di
džiuma ir remti prezidentą.

Niekuomet nėra buvę tokių 
balsavimų, kad visi butų paten
kinti. Demokratiškoj Amerikoj 
leidžiama visiems savo norą 
pareikšti, ir tik tokiu bildu es
ti išrenkama valdžia, kuri tat 
teises palaiko.

Amerikos konstitucija nusa
ko, kad daugumo valia turi 
kontroliuoti, žinoma, nėra drau
džiama daugumos nusistatymą 
kritikuoti.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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NAL JIBN U-aCMJW TelepDoto
CHICAGO. — Jaunuoliai lavinami operuoti įvairias mašinas.

tai jis bijosi jiems nusidėti. Tai vagiliai už jų daugiausia ir 
veikiausiai jis rekomenduos to-! griebiasi. Taipgi patartina 'ir

Restoranas Perėjo i 
Lietuvių Rankas

RRIGHTON PARK. - - šio- 
mis dienomis gerai žinoma So 
fija Draugelis nusipirko ręsto 
raną adresu 2107 W. 17 S t. Ji 
biznį pertvarkė ir papuošė pa
gal vėliausią madą.

Nauja savininkė turi ilgų 
metų patyrimą valgių gamini
me. Ji savo valgykloj gamins 
lietuviškus ir amerikoniškus 
valgius.

Prieš kurį laiką ji su vyru 
Stanislovu užlaikė taverną su 
valgykla ties 4919 S. Halsted 
Street.

Gero pasisekimo.
Frentas.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, DLL.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
H0LLYW00D INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.V-................ 1

SPECIALI

Pasiūla

Sėkminga Birthday 
Party PLEITU Garantuoti arba

10 mėnesių" Pinigai grąžinami
užmokėti

VULCANITE PLEITAI $
Apribotam Laikui Tik

• Drūti ir Gyvi
• Ružavi Gumai

A*™

krašto plačios Amerikos. Ne
žiūrint rasės nė religinio nusi
statymo, visi parodė didelį su
sidomėjimą savo valdžia.

šiandien Franklin D. Roose- 
velt vėl lieka musų prezidentu 
kitiems keturiems metams. Jis 
vėl stovės prie tos didelės ša
lies vairo ir vairuos šalies vairą 
per audringus laikus.

Ir gražiausioj remokrat škoj 
nuotaikoj mes visi ve. turime 
stoti j vieną eilę ir eiti su mu
sų prezidentu, ncatsižve’g'ant 
plautes, ir pamirščiau.i i.reš 
rinkiminę agitaciją. Mes visi 
turimo stoti su prez. Koosevel-

EGG ................................ $6.00
NUT ................................ $6.00
LITMP ........................... $6.25
MINE RUN .................... $5.75
STOKER Screcnings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

ROOFING 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

čia Nereikia Cash
Rolė—100 ket. pėdų ......... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 35* 

tas. (5 gal. ken.) ga]
Wąllboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda ............. 2c
Maliava, reg. $1.95, spec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3’4 c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) .. 10c
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

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

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

Mes neturime pamiršti, kad 
mums niekas neužgina būti val
džios kritikais, niekas neužgi
na duoti patarimus, jeigu ma
tome, kad valdininkai krypsta 
iš tiesaus kelio, arba tik veikia 
dėl savo naudos. Yra daug to
kių įstatymų, kurie yra reika
lingi kritikos, ir laikui bėgant 
jie turės būti pakeisti.

Priešrinkiminė agitacija bu
vo aštri iš abiejų pusių. Buvo 
nepagrįstų priekaištų ir daug 
neteisybes p iškleista, bet Lip- 
.cr.č.o 5 dieną liko prieita p ie 
c.kros išvados ir viskas tipo 
baigtą piliečių nusprend mu. 
fui buvo didžiausias piliečių 
paic’šk inas Amerikos istorijoj, 
iloosevello išrink niu visas j.Ja
lus pasaulis susidomėjo. O la
biausiai mažosios tautos, ku
rioms priklauso ir musų gamti
ne Lietuva. Visos tautos tiki, 
kad Rooseveltas bus lojalus 
joms.

Taigi visi pasveikinkime A- 
merikos demokratiją, Amerikos 
demokratišką valdžią ir visi 
t-,lokime su prezidentu Roo.se- 
veltu.

O 0 0
Clevelando miesto majoras 

Burton liko išrinktas S. V. se
natorium iš Ohio valstijos. Jis 
pradės savo naujas pareigas ei
ti apie pirmą sausio 1941 me
tais. Burton dar turėtų būti ma
joru metus laiko, nes dar tik 
metai tepraėjo po jo išrinki
mo majoru.

Dabar Burton svarsto, ką re
komenduoti į savo vietą iki ki
tų metų rudens, kada ir kiti 
rinkimai ateis. Burton jau turi 
sąrašą visų politikierių, kurie 
tos vietos labai trokšta. Yra ke
li, kuriuos jis labai norėtų re
komenduoti. Mat, naujas sena
torius yra vietos laikraščių pa
laikomas ir jų didelis tarnas,

kį politikierių, kurį laikraščiai 
jam padiktuos. Burtonas būda
mas majoru vis šoko pagal did- 
lapių muziką.

G » »
Liko areštuota Harriet Kenip, 

40 metų amžiaus, iš Ghicągos, 
už lai, kad policija ją sugavo 
vagiant už apie tūkstantį do
lerių vertės įvairių moteriškų 
drabužių iš May Co. Vėliau pa
aiškėjo, kad trys moterys susi-
dėjusios varydavo gana didelį 
biznį tarpe Clevelando, Chica- 
gos ir kitų didmic :čių 
ao pastatyto, po didele 

policijos.r

namų duris daug atsargiau pri
žiūrėti, nes kas metai apie tą 
laiką labai daug apiplėšimų pa
sikartoja. )

£ » D
Jonas Jarus buvo kviestas 

pasakyti prakalbą Akrone- lap
kričio 19, bet dėl bizniškų rei
kalų negalėjo dalyvauti. Todėl 
prašau akroniečius už tai atleis
ti.

D » O

mą: p. Petreikis su Izabele Ba- 
bjaiiskaite; II. Višniauskas su 
M. Milmoniute ir S. Pūkelis su 
Helen Mažutis. Visi liko suves
ti į šeimynišką gyvenimą Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

D D S 1

Tadas Neura važiavo su šei
myna iš savo ūkio namo į mie
stą ir kelyje juos kliudė kita, 
pravažiuojanti . mašina. P-nų 
Neurų šeimyna liko kiek sužei
sta.

o D o

Helen Mikulskiene šventė 
gimtadienį šeštadienį, lapkri
čio 16 d., 617 W. 18tb Si. Daug 
turėjo svečių ne vien kaimynų, 
bet ir iš toliau buvo atvykusių. 
P-ia Mikulskienė labai dėkinga 
visiems draugams ir pažįsta
miems už suteiktus linkėjimus 
ir dalyvavimą iškilmėse.

Mikutskiai yra geri naujie- 
niečiai. —P. G.

• Išrodo Natūralus

.50 
už 
vie-
ną

Be stogiuko, permatomi ir dali
niai pleitai—Ateikite apskaičia

vimui DYKAI.

Švenčia 
Gimtadienį

FLEITAI 
TAISOMI 

Taip $ f .00 
žemai * 
kaip
Pleitai gami
nami ji u o 
Įspaudu gau
tų nuo lais- 
niuotų dan
tistų.

8PECIAL
GRAŽUS 

EXCELITE 
FLEITAS po

17”
Kiti iki

VISAI RC2. 
Neeunalkina- 

naml po

$ 12®°
$35.00

p\tsine(kit M skelbimą!
.Jis $2'°° perkant 
įvertas " naujus pieitus.

Spausdinam

NAUJIENOS
1739 South Halsted Strert 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeZ. CanaZ 8500

, PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 

įDR-MS ATVIRUKUS 
į KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Excel DentaI Lab.SLA 136 ir 362 kuopos ren
gia gražų vakarą pagerbihiui 
nauja' prisirašiusių narių laike 
antro pažangos vajaus. Paren-i , , , t , . . ,1 Įsu pertruka, .bet lai jau treciam
, . rx , ,, „^,1 terminui Jonus liko išrinktas.luviti Darb. Saleic, 920 E. /9Ji' ,

lgl..J Mat, visiems galima po daug 
kartų runyti, bet tik politikie
riai manė, kad Rooseveltui ne-j 
valia siekti trecio termino.

Musų tautietis Jonas Derailis- 
DeRigbter vėl I ko išrinktas į

rekordą gimas įvyks lapkričio 23 d. Lie-j

o o
atgal užs darė U-

Visos turi
praeities.

O
Ke’.i metai

nion Trust Bankas, kur tūks
tančių žmonių p nigai liko “į- 
šaldyii”. Tada susiorgan zavę 
žmonės samdė advokatus ir

visiems vra užtikrintas.
O' o o

Šie jauni lietuviai ir lietuvai
tes suėjo į

18-TA APYLINKĖ. — Bus 
vaišių, muzikos, šokių, daug 

. draitgų rytoj ir sekmadienį 
1). Vaičiūnų alinėj. 722 \Vest 
Ce.mak Rd. Mat, p. Domini- 
kas Vaičiūnas, biznio savinin
kas, švenčia savo gimtadienį. 

I —W.

32 W. VVASHINGTON ST.
Te!. DEArborn 1470

Atdara vakarais—4 aukštas.

ti. Žinoma,' užsidariusio banko

bet dar ne visus padėtus pini
gus. Taigi dabar tie advokatai, 
kurie traukė bankininkus į teis
mą, reikalavo $93,000 dolerių 
atlyginimo už savo darbą ir su
gaištą laiką. Bet teismas pritei
sė, kad jiems 
$84,100. Viso 
advokatai.

butų užmokėta 
dirbo apie šeši

c o
Majoras Burton praneša, kad 

jis turi ką nors daryti, kad ga
lėtų sumažinti miesto išlaidas 
iki paskutinės dienos šių metų. 
Pajamos esančios daug mažes
nės, negu išlaidos ir miestas jau 
peršoko savo biudžetą. O bet 
visgi p. Burton kritikuoja Roo- 
sevellą už dideles išlaidas.

S B »
Mokyklų Taryba ragina visus 

suaugusius lankyti vakarines 
mokyklas, kad plačiau susipa
žinti su Amerikos istorija, ^A- 
merikos demokratiška valdžia. 
Mokslas Amerikoj yra vienas iš 
didžiųjų biznių, bet daugelis 
mokslo nepripažįsta bizniu. A- 
merikoj yra apie milionas mo
kytojų. Vienas iš penkių moky
tojų yra vyras, o kiti — mo
terys ar merginos. Mokslas pa
gelbsti kiekvienam. Vakarines 
mokyklas galima lankyti be jo
kio mokesčio, tik reikia pasi
šventimo. Mokytis nėra per vė
lu niekuomet, neatsižvelgiant į 
amžių. Yra daug ateivių, kurie 
yra pasiekę ir visai neblogo 
mokslo šaką vien tik lankyda
mi vakarines mokyklas. Todėl 
patartina ir lietuviams lankyti 
vakarines mokyklas, o labiau
siai, kad nieko nekaštuoja.

Patartina visiems apsisaugoti, 
o labiausiai moterims ir mergi
noms. Pas mus jau yra pripra
sta, kad prieš Kalėdas visuomet 
prasideda labai daug vagysčių. 
Labiausiai apiplėšiamos mote
rys gatvėse. Taigi patartina ne- 
sinešti su savim daug pinigų ir 
nesinešti didelių paketbukų, nes

—Jonas Jarus* Garsinkitės “N-nose”

Jaunųjų Svajone... Senųjų

Nuosavas NAMAS!

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

0
vJvKįį Į

Remkite tuos,"kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Svajones Išsipildys Jei Kreip
sitės Į Universal Savings ir 

Loan Association!

NAUJA
MADŲ 

KNYGA
PASKOLOS

UOSAVAŠ NAMAS . . . kur nieko ne
kliudomi galite su šeimyna linksmai, 

laimingai gyventi . . . Moderniškas namas... 
pastatytas tiktai jums, taip kaip jaunose die
nose jį sapnavote:. . .

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

Lengvais

Išmokėjimais

Perkant

Taisant

Remontuojant

Statant
KAINA 15 CENTŲ

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASS'N
1739 SO. HALSTED STREET

' (“NAUJIENŲ” NAME)

Tel. CANAL 8500

įdėliai apdrausti iki $5,000. per Fęderal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D. C.
i H m . ii i ....  ■—..■■L.. įiiį'i i  ..........   —.......... i ,i . iii ■ i,  y— mm. u

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, IU.

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

Adresas ____________________

Miestas__________________ ___

Valstija j--------------------------------
f----------- ----- J
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily News

Publlshed Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

...... Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskl’ 
rtaut sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, .1739 S. Halsted St.» 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500, i •

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu: t

Metams __________________$8.00
Pusei metų ----   4.00
Trims mėnesiams__________2.00
Dviem mėnesiams „........... 1.50
Vienam mėnesiui. — .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ------------------ 3c
Savaitei -------------   18č
Mėnesiui   75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams .........    $5.00
Pusei metų .....^.............  2.75
Trims mėnesiams _________ 1,50
Dviem mėnesiams _ _____ 1.00
Vienam mėnesiui__________ .75

• - « • * - L . . .
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .....-------- ------------- $8.00
Pusei metų ---------- .. 4.00
Trims mėnesiams ________  2.50
.pinigus reikią siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

beturčiu

ne kas
t0Jų ir 
ir patį

ningas. t įsai Iv i 11 panaikintas

NAUJIENOS, Chicago; III.

piokyklos, nei ligonines. ... T 
te” joi?o ginklas) užmu|^

ačiū lakūnai bandė subombarduotiŪptny i unrus.iliaus rumus.i Tuvi ob-ikam u

r
.i

St. Miščikas-žiemys

linija pasmerkta mirti!.
*1

priskyrimu maža kuo terizikyo- 
ja, nes ... japonai ni^kųprpct 

\lįa- 
no-

Naujas “ašies” narys
Rugsėjo 27 d. r “ašies” valstybės pasirašė karo su

tartį ŽU Japoniją. Pereitų ^trečiadienį prie tos agresorių 
kombinacijos prisidėjo ir Vengrija.

Hitlerio ir Mussolinio sutartyje su japonais šios trys 
vkiclžięs pasižadėjo viena kitą remti prieš bet kurią vals
tybę; dar nedalyvaujančią kare, jeigu ji stotų į karą vie
nos iš.pašįrašiušiųjų valstybių priešo.pusėje. Sakysime; 
Amerika. Jį kare dar nedalyvauja, jeigu ji stotų į karą 
Anglijos pusėje .prieš Vokietiją ir Italiją, tai ne tiktai 
Vokietija ir Italija turėtų kariauti prieš Ameriką, bet 
ir Japonija, nors ji ir nebūtų užpulta. Arba jeigu Ame
rika eitų į pagalbą Anglijai Tolimuose Rytuose prieš Ja
poniją, tai Amerikai turėtų paskelbti karą taip pat ir 
Vokietija su Italija.

kįtaip sakant, pagal tą Vokietijos ir Italijos sutar
tį sū Japonija, naujas priešas vienos iš šitų trijų vaistys 
bių automatiškai darosi priešas ir kitų dviejų valstybių.

Kaip minėjome, tą sutartį prieš dvejetą dienų pasi
rašė ir Vengrija. Vadinasi; dabar jau ir Vengrija turėtų 
kariauti prieš Ameriką, jeigu Amerika įsiveltų į karą 
su Japonija arba su Vokietija arba su Italija.

Bet Amerika kolkas į karą stoti neketina, ir jeigu ji 
stotų, tai Vengrija Amerikai vistiek negalėtų nieko pa
daryti. Tačiau “ašis” turi naują priešą Graikijos asme
nyje. Kadangi Italija kariauja su Graikija, tai, pagal 
rugsėjo 27 d. sutartį, prieš Graikiją turi stoti Vokietija 
(ir Japonija). O pagal lapkričio 20 d. sutartį, prieš ją 
turi stoti taip pat^Jr Vengriją.

Kokiu budu Vokietija ir Vengriją ivyjdfis praktiko
je šitą savo prievolę, dar nežinia. Nei Trečiojo Reicho, 
nei Vengrijos teritorija nesusisiekia su Graikija. Hitle
ris tuo tarpu gali padėti .italams prieš Graikiją tiktai 
lėktuvais. Jeigu jisai norėtų duoti pagalbą savo “ašies” 
partneriui taip pat ir kareiviais, tai jisai turėtą siųsti 
juos per Vengriją ir Jugoslaviją arba per Rumuniją ii’ 
Bulgariją.../,, ... • . . .... rt;> _

Šitam tikslui Vengrijos pasirašymas; sutarties su “a- 
šįes” valstybėmis yra naudingas. Ji praleis per sąvb žemę 
Hitlerio armiją, maršuojančią prieš; graikus.. Bėt Ju 
slavija jokio pasižadėjimo padėti naciams arįją tąsištsi 
nėra davusi. ^Rumunija ir Bulgarija taip. pat ne. Ts 
dabar reikia laukti, kad Hitleris vers irsiąs trjs.yąlš

Jugoslaviją, Rumuniją ir Bulgariją — dėtis į 
ašies” susitarimo su Japonija. ' .. \ .

Vers ir Ispaniją, o taip pat ir Frančųžiją.^Pęr Fr 
euziją ir Ispaniją naciai galėtų pulti anįlų tviįtųvę, 
braltare, kuris kontroliuoja “vartus” tarpe Attaiit 
vandenyno ir Viduržemio juros.

, Pats savaime Vengrijos prisidėjimas prie “ašies'' 
padėties nepakeičia. Vengrija seniai yra vokiečių “įta
kos” sferoje, Himleris gali su ja daryti, kas jam patinka. 
Tai kam nacių “fiureris” važiavo į Vieną rašytis su Ven
grija tą sutartį? Dėl reklamos.

Hitleris nori išpusti kaip galint didesnį burbulą, pa-

.111

Hitlerio armiją, maršuojančią prieš;.

nėra davusi. Rumunija ir. » ’<<*»•»♦ i n -r-r.

<C

i

it I i

iš .'daugiau ir daugiau valstybių stoja 
[ tiems, kurie drįs pasipriešinti jo va-

. Tuo bačių tikslu ji^čiąi skelbia, kad ir Rusija pilnai 
J —4 i • į totalitarinių valstybių

to n^ujo nėra. Stalinas su.Hitle- 
perėitųjų metų ruįpiučio Ž3 die- 

jĮ’ęsonų jėgų mobilizacija negali 
iaŽiukė Graikija skalbia nugaras

italams!

ndš.

t

j t ~■7^----- ~T------------ .j

Karas visus “sulygina”
. ' ? ' r J » -- r-r------------• * * ii '

Dabartinis karas Įtaikiną skirtumus tarpe kareivių 
fronte 1b ramių gjrveiitojų namuose, tarpe turtingųjų ir 
beturčių. t. ....... 5 .. - i

Seniauš karo baisenybes kęsdąvo. tiktai vyrai; pąsiuš- 
ti į mūšių laukus. Šiandien niuŠių laukų beveik nėrS.’ 
Kautynės eina daugiausia orę ir jurose. Bet žtiva jie tik
tai tie, kurie skrenda. aeroplanais arba plaukia laivais. 
Priešų lėktuvai mėto bonzas į miestus ir miestelius, 
griaudami trobas ir žudydami žmdnėš, kttriė jose gyve
na. Nuo bombų nėra apsaugoti nei turtuolių palociai, nęi

turės būt 
ašį liktai husią

maluuusL ar. malonus” ar Lįt-į asai g a.ba be 
les bt 

irių valdžias.
19

Lietu vps aku pa r 

'yi?, , ,<«>»>?

)a

ko biįy 
kas,

Lietuy
Žinoma

ė”

ejjęis į am
^ijšę, bet 

rusai 
jais nesiskai-

kuomet
i nalv 

^eįčįįi pasau- 
Lraęsu teikia- 
tįąulėje su- 

kad A-

BJaponi- 
alavimįį 
ęij^uropoję 

YpĮ^ietija ir

kariautu 
rėoami priversti Čan-Rai-S 
ir Koinintangę, kad anas sutik
tų ,arpiau bendradarbiauti su 
japonais; antra, japonams Ki
nija, kaip kolonizacijos kraštas, 
— išskiriant pietinę dalį, netin
kamas. japonai pietiečiai ir dar
gi tokioje Mandžiurijoje, kuri 

nesnė — pasaulio opinija daro-ljy rankose, kolpnizaęijos pla

japonai dėl to nekariaus su ru
sais. (.

Lenkijos pasidalinimas ir ap
gaulingas Pabaltas okupavimas 
nekokį įspūdi padare pasaulyje, 
ąors rusaųsu tuo^ųažai skąįto- 
si^^et kadąągį atei|is vis liud-

mas ir kad lajai nąkiįo kaiąęs. 
t -Y, 0 adįpnr.s pagilę rų ynr- 
Laiškoautonus, J^apdtf te
kumą ir brangumą aiškinti tuo, 
kad, esą, “spekuliantai” ir “ba- 
gęčiąi” buvo prisipirkę daug 
prekių ir jas “iškavojį” (pašle- 
Pęt ■■ ...... . .. ,.v.

Mes nurodėme, kad toks aiš
kinimas apverčia . dalykų 'aukš
tyn kojomis. Prekės ne dėl to 
brangsta, kad jas kas tai supir
kinėja ir “kavoja”, bet dėl to, 
kad jų nėra pakankamai* Nes 
koks gi tiksiąs yra “spekulian
tams” įr “bągočiams” pirkti 
prekių daugiau, negu, jiems reiš
kia? Tikslas yra pasipelnyti. O 
pasipelnyti jie gali tiktai tuo
met, kuomet prekių stinga.

Tačiau komunistiški gudra
galviai ryžosi tuos musų išva
džiojimus “sukritikuoti”. Šituo 
tikslu jie paėmė “Naujienų” pa
statytą klausimą: kodėl taria
mieji “spekuliantai” ir “bago- 
čiai” supirkinėja prekes? Bet 
jie.užtylėjo, kad “Naujienos” į 
tą klausimą atsakė; ir ne tik ši
tą faktą Užtylėjo, bet dar išplū
do GrįgdStį,^ad?;ji&ii neišma- 
Dąs apie tokius*' paprastus da
lykus, kaip spekuliantų noras 
padaryti daugiau pelno!

Kad spekuliantai nori pasi
pelnyti, tai ir tokios “išminties” 
žmogus, kaip Bimba, gali su
prasti. Bet klausimas eina ne 
ąpįc spekuliantų norus, o apie 
sąlygas, kurios duodą jiems 
pręgą tuos savo norus paten-, 
įtinti, šitas dalykus t “Naujieno
se? įr Bųyę*•:išaiškintas. (\( :

^fenilo

Vienas amerikonas, neseniai 
sugrįžęs iš SSSR, pasakoja, J^ąd 
kelionėje į>ęr Sįbirą jisai mate 
daug žmonių, .atgabentų ii Lie
tuvos, Baltgįudijos ir.kitų, nese
niai bolševikų okuįiųpįų. terito
rijų. Jisai apie tai papasakojo 
New Yprko laikraščio atstovui, 
kuris rąso:

• t « ♦ ±4) ' t* r • »“Tas asmuo sutiko savo 
kelionėje per . Sibirą visą ei? 
lę išeivių, iš, Vakarįnęs, BąlL 
gūdi jos, Lietuvos ir kitų vėl 
‘išvaduotų’ sričių. Vienoje 
vietoje ji^ąi matė iš.lįsą trau
kinį, jįūnuo tie išeiviai buyo 
vežami j Ryištiš. Kas jie? ph- 
klaušė .amerikonas. ‘Tai pa
bėgėliui, j Ityrįe yąžiuęja 
ti.’ Bet kodėl juęs veža į. Si
birą, — į tai aišakyinb jisal- 
negavo. Tačiau jam pačiam 
teko su kai kuriais iš jų pasi
šnekėti ir patirti daug naujo. 
Bet apie tąi kitą kartą.”
Amęrikoiiąs. Irnį-įs ąbie . tąi 

pasakojo, bilvd išgyvenęs kele
tą metų Rusijoje, la|j^p “sjj.ą- 
cas” (specialistas). Jlski $md-

randame apife tai tol
;;i įp i’įuo.iumac “Likviduojamas os 

Šaulių Sąjungos turtas, perei
na, kaip žinoma, profesinių 
sąjypgų žinion. Tp turto,yra 
nemažai ir Janiai gana ver
tingo. Yra pištinįų įrengimai, 
įpujęikos ipstryipeiitaĮ pįl- 
nierps orkestrams, įr t.t. Prof
sąjungų CB dabai; susirūpi
nęs, kad visas tas turtas tvar
kingai pereitų į atskirų prof
sąjungų rankas ir taip, , ka< 
iš jo butų kuo didesnė visuo
menine nauda.” '
Bepiga dalintis svetimu tur

tu. Bolševikai Lietuvoje iki šio. 
nieko nesukūrė. Jie tiktai pa
grobė tai, ką žmonės per metų 
metus buvo pasigaminę ir su
taupę.

tartas šiuose (dviejubse konti
nentuose turi daugiausia intere
sų. Nejaugiu jiems .pąskirs. ĄfrL 
įą? Bet ten yrą taip, pat trys S' (t‘ b t --v '...į. ..i/. ; .•draugai; vokiečiai, Italai ir is
panai, kuriuos baigia įtraukti į 
karą. Pasilieka rusam tik šiau- ‘ O, li/tll-*. 1 S L 1 ‘‘'iur kol. kas darres .. __7._
niekas nesiJalina bent laikinai.

STALINAS, STALINAS, 
STALINAS

Kauno laikraščiuose beveik 
kiekviename straipsnyje yra 
garbinamas Stalinas. Be to, dar 
Stalino garbei yra pašvenčiami 
specialiai rašiniai, kuriuose Ru
sijos diktatorius yra keliamas 
į padanges, ' kaipo didžiausias 
“genijus”’.iįasąįilyje ir visoje 
žmonijos istorijoje.

Štai keletas ištraukų iš viepo 
tokio straipsnio, ■ tilpusio prof
sąjungų centro biuro organe:

“J. V. Stalinas yra genialus 
partijos vadas ir mokytojas, 
socialės revoliucijos didysis

• st^w- p
, Jękiam pasaulio vacjuj 

cktr• neteko ,vadovauti tokiai 
nulii:’H'JifT^lĮj.onįyęĮ (darbininkų ir vąl- 
stiėčią }masei,>( kaip Stalinui... 
... ‘JVįsas Stalinpi veiksmas— 
milzin^kij Gęr.ątfpių jėgų di- 
ęĮž^ąusįąmę, ąįąš^be suderini- 
mas.siiį praktišku . revoliuci
nės . kovos pa tyrimu.

ilinąs,. •
’ • 1 ’VI • iStalino vardas — islaisvį- 
nimo, drąsumo, garbės, dic|.- 
vyj’iškpmo Sp vietų tautos 
siii|bolisf Stalino vardą savo 
širdj'se nešasi socializmo š,a- 

, lies jaunimas. Stalino vardas 
moralinio ir politinio susivie
nijimo Sovietų visuomenes 
simbolis.

< •'' “Socializmas laimėjo So- 
yij^tų Sąj ungoje ir laimi to
liau dėka didžiausio šių die
ną žmogaus, Lenino paseike- 

. jo, Josifo Visarionovičiaųs 
Stalino, kuris vadovauja vi
sam veikiriiiu.”
Tas -Stalino “socializmas” yrą 

prastcšiliš, negu buvusio Rusi- 
jęs kcąrį^mo Kązęrniės, nes ir. 
kazerjnių gyventojai tureli) 
daugiau laisves ir gyvcnint.b 
patogumų, negu sovietijos dar
bininkai ir valstiečiai.

šis vergiškas Stalino garbiiįį- 
męs fįiškriį J[odp, J<ad Stąliijb 
vergiioje^yyėna ne laisvi žmo
nes; bet Vergai;

ko ganą gtei kąlheti rusiškai (įkelbimuį Naujionoge 
todėl jam nesunku buvo susi- dllOdu nątld'į deltoj 
orijentįloti kėliaujaiit per sovie
tų žemę.

aa pačios mujienos 
ta naudingos;:

H.
. Rusai karo nepradės su nie
ku, kuris jiems gali žadėti di
desnį jėgų įtempimą ir jie turi 
apsiprasti su minčia, jog su jais | 
niekas nesiskaito, nežiūrint ją 
tariamos galybės. (

Bet Rusija, kaip ir kiekviena 
diktatūrinė valstybė, ypač 
smarkiai šlubuojanti viduje, tu
ri gyventojams suteikti ką nors, 
kas palaikytų jos prestižų gy
ventojų tarpe. Ir ji grobia kiek 
gali ir kur gali pagrobti be di' 
delio pavojaus. Bet juokingiau
sia tai, kad visur ji arba pavė
luoja arba neįstengia išvystyti 
iki galo savo operacijų. Prade* 
jo suJ suomiais, nusigando, ga
vo šį tą/bet po paskutinių įvy
kių vien pablogino savo padėtį, 
nes ne tik už Suomijos yra vo
kiečių kariuomenes, bet šian
dien jau ir pačioje Suomijoje, 
gi rusai buvo nutarę užbaigus 

i . •> » • . .

su Balkanais griebtis galutinos 
likvidacijos Suomijoje. Bet da
bar Suomijoje kelias užkirstas, 
gi Balkanuose vėl nieko iicpasb 
sekė, nes rusai galvojo bent iki 
Bulgarijos prisiartinti, jei kaip 
užimti visų Moldaviją, gi teko 
pasitenkinti Besarabija ir Bu
kovina. Nepasisekė Rumunijoje 
revoliucijos iššaukti,, nepasisekė 
nei jos visai subyrinti. Tiesa,

si rusams brangesnė ir jie. Šiaii-l^me maštabą negali išvystyti, 
dien nori pradėti su ja skaity-Į Jeigu korėjiečiai butą jiems pa- 
tis.

Ir todėl, tokiu pat susitari-] 
mu, kaip su vokiečiais pasisa
vinti, teisingiau pasakius, pasi
dalinti Kiniją, nemalonu ir to
dėl lieka antras kelias: į>adary-l 
ti savotišką sukilimą neokupuo-' 
toje Kinijos dalyje ir ją pa-j 
skelbti Įėjusia į SSSR sąstatų.

i į <i ■. • i. 1

Tai nebus tiesiogiipąį užgau- 
l^apfįs v aktas japonams, nes 
pems. jvisvien . butų supku . visą 
ją valdyti, antra, tup jpaį; Ki|Ė" 
ją |tpražuva( iš nępęi klauso m
yąlstybių tarpo, jappnaį įsigyja 
ateityj ey sąjungininką, .kuris j r 
gj tars žodį, kąd Kyiijos jau nė- 1940 
ra, kaip tai daro šiandien rusai , , 
LenK‘j°?. ldausw,e-. .i Tie Phcinripšinn šįtokiam Kinijos pasidalini-1 i*’® r ttSipi 1CS11IV 
muį. dapgi gali byli slaptas su
sitarimas tarji rusų ir,japonų 
vokiečiams tarpininkaujant.

Jai antras motyvas, kuris 
yertė šį straipsnį pavadinti, jog 
Kinija pasmerkta mirti. 

| Ir skubu šį dąlykėlį paskelb
ti, kad ateityje komunistai ne
paskaitytų tai “didžiuliu laimė
jimu”, nes tai bus vien apgau- 

I Jįngas diplomatinis žygis dar 
vienos. nepriklausomybės palai-]nientu, kad jo tikybiniai įsiti- 
dojimui.

Rusai tokiu Kinijos

h

lankąs, butų labai naudingas 
elementas šiai kolonizacijai, Let 
įjatieibs japonams daug pato
gesnį ir haudinįesni yra Mala
jų salynai, dargi Australija ir 
Pietų Amerika, bet ne pati Ki
nija, Ir fodėl rusai negali dargi 
tįkįtis, kad japonai; turėdami 
progos kaip kartas veržtis į pie
tus, .pradėtų karų dėl neužim
tos Kinijos dalies.

• »*«*4 i * • • . i i .•>;» i »4 > i

j 1M,įr tuo pat tai-ncbųtų laimėji- 
Ijnąs, bet vien pasinaudojimas 
patogią, proga, palankiomis ap
linkybėmis., . ; .

(GALAS) 
—2d.

C . - ..i >

Karo Tarnybai
. i • . .* t t a • *Jaunas studentas Chicagos 

Teologijos seminarijoje yra 
pirmas drafto amžiaus vyras 
Chicagoj, pasipriešinęs karo 
tarnybai. Jo pavarde Howard 
Schomer, 25 metų amžiaus. 
Jis pasipriešino privalomai 
tarnybai pasiremdamas argu-

kinimai jam neleidžia nieko 
dalies bendro su karu turėti.

KAS, KUR IR KAIP
“PODCHALIMAI”

žmones, kurie pataikauja, le- 
kajiškai lankstosi ir saldliežu- 
vauja, rusai paprastai vadina 
“podehalimais”.

“Podcbaliinas” visada pasi
rengęs savo ponui patarnauti. 
Jis nuolat kartoja: “Ką paliep
site, pone? Klausau, pone!”

Tokiais “podchalipiais” da
bar virto kai kurie Lietuvos po- 

. , .0 » ’ v S • ‘i • t •etai, kurių prysakyje stovi Liu
das Girą.,.

Tas buvęs žvalgybos viršinin- 
kas ir konmni$tų medžiotojas 

’ su atsidėjimu dabar “plunks- 
įsai"'dar’P?tt,;g«»uąa” ir. “tautų vado” 

L 'Stalino garbei eilėraščius rašo.
Smulkesnieji “podehalimai” 

irgi neatsilieka. Pavyzdžiui, Jo 
has Graieiunas, kurio eilėraštį 
‘ l • y» f • ”• • 1 » • * »

įdėjo vietos komunacių orga
nas.

ieško priekabių, tęsia pafrontės 
konfliktus Rumunijos pasieny-);; 
je, norėdami datęsti šią neaiš
kią padėtį iki vokiečiai bus kur 
nors smarkiai užimti ir rusai 
galės savotiškai pasielgti su ru
munais, nes nebus kas juos gi
nai. -
. ;Bet jei iki pavasario Vokie
tija daugiau neįsivels į karą, 
pdsitenkins vien bombardavi
mais arba .ofensyva Egipte su 
itaįais, o gal dargi prieš Pales
tinų su Sirija, Rumunijos klau
simas rusams nepasistūmės ir, 
kas pavojingiausia, japonai ap
sidirbs su Kinija be rusų malo
nės,..
.. Visa lai verčia rusus atkreip
ei. dėmesį į Tolimuosius Rytus 
kaip galint greičiau, nes jie jo
kiu bildu negali daleisti, kad 
japonai suvalgytų vieni kinie
čius; .. <.
s Pavasarį- gali rusd.ms tekti la
bai datig kur veikti, nes prieš 
akiš stovi .Artimieji Rytai ir įti- 
lapis su. vokiečiais spaiidžiantis 
prie Irako per Egiptu, teks pa
sisavinti mdžių niažiailsiai Per
siją, o gal dhrgi dalį Afganista- 
11O,. r
. . Ir Khiijoš klausimui taip hk- 
tuajiai atsistojus, dusams lieka 
dvi išeitys: 4
v 1) .susiderėti su jttpdiidis apie 
padalinimu

2) rižlkitotl patieiiiŠ: pūsiša- 
viųtį jau dabar dalį, dar heb- 
Jtupuotos Kinijos; tifeintiš; kad

“Jąii velkhsi drabužį naują 
pasaulis ir žmogus!”

. » l * **>> * ’ • * , . > .

Tuo tarpu iš Lietuvos ateina 
žinios, kad fėn žmonės ne tik 
naujų, bet greit ir senų drabu
žių nebeturės!

To “podehalimo” eilėyąščio 
pabaiga ypatingai budinga. 
Klausykite:

“Kas šiandien žygių šalinas, 
tam nepavyt rytoj.
Mus., veda ,draągąs Stalinas 
Laisvojoj Lietuvoj.”

“į M L j ') ?i ‘ ’ ’t 
.Tokį “poezijos perlą” tik hk- 

r^įs “podchalimas” tegalėjo su
kurti.

Bet tiek to.
A Žinote^ skerdykloj . irgi įųri. 

sąvo rųšies “vadą”, byris nelą:- 
mlngas aveles priveda prie1 
skerdikų. Gali ir “draugas Sta
linas” Graičiuną ir kitus į jį 
panašius “podehalimus” nuves
ti ^ten, kur jis “nuyedjj” }Zinov- 
jcyą, Kamenąy^, Jluėliįitilią, Ja- 
gęlą ir tūkstančius kitų “drau- 

Batlaižių Stalinas turi įakąii- 
kįjnai. Todėl nęvisada “į)bd- 
chalimai” užtikriįa sau saugu-

kuris nelą:-

mą, nors jie prieš “didįjį -vadų 
ir pilvais šliaužia.

Negali savo prigim
ties paslėpti

Vietos komunacių organe Do
bilas išdrožė sieksninį straips
nį apie “Naujienų

Savo laiku Puškinas 
vo kritikų Senkevičių 
taip;

turinį.
apie sa-
atsi liepė

utait ne
sumel nikak;

Rugaetsia grubo — jasno 
niemec,

Pochyalit — jasno, što po
liai;”.

, (Savo prigimties paslėpti 
jis niekaip nesugebėjo: kolio- 
jasi storai — aišku vokietis, 
pagirs — aišku, kad lenkas). 
o • 1 „ ■ v. t J
Savo “natūros” nesugebėjo 

paslėpti nė Dobilas: kraipo jis 
kitų mintis tikrai jėzuitiškai -- 
aišku, kad tai buvęs dvasinės 
įstaigos aukiclinis. O kai jis 
bando ką kritikuoti, (ai taip ir 
byra vėliausi bolševikiški argti-

Butų gerai, kad Dobilas pri
simintų tai, kų pernai, užpernai 
ip dar seniau io “tavoršeiui” “ i , ( 11
rašė apie Hitlerį, Maskvos susi-

4 ' V ’ h j i • 4 \

taikymų su Berlynu įr kitus da

tina su tuo, kų jie dabar rašo.
Jei kas dar pernai pavasarį 

drįsdavo pasakyti, jog tarp Hit
lerio ir Stalino gali įvykti drau
giškus pusi tarimas ir bendra
darbiavimas, tai Andruliui, Pru- 
seikos ir kiti piestu stodavo. 
t> iįandien Maskva ir Berlynas 
palaiko labai draugiškus ryšius. 
Ir .tuo didžiuojasi!
.0 kų daro Pruseikos, AncĮru- 

liai ir kiti Stalino klapčiukai?
Jie apsivertė' ragožium ir,

kais argumentais stengiasi įro
dyti, kad Stąjino susidraugav!- 
njas su Hitleriu visai nėra blo
gas dalykas.
t,.ctrujius tie reptilijos prade* 
rįsilk jog “draugas” llillįris .. 
liaikina buržujus ir laisvina Eu
ropos tautas... *~~Auguras

'r*’
4
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Remontuoja senus fabrikus.

PAMOKOS

Kąs

PIRATAI dajis

Borutos

no

JACK SWIFT<

ihitttii

įžanga 75 centai prie durų
ŠOKIAI. ?Q VAipiNIIVJO^

a su 
is ne

Kaklaryščiai Ne 
tam Biivo Skirti

INStihAMCE
UtDOtttiA)

ąpias 
naujai p-

IT LOOt^S
UI 14 e A C 
GIOANT-IC’ 
GYROSCOPE

Sovietų rašytojai geriau 
padarytų, jeigu apdainuotų skandalingus pralaimė
jimus kare su Suomija 
rai grasinama 
Pirmųjų leidinių planas

Storus 
talonas, ir. kitus mies

tus )žema- kaina.; Musų, darbas 
garantuotas.;.Taipgi pristatėm an
glis J vjsag mie;

l/Hfc-EXPLOPERS
PEEA DOWN 

o i IMTO A 
mighty CAATEP 
CUpPED i N THE 

H KART OF AN 
AOFTARGTIC 

MOUNTAIN RANGE

GERB. Naujienų skaityta- 
fos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, k si ries 
skelbiasi Naujienose.

CHARTERED BY U. S 
. GOVERNMENT v 
S AVTNGS S FEDERALLY 

; INSURED'.

Ne Visi Gavo.
Tai yra labai stambi auka ir

viri

vimų. Tačiau x
tojai žino, kad iš Kauno kalėji
mo išleidus visus lyriininal stus, 
juose prigrūsta tiek jietuvjų in
teligentų, jog katnerosc. skirto
se 2—3 žmonėms, sutalpinta po 
10—15 žmonių. Kokiu budu to- 
kiomis aplinkybėmis remontuo
jant bus prisilaikoma higienos

Bukit MalopŲs 
SAVO AKIMS

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

... .gali suteikti__ _
32. METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie -pašalina 
j . , visą '.akių įtempimą

Minnesotoj neleidžia 
basiems šokti

Remkite Lietuviška 
žyduką 

i;Nathąn Kąptert 
MUTUAL LIOUOR 
CO. — Wholęąale. 

4707 S, Halsted St. 
TeL Boulevard 0014

bridgeport roofing and 
<SHEET METAL CO. < .

3^. Si yiCĮory J965
Stogus, rynte, astogiangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome - bet ką. Atnavjinafne bet 

ką. Darbas,, užtikrintas. Pilnai

4:30 VAL. POPIET

SEKSI
lapkR

apdraųjdą rakandų.

APPKAUDA LANGU
TAVERNŲ _Ir.. narni

Dvarų dalinimas. — Atvi 
Didelė geležinkelio katastrofa. —

M į.
^-SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILŲS C-f O R
išima už ....... ; 1 y«yU

>50.00
RAUDONGYSLIŲ C OE Hfl 
išėmimas >ir *Ligom ’Gtf.Uy

*2.00
ii. (iii

Naujųi Įsteigta sovietų Lietu
vos valstybinė leidykla paskel
bė savo pirmųjų leidinių planų

ŽINIOS IŠ STAtlM) pavergtos 
LIETUVOS

NAUJOS GADYNES 
CHORAS

i>5?f?iiPofS Vi 
rikietis K. Mr . i * t < . < . * .
visas šis dvaras misą v 
vusięms savininkams 
naudotis po 30 ha.

“Elta” praneša, kad į Vilnių 
atvyko Sovietų Sąjungos rašy
tojai Lugovskis, Dolmalovskis 
ir Edelis. Ta proga raudonosios 
armijos Vilniaus namuose įvy
ko atvykusių rašytojų ir raudo
nosios armijos Vilniaus įgulos

“Tarybų Lietuva” prgpeša,
ad Kauno kalėjimo namąi iš

ps esu perdažomi. Be. tų, 
' laV,<aAcV1trem<>ntuo-

<auno gyven-

gaviisie]! labai džiaugiasi: 
žinoma, kadangi turime. fi 

li^tuyiųlaį ’
užteko. • Todėl is musiį,. kurie 
buvo, laimingi gautis .piniginę 
dovanų tąnani širdingų ačiū 
minetaį Ląisvamanių kuopai ir 
j y .atstovams už atsilankymų. 
jpNĄŠ. RUSTEIKĄ, Inst. Ward 
52, Oak Forest, III.”

MINN&AFOLIS, Minn., lap
kričio 19 d. — Minnesota unį- 
versiteto vyresnybė šiandien 
paskelbė, k.ad: ateityj universi
teto rūmuose studentams bus 
uždrausta šokti basiems.

Minnesolos studentai pasku
tinių metu tiek įsismagino, kjad 
visų šokių metu batus pasidė
davo po suolais ir sukdavosi 
kiek galėdavo.

Jie tvirtina^ kad kaučuko pju
dai neleidžia tinkamai sukinę- 
tis. Basiakojai šokikai bus skai
tomi etiketo nesilaikančiais stu
dentais.

“Geležinkelietis” dar kartų 
nusiskundžia, kad nukritusi 
tarnautojų disciplina ir pasitai
ką daug nelaimingų atsitikimų. 
Niekur kitur pebųvo skelbiama, 
bet “Geležinkelietis” praneša, 
kad ncsęųiai Jonavos stųtyje į- 
vykųsi didelė geležinkelio .ka
tastrofa. Vienas traukinys tru
kę^ ,per pusę ,ir kitas pasivijęs 
traukinys . įvažiavo į pirmąjį 
traukinį. To pasėkoje 5 vago
nai, sugadinti jr keliom valan
dom buvo sustabdytas susisie
kimas.

tttiea.

ftiuJiEN V
X RYr«®vfcro m

Pradedamas remontuoti po
pieriaus fabrikas Naujuose Ver- 
kuose, prie Vilniaus, šis fabri
kas lenkų okupacijos laikais ne
dirbo jau dešimts metų. Re
montas užsitęsiųs 6 mėnesius. 
Numatoma, kad remonto dar
buose gaus Užsiėmimo apie 100 
žmonių. Remohtuojamas ir sti
klo fabrikas “Vitrum”, kuris 
neveikė nuo šio karo pradžios. 
Pravedąs remontų, fabrike ga
lės dirbti apie 150 žmonių. Įdo
mu pastebėti, kad fabriko ge
neratorius pritaikomas durpė
mis ir malkomis kūrenti. O tuo 
pat metu sovietų Lietuvos laik
raščiai deda statistikos žinias, 
kaip nepaprastai “padidėjusi” 
akmens anglies produkcija So
vietų Sąjungoje. Lietuvoje gi, 
patekusioje į sovietų “rojų”’ ge
neratoriai pertaisomi, kad butų 
bent tinkami malkomis ir dur
pėmis kūrenti. Mat, vis tikriau!

Vilniaus miesto savivaldybi 
perėmė savo kontrolėu viešbu 
čius ir nakvynės namus.

Dr. Smetana, Jr.
OPTO|«^ąiSTAI

1801 Sp. Ąshlapd Avenue 
Kampas. 18-tos

Telefonas CANAL 0523—Ohicago 
OFISO VALANDOS m. 

Kasdien P 00 a. m. iki 8:30 p. m. 
TreČ. ir šešt. -9:00 a. m. iki

—....... ... 7<30 p. m. .

niokesč.ių įijspekcįj ų > profesines 
sek^'jį . Jei^Įį šiepi»; 

laikraštėlį. , “narpo Veidrodis”. 
Laikraštėlyje pasisaikppią. , (,’ęl 
]<ąi kurįų tarnautojų abejiųg^- 
piOjbpJševikų “kūrybai”,, dėl. jų 
ncyejkJijimo ir 1.1. Tokieips,,tar
nautojams atvirai (i grąsip.amą: 
“^Ucijįos ..komitetas randa reį- 
kalipgUįtokiuos tarnautojus įspė
ti* jei jie palys to, npsųpĮranta, 
kad jie nebus toleruojami, ir 
Įpis pranešta iųspek.toriąms, 
j|ad padarytų atitinkamas išva-

vadovaujamos sudėties ir rau
donosios armijos karių šeimų 
susitikimo vakaras. Sovietų ra
šytojai paskaitė savo “kuri
nius”, jų tarpe keletą eilėraščių 
apie raudonosios armijos ko
vas dėl Vilniaus 1939 m. rude-

Kažkodėl sovietų rašytojai 
negalėjo susipažinti su raudo
nosios armijos viršininkais ir 
jų šeimomis, kada jie visi dar 
buvo Sovietų Rusijoje. Tad pri
reikė Vilniuje net specialaus 
vakaro. Be to, tenka pastebėti, 
kad istorija jokių raudonosios 
armijos kovų dėl Vilniaus ne
pažįsta, nes lenkų okupantai 
buvo tuo metu vokiečių laimė
jimų jau taip demoralizuoti, 
jog jie sovietus įsileido į Vilnių 
be jokio pasipriešinimo. Užuot 
rašę eilėraščius apiCj nebūtas 
raudonosios armijoj kpy^.,v so
vietų rašytojai geriau padarytų, 
jeigu butų* padaipavę skąndajįp- 
gus pralaimėjimus kare su Suo
mija !

r.'lrom
L OIUYBM *£ 
^IVERVfHIAG^I

t.Į() neaišku

te ttu 
mosuojamas ki 

tiems įnamiams.

Prieglaudos Sfeiiukai 
DekiHgl Uišvima- 
riiiį K“-pai Už Dovaną

A . , f h J

Oak Forest Prieglaudoj Yra 
Šuvirš 150 Lietuvių.

. \ 4 ( r » •, z

Oak Forest sęnpkų prieglaut 
dpj šiuo metu randasi aP*e 150 
susenusiu lietuvių. .,^ų gyveni
mas yra ten nepermargiausias 
ir jiems būną didelio džiaugs
mo, jei susilaukia svečių iš “a- 
napus”. .

Vakar atėjo laiškas nuo prie
glaudos Įnamio Jono Rusteikos 
kuriam jis rašo:

‘ Linksma,,kad musų brangip 
tautiečiai mu§ senukus ir mu
sų vargingą gyvenimą dar nė
ra vi^ai užmiršę. Sekmadienį, 
lapkričio 17, d. mus aplankę 
Gąrfield Parko Laisvamanių 4- 
los kuopos atstovai, J. Yuknis, 
J. Bruchąs jr M. Davidonis, ir 
įįeiĮię .vienąjp ipųsų^nmpi.ų, Ap- 
taiipi Lcjchavičipį, ^e^imtje^ do- 
l,ęriį auką su nurodymu 
gus padalinti, tarp savo draugų 
taip, kad kiekvienas gautų ne
mažiau 25 centus.

Jaunąs plėšikas įsigavo į bu
tą chicagiečių Melville „Rosen- 
berg’ų, 7011 Greenview Avė. 
Ęądęs nąmi^kįps, namie, suma
nė juos sųpąpčioti, kad jie ne
galėtų perd.aug priešintis ir jį 
vytis. Virvės neturėjo, bet už
tikęs pluoštą šeimininko kakla- 
ryščių jais apraišiojo jo ir žmo
nos rankas įr kojas.

Pasivogė $60 .pinigais ir ke
lis šimtus dolerių vertės rūbų.

LOCAL & >LOWG DISTANCE 
-*<; 4,, t .i to: MOVINGi p r.i. i 
Pfirkrsustoov .foraičiu®; pianus J r 
visokius į rakandus 
V«žam

-^ee cpunt o®?1'3 

^XaTER FL$.OR/S^e

. >. . . NAUJIENŲ-ACME Photo
Hcinrich Peler Fassbender alias Henry Smith, kuri; 

sakosi buvęs Gestapo agentas Amerikoje, Chicagoje Ii u 
dijo Dies komitetui, kuris tyrinėja ne-amerikonišką vei

įsi) v imu-i, ir-tnvn
Buvusieji Liaudies namai 

Kaune perduoti profesinėms są
jungoms.

Ši atsiprašant, poema pavadin
ta “Stalino LTSR konstitucija”. 
Antruoju leidiniu busianti lei
džiama P. Mikutaičio parašyta 
Juliaus Janonio monografija 
‘'Juliaus Janonio gyvenimas, ir 
kūryba”. Po to eisianti Salomė
jos Nąri^š ^k|jrta malda Sla- 
į jųu i. pay ą(J i n ta “Puema

^teC,-i^i.<ri1Craštis-Ne- 
fi^.ĮĮąrįiŽė, .Į;ąi. tyuyo panaikinta 
Liętųy^s nj^riklausomybė ir 
^į^ųvos yątobėt-oficialiai į- 

ši3 maldą 
^.ąliAnų, ^lppiėįą.lslNėris užsi- 

ypatingą ..įtfa^kvos valdo
vų. paigar^.^j.įįJ?ųy.o pakvies- 
fe imt i tahri .Ketvir tuoj U 

Sia-
* ‘ rį išeisianti

p to eisianti 
1 — novelių

. Bu v. Benędikįįnų vienuolyno 
Kauųę pirmajame aųk^tę įreng
tą^ Kauno meųo mokyklos mo
kinių bendrabutis’

SokolųSvet,
2347 So. keclzie Avė

klausė Petuku;, Visą 
sudaro apie 2 
vate>

aus

PASKUTINES' 'DIENOSI
Dabar todoiha pirma filmą atfcabehta iŠ 

ItuHtlofe* •Ctilcairm' 1»<1 ’ ’ irtėrieJin!

“THE. GREAT
BEGINNING”

CJTTTnTA Van Burei! St. prie
* 1 V Michigan Avė.

(Buvusia ‘Sonotone’)

PILNĄ: APJDBAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

APDRAUDĄ RAMt N™ 
UGNIES.
A* *** O O I w • • • > •

STATO įdomų veikalų

PENZACO

PARAŠYTA ADVOKATO 
muf K

Duoda atsakymus . į Klausimus 
dėl gavimo pilnų; Amerikoniškų 

popierų arba pilitybe
Kaina 35c

i **

Joseph J. Grisk
Chicago, Illinois 

Phų, ?. {?.>', IJG-
. < PJmhim VAROS U01 . .. .

REUMATIZMAS
Grfttta Pa^eiba t.4kM4*Lb
GYDO VISAS LIGAS
Ekząjninacijfr
Ir. vątsįfd,. „ tMV....... a
OOUGLAS RARK HOSPITA^ 
1900 S. Kedzte Avė. Chicago

EEPERALjMflNGS
LOAN ASSOCIATlONofChicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRglnla 1141

i
TlĮŠiŠtU[HM 

FOTOGRAFAS : M
Studija įrengta pir- 
mos rųšiee su md- ■ v 
derniškomis užlai- Į : 
domis ir Hollywood '? 
šviesomis. Darbas K" 
garantuotas.

420 W. G3rd SL-H
Tel. ENG. 5883-5440 ISl

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos 
ar,£ ufi. ėjai, » -

turtas virš - - - - $5,500,000.00 
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame Už Pa- '
dėtus Pinigus, bųocfąm .Papko- 
tas Ant Namų 1 iki 20

Alsėtos dvąrąs (Pąpernųn^iįo
1 y' ’ 1 * . ;sJįaika^,, ^pi

ras-

į 

pafjar

okylS-

- p $dk0

< B

6409
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p
/ f /

w .•' / \fyf Į

f X?*2rYjf ? fif i S S

• v »* « r w
-•«*»»«:’**^,**?***' i.

Ik<
////.rĄ/y Sfia >| \4;

* Bvi> Jjįl

'V r/N

■MM



(

NAUJIENOS, Chicągo, III

Diena Iš Dienosmios s j Ruth

KORESPONDENCIJA
Waukegan, III

Suraskite kas ją nulupo
suknelė

Hai

ir pasie

už vieną raidę

’ENZflNCO PIRATONAUJOS GADYNES M SEKMADIENĮ, LAPKR.

4:30 VAL- POPIET

Stato SOKOLV SVETA 2347 South Kedzie Avenue

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

Čia Gausite 
Dovanų Tiktai 
Už Vieną Raidę

J. Pauliaus v 
Krautuve Naujoje 
Vietoje

iimimai
Chicagoj

No. 4606- 
Mieros 14 
34, 36, 38, 40, 42 ir 44

svečias.
Prakalbos bus labai svarbios, 

les kalbėtojai papasakos, kaip 
Jetuva liko okupuota ir kas 
dabar ten darosi.

Visi, kuriems rupi nepriklau
soma Lietuva, dalyvaukite tose 
prakalbose.

savo vardą pa- 
ą. Kiekvieno pa-

Ameba Rasmanski, 26
John Markovich, 22, su Jie 

ten Kuzmar, 19
Edvvard Sittl

Stankus, 25

Reikalauja
Perskirų

Anton žercnss r.uo CLn ž 
ronas

Radijo stoties vedėjas paga
liau uždraudė komunacius gar
sinti. Kai buvo atvažiavęs ta- 
vorščius L. Prųseika batų susi- 
lopyti, tai Dailės choro komite
tas atsisakė jo prakalbą pagar
sinti. Komunaciams labai nepa
tinka, kad liko užkirstas kelias 
biro bangomis varyti stalinišką 
propagandą.

Tiesa, tas choras ir iš seniau 
musų publikai pažįstamas. Kai 
prieš trejus metus jis musų ko
loniją aplankė, tai ir tada pa
liko labai gerą įspūdį.

Gaila, kad pirmy mečiams te
ko daug nesmagumų pakelti dėl 
autobusų sugedimo. Jie vėlai 
atvažiavo, o paskui turėjo greit 
namo skubėti. Neteko jiems tad 
kiek arčiau su Detroito jaunimu 
susipažinti.

CHICAGOS PIRMYN 
CHORAS LABAI 
GERAI PASIRODĖ

Lapkričio 10 d. Detroitą ap
lankė Chicagos Pirmyn choras 
su operete “Kai rožės žydėjo”. 
Kalbamo choro nariai operetę 
suvaidino kaip tikrai patyrę ar
tistai. Jie tiesiog žavėto sužavė
jo publiką.

Prieš parengimą kai kurie 
žmonės nusiskundė, kad už ti- 
kietus esą perdaug imama. Gir
di, imti vieną dolerį įžangos — 
tai per sūru. Bet kai tie nepa
tenkintieji pamatė operetę, tai 
visai kitaip ėmė kalbėti. Sako, 
už tokią šaunią pramogą ir 
dviejų doleriij nebūtų daug.

Svetainė buvo paimta ganą 
didelė, tačiau publikos susirin
ko tiek daug, jog kai kuriems 
ir sėdynių pritruko: jiems teko 
pasieniais stovėti.

Buvo svečių iš Kanados, Cle- 
velando, Toledo ir kitų aplinki
nių miestų. Operetė visiems la
bai patiko. Pirmyn choras pą- 
liko tiesiog neišdildomą įspūdį: 
detroitiečiai ilgai jį minės.

LSS ir LDD MARŠRUTO 
PRAKALBOS

LSS 116 kuopa lapkričio 30 
d. Rusų svetainėje (9219 Rus- 
sell St.) rengia prakalbas. Kal
bės J. V. Stilsonas, “Naujosios 
Gadynės” redaktorius iš Brook- 
lyno. Pradžia 8 yal. vakaro.

Drg. Stilsonas yra geras ir 
nuoseklus kalbėtojas. Jis papa
sakos daug įdomių dalykij apie 
tuos įvykius, kurie privedė prie 
Lietuvos okupacijos. Įžanga tik 
10 centų.

Duokite jiems žinoti, ką ir už kaip pigiai ir 
kaip patogiai jus galite jiems parduoti.

Pirmiau lietuviai eidavo pas savus dėlto, kad 
angliškai negalėdavo susikalbėti.

Dabar jie jau, kad nori susikalba ir svetim
taučio biznieriaus kalba.

Dar liko laiko iki Kalėdų. Išnaudokite jį 
pilnai. Gaukite stambią dalį lietuvių biznio.

ĮDĖKITE SAVO SKELBIMĄ Į NAUJIENAS. 
Plačiausiai skaitomą lietuvių dienraštį 
kitę didžiumą Chicagos lietuvių.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Yuras, 21, su

Aho, 25
Herman Pavilonis, 35

NEPRAŠYTI SVEČIAI
Rytinės miesto dalies lietu

viai bukite atsargus, nes pasta
ruoju laiku ten pradėjo lankytis 
neprašyti svečiai, štai prie Rus- 
sell ir Westminister “neprašy
tas svečias” 6 vai. ryto aplankė 
M. Jesky butą antrame aukšte. 
Jis stulpu įšliaužė į prieškam
barį, o paskui pro langą įlindo 
į vidų. Laimei, kaip tik tuo lai
ku namiškis įėjo pro pryšakines 
duris. “Svečias” tąsyk spruko

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

BRIDGEPORT. — Chicagoje 
yra daug visokių vagių. Bet šis 
vagis yra keisčiausias. Jisai už
simanė nulupti vieną raidę “L” 
nuo laidotuvių direktoriaus p. 
Stanley Mažeikos koplyčios. 
Toji raidė buvo taip drūčiai 
prisegta prie muro, kad jokis 
vaikas nebūtų galėjęs jos nu
plėšti. Pasirodo, kad buvo var
totas koks tai kaltas ar “čiže- 
lis”. Kodėl tik tą vieną raidę 
atlupo, yra neaišku, nes galėjo 
ir visas pasiimti, jeigu jų kam 
reikėjo. Gal bus tiktai keršti
ninko šposas.

P-as Mažeika siūlo tam, kas 
tą kerštininką įrodys, gerą do
vaną

te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept* 1739 
S*. Halsted St. Chieago, IU. '

sųspedamas nieko pasiimti.
Visa tai taip greit atsit.ko 

jog nam.škis nepastebėjo, ai 
svečias buvo juodas, ar baltas

SLA 262 kuopos parengi
mas pavyko

SLA 262 kuopos parengimas 
pavyko labai puikiai. Oras pa
sitaikė gražus, tai ir žmonių 
daug suvažiavo. Mat, tą dieną 
įvyko 10 Apskrities konferenci
ja, į kurią atvyko pusėtinas bū
rys delegatų iš kitų kolonijų.

Kai konferencija pasibaigė, 
tai delegatai nesiskubino namo, 
bet laukė koncerto. Manau, kad 
jiems gailėtis ir nusivilti nete
ko, nes koncertas buvo tikrai 
geras. Sudainuota liko labai 
gražių dainelių.

Koncerto programą pildė SLA 
77 kuopos 
Naujosios 
Chicagos) 
ir vietos 
tumskaitė.

Visi labai gerai pasirodė ir 
publikai patiko.

Publikos buvo pilna svetainė. 
Svečių malėsi iš Chicagos, 
Rockfordo, Mihvaukee, Racine, 
Kenosha ir kitur.

Grojo geras orkestras, tad 
šokėjai galėjo smagiai pasišok
ti. —Ten buvęs

Gavo
Perskiras

Liana Saurslak nuo Harry 
Saurshk.

M* gfflV"®5

te progas patraukti tų lietuvių biznį pas save.
Lietuviai daug mieliau eitų pirkti pas savo 

žmogų, bet jie nori žinoti ką jus galite jiems 
pasiūlyti.

Neužtenka duoti jiems žinoti, kad jus esate

NETEKO AUTOMOBILIO, 
BET PATS SVEIKAS 

IŠLIKO
Lapkričio 16 d. prie Caniff 

St. automobilistas įvažiavo į 
Grand Trunk traukinį. Automo
bilis liko visiškai sulamdytas, 
bet vairuotojas išliko sveikutis.

Dėl tos nelaimės kaltas auto
mobilistas, kadangi prie kalba
mos gatvės visada veikia sig
nalai.

linksmos bu- 
sidabrinės vestuvės 

riežė J. Grušo ii 
orkestras.

MASINIS MITINGAS
Vi^os Detroito sroves, išėmus 

komunacius, gruodžio 8 d. ren
gia masinį mitingą Gass Tech 
mokyklos patalpoje. Mitingas 
prasidės 2 vai. po pietų.

Kalbės Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius, ir vienas ne
seniai iš Lietuvos atvažiavęs

DAILĖS CHORO RADIJO 
PROGRAMA

Pagaliau Dailės choro radi
jo programa bus transliuojama 
vienu ir tuo pačiu laiku, būtent, 
4:15 vai. po pietų šeštadieniais 
^š WMBC stoties. Iki šiol trans
liavimas vyko nereguliarišku 
laiku, kadangi dažnai futbolo 
pranešimai būdavo transliuoja
mi Dailės chorui skiriamu lai-

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

ZAMIS, Joy D., 2802 Pulaski 
Road, gimė lapkričio 13, tėvai: 
Rudolph ir Gertrude.

KASA1TIS, CHARLES H0W- 
ARD ir MARY ANN GRACE 
(dvynukai), 6720 South Marsh- 
field avenue, gimė spalių 15, 
tėvai: Frank ir Mary.

•Namie dėvėti
16, 18 ir 20; taipgi 32,

Minės 25 Metų 
Vedybų Sukaktuves

T0WN OF LAKE. — Popu- 
liarųs biznieriai Juozapas ii 
Uršulė Laiminai, 4601 South 
Paulina st., šį sekmad.enį, lap
kričio 24 d., minės savo 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Sukaktuvės bus atžymų 
tos su nepaprastai šaunia puo
ta, kurioj dalyvaus Laurinų gi
minės, draugai ar |iaip geri bi
čiuliai.

(iš Rockfordo) ir 
Gadynės choro (iš 
nariai. Taipgi buvo 
daimninkė Olga Ri-

Pasistate naują namą
Mąrąuette General Hąrdvvare 

and Paint Corp., 2416 W. 69 
St., kurios vedėju yra lietuvis 
John Paulius, persikėlė į nuo
savą, erdvų naują namą 2415- 
17 W. 69 St.

Ponas J. Paulius senoje vie
loje išbuvo apię devynis metus. 
Pasistatęs naują motjernišką 
namą p. Paulius ir toliau pa
tarnaus ne tik Mąrųųętte Park 
lietuviams, bet ir iš toliau at- 
islankiusiems.

Kadangi jis yra mandagus, 
tai ir biznis jam sekasi ir to
dėl galėjo įsigyti modernišką 
namą. Patartina atsilankyti pas 
J. Paulius į naują vietą, o aš 
manau, busit užganėdinti.

Nuo savęs linkiu p. J. Pau
lius ir toliau sėkmingai varyti 
biznį naujoje vietoje.

Alex Ambrose.

C HICĄGOJE yra netoli 100,000 lietuvių. Tai 
imant pagal statistines skaitlines, reiškia 
mažiausia 20,000 šeimų.
Ir tas 20,000 šeimų dabar kartu su visa Chi- 

caga ruošiasi prie Kalėdų švenčių.
Jie pirks Kalėdines Dovanas. Jie pirks ra

kandui. Jie pirks drabužius, brangenybes.
Jie pirks 20,000 eglučių.
Tie lietuviai praleis gana daug pinigų.
Sakysime, jei kiekvienas žmogus išleis tik po 

$3. tai jau susidarys $300,000.
Bet mes žinome gerai, kad bus praleista žy

miai daugiau. Juk dovanos vienam asmeniui pa
prastai pasiekia 10—15 dolerių.

Visai neperdedant galima sakyti, kad Chica
gos lietuviai šiemetinių Kalėdų proga išleis mili
joną, o gal ir daugiau dolerių.

Sve|imtąųtės firmos deda dideles pastangas 
išsigarsipti ir pagauti kiek galint didesnę dalį to 
biznio.

Biznieriai Laurinai yra pa 
vyzdingi, draugingi, ir geros re 
putacijos žmonės.

Kaimynas.

Gražios Bartkų 
Sidabrines Vestuvės

BRIGHTON PARK. - Pra
eito šeštadienio vakarą, lap
kričio 16-tą d., įvyko gražios 
ir vaišingos Kazimiero ir Onos 
Bartkų, 4125 So. Campbell 
avenue, sidabrinės vestuvės, 
Woodman’s svetainėje, 3253 
So. Green St.

Svečių prisirinko pilna sve
tainė ir visi buvo gražiai pri
imti i; pavaišinti. Rengėjos 
buvo Teklė Mickunionė, Anna 
Trumpicnč ir Bartkų duktė 
Francus Shydlauskicnė.

Laike vakarienės kalbėjo 
viršminėtos rengėjos, Kazimie
ras ir Ona Bartkui ir Steponas 
Narkis.

Yes, gražios 
vo šios 
Šokiams 
Paulausko

BAIKIME REIKALUS 
TVARKYTI

Lietuvių Demokratinės Są
jungos susirinkimas įvyks lap
kričio 21 d., 10 vai. ryto, adre
su 2384 — 24th St.

Visi nariai dalyvaukite, nes 
turime svarbių reikalų, būtent, 
reikia paruošti galutinį rapor-
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PenfctaL lapkričio 22,- 1&40 NAUJIENOS, CKicagU; UI.

LIETUVIS ATRANDA, KAD ŠEŠIŲ MĖNESIU 
NAKTIS VISGI YRALPERILGA 

Chicagaj Laukia Saulės UŽtėkejimo 
Alaskoj

Kaip jtuns patiktų šešių mė
nesių ilgumo naktis? Tai butų 
bept proga pasigauti su atsi
likusiu miegu.

Bet Frank Galzin-Geležinis; 
kuris paskutinius metus pra
leido Alaskoj, kur naktis tę
siasi šešis mėnesius, nuspren
dė, kad miegas lai eina savo 
keliu, bet tokių ilgą naktį rei
kia praleisti kiek galint links
miau. Ir kaip tik rugsėjo mė-i 
nesį pradėjo temti, tai Pranas' 
susipakavo ir patraukė Cbica- 
gos Įnik, kur saulė teka ir 
leidžiasi po kartą į parą.

Viskas Iš Proporcijos Išėję

Anot Prano, vietiniai gyven
tojai eskimai yra ramus ir 
tikingi žmones jei jų neužka- 
bini. Kada jie pasigeria tai 
kabini ar hę, yra pikti ir gali 
be didėlio vargo su jais pasi
pešt!.

Ndktls Baigiasi.,.
Klimatas Alaskoj yra gana 

malonus. Vasary, geriau tarus, 
“dieną”, yra pusėtinai šilta. 
Visa bėda, kad vanduo neat
šyla užtektinai ir niekas nega
li maudytis. Sako, tėri, pana
šiai kaip Suomijoj ir kituose 
šiaurirtiiioše kraštuose, garo 
pirkios yra populares.

“Bet užtenka kalbėti apie
Jisr čia dabar vieši pas sa- Alaską. Man reikia pasigauti

vo tėvus Brighton Parke, su Chicagos gyvenimu,” baigia 
2534 W. 45th Place ir laukia tolimas svečias. “Laiko liko
kada jo tolimoj eskimų že- Neužmiršk, kad

Dainuos Magdės 
Rolę

Aldona Grigoniui ė, 
visiems gerai žinoma solistė 
šį kartą atliks “Magdės” rolę

JAUNUOLIO CHORISTO ATSIŠAUKIMAS I 
GEROS ŠIRDIES LIETUVIUS

V K '' ’ ’’ A- ’1' ' •' ,4 " r(- • ' . i . ' • v. . •' 1*1’

Jis įrodo', kad jąunūolįąi pasišventę lietuvių reikalams.
— Didėlius darbus atlieka

mėj pradės švisti. O tai bus 
apie kovo menesį ir Pranas ta
da ve! grįš ten, kur gyvenimas 
daugeliu atžvilgių yra taip iš 
proporcijos išėjęs, kaip ir tais 
s’ąulės tekėjimas bei nusilei
dimas. ; , į

Gafzih’is yra jaunas vyras, 
dvidešimt keturių metų, ir 
kaip ir daugelis jaunų vyrų 
nusitarė laimės sviete paieško
ti. Beieškodamas dasigavo į 
Alaską. Jis jau buvo girdėjęs, 
kad ten žmonės auksą iš že
mės kasa, ir tie, kurie randa 
—tampa turtuoliais, o kurie 
ne—ta1! badu įniršta.

Pėdės Čekis Piktumą
Numalšina. ."y

Jaunam Frankiui badant ne
prisiėjo. Jis gavo darbą dide
lėj aukso kasyklų kompanijoj) 
ir viskas gerai sekėsi.
į ^Dirbti reikią įlinkiai ir ilgas 
.valandas, s%yL Praiia^' 
kąda gauni^pedes čekį Tai pik
tumas pranyksta. Dažną dieną 
jis uždirba 35 ir net daugiau 
dolerių.

“Tai gražus pinigas,” sakau, 
jdm.

“Sure, kad gražus”, Frahkis 
atkerta. “Bet tėn ir mūsų iš
laidos kitokios.”

Ir pradeda jis pasakoti apie 
Alaską. Pusryčiai iš dviejų 
kiaušinių, dviejų šmotelių la
šinių, duonos ir puodelio ka
vos kaštuoja pusantro' dolerio, 
geras stoikas ka'rtais' atsieina 
iki dešimts dolerių. Pakelis 
paprastų cigare tų 56 centai.

Jei vyras mTeina į saliuną 
plaleisti vakarą, tai be pen
kiasdešimt dolerių negali nei 
pradėti gerai linksmintis. O 
saliunų tai sako yra daugiau 
negu kai kuriose Chicagos lie
tuvių kolonijose.

Saliunų Daugiau Negu 
ChicagU j.

Vienam miestely, Galzin’is 
pasakoja, yra devyniolika na
mų: 1 generalinė krautuve, 2 
valgyklos ir 16 saliunų.

Jis pats dirba nuo civiliza
cijos atkirstoj Alaskos daly. 
Negauna nei laikraščių, neturi 
radio, neturi kino, neturi įlie
jo. /'ik dirba, vąlgo, miega, 
ir dirba. Kasdien išdirba apie
16 valandų. Dirba taif) daug 
dėlto kad turi skubintis atlikti 
metų darbą į penkis mene-

kovo mėnesį pradės švisti. 
Mano naktis eina galop...”

—J. P.

Tose Bonkose Bus 
Nei Pieftaš Nei 
“Rapsas”
Ir Štai Bus Ne Vien Lėkštėmis 

Apkrauti.

BRĮGHTON PARK. — Metai 
atgal brolis J. Kaulinas persi
kėlė iš Northsidės SLA 226 
kuopos į SLA 238 kuopą. Na, 
ir jis nėt rankoves atsiraitojęs 
šioj kuopoj dirba. Jis likosi 
išrinktas trečiojo pažangos va
jaus organizatorium ir savo 
nenueilstančiu pasfidarbavimu 
prirašė apie 25 naujus narius 
prie šios kuopos. Tai yra labai 
pavyzdingas darbas.

Dabar SLA 238 kuopa tų 
naujų narių' įv^diųimtii, ren- 
gfe: manketą -šį šeštadletff, lap'-' 
kričių 2»3 d',;;7:30 vai. vakaro, 
Hollywood Inn, 2417 W. 43rd 
Street.
Adu. G ūgis Atliks Ceremonijas

t

t SLA išdininkas adv. K. P. 
įGugis yra pakviestas atlikti 
fįvesdinimo ceremonijas, ka
irios bus labai įspūdingos. 0 po 
ceremonijų nauji nąriai ir vi
si svečiai bus susodinti prie 
stalų, kurie bus apkrauti įvai
riais valgiais'. Prie to viso bus 
dar ir bonku ant stalo. Kas 
būš tose boiikosė? Užtikrinu, 

i kad jose bus nei papsas, nei 
įpiėūa’s. Pasivalgę, išsigėrę ir 
;pasėdėję, kas norės, galės pasi- 
išokti grojant George Stephens 
orkestrai.

Tik 75 centai.
įžanga į banketą ir šūkius— 

lik 75 centai, 'tiems ypač 'jau
lu Lioliams, kurie nenorės valgy-, 
ti, o tik pasišokti, bilietai inis 

‘t'ik 25c. Na, ar daj geresnių 
sąlygų galima reikalauti?

Todėl visi, seni ir jauni, šios 
kuopos nariai ir kitų kuopų 
nariai ir tie, kurie yisai prie 
Susi vienij iino hepniklausbt,—■ 
esat kviečiami dalyvauti šia- 
mė bankete, nes visi praleisit 
linksmai laiką, visi busit užga
nėdinti.

“Naujos Gadynės” Choro ren
giamoj operetėj, “PĮiratai iš 
Penzanco”, kuri bus statoma 
scenoj sekmadienį, lapkričio 
(Nov.) 24-tą;. Sokolų salėj, 
2345 So. Kedzie avė.

Aldona yra daug sykių pa
sižymėjusi koncertinėj estra
doj kaipo gabi ir talentinga 
solistė, šią vasarą ji laimėjo 
pirmą prizą South Sidc DiVi
sion konkurse, kuris buvo ren
giamas Chicagoland Music 
Festivalo. Ji pasiekė semi-fi- 
nalus.

“Piratai iš 
Penzanco”

Džiugu mums šiuo kartu prą!- 
kaibeti į jūs ir p’akViėsti į nįiį- 
sų! ^engiamą muzikos pŪū'tą, 
kuri įvyks šį šėkihadieūį, lap
kričio 24 d.; kaip 3 va), pp pie
tų', Sokolų svetainėje, 2347 Š. 
Kėdzie Avė, 

j v ' Į t
Bus sūvąidinio! populiarus 

mūžikališ vėikalas ‘Pėnžą'čJ 
Pirątą’i”, fcūrį parašė įūtsųs 
mūzįiko^ ir operų kųpejąi, Gll- 
berf-SuiLvŪū, o sdlietųVino ŽK 
n omą s meno mylėtojas, F. 
Mpckapetris.

Mes ii'ešitolinam nuo lietuvių
Mes, Naiijūs Gadynes choro 

jaunimas, esame gerai prisi- 
ruošę, tad turim drąsos kvies
ti jus pas mus į muzikalę puo
tą. Mes jus pavaišinsim tikrai 
geru va’idifiimu ir maloniomis, 
linksmomis dainomis. Gana 
tankiai įtariama, kad mes jau
nimas nesai^ę geri 
kad mes tolina mės 
vybės, pamiršdami 
kalbą.

Kaimynas Kaltina

SUSIRINKIMAI
MARQŲETTE. PARK LIET. A- 

MERIKOŠ PILIEČIŲ KLŲĘAS 
laikys mėn. susirinkimą sekmad., 
lapkričio 24 d., 2 vai. popiet, para
pijos svet. Susirinkimas ^bus svar
bus, visi nariai-ės ir Visi apylin
kės lietuviai esate kviečiami atsi
lankyti ir dirbt apylinkės gerovei- 
Dar nepriklausanti prie Šio kliubo 
esate kviečiami ateiti ir .prisirašyti. 
Išgirsite daug naudingų raportų iš 
komisijų ir žinosite ką klubas nu
veikė ir ką veikia. Klubas nesi
kiša į jokias partijas ar politikas, 
bet. veikia dėl apylinkės ir visų 
gėrovės. —John D. Simans, K.

-P VVANTEI 
Darbininkių

HELP

REIKALINGA MOTERIS į Road
house nuo 25 iki 45 metų amŽ. Gera 
mokestis ir gyvenimas ant vietos- 
5700 W. 79St.,Tel. Summit 868W1.

REIKALINGA PATYRUSI Vl- 
REJA, prie senų žmonių.

Taipgi patyrusi mergina abel- 
nam namų darbui, ant vietos gy
venti, nuolatinis darbas.

7218 So. Harvard Avenue.

mes

siūs

lietuviai; 
nuo Tietų- 
savo tėvų

pasirengę

Jonas Sarsevičius,

mai yra netikslus. Jus išgirsite 
mus lietuviškai dainuojant ir 
vaidinant. Tai bus jums, musų 
svečiams įrodymas, kad mes 
dirbam ir esame pasiruošę 
dirbti toliaū, jei jus musų dar
bus įvertinsite.

-i •’ 7

Priimkit musų kvietimą
' Kad įrodžius musų kultūri
nių '.darbų įvė^tinįmą, jums lie
ka tik viena užduotis padaryti: 
tai visiems jjĮriimti musų pa-

Laukia teismo
■’ BRIDGEPORT. — Jau pir
miau buvo rąžyta apie helai- 

įnremgą. mirtį vėlionio Augusto 
Virbalio, kuris gyverio antrašu 
3336 Š. Lowe Avė.

Velionis Augustas buv6 už
muštas spalių 26 d. ir palaido
tas’spalių 36 d.

Laidotuvėms patarnavo Stan
ley P. Mažeika.

Dėl velionio Virbalio mirties 
buvo įtartas jo kaimynas, tu- 
ląs Frank Greeu, kuris yra kal
tinamas antro laipsnio žmogžu
dyste, vadinama “manslaugh- 
ter”. Tokį nuosprendį išnešė 
koronerio džiurė.

Pasirodo, kad tarp velionio 
Virbalio ir jo kaimyno Green 
kilo ginčas už išmatų kubilus 
ieloje ir juodu tą ginčą be- 
spręsdami susimušė.

Velionis, Virbalis buvo atras
tas iclojė be žado ir nuo to pa
simirė. —X. ,

Pratęs “Subway” Iki 
Halsted Gatvės

svclamę;
PąĮiviesjkit ir juos!

' .'.-.'M-iT/:
Jei jūsų stį

PARENGIMAI
LIETUVIŲ KRIAUČIŲ LOKALO 

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

Miestas Gavo $5,000,000
Vakar pasirodė, kad Chica

gos “subvvay” tuneliai bus pra-

REIKALINGA SKRYBĖLIŲ par
davėja, pageidaujama, kad butų 
patyrusi- Atsišaukite De-Anne’s 
Millinery, 3438 So. Halsted St.

REIKIA MOTERIES sortuoti se
nas popieras. Turi būti patyrusi. 
Kreiipkitės Thomas Paper Stodk 
Co., 860 W. Evergreen, arti Hals- 
ted ir Division.

33-JŲ METŲ SUKAKTUVIŲ 
PROGRAMAS IR ŠOKIAI 

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

Jam Nebuvo Ko
Perdaug Džiaugtis
Ir Dėkoti

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA dirbti restorane. Atsišauki
te 2407 W. 47th Street.

Sugavo Su Dviem, O Kitas 
Visą T roką Išsivežė.

HELP VV ANT E D—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

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

PAIEŠKAU SENYVO VYRO pa
dėt dirbti ant farmos. Atsišaukite 
šiuo antrašu: George Shestokas, 
Scottville, Mich-

GERIAUSI DARBAI VYRAMS 
ir moterims visokiuose departamen
tuose, viešbučiuose, restoranuose ir 
institucijose. Kreipkitės:

MODERN HOTEL BUREAU, 
879 N. State St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

kuris per kęlelą metų žavėjo 
muzikos mylėtojus $u sąvo.ma- 
loniu balsu ir vėl jus palinks
mins šį sekmadienį, lapkričio 
;(Nov.) 24-tą. Jis loš Fredriko 
Folę Naujos Gadynės Choro 
;operetėj, “Piratai iš Penzan- 
|co.”

Jonas Virbickas, veteranas 
lošėjas, atliks Piratų Kara- 
iliaūs rolę toj pačioj operetėj 
.“Piratai iš Penzanco”.

Durys atidaręs nuo 3 v. v. 
pradžia 4 v. v. J. Virbickas 
yra senas, patyręs aktorius, 
kuris roles visuomet gerai iš- 
pildo.

Tautininkąi Laikę 
Savo Konferenciją 
Chiėagojė

-- L—.—
Pereitą sekmadienį “Sanda

ros” salėje įvyko Chicagos bei 
apylinkės tautines srovės vei
kėjų kdhfercncija. Dalyvavo 
apie 60 žmonių. Pasitarta' kafp 
Isubendrinti ir padidinti Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymo darbaą. Svarbiausią kal
bų pasakė iš CIevelando spe
cialiai atvykęs “Dirvos” redak
torius Kažys KūCpiuą. . Daly
viai sūflėjo suvirš $600.—Liė- 
tu vos Gelbėjimo Foūtfui.

Socialistai Laimėjo 
Rooscveltui 
Wisconsin Valstiją

Davė Jam 40,000 Balsų
Wisconsino valstijos politikai 

pądarė pereito lapkričio 5 d., 
rinkimų rezulta'tų. Analizą, ir 
nusprendė, kad Wiscohsin’ą Roo- 
seveltm laimėjo valstijos socia
listų partijū.

Rooseveltas gavo 686,5'46, o 
Willkie — 666,851. Roosevelto 
didžiuma yra apie 19,700.

štai kur įeina socialistų bal
sai. Wisconsine; Kaip rodo pra
eitis, sako tie politikai,' socia
listai paprastai turi apie 50,000’ 
balsų, daugiausiai Mihvaukėje. 
Šiuose rinkimuos^ jie įrėmė La 
Follette’ą, o kadangi LaFolle- 
tte* rėmė -Rooseveltą, tai jam 
ir socialistai atidavė savo bal
sus.

; . Tai aiškiai pa'rodo faktas, 
kad pats socialistų kandidatas 
ų pjfezįdėntūs Thomas, Wiscon- 
sine gavo apie 10,0’00. Rddse- 
velto' pusėn nuėjo apie 40,0*00 

i socialistų balsų.

■ .. zJ®Į^^^iikro's muĮį
s ii šio širdingo pa kvi<*t i mo ne? 
pąstebe^; tai iiiišidi labąi 
dėkingi, jei jus jiems ajbie l.a.i 
p; is;ik y si te, inkarlu juos atsi
ves! te pas nit^4; svečius. Mes 
porini', kad jaūnhhas sektų1 kul
tūras' datbūs'fir kad jis kartu 
sū' mumis tūps darbus dirbtų. 
:kPo perstatymo btis šokiai įr 
jaunimas galės linksmai pra-

tik 65c perkant bilietą iš anks
to, o prie durų 75c. Tikjętai 
gaunū'ini pūs cliofistus ir “Nau
jienų” raštinėj,e. —K. L'.

Operacijos Jam 
Nebereikėjo

77 metų1 cljicagietiš Lincoln 
Laūghry; 61$ North Clark st., 
trečiadicK’į išvąžiUvo į apskričio’ 
figoriin’ę oį>eracijąi. Prie ČJlūtk 
ir Ohio gatvių jis. pa'kliūvo po 
trokif. Buvo skaudžiai sūž^is- 
tąs. Užbaigė kelionę į apskri
čio ligoninį ambūlanse, bėt op&- 
fącijos hėpęręikė/d. Nįirč nuo

• * ♦ • f 4 J .... • .•

siekti.

—0 Jau Kalėdoms 
Ruošiasi!

Dąr nėatšvėhtėhiė Dc(ųjv 
gumo dienos, o jau Chicagos 
yidurmiestis puoš'iąsi Kalėdų 
bizniui. Vakar State gatvėje 
yisur buvo kabinoj aini didžiu
liai apšviesti kalėdiniai vazinr- 
tai.

; (Tėve,, slėpk piniginę, netru
kus ir niūma, ir sūnūs ir duk
tė, prą:des ją tuštinti dovanoms
pirkti!)

Kasdien skaitydami
“NAUJIENAS” Jie- 
tuviai įgyja naudin-
gij zmių ir gerų pa
mokinimų.

iT^gį., • m      „,

ilgmti iki Halsted gatves, ir 
dalis Chicagos Sduthsidės bus 
ąplarnaujama požeminiais 
traukiniais. 11

Naujam tuneliui kasti, nuo 
Dearborn ir Polk iki Halsted

• t . /T j • ‘ , ...

gat., taipgi keliems kitiems 
“^ųbway” darbams miestas 
vakar gavb dar $5,0'00,000 iš 
Fėaęraiės Recohstructioii Fin- 
ūnce Corporation.

39 metų Ed\vard Kolin yra 
bedarbis, dabar uždarbiaująs 
prie WPA. .Jo alga maža, bet 
ir tos negali pragy veniniu i su
naudoti, nes žmona ir'duktė

ninėje. DhktKVdih's, vaisiams 
daug pinigo reikia.

RENDAI KAMBARIAI, 932 W- 
19th St., gera transportacija, pe
čiais apšildomi, .prieinama renda. 
šaukite savininką Berwyn 1681J-

BJjfelNESS CHANCES
MM Biznio Progoš
Kavernas1 turi* Burr-gmtai 

parduotas, Gera vieta tinkamam 
žmogui. Pardayimo priežastį patir
site vietoje. 3245 W. 63rd St.

Kaltina Gydytoją 
Nelegale Operacija

šventė, Kolin neturėjo nei cen
to, o apie kalakutų pietus ne
buvo ko nei svajoti 
nutarė nepasiduoti

Bet jis

bodis. Išmušęs langą krautu
vėje, ties 443 Wcst 65th st., 
Kolin įsigavo į vidų ir bandė 
d ii kalakutus pasivogti. Sva-

TAVERNAS IR NAMAS parda
vimui. Seniai įsteigtas. Pigiai. 1926 
Canalport Avenue.

Mergina Mirė
Chicago Lawn policijos nuo

vadoje buvo įkalintas vienas 
chicalgietis gydytojas, kaltina- 
niąs nelėgalčs operacijos pada
rymu, kuri pasibaigė jaunos mo
teriškės mirtimi.

Kaltinamasis yra 61 metų 
Dr. William E. Shelton, nuo 59 
East Madison Street. Kartu su 
juo' buvo suimtas 33 metų chi- 
cągietis, Ralph Middleton, gy
venąs ad. 6363 South Racine 
avenue.

Operacija buk buvo padary
tą 25 metų Miss Bridget Stack, 
933 Reese stąeet, kuri opera
cijos rezūitatė susirgo, ga’vo 
plaučių uždegimą ir mirė.

Lietuvė Nusipirko 
Krautuvę

Chieagietė Angeline Gabrys 
šią savaitę nusipirko' kraūtūvę 
Notthsidėje, adresu 1048 North 
Paulina streėt.
apie tra’nžakčiją pirkėją 
duoda.

Sfnūlkmenų 
nepa-

Galvijų if Ūkio 
Paroda Atsidątys 
Sekančią Savaitę 

' 4——— •
į Qąlvijų augintojai iš 32 Val
stijų ir 3 Kanados provincijų 
jau pradėjo vežti premijuotus 
gyvulius j c.hieagą, j Tarptau
tinę Gąivijų' ir Agrikultūros 

.Parodą, kuri atsidarys Ląį>kri- 
,čjo 30 d. ir tęsis iki Gruodžio 
7 d. Chicagos paroda yra pa
garsėjusi visame pasaūlyje.

kad žmonai ir 
puotą iškelti.
jis butų buvęs 
vagis tai Kolinnalis 

šiai butų su grobiu pabėgęs, 
bet jam nepasisekė tai padary
ti. Atsirado policija ir šian
dien jis sėdi už grotų.

Jis vakar mažai turbūt jau
tė dėkingumo už šio pasaulio

Gyvena adresu 436 W. 66th 
strcet.

Pasirinko net Geriausius.
Laiiningcsiiis už Koliną bu

vo piktadaris, kuris įsigavo 
į maisto krautuvę 5825'Irving 
Bark avenue. Jis išsirinko ne 
vieną, ne du, bet 35-is geriau
sius kalakutus, 30 žąsų ir lai
mingai paspruko, grobį susi
dėjęs į troką.

‘.Darbininkas Pašovė 
Formaną Dirbtuvėj

Liųuid Carbonic Co., dirbtu
vėje, 3100 South Kedzie avė., 
darbininkas supykęs prieš for
malią, sunkokai jį pašovė ke
turiais revolverio šūviais. Anot 
formąno, darbininkas atėjo j 
darbą girtokas. Subartas ir iš
siųstas namo išsiblaivyti; jis pa
sipriešino, sušuko, kad jo nie
kas iš dąrbo tiemes, ir pradė
jo šaudyti.

Sužeistasis yra Harry Bohl- 
mann, ir dabar guli Prasbyte- 
rian ligoninėje,

Jį pašovė 52 metų Jamęs Ju
zą, 274,1 S, Spriūgfiėld avenue, 
kuris dirba Liųuid Carbo'niė 
firmoj apie 20 melų. Jis pa
bėgo. .....

dūk t erei

profesio- 
greičiau-

PARDAVIMUI DRABUŽIŲ valy
mo įstaiga, gyvenimui kambariai, 
renda $25.00. 371^ E. 75th St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Py davimui

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

Rašykite į Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Bo?c 1.

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

FĄRMJ3 PŲK, SALE 
Ūkiai Pardavimui

119 AKRŲ GYVULIŲ farma Qce- 
ana apskrityj, 2*^ mylios nuo grįs
to kelio ir mažo miesto, puikioj 
vietoj, puikus budinkai. $4200.

MRS. Ę. H, OSĖORN, 
Hart, Michigan.

FRANCE AND LOANŠ
; _ JFinaąnsai. ...
PASKOLOS Į-MĮES MORGIČIĄMS 

Greitai suteikiamos 
Lengvais išmokėjimais.

GEDIMINAS BUILDING AND 
LOAN ASSOCIATION

4425 So. Fairfield Avenūė, 
Tel. LAFayette 824Š. 

* ♦ t w
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MOKĖDAMAS CAgU. už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bite kur. Pašaukite ar

randasi pas mūs. ĄLIšAUSkAŠ, 
Surius, 6343 S. Wėstem Ctif- 
cago. I1L Phonę Renublic 6061

I" ' ■ " ' ..II.!.!

GĖRB. Ntiujiėną skdityftn 
jos ir skaitytojai prtiŠbiiii 
pirkinių reikalais eiti j 
tąs - krttutuvės, kuHot 
skeUrtdM Naujienose.

Hm.



NAUJIENOS, Chicago, 111. Penkta^., lapkričio 22, 1940

Šiandiena J. V.i*
Stilsono Prakalbos
Ciceroje

Šiandien Cicero mi
tinge kalbės Dr. P. Gri
gaitis ir J. Stilsonas, ku
ris jau randasi Chica- 
goj. Stilsonas specia
liai atvažiavo iš New 
Yorko kalbėti šios die
nas susirinkime.

Kalbes C cero Liuosybės 
svetainėje

CICERO. — šiandien, kaip 
7:30 vai. vak., Lietuvių Liuo
sybės svetainėje kalbės žymus 
kalbėtojas, draugas J. St.lsonas, 
“Naujosios Gadynės” redikto-

dalinai finansuojanti kokia tai 
turtinga moteriškė, kurios var
dų Dies kolkaš laiko paslap? 
tyje.

Vakar jis kamantinėjo visų 
pilę f asistuojančių liudininkų 
Stevens viešbutyje.

Patys Dies’o darbuotės pri
tarėjai vakar rašė, kad gal jo 
darbai ir yra geri, ir jo suras
ti faktai gal ir butų naudingi 
kovai prieš demokratijos pric
ips, bet visa bėda, kad jis var
toja “balaganščiko” metodus, 
laro dažnai nepamatuotus 
maitinimus, ir todėl savo dai> 
nis diskredituoja.

‘Naujienos” Duos 
Dovanų 1941 Metų 
Packardų NAU.nKNV-ACME Telepboto

CHICAGO. — Richard E* Siebcn, Amerikos vokiečių 
sujungus viršininkas (po kairei), ir Niek Mųcller, bu
vusių Vokietijos kareivių organizacijos kam .ųidąnlas 
(po dešinei), kurie Dies komiteto buvo pašaukti liudyti

labai dėkingi už tokį išsamų 
dabartinės musų gimtinio kra

M. Gudelis papasakojo kelis 
bruožus apie bolševikų oku
pacijų Lietuvoje nepriklauso
mybės gyvenimo pradžioje ir 
apie nelemtų sovietų paramų 
Ispanijos lojalistains. Sovietai 
Ispanijoj nesistengė padėti ko
vojantiems antifašistams, bet 
stengėsi galiniai daugiau iš is
panų išlupti aukso ir visokio 
turto.

Susirinkusiems gražiai pa- 
lainąvo kelias daineles “Nau
jos Gadynes” trio choras. Dai
navo panelės Ladigaite, Mile-

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje ŽIŪRINT

JUOZAS POŠKA

Visi Cicero lietuviai yra prų- 
šoĮni kuoskaitl ng ausiai atvyk
ti į prakalbas ir pasi. Luisyt 
draugo Stilsono prakali.ų. Jis 
kalbės apie diktatorių siutimų

Rudeniniame piknike, 
liepos 27, 1941

Ateinančiais metais Naujie
nos turės du plkn.ku, būtent,

labai gražiai akompanuotos pia
no.

Drg. J. Stilsonas turėjo kal
bėti susirinkime, bet negalėjo 
laiku atvykti.

Susirinkusieji buvo labai 
lin.lenkinti milingu ir visi yra 
pasiryžę atvykti į kitas pana
šios rųšies sueigas. K. L.

bių. Bus plačiai kalbėta ir apie 
Lietuvos valstybės užgrobimą

Pavasarinis piknikas įvyks 
Liberty Grove darže, o rudeni
nis Sunset Grove.

Rudeniniam piknikui jau da-

DIDELIS SOCIALISTU MITINGAS

Reikia solidarumo
šiuo laiku, kuomet kruvinos 

kovos vyksta pasaulyje, kuo
met diktatoriai žudo milionus 
nekaltų žmonių, kuomet jų 
kruvina ranka siekia ir musų 
šalį, tai musų solidariškumas 
ir vieningas padėties suprati
mas yra būtinas. O tai galima 
atsiekti tik atvykus į prakal
bas ir pasiklausius gero kalbė
tojo.

Rengia LSS ir LDP

padaryti ir parduodami po 
centų vienas arba trys už 
centus.

Pelnas namo fondui

10

Dr. P. Grigaitis Nušvietė Dabartinė 
Lietuvos Būklę

Nubrėžė gaires, kaip vesti kovą kraštui išlaisvinti

Ashland Avenue -
Pavojingiausia 
Chicagoje

Anfra — Halsled Street

• Prie Chicagos universiteto 
prezidento Hutchins namų, ad
resu 1100 East 59th street, plė
šikai užpuolė garsų rašytojų ir 
laikraštininkų Lloyd Lewis ir 
jo žmonų. Piktadariai atėmė 
nuo abiejų $3,500 vertės api- 
rankę, du $400 vertės žiedus, 
labai brangų kailinį pal ų ir $8 
pinigais.

• Vistiek, tie čigonai turi la
bai miklius pirštus. Prie ch’ca- 
giečio Eichard Morrish, 1227 
Hood avenue, priėjo trys čigo
nai ir paprašė jiems parodyt’ 
kaip jie gali pasiekti tam tikrų 
adresų. Morrish patarnavo, bet 
kai čigonai nuėjo jo nurodytu 
keliu, lai jis apsižiūrėjo, kad 
kišenėj nebebuvo piniginės su 
$10.

9 Vakar susisiekimui buvo 
atidarytas naujai išgrįstas Lo- 
gan bulvaras, nuo Logan 
Sųuare iki Diversey Parkway.

LIETUVIO PASKYRIMAS
Amerikos Katalikų univer

siteto rektorius paskelbė, kad 
prie tos institucijos sudaryta 
tam tikra Amerikos pilietybės 
komisija, kuri rūpinsis mokin
ti savo studentus būti gerais ir 
ištikimais šios šalies piliečiais. 
Malonu pastebėt, kad į tą Šim
to asmenų komisija pakviesta 
ir vienas lietuvis: Leonardas 
Šimutis, “Draugo” redakto
rius.

Mirė Automobilio
Suvažinėtas
Paul Mačiulis

— Nelaimės Chicagos 
Distrikte —

Loretto ligoninėje pasimirė 
40 metų cicerietis Povilas Ma
čiulis. Pereitų sekmadienį jis 
buvo sunkiai sužeistas, kai pa
kliuvo po automobiliu ties 1300 
South Cicero avenue.

Jis tarnavo už janitorių vie
noj alinėj, ir gyveno adresu 
1301 South 51st avenue, Ci
cero.

Automobilio vairuotojas buvo 
Edward Kolofer, chicagietis gy
venantis adresu 7841 South 
Green Street.

žuvo Vogtoj Mašinoj
• Du broliai dvynukai pa

sivogė automobilį, ir pradėjo 
juo daužytis Chicagos priemies
čių gatvėmis. Ties Rand ir Pa
latine kelių, prie Palatine mies
telio, mašina apsivertė. Vienas 
brolių, 16 metų Irving Popin- 
ski, 1512 N. Kolin avenue, žu
vo, o antras, Leonardas, buvo 
sužeistas.

• 16 keleivių buvo gerokai 
sužeisti, kai Burlington Trial- 
way linijos autobusas įvažiavo 
į trokų, stovintį ant Vieškelio 
Illinois 34, prie Mendota, III., 
LaSalle apskrityje. Sunkiausiai 
buvo sužeistas B. W. Brooks, 
3500 Ellis avenue, Chicago, 
tobuso šoferis.

au-

Ieško Nacių Ir 
Fašistų Chicago j

Dies Vėl Čia.

Rutlęniniame piknike bus 
duodama dovana naujas 1911 
metų Packard autųpįobilis, jau 
nupirktas nuo Balzėkas Motor 
Sales, 3451 Archer Avė.

Rudeųinis piknikas rengia
mas su dovanomis tuo tikslu, 
kad sukelti daugiau pinigų 
“Naujienų” Namo Fondui.

Prašom į talkų
Draugai naujieniečiai! Kiek

vieno naujieniečio-pareiga yra

su jūsų pagalba -mes galėsime 
pikniko tikietus paskleisti 'pla
čiai ne tik po Chidaįų Ir apiė- 
ilnkės miestus, bet ir po visų 
Ameriką. Kurie norit pasidar
buoti “Naujienų” Namo Fondo 
labui, pardavinėdami pikniko 
tikietus, malonėkit kreiptis į 
“Naujienas” tučtuojau, o mes 
prisiųsim jums tikietus ir pla
tesnes informacijas.

A. Ambrozevičlus, 
bilietų tvarkytojas

Brazaitis Negirdėjo 
Kad Muzikos Maši
nos Turi Tylėti

nikelį įmetė į ma- 
ėmė groti linksmą

groja, ar ne?” ta- 
Brazaičiui.

Musų mieste vėl yra garsus 
Martin Dies, kuris visuose pa
kampiuose vis ieško nacių, fa
šistų ir komunistų.

Vakar jis pareiškė, kad 
“Naciai šioje šalyje turi ne
mažų sumų pinigų,” jų naudo
ja ne vien propagandai, bet 
ir sabotažui, ir turi išvystę 
gana platų šnipų tinklų po 
šalį. Chicagoje jų darbudtg

Trečiadienio vakarų Mildos sai. Kalbėtojas ląbai įtikinan- 
svetainėje įvyko didelis LSS čiais pavyzdžiais įrodė, kad ir 
ir LDD. sušauktas ' juitingas. Lietuvai laisvė bus sugrųžin- 
Sale pHsirinko pilnutėlė^, ta. Jeigu demokratams pavyks 
Tvarkdariai turėjo sunešti sunaikinti Hitlerio diktatūrų, 
daug kėdžių, kad dalyviai ga-,kuri yra daug stipresnė, tai 
lėtų atsisėsti. Daugelis atyy- Stalino diktatūra savaime tu
kusių svečių dėl vietos stokos rėš sugriūti. Jeigu Stalinas dar Yra 
turėjo prąstoyęiį beveik, visa dės pastangas užsilaikyti, lai 
vakarų. karų- laimėjusieji demokratai

Draugas Liutkus trumpais jį nušluos ir įves de.mokrališ- 
žodžiais nubrėžė šaukiamo mi- kų santvarkų visoj Rusijos te- 
tingo reikšhię ir papasakojo rilorijoj. 
gyvenamo laikotarpio svarbų. 
Jis papasakojo < 
žiūras Lietuvos 
reikalu ir nurodo 
uždavinius 
kuro luctu. '

Kai važiuosite Ashland gai

gatvė
auto-

28-nis

kad tai pavojingiausia 
Chicagoje. šiais metais 
mobiliai jojo užmušė 
žmones.

Antra pavojingiausia
"i musų garsusis

i Street. Juo važiuoją
Diliai šimel užmušė 24 žmo
nes.

VVestern avenue tenka tre
čioji viela, su 16 automobilių 
mirčių, v

gatvė
Halslcd

automo-

Martin M. Gridley vakar pa
skelbė, kad gruodžio 2 d. pasi
trauks iš vietos. Šiomis dieno
mis jis sulaukė 77 metų am
žiaus. Gruodžio 2 d. bus išbu
vęs teisėju lygiai 30 metų. /

® Berėpliodamas po virtuvę 
15 menes ų kūdikis, John 
Coyne, užtiko bonką amonljos 
ir jų ištuštino. Jo gyvybę pasi
sekė išgelbėti. Kūdikis buvo 
skubiai nuvežtas į St. Bernard 
ligoninę, ir ten jam išpumpavo 
vidurius. Jis yra sūnūs chica- 
giečių Coyne, 7210 South May 
Street.

KAZOKŲ KONCERTE.
Pereitu sekmadienį įvyku

siuose Dono Kazokų koncer
tuose teko pastebėti ypatingai 
daug lietuvių. Jeigu ne kazo
kai scenoje, bučiau manęs esąs 
kuriam nors eiliniam lietuviš
kam parengime.

Per koncerto pertrauka su
sitikau su Salomėja Aleksu- 
naite, jauna chicagiete, kuri 
neseniai sugrįžo iš Lietuvos. Ji 
ten praleido du metu studi
juodama Vytauto 
universitete. Turėjo 
stipendijų.

Atmenu kada j r
“Pirmyn” choru išleidome iš 
La Šalie stoties, tai lietuviškai 
kalbėjo sunkiai. Bet dabar jos 
lietuvių kalbos tik klausyk. Du

valdiška c

su visu

Labai gražiais pavyzdžiais, 
socialistų pa-'aiškia kalba, Di\’Grigaitis nu-

okupacijos pasakojo, kaip 1 Lietuvos ko- 
socialistų inuiiistai, tarnaudami Maskvos

i didbar vy’kstanČio okupantams, praveda aP^au“fKa,Va<lia)llSKa,S )[ržl 
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Banditai Sako,

V •Jv * • . • • | a 1 ’ -4 ’f Ą t , tdėstė kaip dabar gyvenama kictijpj rinkikui duodavo dau- 
jolševikų okupuotoj Lietuvoj, ’giau teisių badavimo melu, 
Nupasakojo, kaip raudonoji-negu Stalino klapčiukai. Hitle- 
armija okupavo višų kraštų, rio balsavimo ^kortelėj gali pa- 
kaip tapo pravesti rinkimai, ■ sakyti teigiamų 
panaikinta nepriklausomybė nuomonę dėl Hitlerio pastaty-

ar neigiamų

• t,

Sako, lietuvis buvo vagių 
gaujos vadas

Minios žmonių, nukentėjusių 
neišaiškintuose plėšimuose, te-

mirė 37 metų muzikantas, 
Frank Cotterell, 2017 Berteau 
avenue. Buvo bedarbis.

• Nusiritusi laiptais galvų 
persiskėlė ir užvakar mirė 45 
metų chicagie.ė, Barbora Bo- 
zick, nuo 9040 Houston avenue. 
Nelaimė įvyko ties 9041 Com- 
mercial avenue.

LIETUVA PAMILO.
Aleksunaitė sako Lietuvą 

tiek pamilo, kad būtinai grįš 
ten kada pasibaigs Europos 
suirutė ir Lietuva vėl pataps 
laisva šalim. Ji sako, dabar

kodėl senesnėj i karta šioj ša
ly niekad negali užmiršti tos 
žemelės.

r visiems krašto gyventojams to kandidato. Ttio tarpu De- §jornis dienomis policija laiko 
atimta laisvė ir sutryptos pa- kandzovo piižiiirėluosė rinki- “Penktadienio Plėšikų” parodų, 
čios pagrindinės piliečių tei- uiuoše nei sio§ laisves nebuvo. Vakar daugiau negu 700 aukų 
__  Lietuvos rinkikas turėjo teisę susjrin|.o> 359 sutilpo, 

Dr. Grigaitis nurodė budus tiktai įdėli paduotų kortelę į 99 turėjo laikyti net du sean- 
taip vesti kovų dėl nepriklau-j v°kų ir užlipdyti, 
soniybės. Jis pasakė, kad Lie-J 
luvos atgyjimąs priklausys komunistai ' A • M * • V 1 1 ~ .

sės

su. Daugelis jų pripažino, kad 
yra taRinkimų metu net lietuviški ta septynių vyrų gauja 

i nekalbėjo apie pati, kuri apiplėšė juos bėgyje 
įuo dabartinio karo išdavų. Lietuvos neprikkfusomybės at-| pereitų dviejų metų.
Jeigu karų laimėsiančios de- ėmimų ir įjungimų Lietuvos į ‘
nokratiškos valstybės, Lietuva Sovietų Sąjungų. Bet kai buvo 
vėl atgaus savo nepriklauso- pravesti rinkimai, tada bolše- 
mybę. Demokratinės valstybės vikų konlroliuojaiųa spauda 
veda kovų su diktalorinėmis pradėjo reikalauti, kad Lietu- 
valstybėmis, demokratai pasi- va butų susovietinta, kad Lie- 
žadėjo atgaivinti valstybes, ku
rios diktatorių yra sunaikin
tos; demokratiškos valstybės,
uesilaikydamos to paties tautų Amerikos komunistai anks- 
apsisprendimo principo, turės 
Lietuvai ir vėl duoti nepri
klausomybę. Turime padėti de
mokratijoms laimėti, tuo pa
dėsime ir nepriklausomai Lie
tuvai. -

Kai kas mano, kad ir demo
kratijos laimėjusios karų Lie
tuvai laisvės nesugrąžinsian
čios, bes Lietiivų okupavo ru

tuvai butų duota Stalino kon
stitucija, kad butų “atnešta 
Stalino saulė.”

čiau taip pat reikalavo, kad 
Lietuvos nepriklausomybė 
butų išsaugota. JĮe^patys aukas 
rinko Lietuvos Ginklų Fondui. 
Bet kai raudonoji armija oku
pavo kraštų, tai jie stojo oku
pantų pusėj.

Susirinkusieji* kelis kartus 
karštais plojimais pertraukę 
P. Grigaičio kalbų. Visi buvo

Tas Policistas Buvo Tikras 
Šelmis.

Chicagos policija neseniai už
draudę visoms krautuvėms, ir 
alinėms, operuoti nikelines mu
zikos mašinas, bet Kazys Bra
zaitis aiškina, kad jis apie tą 
patvarkymą nieko negirdėjo. 
Todėl mašinos savo alinėje, 634 
West 59th Street, ir netilde.

Pereitą trečiadienį pas jį at
ėjo policistas Edward Crowley 
iš Englewood nuovados, pasidai
rė, išsiėmęs 
Šiną, ir toji 
polkų.

“Ji gerai 
rė pplicįstas

“Gana gerais gana gerai. Įme
ti nikelį ir turi muziką,” nusi
šypsojo Brazaitis.

Bet jis nebesišypsojo, kai ma
lonusis policistas jam padavė 
“summons’ą” — pašaukimą sto
ti j teismą ir pasiaiškinti ko- 
dėl jis mašinos neuždarė, kaip 
policijos departamentas reikala
vo.

šelmis buvo tas policistas. 
Pats įmetė nikelį ir mašiną pra
liejo, lyg norėdamas pasityčio
ti, o paskui kitą bara.

Brazaitis, beje, yra pirmas 
Chicago? aludininkas šaukia
mas aiškintis teismui dėl iriu- 
zikos mašinų. Kiti gal buvo at
sargesni, arba jų gal neaplan
kė policistas Crowley.

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

“Naujienos”- yrą dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliamš, kurie prisideda savo aukomis remontavinųii “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, y ra ženklas, kad, naujieniečiai įvertiną Šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikęs lietuvijoje; Dėkui jums, naū- 
jieniečiai.

(Tęsinys)
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DRAUGIJA 
SLA 63rčia KUOPA .
BUVO PASKELBTA ........ii...

VISO ...
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Detektyvų viršininkas 
labai galimas 
“Penktadienio Plėšikai 
vogę apie 5,000 asmenų, 
nas iš plėšikų yra dvidešimts 
šešių metų lietuvis Stanley 
valiauskas-Kaval, gyv. 2101 
llard avenue.

Išėmė kulkas iš ginklo
Vakar Kavaliausko sėbrai iš

pasakojo, kad jis yra labai 
žiaurus. Jie sako bijodavosi, 
kad Kavaliauskas įdūkęs pra
dės šaudyti nekaltus žmones, 
tai vienu kartu iš jo automa
tiško revolverio išėmė kulkas.

Kavaliauskas buk tai buvęs 
šaikos vadelis. Kitų apsiginkla
vusių banditų saugojamas, jis 
įeidavo į saliunų ir įsakydavo 
susirinkusiems išsirikiuoti ir 
padėti pinigus bei brangenybes 
ant baro. Kada banditai surink
davo grobį nuo baro, tai dar 
perkrėsdavo savo aukas. Ir jei 
atrasdavo, kad kuris nors ban
dė kaip kų užslėpti, tai Kava
liauskas, girdi, tiek įsiusdavo, 
kad imdavo tuos žmones mušti 
su savo revolveriu arba 
baro sugriebta bonka.

sako, 
daiktas,. jog 
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va-> Laivyno departamentas 
kar paskelbė, kad netrukus 
šauks į tarnybą keturis burius 
laivyno rezervų 
apylinkės, būtent, 
23-čias divizijas.

Jos sudaro po
ninkus ir 100 jurininkų.

iš Chicagos
20, 21, 22 ir

keturis kari-

■ ® Pirmadienį TWA lėktuvų 
linija įves tiesioginį keleivinį 
susisiekimų tarp Chicagos ir 
Philadclphijos, su sustojimu 
Pittsburghe. Kelionė užtruks 
apie keturias valandas.

• Iki ketvirtadienio Chica
gos Community Chest fondas 
turėjo sukėlęs $3,101,000 lab
darybės darbams Chicagoj per 
ateinančius metus. Trūksta 
$500,000 iki kvotos išpildymo. 
Pinigai padalinami įvairioms 
privatiškoms organizacijoms, 
kurios rūpinasi neturtingų 
žmonių likimu.

• Abejotinos reputacijos 74 
metų chicagietis pereitą trečia
dienį buvo suimtas ir apkal
tintas išgėdinimu 12 metų mer
gaitės. Suimtasis yra Hugh 
Greer Carruthers, viršininkas 
naujo kulto vadinamo, “Neolo- 
gical (Naujos Logikos) Foun
dation”, su raštine adresu 32 
West Randolph Street. Mergai
tės motina skundėsi prokuratū
rai, kad incidentas įvyko jai 
nuvedus dukterį pas suimtąjį 
egzaminacijai. Jis užsiėmė “gy
dymu” proto ligų.

• Chicagos miesto valdyba 
kreipėsi į Washingtoną, prašy
dama miliono dolerių paskolos 
naujiems rūmams pastatyti Chi
cagos Miesto Airporte. Projek
tas kainuos apie $1,800,000. Da
lį sumos skirtumo parūpins mie
stas, dalį lėktuvų linijos.

Gaisras Brighton 
Parke

Nuo neatsargiai vartojamo 
gasolino buvo užsidegęs na
mas adresu 4002 South Cali- 
fornia avenue, kuriame gyve
na P. Yurgaičiai. Namas pri
klauso Jonui Kukiui. Nuosto
liai nedideli.

Miss Aleksunaitė pasižadėjo 
parašyti apie savo patyrimus 
Lietuvo “Jaunimui.” O įspū
džių turi ji daug. Lietuvoj iš
gyveno dar du mėnesiu po ru
sų okupacijos.

KOMU NACIŲ TA KTIKA
Pas vienų stambų biznierių 

atėjo komunacių dienraščio a- 
genlas ir prašo pagarsinimo.

“Nesulauksite, kad aš rem
čiau Lietuvos išdavikų judėji
mų”, atsakė biznierius...

Komunistų agentėliai dabar 
lankydamies pas biznierius ne
šiojasi iš Kauno atėjusių laik
raščių ir parinkę vienų kitų 
ten su kokia entuziastiška ant
rašte, k. a. “Lietuvoj visiems 
mokslas už dykų,” palieka biz
nieriui “pasiskaityti teisybę.”

Biznieriai turėtų žinoti, kad 
visi Lietuvos laikraščiai dabar 
yra Maskvos kontroliuojamos 
valdžios leidžiami ir juose tel
pa tik tas kas komisarams pa
tinka. Jie spausdina kas tik 
jiems ant seilės užeina ir nie
kas negali pertarti ar sustab
dyti.

Iš Smetona? cenzūruotų laik
raščių buvo galima tūkstantį 
kartų daugiau sužinoti kas 
tikrai dedasi Lietuvoj.

APIE^JAŪNIM^

Į tuos kelis paragrafus apie 
“Jaunimų” Šioj kolumnoj prieš 
savaitę, atsiliepė gražus būrys 
tėčių ir įnamių. Buvo tokių, 
kurie atsiuntė nikelius už pa
vyzdines kopijas, bet buvo 
daug tokių, kurie iškarto už
prenumeravo tų, jaunųjai kar
tai skiriamų laikraštį, savo 
jaunikliams. Laiškai atėjo net 
iš kitų valstijų.

Naujasis “Jaunimas” jau išė
jo ir nors man, kaip jo redak
toriui, neišpuola girti, reikia 
pasakyti, kad tai įdomus nu
meris. Jame bendradarbiauja 
kelios dešimtys pačių rinkti- 
niausiu jaunosios kartos lite
ratūrinių pajėgų.




