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DARDANELUOSE KARO STOVIS
Turkai pasiryžę ginti savo kraštą

HITLERIS ĮJUNGIA “AŠIN” RUMUNIJĄ

ANKARA, Turkija, lapkr. 24 
d. —. Hitlerio ambasadorius 
Franz von Papen visą valandą 
kalbėjosi su Turkijos užsienio 
reikalą ministeriu.

Viešumon nepaskelbtas pasi
kalbėjimų turinys, bet gerai 
informuoti sluoksniai tvirtina, 
kad von Papenas įteikė fiure
rio paruoštus reikalavimus, ku
rie liepia Turkijai prisidėti prie 
Hitlerio planuojamos naujos 
tvarkos Europoj.

Kai tiktai von Papenas išvy
ko iš ministerijos rūmų, su už
sienio reikalų ministeriu Sukru 
Saradžioglu kalbėjosi graikų ir 
britų ambasadoriai Turkijoj. 
Kiekvienas jų tarėsi skyrium.

Pasikalbėjimų metu turkų 
ministeriu kabinetas posėdžia
vo. Kai užsienio reikalų minis- 
teris informavo apie von Pape- 
no pareiškimus, kabinetas nu
tarė dar labiau sustiprinti ap
saugos priemones visoje Dar
danelų apylinkėj.

Karo stovis paskelbtas visoj 
Europos Turkijoj ir Dardane
luose. Smarkiai sustiprintos 
apsaugos visame >pojuryį4r k i* 
tose strateginėse vietose.

Pa^lido gandai, kad vop Pa- 
penas bllvo pasiryžęs tuoj or
laiviu skristi atgal į Berlyną, 
bet vėliau jis pats tuos gandus 
paneigė.

ITALAI BĖGA IŠ PIETŲ ALBANIJOS
Graikai supa 30,000 

fašistų
ATĖNAI, Graikija, lapkr. 24 

d. — Graikų kariuomenė, ne
kreipdama daug dėmesio į smar
kų lietų ir sniegą, veja italus 
Albanijos šiaurėn.

Vieni graikų kariuomenės 
pulkai artėja prie Pogradec 
miesto, kuris beveik atkirstas 
nuo centro bazių. Kiti kariuo
menės vienetai skubiai artėja 
prie Argirokastro.

Italai pamatė supantį grai
kų kariuomenės judėjimą ir 
įsakė savo kariuomenei trauk
tis iš Porto Edda. Ten yra apie 
30,000 italų.

Italai traukia juos atgal, kad 
nepatektų graikams į nelaisvę. 
Graikų kariuomenė žengia pir- 
myn be sustojimo.

Prie Koricos sumušė 
70,000 italų

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 24 
d. — Graikų kariuomenės va
dovybė galutinai nustatė, kad 
italai prie Koricos turėjo 70,- 
000 kareivių,, Graikai visiškai 
sumušė šią Mussolini kariuo
menę.

Graikų kariuomenės vadas, 
generolas Papagos, šiandien ofi
cialiai įžengė j Koricą ir ten 
perkėlė graikų kariuomenės šta
bą- '

štabo apskaičiavimai rodo, 
kad graikų kariuomenė atėmė 
iš fašistų daugiau patrankų, 
negu graikų kariuomenė turėjo 
karo pradžioje. Graikų kavale
rija veja bėgančius italių ir 
kasdien atvaro daug belaisvių.

( Turkų ministeris sako, kad 
Rumunijos įjungimas į karo są
jungą neturi jokios reikšmės, 
nes vokiečiai ją jau ir anks
čiau valdė.

Visa turkų spauda tvirtina, 
jog turkai pastos kelią visiems 
įsibrovėliams. Jeigu vokiečiai 
norės jėga kraštan įsiveržti, ko
vos griežtai ir prieš juos.

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 24 
d’. — Bulgarijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji nėra pasiryžusi 
siųsti graikams jokio ultimatu
mo Trakijos reikalu. Bulgarai 
įvedė telefonų kontrolę, stipri
na krašto apsaugą, bet nesiun
čia didesnių kariuomenės viene
tų į pietų provincijas ir nėra 
pasiryžę kenkti graikams.

Bulgarų visuomenė kreipia 
didelio dėmesio į karą Albani
joj. Jeigu Italija prašys Hitle
rio pagelbos nuo graikų apsi
ginti, tai Italijos prestyžas nu
smuks visose Balkanų valsty
bėse. Bus suduotas didelis smū
gis visam fašizmo režimui.

Bulgarijoj plačiai komentuo
jamas rusų pareiškimas, kuria
me tvirtinama, s ka$-' Balkanų 
valstybių įtraūkinias į “ftšiės” 
karo sąjungą vyksta be dabar
tinių sovietų valdovų pritari
mo.

Albanai padeda 
mušti italus

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 24 
d. — Teko patirti, kad vienas 
albanų batalijonas, kurį italai 
buvo mobilizavę karui vesti 
prieš graikus, nušovė koman
davusius italų karininkus ir 30 
itališkų kareivių. Vėliau bata
li jonas perėjo su visais gink
lais pas graikus.

Apie 500 Albanijos savano
rių gilioje užfrontėje visiškai 
sunaikino vieną motorizuotą ita
lų koloną, kuri skubėjo pastoti 
kelią graikams.

Anglų pagelba grai
kams yra didelė

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 24 
d. — Turima tikrų žinių, kad 
anglų pagelba graikams yra 
daug didesnė, negu oficialus 
britų pranešimai sako. Karo 
laivų, orlaivių, automobilių ir 
kareivių skaičius Graikijoj yra 
didelis. ,

Anglai sąmoningai mažina pa
gelbos dydį, kad' atrodytų, jog 
ir mažos tautos gali gerai di
delį priešą sumušti.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
24 d. — Dies komitetas šian
dien informavo, jog netrukus 
bus paskelbtas raportas apie vi
są komunistų partijos veikimą 
Suvienytose Valstybėse.

Jis turi medžiagos, kuri įro
do, kad Amerikos komunistai 
yra Maskvos įsakymų pildyto- 
jai ir sovietų Rusijos valdovai 
norėtų Amerikoj padaryti re
voliuciją.

, . ■ L : NAUJIErtU-ACMfc Telepho.
Gen. lon Antoncscu (po kairei), Rumunijos diktatorius, Joachiin von Rib- 

bentrop lydimas, vyksta pas Hitlerį konferencijom

MURRAY LAIS
Green netiki taikos 

galimttųiais
■ —„——--------------------

NEW ORLEANS, lapkr. 24 
d. William Green, AFL pir
mininkas, kalbėdamas apie tai
kos galimumus'- profesinių orga- 
pizącijų tarpe, pareiškė labai 
dideliu -abejonių tuo reikalu.

Jeigu Murray butų laisvas 
žmogus, sako, ir turėtų teisę 
laisvai veikti,'tai galima butų 
ir prie kokio'nors sutarimo pri
eiti, bet Murray nėra laisvu 
žmogumi, jo veikimo laisvė yra 
suvaržyta.

George Metiny, AFL iždinin
kas, sako, kad CIO priėmė nu
tarimą susitaikyti su AFL dar 
1937 metais, tas nutarimas 
šiandien galioja, todėl galima 
tikėtis, jog pavyks susitarti.

Baigta CIO kon
vencija

ATLANTIC CITY, N. J., lap
kričio 24 d. — Murray, naujai 
išrinktas CIO prezidentas pa
reiškė, kad organizacija dės pa
stangas dar labiau sustiprinti 
savo eiles. Stengsis įtraukti į 
CIO visus darbininkus.

CIO konvencija pasibaigė, 
priimdama šias dvi svarbias re
zoliucijas: pasmerkė nacizmą, 
fašizmą ir komunizmą, kaip 
kenksmingas pasaulėžiuras dar
bininkų judėjimui; nesitaikyti 
su AFL, kol taika nebus daro
ma sulig CIO nubrėžtais termi
nais.

Anglai ispanams 
moka duoną

GIBRALTARAS, . lapkr., 24 
d. — Pranešama, kad Gibral
taro sustiprino darbuose dir
bantieji darbininkai gauna už
mokestį ne pinigais, bet mai
sto produktais.

Ispanijos darbininkai nieko 
negali nusipirkti už gautus pi
nigus, nęs Ispanijoj nieko nė
ra. Jie senai prašė britų, kad 
jiems mokėtų maisto produk
tais. /
/.v Dabar po darbo kiekvienas 
ispanas nešasi ryšulėlį maisto. 
Jis yra labai patenkintas, nes 
parneša šeimynai truputį duo
nos ir kitų

Rumunija įjungta 
“ašies” sąjungon

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 24 d. — Oficiali vokie
čių agentūra praneša, kad Ru
munija šiandien tapo įjungta 
į Vokietijds, Italijos, Japonijos 
ir Vengrijos karosų jungą.
'’Ribbentropas ,ta proga pasu-, 

kė ka|bą, pabrėždamas, kad 
“ašies” valstybių laimėjimas 
yra tikras ir netrukus Anglija 
bus sumušta. ■ .

Pasirašymo metu buvo labai 
nejauki scena tarp Rumunijos 
ir Vengrijos ministeriu. Ven
grai nesenai atėmė iš Rumuni
jos Transilvaniją, todėl rumu
nai jų. nesveikino, nors ir buvo 
priversti pasirašyti tame pačia
me dokumente.

Amerika padeda 
turkams

WASHINGTON, D. C., lapk. 
24 d. — Oficialus sluoksniai 
praneša, kad paskutiniais lai
kais Turkija gavo iš Suvienytų 
Valstybių kariškų lėktuvų, gin
klų ir įvairios rūšies amunici
jos dviejų milijonų dolerių su
mai.

Turkų ambasadorius Ertegun 
tarėsi su užsienio departamen
to valdininkais, ir kąd ginklų 
pardavimas Turkijai butų su
stiprintas.

Prancūzijoj įsteigta 
“keršytojų falange”

TOULOUSE, Francuzija, lap
kričio 24 d. — Amerikos ko
respondentai praneša, kad Tou- 
louse mieste įsteigta “keršyto
jų falange”.

Šios slaptos franeuzų orga
nizacijos. tikslas yra atkeršyti 
karo kaltininkams; išlaisvinti 
visas pavergtas Europos tau
tas; atskirti Francuziją nuo na
cių Vokietijos ir sukurti lais
vą tautų federaciją visoje Eu
ropoje,

Keršytojų fąlangės veikimas 
yra slaptas, jos narių paklus
numas privalo būti labai dide
lis ir jie žada vartoti asmeni
nį terorą savo priešams naikin
ti. ;>!'*

* Pirmon eilėn nukentės nacių 
agentai, kurie veikia dabartines 
Francuzijos teritorijoj.

re SUVARŽYTA
Britai baigia aukso 

atsargą
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

24 čĮ. — Vakar sugrįžęs britu 
ambasadorius lord Lbthian pa
reiškė spaudos atstovams, kad 
britai jau baigia savo, aukso 
atsargą ir ilgai negalės grynais 
pinigais mokėti už gaunamus 
ginklus.

Britai išleido labai dideles 
sumas ginklams įsigyti' ir ka
rui vesti. Britai yra įsitikinę, 
jog jie laimūs šį karą, bet pri
valės gauti tani tikslui reika
lingų paskolų.

Abejoja Lothian pa
reiškimais

WASHINGTON, D. C., lapk. 
24 d. — Kongreso užsienio ko
misijos narys Bloom, abejoja 
lordo Lothian pareiškimais. Jis 
mano, kad Anglija yra pakan
kamai turtinga, kad galėtų mo
kėti už perkamus ginklus.

Kiti senatoriai ir kongresma- 
nai. netiki, kad turtingiausia 
pasaulio imperija taip greitai 
baigtų savo išteklius.

Nekaltai išsėdėjo 
7 m. kalėjime

MONTGOMERY, Ala., lapkr. 
24 d. — Teismo organai vakar 
atsiprašė ir paleido laisvėn tris 
kalinius, kurie visai nekaltai 
išbuvo kalėjime septynis me
tus.

Prieš 7 metus buvo apiplėš
tas Berry bankas ir teismas 
juos nuteisė kalėti ilgiems me
tams. Nuteistieji visą laiką 
tvirtino, jog jie yra nekalti.

Tikrąjį plėšiką pradėjo sąži
nė graužti, kad nekaltai sėdi 
trys jauni vyrai, jis atėjo pas 
teisėją, papasakojo teisybę ir 
nekaltai nuteistieji tapo palei
sti: Dabar jis pats tapo paso
dintas. - •’ 

/ Giedras ir vėsesnis.
Saulė teka 6:50 v. r., leid

žiasi 4:23 v. v.

Dekanozovas paskir
tas ambasadorium

Berlyne
MASKVA, Rusija, lapkr. 24 

d. — Sovietų vyriausybė šian
dien pranešė, kad paskyrė so
vietų ambasadorium Berlyne 
vicekomisarą Dekanozovą.

Škvarcevas buvo pasiųstas j 
Berlyną, kai buvo pasirašyta 
Hitlerio ir Stalino sutartis pra
eitais metais. Dabar jis atšauk
tas.

Dekanozovas lydėjo Molotovą 
į Berlyną ir dalyvavo visliose 
slaptuose pasitarimuose. Deka- 

’.ozovas savo karjerą pradėjo 
tarnaudamas čekoje. Jis pasky- 
ė Paleckį Lietuvos prezidentu 

Ir likvidavo Lietuvos neprikląu- 
.omybę.

Jurininkai bėga nuo 
Petaino

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
24 d-. — Anglijon atvyko du 
franeuzų laivai čia gyvenusių 
franeuzų piliečių parsivežti.

Kai tiktai laivai įplaukė į 
Anglijos uostą, didelė jurinin
kų dauguma atsisakė grįžti at
gal į Francuzija. 50 juros ka
rininkų ir 1,500 jurininkų - nu
tarė prisidėti prie de Gaųile,
Ęrancųzų laivai neturi pakan
kamai įgulos laivams sugrąžin
ti. venimo sąlygos Petaino Fran-

Daugelis norėjusių. Francuzi- euzijoj. Franeuzų dauguma yra 
jon grįžti atsisakė važiuoti, kai nusistačiusi prieš Petainą.

ANGLAI IŠARDĖ ITALU BAZĘ BARI
Bombarduoti italų 
fabrikai šiaurėje

BERNAS, Šveicarija, lapkr. 
24 d. — Praeitą naktį Šveica
riją perskrido britų orlaiviai, 
kurie bombardavo Milano ir Tu
rino apylinkėse besirandančius? 
italų karo fabrikus. Britai per
skrido Šveicariją didelėj aukš
tumoj.

Nori atskirti Italiją 
nuo vokiečių

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
24 d. — More Belisha, buvę? 
anglų karo ministeris, reikalau
ja stipriau padėti graikams.

Jis siūlo vyriausybei labai 
smarkiai mušti Italiją, bombar
duoti visus jos miestus ir su
trukdyti transportą juromis.

Keli stipresni smūgiai pri

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
r / . ’

— Von Papeno adjutantas orlaiviu išskrido į Berlyną. Jis 
veža Hitleriui turkų vyriausybės atsakymą į naujus vokiečių 
reikalavimus.

— Graikų kariuomenė paėmė Argyrokastro aukštumas iš 
kur gali apšaudyti miestą. Graikai jau įsiveržė 19 mylių Alba
nijos gilumon pietų pakraščiuose. Italų laivai jau negali pasiek
ti Dodekaneso salų. Graikai paėmė Moscopolį.

— Vichy vyriausybė mano, kad britų orlaiviai vakar bom- 
bardaįvo Mariseilles miestą. Užmušta 4 moterys. Reikalauja 
britų sumokėti nuostolius.

—• Anglai Gibraltaran atsiuntė daugiau kareivių. Britai 
yra pasiruošę Gibraltare išsilaikyti ištisus metus, jeigu vokie
čiai juos pultų per Ispaniją.

Slovakijos valdžia atvyko Berlynan įsijungti į “ašį”.
— Popiežius pasakė kalbą, prašydamas nutraukti karą ir 

įgyvendinti taiką.
— Britų vyriausybė paskelbė, jog anglų orlaiviai nebom

bardavo Marseilles. Vokiečiai arba italai galėjo tai padaryti, 
išmesdami karo metu paimtas britų gamintas bombas.

Leahy USA ambasa
dorius Francuzijoj
HYDE PARK, N. Y., lapkr. 

24 d. — Vakar respublikos pre
zidentas paskyrė admirolą Lea
hy Suvienytų Amerikos Valsty
bių ambasadorium Petaino 
Francuzijai.

Manoma, kad Rooseveltas, 
norėdamas labiau paveikti mar
šalą Petainą, pasirinko kariš- 
kj.

Admirolas Leahy buvo Ame
rikos gubernatorium Puerto Ri- 
co. Visą laiką Leahy buvo la
bai aktyviu kariu laivyno mi
nisterijos darbuose ir žino ka- 
kO laivyno reikšmę karo metu.

Šen. George paskir
tas užsienio komisi

ją vadovauti
WASHINGTON, D. C., lapk. 

24 d. — Demokratai šiandien 
nutarė paskirti senatorių Wal- 
ter George užimti užsienio re:-, 
kalų komisijos pirmininko vie
tą. Anksčiau šią vietą turėjo 
senatorius Pittman, kuris nese
nai mirė.

Senątorius Barkley pasiūlys 
siutui patvirtinti George mi- 
nėtoj vietoj.

jurininkai išaiŠliino kekios gy- 

vers Italiją nutraukti karą ir 
visiškai atskirs ją nuo vokie
čių. Italijoj didelis nepasitenki
nimas.

Paskandinti trans
porto laivai

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 24 
d. — Britų karo pranešimas 
skelbia, kad anglų bombanešiai 
padarė labai didelių nuostolių 
italų karo bazėje Bari.

Bombanešiai paskandino ke
lis italų laivus, uždegė benzino 
atsargas, išardė uostą ir sukė
lė labai didelių gaisrų. Gaisrai 
buvo toki dideli, kad visas pa
kraštys kelias valandas buvo 
nušviestas. x

Iš Bari italai siuntė karei
vius ir amuniciją į Albaniją. 
Vargu italai galės daugiau Ba
ri baze naudotis.
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Dede Amerikonas
| M-^te

(Tęsinys) .
(ierai, mamyte, gerai bus i* 

čionai; žinote, kad neesame ko
kie nors ponai iš pakajų, bot to
kie patys gaspadoriai, kaip ir 
jųs^ — kalbėjo Antanas, — prie 
virtuvės skoniu esame pripra* 
tę ir jisai mums yra malonus.

—Nu, sveteliai, jeigu JaU šei
mininkė liepia, tai pi iešintis lie- 
galima, nes šeimoje turi būti 
ne tiktai klausimas, bet ir su
siklausymas.

—Svečiai sustojo ir kartu su 
Nemekšais išėjo į seklyčią. Se
klyčioje tai jau iš tikrųjų bu
vo gera ir jauku, nes Barbora 
žinodama, kad bus piršliai, se
klyčioje ne tiktai pakūreno pe
čių, bet ją taip išvėdino ir iš
dulkino, kad jinai įgavo visai 
kitą išvaizdą. Morkaitis net nu
stebo, kad Neinėkšų seklyčia 
taip gražiai išrodo, kaip Šim
kaičių klebono pakajus.

—Na, sveteliui, turi būti su 
dideliais reikalais atėjote, —ne
iškentusi ėmė klausinėti Ne
mėkšienė, — gal kokių ypatin
gų naujienų papasakosite. An
tanas, tai ir dažniau jau ateina 
pas mumis, bet kaimynas Mor
kai lis tai jau visai retas musų 
svečias.

NAUJIENOS, Chicago, III.
■**>

.NAii)ieuu*Auiuu 'reiuptioto

FORT SHERIDAN, tLL. — Donato E. Jonės iš 
CalUiuet City, sunkiausias tekrutaš, valgo “dėkos die-
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SUDRIKO RAD1O 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.

G
I m“

RADIOS
PO

DIDELĘS PASIRINKIMAS
LAIKRODĖLIŲ

po *9.95 auUuT
50c. įmokėti ... “K..

i $9.95 aukščiau 
Išmokėjimais.
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos

LcdaunCs, Skalbyklos, Rakandai, 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visado? 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

šaukite 
YARDS 3088

M

—Matote, kaimynai, — pra* 
dėjo Morkaitis, — be didelių 
reikalų niekur nevaikščioju, nes 
Ūkyje visuomet yra užtektinai 
darbo, o kai jau atsiranda di
desnių reikalų, lai višką reikia 
įnešti ir eiti padėti savo kaimy4 
hui, lies kaimynas be kaimyno 
gyVenti negali.

—Taigi, taigi kaimynai ii 
brangus musų sveteliai, laukia4 
me jau tų didžiųjų naujienų,— 
nekahtravo Nemėkšienė.

—Matai, močiute, šiandien 
pas jumis turime labai didelius 
darbus ir lie darbai nėra jau to
kie geri, lodei bijome ir šaky 
ii, —- filosofavo piršlys, — at4 
ėjome vogti ne tiktai brangiau* 
šio jūsų daikto, bet dar norime 
ir apiplėšti.

—Tokių negražių dalykų iš 
jūsų tai jau nelaukėme, nes ne
norėtumėm sueiti į blogus sam 
tykius, — aiškino tėvas.

—Gal susitarsime geruoju,— 
įsikišo Antanas, — tai nereikės 
hei vogti, nei plėšti.

—žinoma, žinoma, ženteli,— 
motina neiškentusi išdavė visą 
paslaptį.

—Jeigu tarsi tęs geruoju, vis
kas bus pilniausioje tvarkoje, — 
įtikinėjo piršlys, — priešingai 
darysime viską, kad savo tikslą 
pasiektumėm; pasikėsinimas iš 
musų puses labai didelis ir mes 
savo turime pasiekti.

—Tai gal, sakau, sveteliai iki 
dar nesusipykome šiek tiek iš
gersime, šį tą suvalgysime, gal, 
sakau, širdis suminkštės ir 
mums nebusite tokie dideli 
priešininkai, — prašėsi motina.

—Vaišes tai visokias priimsi
me, bet nuo savo tikslo tai jau 
neatsisakysime, nes mamytė ži
nai, kad alsiškiai tai jau tokie 
žinonės, ką jau jie nųsistąto, 
tai'būtinai turi ir įvykdyti, toks 
jau Alsos kaimo gyventojų ypa
tumas.

—Na, tėvai, tu lai jau per 
daug mažai svečiais rūpiniesi. 
Tu matai, kokie jie šiandien 
drąsus ir su kokiais blogais tik
slais, — vaišink, duok kokių 
nors gėrimų, gal, sakau, nuo to 
jiems širdys suminkštės.

—Nemokšai svečiais buvo la
ibai patenkinti, ir tą jų patenki

nimą buvo galima išskaityti iš 
jų akių. Šeimininkės, nežiūrint 
į tai, kad svečiai ir labai “žiau-

*

riai” užsirekomendavo, ant sta
lo nešė įvairius Valgius ir gė
rimus, o senis Nemokša iš to 
didelio rūpesčio ir išgąsčio at
nešė net visą gorčių Snapso, de
rikai iš visų buvo menkoki, bet 
tokiais atsitikimais tai visi su 
didžiausiu malonumu norėjo iš
gerti. Barbutė, kaip viso to ba
liaus didžiausia kaltininkė, bu
vo ypatingai patenkinta, nes ji
nai nuoširdžiai mylėjo Naručių 
Antaną ir toks ilgas šešių me
tų draugavimas tikrai jau jai 
nusibodo. Patenkinta buvo ir 
Nemėkšiene, tiktai vienas Ne
mokša nelabai buvo patenkin
tas, nes jisai savo vienturtę 
dukterį norėjo išduoti į Užne
munę, už vieni/ didelio ūkinin
ko, žadėdamas net drįs .tukštan- 
čius rublių pasogos. Nemekša 
Antaną, kaip žniogų ir kaip u- 
kininką, vertino gerai, bet ji
sai visuomet sakydavo, kad ji
sai turįs permažai žemės. No- 
tina — tai, kaip ir visos moti
nos, savo vienturtę Barbutę la-. 
bai mylėjo.

Kada svečiai užkando ir ge
rokai išgėrė, atsirado daugiau 
drąsos ir piršlys pradėjo pasa
koti kokiais tikslais jie čionai 
atėjo: . ■ '

—Na, mano mylimi kaimy-

' x>

/ ~.........

javų ir dobilų laukus tai jau 
galima iš tolo pažibti ir išskir
ti iš kitų ūkininkų^ o karvės, 
karvės tai jaii nupenėtos, kaip 
tešlos.

—Ttis viskas gerai, — pradė
jo senis Nemekša, — bet mažo
ka žemės. Keturiolika dešimti
nių tai jau mažas ūkininkas, 
be to, Juozas nors ir išvažiavo

. Ameriką, bet dokumentų, kad 
jam pamokėta dalis, jokių nė
ra ir jeigu kada jisai grįš, tuo
met tuos keturiolika dešimtinių 
reikėtų dalytis dar pusiau, tai 
jau ant septynių dešimtinių 
joks ūkininkas, bet paprastas 
paprasčiausias bobelis.

—Taip sakydamas, tėve, tu 
labai klysti, — tarė Antanas,
— turiu savo tėvo pasižadėji
mą, kad - tas Visas ūkis pfiklau- 
so tiktai man vienam, nes ma
no tėvas pažadėjo liiah vienam 
jį palikti, o ką jisai jau pažada, 
tai būtinai it ištesi.

—Žinote ką, kaimynai, ne 
tiek jau svarbu ūkio didumas,
— ėmė aiškinti piršlys, — kiek 
tinkamas ir sumanus ūkininka
vimas, nes«tikis tiktai tuomet 
duoda getą naudą, kildinę t jisai 
yra tinkamai vedamas ir tvar
komas. žiūrėkime, mano ūkis, 
kad*ir nedaugę bet už Naručių 
ūkį didesnis, bet, žiūrėkime, ja
vų Naručiai prikulia daugiau, 
gyvulių išlaiko irgi daugiau, o 
ką jau ir bekalbėti apie gyvu
lių gerumą. Esu jau senyvas 
žmogus, bet turiu pasakyti, kad 
tokio Ūkininko, taip prisirišusio 
prie ūkio, kaip Naručių Anta
nas, aš dar saVo gyvenime ne
mačiau. Viso to prisirišimo pa
dariniai tokie, kad jų ūkis pasi
darė ne tiktai geriausias, bet ir 
pelningiausias: leisdami vyres
niąją savo dukterį už vyro da
vė grynais pinigais lukštam, 
rublių, davė porą arklių, porą 
karvių. Padarę tokias išlaidas 
greitai turėjo ir kitas, nes rei
kėjo Juozą išleisti į Ameriką; 
čionai irgi reikėjo padaryti di-

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
PENIAUSIA JŪR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
n y DIENA IR NAKU

ViriTelefonai YARDS 1741-1742
AėbB-OT So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

___ J koplyčios visose
I J JbC- & 1 Chicagos dalyse

CRANE COAL COMPANY 
. 5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOtJTH 0022 
POCAMONTAS Mine Bun iš 
mainų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP *9.50
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DR. STRKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.. _ .. . . (

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

dėlės išlaidas ir visas tas išlai
das pajėgė parengti ir savo u- 
kio gaunamųjų pajamų.

—Aš nesakau, kad Naručiui Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki š 
ūkis blogas ir blogai tvarkomas, 
— tarė Nemėkša, — bet aš, 
kaip tėvas, noriu, kad mano 
vienturtė duktė išeitų už gali
mai turtingesnio vyro ir dides
nio ūkininko, todėl aš savo duk
teriai to ir linkiu. Be to, aš 
skaitausi ir su tuo, kad duoda
mas savo vienturtei dukterei to
kią pasogą ir dalį, noriu jai 
rasti turtingą ir tvarkingą 
rą.

(Bus daugiau)

su-
vy-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE'’

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą

Telefonas HEMLOCK 7899
Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

i

T

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 tollregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos; nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tek PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS

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

LIETUVIAI
Laidotuvių Direktoriaikad atėjome jumis ne tiktai ap

vogti, bet ir apiplėšti, — tarė; 
piršlys, — turiu pasakyti, ,kad 
atėjome pavogti jūsų vienturtę 
dukterį Barbutę ir . . . žinoma...

— Didelė neteisybė, kaimynė
li, turime tiktai vieną dukterį 
Ir tą pačią norite iš musų pa
vogti, — neva tai aimanavo tuo* 
tina.

—Nieko, nieko, kaimynai, už 
tai turite du sūnūs. Kaip tiktai 
mes jūsų vienturtę išvogsime} 
tai savo vyresniajam sunui lei
site Vesti ir turėsite marčią.

—Jeigu jau tokia padėtis, — 
aiškino tėvas, — tai galima pra
dėti kalbėti ne tiktai apie va
gystę, bet ir apie apiplėšimą.

— Geri kaimynai vieni ki
tiems padeda, — aiškino pirš
lys, i— mano kaimynui, Naru
čių Antanui, reikalinga. žmona 
ir gera šeimininkė, o aš, kaip 
jo artimiausias kaimynas, lai
kau sau už pareigą tokią šei
mininkę surasti. Gerai žinote, 
kad Antanas turi nors ir nedi
delį kūkį,, bet jo Ūkis pavyzdin
gai sutvarkytas ir ge.rai veda
mas, kas svarbiausia, kad v įsu s 
tuos sutvarkymus ir pagerini- 
miiš padare jisai pats. Tokianį 
tekiui tvarkyti ir vesti reikalin
ga gera šeimininkėj nes priešin
gai jo taip gerai sutvhrkytas 
Ūkis gali nukentėti.

—Taigi, taigi, piršleli, visas 
Alsps kaimas stebišl juo, -pa
sididžiuodama aiškino motinu, 

toks jaunas vyras ir taip ge
rai moka ukininkąuti. Naručių

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

ADVOKATAI

No. ' 2608

"S

•W

Pirkite tose krautuvėse, ku* 
ries garsinasi “NAUJlB3iOSE”

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

114 N. LA SALLE STREET
Room 2014 Tel. STAte 7572 

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679

gerinusių
*7.65

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

Adresas..............
Miestas ir valstija.

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
K.P.GUGIS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

COPft. 19*0, NMOtf CRAFT 1ERV1CS, IMG į

CROCHETED DOILIES PATTERN 2608
No. 2608—Nepaprastai patraukiančios servetėlė#.

(naujienos NEEDLECRAFT DEPT.

I 1739 SO. Haurted SL, Chlci^b, Ui

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė.

•mmmimiihiniIriHfį'liiiriiiiii

NARIAI
Chicagos, ‘ 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių. 
Asociacijos.

Ambulance 
Patarnavi- 

. mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

4I<<UIII<II Iii nu m Kiniu ■■ iiiniiiii

.................. .... i i< i» ■■" ----------------

.ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanici Avenue Phone YARds 4908

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

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 Sb. Halsted Street

•''. '■ ... ' ' •

I. J. ZOLP
1646 \Vest 46th Street

YARds 1419

Phone YARds 0781
|' n I M iM- •.■!■■■ ■■■

■'<. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituartlęa A^ėhuė YARds 1139

. - .-■■—* ^——*1 IM III S . ■ ———m . ..................  ■ ... , , . ■ ■ .................... ■ I

LACHAVVICZ IR SŪNŪS
2314 West 23td Place Phone CANal 2518
SKYRIUS: 43-44 Rast 108th Street Tel. Pullman 1270

v J •' • . -v 'V ū* ' * . • /• '
I I..............................»! . .............................................................................. I .........................K ' « ^11 .ilM.i. ■' .».<•

ALBERT V. PETKUS
4704 So, Western Avenlie Phone LAFayettė 8024

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

I

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswiok 0597

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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko ' 
3343 S. HALSTED ST.

t

f 
t
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Pittsbu rg h’o Naujienos
IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO

Lietuvos Sūnų 
Draugija Minėjo 
40 Metų Sukaktuves

N.S. P1TTSBURGH, Pa.
Lapkričio 10 <1. Sūnų Lietuvos 
Draugija minėjo savo 40 me
tų sukaktuves savoje svetainė
je, 818 Belmont St. Buvo su
rengus šaunų banketą. Publi
kos buvo tiek atsilankę, kad 
net netilpo nei į svetainę. Val
giai moterų buvo pagaminti la
bai rūpestingai ir su skoniu. 
Banketo tostmeisteriu buvo 
Draugijos vice-prezidentas Jo
nas Pabarčius. Buvo perstatyti 
kalbėti kunigas J. Misius, J. K. 
Mažukna, kuris kaipo senas 
Pittsburgho gyventojas trum
pais ir vaizdingais ruožais api
budino draugystės darbuotę 
laikotarpy 40 metų. Buvo pa
kviestas ir S. Balanas tarti ke
letą žodžių. Jisai pasveikino 
draugystę su tomis žymiomis 
sukaktuvėmis ir palinkėjo 
alingos darbuotės ateity.

Svečiams p.įsistiprinus 
niais valgiais ir pasibaigus
kalbų programui, buvo šokiai 
ir visi šauniai pasilinksmino.

SC <-

pra-

Lietuvių Kambario 
Naudai Vakarienė 
Ir Dovanos

S. S. PITTSBL'RGH, Pa. - 
Lapkričio 17 d. Lietuvių Pil o
čių svetainėje buvo surengta 
vakarienė ir dalinimas dovanų 
Lietuvių Kambario naudai - - 
$1,000 vertės Suvienytų Valsti
jų Bono. Vakarienes reng mn 
ir Bono dovana rūpinosi Lie
tuvių Kąmbarjo^ Koiiųteta* 
pagalba vietinių draugijų,' kad 
Įmigus Kambario įrengimo dar
bą ir visas finansines sąskai
tas.

Vakarienė pavyko neblogai, 
o boną laimėjo p. SamUlevičie
nė. Nors Bono traukimas buvo 
žadėtas daug pirmiau, bet dėl 
nesugrąžintų knygučių trauki
mas (tiVėjo būti atidėtas.

Kor.

Biblijų Studentų
Mokslas “Pildosi”

1 NAUJIENOS, Chicągo, m.

Nauja Kampanija “Kovai su Vaikų Pa
ralyžium”

tai jokie jaunikliai negali su 
jais susilyginti.

Tai yra neginčijamas įrody
mas, kad seniai gali atjaunėti, 
o kaip atjaunėja, tai yra v.ltis, 
kad bus galima išsigelbėti ir 
nuo mirties.

Kitų kolonijų seni vyrai, ku
rie turi sustyrusias kojas, turė
tų eiti mokintis šokti.

Senis.

Pasimirė Ona Bal- 
čiuvienė

SOLIO P1TTSBURGH, Pa, — 
apkričio 18 d. pasimirė Ona 

Balčiuvienc, žmona Jono Bal
čiaus, žinomo Lietuvių Mokslo 
Draugijos darbuotojo, kuris 
yra vienas iš Draugijos kūrėjų. 
Taipgi gerb. Balčiai yra vieni 
iš sėnųjų Pittsburgho lietuvių 
pionierių.

Kitą kartą apie velionę Bal- 
čiuvlenę parašysiu dau jau.

Koresp.

L

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Uragvajus nepaten

kintas ispanų 
fašistais

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
22 d. — Fašistinė Ispanijos 
spauda ir fašistiški studentai 
kelis kartus reiškė savo nepa
sitenkinimą dėl naujai steigia
mų karo bazių Urugvajuj. Skel
bė, jog Uragvajus tampa Su v. 
Valstybių kolonija.

Urugvajaus ministeris pareiš
kė, kad jo krašto suverenumas 
nepaliestas. Bazės steigiamos 
Amerikos žemynui ginti. Pri
dėjo, kad šiuo reikalu bet kokį 
sprendimą padaryti gali tiktai 
patys Uragvajaus piliečiai. Nie
kas kitas neturi teisės kištis į 
vienokį ar kitokį krašto vyriau
sybės nutarimą.

Ispanų fašistams labai nepa
tiko toks pareiškimas.

Prezidentas Roosevelt’as šiemet paskyrė Keith Morgan iš New 
Yorko pirmininkauti vyr. komitetui kuris rūpinasi plačia kam
panija "Kovai su Vaikų Paralyžium” kuri yra sujungta su Pre
zidento Gimtadienio minėjimu. Indorsuodamas tą vajų, Preziden
tas Morganui parašė, kad Amerikos vaikų sveikata yra "musų ap
sigynimo fronto pirmoji linija.” Paveiksle matome tris žymius 
vyrus tą Prezidento laišką beskaitančius—iš kairės dešinėn: Geo. 
Allen iš Washingtono, buvęs District of Columbia komisijonierius, 
"Dešimtukų Mylios” pirmininkas; Eddie Cantor, žinomasis radio, 
kino ir scenos žvaigždė, "Dešimtukų Maršo” per radio pirminin
kas, ir Keith Morgan, nacionalis kampanijos pirmininkas.

-:-:-:-w5yvSS

tikybos dėstymas mokyklose
Amerikos Romos katalikų | Romos katalikų vadai įrodr- 

vadai labai daug rašalo išeik-1 Deja, kad kur tik tikybos dės- 
tymas mokyklose buvo apleis
tas, ten susilaukta baisių pasek
mių. Va neseniai “Bostono Dar- v *
bininkas” rašė apie Prancūzijos 
susmukimą ir pareiškė, kad, 
girdi, ten prieita^ išvadų, kad 
tauta kaip tik bedievybės 
prarado savo sveikatą. Girdi,

mą tikybos dėstymą viešose 
mokyklose. Amerikos katalikų 
kunigai gan dažnai burnas au
šina, aiškindami tą dalyką per 
pamokslus ir prakalbas. Ameri
kos Romos katalikų hierarchija 
varosi už tai, kad tikybos dės
tymas butų įvestas į viešas mo
kyklas visoje Amerikoje; - Ro-? 
mos katalikų hierarchija pripa
žįsta, kad viešose mokyklose ti-

bos dvasininkai, tai yra kad Ro
mos katalikų vaikus tikybos 
mokytų Romos katalikų kuni
gai, protestantų vaikus mokytų 
protestantų kunigai, o žydukus 
tikybos mokytų rabinai.

dimą tikybinių pamokų viešose 
inųkyklose privedė prie to, kad 
kaip “Draugas” lapkričio 19 d. 
1940 m. džiaugsmingai praneša, 
New Yorko mieste esą nutarta 
įvesti tikybinių pamokų viešose 
mokyklose po vieną valandą į 
savaitę.

Dabar pažvelkime 
kritiškai. ar iš

kykldse atsiekiama tokie geri 
rezultatai, apie kuriuos Romos 
katalikų bažnyčios vadai nuolat

lenkams negelbėjo žmoniškes- 
niais tapti. Lenkijoj tikyba ir 
Romos katalikų bažnyčia buvo 
panudota smaugimui savo bied- 
nuomenėš ir tautinių mažumų, 
ypač lietuvių ir ukrainiečių.

šitokių faktų akivaizdoje ga
lima sakyti: kur sensas tų, ku
rie taip daug ir taip dažnai ra
šo ir šneka apie reikalingumą 
ir išganingumą tikybos dėsty- 
mokyklose.

—Laikraščių Skaitytojas

II.

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, 1LL.

TT-t
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tikybos dėstymą. Girdi, Angli
joj ta pati kYyplĮs pasireiškus. 
Amerikos katalikų vadai įrodi
nėja, kad šioje šalyje atsiradę 
daug visokių iiegf^*oyių dėl neį- 
vedimo tikybiij/ų pamokų vie
šose mokyklose.

Amerikos Romos katalikų? 
Vadų’nuolatinė agitacija už jve-

Visi gerai žinome, kad caris- 
tinėjė Rusijoje “Zakon Božy“ 
visose mokyklose buvo visiems 
mokiniams būtinas dalykas. 
Taipgi visi gerai žinome, kad 
Rusijoj visi komunini nūs tvar
kos steigėjai buvo išėję mokyk
las, kur “zakon Ložij” buvo 
priverstinas. Tol.au yra žinoma, 
kad Stalinas yra išėjęs nevien. 
paprastą mokyklą, o net dvasi
nėje pravoslavų seminarijoje 
mokėsi. O vienok matome, kas 
atsitiko su Rusija, kai Stalinas 
paėmė vadovauti. Tai va ką Ru
sijai davė tikybinės mokyklos.

Buvo laikai, kad visoje vaka
rų Europoje viešpatavo Romos

mečius mokyklos buvo Romos 
katalikų kunigu ir vienuolių 
rankose. Ar tos mokyklos išgel
bėjo Europą nuo daugeriopų 
bėdų ir visokeriopų vargų? Ar 
išgelbėjo Europos katalikiškas 
tautas nuo tarptautinių karų, 
nuo revoliucijų ir visokeriopų 
išnaudojimų? Visi žinome, kad 
ne. Tos šalys, kurios buvo re- 
ligingiausios, labiausiai nuken
tėjo, Kur Romos bažnyčios ku
nigai daugiausia galybes buvo 
įgiję, ten žmonės daugiausia 
nukentėjo. Pavyzdžiui Ispanija, 
Meksika, Lenkija.

Nepriklausomoj Lenkijoj tb 
kybą mokyklose ir visame vie
šame gyvenime buvo įsiviešpa
tavusi tiek/kibk ten to reikala
vo Romos katalikų bažnyčia. O 
ark
Ii ir ten Vykinti socialį teisiu-

kinti žmonišką sugyvenimą su 
lietuviais, ukrainiečiais, čekais 
ir kitomis mažumomis? Ar 'tas 
lenkams . pagelbėjo sudaryti 
žmoniškus ryšius su kaimynis- 
koniis valstybėmis? Ar tas iš
gelbėjo Lenkiją nuo susmuki
mo? Visi žinome, kad tikyba

r.

SMULKIOS ŽINIOS

USA gali išgelbėti 
civilizaciją

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimartis.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

TOKIO, Japonija, lapkr. 22 
d. — Japonijos užsienio reika
lų ministeris Matsuoka pareiš
kė, kad Japonija prisidėjo prie 
karo sąjungos norėdama suvar
žyti USA, bet nemanė priešin
tis jos interesams.

Jeigu USA bus įvelta į karą, 
tai dabartinei civilizacijai ateis 
galas. Amerika viena gali iš
gelbėti pasaulį nuo šios katas
trofos, neidama i kara.

SUSPROGDINTA VIENINTE
LĖ KINIEČIŲ IĖKTUVŲ 

DIRBTUVĖ

L0IWING, Kinija, lapkr. 22
— Japonų karo lėktuvai per

skrido aukštus franeuzų Indo- 
kinijos kalnus ir bombardavo 
vienintelę kiniečių orlaivių dirb
tuvę.

7 metus amerikiečiai dirbo 
dirbtuvei pastatyti, o japonai 
ją išardė. Jiems pavyko sužei
sti 70 kiniečių darbininkų.

Amerikos inžinieriai turi vil
čių dirbtuvę 'vėl atstatyti, nes 
japonai nesugebėjo jos visiškai 
išardyti. Gal būt teks ją per
kelti krašto gilumon.

Darbininkas Žuvo 
Bravoro Sprogime

Peter B. Fox Brevving Com- 
pany bravore, 2626 West Mon- 
roe Street, sprogo didžiulis ku
bilas alaus ir 
darbininką 
kino.

žuvo 26 
berke, nuo 
Kubile 
alaus.

užvirtęs vieną 
mirtinai jį sutriuš-

metų Herman Dub- 
2928 West Monroe. 

buvo 4,000 galionų

AR JŪS RŪKOT CIGARETĘ, KURISYRA^RŪKYTOJ® CIGARETAS

SPECIALI

PasiūlaLIFE
ENTALPIA

Garantuoti arba 
pinigai grąžinami

MONEY-BACK
aUARANTM

ną

AN'”

Dantini
PLEITU
10 mėnesių
užmokėti

VULCANITE PLEITAI $
Apribotam Laikui Tik

• Drūti ir Gyvi
• R’ižavi Gumai
• Išrodo Natūralus

Be stogiuko, permatomi ir dali
niai pleitai—Ateikite apskaičia

vimui DYKAI.
SPECIAL 
GRAŽL’H 

EXCKLlTE 
FLEITAS no

$1760
Kiti iki

į*Atsineikit 6| nkelblmą!
r1.8 .00 perkant
IVertas ^* naujus pleitus.

PLEITAI 
TAISOMI 

Taip f f .00 
žemai 
kaip
PleitaS rami
nami nuo 
įspaudu rau
tu nuo lais- 
niuotų dan
tistų.

VISAI RUŽ. 
Nminaikina- 

natnl po

f 35.00

Excel Dental Lab
32 W. WASHINGTON ST. 

Tel. DEAtborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

arcus
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.

Seniai “at'aunėja

CARNEG1E, Pa.

PATTERN BOOK

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

•n

Kiek me-
Bibljos 

kad nuo

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St. 
Chicago, HL

£
&

B EITE DAVIS 
žvaigždė Warn«r Bros, dabartinio 

veikalo 
"THE LETTER"

M

Studentus ske biant, 
tų ir tų melų žmonės nemirs.

Pas mus Carnegie lietuvių 
tarpe jau tas Biblistų mokslas 
pradeda pildytis, tik gal ir ne 
visai taip, kaip buvo skelbia
ma. Kol kas dar pas mus žmo
nės miršta, bet y ra vilties, kad 
turės sustoti ir mirti, nes kai 
kurie seni vyrai sulaukę dau
giau kaip cO metų amžiaus 
pradeda atjaunėti, mokinasi 
šokti ir už šokių lekcijas moka 
gana brangiai. Reikia pasakyti, 
kad tiems seniems vyrams šo- 
kių lekcijos pagelbsti ir jie jau 
yra tikrai atjaunėję. Baliuos.*

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

■■

Kiekvienai žingsni* pagaminime Cheiter- 
field CigaretŲ yra prityrusiu inspektorių 
užžlurėtas. Čia vienas peržiuro ".sauja** 
tabako prlei išsiuntimą j koteliu vieta 
kur kiekviena kotelio dalis1 yra nuimta. 
(Kaip matome naujame veikalo “TO~ 
BACCOLAND, U. S. A.’’)

CH.£sr^°

Geresnį skonį f
r0kytoiams

Jo tikra kombinacija geriausiu fak i 
kūne auga, ir jo moderniSc^bakų’ 
gaminimo budai nadam r£l CIgaretV

pa pakelio. Todėl žmonės
J c

Ch^kc1jUS^ sekanti Pakelį 
f Jie kankina su 

m Atsktat Lengvesniu, Vešesniu 
Geresniu Skoniu.

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

' padarykite^- ■ 1
>hestenfeįy
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The Eithuanian Daily News

Published Daily Except SUnday by
The Llthuanian 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.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ---------------- _____ $8.0b
Pusei mėtų  ....... ............ 4.00
Trims mėnesiams_____ ;___ 2.00
Dviem mėnesiams  „___ 1.50
Vienam mėnesiui .................„ .75

Chięagoj per išsiuntinėtojus:
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Entered as Second Class Mattefr 
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March 3rd 1879.
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riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted S t., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Jungtinėse Valstijose, ne Chięagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ..................   $5.00
Pusėi metų .......................    2.75
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Pinigus reikia siųsti pašto Moriey 

Ofderiu kartu su užsakymu;

Britanijos finansai
Sugrįžęs iš Londono, britų ambasadorius Jungtinė

se Valstijose, lordas Lothian, pareiškė spaudos atsto
vams, kad karas baigia išsemti Britanijos finansinius 
šaltinius. Už kokių šešių mėnesių anglai susidursią su 
problema; kaip užmokėti už lėktuvus, ginklus, amunici
ją it įvairias kdro medžiagas, kuriuos jie užsako Ame
rikoje.

Iki šiol anglai mokėjo už viską grynais pinigais. 
Karui prasidedant, pereitų metų rugsėjo mėnesį, Ang
lija turėjo Jungtinėse Valstijose daugiau kaip keturis 
bilionus dolerių ($4,320,000,000) aukso, balanso dole
riuose, bondsų ir akcijų (šėrų), kurie gali būti urnai pa
versti pinigais. Kiek iš tos sumos anglai per tuos 15 
mėnesių išleido, tikrai nėra žinoma. Anglijos pirkimų 
misija šioje šalyje neseniai paskelbė spaudoje, kad iki 
lapkričio 1 d. anglai davė užsakymų Amerikoje už pus
trečio biliono dolerių ($3,500,000,000).

Tie užsakymai dar toli-gražu nėra išpildyti, todėl 
anglai vargiai bus iki šiol sumokėję Amerikai už karo 
pabūklus du bilionu dolerių. Didesnioji dalis jos kredi
tų, siekusių virš keturių bilionų dolerių, tur būt, dar 
nėra suvartota.

Bet karo finansavimo klausimas turės anglams 
ateiti anksčiau ar vėliau. Jeigu jie nori sumušti Hitlerį, 
jie turi gauti iš Amerikos daug daugiau lėktuvų, laivų 
ir ginklų, negu per pirmuosius 15 karo mėnesių. Hitle
rio rankose yra ne tiktai Vokietijos karo industrija, 
bet ir .Čekoslovakijos, Francuzijos, Lenkijos, Belgijos, 
Holandijoš, Skandinavijqshr ^alkanų šalių. Jam padė- 

‘•"da if’^OVfėtų Rusija.' Taigi Anglijau tenka lenktyniuoti, 
kuone su viso Europos kontinento "pramonės jėgomis. 
Tai be galo sunkios lenktynės.

Jas laimėti Anglija gali tiktai su Amerikos pagal
ba, ir tai tiktai tuomet, kai Amerika panaudos karo 
reikalams labai didelę dalį savo gamybos. Kol kas Ame
rikoje dirba karo užsakymus tiktai septinta dalis jos 
pramonės, ir tiktai pusę to, kas yra pagaminama, Jung
tinės Valstijos paveda Anglijai. Iki lapkričio mėnesio ji 
negaudavo, nė tiek. Ateinančiais metais, kurie veikiau
sia bus kritingiausi ir sunkiausi Anglijai, demokratijų 
karo pastangos turės būti padidintos kelis kartus.

Todėl Anglijos ambasadorius visai teisingai nurodė, 
kad neilgai trukus Anglijai teks žiūrėti, iš kur gavus 
pinigų karui tęsti. Geriau šitą klausimą, pradėti svars
tyti tuo jaus, negu laukti, iki ateis kiizė;

Kitokios išeities, matyt, nebus, kaip AmeFika bUS 
priversta vėl skolinti anglams. O kad ji galėtų akolihti; 
reikės atšaukti Johnsono aktą, kufis draudžia duoti 
naujų paskolų valstybėms, sustojusioms mokėti pareito
jo karo skolas. Tarpe tų “nusikaltėlių” yra ir Anglija. 
Bet jeigu Anglija, dėl stokos pinigų nebegalėtų lęšti ka
ro ir butų Sumušta, tuomet jos praeities skolos vistiėk 
butų dingusios ir, be to, Amerika atsidurtų labai pav6j 
Jingoje padėtyje.

Daug išmintingiau yra Amerikai padėti anglams 
visais savo fiiiaftsiniais resursais, kol jie mušasi su na
ciais, negu leisti, kad anglai pralaimėtų, ir paskui'jai 
viėnai stoti į kovą su diktatorių koalicija, kuri tuomet 
jau kontroliuos EutOpą, Aziją ir Afriką;

- y,, —l,..........................Zi

ne tiek padėti jiems, kiek pasigrobti kiek galint daugiau 
sau. Jisai tikisi, kkd karaš tęsis ilgai, abiejų kariaujan
čiųjų pūsiu jėgbs išsisems, ir tuomet jo rankose paliks 
visi grobiai, kuriuos jisai bus įgijęs kario iUėtU; b gal falit 
jam pavyks da ir gauti daiigidli; kai btiš dUFOiiia taikta

Bet kad Štalinas galėtų iš siOš pUšdUlid škėrdyRėš 
pasipelnyti — skerdynės, kurių jišūi faktiiiūi išprOVO- 
k&vO; pasirašydamas 1939 rii. fUgpiiičio 2S di šUtUMį sd 
Hitleriu ~ tai jisai turi pats į ją hėįsivėlti; ŠUskėmi
mas su Suomija jau parodė, kkd bent kiėk didėšiiįattiė 
kare sovietų Rusija susmuktų, kaip lepšė. Išimant kon
fliktą su suomiais, kurį jam pUVykO Šiaip-iUip šti 
rio generolų pagalba likviduoti; fttišijOš diktUtOFitiš iki 
šiol sugebėjo išlaikyti “neutralitetų0:

Tačiaii dabar jisai turi keblių pFObietiiU; tiitlėflS 
nori gelbėti Mūssolinį, kuris SUklupo Gteųįkijojė; Teini 
reikia Bulgarijos pritarimo, kad hUėių aHftijoš galėtų 
užpulti graikus iš rytų pusės, ttaškui Kitlėfiš iiori 
šuoti i Mažąją Aziją —- į Syfijlį it bHtų kdiltroliUojū- 
muš aliejaus laukus Mesopotdttiijojė. Rėt ėiti tėftai ji
sai gali tiktai per Turkiją. .

Čia Hitleriui reikia “draugo0 Stalitib pagūlboš: kėld 
jisai priverstų bulgarus ir turklį kUFiė yra dratigifigi 
Maskvai, nesipriešinti nacių armijų mafšaviittui per jų 
teritorijas.

Su tuo tikslu Hitleris buvo pasišaukęs į Berlyną 
Stalino komisarą Molotovą. Uabar Stalinas turi nu
spręsti; ar jisai atliks šitą patarnavimų naciams, ar ne.

Problema jam yra tuo kebiėshė, kad jisai pats no
rėtų šeimininkauti tame piet-rytinės Europos kampe; 
kuriame guli Bulgarija ir europinė Turkija. Sena Rusi
jos imperializmo ° svajonė yra paimti savo kontrolėn 
Bosporą ir Dardanelus, kad jisai turėtų niekieno nevar
žomą išėjimą iš juodosios Juros. Leidus įeiti į tą sritį 
naciams, bus sunku juos iš tenai iškrapštyti. Bet ar ga
lima jų neleisti? O jeigu jie atsisuks prieš Sovietų Są
jungą?

Bus įdomu pažiūrėti, kaip Stalinas iš šito keblumo 
išsisuks.

tai jisai turi pats į ją hėįšlvėiti; ŠUširŠUii-

AMERIKOS LIETUVIO LAIŠKAS IS
VOKIETIJOS NU 2

~ ........................ ................................
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įmonių pavyzdžių 
įmonės, štai kaip 
profesinės sąjun-

Rostselmašo dirb-

tiktai Rostsehnašo

Galvosūkis Stalinui
&

Rusijos diktatorius Stalinas eina batika už Tankas 
su Hitleriu, bet ttib pačiu laiku jisai jo bijo/

Stalinas žino gerai, kad nacių “fiureris0, jo soViotb 
nę imperiją sudraskytų j skivytus, laiiiWjęš karų su 
Anglija. Hitleris pirmiausia pasiimtų Ukrainą su jos 
derlingais juodžemio laukais, Kaukazo sritį iri jos neiš* 
semiamas aliejaus versmes ir Pabaltijo kraštus. PO to 
likusias Stalino imperijos dalis jisai paverstų Vokietijos 
kolonijomis. ■■

Bet Hitleris dar nėra laimėjęs karo, ir bolševikų 
“voždius” dar turi laiko pagalvoti, kas jam daryti* Ji* 

/ sai bijo taip pat; o gal būt dar labiau, ir Anglijos per* 
galės. Nes demokratijoms pergalėjus, visose diktatūrų 
šalyse kiltų revoliucijos, kurios nušluotų nė tiktai ‘MhU 
čę” ir “fiurerį”, bet ir pačių Kremlio “saulę”* ,

Todėl Stalinas, kooperuodamas sU naėiaišpstengiasi

KONFLIKTAS TARPE 
PROFSĄJUNGŲ IR 
ADMINISTRACIJOS

■4 ■

Susovietinę > Lietuvą, bolše
vikai pradėjo organiziioti gadi
namas “profsąjungas” (profesi
nes sąjungas arba< uhijas). Bet 
jos nėra laisvi darbininkų su
sibūrimai Savo ekonominių rėi- 
knlij gynimui, d valdžlbš įstai
gos; Tbdėl jdš yra bFgahiziib- 
jamdš “iš Viršaus”. PiFmiaūsia 
buvb Sudarytas “cehtrb biuras”, 
t. y. visų profsąjungų centrali- 
ne įstaiga. Paskui ši paskyrė 
komitetus atskirų pramonės ša
kų darbininkams, O jau šitie 
komitetai prirašinėja naritiš, 
kblėktuoja iš jų duokles ir da
vinėja jieins višokiuš jšdkyrduš;

Tačiau sovietų valdžia yra 
paėmusi į savo Fhiikds pfartiO* 
iiėš įmOiiėS; KiekVtaiiai jihOiiėi 
ji paskyrė komisarą. Taigi 
profsąjUiigų kOhiiletai yra val
džios paskirti ir įmonių komi
sarai yra valdžias paskirti.• Ir 
kiekviėiii iibri “bosauti”; Iš tO 
neišvengiafiiai kyla kdiifliktai; 
kUtie paralyžiuoja Udi’feą.

KaUniškiš “Darbininkų žo
dis” rašo, kad prbfsąjdrigų įky
riai ttukdo taiškb medžiagos 
galiiybą. Sako: :

. ^Kdi kUriose vietose prof
sąjungų skyrių komitetai pa* 
reiškė giririink&iiiš; . kad jie 
priimtų į miško ddFbuŠ tik 

‘ tbkidš darbininkus; kurie tta 
ri profsųjhiigų pažyiitėjiniUŠ; 
Kitur piįfsąjungos škyriaiiš 

. Vhldyba vietini -girihitiką net 
įspėjusi, kad per tris dienas 
privald atleisti visus dirbii- 
siUs pFlČ ihlško medžiagos 
išvežimo darbiiiiiikiiš, o atei
tyje ' samdyti lik šit ptofsą^ 
j tingų štiĮikiiuU1 kUF vįe- 
tirite gltiiiinkas ipalkas bilVO 

. atiddVęs VČžti 80 vežikų kt3 
skirais važtaraščiais, tuo Hu
du norėdamas malkas gali
mai giltai išvežti; ; Vietines 
profsąjungos skyrius griėž? 
tai pareikalavęs iš girinhil^b 
atimti iŠ.
rdščiUs it J

> ■ j ; • i . •; ■ j-

profsąjungos skyriai nusista-

tę neleisti miške dirbti tiems 
mažažemiams, kurie turi 
daugiau kaip 6 ba. žemės.”
Laikraštisreikalauja, kad 

profsąjungos, dauginus netrūk- 
dytų administracijai vykdyti 
darbų. v

Bėt kam tų profsąjungų iš 
višo reikia, kuomet valdžia yra 
paėmusi į savo rankas pranio- 
iiį ? / * \

Streikuoti darbininkai nebe
turi teisės (išleista įstatymas, 
kuris streikus griežtai drau
džia) . Statyti kolektyvius rei
kalavimus dėl algų, darbo va
landų arba darbo sąlygų už
drausta. Rengti demonstracijas 
arba kitokiais budais reikšti 
dafbihinkų nepašitėnkirihhą Ša
to bbšhiš irgi neleidžiama. Tai 
kbkį tikslų tari ttiš pfofšąjith- 
gbš?

ibš bando i šuto ekžišteilėiją 
pateisinti tab, kdd jbs Spren
džia, kata įtapti darbo, o kata 
M Kaip iš taikščiatis paduotų 
pavyzdžių iitatbiiiė; jbš daF6 tai 
Idbai dešpotiškdi. Jos liepia 
miškų utįdijbttis hėSUindyti 
dhrbininkų, kurie nėiiiOka 
duoklių pfbfšgjtingoąiš, ir jos 
visiškai užįitaudžia dirbti miš
kuose taaždžėinidriiš; tUriii- 
tiėfhs daugidii kdip (i ihhtguš 
žemės (jie, iiiatyt, taikofhi 
“kapitalistais0!).

Cįd disku, kad boišetikhi ne
suteikė darbo žiiibiitoš LiėtU* 
tpjb laisvės iF gėFovėš, O tik
tai tižFidglino jiėitiš ant špFdn- 
db (Įailgiau “bdšij” iF išUdUdb* 
tajų. ; j ,

PARAZITIŠKI PitOtSO. 
JUZAI RUSIJOJE
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Nėšėiitat Hjkd Višbš Sovietų 
Sąjuugos Įirta-šdjuzų (profšą- 
jungų) čėhttb tatybpš plėhU- 
riidš; t. y- jiįitaš stiVažidviinas, 
Kaip rąšb NW Vbrko “Sbfcih- 
iističcskij Vestaik”, 
litdš taięidjiais Mhsktbs Spštta 
doš ddtįniais; taš SUVUžiaviuidS 
pašventė dhitgiattšid laiko, .svar- 

^tydamitS; kdip sUtahžinti be 
galo išslkerojiisį prbfsųjtlziį 
“aparatą” it jo išlaidas;

Pąsifbdo, kad 179 protšoj Li
zai ir suj.iingtos su jais 80

sporto draugijų Užlaiko 203,821 
apmokamų tarnautoj ų, kuriems 
kasmet išmokama daugiau kaip 
biJUftdš rubliu tagų (apie tai 
praneša “IžVėStijd”; liepos 7 d. 
1940 iii;). 0 fiė (b daigelis 
pFOfšOjUžų taHlaUtojų ridi ne- 
iėišėldi iiiiU dtlygiiiiftią ir iš 
įmonių bei įstaigų;

Labai dužiiui profsbjUzo biu- 
toktalai Suėda datigiUU pinigų, 
degti jišdi gUUiiėt duoklių iš sa
vo narių; pavyždžiUi:

“kittvdija MkolaėVa (vie- 
hh i§ profeąjuugų eeutro ta
rybos sekretorių) pasakoja; 
kad Vteii tiktai gčfežiiikeiių 
transporte profesinės orga- 
hižaeijos turėjo 7,614 tar
nautojų; kurieids išmokami 
30 hiiliOhU rUbiių per metus; 
O iidrių duoklių tos OFgani- 
žiiėijOš gaUdhVO pėF ttietuš 
viso 22 miiiouu rublių. Ki
taip takuti!; aparatas SUėsda- 
Vb iiė tiktai VISUS narių 
duokles; bet ir dalį geležin
kelių įplaukų. Kitas centro 
tarybos sekretorius — Mos- 
katov — raportuoja: ‘Dau
gelis profsąjungų virto blo
gomis ir brangiai kainuojan
čiomis kanceliarijomis. Pa
kanka nurodyti, kad 25 prof
sąjungų centro komitetai iš
leidžia aparato išlaikymui 
tarp 100 ir 134% surenkamų 
duoklių...’ ”.
O Maskvos “Pravda” daro 

tokią pastabą:
“Profsąjungų tarnautojų 

algos suėsdavo pinigus, ku
riuos skiria ūkio organai.” 
Keletas

apie atskiras 
“darbuojasi” 
gos skyrius 
tuvėje:

“Vienas
dirbtuvės kliuba^ užlaiko 15C 
apmokamų darbininkų. To 
kliubo sporto draugija turi 
54 narius, kuriems yra už
laikomai .aparatas... iš 16 
instruktorių.” (“IzvCstija”, 
1940 m. liepos 7 d.)
Gorbunovo vardo dirbtuvėje 

profsąjungos skyrius užlaiko 
tokius “kultūros darbininkus”, 
kaip: “poilsio organizatorius”, 
“dirbantis su gyventojais”, 
“gaidų rašytojas”, “šokių ve
randos administratorius”, “sa
varankiškumo organizavimo 
instruktorius” ir t. t. Ir visi jie 
ima algas! Kai profsąjungos iž 
das išsisemia, tai juos užlaiky
ti padeda dirbtuvė.

Ltofsojuzų centru tarybos 
plėiiUhias iiutarė sumažinti pėr 
pušį pFofsojužų tarnauta jų 
skaičių; Vadinasi, vietoje 200,- 
000 iiOriiiid palikti 160,000. tik 
labai abėjotiua, ar tai btiš įvy
kinta, neš kur gi pasidės kili 
100,000 “kUltUroS darbininkų”? 
6 jie yru geri Stalinu klapčiu
kai;

liet khin jie iš viso y ta rei
kalingi? Darbininkų reikalų 
giiiti jie negali, nes visi darbi- 
iiidkai Sovietų Sąjungoje dirba 
valdžiai, o prieš valdžią kovoti 
yra uždrausta. Tokiu būda tie 
profsojuzai yra gtyhai parazi
tiškos įstaigos; kurios be jokiu 
reikalo iina duoklės iš dfltbi- 
ftitikų; kad galėtų gyventi Šim
tai tukstanėių dykaduonių.

Nė caro Rusijoje nebuvo tiek 
daug biUrOktdtU; tenkančių iš 
ddrbo židohių kraujo it pta- 
kaita, kiek jų priviso “sbviėti- 
riėjė santvafkūjė”;

. i

Skelbiihai NaUjiėtiOšė 
duoda fi.audą deitO/ 
kad palios Naujienos 

lišudin^oa.

IiWrfcTli imi. ..1—I

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS0 lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir pa- 
ftiokiiUtnų.

rir-įl(,-Tlft ,.n-irt,l...ii.«.'iį.................... 0

(Ištraukos išverstos iš angliško)
(Tęsinys)

Vietoj turėti štiptų tyrą, ku
ris tautos atsparumą butų bū
davo j ęs ir džiaugęsis žmonių 
pasitikėjimu, šis senis daugiau 
rupiiiosi savo graikiškais ir si
jono Reikalais, kuriam pavyko 
tiktai suorganizuoti stiprią po
liciją, sii kiirios pagalba jis te
galėjo išsilaikyti aht šbštb, bet 
negalėjo sujungti vištį žmonių 
pašipbiešinti gręsiantiems pa
vojams. Mano nUofnbnh, jo di
džiausia kaltė buvo pavartoji
me tų neapkenčiamų ir biau- 
riti metodų paneigiant viską ka
da žmonės buvo palikti tokia- 
tae stovy, kad jie nežinojo nei 
kas darosi nei ko galima lauk
ti. Ar gali įsivaizduoti tokį “va
dą”, kuris bijojo aplankyti at
gautą Vilnių, nes jis vis dar 
rado, kad ten “perdaug pavo
jinga”. Arba dar daugiau, kad 
koks asimib verstų radiją ir 
laikraščius kiekvieną dieną 
spausdinti tekius kvailus išmis
tas: 
stės 
toli 
vos 
nais 
divizijos Lietuvoje pridavė pa- 
pildbmą garantiją, kad šalies 
nepriklausomybė bus išlaikyta”. 
Vienu laikotarpiu aš išgirdau 
tokius rimtus gandus, kad bu
vo padarytas bandymas išgrū
sti jį (kiek him out) iš vald
žios ir pastatyti stiprią vald
žią, kurt nebijotų pavojų ir ne
parduotų savo šalies nepriklau
somybės taip pigiai, kaip kad 
jis norėjo. Man apleidžiant Lie
tuvą, ne iš vieno karininko lu
pų aš išgirdau apie gėdą ir ne
garbę atneštą ant Lietuvos ka
riuomenės, kuri nors maža, bet 
būvį skąitonia viena iš geriau
sių visoj Pabalty, ir kurios ap
ginklavimas beveik prilygo Fin- 
landijos. Keli “didvyriai” su 
įsakymu “išvengti kraujo pra
liejimo” nusprendė priimti rau
donųjų sąlygas ir tuom pačiu 
padarė tą kraujo praliejimą 
perdaug vienpusišku. Bet dar 
liūdniau buvo girdėti apie to
kius sutvėrimus kaip “genero
las” Vitkauskas; kuris staigiai 
suraudonėjo ir nerado pakan
kamai žodžių išgirti naująją si
stemą. Jį galima butų paskai
tyti Lietuvos judošiu Nr. 1. 
Antro numerio judošiu be jo
kiu ginčų gatiiiia butų paskai
tyti pbėtą Liudą Girą, kuris 
ntiėjd Už visų ribų. Jis pirmas 
iš višbS grUpės pasitiko paleis
tus katihiUš ir kada vartai at
sidarė, jis apkabihb patį pirmą 
žydelį prieš taikią. Po to vie- 
hatne šusiFinkiihe, kuris buvo 
transltabjhmaš per radiją, jis 
išdrožė kalbą žydiškai (ar ga
li ką nors panašaus įsivaizduo
ti) ir pasakė; kad jis jaute, 
kad visi esą jahi broliai, ypa
tingai jis iiirėjb simpatijų žy
dams, kurie, ahot jb, iki tol 
buVo persekidjami (f!!). Nėra 
nei vieno padoraus lietuvio, ku
ris nesutikiu, kad Girą teks 
patį pirmą pakarti; kada pra
sidės valymas, begali suprasii, 
kaip toks žmogus gali taip že
mai nupulti. Kaip žmogus gali 
parduoti savo Savigarbą ir am
bicijas už kažkokią tarnybą val
džioj ; žmogus, kuris skaitėsi 
ihtėiigehtu ir dar su mokslu, 
ypatihgai jis, kuris pretenduo
davo į atgimusios Lietuvos “po
etų” eiles. Geriausias būdas nu- 
Vaiyti tą negarbę, kurią jis at
nešė aht savo tautos; butų iš
braukti jo VhFdą iš visko, kas 
surišta, su Lietuva ir lietuvybe. 
Jis prisigyveno savo reputaci
jos (vardo) kaip mergvaikis, 
kdrio hiotiha net nežinojo, kas 
jo tetas. Ir ši gamtos nuodėme 
^ra taip giliai įleidusi šaknis 
į jb šclnios kraują, kad jo žmo
na yra pati veikliausia narė 
įvairių žydiškų komitetų ir sū
nūs, kuris yra kvailys visais

“‘Dėka Smetonos toliregy- 
ir išminties, mes esame 

už pavojų”, arba: “Lietu- 
santykiai su visais kaimy- 
yra puikus, ir raudonųjų

atžvilgiais (a sap in 
specta), kaip moksle 
privačiame gyvenime, 
gerai pažinojai ir malei kaip 
per septyneHs metas jis tfehž- 
baigė vienfefią mėtų kursų uni
versitete iki jį iš tenai išgrū
do. Dabar ir šisai seka savo 
tėvo pėdomis versdamas komu
nistų poeziją tokiu greičiu, jog 
atrodo jis bijo, kari ji gali pa
senti.

Wėll, aš frianau, kad aš per
daug gaiširiu laiką šu ta žiurke 
(tat), todėl aš tęsiu toliau. Pa
skutinės žinios iš Lietuvos yra 
ypatingai liūdnos. Aš negaliu 
patvirtinti jų tikrtimo; bėt tie 
asmenys, kurtė man papasako
jo, tebeturi ryšių su tomis vie
lotais. Jau visiems Jrta Žinoma, 
kad raudonieji jau vartoja vi
sus garsiuosius savo metodus, 
žmonės dingsta naktimis ir 
tiek apie juos tegirdima. Prie 
Kleboniškio (5 mylios už Kau
no prie Vilijos kranto) keli 
jauni piemenukai pastebėjo ka
sinėjimus. Iš pradžios jie pa
manė, kad gal kai kas mėgino 
paslėpti 
pradėjo 
sikasė

all re- 
taip ir 
Pats jį

1

kai kokius daiktus ir 
jie atkasinėti iki pra
tilęs nužudytų žmonių 
kurių tarpe buvo keli

Lietuvos kariuomenes unifor
mose. Kada aš palikau Lietuvą, 
jau buvo jaučiama, kad kari
ninkai daugiausia nukentės ir 
taip dabar ir atrodo, kad jie 
dabar atsimoka už tas klaidas 
tos “ištikimos ir išmintingos” 
valdžios, kurt yra saugi užsie
ny. Yra žinių apie savižudystes 
karininkų tarpe; žudosi tie, ku
rie negalėjo ar nenorėjo bėgti 
ir kurie dabar pabūgo suiminė- 
jimų ir kankinimų. Jeigu visi 
šie faktai butų pastatyti prieš 
visus tuos Amerikoj, kurią! vis 
dar prigaudinčjami ir mulkina
mi rusiškų agentų, aš abejoju 
ar komunistai beturėtų bent 
vieną pasekėją tenai. Užtenka 
pastudijuoti ružavųjų proble
mas ir metodus, kad pasidary
ti prieš-ružavas (anti-pink) ir 
kūne ir dusioj. Bet jeigu dar 
kelių mėnesių patyrimai prisi
deda po jįj “teisingu ir laisvu 
režimu”, tai aš manau, kad to 
pakanka dar labiau jų neap
kęsti. Ir jų tas vulgariškas al- 
sinešimas ptieš višką ir prieš 
visus tuos, kurie nėra jų ban
dos, yra toks drąsus, kad butų 
nuodėmė ir bandyti gražiuoju 
su jais apsieiti. Aš tikiu, kad 
kiekvienas blogumas, padary
tas tiems raudoniesiems, yra 
pasitarnavimas civilizacijai ir 
žmonijai ir jų judėjimo išpie
šimas iš šaknų pastatytų pa
saulį teisingumo ir kulturos 
šviesoj šimtmečiais pirmyn. Aš 
su džiaugsmu atiduočiau visą 
savo ambiciją, visą savo darbą, 
jeigu aš bučiau tikras pasitar
naudamas nors kiek, ir kada 
aš sugrįšiu Amerikon, tai 
pirmas mano žingsnis. Aš 
čiau, girdėjau ir sužinojau 
Rankamai apie juos visus, 
galėčiau įtikinti visus tuos
gautuosius (poor onds fooled) 
ir iškelti aikštėn tuos apmoka
mus raudonus agentus, kurie 
ruošia dirvą panašiai invazijai 
ir Amerikoj...

Best greetings old boy, and 
take it easy yourself. Gtectings 
also from M. —Z.

(GALAS)

bus
ma-
pa- 
kad
ap-
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Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu 
kiš į 
gali Si paskolų aht ilgų 
metų.

1139 So. Halsted Si
CHICAGO, ILL.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,—
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PAVERGTOJE LIETUVOJE PRADEDA 
TRUKTI MEDIKAMENTU

Rusų gydytojo prašymas. — Nemokamas gydymas tik 
ant popierio. — Kėdainių apskrityje kviečių apsėta 
30% mažiau kaip pernai. — “Sensacinga” žinia. — 
Plunksnakočio reikia per laikraštį ieškoti.

Susovietintoje Lietuvoje pla- nas Lietuvos diploinatas, nu vy
čiai kalbama apie tai, kad “plu- kęs Maskvon tarnybos reikalais 
iokratinė” Lietuva nesirūpinusi staigiai apsirgo ir nuėjo pas 
žmonių sveikatos reikalais. Tik, vieną pagarsėjusį rusų gydyto* 

liaudį- ją — profesorių, tai į klausimą, 
apsati- 
nemo-

girdi, “rites” rūpinamas 
mi: įsteigėme sveikatos 
gos komisariatą, įvedėm 
kainą gydymą ir 1.1.

Viskas tai butų labai 
jeigu visa tai nebūtų tiktai ant 
popierio. Štai “Tarybų Lietuva” 
įsidėjo visą straipsnį apie Kau
no universiteto klinikas, šiame 
straipsnyje žodis žodin rašoma: 
“Silpnai suorganizuotas klini
koms reikalingų medžiagų tie
kimas. Gydytojai su baime žiu
ri, jei kurią dieną visai pristigs 
medikamentų ir tvarstomosios 
medžiagos? Ką darys 
nis skyrius be fihmj 
nuotraukos daryti? 
trukumai greit grili 
Todėl padėtis aliarmuojanti”. 
Laikraštis naiviai sako: “Jei ne
galima gauti iš Vakarų, bandy
kite gauti iš Rytų”.

Straipsnio autorius arba ne
žino, arba nenori žinoti, kokio
je skandalingoje padėtyje me
dikantų ir įvairių aparatų ga
myba yra pačioje Sovietų Rusi
joje. Kai prieš kelis metus vie-

gražu,

chirurgi- 
rentgeno 
Apskritai 
prasidėti.

11. ■■■■■—
FASKVTINRS 3 DIENOS! 

tMKrfr rodofna filmą atgabenta iš
. KomIJos Chlcaton po 11 mŠnešię!

“THE GREAT 
BĖGINNING”

GTITOTO Van Buren St. prie OI U 1^1 M Michigan Avė. 
(Buvusia ‘Sdnotorte’)

Padėti Plhigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš- - $5,500,000.00
Atsargos fondas virs - - $400,000.00
Dabar Mokame tlž Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko-
laš Atit Nainy 1 iki 20 M;

LOAN ASSOClATlONoFCKicago 

jtiŠTIJi MAČkiEWICH, Pres.
Vai; 9 iki 4. Ser. 9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak.

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
N A T T JtEN QS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines Žinias. 
NAUJIENOSE ra>it® necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 
.....

kiek reikia mokėti honoraro, 
rusų profesorius paprašė jam 
atsiųsti mediciniškų adatų į- 
švirkštinimams. Prasidėjo toks 
dialogas:

“Bet ar Sovietų Rusijoje ne
gamina tokių adatų?”, paklau
sė Lietuvos diplomatas.

“Gaminti tai gamina. Bet kai 
ją įleidi į žmogaus kūną, tai 
niekuomet nesi tikras, ar ją bei 
ištrauksi!”, atsakė rusų profe* 
sorius.

Prisiminkime, kad tai kalbė
jo vienas garsiausių rusų profe
sorių, ir tai Maskvoje, sostinė
je. Tai ką butų kalbėjęs pro
vincijos eilinis gydytojas?

Pastebėkime, kad “Tarybų 
Lietuva” aprašinėja pirmaeilę 
Lietuvos ligoninę — Kauno .u- 
nivcrsiteto kliniką, kurią pasta
te “buržuazinė” Lietuva. Jeigu 
jau Kauno universiteto kliniko
se stinga medikantų, tvarsto* 
mosios medžiagos ir filmų rent
geno nuotraukoms, tai kokioj 
padėtyj yra provincijos ligoni
nės?

Taip! Sovietų Lietuvoje vei
kia sveikatos apsaugos komisa
riatas, įvestas nemokamas gy
dymas ir t.t. ir 1.1., bet — vi
sai tai tėra ant popieriaus! O 
klinikose nėra nei medikantų, 

j nei tvarstomosios medžiagos...

ČttATtTERED BY U. & 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
Tek VIRginla 1141

i >■■■>■

—Iš Kėdainių apskrities pra-Į 
nešama, kad ten šiaiš metais 
kviečių apšėta 30% mažiau 
kaip pernai. Šiemet sėja buvo 
vėluojama, nes laiku negalėjo 
įsigyti mineraLnių trąšų. Ūki
ninkai Vis tikėjosi gauti jų, to* 
dėl prisilaikė su sėja. Bet paga
liau numojo ranka ir pasėjo su 
tiek trąšų, kiek turėjo.

Uknifei^ėš djjskfityjfe žemės 
“pertvdfkyiilb” dairbdi ėsą baig
ti. Iš vlšb ritišavihU 32,500 llėi; 
Išdalinki btiVę 23;370 ha. žėihčš 
gavę d;609 šėiiiiclš. NfesUiiktl šti- 
skaičiitbiij iuėk kiekvienai šei
mai teko.

Mažeikių apskrityje tjii'iiištš 
baigė žeitiės dalinimo ddirbtiš 
Laižuvos valsčius. Ten bUvo 
nusavinto 1,272 haj o išdalinta 
tik 930 lia. Juos gavo 162 aš
menys.

Marijampolės apskrityje ild- 
savintd 27,782 ha. Patys 
formos” vykdytojai fcripažįstoj 
kad visoje apskrityje nfebtivį 
dvarų. Buvę tiktai ūkininkai; 
turėję virš 30 ha žemės j bet vi
sa ta žemė ntisavilita.

—Po visą ugalirigUjąM Sdvife- 
tų Sąjungą biivo paskleisti! 
“sensacinga^ žiiiiaį kad kdikut' 
vienanie iš kolcliOžU; įlO iiišpėk- 
tais, nbpaprdšfOjO iifiėžiUfOjėj 
išaugusi būiVė; SVėi’iariti ijOjtij 
gramų, reiškia, virš kiibgrditio. 
Tą “nepaprastą” žinią atšpdūs- 
dino ir “Tarybų Liettivd”.

Bet štai paprastas Lietuvos 
ūkininkas, Vladas PatalaiiškaŠ, 
gyv. Pabaisko valsčiuje, tJriiie- 
žių kaime, nunešė apskrities ag
ronomo įstaigon bulvę, kuri 
prie liudytojų buvo pasverta ir 
nustatyta, kad ji sveria —1.045 
gramus. Taigi paprastas Lietu
vos Ukiiiiiikas, be jokių inspek- 
tų ir Stachanoviškų metodų, pa
daro daugiau, negu Sovietuose 
kolchozai, apšviečiami Stalino 
konstitucijos saulės!

—Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demijoje pahaikiiitos visos lig
šiolinės studentų organizacijos.

—-Nacionalizuotasis “Spaudos 
Fondas”, žinoma žnygų leidyk
la ii* rašymo reikmenų parduo
tuve, dabar atidarė specialų tu
šų knygų skyrių, kuris persikė
le į biiv. šv. Kazimiero draugi
jos knygyno patalpas;

—Tarptautinis bankas persi
kėlė į Ūkio Brinko patalpas 
Kriurie, bttv. Laisvės dlejbj, b 
dabar Stalino prospekte.

—Lietuvos futbolininkai pasi
siūlė sužaisti Minške su Sovie
tų Gildijos spbrthiiiikdis;. bei 
gautas neigiailiits ritsakytnriš. 
Matyt, Minsko futbolininkai pa
būgo.

—Esrinti prie Vilniaiis uni
versiteto hūmahitarinio fakul
teto kunb kultūros katedra, 
ruošianti mokykloms kūno kul
tūros mokytojus; tuo tarpu pa
liekama veikti ir tbliaū. Tačiati 
prOgrania busianti peržiūrėta. 
Tad ir sportas būš šiibolševi- 
kintas.

—Skelbimas iš “Tarybų Lie
tuvos”: Pirksiu plUiikšhrikbtį 
“Parker”; hašyti: Katino cente, 
paštas ligi pdrbikalavimo, paso 
Ni’; 191955.

ir visa tai dėl paprasto 
plūriksnakOčib ? NenūostribU, 
hfeš iiiriškOliai yiską išpirko. Ne
veltui yra tekę Susidurti net su 
aukštais rusų karininkais^ ku
rie savo amžiuje nebuvo matę 
“Parkerio” plunksnakočio! Jie 
nustebę klausinėjo, kodėl, gir
di, nereikia hierkti į rašalinę!

jtattiėS Gallrigltei* (po dėšiUėih hriiijrišis Gtiifeagos 
titibS iririUadžėfiš.

V. Fafaienė Išrinkta 
N. Sidės SLA 228408 
Kp. Organizatore

Pasižymėjai Litu* visko j 
Veikioj;

. šlbĖ. — SLA ‘220- 
Itiji kiibįiM šiOtiiis <liteiiOiiiiS iš- 
siriiiko liaują eiiėf^ihftą orgSiii. 
žatorę Mi*s. V. Faizlehėš asihė- 
iiy. Ji savo veiklumu lietuviš
kuose rateliuose jau pasižymė
jusi ir 226-40j i kuopa tiki, kad 
naujoji organizatore žymiai šū- 
stįprins visą SLA veiklą šioj 
kolonijoj.

Ponia Faizienę. pareiškė: “Aš 
prašau visų draugų ir pažįsta
mų per mane Įsirrisyti į tą di
džiausią, seniausią ir bagočiaii- 
sią organizaciją. Aš tvirtinu, 
kad įsirašę džįįtegšitėš.

Sako„ Atsikreipkite.

“Per dabartinį vajų įsirašan- 

iiėji driF griūk 1F piiikią dovaną 
— šLA Jūbiitejiiiį Aibuhią, ku- 
fiš yFri $5 fėFtėŠ.^sLA rijjsidrau- 
šli galite Hua iki $5,ooo. 
galite te ligos pašaipų gauti.”

fa pačia p.Fbga to. Raižienė 
jteihiėiiri ŠriVO pažįšiaiiiiems, 
kad ji te ^^aujtenar uiraš nė- 
to; ■

uAF tei iiOHte įštoli į SLA ar 
tapti didžiausio itetu^ių dien- 
Fdšėio skaitytojais; tik atsi- 
teikite į iiiane, 1250 Norih 
SpriUldirig AVe., telefonas 9207, 
o aš tuoj asmeniškai pas jus 
atsilankysiu;” Mts. V. Faiza pa
sakė.

PAULINA
RUSSIAN-TUHKIBH ,BATHS 

AiLANKYKIT SVElkAfrOs Ptftft
Pirtiš naujai pertaisyta su akmerių krosriitn. čia gausite Elėkttbs 
Trytmfentus, Ultra Violet Sunshinb ir . Infra Red Light Radiations.

. . A. F. CZESN A, Savininkas
W» 45th Si. katnp. So. Paulina Stfeet

Mbtėrifhs ’ ŠerėdbihB Phonfe fedtfLEVAilD 455Ž
,,1; w ■ .į.... ųifijįįjri ii'.ii I. >a

TVd-

KIENO KALTE?
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galeliimčle užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JŲŠ cįdlitė Hžikttdli U(įti hiėtiį bįjiiiš l‘et^ 
riittoš# kUHbS užtftuiktiį imt* ttldhsnes išlaidok? Įsta
tymai jutus uždraustų UairtiOti karą iki skriaudos 
neatlygintas, kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, te Į)aširiipink llnktinią tipdfaūdip Sį)čcid- 
Ičš žė/Hoš kUirids MuJkbihfh^iėthS: vttirttbttifamk! 
klauskite apie šią updeaudij šiUhdten!

Rašom visokią Apdraudą 
uhfiiiĖa T; 14 Y P it įį V I Č I A gyvasties 
LANGŲ 7739,50. hALBtĖb ŠTREET < APVOGIMŲ

RAkANDŲ (NAUJIENŲ ĮSAME) ' Ifc fctTŲ

f- -•*■- . ... . .................... .'<V.

Oak Forest Senelių 
Prieglaudoj Numirė 
Adomas Namantas
Mirė Staigiai Niio Širdies Ligos.

Oak Forest senelių priėgthd- 
doj pereitą savaitę staigiai nu
mirė Adomas Nattiant-Neimo- 
nas. Jis biivb ripte 50 metiį Am
žiaus. Prieglaudoj išsirgo pUs- 
ttėėių Įlietų.

Apie jo mirtį “Naujienoms” 
praitešė Jahieš Kėntraš; 6003 S. 
Mdrgdh St, kuris bii¥6 artiihaš 
Vėlioiiib draūgds. kėhtraš Frišb, 
kad “Lapkričio 15 d., penkta
dienį, velionis Narnant atsikėlė 
ir jailtėši neblogai. Bevaikščio
jant staiga susmuko if htliniFė. 
Pripažinta, klid širdies liga bu
vo jo iriirties priežastim.”

Velionis pirmiau gyveno W. 
Pulhndrie kūr dirbo prie ahg- 
lių ir ledo troko.

Kentras rašo, kad “jei gimi
nės ar draugai nori tai gali kū
ną atsiimti ir palaidoti, kitaip 
jis bus palaidotas Oak Forest 
kdpūbse.”

' STUDIO TEATRAS"
VaH ttorėn priė Michigan 

Nuo 12 dieftoš iki vidiirriAkčio 
Visi lietuviai turėtų pamatyti

Pfa/ts AHtradiėhj

“Afė ive Givitlzėd”
' taipgi ‘‘Captain Moonlight’* 

k. -- __ ^-—2-7

AND

4965 
tf

BRIDGtPORTM
SHEET MET 

3216 S. Hilsted SL
Stogus, fynas, lloglatigitis

Šienų MpmtiŠnhus.
Taisome bet ką. Atnaujinime bet 

ką. Dirbąs užtikrintas. PilnaiPilnai

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesaie

4767 S. ttsltttea Si
Tel. Bouievard 0014

Bukit Malonų.* 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iŠ- 
ekžaminuot jas moderniškiausia 
tnėtodd, kurią regėjimo* mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą 

Dn John J. Smetana 
Dri Ji J. Smetana, Jr.

OtfOMEiftlSTAl
1801 Sb. Ashland Aventlė

Rampas 18-tos 
Telefcnafc CANAL 05Ž3—Chicago 

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

TreČ. ir §eŠ.t 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBES
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atšakythiiš į KlausiihtiS 
dėl gavimo pilnų Ambrikdniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph 1 Grish
4631 Š* Ashland Ave«

Chicago, Illinois
Phbne: YARDŠ 1&01

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITU
Ateikite į Phlllip’S Dfental Labo- 

ratbry kol kainas žemos
x TRŲ-F1T

fleitai

ii* ahkšė.
medžiaga 

senus
plėituS viena .... C 4 ■OO. .... 
ęberia . | |r auk§.-
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2458 WEST 63rd STREET 

Prošpcct 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MĄSKALA
Valandos ntio 10 Iki 9, šeredomis 
pagal sutar£|. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius Ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

VICTOR BAGDONAS 
LofcAt A Lt)NG blSTANCfc MOVbrtl

Pėrkraustttfh fdrhičiuSj piahūs it 
Visokius rakandus bei štoruk 
Vežam i tapnos ir kitus mifes- 
tbk Žema kaina. Musų darbas 
kižantuotafe. Taipgi prištatom an
glis į višaš ftil&te daiii.

3212 SO. Hklsted St
M&iikri TėL VitTORY 0066

Tw.waniii jrr.^i ■ ii . , , .

• FOTOGRAFAS
— *■ __ • - e- • • • • « - ’

■CONRAD 
FČiTOGiiAFAS

Studija Įrengta pir- 
< tnbk rųšlėš šu riib- 

dėmiškdthis tižiai- 
dėmiš ir Hbll^Wond 

\ Šviesomis; Darbas 
S-asu

k ■ i 7 '■ ' .ą^rnr«..7A, .rr. 
■ tĮįTTttrinm-------- ir-rrr-;-

SVEIKATOS RtlNtąAS
TONStLUS

J ACK SWIFT

LLz.1 ti TANIC 
GYROSCOPE, 

P0WERE0 
0Y ALIEN 
MAN OI WORK, 
STUPi RIES 

THE EMPLOAERS

INCREQI0LEI THAT WHEEL 
MUŠT 0E A MILE IN OlAMETEO 
AND WEIGH HUNDREDS OF 
TH0U5AND5 OF TQn5.

AND <T 15. TURIMI LlG' 
Slovvly NOvV, 0UT 
GRADUALLY PICKING

UP SPEED.

YEAH-*THE AlA’S AUVE VViFH 
5TATIC OlSGHArtGE . THAT ' 
WHAT CAU$E$ THE AURA A0OVE

THE CAATEP . L

AND I iNTENt)Jg :<3O<NG TO 
TČ GO WlTH 5CQUT Č>dWN i

. theoe >
& oo

....4 >2.00
JYDO VISAS L1GA8

MSS*_.. . *1.00
IN ADDlTlON, 
COUNT DdN^S

SHIP 13 
PAPKE O INTHE 

VAULEY 
OP MY5TERY.

CU

SMMB

Nuuiu♦ 
nAlĮCta

•prj perint ii»

•yW- -

,■ _, ___________________________________ .. ■v 1_______ ■■ , . .......... ...... , .„.j,, :
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Personalities of Interest

Say, there’s a

more widely

Moulds and

: į® irutė IMPORTANT

spectacu- 
string of 
to dazzle 
free ent-

and that is 
him as our 

this month. 
būt also in

the statė an addi- 
youths will be em-

by Michael Hovvlett, 
director.

appreciated 
it mildly.
—x—

ANNOUNCEMENT

our 
our 
re- 

štili

mining companies 
hours as they chose 
receive time and a 
after the first daily

It would be so gratifying to have 
all this moteriai and activity con- 
vcrge in one definite place so that 
we could increase our cfforts in 
other fileds of Lithuanian culture

kceping their 
for perhaps a 
extra room in 
no one uses.

POPULARITY MUŠT BE 
DESERVED

is natūrai, un-
He respects

Throughout 
tional 5,000 
ployed, statė NYA Administrator 
Mary Stuart Anderson declared.

he nor 
thought that 
Alaskan gold
• Yes, today Frank is vaca-
in his home town of Chi-

Our “scouts” are 
weather-eyes .peeled 
vacant store or an 
some building that
And, of course, they vvant to pass 
the word on that if you have any 
snggestions for them, they vvould 
certainly be 
that’s putting

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 
F. H. SadaurJcas A. S. Vaivada

several years 
his closer

Frank vvould 
miner some

Nature dipped her ladle in
A seething mass of molten men, 

And poured her fiery liquid out
Into some molds that lay about 

And made at once a varience
Far greater than the šco.pe of chanęe, 

Far greater than we make today
In shaping molds of brick and clay!

—Frank P- Šatkauskas

of whether he is idealist or realist, 
he is one popular man in the Red 
Rose Club, the Cicero Aerie of the 
Eagles. the Knights ' of Columbus, 
in the Town Hali, and wherever
he goes,—and we think he has just 
started “going places!”

—Newsy.
(Personalities of Interest are 

presented on the lašt Monday of 
each month).

So far Anthony Peter Zickus has 
not performed anything 
lar, nor does he have a 
degrees after his name 
the guard and give him
rance to the Hali of Fame. Būt, 
Anthony Peter Zickus is one of the 
most popular personalities in the 
lively town of Cicero 
why we have chosen 
“Personality of Interest’ 

Not only in Cicero,
Berwyn and the other towns there- 
about and in our great city of 
Chicago, there are many who know 
or have heard of Mr. Zickus and, 
at the mention of his name, irome- 
diately comment: 
fine chap!”

And our .predietion is that this 
young man is going to stay “fine” 
and that he will always be popu
lar and become 
known.

Why? Because he 
assuming. modest.
others’ rights and appreciates their 
individual characteristics. At the 
šame time he is self-respecting and 
commands respect and confidence 
from others.

It, undoubtedly, was all these 
ąualities that won him the chair of 
Justice of Peace which he has held 
for there and one-half years now, 
administering justice in the nu- 
merous cases that come before him, 
which from the legal standpoint 
are considered “minor” since they 
do not involve ąuestions exceeding 
$500.00, būt vvhich are of plenty 
“major” importance to the plain- 
tiff or defendant-

A Justice of the Peace also ffi- 
ciates at marriage ceremonies 
making those vows legal and bind- 
ing, būt he has nothlng to do with 
divorces for, as Justice Zickus said, 
every Justice intends those vows 
to remain binding, just as when 
a precious 
bound, how

Yes, Mr. 
what of an
pered with realism. However, wh^t 
there is of realism 
tovvard Life, is not 
būt rather simply

To see his smiling face and that 
steady, honest look of his twink- 
ling, hazel eyes, one vvould think 
he never had any encounters with 
trying realism and misfortune. Būt, 
we happen to know that when a 
boy of only four years, Anthony 
was in an accident fatal to one of 
his legs. He has by now forgotten 
that untold suffering 
ing wounds and next 
of adjustment to this 
ing world. However, 
of artificial devices,
gained his poise and took his place 
not only with būt in front of tlį/ 
ręst.

All through his years at Morton 
Junior High School and later two 
years at Loyola university, Antho
ny Zickus was a leader in many 
activities, such as the Debating 
Club, the Art Staff and in athle- 
ties, vvinning many a school letter, 
e&pecially in competitive svvimming 
matehes.

While štili at school, the ambi- 
tious youth made connections with 
the offices of the prominent Attor- 
ney Timothy J. Fell and utilized 
his spare time to run errands and 
later to assišt in every way possi
ble. Many is the law book that he 
borrowed and eagerly studies.

However, he 
decide whether 
a lawyer or an 

After leaving 
the position
Water Department of the 
Cicero and štili holds that 
as well as being a Justice of the 
Peace. Law continues to fascinate 
him, būt so does architecture. When 
trying to decide between the two 
and coming to the crossroads, what 
does he do? He makes reservations 
at the opera, for he loves music 
and finds that music makes all 
other topies seem inconsequentiaj. 
Anthony studied the violin for a 
number of years and we hear that 
he is quite an accomplished musį- 
cian.

Possibly it is the musidan in 
him that retains the idealiam vvhich 
we špoke of earlier. Būt, regardlos
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NYA Youth Preparing For Industrial Front Bric-a-Brac
BRUNO RA Y MATHEWS

NYA To Put 1,000 
More To Work By 
November 20

More than 1,000 additional youth 
from the various neighborhood sec- 
tions of Chicago who vvant to get 
job experience with pay will be 
employed November 20 by the Na
tional Youth Administration at its 
big work experience center, 153 
West Huron Street, according to an 
annoUncement 
Chicago area

t"- 1

<->xl

Pictured above are youths acguiring work experience in National Youth Admmistration 
centers, intending to take industrial part in n ation's defense program. Thirty-three centers 
will be opened in Illinois by Dec. 1, accordipg o report of State NYA administrator Mary 
Stuart Anderson.

book
sad to tear it apart. 
Zickus
idealist, though tem-

is beautifully

is štili some

Plans have also been made to 
put 1,500 more in jobs at the cen- 
ter by about December 1, Hovvlett 
said, and applications for these 
jobs will be taken at once. By that 
time all ten sho.ps in the center 
will be operating three shtfts a day, 
Howlett declared- Two shops, the 
vvoodvvorking, and the machine tool 
unit, are already employing two 
shifts a day.

The increased schedule was made 
possiBle by the fact that private 
industry is albfeorbing youth from 
the work experience center at an 
accellerated pace due to incrensed 
orders coming from the nation’s de- 

’ense program, 
More than 100 
were hired by 
the lašt three

in his outlook 
hard and cruel 
matter-of-fact.

first of heal- 
of the pangs 
swiftly mov- 
with the aid 
he soon re-

could not quite 
he vvanted to be 
architect. 
school, he

of Cashier
secured 
in the 
tovvn of 
posltion

Howlett explained. 
youth at the center 
industrial firms in 

weeks, he stated.

Psychology Museum 
On Tour Schedule 
This Week

Go To This Auction:
It’s Useful And
It’s Fun

Will Also Visit Chicago U. 
and Croat Community

Once again we’re on a scouting 
3arty. We’re scouting for a per- 
manent meeting place—a vacant 
room or some corner in this great 
big City we can call our own. Ar- 
rangements made for a club Room 
at Darius-Girenas Hali unfortun- 
atcly did not materialize. So 
collection of Lithuanian books, 
mail, our Lithuanian classes, 
hearsals and meetings are 
scattered throughout the city

GOLD MINER: When FiankGal- 
in (Geležinis) used to aatend Bi

lu .ė chorus rehearsais regularly 
ivery Thursday night 
ego neithcr 
”riends 
je an 
day . . 
tioning
ago, waiting until the sun rises 

again upon his place of employ- 
.nent, Tiller, Alaska, about 
middle of March . . . In 1937 
1938 Galzin was employed on 
Grand Coulee Dam, where

the 
and 
the 
he

became a elose friend of one of 
the engineers . . . In ’39 the engi- 
neer received a contract from a 
gold mining outfit in Alaska —and 
invited Frank to come along . . • 
Frank did, and thru the influence 
of his friend, got a job 
dozer” operator ... A 
he ex.plains, is a giant 
tractor which can push 
tons of earth before it 
is very important for
duetion in placer or surface mi
ning, the kind which is paying di- 
vidends in Alaska today . .-.

as a “bull- 
bull-dozer, 
Caterpillar 
about six 

. . . This 
mass pro-

_______ The Annual LUC Production 
There are būt two weeks left be-’whiėh this year vvill be that rollick- 

ing comedy importation from Li- 
thuania—“Teta iš Amerikos”, vvill 
be presented at the 
Auditorium, January 26, 
ets 55c. We’re vvarning 
novv, that if f they; vvant 
•philosaphical and idealistic, DON’T 
come to our production. Next week 
we’ll give 
cription of 
“My Aunt

fore Birute’s “šianapiutė” (A two 
act comic operetta) will be pre- 
sented. The list of characters are 
as follows:uy, o
Helen Vespender-Mathevvs .............

Aldona 
Aridrius 
Mykolas

Lithuanian 
1941, Tick- 
the public 
something

the South Chicago, 
Stock

Mr. Hovvlett said. Those 
for employment mušt be 

unemployed, and betvveen 
24 years old, inclusive.

Youth from
Lavvndale, Logan Sąuare, 
Yards, Rogers Park, Austin, Jeffer- 
son Park, Brighton Park, Engle- 
wood, Edgewater, Hyde Park, Wood- 
lawn, West Side, Albany Park, 
Norwkood Park, Edison Park, Lake 
View, Woodlawn, Nbrth Side, and 
other areas may make application 
for the jobs at the center imme- 
diately, 
eligible 
single, 
18 and

Shops in vvhich work experience 
can be gained include sheet metai, 
forge, machine, welding, power 
sewing for girls, radio, šilk screen 
du.plication, drafting and auto me- 
chanics.

Youth from the various neigh
borhood areas are also eligible for 
employment at any of ten resident 
work centers in various parts of 
Illinois. Revised . work schedules 
makes possible the employment of a 
totai of 365 additional youths from 
Chicago at these centers.

Each resident center comprises 
a dormitory, or suitable living 
quarters, work shops to provide 
work experience, and recreational 
facilities. Applicants accepted mušt 
pass a physical examination before 
being assigned to a center- The 
centers are located at Savanna, 
Mount Vernon, Oblong, Pere Mar- 
ąuette, Litchfield, Springfield, Nor
mai, Fort Massac, and East 
Louis.

St.

NViU 
the

for the vveek 
Tours for the

3. “Music and

You May‘ Pf</k' Up Many 
WorthWhile rThings’

The Chicago ’* Post'' , Office 
offer for sale at auction in
Nevy Post Office, locpted at Caųal 
and Van Burcn Strects, 9th floor, 
CanaI Street Side, on Tuesday and 
VVednesday, December 3 and 4, 1940, 
approximatcly eight hundred lots 
of undeliverable patcel-post mail, 
consisting of- clothing, shoes, dry 
goods, hardwarc, groceries, drugs, 
automobile parts, tires, jevvelry, 
books, and so forth.

Thc merchandise is arranged in 
lots and vvill be on exhibition Mon
day, December 2, 1940, at the above 
address, from
P.M. Catologs thereof may be ob
tained at 
lots vvill 
bidder.

The
A. M. to 
3 and 4, 
are sold.

A deposit of 50% in 
tified check vvill be
all bids. The balance due mušt be 
p aid and 
not laten 
after

fodekus A...... 
Sdmund Gedvilas 
Eve širvaitis .... Stepas (pusbernis) 
Zenon Prane ...................  Vyras
John Svitoris ......   Vyras
Aldona Rutkauskas ........  Mergina

Sunday, December 8, 1940 is the 
date, the place — the Lithuanian 
Auditorium, 3133 S- Halsted 
The price of tickets is būt 
There will be dancing after 
.performance, so make a note of 
date, the place, the time and 
sure to attend this 
tickets 
Birute

operetta ... 
may be obtained from any 
Chorus member.

—x— 
since our double rehearsals 
Mr. Sarpalius has been di- 
the chorus on Friday nites

8:30 A.M. to 4:00

home
m. at

“NYA

A tour of the first psychological 
museum in the vvorld and an op- 
portunity to see psychological ex- 
pcriments is a feature of the WPA 
Free Chicago Tours 
of December 1 to 7. 
vveek inchide:

Tuesday, December
Drama”. Visit studios in the Fine 
Arts Building. Hear hovv future 
symphony artists are trained. Tour 
a music and drama school. Meet 
at 2:30 p.m. (Rescrvations neces- 
sary. Call Monroe 9074, vveek days 
bctvvcen 9 and 3:30 p.m.)

VVednesday, December 4. “Home 
Economics at the University of 
Chicago. The first in a series of 
trips dealing with domestic Science. 
Hear an authority speak on 
economics. Meet at 2:30 p. 
Blaine Hali, 1366 E. 59th St.

Thursday, December 5-
Work Ex.perience Center”. See how 
young people are trained to enter 
various Industries and to seek their 
first jobs. Meet at 2:30 p. m., 153 
W. Huron St.

Friday, December 6. “WPA Fe- 
deral Music Project”. Visit a major 
orchestrai unit of the WPA. Learn 
how orchestrai programs are. pre- 
pared. Meet at 10 a. m- (Reserva- 
tions necessary. Call Monroe 9674, 
week days between 9 and 3:30 p. 
m.)

Friday, December G. “Croatian 
Community”. Visit a Croat church 
with its replica of an old 
shrine. Hear papular folk 
Meet at 8 p. m., Dvorak 
2000 Carpenter St-

Saturday, December 7. “Pšycho- 
logy Museum”. See uniąue psycho
logical exhibits and apparatus. 
Meet at 2:30 p.‘m., 1951 W. Madi- 
son Street.

For further Information call Mon- 
roe 9674 any week day, except 
Saturday, between 9 and 3:30 ,p.‘ m.

vvorld 
tunes. 
Park,

you a thumb nail des- 
this gay play, translated 
From America”.

—x—
WHO’S WH0

Frank Jencius, a comparatively 
new LUC rccruit, has just been el- 
ected President of his Junior Class 
at Armour College of Engineering-

PAY DIRT: Frank relates that 
most of those who had fair claims 
years ago and had abandoned 
them are back at work now . . . 
Gold sėlis for $32 and ounce, there- 
fore many sourdoughs (old timers) 
are panning as much as several 
hundred dollars vvorth a day . . . 
Employees of 
vvork as many 
per day, and 
half for hours
eight..- Thus the income is extre- 
mely large, būt so are the totai ex- 
penses .... One pays a hundred 
dollars . • . for the cheapest suit of 
clpthcs, $1.50 for. a breakfast of 
bacon and eggs, $150 a montji for 
board, etė. If you go to tovvn for 
a good time, you vvill be disappoin- 
tcd unless you have at least $50 
to spend..- Despite all this, Frank 
has returned from his first work- 
ing season of four and half months 
in Alaska with enough surplus to 
carry him thru the lean months.. 
He’s anxious to get back there, 
būt at the šame time admonishes 
others not to plan to

1 with the intentions 
job . .. Unless one has 
knovvledge of Diesel
even better acąuaintance vvith a 
higher up, Alaska can be more 
dismal than the Chicago “back of

that tinie and place. Alį 
be sold to thc highest

sale vvill continue from 8:30 
4:00 P.M. on December 
1949, until all articles

cash or cer- 
required on

the

merchandise removed 
than twenty four hours 
elose of the sale.

Ernest J. Kruetgen.
Postmaster.

all

Ever 
began, 
recting 
and we feel we should give credit
where credit is due. And therefore 
we thank Mr. Sarpalius, who is by 
the way, a reknovvned composer and 
the recomposer of Miko Petrausko 
“Šianapiutė” (Harvest Time), for 
his splendid 'coo.peration vvith and 
direction of the Birutė Chorus.

—x—
There are būt a few rehearsals 

left before our operetta so how 
about making a point of shovving 
up to all Monday and Friday re
hearsals at 8 P- M. sharp.

—x—
The news came to me a bit late 

būt nevertheless vvelcome ... Milton 
Kampikas celebrated his 
October 31 ... A Happy 
even if we are a wee bit

—x—
Birute Chorus extends

sym.pathy to Marcella Mecknes up
on the death of her mother.

Aldona Rutkauskas

St.
.65.
the
the Frank had attended Wilson Jr. Col-
ke lege for one-half year before trans-

ferring to Armour vvhere his scho- 
larship and his fine spirits vvon for
him the presidency of his class. jthe yards” distriet on a Saturday 
Frank telis us he is būt one of the lnorninS with a hangover..- 
several Lithuanian students in his 
class receiving merits of recognition.
The Vice President of the Junior 
Class is another Lithuanian student 
—Roman Mankus.

—x—
WH0A TO WOE

make thetrip 
of getting a 

a fairly good 
engines and

birthday
Birthday 
tardy!

sincerest

Art Exhibit at
Hull Houše

ob-

Our O.pęra Party suffered a dis- 
appointment. We did not get to see 
Garce Moore in “Love of Three 
Kings” for the house was sold out 
a week in advance. Our group of 
22 are consoling themselves, how- 
ever, with the thought that tickets 
have already been purchased for 
this Saturday’s opera. Here’s hop- 
ing pot luck will be good luck. All 
parties štili interested in joining 
the group, phone Sec’y Blanche 
Stann. She’ll let you know right 
pronto whether or not tickets 
available.

—Wenetta

She Told Him So.

are

BREAKDOWNS: Pirmyn chorus 
• members were not the only Liths 

who had engagements to fulfill in 
other cities and were late because 
of bus breakdovvns . . . Vytautas 
Beliajus had the šame sort of un- 
happy experience when he sėt out 
for De Pauvv and Butler universi- 
ties . . . The bus broke down when 
he was yet 100 miles from his des- 
tination . . • A truck pushed the 
bus into Lafayette Indiana, štili 60 
miles from the end of Vyt’s jour- 
ney . . . He hailed a taxi, 
on an exorbitant price and 
down for a long ride—which 
out to be for only seven 
miles—when the taxi broke 
Limbering up his thumb, 
sought to reach his destination by 
hiteh hiking and was succesful, 
arriving only a half hour late . . .

Poor Fellovv!

agreed 
settled 
turned 

more 
dovvn!

Vyts

Platak Again
Defends Handball
Title

Joe Platak, six times national 
handball Champion, is paired with 
Herb Jensen in the Central A.A.U.- 
State doubles tournament vvhich 
opens tonight at the Midvvest A. C., 
6 N. Hamlin.

Platak and Jensen, representing 
the Lake Shore A. C., vvill defend 
the crovvn they won lašt vvinter. 
Felix Klok, athletic director of the 
Midvvest, announces matehes vvill 
be played nightly vvith the finais 
Sunday afternoon Dec. 1

Art Week is being 
the BENEDICT GĄL- 
Hull-House, 800 South

“Little Black Sambo” 
at Palmer Park

Robinson—Do you 
are the seven 
vvorld?”

White—I only 
that’s my vvife’s

•t

National 
served in 
LERY at 
Halsted St, dvring the vveek cf
November 25th to December Ist, 
with an exhibit for sale of vvork 
by Chicago artists;

On Tuesday, November 20'h, at 
five o’clock, the National Art Week 
Committee vvill precent a brief talk 
on the national significance of 
celebration.

Admission is free.

story

this

knovv 
vvonders

what 
of the

knovv one and 
first husband.

A young acrobat of Quebec 
Once 

neck.
tvvisted his legs ‘round his

Likę a
Hovv
And

fool he forgot 
to loosen the knot— 
now he’s a positive vvreck!

“I.itle Black Sambo,” a 
dear to the heart of all youngsters, 
will be presented. at Palmer Park, 
lllth and Indiana Avenue, Friday 
afternoon, December 6, at 4:15 
P.PL

It- is being produccd by the Ju
nior League of (’hicago’s Child- 
ren’s Theatcr, vvhich organization 
has built up such a fine national 
reputation for its acting, scenery, 
and costuminįt į

O

Necessities.

SSa

vvay. 
much

you &
I *
i Q

is 
take

... ............. .............................

The tourist had stopped to cha'nge 
tires. “I suppose,” he remarked to 
a native onlooker, “that in these 
isolated parts the necessities of life 
come pretty. high.”

“Y’er right, stranger,” replied the 
native gloomily, “an’ it ain’t worth 
drinkin’ when ye git it!

Likę Father,. Likę Son.
Caller—Your bąby sūrely 

cute little rascal. Doesn’t he 
after his father?

Mother—Well, yes, in a 
His father is not so cute būt 
more of a rascal; r

Doing His Best 
1 “L thought the doctor told 
to stop all drinks.”

“Well, vvhat of it? You don’t § 
see any gettin’ past me, do you?

THE 28th ANNUAL 
CHRYSANTHEMUM SH0W 

of THE CHICAGO PARK DISTRICT 
No Admission Charge Special Guide Service
WORLD’S PREMIER COLLECTION OF CHRYSANTHEMUMS 

750 Varieties... 15,000 plants...400,000 buds and blooms
November 25 through December 1 

8:00 a. m. til 10:00 p. m. 
Daily and Sundays 

GARFIELD PARK CONSERVATORY 
Lake St. at Central Park Avė* 

LINCOLN PARK CONSERVATORY 
Stockton Dr. at Fullertop Avė. i
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NAUJIENOS, Chicago, III.

ŠAUKIA LIETUVIUS KOVOTI BOLŠEVI
KUS VISAIS GALIMAIS BUDAIS

J. V. Stilsonas Ragina Visus Dirbti 
Už Nepriklausomą Lietuvą 

“Reikia sustabdyti begėdiškus komunistų 
darbus“

Kalbėdamas Cicero lietu
viams, Liuosybės svetainėj e, pe
reitą penktadieni, “Gaujos Ga
dynes’* redaktorius drg. j. V* 
Stilsonas gerai vanojo kailį bol
ševikams. •

Savo ilgoje kalboj8 nurodė 
kiek bolševikai buvo visų laiką 
veidmainiai, kiek skriaudos pa
darė Lietuvai ir kaip Amerikos 
lietuviai bolševikai ir dabar 
veidmainiauja ir užgiria Rusų 
bolševikų okupavimą Lietuvos.
“Sveikina Lietuvos Grobikus!’*

Netik užgiria, bet šaukia 
džiaugsmo susirinkimus ir iš
neša sveikinančias rezoliucijas 
Lietuvos užgrobikams.

nors kartą suteikiama proga 
juos išgirsti savo kolionijoje, 
kur galės pėkšti ateitu Publi
kai klausytis jųjų kalbų niekuo* 
met nenusibosta. įžanga nemo
kama. ' i

Panaikinimas Lietuvos ne
priklausomybes, nauja tvarka^ 
griežta cenzūra net laiškų, tam 
tikrų žmonių džiūgavimai tuo 
perversmu — sudaro nejaukią 
padėtį. Kalbėtojai daugelį da
lykų nušvies ir supažindins su 
tikrove.

Nepamirškite ketvirtadienio 
vakare nuvykti į Marųuette 
Hali išklausyti prakalbų.

Rengia L.S.S. ir L.DiD. kuo
pos. Buvęs.

Kad sustabdyti tokį begėdiš
ką bolševikų veikimą, draugas 
Stilsonas, kvietė visus lietuvius, 
kurie dar nori matyti Lietuvą 
nepriklausomą, paskelbti kovą 
bolševikams, kviečiant lietuvius 
nelankyti jų parengimų, neskai
tyti ir neremti jų laikraščių ir 
kitokiais budais kovoti jų sklei
džiamą propagandą.

Po Stilsono prakalbos buvo 
renkamos aukos padengimui lė- 
sų.

Priminė Roosevelto žodžius

Antras kalbėjo dr. P. Grigai
tis, “Naujienų” redaktorius. Jis 
kalbėjo‘trumpai, bet irgi dau
giausia apie bolševikų skriau
dą, padarytą Lietuvai.

Priminė Amerikos prezidento 
Roosevelto pasakytus žodžius, 
kad Lietuva nėra pražudžius 
savdr nepriklausomybės, ji tik 
lalk$ą|j^

Dr. F; Grigaitis irgi kvietė 
lietuvius veikti nepriklausomos 
Lietuvos labui, pasakydamas, 
jeigu mes nieko ne veiksim, tai 
ir prezidento pareikšti žodžiai 
neturės vertės Lietuvai.

žmonių buvo kupina mažoji 
Liuosybės svetainė.

• » O 8
Prakalbds J. V. Stilso- 
nui ir Dr. P. Grigaičiui 
Roselande

Trečiadienio vakare, lapkr.
27- tą įvyks prakalbos Stančiko 
svetainėje, 205 E. 115th Str. 
Pradžia 7:30, įžanga veltui.

Kalbės svečias iš New Yorko, 
“Naujos Gadynės” redaktorius, 
įžymus kalbėtojas J. V. Stilso
nas ir chicagietis “Naujienų” 
redaktorius Dr. P. Grigaitis.

Šiose prakalbose išgirsite 
daug įdomių dalykų apie Lie
tuvą dabar ir kokios ateities 
galima laukti. ^Nepraleiskite 
progos išklausyti šių prakal
bų.

» » »
Kalbės ir Marųuette 
Parke

Ketvirtadienio vakare, lapkr.
28- tą Marųuette Hali* 6908 
S. Westem Avė., 7:30 vai. va
kare, ir marųuetteparkiečiams 
kalbės J. V. -Stilsonas, ir chi 
cagietis Dr. A. Montvidas. Abu 
kalbėtojai yra visuomenei ge
rai pažįstami ir jų reklamuoti 
nereikia; marąuetteparkiečiams

Jaunimui Čia Bus 
Duodama Didelė 
Rolė Lošti
238 Kuopa Jaučia Kur SLA At

eitis Gludi; Surengė Įspūdin
gą Naujij Narių Banketą.
BRIGHTON PARK. — šeš

tadienis buvo svarbi diena SLA 
2’38 kuopos gyvenime.

Ta organizacija, neseniai iš
sijudinusi iš letargo, tarp spar
čiai žygiuoja pirmyn, kad ne
trukus gali pralenkti ir kitas 
didesnes SLA kuopas Chicago- 
je.

ši kuopa daugiausia kreipia 
akį į jaunimą, žinoma, ir se
nosios kartos toli gražu nepa
niekina, bet žino, kad SLA at
eitis gludi naujoje gentkartėje, 
todėl ta kryptimi deda’ dideles 
pastangas, ir jau turi suorga
nizavę visai nemažą būrį jau
nų žmonių.

Banketas HoDywood Salėje
Daugiausiai jaunimo svarbai 

pabrėžti, jiems ūpą sukelti, iš
judinti darbui ir buvo taikomas 
šeštadienio banketas, kurį kuo
pa surengė Holtywood sve
tainėje, ties 2417 We.st 43rd 
street. šis parengimas, kaip ir 
kiti panašus kuopų vakarui, 
buvo rengiamas visiems nau
jiems nariams pagerbti ir juos 
deramai “įšventinti’* į didžiulę 
S.L.A. organizaciją, kuri dabar 
rūpinsis jų ateitimi. Jaunimas 
bankete lošė svarbią rolę dau
giausia todėl, kad jauni žmonės 
sudąro tų naujų narių didelį 
nuošimtį. Jų buvo apie 25.

Tai rezultatas kuopos organi
zatoriaus J. Kaulino pastangų. 
Jis turi didelį gabumą su jau- 

|nimu sueiti, su juo lygioj pa
pėdėj stovėti. Jis supranta jau
nimo mintis ir jaunų žmonių 
šnektą. Gal todėl Kaulinas ir 
buvo kuopos paskirtas toliau 
eiti organizatoriaus pareigas, 
nes jis jaunimą supranta ir mo
ka jį organizuoti.
Ko Daugiau Reikia Lietuviškam 

' Apetitui?
Banketas buvo puikus, šel- 

biilinkės turėjo paruošusios 
puikią kalakutienos vakarienę, 
buvo ir kugelio, buvo ir lietu
viškų dešrų, na, o Mntdzo ke
pykla parūpino ir lašinieČių, 
r- tad ko daugiau lietuviškas 
apetitas galėtų pageidauti? P-a 
katiliniene banketui suruošė 
gražius pamargininlus, o šo
kiams grojo G. Stephens or
kestras. *
• Bankete, dalyvavo Ir kalbėjo 
P. T. viršininkai, Dr. Vinikas, 
įidv» Gugis, p. E* Mikužiutė, Dr* 
Biežis, taipgi p. Kaulinas* Lau
ru lėnus, Dr. Montvidas* Svečių 
dalyvavo iki 300. —Buvęs.

■ .......................................... „ .......................................

Garsinkite “N-nose”
I -

“Roosevelto 
Laimėjimo 
Parengimas”
Susirinks Visi Chicagos Lietu

viai Demokratai*
Dariaus-Girėno Amerikos Le

gionierių Postas laikys masinį 
Roosevelto laimėjimo parengi
mą lietuviams demokratams sa
vo salėj šį antradienį* 7:30 vai. 
vakare, lapkričio 26 d.

Delegatai iš penkiolikos Lie
tuvių Demokratų kllubų, kartu 
su visais bariais iš CentrdlinCs 
Cook Cotiiity Lygos, ir žymus 
Lietuviai bižiiierial ir protesto 
nalai dalyvaus vakaro parengi
me. Visi karšti Demokratai, ku
rie pasidarbavo išrinkti prez. 
Rooscveltą, džiaugsis su legio
nieriais per ištisą vakarą. Galė
sime triukšmauti ir pasilinks
minti su draugais.

Al G. Kumskis, prezidentas 
Lietuvių Demokratų Lygos 
Cook County, kartu su Teisėju 
Jonu T. Zitriu, yra vakaro Ve
dėjai. Iš Dariaus-Girėno Posto 
komanderis Antanas Kdsper; 
Jonas Kelly, Wm. Sebastian ir 
Juozas Kibort, darbuojasi, kad 
parengimas turėtų puikiausi 
pasisekimą. Jie jus prašo susi
rinkti kuo anksčiausiai, kad ga
lėtumėt ilgiau pašvęsti šią lai
mėjimo progą. JJJ;

Per 33 Metus Visko 
Pergyveno, 
Visko Daug Matė

“Apšvieta” Minėjo Savo 
Sukaktuves

Garsi Chicagos lietuvių orga
nizacija, Moterų Draugija “Ap
švieta”, vakar iškilmingai mi
nėjo savo 33-čias sukaktuves.

Tie 33-ys metai4’praėjo gana 
greitai. Draugija per tą laiko
tarpį nuveikė daug nemažų dar
bų, ir perleido gerų ir blogų 
laikų.

Sukaktuvėms paminėti ji su
rengė gražų vakarą su muzikos 
programų ir šokiais, kuriame 
dalyvavo Brighton Parko Jau
nuolių Choras, Brighton Parko 
Moterų Kliubo dainininkių gru
pė, vadovaujant mok. Anelei 
Zabdkienei, taipgi dalyvavo pa
garsėjęs tarp svetimtaučių Ba
lalaikų orkestras, kurį diriguo
ja mokytojas J. Budrys. Su or
kestru solo dainavo dainininkė 
p. Mariutė Schultz, “Apšvietos” 
pirmininkė. A

Kalbėjo Alekslunaltė
Publika šiame parengime 

taipgi išgirs neseniai grįžusią 
iš Lietuvos p-lę Salomėją Alek- 
Siunaitę, kuri papasakojo 
įdomių dalykų apie dabartinę 
LietuVą.

Pagerbė Nares
Progrkmo metu garbės dova

nos buvo įteiktos narėms, kurios 
priklausė per paskutinius de
šimts metų. Apšvietietės gali 
pasigirti, kad savo tarpe jos 
dar turi narių, kurios priklau
so nuo pat Draugijos sUsiorga- 
riiZkvimo.

Vakarus įvyko Marųiiettc 
Svetainėje, 6908 So. Western 
avenuc. A. M-nė.

6,000 Illinois 
Bedarbių Prie 
Karo Projektų

Skirs Dar 4,000
Dabartiniu laiku apie 6,000 

WPA bedarbių JHinois valsti
joje dirba prie įvairių karo 
projektų. Netrukus Jų skaičius 
bus pakeltas iki 10,000*

Projektai yra vykinami Rock 
įsland arsenale, Fort Sh-eridane, 
Šcolt aerodrome, Chicagos mie
sto airporte, Chanu te karo sto
tyje, Camp Grant, Rockforde, 
ir keliose kitose vietose,

JNAUJiENŲ-ACME Telephoto
Anna Donahue, kuriai 

teismas priteisė keistą ali- 
nioniją: jos vyras turės duo
ti kraujo transfuzijai. •

Draugai Pagerbė 
Uršulė Sachauskienę 
Vardadienio Proga

Užsidarė 402 Alinės 
Chicago je;
Neturi Laisnių

Bridgeporte Uždarė D ui
šeštadienį Ir vakar policijos 

departamentas sustabdė biznį 
402-iose Chicagos alinėse, ir 
ant jų durų Uždėjo savo spy
nas, kurioms savininkai neturi 
raktų.

Tos alinės, sako policija, 
dar neturi naujųjų 6-ių mėne
sių laisnių, kuriuos aludinin- 
kai turėjo įsigyti lapkričio 1 
d. Alinės bus atidarytos kaip 
greitai luisiliai buvo išimti.

Kur Kiek Alinių Uždarė
Bridgeporte policija uždarė 

2 alines;
Brighton Parke—7;
Boselande—4;
Marąuette Parke—15;
Prie Skerdyklų—13;
Westsidėj—5;
18-toj — 10.

Tai ir Nežinom 
Kas Čampionas

SUreitgta Graži Puota.
BRIGHTON PARK. — Uršu

lė Sachftuskieiię šiomis dieno-
mis, savo skaitlingų drangų pa
dedama, gražiai paminėjo savo 
vardadienį. Ponia Sachauskiene 
ir jos VJTMs Petras yra žinomi 
Brighton Parko biznieriai, už
laiko didelę maišto krautuvę, 
4359 S. Maplewood Avė.

Tarp varduvių baliaus daly
vių teko pastebėti Antanas ir 
Marijona Rupšiai, Antanas Pau- 
likas, John ir Bernice Skamer, 
Walter ir Della Notrimai, Alex 
Dabulskis, Jonas Saudargas, 
Martinas ir Francis Žebrauskai, 
Bill Lechowicz^ Edward ir He- 
len Drozd, MiKutis,
dfeifitb’Mikž* ‘StiM-b- 
nas, Poviląs- l43ndiiuliš^ ir kiti.A ?

Motinos Simus

Nepareikalautų Daiktų 
Varžytinės Chicagos 
Pašte Gruodžio 3 ir 4
Nuo suvenirų iki brangenybių.

Ernest J. Kruetgėn, Chicagos 
Pašto ■ Viršininkas, paskelbė, 
kad Gruodžio 3 ir 4 d., centra- 
liniam pašte, Van Buren ir Ca- 
nal Sts., įvyks nepareikalautų 
daiktų varžytinės. Oficialiam 
varžytinių kataloge sužymėta 
net 811 siuntiniai, kuriuose ran
dasi įvairiausios prekes, prade
dant mažais suvenirais, baigiant 
vertingomis brangenybėmis k. 
a. laikrodėliai ir žiedai.

Išpardavimas prasidės 8:30 
vai. ryto ir tęsis iki 4 vai. p.p.

Atsinaujonio , 
“Naujienas”

Mike Karčiauskas, W. 51st 
St., atsinaujino “Naujienas”. 
Jis yra šios apylinkės sena^ gy
ventojas ir iš užsiėmimo bar
bens. 4?as jį ne tik vietos lietu
viai, bet ir iš apylinkių koloni
jų atvykę gauna gerą patarna
vimą. Tad nepamirškit p. Kar
čiausko, o jis nepamirš musų 
lietuviškų reikalų. Ona Dovgin

... L.■ 1 M

Klaidos Atitaisymas
Peuktadietiį, skyriuj Tarpe 

Musų Biznierių, kur buvo pa
minėta “Birthday party”, įVyko 
Klaida.

Buvo paduota 1 lel e n Mik u !- 
skiehė, 'bet turėjo būt ilelen 
Mikutskienė-ir antrašas turėjo 
būti 671, o ne 617 W. 18th St. 
> . . I , 's
/•„. . - r ■ » ■ • ■<■■■• • -----------

Tirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ^NAUJIENOSE”

f CLASSIFIED ADS. ]
V- ---- - --------- -r--------- ------- _- >-r------:--- ------~'------------------------- J

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

PATYRUSI MERGINA abelnam 
namų darbui. Yra kūdikių. Gyveni
mas vietoj. Paprastas virimas. $8. 
Koch, 156 W. Burton PI.

VISUR PATYRĘ OPERATORĖS 
įsiuvinėti rankoves, kišenes, pamu
šalus vyrų paltuose. Gera mokestis. 
Bruno Brothers, 517 N. Wells St. 
Atsišaukite tuojaus.

■ ■■■■— iK.i.įumi 

HELP VVANTED—-MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

ANT RENDOS BATŲ TAISYMO 
štoras. 3934 So. Califomia Avė. 
Atsišaukite 4352 So. Talman Avė.

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio 

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

TAVERNAS PARSIDUODA la
bai pigiai- Renda $30. Atsišaukite. 
Priežastis—savininkas turi kitą 
biznį. ABErdeen 9370.

PARDAVIMUI TAVERNO fikče- 
rial. Kas norės gali renduoti ir 
vietą. Viskas gerai įtaisyta, kamba
riai gyvenimui, renda pigi, parduo
siu pigiai iš priežasties mirties.

2301 So. Leavitt St.

Fenger ir Lindblom Ginčas 
Neišrištas

Visi pranašavo, kad Fenger
mokykla išpils kailį Lindblom 
High School footballo koman
dai, • bet vėl pasirodė, kad pra
našu būti yra gana pavojinga. 
Lindblom favoritams miesto 
čampionatui, fengerieeiams at
silaikė, ir jų lošimo rezultatas 
buvo 0—0.

Abi komandos susikirto prieš 
25,000 ar daugiau žmonių, Chi- 
cagos Soldiers Stadione.

Kaip ir užpereito šeštadienio, 
taip ir pereito šeštadienio loši
muose, Fengeiz pusėj lošė jau
nas lietuvis Pocius, o Lindblom 
pušėje — Frank’ Laudanskis.

Ii r ” V’ J. L 5

Parėjo Iš Bažnyčios, 
Rado Netikėtą Svetį

/

Staigiai Mirė Domicėlė 
šmukštienė

18 APYLINKE. — Vakar ry
tą, kaip paprastai sekmadie
niais, Domicėlė šmukštienč at
silankė į artimą Dievo Apveiz- 
do.s parapijos bažnyčią, o po pa
maldų skubinosi namon pietų 
šeimai virti.

Namie, deja, ją pasitiko ne
lauktas svetys, mirtis. Kaip 10 
vai. ryto gavo širdies ataką ir 
mirė.

Velionės kūnas pašarvotas 
namuose, 1949 Canalport A've. 
Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau.

Ir Mirdamas 
Atsiminė Kitus

Teko matyti štai koks įvy
kis.

Western avenue, į pietus nuo 
73-čios gana greitai važiavo 
automobilis. Staiga jis susvy
ravo, suzigzagavo, po to priva
žiavo prie šaligatvio, netoli 76- 
bos ir ten sustojo.

Prie automobilio vairo buvo 
George Krueger, 9806 S. Avers 
avenue. Bevažiuodamas jis ne
tikėtai gavo širdies ataką. Pa
jutęs, kad mašinos nebegalės 
suvaldyti ir gali ką nors suva
žinėti, jis šiaip taip ją sustab
dė, netrukus po to prarado są
monę ir mirė.

Matęs.

Roselando Moterų 
Kliubo Parengimais 
Buvo Pasekmingas

ROSELAND—Roselando Mo- 
terų Klubo valdyba dėkoja vi
siems savo rėmėjams ir prįete- 
fiams, kurie savo skaitlingu at- 
šilaiikymu padėjo padaryti to 
draugijos metinį balių vienu iš 
pasekmingiausįų. V.

REIKIA JAUNUOLIŲ su dvira
čiais, pristatymams vidurmiesty. 
Pastovus darbas- ACE BONDED 
CARRIERS, 80 E. South Water St. 
(Lower lovel).

REIKALINGAS PATYRĘS bu- 
čerys—-nuolatinis darbas. Atsišauki
te. 1840 So. Halsted St.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS vyrui 
prie mažos šeimynos. 3252 South 
Morgan St. Trečigs aukštas užpa
kaly, šalinės durys.

Diena Iš Dienos b———. —
Gražiai Paminėjo 
Vardo Dieną

REIKALING AS SENYVAS 
žmogus prie taverno, pragyvenimas 
ir mokestis. Atsišaukite 645 West 
18th Street. .

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-zemė Pardavimui

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

Rašykite i JNauj ienas, 1739 South 
Halsted St., Box 1.

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

3 APARTMENTŲ NAMAS, ką 
pasiūlysite? 1-as 2 kambarių, 2 po 
4. įplaukos $100 mėnesiui- Savinin
kas serga. 3357 W. 60th St.

TOWN OF LAKE.—P-ia Elž
bieta Skinderienė, 4528 South 
Wood St., gražiai paminejp sa
vo vardo dieną, kuri išpuolė 
lapkričio 19-tą Ją sveikino gi
minės, kaimynai ir draugai lin
kėdami laimės ir ilgiausių me- 
ty.

žymėtina, kad Elžbietai ir 
jos vyrui Julijonui Skinderiams 
yra suėję 35 metai kaip biznyj.

* Jiedu savo simpatingu ir tak
tingu būdu yra įsigiję kaimynų 
ir draugų didelės pagarbos.

Šalę to, turi gerai išauklėtą 
vienturtę dukterį, Jadvygą, ku
ri yra pasiekusi vaistininkes 
profesiją, ir yra ištekėjusi už 
p. Kušleikos. Kaimynas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Joseph Zakes, 26, su Berth.a

Krause, 21
Anthony Mikolai tis, 25, su

Loretta Yuskevic, 22
Theodore Wenckus, 24, su

Ruth Kasper, 20
Paul Shimkus, 24, su Evelyn 

Sekadlo, 21
Anthony Koris, 24, su Ber

nice Grolewski, 24

Gavo
Perskiras

Anna Rudys nuo Joseph Ru
dys

Gimimai
Chicagoj

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

RAŠKO, Cecilia, 5636 South 
Richmond Street, gimė lapkri
čio 12, ievai: George ir Fran- 
ces.

SPĖCKAUSK AS, Diatma,
1205 Cabrini street, gimė lap
kričio 14, tėvai: Charles ir 
Anna.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE-'

FARMS FOR SALE 
________ (Jkiai Pardavimui

PAGERINTA FARMA, biskį ma
žiau 5 akrus, geras 6 kamb. namas, 
galima lengvai padėti į pirmos kla
ses stovi, arti moKyklos, labai der
linga žemė, tinkama vištoms, ke
lias grįstas, elektra- Ypatingai tik
tų \vestsidės arba vidurmiesčio 
darbininkui. Gąlima pasiekti'Wash- 
ihgton bulvaru,' Roosevelt gat., 

Į Butterfield gat. arba 22 gat. biskį 
už jau apstatytos Elmhurst apylin
kės sekcijos. Kaina $2500. įmokėti 
$375, ir $28 kas mėnesį. Box K91, 
1739 So. Halsted St.

GERAS NAMAS, VIŠTINYČIOS, 
arti 30,000 ketv .pėdų ant geros, 
aukštos žemės, grįstas kelias (ga
lima padaryti 6 kambarius), netoli 
95th St-, keletas minučių nuo West- 
ern Avė. distrikto. Kaina $1875. 
įmokėti $250, ir $20 kas mėnesį. 
Box C42, 1739 St. Halsted. St.

3 AKRŲ FARMA, ant grįsto ke
lio, su elektra, biskį į šiaurę nuo 
Downers Grove. $750. įmokėti $150. 
Box 397, 1739 So- Halsted St.

ĮRENGTI VIŠTŲ AUGINIMUI, 
daržovių farmos, dydis labai tinka 
vyrams su uždarbiu, arti River 
Road ir Devon Avė., grįstas kelias, 
elektra, arti mokyklos. Kaina $345, 
įmokėti $75, $5 kas mėnesį. Box 
46, 1739 So. Halsted St.

LA GRANGE ROAD ŪKIS, ke
letas minučių į šiaurę nuo West- 
chester. Kaina $500, įmokėti $100, 
$5 kas mėnesį. Box T20, 1739 South 
Halsted St.

ŠEIMYNINIS DARŽOVIŲ ūkis, 
nepaprastas namas, vištinyčios, ar
tistiškai ištaisyta su tvora, grįs
tas kelias, gasas, elektra, 1 blokas 
nuo busų, arti didelės viešos mo
kyklos, aprubežiuotoj apylinkės. Į 
šiaurę nuo North Avė., arti La 
Grange Road- Kaina $1875, leng
vais išmokėjimais. Box 523, 1739 
Halsted St.

KIRSCHOF AVĖ. FARMA. Apie 
240 pėdos greta grįsto kelio. Kele
tas minučių nuo Grand ir Harlem 
Avė. Yra elektra. Kaina $375. $75 
įnešti, $5 kas mėnesį. Box R12, 
1739 S. Halsted St-

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais. 
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mua. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs. 6343 S. Western Avė.. Chi
cago. III. Phone Renublfc 6051

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Nesuspėjo Nei
Žmonos Pasiimti

Laiškas ii Rytprūsių
Brangieji!

Sveiki gyvi! šį laiškų sam
čiu per L. K., nes šiuo melu 
Jūsų adreso neturiu ir jo min
tinai nebeatsimenu. Kiek seniau 
rašiau Jums laiškų, bet atsaky
mo negavau. Dabar rašau laiš-' 
kų būdamas kitose gyven'mo 
sų.ygosc negu anksčiau, čia ir 
papasakosiu kiek apie savo da

Iš Lietuvos Per 
Japonija Atvyko 
Liudas Zibavičius

■ ""V " 1 

Važiavo Apie Du Mėnesiu
Laiko.

Liepos mėn. 19 d. iš Lietuvos 
buvau priverstas išbėgti į Vo
kietiją. Taigi dabai* gyvenu Vo
kietijoje Rytprūsiuose. Išbėgau 
viską palikęs ir tik su tais rū
bais kų ant savęs turėjau, nes 
pasiimti ka nors- nebebuvo lai
ko. Pinigų taip pat tepaslėmiau 
lik Lt. 50, nes daugiau pasiim
ti negalėjau, visas sutaupąs su
dėjau į ūkį, o kitus kiek dar 
turėjau palikau žmonai. Pra
džioje teko gyventi kartu su ki
tais lietuviais pabėgėliais Doge
lyje, gi dabar jau esame pa
skirti prie upės reguliavimo 
darbų. Taigi dirbame, bet kaip 
Lūs toliau nežinau. Mano žmo
na liko Lietuvoje ir ar pavyks 
jų čia atsigabenti, nežinau, gai, 
jei nepavyks, teks būti komu
nistų nužudytai. Tačiau turiu

Po nepaprastai ilgos ir var
gingos kelionės, kuri taikos 
melu ir kitokiose aplinkybėse 
butų buvus nepaprastai įdomi, 
Chicago pereitų penktadienį 
pasiekė Lietuvos gyventojas, 
p. Liudas Zibavičius.

Jis čia atvyko apsigyventi 
pastoviai, su savo žmona, p. 
Irena Juozaityte-Zibavičicne ir 
šeimyna, kuri atvyko iš Lietu
vos pereitais metais, karui dar 
neprasidėjus.

Negalėdamas kelionės atlik
ti kitu keliu, p. Zibavičius tu
rėjo važiuoti iš Lietuvos kiau
rai per visų -Sibiru, iš ten į 
Japoniją, kur galinu Kobe uo
ste gavo laivų į . Amerikų, 
“President Piercc”.

Dėdės Savo žemę p. Zibavi
čius pasiekė Californijoje, ir 
ten paėmė traukinį laimingai 
užbaigė kelionę į musų Chi-

te kodėl bėga u vienas ir iš viso 
kas privertė? Žmonos pasiimti 
neleido aplinkybės, nes pats vie
nas galėjau patekti į rusų bol-

cago.
Kelyj jis užtruko apie du 

mėnesiu, nes Kaunu apleido 
spalių menesio pradžioje, o 
kelionę baigė tik lapkričio 22.

Pp. Zibavičiai tuo tarpu bus 
apsigyvenę pas p. ZibaVičie- 
nės tėvus, Dr. ir p. Juozai
čius, 6634 South Campbell a v.

bėgęs, tai aš, kaip daugelis ki
tų, bučiau buvęs suimtas, iš* 
vežtas ir bolševikų sušaudytas. 
Tūkstančiai lietuvių pasilikę to
kio likimo susilaukė. Kai birže
lio 15 d. rusai bolševikai oku
pavo Lietuvę, tai buvo uždraus
ta pasitraukti iš tarnybų ir net 
gręsino atiduoti karo lauko tei
sman jei kas neplldys įsakymo. 
Pildydamas įsakymų pašilikitu 
tarnauti, bet vėliau ' pamačiau

Suvažinėjo A. Pocių 
Ir Jo Žmona; Abu c 7

Sunkiai sužeidė
Guli Roselando Ligoninėje

kaipo buvęs valdininkas ir dir
bęs lietuviškai Lietuvai busiu 
suimtas, tai neatsižiurint į nie
kę pabėgau. Man pabėgus bol
ševikų valdžia konfiskavo visų 
mano turtų ir daiktus. Žmona 
išvaryta — išvažiavo ir gyvena 
pas savo gimines. Daug butų

Apiplėšė Lietuvaitę 
Milda Variakojis

Atėmė $20.00.

ne-

- y . ... . NAŪJIENV-ACM1JJ'l'ėh'piu.v
C. Vvayland Brooks (po kairei) liko prisaikdintas kaipo naujasis Illinois 

valstijos senatorius. ' , •

Karo Kontraktai 
Illinois Valstijos 
Bendrovėms

i Po Automobiliais 
■Žuvo Keturi Žmonės

Karo departamento praneši
mu, žemiau paduotos firmos 
Chicagoje ir kitose valstijos 
pramonės centruose gavo kon
traktus karo reikmenoms ga
minti:

General 
poration, 
phic and 
nes, $87,320.

Lyon Metai Products, 
Aurora, steel shelving, 
199.94.

A. Brandwein and Co,., 
cago, 5,000 Cotlon mattresses, 
$20,592.

Estce Bedding Company, 
Chicago, 15,000 cotton mallres- 
ses, $60,993.50. '

H. Dukart, Ine., Chicggo, 
5,000 wool sdi'vicc coats $19,- 
355.

P. Beckcr and Co., Chicago, 
5,000 wood trunk lockers, $14,- 
900.

Ostranger Seymour Compa
ny, Chicago, machines, $1,025.

Northwest Engineering Co., 
Chicago, Diesel shovėls, $42,- 
248.

Whitcomb Locomotive Com
pany, Rochellc, locomotives, 
$35,700.

Mattison Machine 
Rockford, horizontai 
grinder, $27,377.

Clearing Machine
Chicago, press brake, $14,200.

American Automobile Elec
tric Sales Company, Chicago. 
lever kcys, $5,054.70.

Marsh Slcncil Machine Cor
poration, Belleville, slėnelį 
cutling machines, $5,250.

Electric
Chicago1, radiogrą- 

flouroscopic machi-

Nelaimės Chicagoje ir 
Apylinkėje.

• Dviejų automobilių suši
lt ulimas padarė tris mažus 
vaikus našlaičiais. Nelaimėje 
žuvo abu jų tėvai, ir tėvas, 
Everett W. Patterson, išHar- 
vcy, ir jo žmona, Lois Patter-

Nusigėręs Tėvas, 
Degantis Cigaras, 
Tragedija
Sudegė 15 Mėnesių Kūdikis.

Pimad., lapkričio 25, 1940
■■■■—t................ ........... .................................    ■■■» ,,

sta Betty Anne Bundesen, 20, 
duktė Chicagos sveikatos de-

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

•
• Prie Sanford, Florida; au

tomobilio nelaimėje buvo sužei- Anų dienų pažįstami jaunik-
liai apsivedė. Abu malonus
žmonės. Gražiai išauklėti. Jau-

son.
Nelaimė įvyko ties 127-ta ir 

Halsted st., kur Pattersonų au
tomobilis susidūrė su mašina, 
kurių vairavo 23 metų jaunuo
lis/Stanley Kuduk’as, nuo 618 

ęj . Belmont avenue, iš Phoenix, 
III, Jis ir jo draugas, 19 metų, 
John Pikosz, buvo labai sun
kiai sužeisti. y >4

Pattersonai gyveno adresu 
16359 Emerald (avenue, 
vcy, III. a,

Kitur Žuvo.
Kitose nelaimėse žuvo šie du 

žmones: ..... ‘ "

šiandien iš Lying-In ligoni
nės namo- turi grįžti Mrs. He- 
len Hoch, su antru, 10 dienų 
kūdikiu. Bet ji turbūt negrįš, 
nes namų mažai kų teras.

šeštadienį įvyko baisi trage-

Edwin A. Hoch, atsitiko štai 
kas. Jis buvo sustojęs keliose 
alinėse. Vienur išgėrė stiklų 
degtinės, kitur—alaus. Sako, 
nebuvo visai girias, bet ir ne-

v o blaivas.

Har- Grįžęs namo, (gyvena adre
su 1849 Allport avenue) jis 
užsidegė cigarų ir “atsisėdo 
laikraščio paskaityti.” Ir, ma-

Works, 
surfacc

iš Varparaiso, Ind., ir 
50 metų Adolf Giegold, 

North IRacinc avenue.

Svarbesni Sėst.
Football Lošimų 
Rezultatai

3717

— Notrė Daine Pralaimėjo, 
Fenger-Lindblom Lygiom —

Tėvą Išgelbėjo Kaimynas.
Atsiliko kas paprastai atsi

tinka. Kilo gaisras. Gerokai

šelyje gulėjęs pirmas Hoch’ų 
kūdikis, Edwin, Jr. 15 mė
nesiu amžiaus ir pats Hoch

išgelbėjęs kaimynas.
Apsipeikėjęs Hoch puolė į 

degantį namų kūdikį gelbėti, 
bet jau buvo vėlu. Jis buvo

ROSELAND.— Vietos Gonv 
munity ligoninėje (dabar va
dinasi South End Hospital), 
guli du Burnside gyventojai, 
55 metų Antanas Pocius, nuo 
844 East 87th Place ir jo 54 
metų žmona, Uršule Pocius.

Eidami skersai gatvę, prie 
104-tos ir Cottage Grove avę. 
jie pakliuvo po automobiliu, 
kuriuo' važiavo vienas ICl/a- 
rence McHenry, nuo 8417 Dre-

. , i xcl avenue.sime tolimesniaifl laikui. Tą vi- f> . . . .... ._ .. T . Pociui automobilis nulaužė sų norėjau parašyti Jums apie , x. . . , ,1 J * dešinę kojų ir apdaužė galvų,
o jo žmonai taipgi apdaužė 

Dabar sakykite mielieji ar | galvų ir sužeidė kairiųjų kojų, 
butų galimybių gauti iš Jūsų 
paramų išvažiavimui į Amerika, 
nes aš dabar pats vienas nieko 
negaliu. Su manimi kartu nori 
važiuoti mano pietelius. Jis 
dėl savęs lėšų turi, tik jam rei-l 
kia kas padėtų rūpintis dėl ga
vimo leidinio. Mano prietelius
yra tos pat įstaigos kurioje aš ROSELAND. — Gatvėj- 
tarnavau ir drauge dirbome. Jis toli namų, nežinomas negras 
yra nevedęs. Adresų savo gyve* pripuolė prie 19 metų lietu- 
namos vietos Jums duoti nega- vaitės, p. Mildos Variakojis, 
liu, nes jis gali pasikeisti. Ar- ir ištraukė jai iš rankų pini- 
resas bus mano prieteliaus gi- ginę, kurioje buvo apie $20. 
minių, kurie gavę perduos man. Apiplėštoji ėjo iš krautuvės 
Dėl išvažiavimo į Ameriką iŠ pu keliais ryšuliais, ir negalė- 
savo pusės duosim prašymų A‘ jo užpuolikui pasipriešinti.
merikos Konsulatui, Karaliau- Atėmęs piniginę, jis nubėgo 
čiuje, kuris tikiuos perduos to- į laukiantį automobilį ir nuva
liau. Be to musų likimu rupin- žiavo.
tis, Berlyne, yra susidariusi Milda Variakojis yra duktė 
draugija, kuri irgi rūpinsis. Ji žinomo Roselando kontrakto- 
jau yra susirišusi su Hooverio 
komitetu, Amerikoje, gal iš jo 
gausime paramos materialinės 
ir kitokios. Lenkai pabėgėliai 
Lietuvoje buvo gausiai sušelpti.

• Lenkų Lietuvoje buvo tūkstan
čiai, o musų lietuvių tepabėgoj 
me tik keli šimtai. Kad tiek ma
žai tepabėgo tenka apgailėti.

Tai tiek ką galiu šiuo metu 
parašyti. Mano padėtis sunki ir 
nelaukta, bet reikia tenkintis 
tuo ir džiaugtis likęs gyvas. 
Manau vis bus galima rasti iš* 
eitį į geresnį gyvenimą.

Antano žmonos prašymo dėl 
suradimo jos giminaičių nega* 
Įėjau išpildyti, nes ir pats turė
jau išbėgti. Žygiai buvo suda*

riaus, Jono Variakojo ir gyve
na adresu 54 West 116th st.

ryti, bet nebeteko galutinai gau
ti žinių.

Parašykite kaip gyvenate ir 
kaip sve.kata. Antanas rašė, 
kad sirgote ir negalėjote dirbti. 
Rašykite laiškų man kuo sku 
blausiai, nes aš labai lauksiu. 
Tikiu, kad kiek Jūsų sąlygos 
leis man padėsite pas Jus atva
žiuoti ir būti drauge. Darbų 
dirbti neatsisakysiu, nes sveika
ta gera.

Linkiu kuogeriausių linkėji
mų! Viso gero.

Jūsų brolis Jonas.
mo.nu2.

- \ r - .p.;
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Nebereikalaus
Kvotimų Arsenalo
Darbams

Trūksta Mechanikų.
U. S. Civil Service skyrius 

Chicagoje paskelbė, kad pri
ims mechanikus įvairiems 
darbams Rock Islando arse
nale ir kitose amunicijos įs
taigose be kvotimų.

Ikišiol visi aplikantai turėjo 
laikyti kvotimus, bet jie panai
kinami todėl, kad yra didelis 
mechanikų trukumas ir daug 
vietų arsenale reikia tuojau 
užpildyti.

Šie Vagys Turėjo 
Gerą Skonį

Leonard Chesin, savininkas 
gėrimų krautuvės, adresu 7404 
Cottage Grove avenue, raportą 
vo, kad vidun įsigavo nežinomi 
piktadariai. Matyt, ilgai buvo 
krautuvėje, nes 
vartyta, bet grobio pasiėmė ne* 
daug — 14 dėžių degtinės.

Pasirinko ne bet kokią, bet 
pačią geriausią degtinę.

Northwestern U.....  20 '
Notre Dame ......... .. 0
Indiana .................. nO
Purdue ....... ........ . 0

Piltsburgh ............. 20
Penn State ............ . 7
Minnesota ......... . 22’
Wiscon.sin ................ 13
Penn ................. ..... 22
Cornell ........ . 20

Columbia ..... . 20
Colgate ..... ............ 17

Michigan 40
Ohio State ............... . 0
Princeton. ............. . 26
Army t.... 19

Dartmouth (.... 20
Brovvn ...................... .. 6
Iowa 18
Illinois .. 7

Fenger ........... .......... .. 0
Lindblom ........ .......... 0

■ ' V ’ r

Duke 42
North Coralįna ..... .. 6
Harvard ..... ...... 28
Yale .. 0

33 .
Aubum ....

. '4..
. 7

Mich. Statę ......... 17
West Virtiniu 
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Graikai Chicago j 
Bando Sukelti 
$10,030,000

Vakar Morrison viešbutyje 
įvyko Chicagos ir visų kitų 
Amerikos graikų veikėjų kon
ferencija įsteigti fondų Grai
kijos karo nukentvj usiems 
žmonėms šelpti.

Jie bandys sukelti $10,000.- 
000 maistui, karo reikmenoms, 
ambulansams ir kitiems daik-

Fondų sudaro šie graikai: 
(Iš pavardžių atrodytų, kad 
visi lietuviai. Tas tik dar kar
tų parodo koks didelis yra 
graikiškų ir lietuviškų pavar
džių panašumas) Vau A. No- 
mikas, John C. Gekas, Harry 
A. Rekas ir M. Chopas.

Penki Bridgeportie- 
čiai Užsinuodijo Ką 
lakato Kamšiniu

S Skelbimai Naujienose 
duoda nau&į -'dėlto/'. 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. ,

BRIDGEPORT. — Lenkas Ja- 
cob. Wozniak ir keturi kiti jo 
Šeimynos nariai guli apskričio 
ligoninėje. Pereitos savaitės pa
baigoj jie užvalgė iš; Thanks- 
giving dienos likusio kalakuto 
ir kamšinio, ir netrukus visi 
sunkiai susirgo. Tie šeimynos 
nariai, kurie kamšinio nevalgė,

partamento viršininko, Dr. Her- 
man N. Bundesen. Buvo sužei
sta ir jos draugė, Betty June 
Haddon. Jų automobi.is įvažia- 
zo į trokų.

© Chicagon vakar atvyko 
buvęs prekybos sekretorius Har
ry L. Ilopkin.3. Jis čia tvarko 
laidotuves savo brolio Rome 
Hopkins, kuris mirė pereitą 
penktadienį Hamilton viešbuty
je, 20 S. Dearborn Street.

O Demokratai Chicagoje ga
vo gerai pasijuokti. Republiko- 
aai kaltino, kad jų mašina va
gia balsus, ir lapkričio 5 d., rin
kimams prie kiekvienos stoties 
jie turėjo burius sargų. Prie 
22-tro wardo 52 precinkto sar
gu buvo 25 metų Joseph Kcdi- 
dek, nuo 2360 So. Sacramento 
bulvaras. J j atsiuntė viena re- 
publikonų įsteigtų “švarių bal
savimų organizacijų”. Dabar iš
siaiškino, kad Kodadek yra plė
šikas ir pi įklausė garsių jai 
“Penktadienio plėšikų” gaujai 
kuri buvo suimta užpereitų sa
vaitę ir kurios vadu yra jau
nas lietuvis Stanley Kaval-Ka 
valiauskas. Visi gaujos nariai 
laukia teismo po $600,000 kau
cijos.

O Šiandien metus reguliarės 
karo tarnybos Louisiana valsti
joje pradės 1,200 nariai Illinois 
nacionalčs gvardijos. J tarnyba 
šaukiamas 106-tas motorizuo
tas pulkas ir garsus “Juodųjų 
Arklių Skvadronas”.

• Iš trečio aukšto lango ties 
3604 Pine Grove avenue, iššo
ko ir Užsittiušė 59 metų mote
riškė, Mrs. Mae Allen. Prieš 
įvykį ji lošė kortomis. Staiga 
atsistojusi nuo stalo, pasakė sa
vo vyrui, kad eina prigulti — 
ir nusižudė. Vyras Harry Allen 
sako, kad ji nesveikavo.

O 5-tame warde organizuo
jama savanorių ginkluota “Vi
daus Sargyba”. Ji lavinama 
muštro Chicagos universitete ir 
yra panaši sargybai Anglijoj, 
kuri buvo suorganizuota para
šiutininkams gaudyti.

© Molio duobėje, ties llOth 
ir Ewing avenue, buvo atrastas 
prigėręs 6 metų berniukas, Do- 
nald Carr, 10810 Avenue J. Jo 
tėvas yra darbininkas Youngs 
town plieno dirbtuvėje, Ham 
monde.

0 Vakar pro Chicago, i. 
Alaskos j Pittsburghą, prava 
žiavo eskimų šeimyna, Car 
Ibionna, žmona Lucy ir du ma 
ži vaikai. Paklausti kaip jiem; 
patinka Chicagos šaltas oras

nikio tėvai davė jiems vestuvi
nę dovanų — tūkstantį dolerių 
grynais pinigais. Kiti giminės 
sudėjo dar keletą šimtų. Vestu
ves irgi tėvai iškėlė. Gyvent ga
lės pa:* jo tėvus gražiam name, 
kurijf, žinoma, vėliau atiteks 
jaunajai porai.

—o—
Tai visgi skirtinga gyvenimo 

pradžia nuo tos, kurių turėjo 
senesnėj i karta. Tada nebuvo 
kam duoti tokios dovanos. Jau
na porelė turėjo viskų pradėti 
iš penkių pirštų. Imdavo pora 
metų kol tik iš skolų už baldus 
ir kitus reikmenis išbrisdavo. O 
žiūrėkite, reta kuri jų neprasi
gyveno.

- <)----

Dabar naujosios kartos poros 
dažnai nežino kų tikras medžia
ginis vargas ir rūpestis reiškia. 
Tai yra laimė, kuria jie turėtų 
tikrai įvertinti.

—o—
Amerikos laikraštininko di

džiausias pripažinimas, tai su
teikimas jam brangintinos Pu- 
litzer premijos. Jų įsteigė prieš 
daug metų iš Hungarijos kilęs 
žydas Pulitzer, kuris vėliau šioj 
šaly leido laikraštį. Pulitzer 
jautė, kad laikraštininkai, dir
bą vienų iš sunkiausių darbų 
pasauly, neužlektinai gauna 
prideramo pripažinimo.

Savo pinigais jis įsteigė fon
dų iš kurio dabar kasmet ski
namos premijos už pasižymėji
mų kiekvienoj laikrašlininkys- 
tės srity.

—o—
Apie Pulitzer premijas Užsi

miniau dėlto, kad neužilgo jp3 
bus vėl teikiamo!?ir,~TUhi atro
do, jog šiemetinis prizas už ge
riausių užsieninį raportažų ati
teks žmogui, kuris yra labai ar
timas lietuviams.

Kalbu apie Leland Stowe, ku
ris nuo pat dabartinio karo 
pradžios maišosi pačiam jo sū
kury ir kasdien siunčia milijo
nams Amerikos laikraščių skai
tytojų puikius žodinius to karo 
vaizdus.

—o—
Leland Stoxve yra artimas lie

tuviams, nes jis yra vedęs gerą 
lietuvaitę: Birutę Bernotaitę iš 
VVorcester, Mass. Mrs. Sto\ve 

’.iuo pat mažens lietuviškam gy
venime ėmė veiklių rolę. Vienu 
.aiku ji rodos buvo net Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos centro 
sekretore.

Mrs. Stoxve yra kartu su p. 
Juze Daužvardiene, Chicagos 
Konsulo žmona, užaugusi. Ber
notai buvo konsulienės tėvų 
įuomininkai.

jie atsakė, “kaip pas mus Ala.s- 
koj vasara”. Daugelis chicagie 
čių, kurie drebėjo per kelia 
paskutines dienas, su tuo ne 
sutiks.

• Chicagoje eina kalbės, kai 
paskutinėmis dienomis guber 
natorius Stelle prašalino iš Vi 
tų apie ICO tarnautojų valsti 
jes raštinėse, ir į jų vietą pa 
statė naujus, savo žmones. Pra
šalintieji buvę daugiausiai Hor 
nerio šalininkai. Per visą va’ 
stiją darbus prarado apie 500 
kitų ' horneriečių. “čistkos” tik
slas aiškinamas tuo, Stelle atei 
nančiuose rinkimuose žada kan 
didatuoti į gubernatorius ir 
duodamas vietas savo žmonėmr 
jis kuria mašiną, su kurios pa
galba bandys laimėti rinki 
mus.

tiek nesirgo.
Wozniakai gyvena adresu 

3329 South Morgan Street. Li
goninėje guli Wozniakas, žmo
na Stella, sūnūs Henry, duktė 
Helen ir anūkas Ronald.

—o—
Ir nors dabar Mrs. Stowe ne 

juri progos lietuviškam gyve
nime aktyviai dalyvauti, ji ji 
itydžiai seka.

Neprošalį paminėti ir tas, kad 
Mrs. Stowe rūpesčiu, jų du su
jus kalba lietuviškai.

—o—
Stowe vaikų mokėjimas lie

tuviškai yra tuo nuostabus, kad 
vienas visai neturi savy lietai 
viško kraujo. Prieš dvylika me- 
ų Stowe buvo paskirtas di

džiulio New Yorko laikraščio, 
Paryžiaus skyriaus galva. Fran- 
iuzijoj begyvenant Stowe’ai su
silaukė sunaus. Kiek vėliau jie 
pasiėmė neturtingą našlaitį 
.'raneuziuką už augintinį.

-----OH—

Pernai Pulitzer dovanų už 
užsieninį raportažų teko Otto 
Tolischiui, vieno stambaus New 
Yorko dienraščio koresponden
tui Berlyne. Tolischus yra lie
tuvių kilmės. Jo brolis prieš 
raudonųjų okupaciją "Lietuvos 
administracijoj užėmė svarbią 
vietą.




