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PAĖMĖ NELAISVĖN 8,009 ITALU Anglai siūlo hipote 
kuoti vak. Indiją

Britai siunčia graikams didelę paramą
ATfiNAI, Graikija, lapkr. 25 

d. — Vyriausybes karo prane
šimas sako, kad graikų kariuo
menės dalys jau įžengė Į Argi- 
rokastro priemiesčius ir ten 
kaujasi su užsilikusiais italais. 
Didelė italų kariuomenės dau
guma jau traukiasi iš visos pie
tų zonos.

Italai skelbė, kad jie steng
sis įsistiprinti antroj apsaugos 
linijoj, bet graikų kariuomenė 
neleidžia jiems visiškai sustoti 
ir įsistiprinti.

Rytinėj Albanijos dalyj grai
kai ne tiktai paėmė Pogradec 
miestą, kuris randasi 30 mylią 
Albanijos gilumoj, bet smarkiai 
pasistūmė pirmyn vieškeliu, ku
ris eina į Elbasani ir Tiraną.

Pindus kalną pakraščiuose 
italai bandė atsispirti, bet ir ten 
jie buvo išmušti iš naują ap
kasą rankinėmis bombomis ir 
durtuvais. Graikai užėmė Fra* 
seri miestą ir stumiasi pirmyn 
į Beratą. v .

Nelaisvėn paimtą italą skai
čius yra labąi didelis. Vien tik
tai (vakar graiką k'jffortMJai pa
vyko sUimtf i,000 kareiviui Pa
liktų patrankų ir karo medžia
gos skaičius neapsakomai dide
lis. Vienas graikų karininkas, 
sektoriaus viršininkas, pareiškė 
Amerikos korespondentui Stowe, 
jog kanuolių skaičius yra toks 
didelis, kad jis neturįs laiko jas 
skaičiuoti.

Smarkus lietus šiek tiek 
trukdė graikams dar labiau 
ti bėgančius italus, bet jie 
leis italams įsistiprinti.

Užsienio korespondentai tele-

AL. PAPAGOR

Uicuiviį jyuaiu va
dovybėj graikų kariuomenė mu
ša italus.

Tiraną. Graiki- 
yra pasiryžę 

smarką smūgį

su* 
vy
ne-

grafuoja, kad graiką kariuome
nės moralė yra labai gera. Ita
lą jie visiškai nebijo ir yra tik
ti, jog pasieks 
jos gyventojai 
duoti italams 
Albanijoj.

GIBRALTARAS, lapkr. 25 d. 
— Dideli britą kariuomenės 
vienetai vežami iš vakarą Vi
duržemio juros į rytus. Kretos 
saloje ir kitose vietose britai 
jau išląipdino daug kariuome
nės.

Britai siunčia Graikijon ne 
vien tiktai kariuomenę, bet di
delės aviacijos ir artilerijos jė
gas. Kai kurios britip kariuo
menės dalys jau padeda grai
kams fronto linijose.

Britą cenzūra neleidžia skelb
ti skaitmeną apie siunčiamą pa
ramą graikams. Ji yra daug di
desnė, negu ligi šiam spaudoje 
apie tai buvo pasakojama. :

BULGARIJA NESIDEDA PRIE “AŠIES”
Slovakija — pasku 

tinis partneris
Naciai nori aviacijos 

bazių Bulgarijoj
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 25 d.
sluoksniai praneša, kad dabar
tiniu metu jau baigtas karo są
jungos praplėtimas. Slovakija 
yra paskutinė valstybė, kuri 
prisidėjo prie “ašies”.

Pradžioje vokiečiai 
kad Bulgarijos atstovai 
j Berlyną, bet šiandien
be, kad bulgarai Berlyne ne
laukiami.

Bulgarija kol kas nepriside
da prie “ašies”. Apie Turkiją 
kalbos negali būti.

Vyriausybės

skelbė, 
atvyks 
paskeb

Bulgarai nepasidavė 
Hitleriui

SOFIJA, Bulgarija, lapk. 25 
d. — Visame krašte džiaugs
mingai sutikta žinia, kad Bul
garijos atstovai nėra verčiami 
dėtis prie “ašies” valstybių.

Vokiečiai darė labai stiprų 
spaudimą į Bulgariją, kai ku
rie ministeriai jau buvo bepa- 
siduodą Hitleriui, bet vis dėl
to bulgarai atsispyrė spaudi
mui.

Manoma, kad šį metą Bulga
rija bus išsaugota nuo karo. 
Gyventojų dauguma yra prie
šinga Hitleriui ir visoms jo 
skelbiamoms idėjoms. Bulgarai 
pritaria graikams.

LONDONAS,. Anglija, lapkr. 
25 d. — Pasakojama, kad an
glai, norėdami gauti didesnę pa
skolą karui vesti, pasiūlė Ame
rikai uždėti hipoteką visose va
karų Indijos kolonijose.

Dabar Amerika ten turi ka
ro bazes 99 metams, bet duo
dama suprasti, kad už didesnę 
paskolą Anglija leistų Amerikai 
naudotis visomis salomis ir gal 
jas visai perleistų Suvienytoms 
Valstybėms.

Katalikai nesiųs 
maisto Hitlerio 

Europai
- NEW YORK, N. Y., lapkr. 
25 d. — Keturi žymus katali
kų veikėjai padarė spaudai pa
reiškimą, kuriame sako, kad 
jie nesiųs ir 
maisto Hitlerio 
štams.

Hitleris deda
kinti katalikybę, jis atima ten 
siunčiamą maistą, todėl yra 
nesąmoninga siųsti maistas ir 
kita parama.

patars nesiųsti
užimtiems kra-

pastangas nai-

Iškretė^O^dar 
x bininkų

BOSTON, Mass., lapkr. 2’5 d. 
— Jurininkai šiandien iškrėtė 

‘5,000 darbininkų, kai buvo gail
ia žinia, jog bus dedamoj pa
stangos padėti didelę bomba 
'laivų dirbtuvėse, Kai jurinin
kai krėtė darbininkus, policija 
saugojo apylinkes.

Policija gavo pranešimą, ku
riame buvo sakoma, kad šian
dien bus mėginama susprog
dinti naujai statomi vyriausy
bes karo laivai. Nesurasta nie
ko įtartino ir nurodytu laiku 
sprogimas neįvyko.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
25 d. — Diplomatiniai Angli
jos .sluoksniai turi žinių, kad 
Hitleris, neįtraukęs Bulgarijos 
“ašin”, deda pastangas gauti 
aviacijos bazes Bulgarijoj.

Hitleris nori turėti minėtas 
bazes, jeigu Mussolini pareika
lautų pagelbos. Iš Bulgarijos 
bazių Hitleris galėtų bombar
duoti britų ir graikų karo jė
gas Albanijoj. Tikimasi, kad 
bulgarai neleis Hitleriui ten 
įsistiprinti,

Sustiprinta Singa 
pūro bazė

TOKIO, Japonija, lapkr. 25 
d. — Domei agentūra skelbia, 
jog į Singapūrą britai atvežė 
daug kareivią iš Indijos ir Au
stralijos.

Be to, atvežta į šią karo ba
zę daug stiprią Amerikos bom- 
banešią ir Žvalgybinią lėktu
vą.

Naujai atvykęs britą karo 
jėgą viršininkas turi nepapras
tus įgaliojimus. Jis neprivalės 
kiekvieną kartą klausti Londo
no, kaip darydavo ankstyves
nieji viršininkai.

Vokiečių piratas 
skandina britų 

laivus
lap- 

karo 
karo 
dide-

BERLYNAS, Vokietija, 
kričio 25 d. — Vokiečių 
pranešimas sako, kad jų 
laivas daro britams labai
lių nuostolių. Paskutinėmis die
nomis jis paskandino 95,000 to
nų britų laivų.
• Vokiečių karo aviacija labai 
smarkiai bombardavo Bristolį, 
kur padaryta toki pat nuosto
liai, kaip Coventry mieste.

Amerikos darbinin
kai sumuš Hitlerį

FAŠIZMO AUKA

1 ' ' . Actu* InciiuyiO

Ann Haltrecht iš Londono su 14 mėnesių stintini. Ji 
atplaukė laivu Samaria. Londone nacių bomba užgavo 
lopšį ir nukritusi ant žemes ekspliodavo, bet tiek kūdi
kis, tiek ji išliko gyvi,

ITALU LAIVYNAS PABĖGO IŠ TARANTO
Karo bazėj liko tik 

tai keli laivai
to bazės paviršius dar užklo
tas stipriu aliejaus ir benzino 
klodu.

ĮŠALDYS” UŽSIENIO KREDITUS
. , . . \ ’■/- ■.......................... ........

Valdžia Mori ktotro
Jiiibti išlaidas

Tyrinės maisto pro
duktų kainas

NEW ORLEANS, lapkr. 25 
d. —- Walter Citrine, Anglijos 
darbininką uniją sekretorius, 
AFL atstovams pareiškė, kad 
tiktai Amerikos darbininkai ga
li sumušti Hitlerį.

Amerikos darbininkai, sku
bėdami ginklus gaminti, gali 
įveikti nacius, neiššovę nei vie
no šūvio,

Anglijos darbininkai yra pa
siryžę suduoti galutiną smūgį 
nacizmui, bet jiems yra reika
linga amerikiečią parama. Cit
rine prašė amerikiečią siąsti ga-

Britą diplo- limai greičiau * visokios rąšies 
matai privalo jam duoti visas ginklą, kad anglai greičiau ga- 
informacijas, surištas su karo Ičtą sumušti visos žmonijos 
reikalais.

WASHINGTON, D. C., lapk 
25 d 
riausybės s!»ok$niąi yra nusi
statę < “įšąldyti” visus > kariaus
iančią .valstybią kreditus. ? Bus 
įšaldyti ir britą kapitalai, bet 
ne tiktai/tą valstybią, kurias 
pagrobė Hitleris. '

VyriaUsybė imsis tokio žing
snio, nes nori žinoti kuriems 
tikslams yra leidžiami pinigai.

Galutinas sprendimas šiuo 
reikalu dar nepadarytas, bet 
prezidentas ir finansą sekreto
rius yra labai šiuo planu susi
domėję. v <

Prahešama, kad vy

Prezidentas tarsis 
apie paskolą 

britams
VVASHINGTON, D. C., lapk. 

25 d. — Prezidentas Roosevelt 
šiomis dienomis pasimatys su 
britų ambasadorium Lothian, 
kuris nesenai sugrįžo iš Lon
dono. Pasikalbėjimo metu bus 
paliestas paskolos reikalas.

Britų ambasadorius jau pa
skelbė spaudos atstovams apie 
sunkią finansinę britų padėtį. 
Prezidentas nepareiškė savo 
nuomonės paskolos reikalu.

Ligi šiam metui britai ture? 
jo mokėti grynais pinigais už 
visus gaunamus ginklus ir bu
vo uždrausta daryti paskolos.

WASH1NGTON, D. C., lapk 
25 d. -— Teisingumo depąrta- 
plentas praneša, kad tyrinėji? 
svarbiausių maisto produkti 
kąiiias visoje Amerikoje. Pir- 
mipusia nori išaiškinti priežas
tis kodėl kai kurie maisto pro
duktai tiek brangiai kainuoja 
vartotojui 
ūkininkas 
gauna.

Galima
rie produktai bus atpiginti ir 
ūkininkai gaus didesnes sumas 
už savo darbą. Vyriausybė im
sis priemonių nenormalumams 
pašalinti.

ir kodėl Amerikos 
taip pigiai už juos

tikėtis, kad kai ku

Siūlo sustabdyti tei
sę streikuoti

VVASHINGTON, D. C., lapk. 
25 d. — Kongreso atstovas Cox 
pasakė ilga kalbą, kurioje la
bai smarkiai smerkė streikus 
“prieš vyriausybę” ir pasiūlė 
kongresui tokius streikus pa
skelbti nelegaliais, kol Amerika 
gyvens “pavojaus laikotarpį”.

Cox pasakę, kad tikrieji dar* 
bininkai nenori streikuoti, bęt 
streikus organizuoja raketię- 
riai. Kong^e^/-narys Cox pri* 
klausą dėm^fatą partijai*

Kongreso posėdžiai 
vyksta Kapitolyj

NVASHINGTON, D. C., lapk. 
25 d. — Amerikos kongresas 
pirmą kartą nuo 1857 metų po
sėdžiauja ne kongreso rūmuo
se, bet Kapitolyj. Kongreso 
gas remontuojamas.

Senatas dar nepersikėlė, 
šiomis dienomis ir jis eis į 
pi tolį.

StO-

bet
Ka

Vultee darbininkai 
protestuoja

D0WNEY, Cal., lapkr. 25 d. 
—- Vultee darbininkai pasiuntė 
valstybės gynėjui protestą, nes 
šis pasakė, kad jų pradėtas 
streikas yra komunistų inspi
ruotas. Darbininkai sako, kad 
jie nėra komunistai.

Darbininkų unijos atstovai 
jau nutarė su bendrove užmo- 
keščip reikalu.

: Darbininkai nenori pasirašy
ti kčntrakto, kuriame turi pa
sižadėti nekelti naujų streikų 
dviejų metų laikotarpy j.

Debesuotas ir šiltesnis.
S&uįė teka 6:52 v. r., leid

žiasi 4:22 v. v.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
25 d. — Britų admiralitetas 
šiandien paskelbė, kad italų ka
ro laivynas pabėgo iš Taranto. 
Britams dar nepasisekė nusta
tyti kur jis pasislėpė.

Prieš britų puolimą Taranto 
bazėj buvo 6 dideli kovos lai
vai, 10 kreiserių, 27 destroje- 
ciai ir daug submarinų. Britų 
akunų padarytos fotografijos 
rodo, kad Taranto bazėj pasili
ko /tiktai britų sugadinti laivai 
ir labai mažas karo laivų skai
čius. Mussolini juos paslėpė ki
tame uoste.

Fotografija rodo, jog Taran-

Britai sudegino dide 
lį italų laivą

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 25 
d. — Anglų karo pranešimas 
sako, kad britų aviacija bom
bardavo Albanijos uostą Dura- 
zzo ir uždegė 10,000 tonų italų 
laivą, kuris stovėjo uoste.

Laivas visiškai sudegė, nes 
vėliau padarytos britų lakūnų 
fotografijos tai parodo.

Italų karo pranešimas mini 
Durazzo bombardavimą, bet sa
ko, kad nuostoliai padaryti la
bai maži.

“Ašies” laivai bijo Į Paneigė Perkins at 
apleisti Tampico sistatydinimą

TAMPICO, Meksika, lapkr. 
25 d. — Vokiečių ir italų 
prekybiniai laivai buvo pasiruo
šę apleisti Tampico uostą, bet 
vėl pakeitė nutarimą.

Laivai prikrauti Meksikos 
prekėmis, laivų krosnys buvo 
pakurtos, bet šiandien vėl vis
kas užgesinta.
"Vokiečių ir italų kapitonai 

mano, kad išplaukus iš 
juos užpuls britų karo 
ir privers pasiduoti.

uosto 
laivai

Didelė audra Teksas 
valstybėj

DALLAS, Teksas, lapkr. 25 
d. — Pranešama, kad visoje 
Teksas valstybėje siautė labui 
didelė audra. Daugelyj vietų nu
trauktas susisiekimas. Iš • Bor- 
ger ir Pampa miestų negauna
ma jokių žinių.

Amarilio mieste sugadinta 
elektros stotis ir miestas liko 
be energijos. Ligoninės be van
dens ir miestas be šviesos.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
25 d. — Gen. de Gaulle atvyko 
į Londoną.

Jis informuoja Anglijos mi- 
nisterį pirmininką apie sąlygas 
ekvatorinė j francuzų Afrikoj. 
Aptarti tolimesni veikimo ir 
kovos planai.

sistatydinimą
NEW YORK, N. Y.,_ lapkr. 

25 d. — New York Times šian
dien paskelbė, kad darbo sekre
torius Miss Perkins atsistaty 
dino. Tvirtina, kad Rooseveltas 
priėmė jos atsistatydinimą.

Prezfdento sekretorius Early 
pfcrdškė spaudos atstovams, kad 
Franęes Perkins neįteikė jokio 
atsistatydinimo pareiškimo ir 
toliau tęsia darbą.

Naciai sumažino mė
sos kieki olandams

AMSTERDAMAS, Olandija, 
lapkr. 25 d. — Vokiečių karo 
vadovybė 
kad jiems 
sos kiekis.

Ta pati
buvo duodama vienai savaitei, 
bus duodama dešimčiai dienų.

paskelbė olandams, 
bus sumažintas mė-

mėsos porcija, kuri

Nauji japonų reika
lavimai franeuzams

CHUNGKING, Kinija, lapkr. 
25 d. — Pranešama, kad japo
nai pareikalavo iš francuzų In- 
dokinijos muitų kontroles ir 
nori, kad nuo ateinančių metų 
pradžios jiems butų parduoda
mas visas Indokinijos kauču- 
kas.

Japonai nori kontroliuoti vi
są kaučuko pramonę.

atstatė bu-

18 alsasie- 
provincijos

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Palestinoj, Haifa uoste, sprogo laivas Patria, kuriame 

buvo 1,771 žydą pabėgėlis. Sprogimo priežastys neišaiškintos. 
Keleiviai išgelbėti.

— Petain paskyrė Chiappe, buvusį Paryžiaus policijos vir
šininką, Syrijos gubernatorium. Nepaskelbė kodėl 
vusį gubernatorią Puaux.

— Vokiečiai pasiuntė koncentracijos stovyklon 
Čių, nes jie kritikaov vokiečią nutarimą išsiąsti iš 
visus franeuzus.

— Britą ambasadorius Lothian visą valandą kalbėjosi su 
Rooseveltu.

—* Iš Jugoslavijos ateina žinios, kad didelė Albanijos gy
ventoją dalis sukilo prieš italus ir smarkiai juos muša kiek
vienoj pakalnėj.

— Nye pasiūlė kongresui ištirti britą turtą kiekį pirma, 
negu kalbėti apie bet kokią paskolą anglams. Siūlo skolinti tik
tai tuo atvėju, jeigu neturės kuo mokėti.

— Trys milijonai Anglijos darbininką reikalauja, kad jiems 
butą pakeltos algos. Pakilo produktą kainos, jiems reikalinga 
didesnė suma pragyvenimui.

— Vokiečiai vėl uždarė traukimą susisiekimą tarp pietą 
Francuzijos ir Paryžiaus.

— Miller Andrew tapo paskirtas šiaurinės Irlandijos mi- 
nisteriu pirmininku. Buvęs ministeris Craigavon mirė šiomis 
dienomis.

Italai bombardavo Aleksandriją, britą karo bazę.prieŠą.

--------- ---------------------- ----------------- --------------------------------  



2 NAUJIENOS, Chicago, III.

(Tęsiau)
—Tėvai, čionai lai jau nieko 

nepadarysi, — ėmė aiškinti mo
tina, — jie jau seni pažįstami,* 
seniai jau draugauja^, teip.Md 
negalima juk ardyti tokios jy 
draugystės, rejkia ir jiepis pri? 
pažinti ne tikįai vaikų, bet Ir 
žmonių teises šeimyniniam gy
venimui. Musų, kaip tėvų, tai 
svarbiausioji pareiga užgyventų 
turtų paskirstyti R.ek gaj ma 
teisingiau.

Antanui ir Barborai nusibo
do tokios vienodos senių kal
bos, juo labiau, kad jos buvo, 
kaip ir nereikalingos, nes jie 
vienas antrą mylėjo ir juos iš
skirti nebuvo jau jokios gali
mybes, nes jau šešti metai, kaip 
jie yra sudarę faktiškąją šei? 
mą, kuri juos jungė meilės ir 
tikrosios draugystės ryšiais. į 
tokias senių kalbas jie kreipė 
labai mažai dėmesio, nes Bar
bora gerai žinojo, kad jos tė
vas duos jai tokią dalį, koki jai 
priklauso, o vyro pasirinkimas 
tai jau yra grynai jos asmeniš
kas reikalas, nes ne tėvai su jos 
vyru turės gyventi, bet jinai,

- Ką norite iš musų pavogti, 
tai jau žinome, bet sakykite, 
piršleli, kiek norėsite mus api-

BUDRIKO RADĮO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

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

kare, 7 valandą.
W. A. A. F. 920 k- kanprkos, 

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

P
plėšti, — teiravosi Nemefcšienc.

—Matote, pirmiau jau pasa
kojau ir jus patys gerai žinote, 
kad Naručių Antanas ne liktai 
tvarkingas vyras, bet Alsos kai
me jisai yra |r geriausias ūki
ninkas; be to, jį reikia skaityti 
irgi vienturčiu, nes broliui Juo
zui yra jau pamokėta ir jisai 
iš Amerikos negrįš. Sesuo Onu
tė ateinantį pavasarį būtinai 
jau išvažiuos į Ameriką, tėvai 
jau senį ir įš pat pradžios jū
sų duktė tampa pilnateisė šei
mininkė. Geresnę vietų surast 
savo dukterei — tai jau labai 
sunku,

—Na, tai sakykite, kokios 
dalies norėsite, — paklausė tė
vas. •

-—Man rodosi, — tarė pirš
lys, kad bus neperda ug, jeigu 
jus savo dukterei duosite: tūks
tantį rublių pinigais, juodąją 
veislinę kumelę, dveigį kumelį, 
porų melžiamų karvių, porą 
kiaulių, naujuosius ratukus ir 
kitas moteriškas smulkmenas.

—Perdaug norite. Aš manau, 
—tarė tėvas, — kad tokiai da? 
liai perniaža vieta. Reikią žino? 
ti, kad su tokia pasoga galima 
gauti daug didesnį ūkį, o Naru? 
čio ūkis yra mažokas, taip kad 
į tokią vietą aš nelabai norė
čiau tokią dalį Barbutei skirti.

—Ką tu čia, tėvai, deriesi, 
kaip žydas, —- ėmė prieštarauti 
motina, žinai, kad Naručių ūkis 
gerai sutvarkytas, skolos netu? 
ri, gyvena gerai, q be to, aš no?

DIDELES PASIRINKIMAS
LAIKRODĖLIŲ /***

po SCI CIK ir * *
i aukščiau 3

59c įmokėti
RADIOS JQ QC ir 

po vbvw aukščiau
Išmokėjimais.

Rašomos Mašinėlės, Elektiikinės 
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

Pečiai, Karpetai.
Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimų 

akinių.

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

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

šaukite 
YARDS 3088

riti, kad piano vienturte duktė 
gyventų galimai arčiau prie ma
nęs, nes kas karšins ir prižiūrės 
mane senatvėje.

Į visas tas derybas Antanas 
su Barbora kišosi mažiausiai, 
kadangi jos pasidarė nuobo
džios. Jie su kitais Nemėkšų 
vaikais išėjo Į kilų grįčios gar 
Jų. Barborai tai jau labai ėmė 
nepatikti jos levo derybos; jai 
pasirodė, kad jos tėvas labai 
jau skapus ir derasi dėl kiek
vieno menkniekio. Pirkioje bu? 
vo liktai jaunimas, t. y. Barbo
ra ir du Barboros broliai Julius 
jr Petras. Galų gale sopiai de| 
pasogos susiderėjo, bet jie pa? 
nia te, kad nėra jaunųjų, taigi 

^motina turėjo ejti jų ieškoti,
”ĮsTa, vaikeliui, ką jus čia dar 

rote visi susibėgę, — dėl jųsų 
mes kalbamės deramės, o jut

i f n |I|I ■ I II i||i>Ul|i‘iJ.i H ' ' i| Į lum"1......

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas POKTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. ? - 

. -< Sales Tax ekstra.
BLACK BĄND LUMP ........... $9.50

ĮIIĮRUIIB^

CROCHETĘD CHAIR SĖT PATJERN 2089

' H- ' "J ''L[ - ■’ ............. .. ....... . ... ,.x

tai, šimts žinią, ką darote Ir kas • Nepaprastas Palengvinimas 
jums rupi. 1 A

—Žinąi ką, lųąmyte, — tapg 
Barbora, — jys pradėjot)? jau 
tokias derybgį, fcAd jųap l§rp- 
do, jog butų perkamas ąr pftr? 
duodamas koksai Borą jūsų 
daiktas. Man rodosi, kad taip jį* 
nepatogu nuo švelnių Žinępjąj, 
o ypatingai nuo Morkaičio. j£su 
jūsų vienturtė duktė, susiieško
jau sau gyveiiĮjįiųi žmo^ų, su 
kuriuo noriu gyvauti visą savo 
aptižių. Jus gerui žinote, kad 
draugaujaine jau šešti tnpt»i? 
vienas antrą mylime, o tėvas 
mano, kad mane, kaip kokį 
daiktą, gal nia atiduoti kokiam 
tai nežinomam ir nepažįsta
mųjų vyrui. Tu pakęsti aš nega? 
liu |r lokių kalbų klausytis jpan 
laljai ųepalogu.

— Na,gerai, dukrele, gerai,— 
pradėjo aiškinti motina, 
žinai musų tėvą, tai 
žnjogus, o seniau žmones prieš 
vedybas apie meilę tai visai net 
ir nekalbėdavo, svarbiausias 
klausimas būdavo — ui susi
tarti dėl pasagos, o medė, sligy- 
vepimas taį patys niekai. Ęiki'- 
me, vaikeliai, visi į daiktą, bu? 
siiųe daugiau, bus daugiau gal
vų, o kur daugiau galvų, tai 
teų ir brot9 daugiau.

Motina ir visas jaunimas iš
ėjo į seklyčią. Nežiūrint į tai, 
kad buvo vedamos derybos, bet 
visi gerai Žinojo, jog Nemėkšų 
Barboros buvo labai griežtas 
nusistatymas tekėti tiktai už 
Naručių Antano. Tokioms vedy? 
botus pritarė ne tiktai motina, 
bet Jr abu Nemėkšų sūnus.

Kadangi visa Nemėkšų šeima 
norėjo, kad Naručių - Antanas 
butų jų žentas ir švogeris, ‘ tai 
suprantama, kad tėvo noras ar 
nenoras nieko pakeisti jau ne
galėjo. Tėvas Naručių Antaną 
gerbė ir jį vertino, kaip gerą ir 
sumanų vyrą jr pavyzdingą Al
sos kaimo ūkininką, bet jam 
buvo gaila to tųitstahti^s 
lių ir kitų iš \jo 
gėrybių. Jisai bd^b hepapraštą^ 
skopus žmogus. Suėjtis visienįį 
į seklyčią, senis Nemėkša vęt 
pradėjo: ,

—Sakyk, Barbute, ar tikrai 
tu nori tekėti už Naručių An
tano, — paklausė tėvas. į

-—Taip, tėveli, tikrai ir lėkė- 
siu tiktai už Antano, bet ne už 
kokio kilo vyro, —griežtai at? 
sakė Barbora. — Man labai ne» 
patogu, kad tu teveli, dėl nia-. 
nęs deriesi, kaip dėl kokio nors 
daikto. Tu gerai žinai, kad esu 
tavu vienturtė duktė; žinai, kad 
įki šiol tavo ūkyje dirbau ir pa
dėjau tau taupyti, tękiu būdų 
turiu teisę tavęs prašyti, kad tų 
suįaupų dalį teisingai man pa- 
skirtuinei, kaip tikras mano te 
vas. ' .

Tokia išmintinga ir protinga 
Barboros kalba buvo patenkin
tas ne tiktai Naručių Antanas; 
bet 
gai 
jiui 
mas 
jisai geraj žjnojo,d;ad Antanas 
rimtas vyras, todėl būtinai jam

- tą 
senovės

Antrad., lapkričio 26, 1940
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No. 2689 — - Lengvai padaromi mezginiai kėdėms papuošti.;
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I NAUJIENOS NEEDLECąAFT pEPT., No- 2689
| 1739 So. Halsted St, Chicago, UL’’ z ’ ’

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį

1 Vardas ir

1 Miestas ir. valstija—,  —L
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( Reumafiškų Skausmų
Nefceųtčkite bereikalingai raumenų 
ąkąUdįimų. Tūkstančiai žmonių 
Pliekė neįprastą, palęngviųlmj

i 33©,
menųjĮcaudeMu v|en iSąitrindąnu^u 

į Wll^i»- $įs sęnsaęingąs lini- 
' mentąs ūmai suteikia laukiamą pa- 
' Įeflgyinim^. VįtA J7; milijonų bop- 

kučiu Jau išparduota, TodŽi neati- 
dSliodami nusipirkite ir jūs boftkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
ExpeUejio sų inkaru anjt dėžutės.

JJTHUANfAN 153

..r. iį,■'■it...
ką dirbųu- Oąbąr uš kuip suau
gusį mpterįs norių sukurti sa
vistovų gyvenimą. Prisimink, 
teveli, kaip tu darei, kai nuėjai 
mąno mmnytės vesti, ar neno
rėjai gauti didesnės dąlies?

- Teisybę t^įsyb^ Mlbi <hik? 
rele, — tarė motina, — gerai 
prisimemi, kaip dėl dviejų Šim
tų rublių nogėjo net vestuves 
išardyti.

—Su jumis visais, maų vie
nam ginčytis labai sunku, — 
pareiškė senis Nemėkša, — tei
sybę pasakius, kaip tiktai tu iš
eisi už vyro, tai musų Julius 
irgi turės vesti.ir gaus pasogą.

Galų gale Nemėkša sutiko sa
vo Barborai duoti tokių pasogą 
ir kitą dalį, kokios piršlys ir 
Antanas reikalavo. Dabar bko 

■>*» ' • - Į

tįktaį ndstatyti vestuvių laiką 
ir tvarką, Ąlsos kaime, kaip ir 
kitur, buvo tokie papročiai, kad 
ūkininkų vestuvės tęsdavosi net 
po dvi savaites. Antanas ir Bar
bora į tokias ilgas vestuves žiu
rėjo kitaip. Jie fytiVo nusistatę, 
kad tokių ilgų vestuvių nedary
ti, ųes jos per daug brangiai 
kainuoja ir perdaug vargina vi-

sus namiškius ir kitus.vestuvių žiūrėkime, kaip prasideda ves- DR. STRIKOLTS 
dalyvius* Seniai Nęmekšai ir tuves, tai jos tęsiasi daugiau . V,
piršlys buvo kaip taktai priešin- kaip dvi savaites. Manau, kadįCrydytOjaS IT Chirurgai*1 
gos nuomonės ir jie norėjo lai- jus, tėveliai, su maiibni visai !29sas so- .ASF^AND AV®................. lOfiso vai.: Nuo 2 ik) 4 ir nuo 6 iki PRytis senųjų tradicijų, t. y. kad sutiksite, kad mes savo ve$tu- 
vę^tįivės butų dąromos dvi sa-'ves darysime kitoniškas, negu 
vaites. Piršlys ir kiti senieji ži- kad iki šiol darė kiti musų kai
noje, kad Antanas gauna tokią mo gyventojai. Vestuves pradė- 
didelę pasegą ir kraitį tai turė
jo iš ko pabaliavoti. Jaunieji 
kaip Nemėkšų, taip ir Antanas 
su Barbeni perėjų padaryti ves-

Antanas ir Barbora tokioms i|- 
gQin« vestuvėms priešingi buvo 
ir todėl, kad vargina ne liktai 
vestuvininkus, bet nuo to ken
čia ir normalus ūkio tvarky
mas, nes visą ūkį reikia paves
ti svetimeims. Visos tokios ap
eigos, kurios buvo praktikuoja
mos senovės vestuvėse nei An
tanui, nei Barborai nepatiko. 
Reikėjo turėti daug drąsos ir 
sumanumo, kad tokius žalingus 
ūkini įpročius pašalinti. Anta
nas ir Barbora buvo to nusista
tymo, kad vestuves daryli tiktai 
dvi šiokias dienas, būtent: pra
dėti sekmadienio vakarą, pir
madienį šliubas, o antradienį 
važiuoti pas jaunąjį
baigti. Suprantama, kad prieš 
toikas vestuves ėjo 
nes rudens laiku tokios ilgos 
vestuvės — tai buvo gera jiems 
pramoga. Jaunieji, kurių pryša- 
kyje stovėjo patsai Antanas, la
bai griežtai laikėsi nusistatymo, 
kad vestuves daryti 
dienas. Tą klausimą 
mesi pats Antanas.

—Gerai žinome,
kaimas turi kai kuriuos labai 
blogus įpročius su vestuvėmis.

sime sekmadienio vakarą ir 
baigsime antradienį. Vadinasi, 
sekmadienį bus mergvakaris, 
pirmadienį važiuosime į šliubą, 
po šliubo važiuosime pas jau
nąją ir antradienį vestuves 
baigsime. Tokios vestuvės ma
žiau kainuoja ir nėra tokios į- 
kyrios ir nuobodžios.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ir vestuves

Mrs. A. K. J'ARUSZ
_ ____ PHYSICAL 

TIIERAPY
and MIDWIFE 

6630 s*vvestcrn av- 
Telefonas: 

įĮĮBy HEMLOCK 9252 
ĮMjry Kasdien nuo 10 v.

^to iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek- 
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
tnd. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

visi seniai,

tiktai dvi 
aiškinti c-

kad Also

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SEN1AU8U » DID2IAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

^AMBULANCE.
NAKTĮ'

YARDS 1741-1742 
4ŠO5-0T So. Hermitage Ave. 
4447 South Fairfield Avenue

M FOVH.U tAI/HMUBH.

visose 
dalyse

Laidotuvių Direktoriai

vak. Nedėlioj pagal pusitarimg 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namu Tek PROSPECT 193r

DR. C. Z. VEŽEI’IS
DENTI8TAS

464,5 So. Ashland A y e.
*Wrti 47 Street

Telefonas YARDS 2244 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sepedoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas IIEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tek Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

'i • >,t ; i pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yard; 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI

ir visi namiškiai, o ypatim 
tai motiną ir piršlys. Pirš< 
toks Barboros sąiuoningu- 
tai jau Jabai palįko, peš

ninga žmona. Po tokios Barbo< 
ros kalbos tėvas turėjo atsisa
kyti nuo savo senovinių pažįu- 
rų ir sutikti su tuo, kad duktė 
pirmiausiai turi teisę pasirinki j 
sąii vyrą, su kuriuo jinai tyrės 
visą anižių gyyepti, viso to 
tėvas vėl paklausė:

—Tai ką, Barborą, pųrį ty te
kėti už Naročių Antanė?

—Taip, tėveli, nonų, — aiš
kiai pasakė Barbora.

—Man rodosi, — tęsė tėvas, 
— kad jisai ant savo ūkio rci* 
kalaują perdaug didelės pa$n? 
gos. Tūkstantis rubjių tąi dideli 
pinigai ir, be to, dar jisai nąvi 
juodosios veislines kumeles, 
dveigio kumelių, purps gerų 
kilrvią, naujųjų pa v jenią ratu
kų, dviejų kiaulių ir kitų smul
kmenų.

—Tėveli, išklausyk dar mane, 
—.prašė Barbora, ~ tu gerai ži
nai, |$ąd tavo ūkyje iš put ma? 
žęns dirbu. Dabar jau turiu 26 
metus amžiaus, per visą tą lai?

DR. A. JENKINS 
{Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

Ofiso valandos; nuo 1—4 ir auo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Viliui,lliųilllllllllllllll^llllllllllltl

■ NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

’ V'
UI l>l »!■■■•» ,1111, tUUMI

.imu imu icmim m m iii lipu n n n 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai__
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

H I | ||I|, uli .b^nui nyi.Mi.i.Ki.Hi.n.      M  ,

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908
■ HimHH R»BlTW.ll lė'll   ■’ 1 ■■■■■■»■■■    hm . «■ .— ui     i i ■■ ■ i 

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. W«stem Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

Phpne GROvehdl 0142
Phone Cicero 2109

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD .1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

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

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

Rez. Telephone PJLAZA 3290

ADVOKATAI

Si.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avęnue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 1419

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

■■ ........... ■ ■ ■ ■ . . .- ■

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

L J. ZOLP
Wėst 46th Street Phone YARds 0781

, , '4.0. ... - -------- MM—_________________________________„ s, p. MAŽEIKA YARds 1138
3319 LHpajdca Ąvenųę YARds 1139
.«. ■ m -—■«* * ■ 1 '» r< y , i ■■■, ------------ ; , --------------------------------------------------------—

LACHAWICZ IR SŪNUS
23X4 23rd Placę Phone CANal 2515
5KTRIUS; 42-44 East 108fh Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 Westeri) Ąvpnųę Phone LAFąyette 8024

<.» ' •' V,' f » . z •

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

2400 WJE§T MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

A A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tek—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

8133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 TeL STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

Pirkite tpse krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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KAI LATVIŲ KARIUOMENE BUVO 
ĮŽENGUSI I LIETUVĄ

Tai buvo 1919 m. vėlyvo 
rudens metu. Prieš tai pravar
tu atsiminti kelias istorijos da
tas ir kelius matytus vaizdus. 
Kas buvo 1919 m. visoms jau
noms Baltijos respublikoms — 
netenka aiškinti. Tada buvo iš
bandytos jaunos pajėgos veik
ti, pasitikėti savimi, kai aplin- 
kui iš viso nieko gero nebuvo 
matyti. Atrodo, kad kažkoks 
politinis pavasaris buvo sulau
žęs visus ledus ir žadėjo gražią 
ateitį, bet sniego kaugių, ledų 
lyčių, o ant jų ginkluotų burių 
užtektinai buvo, kurios sąmo
ningai siekė musų ir latvių 
kraštuose viešpatauti. Tačiau 
visa tai buvo įveikta. Visi ledų 
kalnai susprogdinti ir leista at
šilti pačiai atmosferai. Tas 
bendras Baltijos valstybėms 
atšilimas buvo toks didelis, kad 
mes ir šiandien maloniai su pa
sigerėjimu atsimename tą atši
limo kvapą. Tenka pabrėžti ir 
tai, kad visų Baltijos valstybių 
daug kas buvo atskirai daroma, 
bet vėlai pasirodė, kad tai da
ryta, lyg butų iš anksto susi
tarta. Bendras veikimo reika
las nurodė tikrą veik'mo kryp-

lapkričio 11 d. vokiečių ber
montininkams visai nepasisekė 
kautynės ties Ryga. Vokiečių 
bermontininkų pastangos iš’ai- 
kyti antros Dauguvos pusės 
priemiestį buvo likviduotos. 
Todėl vokiečių bermontinin
kams teko trauktis, bet pike
liui dar buvo Mintauja (Jelga
vai), geras atramos ir pasiprie
šinimo mazgas, tuo labiau, kad 
ton ir anksčiau vyko vokiečių 
kautynes su rusais.’ Užtat da 
bar buvo gera proga vėl vo
kiečių bermontininkams iš nau
jo užimti paliktas pozicijas ir 
iš naujo jas panaudoti prieš 
latvius.' Poz’cijos galėjo bot 
ypatingai at/phri6s, nŽs latvių 
kariuomenė sti^o technikos 
priemonių arka artilerijos pa- 
buk'ų. Istorija pasakoja, - kad 
ties Mintauja latviai sutelk“*

4-

jos kautynių buvo atpalaidota 
Zemgalė ir Kuržemė. Tos pa
skutinės kautynės buvo lemtin
gosios. Kautynės prasidėjo Lat
vijos nepriklausomybė* išvaka
rėse, t. y. lapkričio 17 d., ta
čiau jos pasibaigė tiktai lap
kričio 21 d. jau visai sutemus 
Tiktai tada Mintauja buvo pa
imta. Įdomios ir tos kautynių 
aplinkybės; vokiečiai tada bu
vo sumanę ne tik gintis, bet ir 
pulti, o pagaliau kai kautynių 
laimė nekrypo į jų pusę, tai 
generolas von Eberhartas buvo 
pasiūlęs padaryti paliaubas. Ta
čiau kas galėjo laiduoti, kad 
tos paliaubos bus t.kros ir, kad 
bermontininkai paliks Latvijos 
žemę? Todėl latviai nesutiko ir 
veikė ginklu.

Po Mintaujos akutynių dalis 
vokiečių bermontininkų traukė
si Žagarės linkui, vienu ryškes
niu keliu, o iš čia į pietų vaka
rus — Vokietijos linkui. Man 
teko būti atsitiktinu liudininku 
to vokiečių bermontininkų at
sitraukimo, o taip pat ir to is
torinio fakto, kai latvių kariuo
menė peržengė Lietuvos sieną, 
žinoma, vokiečių Lerinonlini..- 
kai traukėsi ir kitais ke iais ir 
visa tai galėjo būti jau po Rad
viliškio kautynių, kai vokiečių 
bermontininkų kariuomenės li
kučiai latviuose nebegalėjo be
sitikėti jokios atramos. Atsi
traukimas buvo gana skubus. 
Kiek atsimenama .Žagarėje bu
vo palikta ir nepalaidotų ber
montininkų, kurie su karstu 
buvo vežami kartu. Tai vėliau 
buvo padaryta pačios miesto 
savivaldybės rūpesčiu (liuterių 
kapuose). Gurguolėse važiavo 
ir moterų, kai kurios net ir 
gimdė. O dieną vėliau j mies
tą atjojo keli raiteliai, bet jie 
buvo kitokia uniforma apsltaL 
sę. Tai buvo latvių kariuome
nės žvalgai. Vėliau atvyko ir 
latvių kariuomenės * daliniai.

NAUJIENOS, Chicago, TU.

UJIENŲ-AGME TelephoV
John L. Levvis duktė Kathryn verkia, kai tėvas sako 

atsisveikinimo kalbą. '

lietuvių karo valdžios atstovų 
bendradarbiavimo darbas su 
latvių kariuomenės atstovais, o 
paganau perdavimo arba pasi
traukimo veiksmo man neteko 
matyti. Tik čia vėliau buvo įs
teigta Lietuvos karo komen
dantūra, kuri veikė iki to laiko, 
kol nebuvo tiksliai nustatyta 
Latvijos ir Lietuvos siena.. Sie
na ties Žagarės miestu praėjo 
sena Kuršo riba, kuri budingai 
atskiria abu kraštu, nes iš kar
to pasikeičia ir pačių gyventojų 
sudėtis, jų būties bruožai, o 
taip pat ir* kultūrinės ypatybės.

Baigiant tektų pabrėžti, kad 
ir prieš tai, kai dar vokiečių 
bermontininkai nemanė išsi
kraustyti iš Latvijos ir Lietu
vos ribų, Žagarės miestas yra 
buvęs, jei ne būstinė, tai bent 
sustojimo atskiro etapo vieta, 
kur pasirodydavo ir bermonti
ninkų. Tuo., labiau, kad vokie-

čiu bermontininkų bust nė bu
vo Mintauja, kur vyko pats or
ganizacinis jų darbas. Ten bu
vo išleisti ir Bermonto taria
mieji pinigai. Jų buvo pas rodę 
ir Žagarėje, žinoma, jų niekas 
neėmė, bęt buvo ieškoma pro
gos parodyti juos, o ką gera ir 
sumokėti. —J. žl.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Nepasi
duok Rau

menų 
Skaus
mams

Phone Vlrginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų iidirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

■

SPECIALI

Pasiūla

ma, kad jie yra atvykę į Lie
tuvos miestą. Pačios kariuome
nes įžygiavimas, žagarietiškai 
tariant, buvo tiktai talkos ar
ba bendradarbiavimo dalykas. 
Tenka atsiminti, kad tą tolimo 
rudenio dieną aukštai iškelta 
plevėsavo Lietuvos vėliava, o 
latvių kažkoks dalinys nužygia-

damas. Vėlai, jei ir įvyko ku
rių nors nuotykių, kuriuos ga
lima butų vienaip ar kitaip aiš
kinti, tai buvo atskirto, priva-t 
taus, bet ne bendro pobūdžio. 
Tenka ir tai prisiminti, kad to
mis dienomis pasitaikė ir lie

tuvių vakaras. Tame vakare

Daugiausia, rodos, buvo raite
lių. Ypatingas dėmesys buvo 
šokiai, nes jie paprastai pp 
spektaklio buvo praktikuojami. 
Vakare buvo sugriežti ir abie
jų tautų himnai. O vėliau, kąi 
vakaras baigėsi ir kai aplamai 
buvo pasidariusi smagesnė ir 
įmantresnę pabaigos nuotaiką, 
kažkoks latvių karininkas pa
sirodė esąs geras muzikantas. 
Jis paėmė kažkokio muzikan
to • dūdą ir išpūtė kaž kokią

Paties fakto, kaip prasidėjo

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš- - - - - - -  $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa
lotus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namu 1 iki 20 r’*.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginia 1141

LOAN ASSOClATIONofChicago

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

Sub, 9 iki 8 vak.

DENTAL PLATI
LIFE

GUARANTEE
MONEY-BACK

AN’’’

DantiniiH?
PLEITIJ Garantuoti arba

10 mėnesių** Pinkai grąžinami 
užmokėti a

VULCANITE PLEITAI $|| R f
Apribotam Laikui Tik

• Drūti ir Gyvi
• Ružnvi Gumai
• Išrodo Natūralus

P.e sto»riuko, nermatomi ir dali
niai pleitai—Ateikite apskaičia

vimui DYKAI.
SPECIAL
GRAŽUS

EKCELITE
FLEITAS po

760
Kiti Iki

FLEITAI 
TAISOMI 

Taip $ 1 .00 
žemai * 
kaip
Pleitai gami
nami nuo 
Įspaudų gau
tų nuo lais- 
niuotų dan
tistų.

ną

VISAI RUŽ. 
Nesunaikina- 

nami po

•12 “
$35.00

Atsine&klt skelbimą I 
Jin $0-00 perkant 
Vertas “ naujus pleltus.

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

Rublio Llabi-

Kaltint atdara kas vakarai

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Excel Dental Lab
32 W. WASHINGTON ST. 

Tcl. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

tas visų Latvijos provine j J 
vardais. Ir jš tikro, po Mintaiv*

NAUJIENŲ 
Kaitinėjo per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

vežimai, kurie sustojo ties val
sčiaus namu. Taip latvių ka- 
riiiomenū įžengė į Žagarę. Tai 
turėjo būti apytikriai tarp tap

arcus

MADŲ

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija 
K

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, HL

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

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.

PASIŪLOS ŽIEMAI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

čia Nereikia Cash
Rolė—100 k et. pėdų ......... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 35$ 

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

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

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė. 
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

susidariusi ta bendra pade i \ 
kai vyko dviejų kariuomenių 
bendradarbiavimas, kuris gal 
nebuvo oficialiai susietas, bet 
vis dėlto vyko savaime bendro 
tikslo kryptimi. Todėl• lietuvių 
kariuomene skubiai persekiojo 
vokiečių bermontininkus rytų 
vakarų kryptimi, kai latvių ka
riuomenes pasirodymas ties sa- 
vo pasieniu ir pagaliau sienos 
įeržengimas buvo ne kas kita, 
kaip savo rųšies priešo kariuo
menei atkertamasis veiksmas.

Svarbu pabrėžti pats istori
nis peržengimo faktas, tuo la
biau, 
kaip 
darbo 
s i rodė

■ M
SI

RYTINE RADIO 
VALANDA 

iš stoties

W I* » Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir narni

ninku, kurioje ran<

kad jį turiu apžvelgti, 
dviejų kaimyno bendro 
talkos reiškinį. Kai pa- 
mieste Žagarės latvių 

kariuomenės daliniai, tai ties
savivaldybės namu buvo iškel
ta Lietuvos vėliava. Gyvento
jai žiurėjo, kaip atrodo latvių 
kariuomenės daliniai. Latvių 
kariuomenė savo uniforma bu
vo labai mišri. Viena kas juos 
jungė, tai tik kepurės tekan
čios saulės ženklas, bet ir pan
čios kepurės nebuvo vienodos. 
Daug kas įvairiai buvo apsi
rengę, o taip pat ir ginkluoti 
gana įvairiai. Nuotaika buvo1 
gana gera, gal todėl, kad prie
šas buvo išvytas, nes persekio
ti visados malaniau, negu būti 
priešo sulaikytam. Latvių ka
riuomenės daliniai buvo susto
ję atskiruose namuose. Jie kal
bėjosi su gyventojais ir gyveno 
savo kautynių nuotaika, tačiau 
jokių kitų pretenzijų nereiškė. 
Tai buvo kažkokia talkos būk
lė, kai čia pat po poros dienų 
pasirodė ir Lietuvos kariuome
nės dalys, kurios pasieniu nu
žygiavo vakarų linkui.

Man dar labiau tenka pabrėž
ti tas faktas, kad pačių latvių 
kariuomenės vyrų buvo jaučih

GHICAGOJE yra netoli lOO/oOO lietuvių. Tai 
imant pagal statistines skaitlines, reiškia 
mažiausia 20,000 šeimų.
Ir tas 20,000 šeimų dabar kartu su visa Chi- 

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

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

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

miai daugiau. Juk dovanos vienam asmeniui pa
prastai pasiekia 10—45 doleri!].

Visai neperdedant galima šakyti, kad Chica
gos lietuviai šiemetinių Kalėdų proga išleis mili
joną, o gal iį* daugiau dolerių.

. Svetimtautės firmos deda dideles pastangas 
išsigarsinti ir pagauti kiek galint didesnę dalį to 
biznio.

Ar jus, lietuviai biznieriai, pilnai išnaudoja
te progas patraukti tų lietuvių biznį pas save.

Lietuviai daug mieliau eitų pirkti pas savo 
žmogų, bet jie nori žinoti ką jus galite jiems 
pasiūlyti.

Neužtenka duoti jiems žinoti, kad jus esate 
bizny-

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

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

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

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

: ĮDEKITE SAVO SKELBIMĄ į NAUJIENAS. 
Plačiausiai skaitomą lietuvių dienraštį—ir pasie
kite didžiumą Chicagos lietuvių.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
1739 South Halsted Street Tel. CANAL 8500
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Riaušės Norvegijoje
Apie spalio mėnesio pabaigą buvo paskelbtas rimties 

stovis vakarinėje Pietų Norvegijos dalyje, kadangi tenai 
nuolatos įvykdavo demonstracijos gatvėse ir sabotažo
aktai. Gyventojams dabar įsakyta neišeiti iŠ namų po 
saulėleidžio, Tvarkai palaikyti, Quislingo vyriausybės po*- 
lieiją sustiprino vokiečių armijos daliniai,

Smarkiausios riaušės buvo kilusios Bergene, kuo
met tenai susirinko Norvegijos nacių partijos suvažia- 
vijnds, Tos partijos priešai yra areštuojami masėmis. 
Slapti teismai baudžia juos ilgomis kalėjimo bausmėmis.

Dididelių neramumų buvo taip pat ir Trondheime. 
Minios žmonių daro demonstracijas mitinguose, kuriuo
se kalba Quislingks arba kuris nors iš jo ministerių. Tos 
demonstracijos paprastai būna gerai suorganizuotos iš 
anksto. Jose sutartinai veikia didelis skaičius žmonių, 
taip kad polięija nesuspėja kaltininkų suimti.

Tarpe sabotažo ažtų dažniausia pasikartoja gadini
mas žuvų krovinių, kurie yra siunčiami laivais į Vokie- 

- tiją.
Norvegija yra maža šalis, ir kai vokiečiai pereitų 

pavasarį į ją įsiveržė, tai gyventojai beveik nesipriešino, 
Bet pagyvenę po nacių letena, norvegai patyrė, ką reiš
kia netekti laisvės. Jeigu Anglija nesiliaus sėkmingai gy
nusio nuo Hitlerio, tai pasipriešinimo dvasia Norvegijoje 
eis stipryn ir stipryn.

Tas pats dėsis ir kitose nacių okupuotose šalyse. Pre
zidentas Rooseveltas neperseniai visai teisingai pasakė, 
kad Hitlerio pavergtos tautos sukils prieš despotus.

' “Dekanozovas Berlyne
Smulkesnių žinių apie Molotovo kelionės’ į Berlyną 

rezultatus kol kas nėra. Bet vienas tos vizitos vaisius jau 
yra žinomas: Stalinas pakeitė savo ambasadorių nacių 
sostinėje. .

Jisai pašalino Škvarcevą ir jo vieton paskyrė liaUr 
dies komisarų tąrybos pirmininko pavaduotoją, Dekano* 
zovą.

Apie šitą komisarą lietuviai yra girdėję pakankamai, 
nes jisai buvo atsiųstas į Kauną uvadupti LiėtUvą’\ su
darant Paleckio “kabinetą”, iš profesijos Dekanozovai 
yra šnipas, žvalgybininkas. Jisai buvo per eilę metų CJPU 
viršininko padėjėjas Kaukaze.

Tais laikais visos Sovietų Sąjungoj žvalgybos pry« 
šakyje stovėjo “garsusis” Jagoda, kuris sušaudo Kam©* 
nevą, Zinovjevą, Buchariną ir daugybę kitų senosios bok 
ševikų gvardijos šulų — jų tarpe ir buvusį Žvalgyba© 
viršininką Ežovą. Kaukaze visų Stalino šnipų galva tuo
met buvo Berija, o Dekanozovas — ją dešinioji ranka,

Paskui Stalinas nutarė “likviduoti” Jagodų ir pavO’ 
dė jo garbingą vietą Berijai. Pastarasis atsivežė į Mas
kvą ir savo padėjėją Dekanozovą.

Kaip atrodo, Stalinas jau nė vienu žmogum nebępa- 
sitikti, išimant kaukaziečius. Tad kaukazietį Dekanozovą 
jisai dabar paskyrė į svarbiausiąjį diplomatinį postą Eu
ropos kontinente. Jam rupi turėti Berlyne pilnai ištiki
mų ašm$nj, su kuriuo Hitleris galės dalintis mintimis 
taip pat atvirai, gy pačiu Stalinu.

Šitas Dekanozovo paskyrimas gali reikšti tiktai vie
nų dalykų, būtent; kad santykiai tarpe Hitleriu ir Stali
no pasidarė dar artimesni, negu kad jie buvo nuo perei
tų matų rugpiufito $3 dienos.

Nors Maskva skleidžia neoficialius gandus,’ kad ji 
dar fr Šiandien nesanti prisidėjusi prie “ašies”, bet apie 
kų Molotovas tarėsi SU Hitleriu, ji nepasako. Todėl aisk 
kų, kad ji nori paslėpti tiesą. O ta tiesa gąji fout tokia: 
kuomet sulinko tas Našles" galas, kuris atsiremiu į Romų 
(Mussolinjui suklupus Graikijoje), tai Hitleris stengiasi 
nutiesti Kitą “ašies” galų į Maskvą.

Dekanozovas šitam tikslui kaip tik ir patarnaus. Ji
sai yra ne tiktai artimas Stalino bičiulis, bet, kaipo kau
kazietis, jisai galės duoti gerų patarimų Hitleriui, kaip 
numalšinti Turkija, per kurios žemę vokiečiai planuoja 
įsiveržti į Syriją ir Mesopotamiją.

Galimas daiktas, kad Hitlerio pasiūlymus, kuriuos 
Molotovas parvežė iš Berlyno, Stalinas dar nėra galuti
nai priėmęs, Bet jeigu derybos dar nepabaigtos, tai Dą- 
kanozovas jas pabaigs, ir tuomet Maskva veikiausia už
ims Romos vietą “ašyje”.

fJJssMymo tcąlną:
Chicagoje—.pąštu;

Metajps .......    ,...... $8.00
Pusei metų ............   4,00
Trirųs mėnesiams    ,— ?,0( 
pvįęn) mėnesiąpas ........„ 1.5(
Vienam mėnesiui ...................... 71

Cbicągoj per i^iyntinėtojus:
Vięna kopija ..... 3<
Savaitei ............. ...................„ 18(
Mėnesiui ............................ ...... 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagęj 
paštu: (Atpiginta)

Metams .................................  $5.0Į
Pusei metų .............................. 2.7$
Trims mėnesiams ........ 1.51
Dviem mėnesiąins ...... 1.0$
Vienam mėnesių j ................ -76
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......................................$8.0C
Pusei metų .... 4.0|D
Trųns mėnesiams ................... 2.5$
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu SU užsakymu.
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FRANCŲZIJOS DARBI
NINKAI PRIEŠ VICHY

POLITIKĄ
Neseniai buvo pranešta, kad 

Frąncuz jos vyriausybė, kurios 
pryšąkyje stovi maršalas Henri 
Betai n, uždarė General jnę Dar 
bo Konfederaciją. Dabar aiškė
ja, kocjėl ta Hitlerio pakai ką 
valdžia taip pasielgė.

Anglijos laikraštis “The Man- 
chester Guardian” rašo, kad 
Prancūzijos darbinfnkų unijos 
turėjo konferenc ją Toulousę 
mieste ir ta konferencija pasi
sekė prieš klaidingą Vichy “tai
kos idėją”. Kitaip sakant, Fran- 
cuzijos organizuotieji darbinin
kai atmetė Petaino-rLavalip 
“bendradarbiavimą” su Hitle
riu.

FRED E, BEAL 
KALĖJIME

Daugiau kaip prięš dešimtį 
metų Amerikos spauda bųvp 
pilną žinių apie audėjų darbi
ninkų streiką Gastonijoje 
(North Carolina). To streiko 
vadas buvo komunistas Fred 
E. Beak Streikas pagarsėjo 
žiauriais ir kruvinais ekscesais, 
atliktais nė tiek iš dąirinn.mkų, 
kiek iš mušeikų pusės, kuriuos 
buvo pasamdę darbdaviai,

Bet už tuos kruvipųs įvykius 
buvo pakaltinti kai kurie strei
ko dalyviai ir streiko vadas 
Beak Teismas jį nuteisė kalėta 
20 metų. Tuomet Fred E. Beal, 
su komunistų pagalba, pabėgo 
iš Amerikos į sovtetų Bosiją.

Tačiau, pabuvęs kurį Iftlką 
Maskvoje fc pamatęs, kokioje 
baisioje vergijoje gyvena nelai
mingi Rusijos darbininkai, Beal 
nutarė grįžti į Jungtines Valsti
jas: Geriau, pasaka jte$, aš Sė
dėsiu Amerikos kalėjime, kad ir 
neteisingai nųbaystas, negu gy
vensiu bolševikiškoje "latevč- 
je”J

Jisai parvažiavo į Ameriką 
ir pasidavė į teisingumo ran* 
kas, Tuo pačiu teiku jisai stetv* 
gėsi gauti advokatą ir kovoti 
dėl bylos peržiūrėjimo, nes ji
sai buvo įsitikinės, kad atsiras 
pakankamai liudininkų, kurie 
įrodys teisme jo nekaltumą. Ta
čiau kpjnpnlstni atsisakė jam 
padėti — už tai, kad jisgi išėję 
prieš Staliną! Ne tiktai atsisa^ 
kė padėti, bet jr uždraudė sayo 
nariams ir slmpatiza toriams 
duoti jam kokįą nors pagalbą.

Tokiu budu Beal ’ paliko 
North Gareliuos Ralęjjmę. Jisai 
jau išsėdėjo 5 metus, šiomis 
dienomis North Caręljnps gų- 
bernatorto, Clyęte R- Hoey, su
mažino jo bausmę per pusę? 
taip kad Beal turės sėdėti dar 
5 metus.

POGMATINIO PACIFIZ
MO PAVYZDYS

•rat—i'M j .

Žmonės, kurie stoja už taika, 
nežiūrint kokiose aplinkybėse ir 
kokia kaipa, yra vadinami “pa
cifistais” (nuo lotynų žodžio 
“pax” -r- taika). Vienį jų re
mia tokį savo nusistatymą ben
drais žmoniškumo arba tikslin
gumo sumetimais — kad karas 
yra žiaurus dalykas, kad gink
las pėra tjpkąma priemone 
tarptautinięms ginčams spręsti; 
aptri jį retaįą tam tikromis so> 
eįaliųiąį-pplitinęmįs teorijomis 
:— kad visi karai yra žmonių 
išnaudotojų irba imperialistų 
padaras; treti remia savo ną- 
eifisUnį nusistatymą kokia nors 
dogma, paprastai religinio po- 
bpdžįo-

Paakteinteųie “Tėvynės” nm 
maryje randame to trečios rų- 
šles pacifistų pavyzdį, -

SLA. organo redaktorius rašo 
apie ^aštuonetą tlkry krikščio^ 
niy” — vienos New Yorko pro- 
testonų teologinės seminarijos 
studentus, kurie atsisakė regis- 
Sueitis Jwo

bai tr kovo už tai nuteisti via 
mems piatams ir (Iteniii 
į fedtralinj kdląjimik Apie tą 
studentų bylą jan buvo prie* 
kiek laiku mšyla ^Naajimufe ’.

‘♦Ttyyitea*? mfaktoto piešia, 
kaip tfci jaunikaičiai, tarp 
ir 2h matų ainžjaas, tvirtai #to 
jo savo įaltildn nią, iw duo 
ti perkalbami nei savo giminių 
nei pi«otasnrii|? nai advokatą, 
nei pnttea teteko, Jteim natai 
vb jokfo pavojmia atsidurti ka
ro mašinoj arba bent patekti 
į kariuomenę, kadangi kongfa^ 
so Ištektas Satei-dive ritarvto 
Įstatymas kunigus ir dvasiniu 
seminarijų studento nuo karo 
tarnybos atleidžia. Bet jie vis- 
tiek atsisakė registruotis:

“Jų atsakymas buvo, kad 
užsiregistravimas reiškia pri
sidėjimą prie masinės žmog-
žudystčs, — su šautuvu ar be 
šautuvo, — tamę skirtumo 
jie nematė.”
Tokį jų pasielgimą JSLĄ. or

ganas pateisina Kristaus žo
džiais: “Neužmušk; o kas už’ 
muštų, bus smerktinas teisme”, 
ir Kristaus graudenimu, kad 
tas, kuris jo žodžius girdi, bet 
jų “nedaro”, busiąs “panašus į 
kvailį, kurs pastatė savo namus 
ant smilčių”, Nuo savęs rėdais 
torius Jurgelionis priduria:

“Ir taip dabar griūna tie 
namai — vadinami ‘civiliza
cija’ — kuriuos kvaili žmo
nės pastatė ant smilčių, GIR
DĖDAMI KRISTAUS ŽO
DŽIUS, BET JŲ NEDARY
DAMI. -

“Tą mums sakyte sako tie 
astuoni prakilnus jaunikai
čiai, kurte kaip kriminalistai 
dabar turi sėdėti pseudo- 
krlkščioniišto valstybės fede- 
ralinteme kalėjime,” » 
GaĮJtad Od; kad tų semi

naristų elgsena iššaukia beveik 
kiekvienam^ žpwguje simpatiją 
jr net tam tikr^ pagarbų, Jie 
suliko genaus dėl savo įsitiki- 
nimų nukeiMell, nagu jų tesiža* 
dėll, Aišku,?* kad jte nėra bai* 
Jlai arba egoistai,

Bet jų logika prasta, jie žk 
no, kad šautuvą Imti į rankas 
jiems nereikės, nes jte iŠ viso 
nebus šaukiami į kariuomenę; 
ę betgi jie atsisakė registrui), 
tis, puvejkšdami, kad pats užste 
registravimas jau reiškiąs “pyk 
sidėjimą prie masinės žmogžu= 
dyslės”. Kokiu budu tas aklas 
reiškia #toiąidejimą” prie ma
sinės žmogžudystės?

Pirmiausia, Jungtinės Valsth 
jos kare dar nedalyvaują fr, 
gal būt, joms dalyvauti įr ne
reikės. Paskui, savo vardų, pa* 
Vttl’dČS ir adreso davimas vai* 
džiai juk nėra jokia žmogžu
dyste.

Tie seminaristai, matyt, gal
vojo taip: kadangi vyrų regis
travimas yra įvestas su tikslu 
sudaryti kariuomenę, o kariuo
mene yra “masinės žmogžudys
tės” įrankis, tai reikia ne tiktai 
neiti į kariuomenę, bet ir ne
dalyvauti jokiame dalyke, kuris 
turi ką nors bendro su kariuo
menes sudarymu. •

Tačiau konskripcija yra tik
tai vienas iš įvairių būdų ka
riuomenei organizuoti. Ameri
ka šitą būdą vartoja retai. Pa
prastai ji savo armiją sudaro iš 
savanorių. Todėl; kova prieš 
konskripciją nėra kova dėl prin
cipo. !

Nenuosakus galvojimas.
Kas atmeta karą principe, 

kąįpo ąbsųllpčiąį ncm'iimtįąą 
(JąlyM krikščięnte sąžlpej, tąs 
prįvaĮp stotį prieš 
tatopją ir gteklftvlmųai bąpįh 
raf. Kitaip sakant, toks žmogus 
tari kovpli PRIEŠ KRAŠTO 
APSIGYNIMI.

Logiškai galvodamas, tas 
žmogus turi atmesti valdžią ir

naUJIENŲĄGME T«iephoU)
Prezidentas Rooseveltas priima Kalėdų ženklintus.

Lietuvių kalbos reikalais
LIETUVIšKO V E R TĖJO BĖDOS

Nėra su kuo pasitarti.
Anksčiau, jeigu kokio žodžio 

negalėdavai tiksliai išversti, tai 
parašydavai į Kauną ir, palau
kęs kurį laiką, gaudavai atsa
kymą. Ten buvo visa eile komi
sijų ir draugijų, kurios rūpin
davosi kalbos reikalais ir neat
sisakydavo savo nuomonę pa
sakyti.

Jeigu lietuviai tokio žodžio 
nevartodavo, tai tau nukaldavo 
naują ir prisiųsdavo. Ne visuo
met toks naujai nukaltas žodis 
gerai skambėdavo, bet jau tu
rėdavai šiokį tokį nurodymą 
kuria kryptimi gali tinkames
nio ir tikslesnio žodžio ieškoti.

Šiandien ir šitokių galimybių 
neturim. Karas labai sutrukdė 
susisiekimą su Lietuva. Paga
liau ir buvusios kalbos draugi
jos vargu ar tebeveikia, švieti
mo komisaras, 'greičiausiai, jas 
visas bus paleidęs ir uždaręs, 
kaip yra uždarytos ir kitos or
ganizacijos.

Lietuviški laikraščiai paskel
bė, jog Švtelimo komisaras įga
liojo švtelimo vicekomisarą 
JUOfcų Žiugždą sudaryti kalbos 
žinovų komisiją, kuri pasi
stengs suprastinti lietuvių kal
bos rašybų, Ką ta komisija yra 
nuveikusi ir kiek ji gali padėti

---- ' = 
pasaulis stovi, dar nebuvo vals
tybės, kurios valdžia nebūtų rū
pinusis savo krašto apgynimu.

Jeigu tie seminarijos studen
tai butų nuosakus savo prota
vime, lai jie turėtų atsisakyti 
mokėti mokesčius valstybei ir 
nepildyti daugelio kitų įstaty
mų, kurtuos valstybė leidžia sa
vo piliečiams, Bet jie savo pro^ 
tavlme taip toli neina. Jie ne
atsisakė naudotis ta protekcijų, 
kurią jiems ir jų mokyklai sy- 
teikia valstybė, ir jie ncatsisar 
kys naudotis visomis. privilegL 
jomis, kurias jie tikisi turėti 
ateityje, kaipo dvasiškiai.

Negalėdami būti nuosakus iki 
galo savo protavime, jie tenki
nasi tiktai siauru klausimu: ko
operuoti su valdžia, kuri orga
nizuoja kariuomenę konskripci- 
jos keliu, ar nekooperuoti. Ir 
kadangi jie Biblijoje surado 
evangelijos žodžius, pasmęr? 
kiančius žmogžudystę, tai jie 
įsikalė į galvą, kad tai yra “ątr 
sakymas’1 į jų klausimą.

Jie padarė iš evangelijos žpT 
džią dogmą, ir ta dogma jie rįr 
midsi, užuot pavartoję savo iš
manymą. O redaktorius Jurgen 
lionis, kuris labai mėgsta viso? 
kias “dogmas” smerkti, tą dog? 
matišką seminaristų - nusistaty
mą giria ir stato už pavyzdį 
Amerikos lietuvių jaunimui!

Mes iš viso abejojame, ar 
SLA. organui tinka vesti šito
kią agitaciją prieš įstatymų vy 
Įdnlipą. Kas nors |š lietuviu 
jaunuolių, paklausęs tokių pa
mokslų, gali turėti nemalonu-

vertėjui, šiandien jokių žinių 
neturime.
Neturime tinkamų žodynų.

Lietuvių kalbos žodyno be
veik neturim. Yra keli žodynai, 
bet visi jie jau yra pasenę. Be 
to, jie yra rašyti žmonių, kurie 
ilgus metus gyveno užsienyj. 
Užsienip aplinka labai smarkiai 
veikia kiekvieną žmogų. Didelis 
kalbos mylėtojas dažnai užsie
nio įtakos taip pat esti palies
tas.

Atspausti žodynai yra labai 
maži ir apima nedidelį žodžių 
kiekį. Kai tiktai nori išversti 
kokį nors prašmatnesnį ‘ žodį, 
tai gali būti tikras, jog žodyne 
jo nesurasi.

Anksčiau buvo grupės lietu
vi ą, kurios čia Amerikoje rūpi
nosi kalbos dalykais, bet pas
kutiniais laikais ir apie juos 
nieko nesigirdi. Butų gera pa
galvoti apie kalbos mėgėjų bū
relio sudarymą, kur galėtum 
pasitarti bent reikalingiausiais 
dalykais.

Neturėdamas jokių kalbos 
šaltinių, nutariau laikraštyj pa
sipasakoti apie vertėjo sunku
mus. Gal, sakau, skaitytojų tar
pe atsiras žmonių, kurie galės 
padėti išspręsti kai kuriuos rei
kalus.
Kaip išversti žodis 
“appeaser”?

Man Rilo reikalas tiksliai iš
versti anglišką žodį “appeaser”; 
ieškojnu žodynuose, klunsinė- 
jau pažįstamų, bet tinkamo lie
tuviško žodžio ir šiandien nesu
radau.

Pirmiausia paėmiau A. Ber
ilio Angliškui-lietuvišką žodyną, 
kuris yra 1931 melais išleistas 
Klaipėdoj. &is žodynas žodžlę 
“appeaser” visai neturi.

Paėmiau Ąntano Lalio Ang
liškos ir lietuviškos kalbų žody* 
ną. šis jau yra daug lurtingęst 
uis, bet ir jo duoti vertimai 
manęs nęteųkiną.

Lalis “appeąser” verčią nu* 
malšinlpjas, nuramintojas, nu* 
tijdytojas. Ne vienas šių žodžių, 
mano nuomone nea ta tinką ‘tap* 
peaser” prąsmę.

Nuniąlšintojas lietuvių kąlbpj 
iš viso mažąi vartojamas. Np* 
malšintojų galėtum pavadinti 
tokį malšintoją, kurte sugeba* 
jo sukilėli arba nepatenkintąjį 
numalšįnti. Bet męs žinome, 
kad “appeaser” nereikia tokio 
malšintojo, kops numalšina su* 
kitelį. Atvirkščiai, “appeaser” 
jokios įtakos nepadaro į nepa* 
tenkintąjį, reiškia nenumalšina.

Nuramintojas irgi neatatinka 
“ąppoąser” prasmę. Nuraminti 
galime lokį žmogų, kuris viltį 
pametė, kuris skausmus kenčia, 
bot negulime nuraminti tokį ti
pą, kurte yra pasiryžęs visą ptu 
šaulį nukariauti net ir tuo at- 
vąjll, jalfiU jam bus pastotas ke* 
liąs. ‘’Anpęajjer” nieko nenura- 
mino, Juo dąugiau ramino, juo

didesnį nerimą kėlė nepaten- 
<intas.

Nutildytojas taip pat netinka. 
Gyvenimas parodė, kad juo 
daugiau “appeaser” tildo rėks
nį, juo jis garsiau rėkia.

Kiti siute versti maldjntpju, 
numaldintoju, bet ir šie žodžiai 
neatatinka dabar duodamą “ap
peaser” prasmę.
“Appeaser” — lepšys.

Jeigu savo kaime, Aukštaiti
joj, kur mano brolis ir šian
dien aria žemę (jeigu bolševi
kai jos neatėmė),' turėčiau iš
versti kaimiečiam žodį “appea
ser”, tai pavartočiau žodį lep
šys.

Jeigu jiems pasakytum, kad 
tas arba kitas žmogus yra lep
šys, tai jie priduos jam visas 
“appeaser” ypatybes. Jie žinos, 
kad minėtas politikas arba vi
suomenės veikėjas tuojau kin
kas drebina, kai tiktai mand- 
ruolis (irgi kaimo žodis, kuris 
yra priešingas lepšiui, bet- nely
gus drąsuoliui) kardu pabarški
na arba garsiau surinka.

Jie žinos, kad lepšys yrą iįi- 
siryžęs nusileisti, kad tiktai tuo 
momentu jo neužpultu. Sekan
čią dieną jis žengs antrą žings
nį atgal. Trecią dieną jis “atsi
žadės nuo savo draugo”, ketvir
tą dieną jis pradės ieškoti pa
galbos pas kaimynus ir t.t.

Jie žinos, kad lepšys gali kar
tais netekti kantrybes, jis .gali 
ryžtis ginti savo teises. Bet jo 
apsigynimas bus organizuoja
mas taip lepšiškai, kad visais 
jo veiksmais tiktai pasinaudos 
priešas. Tą apsigynimą jis or
ganizuos be jokio plano, nes vi
są laiką galvos apie galimybės 
rasti bendrą kalbą su žmogunp, 
su kuriuo jokios bendros kal
bos negali būti.'

Jeigu kas man pasakys tinka
mesnį “appeaser” vertimą, bu
siu labaį dėkingas.

—Kazys Varkaja
w.",.y , . 11,1 Ifff

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

* C*”*-1 1

Teikia Žinias Ąpįe Paren^ 
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Paropglmų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viąp- 
kios įstaigos prašomo? pranęš- 
|i “Naujienoms” dienas sayo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, gį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.
-............... ....... ...Į, w IĮ. 1 ...... . f, I
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10LŠEVIKŲ AGENTŪRA “TASS” TEIKS 
ŽINIAS APIE LIETUVA

K, Korsakas jau pasitraukė iš “Eltos” direktoriaus pa
reiga, r* Lietuviams peršamos bolševiku šventės,— 
Gydytojų pasiskirstymas. — Likvidavo Kąro Inva
lidų Sujungę. — Rusų kalba brukama susovietintos 
Lietuvos įstaigoms. — Užkliuvo studentai.

NAUJIENOS, Chicago, III

■

> < A< JTHNŲ-ACME 'l'<‘lepnn,n
Joachim von JUbbenlrop, Stefan Csaky Ir grafps Paul Teleky pasirašo sutar

ti tarp Vokietijos ir Vengrijos,

Ui

Nuo spalių 10 d. Lietuvos to-. vieluota ir paversta “Taps 
legrąinų agentūros d,rektorium agentūros skyrium Kaune, 
paskirtai kažinkok® L. Sausas.1 —o—

d rektcr.us Artinantis rusų spalių revo- 
K, Korsakas paskirtas valstybi- liucijos sukakčiai, okupuotoje 

d. rėk to- Lietuvoje vedama agitacija šiai 
‘šveptei” paminėti, Ypač oku- 

' pantai stengiasi rusų revo iuci- 
jos sukaktį paminėti lietuvių 
mokyklose. Iš oficio^inės “Ta- 

I rybų Lietuvos” sužinome, kaip 
komunistinės šventės minėji
mas buvo okupantų padiktuo
tas Kauno mokyklose.

šiomis dienomis švietimo 
komisariato rūmuose buvo su
šauktas pasitarimas, į kurį bu
vo įsakyta atvykti visiems Kau
no vidurinių mokyklų (gimna
zijų) direktoriams ir pradžios 
mokyklų inspektoriams. Posė
džiui pirmininkavo vieekomisa- 
ras L. Gira. Posėdžio metu 
Brovklnas ir Kauno rusų vidu
rinės mokyklos direktorius Gri- 
duško (ši mokykla įsteigta mas
kolių karininkų ir GPU agentų 
vaikams), papasakojo, kaip to* 
kios šventės minimos Rusijoje. 
Jįę taip pat nurodė, kaip ši 
šventė turėtų būti paminėta 
Lietuvoje. Bet šio vieno pasi-» 
tarimo neužteko. Kitam pasita
rime “draugas” Rriovkinas jau 
konkrečiai nurodė, kaip pripa
žįsta “Tarybų Lietuva”, ‘‘kokio 
mokytojai ir kokius darbus lu-» 
ri atlikti,”

Po tokių komisariškų nuro
dymų buvo nutaria, kad minė
jimas prasidės lapkričio 5 d. ir 
truks kelias dienas, čia pilt pa
sakoma, kad šventės vyriausiu 
tvarkytoju Kdlme yra komunis
tų partijos Kauno miesto komi
tetas, kuris taip pat rūpinsią 
mokyklų papuošimu.

Taigi; Brovkinas, Griduško ir 
komunistų partija prižiūri Liei 
tuvos mokyklų šventes!

—o—
Nacionalizuotoji “Lietuvos 

Cukraus” įmonė, susitarusi sų 
maisto pramonės, žemės ūkio ir 
finansų komisariatais, paskel
bė, kad ji padėsianti cukrinių 
runkelių augintojams įsigyti 
reikalingas žemės ūkio masinus, 
Kreditai mašinoms pirkti duo
dami iki 50% busimų runkelių 
vidutinio derliaus vertės. Maši
nų pirkimui kreditai, jei jie vir
šija 50% runkelių vertės, gali 
būti atskaitomi per dvejus me
tus.

Tačiau už gautą kreditą cuk-

Ligš olinis “E;tos *

nės knygų leidyklos 
rimu*

Matomai, artėja momentas 
kada hUA likviduotą ir “Eiti“, į 
kuri visiems lietuviams )šei-i 
viame buvo gerai žinoma kaipo 
Žinių apie Lietuvą teikėja. Jau 
anksčiau buvo pranešta, kad K. 
Korsakas, būdamas Maskvoje, 
kalbėjęs dėl “Eltos” {liejimo į 
sovietų telegramų agentūrą 
“Tas#”, pabar “Eltos” direkto
rium paskyrus kažkokį Sausą, 
ši įstaiga bus jau galutinai lik-

1 P II II II '1

SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. g. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie- 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

ii

Casiljft de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina

ar žinote ką
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodžl vjęni H ark 

Ha, kiti talkia, bet visi mėgsta 
|į skaityti?

Net kunigai prielipe J| 
studijuoja, norą savo parapb 
jonima draudžia jį į rankąs 
paimt

“Keleivi” žmonės mlgsta dil 
to, kad jis niekam nepataikau 
ja Ir nesibijo teisybe skelbti,

žmonių mulkintojus ir apga
vikus H*al lupa be jokio pasį, 
gaiteJInKt

Be w. jeme rw visokių pa 
tarimų, pamokinimu, gražių 
eilių, plomią paveikslų Ir Žinių 
iŠ viso pasaulio,

Kainuoja tik 12,00 metama.
Adresas toksi

“KELEIVIS”
253 Bro»dway,

SO. BOSTON, MASS.

ka palūkanų 5% metams nūn 
kredito paėmimo dienos, šia 
aukštas nuošimtis, nustatytas 
už gaunamą paskolą, parodo, 
kad minėtiems komisariatams

»w»w

PASKOLOS
• FOTOGRAFAS

Lengvais

Išmokėjimais

Pę^kant

Taisant

Remontuojant

Statant

Tek CANAL 8500

CONRAD
FOTOGRAFA#

UNIVERSAI SAVINGS & LOAN ASS’N.
^739 SO, HAųį^P STHE$T 

r '('•NAWWnV' NAMW.
. įdėliui, apdrgųsti ifcr$£,PQQ. .pęr Fą«teri| S»VlP«S Mcl lĮtfųrapa® Corp., vyashiflften, p. C.
' • r-; ...............- .-r-n farf tj f • . ,;Ę

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGQ, ILLINOIS 
T<L Cflnal 8500

sssssss

aid- 
mo*

terūpėjo pigiai pasireklamuoti 
prieš ūkininkus, Ar daug 
ras ūkininkų, kurie galės 
keti penktąjį procentą?

Sveikatos komisaras Gįrdid- 
jaųukai pranešė, kad gydytojų 
paskirstymas Lietuvoje nesąs 
normalus, Vilniuje jų yra apie 
600, Kaune — apie 800, o pro* 
vineijoje — tik apie 400, Pusią 
imamasi žygių, kad daugiau gy
dytojų apsigyventų provincijo
je.

—o—
Okupuotosios Lietuvos socia

linio aprūpinimo kopiisarjatas 
praneša, kad Nepriklausomybės 
kovų Karo Invalidų Sąjunga su 
vifmig padaliniais yra likviduo
ta. Jos turtą perėmė socialinio 
aprūpinimo komisariatas. Todėl 
visi likviduotosios Karo Invali
dų Sąjungos nariai prašomi pa
šalpų ir pensijų ir kitais reika
lais kreiptis į savo miestų ar 
apskričių socialinio aprūpinimo 
skyrių viršiniųkus, bet nevaži
nėti dėl tų reikalų į Kauną, nes 
jie čia nebus svarstomi, o taip 
pat atvykusioms nebus grąžina
mos kelionės bei pragyvenimo 
išlaidos.

—o—
Rusų kalba vis labiau skver

biasi į susovietintos Lietuvos 
įstaigas. Lietuvos Telegramų 
agentūra “Elta“ skelbia, kad jai 
reikalingos labai gerai rusų kal
bą mokančios ir gerai mašinė
le rusiškai rašančios tarnauto
jos.

Kaune šaukiamas rusų kalbos 
kursų klausytojų susirinkimas, 
kas tame susirinkime bus svars
toma, pakvietimuose nepasaką-! 
ta.

Ofięiozinls laikraštis “Tarybų 
Lietuva”, šiomis dienomis atsi- 
spausdinęs rusu abėcėlę, pradė
jo spausdinti savo rūšies UcUrį 
viškal rusišką žodyną, kuris 
esąs taikomas rusų kalbos be
simokantiems. Taip pat laikraš
čiuose skelbiasi įvairus mokyto’ 
jai, kurie duoda privatines ru
sų kalbus pamokas,

—o—
Savo-laiku buvo rašoma, kad 

vidaus laivininkystės susisiekL 
mo priemonės, kaip antai Ne
munu ir kitų upių laivus, na*’ 
ęįonajizavo Sovietų Rusijos vi
daus laivininkystės kmptearįa- 
tas, įsisteigęs Liętųyoj savo sky
rių, Dabar .patiriame, kokie yra 
šips rusiškos įstaigos tarnauto
jai. “Tarybų Lietuvą” praneša, 
kad Nemuno laivininkystės tar
nautojai ir darbininkai nusi
skundžia, kad į Nemuno eks- 
ploątactįos ruožo tarnybines 
vintas esą sulindę buvę bųidokų 
ir laivų saylnjnkai- Savaime sii- 
prantalpa, kad į tas Yiętųs pėrą 
patekęs nei vienas Jletuvįs, Dav- 
blnipkai konkrečiai nusjskipp 
džią buvusiais laivų savininkais 
Buršteinu |r Idelsu, kurie “dąr 
prie& |ris mėnesius hiaurėjosi 
ppduoti upeiviui ar žemesniam 
tarnautojui ranką.” Darbin’n- 
kaj reikalauja, kad tokie žmo
nės hutiį tuojau pašalinti Jš vie^ 
tl3* '

“Tarybų Lietuvai1’ užkliuvo

v,1; ,„r ■ „į- ,ui?Į;ų: „į

Lietuvos studentai, kurie, esą 
vis vaikščioja su kapitalistinių 
šalių pavyzdžio kepuraitėmis. 
Tai esą pamėgdžiojimas buržu- 
afdnlų studentą, Kaipo pavyzdį 
laikraštis pamini “garsiojo bri
tų Etone universiteto studentą 
su cilindęrlu ir keistu nps ren
gimu”, Be abejojimo, susovie
tintos “Tarybų Lietuvos” re
daktoriai savo ignorantiškume 
nežino, kąd nėra ne tik “gar
saus“, bet ir iš viso jokio Etono 
universiteto!

Garaže Atrado 
Negyvą Mergaitę

Savo automobilio garaže, už
pakalyje namų adresu 80^9 
Prairie avenue, tėvas atrado 
negyvą 16 metų dukterį June 
Vossberg. Automobilio motoras 
Veikė ir visas garažas buvo pil
nas dupų, kuriomis mergaitė 
nutroškn.

Jos nusižudymo priežastis 
nežinoma.

'.e.i I , i i i ii ‘A 1 ' I,«rf i‘>

Jaunųjų Svajonė.., Senųjų Viltis
Nuosavas NAMAS!

Svajonės Išsipildys Jei Kreip
sitės Į Universai Savings ir 

Loan Association!

Nuosavas namas »* < kur
kliudomi galite su šeimyna linksmai, 

laimingai gyventi . . . Moderniškas nąįnas ... 
pastatytas tįktai jums, tąjp kaip jaunose die» 
nose jį sapnavote . , , <

Jis ne sapnas, bet realybė, kurią su pa
galba Universai Savings and Loan Ass’n. 
galite lengvai atsiekti- Pradėkite taupyti 
šiandien! Nors dalele jųstj supkiąi uždirbtos 
algos priguli jųjps—ir jušų svajonėms! ,

— ’Į . U| ■ .. .................»in.iWW— ■■

347.8 Mylių Naujų 
Kelių Valstijoje

* ■l lM.y/j'•”! ■

Pereitais * fiskaliaįg metais 
Illinois valstijos kelių., departa
mentas, su federalėg valdžios 
pagalbą, nutiesę 347,8 mylias 
naujų kelių ir vieškelių. Dar
bai kainavo $15,636,074.

Sutfyienijiinąs Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdrauefos tvirtove Arųerygpje. Tai lietuvių 
brolybės frąternąlė organizaęija. SLA* trokšr 
ta dar daugiau g®rų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vtentm flidalūn ir gražioji taimy- 
non. Dabar einą $LĄ. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti. - ,

A
 Susivienijimai iš apdraudos nedaro sau pel

no, todęl Susivienijime apdrauda yra pigesni 
* Bot Susivienijimas teikia lietuviams dangfaus, 

Regu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 

lietuvių reikalais.
Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi Šimtai SLA, orgąpl* 

i namus, pa
vis*

zatorių. Kai vienas tą orgąnizatpriu atsilankys į jūsų r 
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo są 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

' 807‘ Wert 8Mb Street, New Verk, N, Y.

turi irf-

ir orga-

Komunistai trukdo į ' 
baigti streiką

WASHJNGTON, D. C„ Jnptt.l 
24 d. — Valstybės gynėją# 
Jackson vakar pareiškė, kad 
Vultee orlaivių bendrovėj tii$i ; 
įtakos komunistai,

Federaliniai agentai 
formaęjnęs medžiagos, 
do, kad streiką tęsia 
nizuoja komunistų partiją! pri
klausantieji žmonės. Labiau pa
sižymėjusieji darbininkai pri
versti klausyti komunistų.

Kallforpijon nuvykę darbo 
departamento atstovai tarėsi su 
darbdaviais ir darbininkais. Li
gi šiam metui nepavyko susi
tarti, nes streikui vesti rinkti
niai nesutinka su sąlygomis, 
kurias siūlo darbo departamen
to atstovai.

Britai bombarduoja 
nacių uostus

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
24 d. Vyriausybė praneša, 
kad labai stiprus aviacijos vie
netai bombardavo visus nacių 
laikomus uostus. Vokiečiai pa
sigyrė, kad Įtaisė naujas pa
trankau pakraščiuose. Britai tas 
vietas ir puolė.

BRIDGEFORT roofing and 
SHICET METAL CO.

gf|0 9' Rateted S t. VICtory 4965
Stogai, rynas, stoglangių# ir 

sieną apmušimu*.
Tateonw brt ką. Atnaujinamu bet 

ką. Darbas uitikrfataa. Pilnai 
apdrausta*,

M
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Remkite Lietuviška
Žyduką

Nathan Kante?
MUTUAL LIQUOR 
UO. wr yvholasalf

4107 S. Halsted St 
TėJ. Poulevard 0014 
i,.......................................  1 -i

Bukit Malonu* 
SAVO AKIMS 

viena pora akių visam gyve

moderniškiausia

Tik 
nimui. Saugokit jas, Leisdami iš- 
,‘kzaminuot jas 
metodą, kurią regėjimo 

gali suteikti
M METAI PATYRIMU 

pririnkime akinių, kurte pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

. Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kaedten 9:00 a. m* iki 6:30 p. m. 

Treč. ir 6ešt. 9.op a, m* iki 
7:30 p. m.

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS"

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėj gąvimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba piktybę
Kainą 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chioago, Illinois
Pbone: YARDS 10Ql

Visi Lietuviai 
Reikalaują

FLEITŲ
Ateikite i Phillip’s Pentai Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina 
$9-50 
ir apkM.

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Ąatnaujjname senus 
pleitus viena .... C 4 .00....... 
diena ■ I w ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2458 WEST G3rd STBEET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MA6KALA
Valandos nuo 10 Iki 9, aeredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus Ir 
visokius rakandus bei šterus. 
Vežam į farmas i? kitus mies
tui. žema kaina. Muių darbas 
garantuotas. Taipgi prifltatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So, Halsted St.
••likit ?•!, VIOTORY MM

*—IRCTMtr1 • I. II'I I'ĮI I

derni$kpmte užlai
domis ir HoJlywpod 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tek SNG.

><kelbjnw,j Naujienose 
binda nauda dėlto 
’rnd na?w Nauiinnr.v 
yra naudingos*
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ČHlGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MTLLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VAkKALA, Draugijos Auditorius

judomi paveikslai, kurie vaiz
duos Kenosha lietuvius. Dai
nuos Al Brazis iš Chicagos, 
Rockfordo kvartetas, p-le Olga 
Bitvinskaitė iš Waukcgano, Vio- 
let Banis ir kiti.

šokiams gros Kenosha “am
basadorių” orkestras po vado
vyste Barauskių.

Tiek keposlilėčiai, tek kitų 
kolonijų lietuviai (ypač iš Wau- 
kegano, Milwaukee, Racįne ir 
t.t.) yra kviečiami atvykti ir 
smagiai laikų praleisti.

—Rengimo Komitetas

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
METAI BAIGIASI

Musų vadinamieji fiskališki 
metai baigiasi su šiuo mėnesiu.

Tokia tvarka buvo nustatyta 
prieš kelis metus, — mes jos 
ir dabar laikomės.

Tai padaryta dėl parankamo, 
kadangi prieš Naujus metus pa* 
prastai daug visokių reikalu su
sibėga.

Daugelis įstaigų fiskališkus 
metus baigia su birželio pasku
tine diena. Kiti pasirenka kokį 
kitų mėnesį, atsižvelgdami į pa
rankamų.

Kas buvo nuveikta per pas
kutinius dvylika mėnesių?

Reikia pasakyti, jog, šiaip ar 
taip, per tų laikų padaryta ne
mažai.

Buvo/baigtas kontestas, kuris 
davė draugijai apie tūkstantį 
naujų narių.

Kontesto baigtuvės pasisekė 
visai gerai: nauji nariai buvo

pavaišinti, palinksminti ir, be 
to, draugija dar šiek tiek biz
nio padarė.

Draugijos metinis piknikas 
visais atžvilgiais buvo gal sėk
mingesnis, negu kada nors. Ir 
žmonių pusėtinai daug suvažia
vo ir pelno liko keli šimtai do
lerių.

Taigi, bendrai imant, turėjo
me visai sėkmingus melus. Rei
kia tikėtis, kad ir kiti metai 
bus sėkmingi.

STUDIO TEATRAS
Van Buren prie Michigan 

Nuo 12 dienas iki vidurnakčio 
Visi lietuviai turėtų .pamatyti 

šią filmą
Pradės Antradienį 

“Are We Civilized” 
taipgi “Captain Moonlight”

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(extemally caused)

PRAISED 
FROM 
COAST 

TO 
COAST!

No matter what you’ve tried without 
Buccess for unsiphtly surface pimples, 
blemishes and similar skin irntations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich quickly relievea 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous succeas! Let 
Zemo's 10 different marvelously eflee- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

KONCERTAS
Draugijos metinis koncertas 

įvyks sausio 19 d. Amalgamci- 
tų svetainėje.

Rengimo komisija deda pa
stangas, kad koncertas visais 
atžvilgiais butų geras.

Kaip ir paprastai, nariai gaus 
komplimentarinius pakvietimus 
į rengiamų vakarų. Tuo pačiu 
metu bus pasiųsti ir balotai 
valdybai rinkti.

NARIAI
Amerikoje gimusių lietuvių 

skaičius jau yra itin didelis. 
Musų vakaruose, musų konscr- 
tUose jaunimas dažnai sudaro 
apie pusę publikos, o kai kada 
daugiau.

Musų organizacijai čia gimu
sio jaunimo irgi.labai daug pri
klauso. Vien tik Chicagoje apie 
tūkstantis jaunuolių y!ra musų 
nariai.

Tačiau dar yra labai didelis 
skaičius, kuris nepriklauso. Pa
traukti ta jaunimų —- yra musų 
visų užduotis.

Per paskutinį kontestų ir da
bar į draugijų įsirašė nemažas 
būrys jaunimo. Ateityje irgi 
bus dedamos visos pastangos, 
kad butų galima įrašyti į drau
gijų kaip galima daugiau jau
nų žmonių.

NAUJI NARIAI
šiomis dienomis į Chicagos 

Lietuvių Draugija įsirašė š.e 
nauji nariai:

Veronica Lapie 
Virginia Loretta Lapie 
Charles Gardauskas 
VVilliam Stucka 
Walter Kerchowskis 
Anne Marie Kerchowskis 
Anastazija Dvelis 
Joseph Gaisrig 
Helen Silisky 
Walter Dočkus 
Amilia Janulis 
Anton A. Norkus 
Mary Norkus 
Peter Kukeckis 
Peter Sarwad 
Frank Matukas 
Paulina Rainis 
Emilija Wegis 
George J. Mockewicz

bavo S. Yurchis iš Roselando,— 
jis įrašė net penkis narius. Po 
vienodų skaičių įrašė F. Klikna, 
J. J. Žukas, P. Galskis, V. B. 
Ambrose. Be to, po vienų narį 
gavo Anton Marshall ir A. Am
brose.

just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

WAUKEGAN, ILL.
Waukegano Lietuvių Kultū

ros Draugijos metinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, gruodžio 
1 d., 1 vai. po pietų, Liuosybės 
svetainėje, 8th ir Adams. Bus 
valdybos rinkimas. —S. Gabris

Doubl*Teat«<i*Doub1« Action

KC BAKING POWQER
£cx> r V StMT ■ ” 

pRin rosovia 
.SOYEAfiS 
2SOFNCtS 
XHIH 23< AŪse only one level tea- W 

spoonful to a eup of 
sifted flour for most recipcs.

MILLIONS OF POUNDS HAVf BEEN 
USED 8Y OUR GOVERNMENT'

Garsinkitės “N-nose’*

KENOSHA, WIS.
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos koncertas.
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugija gruodžio 1 d. German 
American Home svetainėje 
(1715 — 52 S t) rengia koncer
tų ir šokius. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Iš anksto perkant, bilie
tus 40 centų, o prie durų — 
50c.

Tai bus vienas šauniausių 
koncertų, kokį kenoshiečiai ka
da nors yra turėję. Bus rodomi

Walter Dočkus
Tai rimtas ir draugiško budo 

jaunuolis, kuris yra gimęs 
Spring Valley, III.

Nuo pat mažens jis palaikė 
glaudžius ryšius su lietuviais ir 
niekuomet nesigėdijo savo kil
mės. Atvykęs į Chicago, jis ir
gi apsigyveno tarp lietuvių ir 
su lietuviais pradėjo draugauti.

Dabartiniu laiku W. Dočkus 
yra District Imi savininkas 
(3440 S. Morgan St.).

Užeikite pas tų draugiška 
jaunuolį ir susipažinkite su juo.

Rockford, III

NAUJIENOS,- Chicago, III.
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FOREST PARK, ILL. — Leit. C. Castro mieruoja 

James Manningų, kuris pirmas liko priimtas į armijų. 
Jo ūgis: 6 pėdos ir 5 coliai.
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Dainuos Rrighton Park Lietu
viu Jaunuolių Grupe

Peoples Baldur,įstaiga visuo
met vaišina • radio kiaušy tojus 
gražiais ir žavinčiais radio 
programa is kas. antradienio 
vakaras. Taii p i r, šiandien, ra
dio klausytojai gręžėsi* daine- 
leniiį kurįak, po vadovybe 
Za I mk i ei ies, pa da i h uos gri ipe 
I š r ighton Park gę r a i išsil ay i n u- 
sių, gabių, ■ jaunų dainininkių.

Taipgi prie smagios .muzikos 
bus y i šokių įdomiu pyaii^sinįų 
ir radio kiaušy tojams huš^$ya|y' 
bu giręlėti^gerų žinių iš ^edples’ 
Krautuvė apie įvairius kalė
dinius pirkimuš. Šiuo laiku 
eina didis ir nepapraštas prieš
kalėdinis į'; išpardaviirias' viso
kių namams ■. reikmenų) bei 
tinkamiausių kalėdinių dova
nų. Taigi/- nepamirškite šį1 va
karą, ,7-lų l valandų užsiątatyti 
savo radio' ant stoties WGES.

Rep. xxx

šiandien kalbės J. Stilsonas.
šiandien, lapkričio 26 d., į- 

vyks LDD 17 kuopos prakal
bos Lietuvių Klubo patalpose 
(1108 S. Main St.).

Kalbės J. Stilsonas, “Naujo-1 
sios Gadynės” 
Brooklyno. Prakalbos prasidės

1 7:30 vai. vakaro.

Sudegė Didelė 
Metalo Dirbtuvė

“Ne sabotažas

visa vidų nemažos metalo dirb
tuvės, adresu 126-30 Nortli 
Oaklev avenue, kuri 
1‘innai James Metai

Gaisro priežastis

prikimšo 
Products

ne. in ima. 
Kai kas sakė, kad lai buvo sa- 
lotažas, bet firmos virš.ninka 
ai užginčija ir aiškina, kad jie 
saro kontraktų notmėjo ir sa
botažui nebuvo pamato.

Nuostoliai bendrovės įrengi 
nams siekia virš $10.000.

Gaiši o žiūrėti, nežimiut auk 
itvvos valandos, buvo susirin- 
kę tuksiančiai žmonių.

Jugoslavai Švęs
23 Nepriklausomy
bės Sukaktuves

Sekmadienį Pilsen pavilione, 
3019 26th strcet, įvyksta Chi
cagos jugoslavų rengiamos iš
kilmės Jugoslavijos 23-čios ne
priklausomybės sukaktuvėms 
ir Tautinei Vienybes Dienai pa
minėti.

Dalyvauja įvairios kroatų, 
slovėnų ir serbų organizacijos.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoj)
Adam Nykaza, 

rion Rasmus, 23
X i ,

' Joseph CipariSį
redHudec, 19
, Manny Nėwman, 22, su Pau
linė Rudnick, 20

27,

20;

Reikalauja 
Perskirų
' Florence Vuksnis nuo 
Dairi Vuksnis ' .

Gimimai
Chicagoj

Wil-

"jįlENAIUTĖ"
M. Petrausko ir P. Sar- 

paliaus Operetė
LIETUVIŲ AUDITOR.

3133 S Halsted St.
SEKM. GRUODŽIO 8 

6 Valanda Vakare 
šokiai Po Vaidinimo

ĮŽANGA 65c

----------- STATO -----------
BIRUTĖS Choras

su Ma-

su' Mild-
i

THIS DELICIOUS 
CHEESE FOOD

— digettible as 
milk ifself

SOOTHE WOREKED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

EYES OVERVVORKED? Do they smart 
and burn? Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whencver your Eycs are 
irritated and reddened or feel tired.

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

For FVFC
Your

SOOTHES • CLEANSES . REFRESHES^

MADOS

Smarkiai Auga 
Chicagos Pramonės

Stato tris naujas dirbtuves
Sprendžiant iš fakto, kad 

pastaruoju laiku Chicagos dirb
tuvės auga ne vien dydžiu, bet 
ir skaičium, darbai turėtų bū
ti labai geri. ’ ;

Chicago Association of Com- 
merce apskaičiavimu, per lap
kričio mėnesį Chicagoje triobė- 
sius pradėjo statyti trys nau
jos firmos, o 37 kiti fabrikai 

redaktorius iš^savo patalpas didina.
Visi pramonės statybos dar

bai siekia apie $10,060,000.

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

MIKALAUSKAS, Elizabeth, 
4530 South California avenue, 
gimė lapkričio 8, tėvai: Edward 
ir Anne. ' .

Plieno Gabalėlis
Užmušė Darbininką

36 metų darbininkas Ędwin 
Thompson, 4836 Dakin street, 
operavo garinį presų dirbtuvė
je adresu 4710 Division street.

Netikėjai iš mašinos išsprū
do mažas gabalėlis metalo, ir 
lėkė taip smarkiai, kad Tliomp- 
soh’Ui pramušė galvų ir sulin-l 
do į jo smegenis. Jis mirė be
veik vietoje.

A FLAVOR ALI 
ITS 0WN THAT 

MILLIONS PREFER

DON’T FORGET
TO SEND THE

MIRACLE

Garsinkitės “N-nose”
JACKSW1FI>

there’s a soot

_OAN, 
oespite JACK’S 

O0JECTIONS, 
IN3IST3 ON 
DESCENDING 

WITH HIM 
INTO THE 

VALLEY OF 
mysterious

STRANGE THAT WE 
HAVE SlGHTED NONE 
OF THE BEINGS 
R £5 PONSI B L.E FOR

■i

No. 4609—Jaunoms panelėms suk
nelė. Mieros 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 
17.

Norint gauti vienų ar dan
ginu virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St. Chicago, DL
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JIE TOKIO ATLYGINIMO IŠ UETUVIŲI 
VISUOMENES NĖRA UŽSIPELNĄ

Bet Vienas Smūgis Naujagadyniečių 
Neparblokš

Šitie jaunuoliai ne pŽuojauto; 
nori, bei kai kodėl sunku susi
laikyti jie jus netarus p guodos 
žodžio.

Mes kalbame apie būrį fra
zių, veiklių jaunų žmonių, ku
rie sudaro ‘’Naujos Gadynes* 
chorų.

Įsi va i *d Mokite jų padėtį. Jie 
Hiošift scenai velka ą, be| ma
žiau negu menesiui Mikus -k. 
pastatymo jie prarandi m aky
ląją, kuris ant savo pečių ja- 
p i-a štai nėščią v o didelę dalį dąiv 
bo, Gavęs pareikalavimų užim
ti tarnybų kitame mieste ir vi
sai kitoje valstijoje, jis į porų 
dienų turi Chicago apleisti.

Bet salė paimta, bilietai jau 
parduodami, surinkta ir garsi
nimai programo knygelei. Dar- 
bo nebaigti butų didelis nuo
stolis.

Susidūrę su tokia situacija, 
“Naujos Gadynes’* jaunuoliai 
pasiryžo rankų nenuleisti, pas
kutinėm kelioms repeticijoms 
gavo naujų mokytojų (inž. Jo
nų Byanskų). Jis tvarkė chorų 
ir orkestrų, o veikalų sulipdyti, 
roles apšlifuoti, visų perstaty
mų suorganizuoti turėjo patys 
chorų jaunuoliai.

Šimtai Darbų—Darbelių,
- Negana to, č’a reikia žiūrėti, 
kad bilietai platintus!, kad pa
rengimas butų garsinamas, kad 
kostiumai butų surinkti, kad 
kur nors reikia gauti dekoraci
jas — tik tas,.kuris yra daly
vavęs ir rengęs veikalus, žino 
kiek daug, tiesiog šimtus, 
smulkmenų reikia atlikti ir su
tvarkyt j^ęi norima vakarų pa
daryti pasekmingu.

Ir”pu vrSČTto darliSv visų rū
pesčių, pastangų, bėgiojimų ir 
mitingų ir telefonavimų — pa
statyti veikalų apytuščiai salei
— yra toks skaudus ir kartus 
smūgis, kuriam gali atsilaikyti 
tik kiečiausias pasiryžimas ran
kų nenuleisti.

Gal kai kuriems “Naujos Ga-

I
Ą. + A.

DOMICĖLĖ ŠMUKŠT1ENĖ
(po tėvais Paplauskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 24 d., 10:10 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 48 m. amž., 
gimus Girkalnių parap., Ra
seinių apskr.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Viktorą, 3 sūnūs, Brunų, 
marčią Mary, Antaną ir Jo
ną, pusbrolius TįŠkiits, Keno- 
sha, Wis., giminaičius Kons
tantą ir Juozapą Smukštus. 
švogerį Pranciškų Musui ir 
kitas gimines ir draugus. Lie
tuvoje brolį Prančiškų ir gįm-

Priklausė prie šus. Brolių 
ir Seserų Lietuvių.

Kūnas pašarvotas namuose 
1949 Canalport Avė.

Laid. įvyks penkt. lapkr., 
29 d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Dievo Ąpveįzdos parap. baž
nyčia. kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A- A. Domicėlės šmukš- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuošipdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- I 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnus, marti, pus

broliai ir giminės
Laid- Dir. S. M. Skudąs, tel. $ 

Moproe 3377. I
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i LO f O Iii O Visas Pasaulio’ 
Dalis

KVIETKININKAS
J Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street j 

TeL YARDS 7308I ■ ---------- -----------------

dynės” nariams sekma d cn o 
patyrimus ūpų nupu dy<s ir už
gniauš entuziazmą, bet š pra
eities spindžiam, kad jų tarpe 
yyą mažai minkštaširdžių. Jie 
perdaug nenus.m ns ir netrukti 
vėl išeis į scenų. Be; tas peieiš 
kią, kad seknP<|-enis jjęjp4 ne- 
bu'O skaudus jr kad j e nejau.č. 
karių pMivylimų.

. Jie nėra užsijeląę tokių ut y 
ginimo iš l.etuviško.s v.sųpm> 
pės, sa\o draugų, rpmėjų ir pri
tarėjų, kuriems jie v/suomev 
mielai ir gražiai dainomis pa^ 
tarnauja.

Buvo, Bet Permažai.
Sokolų svetainėje sekmadienį 

nebuvo jau tiek mažai publikos. 
Buvo gal trys šimtai, o gal ir 
daugiau, bet buvo perdaug tuš
čių kėdžių vaidintojams didelį 
ūpų sukelti ir rengėjų rūpės* 
čiui prašalinti apie deficitų ir 
kas jį apmokės.

Buvo būrelis žmonių, kurie 
luš-plyš ateina į chorų, ypač 
“Naujos Gadynės’' vakarus. Bu
vo būreliai jaunų žmonių iš ki
tų chorų. Bet tų didelių musų 
veikėjų, kurie chroniškai skun
džiasi apįe musų jaunimo “a- 
merikonėjimų” ir kurie dau
giausia rauda apie musų jauni
mo “proto mizerijų”, bet visuo
met pasistengia juos įkinkyti 
savo parengimams ir savo rei
kalams — tokią nebuvo nei dū
ko.

Nestebėtina, kad ir veikalas 
nebuvo toks gyvas ir tiek ne
spindėjo humoru ir lįnksmumu, 
kiek jis turėtų. Kasgi nori vai
dinti tuščioms kėdėms? Bet rei
kia pripažinti, kad naujagady- 
niečiai savo darbų atliko, kur 
kas geriau negu buvo • galima 
tikėtis iš prislėgtos atmosferos 
ir nemalonumų, kuriuos jiems 
teko pergyventi. Jie suvaidino 
Gilbert-Sullivan’o parašytų dvie
jų aktų komiškų operetę, “Pi
ratai iš Penzanco”.

Operetės Solistai.
žvaigždė buvo solistė Aldona 

Grigoniutė (Mabel), kuri ir ge
rai dainavo, ir gerai vadino, ir 
labai gražiai scenoj atrodė, ir 
turėjo kelias labai gražias ari
jas, kuriose galėjo pasirodyti. 
Gražiu balsu pasižymėjo jos su
žieduotinis Fredrikas — Jack 
Sarsevičius. Su įtūžimu savo 
rolę atliko Jonas Virbickas Pi
ratų karalius.

Publika karštai plojo Valeri-

MAGPALPNA 
ŽILIAVIČIENĖ, po tėvąj? 

Kareckaitė
Persiskyrė su šiuo pasąuliu 

lapkričio 24 d., 4:3Q vai. po
piet, 1940 m-, sulaukus ,44 
metų amžiaus, gimus Chicago.

Paliko, dideliame nubudime 
sūnų Edwardą, marčių 
len, dukterį Gertrūdą, motiną 
Magdaleną Kąreckienę, cioces 
Kotriną Prącukevičiepę, Bar
borą Krjpąą ir Veroniką Škac- 
kauskiepę įr jų šeimas, dėdę 
Mateušą Pą||onį. pusseserę 
Elzbietą Gobjs, Įf jų 
ir daug Kitų giminių |r pa? 
žįstamų. ‘ :

Kūnas pąšarvotąs . nąmųo- 
se, 12209 Emerald Avė. Węst 
Pullman, Į|l. namų tel. pųl- 
Iman 2448. Laidotuvės jvyka 
ketvirtadienį, lapkr. 28 d., 
8:30 vai. ryto iš namų į Šv. 
Petro ir Povilo parap. bažny
čią, kurioje ątsibųs gedulin
gos pamaldom ųž veįiorjps aib
ių, o iš ton bus nulydėtą į 
šv Kazjmlero kapines.

Visi ą. a. Magdalenos ži- 
levičienės gimines,- draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai da
lyvauti laidotuvėse ir sutelk
ti jai .paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
ka: Sūnum Marti, Duktė, Mo
tina ir Giminės.

Laid. pirekt. A. Lachaw|ęz 
ir Sūnum Tel. CĄNĄŲ 2515.

. , JSĄUJIiflNU-ACaJUI TelepJioUf
Benu, futbohstaį laimėjo iš Cornall universiteto futbolo komandos. 
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jai Ladigiutei, nes ji pirmu kar
tu pasirodę kaipo solistė ilges
nėj rolėj (Rūtos) ir savo nema
žoms užduotims gerai atsilaikė. 
Reikia neužmiršti ir Edwardo 
Budraičio su Juozu Valančiu, 
kurie vaidino, pirmas piratų lei
tenanto, antras, labai dukterims 
ir dukterėčioms apdovanoto, 
generolo roles.

Nemažai juoko sukėlė polici
jos seržantas Aliau Downs su 
savo kiškių drųsa apdovanotais 
policistais, ir trys generolo duk
terys, Joscphine Miller, Angeli
ne Misevich ir Beatriče Mockus, 
kurios čiauškėdamos ir zirzėda- 
mos pyko, kai sesutė Mabel pa
veržė joms gražųjį vaikinų Fre- 
drikų. <

Choras pirmu kartu sekma1* 
dienį pasirodė po, vadovybe p. 
Byansko, kuris dirigavo ir ge
rai susigrojusį orkestrų.

Bet “Piratai” jau praėjo. Mes 
ir visi “Naujos Gadynės” choro 
draugai norim tikėti, kad cho
ristai šio veikalo finansinių ne- 
pasįsekfmu ir .publikom truku
mu nenusivils, bėb4';atoiraitos 
rankoves ir pavasarį vėl pasiro
dys su nauju, ir didesniu ir ge
resniu užsimojimu, ir mums 
parodys, kad toks, kad ir labai 
skaudus smūgis, jų negali par
blokšti. < , A. V,

Pradėjo Mokintis 
Labai Anksti...
Bet Vaikas Pasibaigė Laimingai

Užvakar vakare chicagiętis 
Davė Pincus, 1315 South St. 
Louis avenue, apsivedė su Ida 
Maudei. Po vestuvių Midwest 
AthJetic Kliube jisai nuvažiavo 
pas <sa'vo žmonos seserį, Mrs. 
Pearl Nęmetz, 1311 South Mil- 
ląrd avenue — jr prasidėjo su
judimas.

Mrs. Nėmetz laukė vizito nuo 
garnio. Nebuvo laiko nei dak
taro šaukti, nei nebuvo kas ją 
nuvežti į ligoninę, išėmus jau
nąjį Pincus, kuris turėjo auto
mobilį. Grejtaį įkėlęs savo gi
minaitę į mašina, jis pasileido 
galvatrūkčiais į Mount Sinai li
goninę, ir vos-vos spėjo jų 
įnešti į ligoninės priimamąjį ir 
prisistatė daktarai, kai garnys 
pasirodė su 6 svarų mergaite.

Viskam pasibaigus laimin
gai, Pincus su žmona išvyko 
“honeymoonui”.

Apdegė Chicagos 
Fort Dearborn

Sękmadiciiip naktį gaisrai* 
sunaikino neirta^ dalį garnio 
Fort Deąrborn< replikos, kuri 
randasi ęhieagos < išarėję, 
palikusį iš Chicagos Pasaulinei 
Parodos. Kadangi triobesiai 
mediniai Ir išdžiuvę, tai ugnie* 
gesiams huvp sunku ugnis už
gesinti, Nuųsioliai siekiu apie 
$3,000.

Spėjama, kad port^ padega 
Išdykę vaikai, kurie yakaraU 
bur|uis .p'fie ežero traukosi, s ' 
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Garsinkitės Tonose*

0 Dabar Tai Jau 
“Birutės” Eilė 
Visus Palinksminti

».r,7v.--------_ • ' . _

Girdėsim^ '■“š.įąnąpįutj!'’ 
Gruodžio 8 d.

r . - ■ —....... - — ■

Kai ateina ruduo, tai jau 
chicagiečianis nereikia galvas 
sukti ieškant pasilinksminimo 
progų. Jiems tų visų atlieka 
musų chorai, musų jaunimas, 
čia gimęs ir čia augęs.

.Rodos, ne , taip seniai atei
viai gėrėjomės musų pačių 
ateivių meno* spėkomis. Turė
jome Mikų Petrauskų, Dėdę 
Vai tekūnų, Povilų Stogį, M. 
Kemešienę, M- Dundulienę ir 
eilę kilų, khrię buvo labai mė
giami ir visur būdavo sutin
kami didžiausiomis ovacijo
mis.

Tiesa, dar'keičias iš tų “se
nosios kaijoš” artistų šen ir 
ten .pasirodo^sčęnoje, bei dir 
dziuiijoje jfų vietas jau uzeme 
jaunesnis, “ąpięrikoniškas” ta
lentas.

Jauniems S e kasi
Didžiuma;1^ių dienų paren

gimų jau prigrili jaunuoliains 
ir, reik juipažinti, jiems seka
si lęsli tų kulluriškų’ darbų ku
rį jų levai pradėjo.

Pirmyn choras, Birutės cho
ras ir Naujos Gadynės choras 
kas metai suvaidina vienų ar 
daugiau svarbių muzikališkų 
veikalų. Pirmyn šįmet mus 
vaišino “Kai Gėles žydėjo” jau 
antiT! kartu. Užvakar Naujosj 
Gadynes choras ir solistai gra
žiai išpildė “Penzanco Pira
tus”. Dabar tai jau Birutės 
ęi(č mumis linksminti.

P e i raus k o—S a r pa Ii a u s 
Veikalas

“Suprizas”
Bus dar vienas surprizas, ku

rio jų-s- nesate girdėję nei di
desniuose parengimuose. Bet to 
surprizo aš čia nežymėsiu. Jus 
patys išgirsite ir pamatysite 
vietoj, šokiams gros žemaičių 
Benas ir bus duodami prizai.

Tadgi, visi ir visos atsilan
kykite, pamatykite ir išgirski- 
te| gražų žemaįišką programų. 
Bilietai tik 25c.*Bukit$yvisi, , že
maičiai, dzūkai, zanavykai, za- 
nemunčikai ir kapsai. Dalyvau
kite visi lietuviai. Tėmykite 
skelbimą “Naujienose”.
žemaičių Kultūros Kliubo Pirm.

Steponas Narkis.

Wm. Popeli Ir 
Mike Dzimidas 
Nušovė Dvi Stirnas
Medžioklė Michigane Nusisekė

Kaip jau buvau rašęs, Mike 
Dzimidas, Midland Fishing and 
Hunting Kliubo prezidentas, ir 
kliubo sekretorius Wm. Popeli 
išvažiavo į Michigan Valstiją 
stirnų šaudyti.

Jie sugrįžo su laimingu “gro
biu”. Nušovė 2 dideles stirnas 
ir pakabino jas į šaldytuvą. 
Kada jie tas stirnąs valgys, aš

Tikiuos, kud jai tai jįjljiai 
pasiseks padaryti su Pelraps- 
ko-Sarpaliąns “šienapiutė”, 
kuria statys scenoji gruodžio 
$ d, Lietuvių Audi tori joje, 3133 
S. Halsted St.

Choras jau gražiai susidai
navęs, solistai rimtai studijuo
ja savo roles. Bųlų gerai da
bar pažymėti gruodžio 8 d. ir 
ją pareznrvuoti Birutei.

—HiriiMis
> ■ •
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Chicagos žemaičiai 
Bengiu Sukaktuvių 
Koncertą

Įvyks gpS^dięnj, l4ipkr, 
304ą di<W

žem^iy Kultūros Kliubo 
rengia Jubiliejinį 2-jų metų gy
vavimo koncertą, še^tądi0ni, 
japkričio 30-tą 7:3Q vai. yg*
kure, Ilollywood Inn svetainė
je, 2117 W. 43rd strcet.

; Koncertinis prbgrgm^įgĮnįs 
Iirtlngas Ir žingeidi

i||turos Kliubo Choras ?ud»h 
nuo^ keletą iK>pgUariOų dainų. 
Tajp jau, po miajatyvą šio cho
ro, bus duėtilflOęlo-

Gros Benas
Kai kuriuos programinius 

numerius pildys Žemaičių Beno 
orkestras, susidedąs iš tam tik
rų muzikalių instrumentų. Pa
gal paties orkestras direktoriaus 
Juoze Grušo pareiškimų, bus 
solo, duetai, trio ir kvartetai.

Na, pagalios dainuos ir žino
ma jauna radio dainininkė, ku
ri turi gražų ir malonų soprano 
balsą, Kristina Milleriutė ir jos 
draugė, Violet Adešiunaitč, ku
ri yra gera pianistė ir turi gra
žų ir tvirtą soprano balsą.

nežinau, bet žinau tai, kad jie 
kaip ir visada vieni nevalgys, 
bet susikvies savo draugus ir 
juos pavaišins.

Beje jiems sugrįžus iš med
žioklės susirinko. didelis būrys 
jų draugų “sulauktuvėms”.

Kliubo valdyba visus gražiai 
pavaišino gardžia vakariene ir 
gėrimais.

Steponas,

Bandė Nusižudyti, 
Gėdinosi Rūbą

16 metų Robert Bmjąrth, 
6548 S. Perry avenųe, neturėjo 
tokią gražių ir gerą rūbą kaip 
jo draugai mokykloje. Jo mo
tina uždirbdavo tik po $14 į 
savaitę, ir neturėjo ne vien jį, 
bet ir kitą šunų ir saye užlai
kyti,.

Bet Bobert gėdinosi savo np 
hą, drangai jį išjuokdavo, ir 
vakgf Jis sumanė nusižudyti, 
t Užsidaręs virtuvėje atsuko 
Virtuvės gisą, tačiau mirti jam 
nebuvo lerhia. Kaimynai paj u* 
to dūjų kvapą, pašaukė polici
ją ir atvykęs skvadkaris ber
niuką išgelbėjo.

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
už virėją taverne ir „prigelbėti už 
?aro. Darbas vakarais. 1248 West 
59th St.

CLASSIFIED ADS.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
IEŠKAU DARBO UŽ janitorių, 

fireman. arba darbo ayie namus. 
Turiu daug metų patyrimą. Box 
2438. 1739 So. Halsted St.

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

MODERN HOTEL BUREAU, 
879 N. State St.HELP VVANTED—OTMALF 

Darbininkių Reikia
REIKIA MOTERIES sortuoti se

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

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

________
PATYRUSI MERGINA abelnam 

n.ąmų darbu:. Yra kūdikių. Gyveni
mas vietoj. Paprastas virimas. $8. 
Koch, 156 W. Burton PI.

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

BUSINESS CPANCES 
Biznio Progos

VISUR PATYRĖ OPERATORĖS 
siuvinėti rankoves, kišenes, pamu
šalus vyrų paltuose. Gera mokestis. 
Jruno Brothers, 517 N. Wells St. 
Atsišaukite tuoj aus.

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

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

2301 So. Leavitt St.FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

ANT RENDOS BATŲ TAISYMO 
storas. 3934 So. California Avė. 
Atsišaukite 4352 So. Talman Avė.

SUSIRINKIMAI
LAISVAMANIŲ ETINĖS KUL

TŪROS DR-JOS pirmas kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, lapkr. 26 d. 7:30 vai. vak., 
Darbininkų svet., 10413 Michigan 
Avė. Visi nariai dalyvaukite, nes 
tupime daug svarbių reikalų ap
tarti. —Sekr. P. J- Kučinskas, 

45 E. 98th St.
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POL. KLIUBO susirinkimas įvyks 
lapkr. 28 d. 8 vai. vak., svetainėje 
3600 W. North Avė Kliubiečiai ne
pamirškite būti, turėsime svarbių 
pasitarimų. —Valdyba.

LIET- MOT. PILIEČIŲ LYGOS 
susirinkimas įvyks trečiadienį, lap
kričio 27 d., Sandaros salėje, 840 
W. 33rd St., 8:00 vai. vak. visos na
rės malonėkite atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, nes išgirsite daug 
įdomių žinių. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių. —Valdyba. >
.... .4 . ■; ..-u- ----

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Vaidybos 

1940 Metams
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Ave.;Nut. 
rast.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rast. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Bąlchunas,—Pirm., 3200 

So. Lowe Avė.; P. P. Kiltis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunap—Iždininkas, 3137 So. 
Hąlsfed St.; L. Jucius—Maršalką, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3|33 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valąitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted st. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rpckwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitįs-^-Vicę-pirrų., 1947 Des- 
plaines $t.; Ą. Tiuųavičius—Nu t 
rašt., 12?7 So. J50th Ąve.. Cicero 
5395; F. MlhUunąs Fin. rašt. 

4917 Koipeųsky Avę., Laf. 5211 
F. Margevic|a, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė,; F. Šerpi- 
tiĘ—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Ava,; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St, Yards 4863; A. 
šaškąs—Maršalka, 3622 So. Union 
Ąve.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
FJ., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių j>ri||hr., 656 W. 35th St., 
Yąrds 6701Į Trustįstai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaltis; KStuL 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

LIETUVIU DEMOKRATŲ KLIU- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METĄMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J, 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret; kasos globėjai—D. 
Petro! ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czespą; John Gura—kasierius.

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.

SPECIAL!
Parsiduoda 3 .pagyvenimų namas 

po 4 Kambarius tik už $4800.
45a0 So- Western Avė., 

b. Markūnas.

FAiiiUS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PAGERINTA FARMA, biskį ma
žiau b aKius, geras 6 kamb. namas, 
geimia fcngvai padėti į pirmos kla
ses siovį, aKi* hioKyKlos, labai der
linga žerpė, tinkama vištoms, ke
lias grįstas, elektra- Ypatingai tik
iu Vvestsidės arba vidurmiesčio 
darbininkui. Galima pasiekti Wash- 
mgton bulvaru, Rooscvelt gat., 
Buiterfield gat. arba 22 gat. biskį 
už jau apstatytos Elmhursi apylin
kes sekcijos. Kaina $2500. įmokėti 
$375, ir $z« kas menesį. Box K‘J1, 
1739 So. Halsted St.

GERAS NAMAS, VIŠTINYČIOS, 
arti 30,000 ketv .pėdų ant geros, 
aukštos žemės, grįstas kelias (ga
lima padaryti 6 kambarius), netoli 
y5th bt, keletas minučių nuo West- 
ern Avė. distrikto. Kaina $1875. 
įmokėti $2bu, ir $20 kas menesį. 
Box C42, 1739 St. Halsted. St.

3 AKRŲ FARMA, ant grįsto ke
lio, su elektra, biskį į Šiaurę nuo 
Dovvners Grove. $75U. 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 
^6, 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, aprųbežiuotoj 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 Jiarlem 
Avė. Yra elektra. Kainą $375. $75 
įnešti, $5 kas mėnesį. Box R12, 
1730 S. Halsted St-
r r, ■■■..-f 1 : -.-.r==-=

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais. 
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LĄĘayette 8248.

IVHOLESALĘ JFURNITUBE 
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 inus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Ąvp., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.
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Rytoj Prakalbos 
Roselande Stilsonui 
Ir Dr. P. Grigaičiui

Kalbės Stančiko Salėje.

Trečiadienio vakare, lapkri
čio (Nov.) 27 d., įvyks svar
bios prakalbos Stančiko sve
tainėje. 205 E. 115th St. Pra
džia 7:30 vai. vakare, įžanga 
veltui.

šiomis dienomis iš New Yor- 
ko atvyko su prakalbų marš
rutu žynius kalbėtojas “Nau
jos Gadynės” redaktorius J. 
V. Stilsonas, kuris aplanko 
žymesnes lietuvių kolionijas.

Tad, pasistengkite kad ne
būtų aplenktas ir Roselandas. 
Jojo misija: raginti lietuvius 
nepaliauti kovojus ir nenustoti 
vilties, kad Lietuva atgaus sa
vo nepriklausomybę. Savo kal
bose jis nepasigaili pipirų lie
tuviškiems stalineams už jų-

Rytoj SLA Veikėjų 
Bendras Posėdis Su 
Dr. M. Viniku

SLA. Kuopų Valdyboms Ir 
Organizatoriams

Specialia SLA. Kuopų valdy
bos ir kuopų bei vajų organi
zatorių posėdis įvyks šį trečia
dienį, lapkričio 27 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vak.

Kadangi į Chicago atvyko 
Dr. M. Vinika?, SLA. Centro 
sekretorius, įvairiais musų or
ganizacijos reikalais, tai 6-to 
Apskričio .suvažiavimas, įvykęs 
praeitą sekmadienį, nutarė, kad 
yra būtinas visų SLA. kuopų 
valdybų bei organizatorių ben
dras posėdis su Centro sekre
torium Dr. Viniku.

Todėl SLA. Kuopų valdybos 
nariai bei veikėjai, būtinai al- 
vykit minėtu laiku į šį posėdį.

K. J. Semaška, 
6-to Apskr. Sek r.

NAUJIENOJ Chicago, UI.

# Naujienų-Acine Toiephoto.
Minnesotos universiteto futbolo komanda nugalėjo VVisconsiną ir laimėjo 

čempionatą.

Auto Nelaimėje 
Sunkiai Sužeidė 
Stripeikų Šeimyną

Suėmė jauną negrą už 
neatsargumą

St. James ligoninėje, Chica
go Heights miestelyje, guli sun
kiai sužeista 22 metų chicagie- 
te Mrs. Anthony Stripeika, jos 
vyras Anthony Stripeika ir 8 
metų brolis John Firovich.

Stripeikai ir keturi kiti žmo
nes buvo sužeisti automobilių 
susikulime prie 183-čios ir vieš
kelio 49, kiek į vakarus nuo 
Homewood, III.

Apskričio policijos seržantas 
iš Homewood nuovados, lietu
vis Antanas Paulus pasakojo, 
kad į Stripeikus įvažiavo kitas 
greitai važiuojantis automobilis 
prie kurio vairo buvo 21 metų 
negras, Wiiliam Neely, nuo 519 
Kast llth slrcet. Jis buvo su-

iu veidmaniškus darbus 
faktais prirodinėja kiek 
yra parsidavę Maskvai.

Kalbės kaip Lietuvai

ir
jie

Taipjau kalbės “Naujienų” 
redaktorius Dr. P. Grigaitis

Jurgį Gagą Apiplėšė 
Ir Dar Kalėjime 
Uždarė

Grotų
atgauti savo nepriklausomybę 
ir kuomet ji bus laisva tikroje 
to žodžio prasmėje.

Nepamirškite išklausyti tų 
kalbų trečiadienio vakare.

Prakalbas rengia. Liet. Soc. 
Są-ga ir Liet. Darb. Dr-jos

ši

kuopos.

Prakalbos Marųuette 
Parke Ketvirtadienio 
Vakare

Tur-but dar pirmu kartu
kolionija susilauks šių dviejų 
kalbėtojų. Ši kolionija jau 
pripažįstama didesne ir svar
besne negu buvusios lietuviu 
tvirtovės, kaip tai:'“Aštuonio- 
like,” “West Sides”, “North 
Sides”. Prakalbos įvyks šį

“Nekaltai ’ Išsėdėjo Už
120 Valandų.

Nemalonus buvo lietuvio Jur
gio J. Gago (Geiger) patyrimai, 
kai jis neseniai atvyko į Chi
cago iš Mentha, Michigano, vie
no pažįstamo laidotuvėms.

Pereitą trečiadienį laukiant 
gatvekario prie Halsted ir Mon- 
roe, kas tai kirto jam per gal
vą su kietu daiktu, parmušė 
ant šaligatvio, ir ėmė kišenius 
tuštinti. Atgavęs žadą, Gagas 
užpuolikui pasipriešino, ir pa
griebęs jam už kojų jį irgi par
mušė žemėn.

Pro šalį važiavęs skvadkaris 
in.ušį pastebėjo, ir nors Gagas 
kaip mokčdaiiiaš ajigllškal aiš
kinusi, policistai jį kartu su už
puoliku nutempė į Desplaines

nusikamuos, neteks jėgų, bet 
nepasiduos Hitleriui.

Kalėdas praleisti Wcl,s gruo
džio mėnesį išskris atgi 
vo bombų daužomą Šalį

Leidžia Chicagai 
Naudoti Daugiau 
Ežero Vandens

Pataisys “Atn 
.Joliete

1930 metais (balandžio

sa-

21

Chicago je Ieško 
Dviejų Kenoshos 
“Kidnaperių”
Skaudžiai sumušė ir pagrobė 

nežinomą vyrą
Kenosha, \\is., pakviesta 

Chicagos policija ieško dviejų 
piktadarių, kurie sekmadienį 
vienoje Kenoshos gatvėje pa-

28 d., kaip 7:30 vai. vakaro 
Marųuette Hali, 6908 S. West- 
ern avenue. Įžanga veltui. Čia 
irgi kalbės “Naujienų” redak
torius Dr. P. Grigaitis ir sve
tys iš New Yorko J. V. Stilso
nas.

Abu kalbėtojai plačiai kal
bės apie musų gimtinio krašto 
Lietuvos dabartini vergišką li
kimą ir apie aplinkybes atga
vimo nepriklausomybės. Kiek
vienas lietuvis be skirtumo pa-

Jis atgavo laisvę tik kai va
kar miesto teisėjas Sullivan to
je nuovadoje jo aiškinimus iš
klausė ir atsiprašė už 120 ar 
daugiau valandų nekaltai pra-

kalbas. Nepamiršk'te ketvir
tadienio vakaro, šias prakal
bas irgi rengia LSS ir LDD 
Chicagos kuopos. —Kvieslys.

kas gi, vienas Ed Nash, turės 
pasėdėti ilgiau, nes pasirodė, 
kad Gagas buvo jo ne pirmoji 
auka, ir jo rekordas toks ilgas 
kaip jis senas. Jo nori ir Alaba- 
moje, ir Michigane ir visur ki
tur už visokias p.ktadarybes.

Gagas yra 52 metų amžiaus 
ir dabar gyvena adr. 4807 S. 
Kolio avenue.

nias, kuris apribojo kiekį van
dens, kurį Chicagos sanitari
nis distriktas pali imli iš Mi
chigan . ežęro'. Einant tuo pa
tvarkymu,s kas sekundę iš Mi
chigan ežero į Chicagos upę ir 
Sanitarinio distrikto kanalus 
tebuvo galima įleisti 1,500 kli
jinių pėdų vandens kas se
kundę. Vandens bėgimui regu
liuoti Chicagos 1 
buvo įrengtos šliūžės.

.Joliete “Pakvipo”
Distriktas tuo patvarkymu 

buvo labai nepatenkintas. Ypač 
pyko Jolieto gyventojai, kur, 
Michigan vandenį sumažinus,' u 
visos Chicagos srutos 
vėjo ir pradėjo labai 
visos apylinkės orą.

Sanitaris distriktas 
aukščiausį teismą, ir

• Kaip pasakoja liudininkai, 
tarp, jų kenoshiečiai Fabionas 
RodaVich ir jo žmona, gatvėje 
vyko muštynės.- Du vyrai buvo 
užpuolę trečią. Jie tol jį muse, 
kol užpultasis gdliau prarado 
sąmonę. Tada užpuolikai jį įkė
lė į automobilį ir nuvažiavo.

Automobile ttirėjo Illinois 
valstijos laismiis, todėl ir spė
jama, kad užpuolikai buvo chL 
cagįečiai. Vėliau ^pasirodė, kad 
minimas automobilis buvo pa
vogtas -.Chicago j ei pereitą penk
tadienį.

upės žiotyse jo užpultojo šauksmą jam pa
gelbėti, bet kas jis buvo ir kas 
buvt¥'užpuolikai, jie negali pe

gadinti

Bartenderių Unijos 
‘Vadai” Teisme

'' . ........../t... '

nuėjo į į

vakar
bėgimą penkiems

Fenger ir St. Leo 
Persiims Del High 
School Pirmenybės

Anglija Atsilaikys, 
Sako H. G. Wells

Nepaslduos Hitleriui”

Lauke

Vakar Chicago j e viešėjo gar
sus Anglijos rašytojas, H. G. 
Wells, autorius ir į lietuvių kal
bą išverstos “Pasaulio Istori
jos”. Jis čia atvyko paskaitą

Yra Žinomi “Gengsteriai”
Vakar prieš kriminalį teisėją 

Bolton prasidėjo; byla keliama 
gengsteriams” už

iš Michigan ežero į distrikto “pagrobimą” savo kontrolei: 
kanalus pakelti iki 10,000 ‘ku- Chicagos Bartenderių unijos, 
binių pėdų kas sekundę dešini* Kaltinamieji yra — Frank 
čiai dienų, nuo gruodžio 2 iki Nitti, Murray Humphreys, Fre- 
gruodžio 12, Joliete susirinku- derick Evans, Lou Romano ir 
sioms srutoms išnešioti ir Thomas Panton — vardai ge- 
šiaip kanalą išvalyti.

Po to termino teismas išneš rių šeimininkavimo laikų, 
naują nuosprendį, kuriame j Jie visi yra rezignavę iš uni- 
galutinai vandens reikalą su- jos viršininkų vietų. Uniją da- 
reguliuos. * bar valdo receiveris gen. Roy

rai žinomi iš Chicagos. gengste-

D. Keehn, kurį kiek laiko atgal 
paskyrė teisėjas B. Dunne. Į 
naujus viršininkus varosi James 
Crowley ir George McLane, bu
vęs biznio agentas, kuris geng- 
s toriams kaltinimus pirmiausiai 
iškėlė.

Varžytinėse 
Parduos 39 
Automobilius

Gruodžio 3 d., Chicagos Par
kų distriktas išparduos varžy
tinėse. 39-is automobilius, ku
riuos savininkai paliko parkuo
se ir neatsiėmė. Varžytinės 
įvyks City Motor garaže*, 925 
W. Pensacola, 9:30 ryto, ir 
Jackson Auto Parks garaže, 
5126 S. State, 11:30 vai. ryto.

Jei Galima Spręsti 
Pagal Šių Rekordų, 
Geri Laikai Jau Čia

Stebėtinas 1941 Chevrolet 
Pasisekimas

Yra ekspertų, kurie pasirem- 
daipi.''naujų automobilių pirki
mu rudenyje, išpranašauja ar 
abelnai biznis pagerės ar su
blogęs per ateinančius mėne
sius.

Pažvelgę į padarytus Chev
rolet rekordus per paskutinius 
mėnesius, tie ekspertai galėtų 
drąsiai pasakyti, kad geri lai
kai jau čia.

Per pirmutinius šių metų 9 
mėnesius ir 20 dienų publika 
nusipirko daugiau Chevrolet au
tomobilių ir trokų negu pirko 
per visus 1939 metus. Iki šių 
metų spalių 2'0 d. 814,951 Chev- 
roletų buvo parduota, o per vi
sus 1939 m. tik 791,886.

Rekordas padarytas per pir
mutines 20 dienų spaliu j e yra 
dar nuostabesnis. Per tą laiko
tarpį 167 nuošimčiai daugiau 
Chevrolet buvo parduota negu 
tomis pačiomis dienomis 1939 
metuose.

imtas.
Kiti nelaimėje sužeisti žmo

nės yra šie:
Kiti sužeistieji.

Stripeikienčs tėvas Casimir 
Firovich, jos motina, Violet 
Firovich, jos 11 metų broliu
kas George ir suimtojo Neely 
žmona, Odella Neely. Jie guli 
Ingalls Memorial ligoninėje, 
Uarvev, 111. *,7 •

Pp. Stripeikai gyvena adresu 
3214 West lįst Street, Brigh- 
ton Parke, o Firovichiai, ties 
2339 South Hoyne avenue, 
Wes įsidėję.

žuvo nelaimėse
Vakar ir užvakar automobi

lių nelaimėse mirė šie žmonės: 
69 metų Martinas Baron, nuo 
1350 Sbeffield avenue, Ham- 
mond, 111.; ir 21 metų Misa 
Carmen Valenti, 2500 South 
Western avenue.

Ji žuvo, kaj automobilis, ku
riame važiavo su 3 kitais žmo* 
nčmis, įvažiavo į einantį trau
kinį ties 54th ir Cicero avenue. 
Ji mirė šv. Kryžiaus ligoninė
je. kur buvo nugabenta pirmai 
pagalbai. Ten tebeguli su per
skelta galva jos brolis Guerino, 
ir automobilio vairuotojas, 
William Piekarz, nuo 2656 So. 
Western avenue.

Chicago Pralaimėjo 
Clevelandui
Negavo Aviacijos Laboratorijos

Chicagos miestas daug rūpi
nosi ir dėjo dideles pastangas 
prikalbinti VVashingtono admi
nistraciją pastatyti Chicago j 
naujai autorizuotą aviacijos la
boratoriją. Bet Washingtono 
neįtikino Chicagos geromis ypa
tybėmis tokiam projektui. Fe- 
deralis aviacijos biuras labora
torijai parinko Clevelandą.

Jai pastatyti kongresas au
torizavo $8,400,000. Laboratori
ja vykins įvairius eksperimen
tinius darbus U.S. karo ir civi- 
lei aviacijai pagerinti.

ir St. Leo persiims šeštadienį 
dėl Chicagos viešų ir katali
kiškų “high school” mokyklų 
bootballo pirmenybės.

šeštadienio susikirtime dėl 
viešų mokyklų čampionato 
tarp Lindblom ir Fenger* abi 
pusės išėjo lygiomis (0-0), bet 
vakar penki viešųjų mokyklų 
treneriai nusprendė, kad visgi 
čampionatas priklauso Fenger 
mokyklai, nes jos rekordas 
visam sezonui yra geresnis ne
gu Lindblom.

Leo mokykla gi laimėjo tei
sę susikibti su Fenger mokyk
los galiotais, sekmadienį su
pliekdama De Paul (7-6) ir 
laimėdama Chicagos katali
kiškų high school pirmenybę.

Šis įdomus mušis tarp Fen
ger ir Leo įvyks šeštadienį Sol- 
diers stadione, ir kaip papras
tai, visas pelnas bus paskirtas 
labdarybei.

Automobilių Pramonė Dieną Ir Naktį Gamin a 1941 Karus

Chevrolet>' fabrikas dirba dieną ir naktį išpildyti užsa
kymus dėl 1941 karų, čia atvaizduojama dirbtuvės Flint, 
Michigane, nakties laiku. Lauke eilėse stovi nauji karai, 
vienas kurių gal ir jums neužilgo tekti.
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VAKAR CHICAGOJE
•

• Policija ir ugniagesiai ty
rinėja priežastis gaisro, kuris 
sekmadienį kilo trečiame auk
šte Chicago Ostheopathic ligo* 
ninėj. Sunaikino apie $1,000 
chirurginių instrumentų. Visi 
ligonys buvo išvežti iš užside
gusio aukškto, tokiu budu jiems 
pavojaus nebuvo. Ligoninė ran
dasi adresu 5200 Ellis avenue.

• Policija ieško nežinomo 
piktadario, kuris alinėje ties 
5965 South Halsted Street dvie- 
jais šūviais sunkiai sužeidė 37 
metų chicagietį, Valentine Me 
Guire, nuo 6009 S. Halsted st. 
McGuire yra brolis piktadario 
John McGuire, kurį metai atgal 
policija nušovė Englevvood apy
linkėje begaudydama jį kalėji
mui. Jis buvo nuteistas kalėti 
už savo mylimosios nužudvma.

•- • A

• Chicagoj vieši ir įdomias 
paskaitas skaito Carl Joachim 
Kambro, buvusio Norvegijos 
parlamento prezidentas. Penk- 
tadieneį jisai kalbės apie nacių 
okupaciją Chicago Foreign Re- 
lations tarybai, Palmer viešbu
tyje. Pirmadienį Chicagoje bus 
ir Sigrid Undset, garsi norvegų 
rašytoja ir Nobelio premijos 
laimėtoja.

• Iš Chicagos išplaukė dar 
šeši maži karo laivai tarnybai 
Atlanto Vandenyse. Jie ikišiol 
patroliavo Michiganą ir kitus 
didžiuosius ežerus. Laivai plau
kia kanalu, Illinois ir Mississi- 
ppi upėmis į New Orleans, La.

• Vakar karo tarnybą pra
dėjo dar 45 jauni vyrai iš Chi
cagos ir Cicero. Karo vadovy
be vakar taipgi paskelbė, kad 
gruodžio mėnesio pradžioje iš 
Chicagos perkels j Memphis, 
Tennessee 2-tros armijos vado
vybę. Antrosios armijos cent
ras buvo Chicagoje per pasku
tinius keturis įlietus. Armiją 
Sudaro šešios diVj$J$B’^guli.a- 
rės kariuomenės ir kelių vals
tijų nacionalės gvardijos.

• 12 metų berniukui Ste- 
wart Renwick’ui buvo lemta 
ne valandą ir ne dvi, bet bent 
keletą savaičių pabuvoti su sa
vo motina ligoninėje. Sekma
dienį jis buvo nuėjęs ją aplan
kyti American ligoninėje, kur 
ji guli po sunkios operacijos. 
Ligoninę apleidęs, jis bandė pa
sivyti einantį gatvekarį ir pa
kliuvo po automobiku. Jam 
nulaužė koją. Dabar sūnūs guli 
ligoninėje kartu su • motina. 
Renwick’ai gyvena adresu 1940 
Argyle Street.

• Lafayette mieste, India
noj, gaisras sunaikino Montgo- 
mery Ward depą rtamen tinę 
krautuvę. Nuostoliai siekia 
$250,000.

O Apskričio ligoninėje guli 
staigiai susirgęs, 56 metų mok
slininkas, Dr. Arthur Haas, fi
zikos profesorius Notre Dame 
universitete. Buvo netikėtai su- 
paraližuotas laike paskaitos A- 
merican Physical Society, mi
tinge, adresu 32 North State 
Street.

Gaisrai Bridgeporte 
Town of Lake

Degė Skerdyklų Bendrovė
šeštadienį, sekmadienį ir va

kar keliose lietuviškose apylin
kėse buvo kilę gaisrai. Visur 
ugnį pasisekė greitai užgesin
ti.

Bridgeporte buvo užsidegęs 
Illinois Packing Co., fabrikas, 
adresu 3939 Wallace Street.

Town of Lake nuo elektros 
vielų kilo gaisras Meyer Bro
thers departamentinėje krautu
vėje, 4805 S. Ashland avė.

Clearing nuo šiukšlių buvo 
užsidegęs gyvenamas namas ad
resu 5702 West 64th Place, pri
klausantis lietuviui Jonui Zau- 
tis.

Town of Lake taipgi nuo 
šiukšlių užsidegė biznio namas 
ties 46Į5 S. Ashland.
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