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>■ 4 NACIU PRIEŠAIO

NUŽUDYTI KELI MINISTERIAI
Geležinė gvardija keršyja už žuvusi lyderi

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lap- mo sprendinio. Rumunijos fa- 
kričio 27 d. — Geležinė Rumu- šistai susirinko laidoti Codrea- 
nijos gvardija šį rytą sušaudė nu likučius, prasėdėjo visą va- 
64 aukštus valstybės valdinin- karą savo centre, o vėliau nu- 
kus ir pabėgusio karaliaus ar- vyko j kalėjimą ir ten visus iš
tintus bendradarbius. Šaudė. Neruošė jokio teismo ir

Nužudytųjų tarpe yra buvęj neleido buvusiems valdžios at- 
ministeris pirmininkas genero- stovams patenkinti paskutinių 
las Argeasanu; buvęs vidaus pageidavimų.
reikalų ministeris gen. Marines-Į Budinga yra tai, kad karą- 
cu; buvęs peticijos viršininkas liaus šalininkų sušaudymas įvy- 
Moruzov ir daugelis kitų mi
nisterių ir aukštų valdininkų.

Geležinė gvardija keršyja už 
nužudymą Rumunijos fašistų 
lyderio Codreanu. 1938 metais 
Rumunijos vyriausybė nušovė 
Codreanu kartu su 12 labiau pa 1 
sižymėjusių fašistų.

Dabar geležinė gvardija ker
šyja už buvusių savo lyderių 
sušaudymą. Pirmon eilėn su- 
šaudyti visi teisėjai, kurie drj- giek gu užsjeniu 
so nuteisti bent vieną geleži* 
nės gvardijos narį Karoliaus f BERLYNAS, Vokietija, lap- 
viešpatavimo laikais. {kričio 27 d. — Gauta žinių, kad

Nužudyti visi ministeriai iiį*Rumunijos ministeris pirminin- 
kiti aukšti vidaus reikalų mirt kas Antonescu paskelbė, jog 
materijos ir kariuomenės v^t asmenys, kurie nužudė 64 po- 
dininkai, kurie turėjo ką noMo litinius kalinius, bus labai sun- 
bendro su geležinės gvardįjOę kiai baudžiami. Geležinės gvąr-

A dijos šefas Horia Simą prita
riąs diktatoriui Antonescu. Žu-

ko tiktai kelioms valandoms 
praėjus, kai Rumunijos dikta
torius grįžo iš Vokietijos, ku ’ 
jis įjungė Rumuniją “ašies” val
stybių karo sąjungom

Rumunų valdžios cenzūra n 
leidžia užsienin jokių žinių apie 
buvusių ministerių likimą, ši 
žinia pateko Vengrijon diplomą 
tiniu keliu. Iš viso, Rumunijos 

; vyriausybė sustabdė visą susi
siekimą su užsieniu.

Italai stengiasi gelbėti sužeistą laiva Šalins rakieterius 
iš unijų

NEW ORLEANS, lapkr. 27 
J. — AFL konvencija priėmė 
Javid, Dubinsky pasiųlytą re
zoliuciją, kuri pataria visoms 
lavarankiškom ir autonominėn 
larbininkų unijom šalinti rake- 
ierius iš darbininkų unijų.

Konvencija pataria visoms 
rbininkų unijoms pačioms su- 

irupinti savo lyderiais, kurie 
įsikalto šiame* reikale.

MERIKA TURĖS TAPTI 
ANGLIJOS GINKLŲ 

SANDĖLIU
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

7 J. — Darbietis Greenwood 
' zeiškė parlamentui, kad An- 
lijoš vyriausybė informavo 
merikos valdžią, jog Didžioji 

Britanija norėtų matyti Ame- 
ką didžiuliu Britanijos ginklų 
indėliu.. \

Churchill vyriausybė yra be
jėgė pagaminti reikalingą gin 
dų ir amunicijos skaičių ir ga- 
i toliau tęsti karą tiktai tuo 
t. ėjų, jeigu gaus iš USA. rci- 
aiingą ginklų skaičių.

.... • ... - •• • . ™ ...... r.

64 aukštų valdininkų ntržu- dynės vyko be diktatoriaus žį 
dymas padarytas be jokio teis-'nios.

AFL nustato karo 
meto prievoles

NEW ORLEANS, lapkr. 27 
d. — AFL konvencija pabrėžė, 
kad ji ir toliau laikysis ben
dro kontraktavimo principo 
dirbtuvėse.

Jeigu Amerika butų įvelta 
karan, tai AFL mano, kad vi
si privalo tarnauti apsaugos rei
kalams; darbas privalo turėti 
savo atstovus visuose svarbes
niuose visuomenės gyvenimo 
organuose ir darbininkų pragy
venimo lygis privalo būti išlai
kytas atatinkamoj aukštumoj.

Naciai žada darbi 
ninkams geras 

atostogas
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 27 d. — Robert Ley, na
cių darbo ministeris, raginda
mas darbininkus daugiau dirb
ti, karui pasibaigus pažadėjo 
kiekvienam darbininkui duoti 
automobilių.

Kiekvienas vokiečių darbiniu* 
kas, tvirtina Ley, gaus geras, 
atostogas, galės susisodinti 4 
savo vaikus į automobilį ir va
žiuoti nuo Klagenfurto 
Jugoslavijos sienos) ligi 
ko, Norvegijoj.

(prie 
Narvi-

ITALAI SUSTABDĖ GRAIKUS
Fašistai iškraipė po 

piežiaus kalbą
VATIKANAS, Italija, lapkr. 

27 d. — Vatikano laikraštis 
Observatore Romano skelbia, 
kad popiežiaus pasakyta kalba 
nebuvo fašistų atspausdinta iš
tisa.

Mussolini pasirinko tiktai 
jam tinkamesnius paragrafus, 
o kitus sąmoningai praleido.

tų pasiųstas didelis aviacijos 
skaičius. Jis reikalauja daugiau 
naujų kareivių, nes Albanijoj 
esamų fašistų morale labai nu
kritusi.

Graikų aviacija taikliai bom* 
bardavo Valoną, nuskandinda
ma 1 laivą.

Mokytojas išvalė ke 
lią į Koricą

Itąlų karo laivas, liko anglų bombonešių apdaužytas 
Tąr.ąntp bazėje.

ITALU LAIVYNAS BĖGA NUO BRITU
Sunaikintas ginklų 

sandelis Turine
Britai susitiko su ita

lą kreiseriais
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

27 d.,-— Britų Vidui žemių lai
vyno. vyresnybė praneša, kad 
jiems teko susidurti su labai 
stipria italų juros jėga. Britų 
laivynas persekioja italų laivus, 
kurie skuba į savo bazes.

Britai sutiko du italų 
liūs kovos laivus, kurie 
lydimi didelio kreiserių 
čiaus.

Britų admiralitetas nepaskel
bė jokių žinių apie laivyno ko
vos išdavas.

dide- 
buvo 
skai-

i LONDONAS, Anglija, lapkr 
27 d. — Britų karo aviacij: 
bombardavo kelis Italijos karo 
pramonės centrus. Aviacijai pa
vyko susprogdinti karališką ita
lų kariuomenės sandėlį Turi
ne.

Nuostoliai italams padaryti 
labai dideli ir sukelti neapsa
komi gaisrai. Kai kurie gaisrai 
prasidėjo, kai britų orlaiviai jau 
buvo pasitraukę iš Turino pa
dangės. Gaiąrus sukėlė naujos 
britų bombos.

Welles tęsia pasita- 
r riįjhąs są rusais
AVĄSHINGJON, D,

>7 d;: — Sumner Welles, užsie
nio reikalų departamento sekre
toriaus padėjėjas, šiandien vėl 
tarsis .su Umanskiu, sovietų 
Rusijos ambasadorium Wash- 
ingtone.

Pasitarimai buvo nutraukti 
dėl Molotovo kelionės į Berly
ną, bet šiandien jie vėl atnau
jinami. Pasikalbėjimai tęsiami 
rusų ambasadoriui paprašius.

Šveicarijoj uždraudė 
komunistams veikti

Fašistai pasiuntė 
daug aviacijos

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 27 
d. — Graikų karo pranešimas 
sako, kad italai gavo daug nau
jų sustiprinimų, atvyko naujas 
kariuomenės divizijos ir grai
kų ataka sustabdyta pietų Al
banijoj. Graikai tvirtina, kad 
rytinėj ir centralinėj Albanijoj 
graikai stumia italus atgal.

Turima žinių, kad italų ge
nerolas Soddu pareikalavo iš 
Mussolini, kad jam tuojau bų-

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 27 
d. — Vyriausybė skelbia, kad 
vienas Atėnų mokytojas išva
lė kelią į Koricą. Mokytojas 
buvo labai geras laipiotojas kal
nais. z

Kai graikai išaiškino kur ita
lai įkėlė kulkosvaidį, kuris už
mušė daug graikų ir neleido 
įžengti j Koricą, jis įkopė { kal
nus dar aukščiau, negu buvo 
italai. į

Vėliau virve nusileido ir, ita
lams visai to nelaukiant, ranki
nėmis bombomis Išmušė visą 
fašistinių kulkosvaidininkų ko
mandą. Graikai laisvai įėjo į

ITALŲ ORLAIVIAI PALIETĖ 
6 BRITŲ LAIVUS

------- :-----------

ROMA, Italija, lapkr. 27 d. 
— Italų karo pranešimas sako, 
kad italai, bombarduodami 
Aleksandrijos uostą, palietė 6 
britų karo laivus ir Suezo ka
nalo bendrovės dirbtuves lai
vams taisyti.

Italų orlaiviai bombardavo 
kelias vietas graikų užfrontėj 
ir palietė kariškus taikinius 
Corfu saloje.

Anglai mobilizuos 
daugiau vyrų

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
27 d. Darbietis Be'vin pareiš
kė parlamentui, kad vyriausy
bė numato niobilizuoti daugiau 
vyrų kariuomenėn. Anglija ne
galės laimėti karo, jeigu netu
rės atakuojančios kariuome
nės.

Vokiečiai kenkia Anglijos 
tragikui juromis, bet anglai ga
li pąpsįvežti iš užsienio ręika- 
lingų^ medžiagų.

. ,....^.0,  — ■ ... ------------------ --------- ------------ ------------------ -------------------------- - - . . - 

Baigtas Vultee ben- 50 milijonų dol. nau 
drovės streikas joms bazėms

D0WNEY, Cal., lapkr. 27 d.
— Orlaivių gaminimo bendro

ms Vultee streikas baigtas. Jis 
ęsėsi 12 dienų.

Bendrovė pasižadėjo mokėti toms bazėms stiprinti 50 mili- 
larbininkams 62 ir pusę cento 
;ž darbo valandą. Anksčiau

rbininkai gaudavo 50c į va-

WASHINGTON, D. C., lapk.
27 d. — Laivyno sekretorius 

i Knox šiandien pranešė, kad 
prezidentas paskyrė naujai įgy-

jonų dolerių. Laivyno bazės 
bus steigi mos britų kolonijose, 
kurios 1 is gin'i šiau.ėj ir pie
tų ' meriką.

Sek.eto.ius paskelbė, kad jis 
.Lpė 31,908 juros karininkui ir 
*urei\ iui būti pasiruošė skins 
kiekvienam vyriausybės parei-

Darbininkų atstovai pasižade-
o 16 mėnesių laikotarpyj arbi- 
ažo budu spręsti visus kylan- 

ius nesusipratimus.
Federaliai agentai tyrinėja kalavimui.

iokvieną darban ateinantį dar-* Jurininkai ;au yra šaukiami 
minką. Daboja, kad dirbtuvėn | tarnybon. Reikia eiti sargybas 

Panamos kanalo apylinkėse.
Netrukus bus šaukiami dar 

i didesnis atsargos jurininkų 
skaičius. Dabar pašaukti tiktai 
iš New York ir New Jersey 
valstybių.

jeįsibrautų svetimų valstybių 
gentai ir nesukeltų sabotažo. 

Renkamos žinios apie kiek vie
tų darbininką.

Laivo nelaimėj žuvo 
43 žydai

JERUSALĖ, Palestina, lapk. 
27 d. —- Užvakar įvykusio lai- 

paskolą bri- Vo Patria sprogimo metu žuvo 
43 žydai pabėgėliai. •

22 lavonai jau surasti, o 21

Britų paskolos rei
kalas atidėtas

WASIIINGTON, D. C., lėpk.
27 d. — Senato užsienio reika- 
ų komisija šiandien nutarė ati
dėti ateinantiems metams įsta
tymų projektus, kurie leis ame
rikiečiams duoti 
tams.
’ Šen. George pareiškė, kad pa
skolos reikal&s bus persiųstai dap -ieškemas. Iš viso sužeista 
senatui kiek vėliau. Nepaneigė,' 180 asmenų. Laive buvo iš vi- 
jog paskola nebus duodamą. so 1,771.

NORVEGIJOJ SABOTAŽAS AUGA
Sugadintos susisie 

kimo priemonės
Vokiečių kariuome
nės dalys izoliuotos

Rooseveltas prašo 
Dies būti atsar

giam

BERNAS, Šveicarija, lapkr. 
27 d. — Federalinė Šveicarijos 
taryba šiandien nutarė uždary
ti komunistų partiją ir uždrau
sti bet kokį partijos organų 
veikimą. Komunistų partija ne
galės dangstytis kitu- vardu.

Sustabdytos ir kitos nekal
tais vardais prisidengusios, bet 
komunistų diriguojamos, orga
nizacijos.

Neruoš naujų įstaty
mų streikų reikalu

kariuomenės.

STOCKHOLMAS, Švedija, 
lapkr. 27 d. — Vokiečių karo 
vyriausybe paskelbė apgulos 
stovi vakarinėj ir pietinėj Nor
vegijos daly j. Į svarbesnius mie
stus pasiųsta daug smarkiai 
ginkluotos

Įvairiose Norvegijos vietose 
nutrauktas
tų susisiekimas, išvartyti tele
grafo stulpai.

Dideli sniego, akmenų ir 
mių klodai užvertė kelius ir 
galima pravažiuoti jokiomis 
sisiekimo priemonėmis,
čiai mano, kad norvegai sustip
rino sabotažą.

geležinkelio ir plen-

ze- 
ne- 
su-

Vokje-

STOCKHOLMAS, Švedija, 
lapkr. 27 d. — Susisiekimo prie
monės yra tiek išardytos, kad 
Oslo, Bergeno, Stavangerio ir 
kitų vietų kariuomenė yra vi
siškai atskirta 'viena nuo kitos. 
Vokiečiai negali pristatyti rei
kalingo maisto ir neturi prie
monių susisiekti.

Norvegai aiškina, kad keliai 
pačios gamtos tapo užversti 
sniego liūtimis, bet vokiečiai 
netiki.

Naciai areštavo daugeli nor
vegų, kuriuos įtaria sabotažo 
rengimu ir susisiekimo priemo
nių ardymu. Kai kurie aerodro
mai negali veikti, nes ir ten 
padaryti dideli nuostoliai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
WASHINGTON, D. C., lapk.

27 d. — Rooseveltas šiandien t.
telegrafavo atstovui Dies ir pra
šė per anksti neskelbti surinktų 
duomenų, kad tuo budu nepa
kenktų policijai sekti šnipų vei
kimo.

Ilgoj telegramoj prezidčntas- 
išdėsto skirtumą tarp įstatymus 
leidžiamų rūmų ir įstatymus 
pildančių įstaigų ir prašo Dies 
būti atsargiam, kad nepakenk
tų vyriausybės organizmams 
sekti šnipus. ;

Per anksti spaudoj paskelbi 
tos žinios gali būti naudingos 
tiktai patiems šnipams

WASHINGTON, D. C., lapk. 
27 d. — Kai pasibaigė karo ga
myba susirupinusių atsakomin- 
gų atstovų susirinkimas, prezi
dentas pareiškė spaudai, jog 
dabartiniu metu nemanoma 
ruošti naujų įstatymų streikų 
reikalu.

Dabar galiojantieji -įstatymai 
labai gerai nubrėžia legalius ir 
nelegalius streikus.

Giedra ir šalta.
Saulė teka 6:54 v. r., leįd 

| žiasi 4:21 y. y.-;

PASKANDINTAS BRITŲ LAI
VAS INDIJOS VANDENYNE

CANBERRA, Australija, lap- 
- Australijos lai-kričio 27 d 

vyno ministeris paskelbė, kad 
piratų laivas paskandino dide
lį britų prekybinį laivą Port 
Brisbane Indijos vandenyne.

Nub priešo pabėgo tiktai vie
nas išsigelbėjusių jurininkų lai
velis. Du išsigelbėjusių jurinin
kų laiveliai pateko .priešo ne
laisvėn.

— Domei agentūra skelbia, kad netrukus japonai įteiks 
naujus reikalus olandų Indijos valdžiai. Vietos policija be pa
grindo areštavo kelis japonus.

— Olandiečiai skelbia, kad policija areštavo girtus japo
nus. Japonai ruošiasi Įgulti Indiją ir ieško priekabių, sako 
Mandai.

— Vichy oficialiai paskelbė, kad Šiam kariuomenė įsiver
žė franeuzų Indokinijon. Vichy vyriausybė įsakė kariuomenei 
ginti imperijos teritoriją.

— Urugvajaus parlamentas užgyrė vyriausybės pastangas 
sustiprinti krašto apsaugą, bet liepė neleisti USA liesti valsty
bės suverenumo.

— Graikai atkirto italų kąriuomenės susisiekimą tarp Ar- 
girokastro ir Porto Edda. Abiejuose miestuose italai dar gi
nasi.

— Anglų ir graikų aviaciją smarkiai bombardavo Durazzo 
ir Valona uostus. Nuskandino kelis italų laivus. Italai daba^ 
laipdina kareivius šiaurės Albanijoj. Mussolini ruošia kareivius 
didelei ofensyvai.

— Priešlėktuvinės šveicarų patrankos šaudė į britų oriai-' 
vius, kurie skrido bombardųęti Italijos pramonės centrų.

— Britų orlaiviai bombardavo Berlyną ir Koelną.
— Vokiečių karo komandantas uždraudė žydams užimti bet 

kokią atsakomingą .vietą Belgijos visuomenės įstaigose.
f Dies komitetas šiandien paskelbė 1,000 puslapių knygą, 

kurioje kalbą apie komunistų veikimą Amerikoje.
f



2 NAUJIENOS* Chicago, III. Ketvirt, lapkričio 28, 1940 •

Dede Amerikonas
(Tęsinys)

—Gana tokiais klausimais 
kalbėlis, turiu jums pasakyti, 
kad šį sekmadienf važiuojame | 
Šimkaičius perš* kleboną užrašų 
arba, kaip sakoma, tikybinių 
egzaminų laikyti. Ateinantį sek
madienį bus jau pirmas užsu
kąs, o po trijų savaičių bus ga
lima važiuoti ir į šh'nbą. VestiF 
ves pradėsime sekmadienio va
karą, pirmadienį šliubas, o an
tradienį Vestuvių pabaiga. Taip 
jau nusistatėme pas Nemėkšus 
ir tos tvarkos keisti visai ne- 
galima, nes priešingai negalima 
bus įgyvendinti musų planų.

Tėvai ir kiti namiškiai str to
kiomis Antano naujenybėmis 
noromis nenoromis turėjo- su
tikti, nes tarp jau buVO išsidera 
ta su visais pagyvenusiais žmo
nėmis. Tėvas gerai pergalvoję? 
suprato, kad toksai Antano nu
sistatymas yra visai gyvenimiš
kas ir geras, nes tos ilgos ves
tuvės visiems 1 Aliai nusibosta. 
Jos buvo geros ir todėl, kad to-

kros vestuvės daug mažiau kai
navo, nes baliavOjimui . buvo 
skirtos tiktai dvi dienos.

Naručiai nieko nelaukdami 
pradėjo rengti Antanui vestu
ves: pradėjo daryti miežių sa
lyklą, tvarkyti apynius, rangės'. 
Vežti į malūną kviečius pyniS 
gams ir daryti visus kitus rei- 
ikalingus vestuvėms darbus. An
tanas tokiems baliams' ir iškil-

gos reikšmės; jam buvo svarbu, 
kad sudaryk? reikiamus doku
mentus, pagal kuriuos Nemok
šų Barbora butų tikrai ir for- 
mališkai jo žmona ir kad jisai 
galėtų geriau ir tinkamiau gy
venti. Toksai noras buvo ne lik
tai Antano, bet ir Barboros, nes 
jie baliams nepridavė jokios 
reikšmės, o ėjo į šeimyninį gy 
vertimą, kad turėjo vienas prie 
kito patraukimą.

Viena diena praeiti netruko,1 
— štai jau ir šeštadienis, o tą 
dieną Antanas su Barbora turė
jo važiuoti į Šimkaičius pas 
kleboną užsirašyti', kad jie no
ri vesti ir laikyti tikybinius eg
zaminus. šeštadienį po pietų 
Antanas švariau apsitaisė, nusi
skuto barzdą ir jaurengesi va-: 
žinoti pas Nemėkšus, o iš tenai1 
su Barbora į Šimkaičius pas 
kleboną. .

Naručiai pavienio vežimo ne
turėjo, todėf reikėjo važiuoti į 
tokią iškilmingą kelionę su po
riniu vežimu. Antanas pasikin
kė arklius į porin| vežimą ir 
nuvažiavo pas Nemėkšus. Nu
važiavęs Barborą rado kaip ir 
apsirengusią, bet dar ne visai; 
todėl turėjo šiek tiek palaukti. 
Barboros tėvas ir broliai pasi
siūlė, kad į Šimkaičius važiuo
tų vienu arkliu, nes esą daug 
geriau ir patogiau. Antanas to
kio jų patarimo paklausė ir, pa
likęs sa voWčžin>ą J ii^yUhą & įį* 
lį, pasikinkė į pavienį vežini^ 
ir išvažia?vo.

Važiuodami kalbėjosi ir pla
navo savo busimąjį gyvenimą;

jo Barborai, kad reikės daryti 
reikiamus žygius, kad Alsos 
kaimo gyventojai eitų į vienkie
mius, nes vieiMdemiuosč gyve
nimas daug: patogesnis ir geres
nis. Besikalbant Ūkiškais’ reika
lais irmepajuto, kaip atvažiavo 
į Šimkaičius. Nors tas miestelis 
jiems buvo taip labai papras
tas ir taip gėrtfi žfnomak, bėf 
šiandien jisai buvo kažkodėl ne 
toks, kaip visuomet.

Negaišindami laiko, apsišfojo 
pas stfvo pažįstamą žydelį pa
mate arklį fr patys tvfoj^n nuė
jo j kleboniją. Šimkaičių klebo
nas buvo kaip tiktai geras^žmo- 
gus ir rimtas kunigas, be to, ji
sai pažino ne tiktai jaunuosius, 
bet gerai buvo pažįstamas ir su 
jų tėvais. Negana to, kad labai 
mažai klausinėjo poterių, bet 
pasakė savo gaspadinei, kad 
jaunuosius dar pavaišintų arba
ta, nes, esą, nušalo iki atvažia
vo. Matote, senis Narutis buvo 
Šimkaičių bažnyčios maršalka 
ir giesmininkas, o Nemėkšaite 
turtingo ūkininko duktė, todėl 
nebuvo jokio reikalo juos var
ginti įvairiais tikybiniais klau
simais, nes klebonas gerai žino
jo, kad jaunųjų tėvai geri kata
likai ir todėl vaikai irgi turi 
mokėti poterius ir katekizmus.

•—Na, p. Narutis, tai suma- 
klebo-

laikas,/

nete apsivesti, — klausė 
nas.

—Taip, klebone, jau 
turiu 31 metus amžiaus, o be;

4to, Sesuo Onute ateinantį pava
sari išvažiuoja į Ameriką — 
šeimininkė reikalinga.

—Kaip gerai sekasi broliui1 
Juozui Amerikoje? Ar dažnai 
laiškus parašo, — įdomavosr 
klebonas.

—Dažnai, klebone, rašo, kad1 
vidutiniškai, pradžioje turėjęs: 
blogesnį darbą; dabar jau ga
vęs geresnį ir daugiau uždirbąs.?

—Tokiems vyrams kaip Na
ručiai, tai visur turi’ būti geras 
gyvenimas, — tarė klebonas, — 
esate gerai išauginti ir išauklė- 
.įi, ę^ątę syeįįi^ędarMto, ’lįu- 
giniadiš^tsiy jau ' v&ftri 'bl’dga? V 
geriems ir darbštiems vyrams 
tai gyvenimas visur pakenčia
mas. Amerikoje tai, žinoma, 

, s I
darbininkams geresnis gyveni
mas, negu daugelyje kitų vals-

savo ūkį, nes seniai Ndfuč’ai j 
ūkio tvarkymą nenorėjo kreipti 
jokio dėmesio. Antanas pasako- 

__  ___  s

Chane coal coMpANy 
5332 So. Loitg Avenue 
Td«tonas POįrrSMGUTH 9023 

POCAHONTAS Mine Ruit iš geriausių
hiainų, daug dulkių išimta. *7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP 1

..^*1.. ■ iii-.-1

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI ni> taiP ,ir pasisv^ia- šaHėsu^akus.
GREltAl PALENGVINAMI"

Nekeųtekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žrnonią 
pasieks nepaprastą palengvinimą 
reumatlškų skausmų, strSnųraiimenų 
skaudejinių, išsinarinimą ir šiaip fatt- 
menų skaudč jipių vien išsigindami su 
Pain-Ėxpelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentaš ūmai suteikia laukiamą' pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
ktičiir jau išparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expelleno? su inkaru ant dėžutes.

LITHUANtAN J B*

............ ... ......... .............. ..... '

atsisveikino Šimkaičių klebonas su pa- STRIKOL IS
[maldomis didelių ceremonijų j UydytOJHS ir Cllirurffas 

' ' * ' pamaldas'so- ASHLAND AV*
1 (Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki fl

vak. Nedėlioj pagal susitarimu
Ofiso TeL: YARDS 4787

Namą Tel. PROSPECT 193d

vo, pasivaišino, i 
ir išvažiavo namo.

r Ifcf Anfahas parvažiavo iš nedarydavo. Visas _ _ 
Nemokšų jau visi namiškiai ^,sai a|’’ davo labai greitai ir j 
.miegojo, nes buvo jau labai aviiratiškai. Toksai jo elgesys 
,vėh« laikas. Nukinkė jis ark- Parapijonams labai patikdavo.

kaimą buvo dar geras. Anta
nas nepaihiršo nusipirkti ir į 
namus b’ulėTį' clėgtinėš, nes be ’ 
degtinės tokių dalykų, kaip 
vestuvės, krikštynos, laidotu
vės apsieit? nebuvo gafima.

Ratfahgi ^kelias buvo nefo- 
I i m a s, lai musų1 jaunieji nė 
ju6t‘e hepajtatt), ka?p parvažia
vo name. NmntiOse Nemėgšie- 
ne jau n’ėta^tTiai la&ke jau
nųjų rfes jinai
daWž‘ ja1?? bijv^ ttra, kafd 
Airtwas ta? jau tikras jos žetf- 
tas? ir to dėt jdį mylimiausiai 
svėčfa^.

Nėmėisš'ai buvo labai ^ateri- 
kįiVfi, kad Jų vajkai išlaikė ti- 
kyirtnltrs ė^a^in^š ir Kati da
bar jalu jiehiš nėfa jokių kliū
čių srūčiti į beirdrą gyvenimą 
—-fcisfėtąj^ nidtėryš^.

- ' ■ • *. „ ’ ' ’j - r • ■

AhUatoiaš j>ašivaišinęs pas 
uo^itfš hbžejd į j^ Važiuoti 
namo, bėf motina. ir Barbora 
nenorej<y jo* fei^ff, vis prašy- 
daih'ės, kad jis dar ilgiau pas 
juos pabūtų pasisvečiuotų, 
nes ifiotina’i Aiitąna^ bttvo vie
nas iš geriausių iV maloniau
sių svečių. Vyras lieka vy-

j—

liūs, suvedė juos į tvartą ir 
įhuėjo miegoti. Rytojaus die
ną, t. y. sekmadienio rytą, An
tanas papasakojo' namiškiams, 
kad pas Šimkaičių kleboną 
Įviskas gerai baigėsi. Klebonas 
bdvęš toks geras, kad poterių 
net ir nekfausinėjęs, o pasikal
bėjo tiktai apie gyvenimą ir 
ūkininkavimą, pavaišinęs ar
bata, užrašė į atitinkamas 
knygas ir visos ceremonijos 
buvo baigtos, šiandien jau 
užsakysiąs pirmuoju užsuku.

, Sekmadienį visas Alsos kai- 
imo jaunimas ėjo į Šimkaičių 
bažnyčią, nes jie žinojo, kad 
Nerutis su Nemėkšaite buvo, 
paš Šimkaičių kleboną laikyti 
tikybinių egzaminų, ir jie no
rėjo įsitikinti, —išlaikė ar ne
išlaikė egzaminą. Alsos kaimo 
jaummas gerai žihojd, kad šį 
sekmadienį Šimkaičių klebo
nas iš salcjrkloš po pamokslo 
'viešai p^askaftys, paminėda
mas’ vardus ir pavardei. Nors 
čioh^i nebuvo nieko nepapras
to, bet visi su ypatingu šmal- 
šnihii laukė to taiko, kada jie 
savo ausimis išgirs iš klebono 
,Iu;pų. Nors Alsos kaimo jauni- 
•rhasį ne visuomet pamokslų 
klausydavo, bet šį sekmadienį, 
kaip tyčiomis, buvo bažnyčio
je fž lauke pamokslo pabai
gos, kad Jie savo ausimis galė
tų išgirsti Naručio ir Nemėk-

t tmOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

nes žiemos metu, kada dideli ---------------------------------------
šalčiai, perilgos pamaldos kai- DR. C. Z. VEZEL’IS 
miečiams labai nusibosdavo, I dentistas
ir jie labai sušaldavo. 4645 So< Ashland Avė.

(Bus daugiau) Į arti 47 Street
Telefonas YARDS Z2M

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
TIIERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
Į vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7890 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

j

. i

t

AKIU SPECIALISTAI
DR. A. JENKINS 

-(Lietuvis) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel.
Namų Tel.

nuo

PROSPECT 6737
VIRGINIA 2425

t

t

—Tikiu, ;— tarė klebonas, —'■ 
kad poterius lai jau abu gerai 
mokate, nes abiejų tėvai geri 
katalikai.

Jaunieji pasikalbėję su klebo-: 
nu, buvo jau laisvi; t. y. po ti- 
kybfnių egzaminų. Klebonas 
paklausęs: vardiį, pavardžių, 
kiek metų ir yisą tai surašė į 
atitinkamą knygą. Antanas pa
klausė, kiek reikia sumčketi.' 
.Sumokėjo, atsisveikino su’ kle- 
bomr ir išėjo iš klebonijos.

Iš klebonijos išėję musų jalu-5 
nieji nusistatė savistėviai pasi
vaišinti. Antanas keletą rubliui 
kišenėje ' vlsuolnet l’ufčdkvo.' 
Nuėjo pas savo pažįstamą žy
delį nes tenai btrvo* palikę ir 
savo arklį. Antanas nupirko dtf 
Svarus gerų saldainių, nes rei
kėjo namiškiams paveržti Jatik- 
fuvių. Be laarktOvių va’žiūOti įl 
n’Aihthi Mrvo lyg ir nepatogu.r 
Visai suprantama, kad Antanai 
norėjo labiausiai p&VAfšii’dr stP 
vo bu^ilirąj’ą žmoną Barborą.

Pas žydelį buvo gatiiha' 
gauti visa tai, kas reikalinga,' 
nes buvo labai praktiškas pre
kybininkas, ir jisai buvo ttetip’ 
stfeigyvcnręs sh Alsus •kūdMo’ 
gyventojais, kad, rodosi, buvo1 
jų artinaiaitšfas dūartgaš ič bi- 
'čiirhs.

Nors kažkokh? getų’ išgčrp 
nių ir užkandžių jisai rięlai- 

• kydavof, l?ąčiaiV Antanas itf 
Bafbbfa tai jau A’ebh'vO 
ųOrs ponų vaikai, bet paprasti 
kpiiiniė^ial, lodė! visokie mię-į 
(šlišti valgiai buyo jiems ne- 
phprastali geri Ir skanus. Air(a-» 
nėš su įjai’borA suvalgė po 
vieną sirilę, išgėrė tikfb alaus 
l>o vieną bonką, savo gerajani 
žydeliui padėkAvojo ir išvą^ 
Žiavo namo. Nežiūrint, kad 
iiuvč jau rudens laikas, bet 
kelias iš Šimkaičių į Aiaoš

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ČAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE " ■ 
" 'Be^IR NAKTF ■ 

Visi Telefonar YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermita^e Avė. 
4^47 Sdtifh'.FandiėlJ Avenue 

^^^TetefOTias- LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite IhuŠą radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vii. ryto iš W. H.> L P. stoties (1480 K.) 

stt POVILU ŠALTIMIERU.
r* r-21- IX

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optomctrically 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- Į. 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pilone YARDS 1373

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

6

Tel. Office Wenlworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

I

k

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL 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 8 

Nedėliomis pagal sutartį

K11ATAIC1A1
DR. BERZMAN

. ■ . IS RUSIJOS ..
Gerai lietuviams žinomas per 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

*9.50
Vi//

No'. Ž805

Miestas ir valstija..

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

Vardas ir pavardė.
♦ ♦

Adresas...:...............

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tek CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde Park 3395

NEČDLECRAET
I 1739 So. Halsted SI, Chlcago, HL
i , ' . 5 A*
’ čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

COPU N6C0LGCR4FT SERVICE, IMG . ■ „

JIFFYKNIT ACCESSORIES PATTERN 2695
No. 2695—Kepuraitė ir sveteriukas jūsų dukrelei. SVete^ 

relto rnieros 12—t f ir 16—18.

GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Draugijos Nariai______
Phone CANAL 6122

A. Montvkl, M. D.
lyest Town .Statę Bank Bldg 

2400 WEST MADISON STREET
Vai. f iki 3 po pietų, 6 iki 8; vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswlck 0597

--------- ----- -lJ—L-2------------------
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. Šimkūs
GYDlTOJ'AŠ IR CHIRURGAS

Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

aiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ADVOKATAI

-i

A.

A-

f
O

llllllllllllICMlIlIlIUIIIIIIIIIIIHIIIIt

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną, 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Miesto
Kamb.
Namų

i Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartįį*

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 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 VICtery 2679

ĄNTHONY B. PETKUS
6Š12 So. Western Avė. Phęne GkOvehilI 0142'
1410 South 49th Čourt, Cicero Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted StXII ■ V ..»I> I ■« „ t.II į ... „.I.... I ..I . I

J. LiULEVlČIUS
4348 & California Avenae Phone LAFayette 3572. ‘ * lt . '

7 U-L RIDIKAS
3354 So? Haluted Strėet YARds 1413

-----.A- „i.i,

1. J. ZOLP
1646 West 46th Phone YARds 0781

S. P. MAŽE3KA YARds 1138
3310 AVėriuė YARds 1139

X.

a ALBERT V. PETKUS
’4704 So. VYisient Aveitiie

NARIAI
Chicagos, 
CicefO 
Lietuvių
Direktorių,
Asociacijos Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residencijos Telefonas 
BEVERLY 8244

Jeigu neatsiliepia, saukite 
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

.. LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WeM Ž3rd Place Phone CANal 251S
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pnlhnan 1270

M
Phone LAFayette 8024

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

r-

i
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I
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NAUJIENOS; Chicago, nr. ■

Trojos arklį
ANAFILAKSIJA, ASTMA, KATĖS IR K

lapkr.
me-

SMB sa-

pa-

NEW ORLEANS, lapkr. 26 
d. — Darbo departamento se
kretore Pęrkins šiandien kalbu
mo AFL konvencijoj. Ji primi
nė gyvenąmo laikotarpio svar-

▼

Šiandien kiekvienas pradžios 
mokyklos vaikas žino, kad skie
pų 'Veikimas yra pagrįstas ver
timu organizmo susidaryti rei
kalingos “anti-medžiagcs” prieš 
patekusius nuodus. 1903 me
tais prancūzas Richet, pasigrįs- 
damas tuo principu, nutarė iš
bandyti, ar tuo budu negalima 
butų apsaugoti šunis nuo gyva
čių ir artimų jiems nuodų. Jis 
įšvirkštu savo šuniui tam tikra 
dozę nuodų, paimtų iš jurų ak
tini jų (anenionų) čiulptuvų, 
bet kitų dieną buvo priverstas 
kur kitur mintis nukreipti ir 
apie šunį visai pamiršo. Dvide
šimt antrą dieną jis vėl jį pri
siminė ir pradėjo eksperimen
tą iš naujo. Kadangi organiz
mui priversti apsisaugoti nuo

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.

bą ir liepė darbininkams sau
gotis nuo svetimų gaivalų įta
kos. *

Prašė kreipti ypatingo dėme
sio į ginklų gaminimo pramo
nę, prašė laikytis duotų pasi
žadėjimų ir tinkamai 
darbininkam privalomas 
gas.

Įvairios pasaulinės žinios 
Graikai vartoja l Kaltinami 5 nesire- 

Į gistravę vyrai
PHILĄDELPHIA, Penn., lap- 

kričio 26 d. — Teismo orgąpai 
patraukė atsakomybėn 5 jaunus 
vyrus, kurie atsisakė registruo- 
tis kartu su kitais vyrais.

Visierps jiems gręsia 5 
tų kalėjimas ir pabauda 
10,000 dolerių.

atlikti 
pareiATfiNAI, Graikija, lapkr. 26 

d. — Teko patirti, kad graikai 
šių dięnų kare vartoja Trojos 
arklio metodą.

Graikų karininkai sulindo į 
italų paliktus tankus ir nuvy
ko į italų kariuomenės stovyk- 
ą šalia Madik miesto. Italai 
nebėgo, nes manė, kad tai yra 
jų kariuomenes tankai.

Kai graikai atsidūrė stovyklos 
viduje, paleido kulkosvaidžius, 
daug italų sunaikino, o kitus 
privertė pasiduoti nelaisvėn.
. Graikai dar vartoja italų tan
kus sienoms griauti, kur italai 
įsistiprina ir šaudo į graikus.

tam tikrų nuodų reikia jų do
zes kartoti, sistemingai didinti 
tai jis šuniui įšvirkštė vėl tą 
pačią dozę iŠ naujo. Kaip gi jo 
nustebta, kai Šuo per pusvalan
dį išgaišo!

Richęt stengęsi pasiekti “pro- 
filąksiją**, qv rezultatas išėjo 
visai priešingas, tad tokią fizio
loginę būklę jis pavadino “ana- 
filakcija”. Richet apie tai para
šė, ir daugelis biologų ėmė tą 
reiškinį tirti. Pasirodė, kad 
dar 1839 metais prancūzas Ma- 
gendie tokį reiškinį buvo pa
stebėjęs, tik tada jis dar nieko 
nežinojo apie skiepijimą. Tų 
darbų pasekmė buvo ta, jog 
įsitikinta, kad bet kokia rųšis 
protejinų — neišskiriant nei 
grudų, pieno, kiaušinių balty
mo ar kokio nors serumo, nau
dojamo medicinoje, ypačiai 
arklių serumo — gali gyvą 
daiktą padaryti per jautrų tai 
pačiai protejino dozei,, jei tik 
bus leista išeiti pakauktum m 
laiko tarpui iki antro to pro
tejino patekimo. Tas laikot r- 
pis yra vadinamas inkubaciniu

Perkins kalbėjo AFL 
konvencijai

LONDONAS, Anglija, 
26 d. — Užsienio reikalų mi- 
nisteris informavo britų parla
mentą, kad Anglija pasižadėjo 
respektuoti dabartinės Bulgari
jos nepriklausomybę ir rube- 
žius, jeigu Bulgarija dabartinio 
karo metu laikysis neutraliai ir 
nepuls dabartinių Ang 
jungininkų.

Britai davė Bulgarijai šią ga
rantiją, kai vokiečiai dėjo 
stangas įtraukti Bulgariją į 
“ašies” karo sąjungą.

Phone Virglnta 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki 
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

SPECIALI

Pasiūla
u.vv-aCaim. Tulepuoio

Admirolas William D. 
Leahy, kuris liko paskirtas 
Amerikos ambasa d oriu m 
Franeijai.

ENT ALPIAI
lIFt

DARANTI!

ANT

Dantini
"LEITU

10 mėnesių 
užmokėti

VULCANITE PLEITAI S 
Apribotam Laikui Tik

• Drūti it Gyvi
• Rnžavi Gumai
• Išrodo Natūralus 

Be staliuko, permatomi
niai pleitai—Ateikite apskaičia

vimui DYKAI.

ir

•C

MADOS
K-'

Naujienos Pattern Dept, 1739 
Sta. Halsted SU Chicago, HL

NAUJIENOS Pattern Dept

ną 
dali-

Garantuoti arba 
pinigai grąžinami »

i

tai parode, kad kai kurie pro
te jinai, 
odą,

kad, 
nuo 
puoliai išnyksta, 
čiausias pro t j n s,
čiausias jo surastas,

Excel DentaI Lab.
32 W. WASHINGTON ST. 

Te!. DEĄrborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

astmatikus lai- 
paprastais neurastenikais, 

rėmė ypačiai

VISAI RUŽ. 
NMiinnlkina* 

narai po

»12«
iki S3A.OO 

Atslnelkit M Rkelblmąt i 
jų <2 .00 perkant 
Vertas " nauju* pleitUB.

4SSIIIĮ 
ųt not"HIGH HA1

KESSLER S PRIVATE IILKNT) .— Ą IH.ENOEO 5VHISKEY. 7570 Neutrnl Spiriu 
dlstlUed from Grain. 8(1 I’roof (Siiice Oct. lat). JuliiiH KeNHler Diatilling Co.(, 
Incorporgt<*<!, Bult!ihore, M<l<t Lawre^ebqrg, . In/ĮhUm. .

d 41_ -_X_____ _____ ;

MA&tO •

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

8PECIAL
GRAŽUS 

EKCELITE 
FLEITAS po 

’17~
Kiti

15c
HT1KL1V-

KAN

■

buick

už Business
Coupe

PASIŪLOS ŽIEMAI
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikia Casb
Rolė—100 ket. pėdų .......... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 35e 

tas. (5 gal. keh.) gal
Wallboard-dideli šmotai, pd 2c 
Plasterboard, pėda ............. 2c
Maliava, reg. $1.95, spec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3’40 
Cedriniai Postai (7 pėdų) .. 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kaip yra, ...............
Taipgi Cementas. Smiltys, Žvyrą!

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė. 
Te). LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

įtrinti į supleišėjusią 
sukelia dilgėlinį išbėrimą 
kuriems astmatikams ir 
jei tie ligoniai saugojami 
tų protejinų, astmos prie- 

Ir visų kal
vinų pik- 

pasirodč

No. 4608—Priejuostė. Mieros “ma
žas”, “vidutinis” arba “didelis”.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky-

GUnaaa)

MR. HATT:- KARTOK 
TIEK KIEK NORI—JEI 
TAVO TIKIETAS 
KESSLER’S!

MR. HI:-NĘGALIMA BAL- 
, SUOTI DU KART UŽ KAN- 
’ DIDATUS ĮSTATYMAI SA

KO, KAD «TAĮ NEVA- 
lia”— i

U -f ■

Bet nereikia daryti išvadą, 
kad viena protejinų rųšim įjau
trintas organizmas , darosi li
guistai jautrus visoms jų rų- 
šinis. Atvirkščiai, toks jjaut i- 
nimas yra griežtai specifiškas 
Ir įdomu dar pasirodė tai, kad 
iei anafilaksijai re'kaįirgu In
kų įleidžiant nuodus gyvulys 
yra padarytas nejautriu, anes
tezija anafilaksijos nebūna, 
šiuo metu mokslas dar nemo
ka išaiškinti to įdomaus reiš
kinio, bet kadangi protejinai 
(populiariai “baltymai”) dabar 
yra vartojami visokiems skie
pijimams, o serumas švirkščia
mas gydymo tikslais, pavyz
džiui, sergant difteritu, tai tą 
reiškinį visiems pravers žinoti. 
Antrą protejinų dozę, vadina
si, reikia duoti prieš pasibaigus 
inkubacijos perijodui ar ligonį 
reikia “užmarinti” (anestezuO-

Mokslui apie anafilaksiją ple
čiantis imta įtarti, kad ir astma 
(kaline vadinama “dusuliu”) 
yra jos rųšis. Jei tai tiesa, tai 
turime manyti, kad originaliojo 
protejino dozė įsibrauna į orga
nizmą ar paveldėjimo budu, ar 
valgant, ar kitu kokiu įmant
riu keliu. Medicinai jau seniai 
žinoma, kad astma nėra tokios 
rųšies liga, kaip kad, pavyz
džiui, šiltinė, bet tiktai simp- 
tomatinis kompleksas, kurį ga
li sukelti daugybė sužadintojų. 
Dar neseniai (o migniai gydy
tojai ir dabar) mokslo žmonės 
tikėjo, kad astma yra tik.nervų 
sistemos negalavimo simpto
mas; vadinasi, 
kė
Tą jų tikėjimą 
vadinamieji “kalinimai” astma
tikai.

Kad kates trynimasis ar ar
tumas gali sukelti astmos prie
puolį —- tai rašė dar 1868 me
tais žymus anglų gydytojas 
Hydę Salter. Bet niekas nenorė
jo juo tikėti. Su laiku jo nuo
monės šalininkų eilės gausėjo, 
bet dar visai neseniai kai kurie 
mokslo veikalų autoriai mėg
davo iš jų pasityčioti. Tačiau 
dabar jau aišku, tie protingieji 
savo protų nusidėjo.

Jau gana seųiai mokslas ži
nojo, įcad astma yra kažkokiu 
paslaptingu budu susigiminia
vusi su vadinamuoju dilgėliniu 
išbėrimu (urticaria); pastara
jam nykstant ateina pirmoji ar 
atbulai. ^Gydytojai spėliojo, kad 
tai tie poškai kažkaip veikia 
kvėpavimo takus, ir kad dėl to 
ateidavo astmos priepuoliai 
Pagaliau Amerikos .gydytojas 
Meltzęris įrodė, kad astma ir 
urticaria yra vieno negalavi 
ffio simptonai. Jo eksperimen

kų iki kau.ų plaukų kelias pa
sirodė visai trumpas, ir dabar 
bloga kačių įtaka astmin'n- 
kams jau niekas neabejoja. 
Šita įtaka, tur būt, tegol ma 
pateigiu ti, kodėl kai kurie žmo . 
nūs iiistinktyviai nemėgsta bū
ti viename kambaryje su kate. 
Jie, t,ur būt, yra silpni astina- 
tikai. ?,

Čia dar reikia pastebėti, kadį 
blogi tani tikram žmogui pro- 
tejinai, gali suke’ti ir k-tų ligų; 
pavyzdžiui, ekzemą. žengiant 
tos srities mokslui, reikia tikė
tis, ligų sąrašas didės. Be to, 
su astma yra susijusį ųė '4 Ik tai. 
urtidaria, bet ir, i>a vyzdžiui, 
migrena, išsiplėtę sąnariai, ink
stų negalavimas. Iš kitų pfdtė* 
jinų, galinčių sukelti astminę 
anafilaksiją, dabar jau žinomi 
šie > gėlių “dulkės”, klevas, ber
žas;: pušis, bukas; Medžius iip- 
ta įįįartįiyisai - neSeriiab bėt dar 
ba r < Jų I* yta'•
Iš Valgių• blogiausi ?ytfa ‘^kvieti
niai. ir avižiniaiį: bet kiaiiširiiai 
ir migdolai nuo jų irgi hęatsi- 
ieka. Tame sąraše figūruoja, ir 
pomidorai. '

Labai artimas tam reiškiniui 
yra ii* kai kurių žmonių pasi- 
liaurejinias tam tikrais val
giais dėl tos priežasties, kad 
jie jam kenkia. To mokslas ne
moka išaiškinti lygiai kaip ir 
kačių įtakos, bet visi žino, pa
vyzdžiui, kad žemuogės ar 
braškės su kai kuriais žmo
nėmis gyvena nesantaikoje. Tai 
irgi greičiausiai bus tain tikra 
anafilaktinė reakcija į tam tik
rus protejinus. Su žemuogėmis 
ar braškėmis tai toji anafilak
sija atrodo net tiesiog stebuk
linga. Braškėse yra ap’e 89% 
vandens, apie 5% angliavande 
nilių, o protejinų—* vos 1%. 
Tad tas menkasis procente is 
turi savyje turėti kažkokią ga
lingą mikroskopinę laboratori
ją.

Astmos kėlėjų sąraše dar yra 
ir žmonių plaukai; žinoma, tik 
tam tikrų. individų plaukai. 
Darwinas kažkur sako, kad įsi
mylėjęs vyras myli ne už gro
žį ar protą, bei dėl “josios” 
kvapo. Tad išeina, kad jei mes 
ko iristiriktyviai neapkenčiame, 
tai, gal būt, dėl tos pačios prie
žasties, kuri verčia mus kiek
vienam prisiartinusiam katinui 
spirti į uodegą... —Biogenas.

Julius Kessler 85 m. 
Degtindarių Meistras 
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Daugiau Jw>s Taup^- 
daugiau Taupumo Jego,e

biskį daugiau už tą ką Buick duo
da—stilių, dydį, ruimingąmą, lygsvarą, 
drūtumą—jei dalis to ekstra mokesčio 
butų atmokama per mažesnęs operavi- 
mo išlaidas- ‘ \ : .
Jie ypatingai norėtų tikrai užganėdi
nančio veikimo—greito pradėjimo, len
gvo važiavimo į kalnus, tikros jėgos, 
greito atsiliepimo — jei jie tai galėtų 
gauti kare, kuris yra skupus su gaso-
linu. . ■' ' j1
Tą jie gauna—per tą ekstra jėgą šiame 
1941 Buick’e.
Jėgai pridedantis FIREBALL iųžino 
stilius ir Compound Cąrburetion mums 
leidžia naudotis daugiau taupiomis 
greičių ratomis, kurios taupo pinigus be 
komplikuojančią ekstra greičių arba 
mechanizmų.
O ta milžiniška šio Buick inžino rezer

vuota jėga—pavyzdžiui, bėgant 40, iki 
85% jėgos pasilieka “reikalavimui”— 
dargi leidžia greitai įsivažiuoti, lengvai 
skristi į kalnus, saugiai pasitraukti iš 
painių vietų, taip kaip pirmiau turė
jote tik suvartvjant daug gasolino.
Tai mes sakom—daugiau jėgos taupu
mui—jis padeda padaryti Buick’o geru
mą ir patogumą prieinamu.

O priežastis yra—daugiau taupumo jė
goje—iš atsakomesnių inžinų.

Viską suskaitlia- 
vus, jis yra metų 
sensacija — karas, 
kurį Ūurite pirmiau 
pamatyti—tą spin- 
dantį atsakomą gra
žumą su kuriuo jū
sų Buick dyleris 
laukia.

KAINUOJA nuo |

Flint, Mich. Tak 
sai, .priediniai į 
rengimai ekstra. 
Kainos gal keistis

be iš anksto

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” Ue- 
taviai Įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

EXEMH.ĄR OP OKNERAl MOTORS VALUS skelbimo

MILDA A U TO SALES
80S WEST Sis, STEBĖT ' CJUCAGO, 1LUNO1S |

PLEITAI 
TAISOMI 

Taip I £ .00 
Lemai * 
kaip . „ .. 
PleitaM gami
nami nuo 
įspaudu gau
tų nuo lais- 
niuotų dan
tistų.

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
JKasdien nuo £:45 v- ryto 

‘ iki 9:15., vai. ryto. r , 
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakarė.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

MADŲ

PATTERN BOOK

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted Si, 
Chicago, UI.

Vardas

Adresas

Miestas —

Valstija . 
z • •.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Stinday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subsctiption Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

2.00 
1.50 
.75
3Č 

18c 
75C

z
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Lietuva pasaulio valstybių aikštėje
Mdiš Bh ^AnAS šAtlftAUŠKis

kovą. Tautos mažumas neturi 
gąsdinti, nes istorijoje yra pa
vyzdžių, kad kovą laimi ir ida- 
žl.

(Bus daugiau)

$5.00
$5.00
$8.00
3c per copy.
Entered as Second Class Mattel 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius., Leidžia Nab- 
jiehų Bendrovė, 1739 $. Halsted Sjt 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymd kaina:
Chicagoję—paštu:

Metams ;
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui ..... „....

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
/ Viena kopija __________

Savaitei .............j................
Mėnesiui .................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ............................... $5.00
Pusei metų ............................ 2.75
Trims mėnesiams ................. 1.56
Dviem mėnesiams _____ — 1.0Q
Vienam mėnesiui ________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams __ ;—.......... ......... $8.00
Pusei metų ---------------------  4.00
Trims mėnesiams..... ...... —— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu ŠU užsakymu.

Dubinsky ir Hillman
Amerikos Darbo Federacijos konvencijoje; New Or- 

le£hs iriiesie, motetą rttbų siuvėjų (International Ladies’ 
Gatrtietlt Workfei,s) linijos prezidentas, David Dubinsky, 
iškėlė svarbų klausimą: kaip apvalyti darbininkų uni
jas hito faketibrių? Visi žlho, kad to piktd ėlėmento šė- 
nose uiiijOSė yra. kai kuriose unijoše kriminalistams pa
siseka įsiskverbti hėt į viršininkus.

Dtibinskis pasiūlė konvencijai padaryti nutarimą, 
kad Darbo Federacijos vykdomoji taryba turi teisę iš
mesti iš unijos viršininko vietos kiekvieną ašmėnj, suši; 
tepusį nedorais darbais arba išfiaudojantį unijos iiatiuš 
asmeniniam pasipelnymui. Jo pasiūlymo konvencija ne
priėmė, kadangi A. D. Federacijos vadai laikosi to nusi
statymo, jogei atskiros unijos yra autonominiai vienetai, 
j kurių vidujinius reikalus Federacija negali kištis.

New Orleans’o suvažiavimas, tačidu; vistiek priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiančią raketierius ir įpareigojančią 
A. D. Federacijos vykdomąją tarybą kovoti su tuo piktu 
Unijose “moralinėmis” priemonėmis.

Kito unijų sąryšio, CIO, konvencija (Atlantic City) 
irgi turėjo aštrių ginčų, bet jie buvo kitokios rųšiės. Ši
tame suvažiavime buvo iškeltas sumanymas apvalyti dar
bininkų unijas nuo komunistų įtakos.

Sumanymą davė Amalgamatėd Clothing Workerš 
unijos delegacija, su jos prezidentu Hillmanu pryšakyje. 
Sidney Hillman reikalavo, kad CIO dėlegatų suvažiavi
mas nutartų, jogei komunistai, naciai Urba fašistai ne
gali būt renkami arbat skiriami į jokias atsakomingas 

’ vietas darbįninkii unijose.
Kaip jaut yra žinopia, 

pasiūlymą apėjo, pasitenkindama priėmimu rezoliucijos, 
bendrais žodžiais pasmerkiančio^ '^koiiiunižihą, nacizmą 
ir fašizmą”.

Tos dvi siuvimo pramonės darbininkų unijos — lii-į 
ternational Ladies’ GUrmėnt Workers ir Amalgamatėd 
Clothing Workers — pasifbdė7 turinčios vadus, kuriems 
netrūksta drąsos kelti aikštėn organizuoto darbininkų 
judėjimo ydas ir su jomis kovoti. Paviršium žitirint, Du- 
binskis ir Hillmanas pralaimėjo, bet Visuontėhės opinija 
heabbjotiriai yra jų pusėjė.

Raketierizmas ir ktfmtmizmaš yra dvi šunvotės Ant 
darbininkų judėjimo kimo. Jei riė operacijos, tąi kokiu 
nors kitokiu budu; jos turės būti pašalintos.

Juozas Baltrušaitis pUbašČ 
“Laisvei” ilgą straipsnį apfe tai; 
kaip naciški Okupantai rtaikiiid 
lenkų tautą, straipsnį jlšai pra
deda tokiais žbdžiriiš:

“šį straipsnį skiriu įlaši- 
skaityti Grigaičiui... ii* vi
siems pairijotdrriš Liet d vos 
‘nepriklausomybės* ritkovoto^- 
janiš po Hitlerio bliekrygd 
sparnu.”

Skaitant šitokią Baltrušaičio 
“paliečavonę”, kyla klausimas, 
ar tas žmogus buvo blaivas, 
kuomet jisai ją rašė!

Dar iiė vieną kartą Grigaitis 
nėra išreiškę tb'kibš hiifitiėš, 
kacl Lietuva atgaus savo nepri- 
idadšbmybę šti Hitlerio pagal
ba. Priėšiii^ai, “Naujienų” re
daktorius hfešiliūttja įt-btljrtėjįs, 
kad hitlerižmds yrd pikčiriūriiaš 
visų mažųjų tautų; taigi, ir Ėie> 
tti^os, nepriklausomybės prie
šas.

Apie tai, kaip nacirii naikina 
lenkų tautą, “Naujienose” jau 
seniai buvo rašyta, ir buvb pa
duota Visą ėile fekttj, kiifiuoš 
dabar pakartojd (iš Virį. Są- 
piehos raširiiOj tilpusio laikraš- 
tyjfe “The Ne-«v Yorker”) lial- 
trūšaitiš. ,

Jėigū tari PHtsbtirghU “dodb- 
riė” nežino, kokia yra “Naujie
nų” pažvalga į liitlerizmą, tai 
kodėl tūdš jb bėgediškūs nie
kis nesisarmatija skelbti Brook- 
lyno komunistų organo redak
cija, įtifi niatb aiškiai; kdd ji
sai meluoja? Tik šarlatanai ga
li šitaip apgaudinėti Savo skai
tytojus.

KAS DAUGIAUSIA PA
VEIKĖ BALSUp- 

TOJUS? L ,

/^merikos spauda dar nesi- 
liat0a svdrsčiūši pereitųjų na- 
ciohaliiiių rinkimų rezultatus. 
Frėžideritas Rooseveltaš buvo 
išrinktas kokių penkių milionų 
balrių daugumą: Tačiau 1936 tn. 
jo dauguma buvo dvigubai di
desne? kodėl ji dabač šumažč-

ką balsų daugumą, kokią jisai 
gavo 1936 m.

“ivteš negulime Išvengti iš
vados”; rašo senas darbiniu* 
kų veikėjas Algėtnon Lee, 
“LaŪ nulemiantis veiksnys 
Čia buvo /trečiojo teriiiino 
Itlahšlmas.—- kad mažiausia 
$ora trtiliohų bdlsūotojų, ku- 
rib pritarė ddmibisūracijoš 
politikai; buvo įHėšingi tam, 
krid tas ūatš rismilo butų fealr 
faūijaih Ndmė Ilgiau khijj aš- 
tuohetą mėtų' paeiliui. Bet 
kiibmet meš tai sakome, tai 
įneš tdb patim pripažįštrime, 
kad įtoošėveltb administrrici-

reikštas tokspa t stiprus pri
tarimas, kaip ir 1936 m.”

Tai reiškia; kad Naujdji Da
lyba laitnčjd, nežiūrint kliutieri, 
kukių StiHarė Robsevelto kandi- 
Hdtavhnas trečiam termiriui.

r -■■■. . nif

štiAužiojA

Wka
Pro-naciška Rumunijos valdžia vakar sustatė į eilę 

64 politinius kalinius ir sušaudė; Jų tarpe buvo George 
Argeseanu; buvęs Rumunijos niinisteris pirmininkas; 
geh. lon Bėngliu, buvęs policijos viršininkas, ir kiti stam
bus karaliaus Karolio režimo šulai.

Rumuniją dabar valdo vadinamoji “Geležinė Gvar
dija”, kurios vadas Gomeliu Zelea Codreanu darė są
mokslus prieš Karoli ir buVo, karaliaus jšakyftftf,- nužu
dytas., Karoliui pabėgus į užsienį, jo šalininkus šiandien 
galabija fiatjiėji kfštštb Valdovai.

Jie, beje; yra valdovai tiktai iš vardb. Tiktasis Ru- 
nibfiijbs Seifniįiihkds yra Hitleris. Jo karitiomenė buvo 
“pakyiėštd” į Rtfrhuiiiją šaiigoti aliejaus šulinius, ir ji ją 

įkuįJavd. 1
Kai kmntinfjS be kdvos pasidavė naciams, jos pbli- 

tikieriai ir geričf&lai nesitikėjo sulaukti tq, ko jie da- 
bdk šblaukė.

To sumažėjimo priėždštis 
vargiai galėjo biifi griežtai ariti- 
taŠistiška Robsėvęlto užsienio 
politika. Milžiniška dauguma 
žmonių Amerikoje šitai jo po
litikai pritaria. Net republikonų 
itandiddtas Willkfe; jausdamas 
publikos senfimeritą, šavb pra
kalbose tolyn vis gatdiau skel
bė, kdd Anietika privdlo dubti

Anglijai ir nedaryti jokių kom
promisų su totalitarinėmis dik
tatūromis. Prisiartinus balsavi
mo dienai, atrodė, kad užsienio 
politikoje jokio skirtumo demo
kratų ir republikonų kandidatų 
nusistdtyiric rtebėra.

\ , Panašiau fefufihaįj “čistkas” Jrra dafį šAvo šalyse 
HltfeHs if SįaHnas. B augu ir pagalvoti, kas dabar dedksi 
Lietuvoje, pdtbkus jai po bolševikiškų! gėttgsterių lėteha! 

' Meksikoje rtlittii
Pretendentas į Meksikas prežidėntO’ £en; J&žfi 

Adfeu Almazan, sugrįžo į Meksikos sostinę ir pddare 
viešą pafėiškiriią, kad jisai tos viėtps “nėrbikalaįus” nors 
jisai esąs gavęs/‘daugumą balsų” finkiiittidsė;

Gen. Almazaft vilties riuversti Meksikos ai
džią, kuomet Washingtonad pripažino teisėtai išrinktu 
Meksikos prezidentu Manuelį Avij$ Camacho, kurio inau
guracija įvyks už keleto diehų. Į tas iškilmes Roo^eveltas 
pasiuntė busimąjį Jungtinių Valstijų vice-prezidentą 
Wallace’ą; a V,'į 

A

M)
byv8HiHi6 amžinai ta- 

Vii; ilgi 8$8 tfel&iiį; tili laikėsi,

tas if išimi. ši žiaaHj dėl ta- 
dsžHi tarianti «ta- 

iiijbš. kulte tai

įkas! pštt rfaaaiati wsgltifad, 
ždiBHiskHffiH; ūkiama, kad tai- 
HHi teiti saikiai tau?

BdlŠevikišid okupantai leidžia 
LiėtitvOs žnioriėrtis laikrhščiuš, 
kuriuose sovietijdš diktatorius 
Štalinas yra garbinamas, kaip 
koks “viršžmogis”. Kai kurie 
tb diktatoriaus Čebatų laižyto
jai, rašydami eiles, vadina jį 
net “saule”.

Šitą vergiškumą L’dndo patei
sinti ex-sklokiriitikas Brūseika. 
Esą, Italijos revoliucionierius 
Garibaldi pasakė, kad “sbcializ- 
mds tai ateities šitulė”. O Ru
sijoje tokia “saulė” jau užte
kėjo; nes—

“Sovietų ’ Sąjungoj — So- 
ėializiiias. Stalino asmenybė 
—Socializpąo simbolis. Todėl 
visai natūralu, Visai Supran
tama, kad Tarybų Lietuvos 
poetai ya^įna Staliną saule.” 

J eigų S ta linas y ra kokio nors 
“izino^ sihil^lis, tai negu t baiv 
dilizmo. Nestdidžiausias jd “pa- 
šiž^ŪiČjimaS*? iš tų laikų, kada 
jisai gyvemj Kaukaze, buvo 
banko transporto apiplėšimas 
Tiflišė. Stall|^tš tą “eksprbpria* 
ei ją” suorganizavo (nors pats 
joje nedrįso dalyVdtlti) ir per- 
siunte grobį Leninui. Nuo to 

‘teikb bolševiku vadas pamilo 
“nuostabų kaukazietį”.

Leriiiiūi minis, Staliiias pa
grobė galią į savo rankaš ir iš
šaudė kuone visus buvusitts Le
nino draugus; o artimidttsiani 
Lenino bendradarbiui, TrOėkiui; 
pabėgusiam į Meksiką, Stalino 
pariarūdytaš žmogžudys perskė
lė galvą kanabėku!

Paškirittsias Stalino žygis tai 
-— pagrobimas Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, kurių nepriklau
somybę sovietų Rusija bdVo at- 
kartotinai pripažinusi ir, kuriij 
teritorijų neliečiamybę ji buvd 
gardiitrivūsi dai* 1$37 m.

Nuo jaimų dienų prddėjęri 
banditizmo karjerą, Stdlinari 
susidraugavo su kitu pandŠiu ti
pu: Hitleriu. Ir dabar juodi! 
bendromis jėgomis vykiiid Eu- 
ftfpbje “šocialižmą”, piešdami; 
žndydalHi ir apgaudidėdami 
žiųpneš.

Tai šitą Hitlerio sėbrtį; šitį 
kraugerį Pruseika vadinri “sau
le**’ !

Bus pravartu lietųvianiš dar- 
bininkams tai įsidėmėti, kad; 
kuomet jisai prisisuks jiehis pd 
akių, j fe žihbttį, kaip tas* šliau- 
žfbjantlš sidvėrlhiaš atrodo.

atstūmė nuo Roosevelto jo vi- 
dauš politika, Nadjbji Dalyba? 
Bet ir Čia rėpublikdnai jbklų 
rinitų argumentų plieš Ūdmi- 
nistraciją neturėjb’. Wijifeię pa
kartotinai sakė, fcad jisai ne
naikins nei socialinę* apsaugos 
įštatyhnj, dėl bedarbių šelpimo. 
Jisai žadėjo daryti tą patį, ką 
dritė R86ščvėi£as, tiktai “ge- 
fia^tiŽ jį. s , • z

Gulima ^čia dar pastebėti ir 
tai; kad kongreso’ finkidftibse 
defnokratrii šiemet laimėjo dau
giau vietp; ddįu 19M iW;

Palieka dar vienas svarbus 
įinčijamdš kH^sihiąš1/ dėl kurio 
ėjo kbVri riškihriitb^e, tai —. 
mritš ėmidūsid ŠH 
dalykas Hobšbvefftd ĮF pa
kenkęs ddtigidn,' degu kas kita.

Net daugelis senųjų demb' 
kratų veikėjų išėjo prieš Roose- 

tiŽ tdi; kart
šiuo sulaužyti “tradiciją”. Vidtfj Rtiv8 vfsidkie darbo! 
gu ne ši kliūtis, Rooseveltas bu- įrankiai ir fcitokis WpA tur-

Vėl Gaisras 
Marąuette Parkė 

' ■ - , '

t Vdkfif' pCT piefų riiib iiėdtsąr- 

gi ai vartojamo gąsdino’ užsi
degė tv. j*. A. adminfšlraci- 
jal prikldtt&ilitls (riŪbesyš 
Marųuettę Parke, netoli 67tli 
tf California.

įrankiai ir kitokis WpA tur
- ■■ ■ *

lyriškutfbidfe Jdikiiiš įbridusį 
žHibiiią bei jdtišmdi ieš
ko būdų; kad tarptautiniai gin
čai butų sprendžiami ne jėgd, 
bet susitarimo keliu. Tačiau vi
siems priimtinas tarptautines 
teisės normas nustatyti labrii 
šimkū. Kiekvienas šlengiaši įro
dyti savo siekinių teisėtumą 
žiūrėdamas vien savo interesų; 
kiekvienas jėgos veiksmas turi 
ar bant stengiasi turėti ir savb 
teibįnį pagrindą. Dėl to vienu 
atveju toji teisė atrodo tikrd, 
pagrįsta, pvz. kova dėl nepri
klausomybės, dėl laisves, ginant 
savo gyvybinius interesus; kitu 
atveju, atrodo tik fikcija, pri- 
sidengimas idėja vykdant netei
sėtą veiksmą, pvz. prisidengus 
civilizacijos misija, o faktiškai 
dėl medžiaginių išskaičiavimų, 
kitų tautų pavergimas, jėga pri
metimas joms savo valios. Daž
nai liet sunku atskirti tikrąją 
teisę nuo tariamosios. Kartais 
jėga teisę gina, o kartais ją lau
žo. Bent ligi šiol dar nepavyko 
surasti teisinio pagrindo tarp
tautiniams ginčams spręsti. Tei
sė laimėdavo tiek, kiek ji būda
vo paremta jėgd; arba priešin
gai — teisė prieš jėgą visuomet 
pralaimi. Mums tatai labai aiš
ku, nešJjau daug kdrtų turime 
ptogbs įsi tiki 6 ti.
.t‘
Teisė įsigali tada, kai pritrūks

ta jėgit kovoti.
Tarptautiniuose santykiuose 

teisė paprastai daugiau įsigali 
tuomet, kai pritrūksta jėgų ko
voti. Po didesnių ginlduotiį 
konfliktų, po šiurpių didelių ka
rų; nualinančių ir išsemiančiij 
žmonijos jėgas, ateina trumpani 
teisės įsigalėjimo, laiko tarpas; 
Taip buvo sudaryta “šventoji 
Sąjunga” Napoleoną nugalėjus; 
ją pasirašė pasižadėjo nieką a 
tarp savęs nekariauti, o visuš 
ginčus spręsti teisės, susitarimd 
keliu; to buvo siekta ir po DI
DŽIOJO KABO suk u n i s 1 Al 
TŲ SĄJUNGĄ. Bet kaip tik ka
ras pasibaigė ir žaizdos užgyja, 
atsigauna medžiagiškai ir dva
siškai, teisė vėl pradeda Užleis
ti vietą jėgai, vėl įsivyrauja se
ną taisyklė — kieno jėga; to ir 
teise. Tarptautinius saritykiuš 
kol kąs» atrodo, tvarko daugiau 
jėga, bet ne teisė.

Tėlsėtumrią užleido yiėtą bruta- 
( - z liri-i jčgdi.

Po DIDŽIOJO KARO ryškiai! 
sušvitusi laisvės bei žmonišku
mo įdėja, teisėtumas,' dabar vėl 
pradedą užleisti vietą brutaliai 
jėgai. Tautų tarpusavio kova ei
na vis aštryn, sugriuvo ilgai 
statyti taikos rūmai, ginčai 
prasidėjo spręstis jau nebe su
sitarimo-, keliių bet jėga. Valsty
bių tragiškas likimas ir kiti šiij 
dienų gyvenimo faktai ypač pa
veikė į mažąsias valstybes, neri 
jos jėga pasiremti negalėjo. 
Griuvus, visuotinei taikos siste- 
rtiai, nebeliko pagrindo į ką be- 
atsiremti, mažųjų valstybių sau
gumas atsidūrę pavojuje. Sle
giamai nuteikė mažuosius, kai 
jie nebeturėdami tarptautinid 
teisinių pagrindo, pasijuto, kad 
jų likimas priklauso nuo di- 
džlijjų iiitėfešį Ir i^dlČidviiną. 
Tdf jaučiarbife it hit’s, Hettividi; 
hefš cš&niė friaŽi iūrį ctidė- 
jių if jritt- ėšhriiė lie-
fekdami laisvės it* ne^tlklatisd-

Niekas niekam ir nieko geruoju 
neduoda.

Bet nusiminti ir nuleisti ran
kų begalintu. Neviltis ir despe- 
Tačijk šlfegia tol, k81 mes gal
vojame Siaurai, stebėdami vien 
šiabrą gyvenamo momento tar- 
p4» kol gretiname savo pajėgu
mą su didžiųjų kaimynų galy
be; hėatsižvblgdami į kitus 
Žiiionijos gyvenimą tvarkančius 
dėšhids: kol ieškojdtn saitgamb 
vieh teisėje, kol žiūrėdami savb 
asmenš ihterėsą hotėjbnte Iš
vengti koVoš, norėjome apeiti 
ainžiitąjį koVbs dėl būvio dėsnį. 
Ras bando eiti prieš tą dCsnį, 
tas fatališkai suklykta.

Žhibriių gyvėhibife ir visbjb 
gamtoje vyksta amžini kovd. 
Kiekvienas gyvis ir liet augalas 
turi shu gyvenimą iškovoti, tu
ri pdtš šijdaiyli sąl^giš savb 
b Ii vi nl iii: Niekas niekam ir nie
ko gėriiojti hbdudda, bet kiėk- 
tietiris savd gyvfenimą turi pats 
sukurti, išsikovoti ir išsikovo
jęs tilH sugebėti savo teises 
ginti ir laisvę išsaugoti. Dar ne
buvo istorijoje atsitikimo, kad 
kas kuriai nors tautai be jokių 
sąlygų butų davęs laisvę, davęs 
medžiagines sąlygas, be pačios 
tautos pastangų ir kovos. To 
niekad nebuvo ir nebus, nes 
prieštąrautų, amžiniesiems 
mums Suvokiamo pasaulio įsta
tymams. Taip yrd paskirų bū
tybių gyvenime, taip yra ir tau
tų gyvenime. Antra vertus, vėl 
gi matome gyvenime ir istori- 
jd moko, kad turi būt nėra at
sitikimo, kad gaji stiprios dva
sios ir pasiryžusi tauta butų 
neiššikovojusi Sau laisves, ne
priklausomybės, vis tiek, ar lo
ji tauta butų didelė ab maža. 
Netgi daugumas išsikovojusių 
laisvę tautų būdavo mažos ar
ba sudarydavo tik tautos bran-

Mafguttiyiiai

Kodėl Mafijampblę 
kai kas vadina Sta- 

rapole

ir išplėšdavo savo ribas. Užten
ka lik pažvelgti į paskutiniai
siais amžiais išsikovojusių nc-

 _ . i * 
TOjė viętoje, kur dabar stū

kso Marijampolė, XVII šimt
mečio pradžioje nebuvo nė 
vieno trobesio. Tačiau netru
kus čia išdygo kelios sodybos, 
kuribs buvo pavadintos Pašc- 
šupio kalniu. Per kiltį laiką 
šis kalnias gerokai išaugo. Ja
me atsirado amatininkų, vie
nas kitas gyventojas ėmė vers
tis prekyba, pagaliau buvo ati
daryta ir smuklė. Kaimas pa
sidarė panašus jau į miestfelį, 
tiktai trdko bažnyčioj. PdšeŠu- 
piečiai, norėdami pasimelsti, 
turėjo keliauti į Prienus arba 
į Vilkaviškį. Bet anais laikais 
tokios kelionės nebuvo juokai. 
Del to kartą išseko pašėšupiė- 
čiii kantrybe ir jie nutarė pasi
statyti savą bažnyčią. Šį suma
nymą jie įvykdę 1718 m., bet 
naudos ne kiek teturėjo, nes 
vyskupas nepaskyrė nuolatinio 
kunigo. Kunigas turėdavo at
vykti iš kurios nors kaimyni
nes parapijos- Kaip tik tuo lai
ku kažkas šią vietą pradėjo 
vadinti nebe Pašeštipiu, bet 
Starapole. Naujasis vardas, 
matyt, greitai prigijo, nes nuo 
1736 m. Pašešupis jau nebe
minimas nei metrikuose, nei 
kituose dokumentuose. Paga
liau senasis vardas išnyko ir 
iš žmonių atminties. Tačiau ir 
Starapole neilgai teskambėjo, 
1750 m. atvyko į ją vienuoliai 
marijonai. Grafienė Butlierie- 
ne užraše jiems žemės plotą 
tarp Šešupės ir JcvOtild Upelio, 
suteikdama ieisę kurti člą savo 
Iniesfėlį. Marijonai ta , tbise 
liioj pasinaudojo, šalia Štara- k \ . *> -J! - S __ « - O

kfld tuo įsitikintume. Jeigu 
šidhdien kurios tautos dar nė
ra sukarusios savo valstybių, 
tai arba jos dar tam nepribren
dę, arba neatėjo tinkamas mo
mentas, palankios sąlygos. Iš 
šių minčių galime susidaryti to
kią išvadą: kovoje būvio tautos 
didumas neturi lemiamos reikš
mes, nes nepriklausomybę išsi
kovoja tiek didelės, tiek mažos 
tautės.

Tautos kova.
Į tautos kovą dėl būvio nega

lima žiūrėti siaurai iš savo kas
dieniškų reikalų, iš asmens in
teresų akiračio, žmogus — tau
tos mažas elementas maža da- < • • *
lėlė, atlikęs šioj žemėj savo pa
skirtį, savo darbo vaikius per
duoda naujoms kartoms ir iš
nyksta, bet pati tauta gyvena 
amžinai; karta pakeičia kartą, 
žmonės keičiasi kaip upės van
duo; vieni išnyksta, kiti ateina; 
tauta kaip ta upė: gyvena, teka 
ilgus šimtmečius, kol ne4šsišcn- 
ka jos gyvybės šaltiii’s, kol ne
išsisemia jos fizinės ir dvasinės 
jogos, kol ji nesumenkėja ir ne
pradingsta iš šios žemes veido. 
Gali tauta laikinai išnykti, kaijl 
juridinis organizmas, kaip' vals
tybe (pVz. musų dabartines val
stybes žlugimas), bbt jeigu jos 
jėga hera išsekusi, ji tikrai ve! 
atgis, prisikels. Tautai savo gy
venime, kaip ir paskiro žmo
gaus gyveniihe, tenka pakelti 
ROvdš it džiaugtis pasiektais 
gražiais laimėj Imdis, tenkri iš
gyventi sunkius, liūdnus nietuS 
ir Susilaukti Šviesių, laimingų 
laikų;

Jeigu šiamie pasauly veikia 
netašytai įstatymas: gyveniiiid^ 
— kova, tai (o Įstatymo paneig
ti negalima. Kovos dėl būvio 
dėsnis Reikalauja i>ienO — ne
rengti kdvoS, nėbijoti pažvelgt: 
nors į žiaurią gyvenimo realy
bę; Juiftgjfcya;'. nebijoti stoti į

polės pradėjo dygti nhuji Da
inai. Naująjį miestelį inhrijo- 
iiai pavadino Marijampole. 
Vienas ntio kito skiriami tiktai 
Jevoiiio upelio, abu miesteliai 
buVb vadinami shvals vardais, 
beveik 50 metų. Gal būt tie du 
vardai butų skambėję ii* vėliau 
Jei ne khtalids ŠtahisloVas Au
gustas. Jiš 1792 m- ablfems mie
steliams suteikė Magdėnburgo 
miesto teises ir bendrą hefbą. 
Nuo to laiko StarapblČS vardas 
i švisų oficialių raštų išbrauk
tas. Tačiau Visuomenė sehojo 
miestelin vardo ilfctlorėjd dtsi- 
žadėli. Jis ėjo iŠ hipy j lūpas, 
kdi kflš senųjų Mdrijabipolę 
tebevadiūd Starapole dar ir 
dab&r.

Kaip apibuditianla 
istorija?

Labai įdofhių yka istorijos 
dpibudinirhų. fcdvyždžhil pa
duos!rfię tiktai keletą: kriplto- 
nas LiddellU darias srikb’: “Iš 
istorijb’š išmokstame tai, ko 
neišmokstame iš istorijos”.’ Ra
šytojas Rokėrtaa Walpb!!š sa
ke: “Neskaityk istorijos, nes 
aš žinau, kad ji rtėta teisinga”. 
Napoleonas Bonapartas sake: 
“Kas yra istorija? Tai yra pa
saka, dėl kurios aiškinimo susi
tarta”. Rdšytdjdš lrfattliČ#ds 
Ąrndfdds sakydrivo, kad istori
jai. esanti “plačioji melagysčių 
MiSsissippi”... Garsus anglų is
torikas Gibbortttš, pardšęš pra
garsėjusią kiiygą “Rorhoš im
perijos kilimas ir žlugimas” 
kartojo tai, ką btivb pdsakęs 
apie istoriją Voltaireas, būtent: 
“istorija šis tas daugiau.

žmonijos klaidų bei nelaimių 
užrašai”. Dringelis Žmon’tį; ta
me skaičiuje ir italų rašytojas 
Beccaria, teigia, kad “laiminga 
tauta, kuri neturi istorijos”. 
Šiek tiek geriau tuo klausimu 
buvo nusiteikęs Ciceronas, sa
kydamas: “Istorija yra laido 
liudininkė ir teisybės šviesa!”

\
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Švietimo komisariatas keliamas j Vilnių. — Prančuzijoš 
pastai žino tik Lietuvą,. — švedų-baltiį studentų 
draugijos susirinkimas. — Lietuvio etnologo pa
skaita. — žalių odų supirkinėjinias.
formos milicijai. — Vis reikia gauti instrukcijų iš 
Maskvos.

Naujos uni-

—Sovietų Lietuvos švietimo ir estus. Šios draugijos pirmi- 
komisariatas nuo spalių 21 d. trinkas yra žymus švedų moks- 
turejo būti perkeltas į Vilnių, lininkas ir lietuvių bičiulis ptbf. 
Suaugusių švietimo valdyba, 
kūno kultūros rūmai ir prieš
mokyklinio atlklėjimo ir vaikų 
namų skyrius pasilieka Kaune.

—Iš Prancūzijos pranešama, 
kad prancūzų paštai ligšiol dar 
nepriima laiškų ir telegramų, 
adresuotų j Lietuvą su pažy
mėjimu “URSS” (Sovietų So
cialistinių Respublikų Sąjunga). 
Pranctižijds paštams ligšiol te
beegzistuoja tik Lietuva, be jo
kių sovietinių piriiedų. — —- —- — Jf- — ——   - - - V T €

—Iš Stockhblmo gauta žinių, gu^i žalių odų ir kailių pirkimo 
kad spalių 13 d. buvo metinis sandelius šiuose nliestiiose: 
švedų-baltą studentų draugijos Plungėje, PrieriUose, Ukmergė- 
susirinkimas. šiame susirinkime' 
švedų studentai, ypač tie, kurie 
yra studijavę arba laikęsi Ne
priklausomojoj Lietuvoj, parei
škė daug nuoširdžios simpati
jos lietuvių tautai, patekusiai į 
rusų bblšcv.kų okupaciją. Lie
tuvis etnologas J. L ilgis, skai
tąs paskaitas apie lietuvių etno
logiją StockHohnb universitete, 
plačiai apibudino paskutiniųjų 
laikų skaudžius įvykius Lietu
voje. Jo pranešimas buvo iš
klausytas su dideliu susidomė

Erykser.
—Sveikatos apsaugos liaudies 

komisaras įsteigė komisariato 
žibioje vyriausiąją farmacijos 
Valdybą. Ši valdyba aprūpin
sianti farmacijos reikmenimis 
vaistines. Šios valdybos virši
ninku paskirtas Beras Joffe, jo 
pavaduotoju — VI. špothngas 
ir nariti — trečias Katino žydų 
vaistininkas Alb. Bilškiš.

—“Mdisto” nacionalizuotoji 
bendrove praheša, kad ji įstei-

&

j

I,

tarinio.
Kitą dieną, spalių 14 d., bu

vo sušauktas švedų etnoldgljos 
mokslininkų draitgijos susirin
kimai, pašvęstas Pabaltijo tau
toms. Apie lietuvių tautos padė
tį, ypač apie mokslinio darbo 
Sąlygas ir lietuvių mokslininkų 
likimą sovietų okupacijoje, pra
nešimą padare į). J. Lihgis, ku
ris yia minėtos mokslininkų 
draugijos narys. Buvo padaryti 
prdnėŠiHldi taip pat apie latvius

riiRlDGEPORTįo6hNh Afįb 
SHĘET metAl (co...........

3216 S. Iftlsted St. VICtbry 4M5
Stogus, rynas, stdglangiite ir 

šienų apmušimus.
Taisomė bęt k$. Atnriijlnatnę bęt 

ką. Darbas užtikrtyitas. Pilnai 
apdraustą .........

j s i V Ai R Y B £s -
V,,-,; S,.X«— v* —4.... X,, ...e 

Kokias privilegijas 
tiitejtt Gabrielis

D’Aiiniinžio?
. 1 ,, ■ . >

Italų patriotas ir poetas Gab- 
iiciis D’Annunzio turėjo vy
riausybės jam duotas specialėš 
privilegijas. Prieš jo vilą prie 
Garda ežero bUvo priešakinė 
kariško laivo dalis su patran
ka. i<iekViėilU tdiltoš , šventę 
b’Ahhunžib eidrtVb jrilfe savo 
patrdnkoš iri šuviriiš šŽiitiiuoda- 
vo krašto švfeiltbi;

Prifeš jb yilą įįteistatęs 
rimfitiš tiirritlįįdš ^blrieUš finan- 
siidhkaš ir liibš šiHęj Hdiiihs nu- 
člaięš škdliifrid ritiMytį Spalva, 
kibk tij< kiiilų šėiiU į$£ras pa- 
sižitttėdh^b į ttibš ttlHubilo na- 
iiitiy, ilėsiiiiiliddyb kailyje,
titįj jjikįft jitįj įjtlvb Itirtuo-
ilb riąiiib Šį>iivbš. HigiHdii pa- 
šiuHič jis O ji ^8 taftą pa- 
feikHiąitti, iiįid į$ij 24 yHiimdas 
fidtftąi jjlilų fibridaŽyti kckii

nors rimtesnė spalva. Vokietis 
nusijuokė, bet nė nemanė nu
silenkti poeto ultimatumui. Ki
tą tytą; pamatęs, kad poetas 
sŽ savo tariiii tėikb tiesiai į jo 
namą savo patranką, pamatęs, 
kad kiti tarnai neša dėžes su 
šoviniais ir amunicija, vokieti., 
nusigando. Telefonu jis susisie 
kė su tlėtos policija ir su v.b 
kiečių ambasada Romoje. Poli 
ei j a pranešė apie įvykius buri 
mistrui, kurs susisiekė su vi
daus reikalų miiiisiefijd, iri § 
patarė vokiečiui nesiginčyti it 
tuojau nudažyti namą teiki 
spalvą; kurią nurodys tl’Ari- 
nurižio, ir sąskaitą sutiko ap- 
mbkeli vid. reik, miništėrija.

A j H i j 
Vritįfams O u aJf vi vJ 
X iii šfctstiš 
P O fi TAPETAI 
h h h N0su3š° LAŠELIAI 

w V V CdUGH DfcOPS 
Mėgihklt “Rūb-My-Jišm”—PiiikUS 

Tepalas

iha/iiiii i.iWiiiti f i ■■
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Remkite Lietuviška

Žyduku
Nathafi Kante:

MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale

1707 S. Halsted St
Pel Boulevard 0014

Bukit fttaibhŲ.'- 
SAVO AKIMS

viena pora akių visam gyvc 
Saugokit jas, leisdami <A 

ja»- moderniškiausia 
uną regėjime 
gali sutelkti

! Jh
linui.
k .aminuoi
•ptoda, kūną regėjime 

gali sutelkti 
32 METAI PATYRIMU 

i pririnkime akinių, kurie i>ašwliną 
višą akių įtempimą

r. J. Šrrtfebiha 
ana, J r.

1801 Šo. Ašhlarid Averidė
RdtfipAk iS-toŠ 

Telefonas. CANAL 052J—-Chiėago 
OFISO VALANDOS 

Kasdiėn 9:00 d. fri. iki 8:30 p. ifa.
Treč. ir Šešt. 9.4)0 a. m. iki 

7:30 p. m.« t . f » .-4 » < ' * • < * / ■ J Jb A

*

1)E jJohr. J. Srtiėl
[Ir. Smetahj

OPToMETfeiŠtAt

ję, Kėdainiuose, Jonavoje, ša
kiuose, Kretingoje ir Utenoje. 
Kituose apskrities miestuose ir 
miesteliuose “Maisto” sandėliai 
bus įsteigti vėliau. Tose vietose, 
kilt* tie sandėliai jau Veikia, pri
vatiniai asmenys ir pirkliai turi 
visas žalias odas ir kailius per
leisti šiems sandeliams. Skerdy
klose paskerstų gyvulių odas ir 
kailius išvežti iš skerdyklos 
draudžiama.

—Kaip matoirie, steigiami 
sandėliai superka arba priver
čia jam perleisti odas ir kailius. 
Bet kur Šios prekes patduoda- 
mos — hieko nesdkoma. Be 
abejojimo, pirkėjai jų nemato, 
nes pačioje Sovietų Rusijoje 
yra kroniškhs odų truktimas, 
tad Lietuvoje lupama oda ve- 
žaina į MaSkoliją.

—Valstybinis tedtras Šiau
liuose ricthiktis persikels į bai- 
gidmtis ĮbeUgti buy. “Pdštogeš” 
bendrovės ruihtiš, kur hutnaty- 
ta salė teatrui ir kino teatrui. 
Bumai bUvo padėti stdtyti dar 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais.

—Sovietų Lietuvos pdhčijdi, 
ddbat vadinama milicija, įveda
ma nadjos titiifbtrfRfe. Jbš šdvb 
šukirįiifnu 1£ žėdklUiS yra Višiš- 
kdi Įidndšios į oktipaclUės sovie
tų kdriuoinbheš Rdriij unifor
mai: Tdkid pht unifbHltlt yra 
viiBše kitose šdvietų valdomo
se fešpublikbib.

Reiškia, Mdskvtt nustato riet 
“laisvos” Lietuvos įfoliclilinkų 
uriifotttlds!

—štai kitas pavyzdys, kaip 
“laisvai” tvatkoši Soviėtų Liė- 
tuvd. V. Petrdniš Ktirib Ktl.tti- 
rbš RUdių difėktbTlus, parfeiškė, 
kdd jis buvęš ildškvbjh “gauti 
ihšthikcijų dėl šObbtb pbtorga- 
Hizayimd fihujdis pagHriddiš”. 
Kurio Rrilttttbš Rtirriai buš tie- 

I trdktis fi^ridikinti ir įveitdš “fi- 
žineš' kultūros it šporitd komi
tetas”. rfdip sportai esįs tvdri- 
koriidš viibše šdviėtų rėšpubli-

>

Dvi gražios chicagielcš, Jcwel Siiridiišoii it Gtdče 
Wilson, laiko rankose trofejas, ktiriibš bUš įteiktos fbbi- 
ballo komandoms, kurios šeštadietij Šbliiierš Lauke lošia 
už Čhicrtgbš kligli Scliobl Čampidttrttą. Toš koiiidHdbš 

kuri atstovauja liuiulikų dtikŠtcsiiėŠ itid- 
kyltių Čaihpioiiai. tošinio

yra St. Lėo, 
kyklas, ir Fenger—viešųjų mo 
pelnas eina labdarybei.
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tlAtt iiirš - - $5,500,000.0(1 
AlPIgOš Hite virš - - $400,000.00
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JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBES 
PAMOKOS’’

PARAŠYTA AbVOKATO

Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popieių arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph 1 Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chjcagb, TlttHois
Phohe: VaRdS 1001 

m ■ i m .................. <■■■ ■■ i

Jž Pa-
Pasko-

chartered by u. s.
. GOVERNMENT
SAVINGS ragERALLT

4192 Archer AVENUE
' TeL VIR^InU 11«

- -x> . - I.'

Bitri yiėHdš įriddyliidš, i<rid 
bėdlfH i^žSjįi, t:ldbtt-

7 gos i'U-lpimo
skdiiiiheš; Šių dietų pradžioje 
šelpiamų šeimynų ir pavienių 
buvo 105,749. Dabar jų skai
čius yra sumažėjęs iki 88.999. 
šelpiamos šeimynos kris me
nesį galina apie

koše, taip “jis turės būti tvar-' 
komas ir pas mus”. Tačiau Ma
skva nesitenkina vien tuo, kad 
įsako, kaip turi būti tvarkomas, 
sportas “laisvojoj” Lietuvoje. 
Net tokia sporto šaka, kaip tu- 
tižmas įuri būti pertvarkyta, 
neš Maskva įsakė. Maskvos pir
štas ėina dar toliau. Pagal jos 
nurodymus ir įsakymus Lietu
voje pėrtvarkomas liaddies šo
rių įkertas ir net mcdžiuklčs bei 
žuklavimo draugijos, nes — tu
ri būti taip, kaip Maskva nori...

—KoiiiiĮnistų partijos Kauno 
voniitetds7 nito spąlių .1.6 Iki spa
lį 18 d. šui ehgė tris paskaitas. 

Tik vlėtitt jų biivo Skaitoma lie
tuvių Raibti. Dvi llkttsloš buvo 
SkaitbritUs, šuprantama, tušų 
kalba. “Draugo” Sokbldvo pa
skaliu bhvo hpie “Krikščiony
bės atširUdiirią ir jos klasinę eš- 
ttię”. Kitą pUškUitą Skaitė 
“dradgas” Stepahovaš apie “Le- 
Hiiib StUiind partiją”.

—Gcležirikelių valdyba prd- 
iifeša: kad dėl iššiplaliniisios gy
vulių šritdrib ir na^ų ligos kai 
kuridsb vietose pariaikinariibš 
geležinkelių sustojimo vietoš.

—Sbviėttį LietbvbŠ energijos 
valdybos VUldytojil paškibtaJ 
ihž. LebridS Sušys. NatijUi pa
skirtas valdytojas tuojau išvy
ko Į Maskvą, matyti, gatiti iH- 
štbukčijų, kaip Liėthvos energi
ją įkinkyti į Maskvtii phgeidau- 
jartią vdgą.

LOAN ASSOClATIONof Chicago 
itiiŠTifrf AiAbĖiEifaOtf, 

^ai. <j iki Ji: Sėt. $ iki 12 
Siib. 9 iki 8 v ak.- .

BliltJTES Choras
■ č/uii Iii i Ii

SSSŽ

Spausdinam
BrOždcAst” 
su Hal 
Totten

“SIENA'IBTĖ11
M. Betfhdsko ir P. Šar

kai iaiis O.pėfretė
LiĘTUviv, AubitoR. 

3133 Š llalstėd St.
SEKM. GRUODŽIO 8

6 Valandą Vakare
Šokiai Po Vaidinimo

ĮŽANGA 6$c
----------  STATO ----------

Vlštiek, juk nėra musų biznis
J 1 • •/. * f ’ t .. »•*.-* T 1*1 » • * * *’ > a - .

TaįŠoniė it- Aatn^Ujinapie senus 
piritus viėhd .... s i.oo

Tada viskas priguli nuo jūsų. 
GėrkitČ tą alų kiltis “įidtaikirta kur jųŠ 
^yvėtiate.” Bet ūkiai paihėginkit ivfdhatch—-tadM

liėkk juffiš RušįSt^šlL GėriauŠia ką frieŠ feali- 
rriė pkdMtyti, tai patarti jUiris pafrfė^ihti daugeli 
Ritbkiiį alj—ir tarpe kitų Chicago’s Own Mon- 
arčh ištirti.

.1

tus. Žema kaina. Musų darbaš 
gąrantūptas., Taipgi pristatohi ifh- 
gliš ,į viš&s miiėštb dalis.

i iiHn.ali ■■■ ..ii i

Visi Lietuviai
Reikalauja

PLEITU
Ateikite į Phillip’ą Dental Labo 

rdtdry kol kainos Žemos
ftfv FtT
PtElTAI

Lab. kdida

incTbk dAbrioNAš
LOCAL & J^NQ^DlSTAriCE 

Perkraustbm fdriftriuM, piahdš. ir
• v • • « ■ • v * • •

CONRAD
I^OTobRAėks 

Studija įriėrigta įtr 
nibs rrišiea su 
derniskomift . 
doTfilfc ir RdtB 
šviesofhfe. , E 
gjrw>a 
f U BNd. mi

> , - i H >■*... i

t r.~r"l.'a Tr'ii rf.) A. i*. ■,

« FlirOGRAFAŠ

UŽEIKIT PAS
PRON9KUNUS

NaiijJi įrengtą modernišką 
Rodduzę 

ftawaiin Gardens
Užkandžiai visados. 
šcntiTž ALŪČ. 

pfe+RONELfi IR ANTANAS
PRONSI^UNAI 

įr, Artefciąn 
Tel. ĘVErgreen 7785

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELĖS 
DR-MŠ ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
bAttdjiE višdkiuš 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739' Siutb tUBto

Mštrgttiiiyiiai 

Kas išrado fosforą?
tiddį fošfbrb yra kduldbšė, 

lt iries Htthglaiišidi fosforo gdti- 
Hritriri iŠ gyvulių feaulį; Fdšfri- 
rį dė^tukdmš dirbti fdririą kdr- 
tą ptihabdbjo 1&33 metais — 
tai btivb didėlis išrddįiridi, pa- 
kėitįš titridgą it hetripiiiė. Dirb- 
tuv&te dadg bdvb rieldnriių ir; 
vdtgo; Vartojant fosforą: deg- 
ttrkų fdbtikų darbiriinkdi gJib 
davo bdištdi žandikaulio . tfgds 
Hiio tdšfoto. Atiš'trljbs ciiėini- 
kdš Vienoje 1815 metais ap
saugojo degtukų dabtlkų darbi- 
riinkuš nho Hžšifcvčtiriio, išra- 
dęš kitas fosforu rųšis. Po, to 
ptadėjo gihriiriti pavojingus 
degtukus — juos išrado Ply- 
HtoufhO riitėsto gyveritoja's Eri- 
diris, šdšibfČiiilidvęs su iveiiu 
švedu išradėju. Jiedu įsteigė 
tjOridbtie pirmą tokių nepivo 
tingų iriiprcg-Hibią degtukų 
(PtritdvvjKi ydn drid Sidy, 
dOnri’ Bė riię-
alfo cfegtdfrij daromi ddt pb- 
pleritiidi,. it vaštiil’ui, — pa- 

Išteriofelds ditba lelijoje.

MES ftieįHume naudotis tokia 
iškliba. Višfihs buiiį iiailg leiigviau, 

jeigu pažvelgę į, pranašo sįkl^, galėtumėm 
įumš iikrŠį pasakyti, kokį alų jus geriausia 
mė^talfe: lWes Ui hegšiiiriė pkŪafyti, bet jus

šeštad.
Sekmad.

2:0O vai.
LAI JUŠU SKONIS 

ŠPRĖNOžiA
A'trfinftiti^era puikesnio alaus už ii, galintį 
čia psit CHicigoje Btifiit ištikimi Salai

flonart!| >eerr#
wr

■

Jg .•-»•*, Ui

ir aukšč.
GAkANTboTA MEDŽIAGA

ritus viėhfi .... į 4 ;OO 
era . I ir aukš.
RILLIP’Š DENTAL

Laboratory
2458 WEST 63rd STREE1

Prospęct 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MAŠKALA
Valandos nhę 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
tik gdviis ordėridš ir Įspaudas 

nuo laisniuotų s dentistų.

5840 
—i—
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“IMMIGRANTS’ PROTECTIVE LEAGUE” METINIO SUSIRINKIMO PROGA
Rašo Nora Gugis

(Tęsinys)
“Naujas registracijos aktas 

reikalauja specifiškų faktų apie 
įvažiavimų į šių šalį. Įvairus 
nereguliariškumai pasirodo, 
daugumas iš jų dėl neatsargu
mo. Kituose atvejuose žmones 
nežinojo, kad jų įvažiavimo re
kordai nebuvo užbaigti ir nesu
prato, kaip tokius reikalus su
tvarkyti. Dabar jie yra privers
ti ieškoti išeities. “Immigrants* 
Protective League” — kaip tik 
jiems ir pagelbsti. Lyga suieško 
faktus, sutvarko jų reikalų ir 
pateikia tokį reikalų distrikto 
direktoriui — Suv. Valst. Im- 
migracijos skyriui. O dar vė
liau visas dalykas yra atiduo
damas VVashingtonan, kur da
lykas yra galutinai nuspren
džiamas/*

Rich pateikė susirinkimui ke
lis pavyzdžius, kurie parodo, 
kad amendinentas prie to nau
jo “Smith Act”, į kurį įeina at
eivių registracija, yra būtinai 
reikalingas.

“Musų patyrimas rodo, kad 
žmonės atėję neklausia ‘kaip aš 
galiu apeiti šias sunkias tiesas?’ 
bet tikrai nuoširdžiai ‘kaip aš 
galiu išpildyti jų reikalavimus*. 
‘Kaip aš galiu pataisyti mano 
‘status’, kad ramiai galėčiau gy
venti ir prižiūrėti savo šeimų’?*’

Trečias ypatingai svarbus 
klausimas Jicčiąntis mažesnę 
grupę, tai yra problema šeimy
nų, kurios nori parsitraukti sa
vo mylimus iš dabartinės sun
kios padėties ir kentėjimo Eu
ropoje.

Ši Lyga ėmė dalyvumų orga
nizavime vielinio komiteto, ku
ris pagelbsti atvežime Anglijos 
vaikučių, nuo karo pabėgėlių. 
Ir kiek ji informacijos, patari
mo ir pagalbos suteikia pa vie
niems ir šeimynoms, kurie trok
šta pagelbėti savo seneliams tė
vams, giminėms ir kitiems my
limiems, karo apimtose šalyse.

Pagalba Amerikoj, gimusiems 
imigrantams — kurie yra sve
timi savo prigimtoj šalyje — 
yra viena šios Lygos tarptauti
nio patarnavimo, šiame patar
navime kooperacija Raudonojo 
Kryžiaus ir Traveller’s Aid So
dely yra labai Lygos įvertina
ma.

Tinkama pagalba vyrams ir 
moterims, kurie nori surasti bū
dų pagalbėti pabėgėliams, rei
kalauja ekspertiško supratimo 
ir pažinimo dalykų iš pusės šios 
agentūros. Tas reiškia, kad Im- 
migrants’ Protective League tu
ri turėti greitam pareikalavi
mui techniškų informacijų lie
čiant imigracijos kvotas; padė
tį įvairių žmonių, giminių pilie
čių kaip ir nepiliečių, visokius 
affidavitus, peticijas dėl vizų, 
ir visokius kitus dalykus reika
laujamus per Suv. Valst. De
partment of Justice ir Suv. 
Valst. Dept. of State. Kadangi 
imigracija nėra lengvas daly
kas. Ji yra labai apribota kaip 
skaičiuj, taip ir ryšimi. Ne dau
giau kaip pusė visos kvotos iš 
153,714 yra sunaudotos kas me
tas. Todėl yra labai svarbu in
terpretuoti teisingai operavimų 
teisių, kurios valdo imigracijų.
Visos rasės, žmonės ir religijos 
gauna patarnavimų per šių lygų.

Visi žmonės ir rasės — 6Q iš 
jų —ir visos religijos randasi 
tarp tų, kurie ieškojo pagalbos 
ir patarnavimo šios Lygos.

Rich taipgi nupiešė keblumų, 
su kuriuo susiduria taip vadi
namos “tarptautinės šeimos’’— 
reiškia, šeimos, kurių dalis yra 
Amerikoj gimę, o kita anoj pu
sėj jurų. Suv. Valst. imigraci
jos ir natūralizacijos taisyklės, 
kuriose pasirodo nelygybės ir 
painumo, ir todėl sudaro įvai
rių problemų tokioms šeimoms. 
Mėginimas atskirti vienų šeimos 
narį dėl jo gimimo vietos nuo 
kilų narių, pastato pavojui) ge
rovę visos šeimos grupės. De
portavimas nepiliečio nario, y- 
patingai jeigu jisai yra šeimos 
duondavis, suardo visų šeimų 
gal ant visados, nes grįžti yra 
taip labai sunku.

Arba nedavimas W.P.A. dar
bo tėvui devynių Amerikoj gi
musių vaikų dėl to, kad per ne
laimę jisai neužbaigė savo na
tūralizacijos, yra didžiausias 
smūgis tiems mažiems Suv. 
Valst. piliečiams. Teisingas yra 
tas posakis, kad “tas, kuris 
skaudina savo brolį, skaudina 
taipgi ir save”.

(Bus daugiau)

REIKIA RŪPINTIS
KITAIS

Kažkodėl pas moteris yra in
stinktas rūpintis ne tik savo 
šeima, bet ir .kitais, štai ir Mo
terų Piliečių Lyga po aptarimo 
organizacijos reikalų pakelė 
klausimų apie prisidėjimų prie 
visiems žinomo labdarybės va
jaus, būtent, “Community 
Ėund”. Kadangi šios draugijos 
duoklės yra tik 10 centų per 
mėnesį, tai iždas nėra labai di
delis. Bet vis dėlto liko nutarta 
kalbamam fondui iš iždo paau
koti 5 dolerius. Auka jau liko 
fondui įteikta ir gautas pakvi
tavimas.

Ateityje irgi nutarta darbuo
tis prisidedant prie įvairių lab
darybės organizacijų. Susirinki
mas nutarė surengti kortų ir 
“bunco” vakarų, kad tuo budu 
butų galima iždų padidinti. Į 
komisijų mielai sutiko įeiti Ona 
Ačienė, A. Verneckienė, rašt. S. 
VVodmonaitė ir pirm. M. Zol- 
pienė.

Tikimės, kad gruodžio 1 d. 
susiras lėmėjų, kurie ateis į 
VVodmano svetainę (325 S. 
Green St.), kur įvyks kortų ir 
“bunco” parengimas. Bus dali
namos gražios dovanos prie 
kiekvieno stalo ir prie įžangos 
tikietų. Pradžia 4 vai. po pietų.

Komisijos vardu širdingai už
prašo — Pirm. M. Zolpienė I

PADĖKA POETO JANO
NIO MOTINĖLEI

Moterų skyrius taria gilių pa- 
padėką musų bendradarbei M. 
Janonienei, iš Pasadena, Marv- 
land (vėl. poeto Janonio senutei 
motinėlei) už jos nuolatinį at
minimų šio skyriaus ir už tų 
jos įdomų, karoliais įšaustų lie
tuviškų namelį. Įvertiname Jū
sų atmintį ir dovanėlę labai, 
labai. Gerose sveikatos ir lai
mingo gyvenimo Jums linkime 
visos šio skyriaus bendradar
bės.

Prieš dedant kamšalų į 
paukštienų, visuomet reikia vi
durį paukščio gerai iššluostyti; 
tada kamšalas nebus primirkęs 
ir jis skanesnis. —Kaimynka.

ONA KATKAUSKAITĖ-KASKAS

Plačiai išgarsėjusi lietuvaite p-lė O, Katkauskaitė 
svečiuose pas Toronto lietuvius

Gyvendami nuožmių nuoty
kių sūkury, žmonės kaip ir ap
sipranta būt5 slegiami: nera
mumo, baimės bei beviltingu 
rytojumi. Šių laikų nuotaika la
bai retai mums tepakeičia švie
sesnis ar linksmesnis spindulė
lis. Tačiau ii' slėgime esant, 
nors labai retai, nors ir netikė
tai visgi pasitaiko- proga, katįl 
bent trumpam momentui, liūd
numų Į bei nerimų nustelbia 
skaistutis debesėlis ir priverčia 
tave užmiršti dabartį ir pagy
venti tuo, kas džiugina tavo 
sielų, .skaidrina mintis ir tei- 
kia vilties tikėti, kad neviskas 
ir nevisurvien ašarų, vargo ir 
kraujo varsomis dabinama.

Šį kartų į musų gana niūrių 
ir nelinksmų lietuvių pastogę 
įnešė , reikšmingo ir smagaus 
nusiteikimo visos tautos bran
gintina š. Amerikos lietuvaitė, 
įžymi Metropolitan operos 
žvaigždė, p-lė O. Katkauskaite- 
Kaskas.

Ji mus ne tik nudžiugino, 
bet tiesiog nustebino, kad savo 
koncertavimo proga Toronte 
mielai sutiko pabuvoti ir musų 
kuklioj pastogėj, kad arčiau jų 
pamatyti, kad pasigerėti jos 
lietuvišku prakilnumu, •r

sis p-lės Katkauskaitės žygis 
suteikė labai daug reikšmės 
musų jaunajai kartai, kuri daž
nai pasireiškia abejinga lietu
viškumu. Mačiau pati, kaip vie
na iš musų čia gimusių lietu
vaičių braukė rasojančias akis, 
kuomet musų brangi viešnia 
tardama j mus gražia lietuviš
ka tarme žodį, garbingai ir iš
didžiai pareiškė: “Aš didžiuo
juosi esanti lietuvaite, visur ir 
visiems garbingai skelbiu, kad 
lietuvių tauta yra kultūringa”.

Nežinau, ar gali būti lietu
viui kas nors džiugesnio, kaip 
girdėti panašius žodžius iš p-lės 
Katkauskaitės, kuri greta mil
žiniškų tautų garsių meno gar
senybių pramynė sau nemažiau 
vainikuotų kelių į ateitį.

Ar gali būti kas nors laimin
gesnio lietuviui, įvertinančiam 
ir mylinčiam menų, kaip nors 
radijo bangomis gėrėtis viena 
garsiausia pasauly Metropolitan 
opera ir giliai džiaugtis, kad 
tarpe jos dainurnkų yra dalele 
ir musų garbingos nuosavybės!

Laiminga p-lė Katkauskaitė, 
kad gyvena šalyje, kurioje jai 
nieks nedraudžia būti lietuvai
te, kurs jos lietuviško prado

Where Style Begins
By Šaliy Ann 

To Mothers of Schsol age 
daughters:

Are you \vatch- 
ing your daugh- 
ter’s d e v e 1 o p- 
me.it and post
ui e? AVhatever 
her age, you, as 
Mother, should 
protect her fu- 
ture figure.

1 have seeii many g ris ,ruin 
their own figures for life, be- 
cause they did not get that 
limely adviec. Sonic of the fal- 
lacies are sagging bust lines, 
bulging tummies and large Įlips.

Mothers should encourage 
their daughters to be fitted by 
a n expert corsetiere, and in ,a 
corset shop where expert adv- 
ice and efficient care is given, 
after a garment is sold.

Remember, age makes no 
difference,. where beauly of fi
gure is concerned. Now is the 
time and in your own neigh- 
borhood corsetorium, —- the 
place where you and your 
daughters niay bring their fig
ure problems for correction.

Yours, figuralively speaking, 
Sally Ann
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II
Rūpestingas plaukų prižiūrė

jimas yra labai svarbus musų 
išvaizdai fr asmenybei.

> Jeigu'1 musų plaukai -sunku 
sutvarkyti ir jie pasipūtę, tas 
reiškia, kad jie buvo perdaug 
“nuvarginti” permanentinėse 
garbanose.

Jeigu norite savo plaukams 
duoti kuogeriausių ir kuomad- 
niausių išvaizdų, taupykite sa
vo centus. Lai jums plaukus 
apkarpo ir sutaiso. Tada pasi
rinkite stilių, kuris atrodo 
jums tinkamiausias ir to sti
liaus laikykitės kiekvienų die
nų šukuodamos plaukus su 
šepečiu.

Kai imsite permanentines 
garbanas, tai atminkite į plau
kus įdėti tik tiek garbanų, kad 
jie atrodytų naturališki, o ne 
gauruoti, kaip dažnai perdaug 
sutaisyti plaukai atrodo. Lai 
jums plaukus nukerpa patiki
mas, geras plaukų stilistas ir 
tik tada duokite juos garbanuo
ti.

Pasirinkite plaukų stilių, ku
ris tinka jūsų asmeniui. Mums 
visoms gal patinka tik vienas 
stilius, bet tas dar nereiškia, 
kad mes visos gerai išrodysi- 
me taip plaukus sutaisę. Išban- 
dydamos garbanas įvairiose 
plaukų dalyse galime pasirink
ti stilių, kuris musų veidui tin
kamiausias. Niekad nereikalau
kite, kad permanentinėj garba
noj jums plaukus pertampriai 
sutaisytų, bet pačios juos gar- 
banuokit dažniau, kad priduoti 
jiems gyvumo išvaizdų.

Jei turite apskritų veidų, tai 
sutaisykite garbanas aukštai 
ant galvos. •

Jei turite pailgų veidų, tai 
gražiai atrodysite, jeigu plau
kai bus plačiai ištaisyti į šo
nus.

Kas turi aštrų kampuotų pro
filį, tos plaukaLturėtų būti pa
brėžti prie veidų.

Moteriškei su tiesiu profiliu 
plaukai turėtų būti taisomi už 
ausų, atitraukiami nuo veido*

Smulkus veiclas gražiai at
rodys su smulkiomis garbano
mis ir vingiais pakuotos išvaiz
dos, kad. duoti veidui ir plau-

nieks nedrasko, kur jos nieks 
neverčia branginti padiktuotų 
vertę. Priešingai, jų visur ir vi
si gerbia ir įvertina ne tik už 
jos aukštų talentų, bet ir už jos 
gilų įvertinimų savo kilmės ir 
tautos. Nėra abejones, kad toks 
jos pasielgimas švelniai nutei
kia svetimuosius 1 link musų 
tautos, link jos kultūros. Todėl 
jos toks vertingas Lietuvos 
vardo kėlimas turi būti gražiai 
įvertintas, ypač dabar, kuomet 
jos kolegos, kurie visa siela ir 
atsidavimu žengė digliuotais 
keliais tik tam,7 kad parodyti 
pasauliui, kad ir, Jiętuyis gali 
turėti savo operų, kad ir jo bal
su galima stebinti pasaulį. Ir 
kuoinet viso to per sunkumu^ 
per vargų tapo atsiekta, kuo
met ir lietuvis atsistojo greta 
garsaus pasauly meno, tai jam 
ir vėl užčiaupė burnų, neleidžia 
skleisti lietuviškos dainos aidų, 
kas taip brangu jo sielai, arti
ma širdžiai.

Reikia tikėti, kad musų jau
nimas, dalyvavęs p-lei Katkaus- 
kaitei ruoštam pobūvy, giliai 
įsidėmės jos kilniais žodžiais 
ir pasistengs nebėgti nuo sa
vęs, paklausys jos patarimo 
daugiau kalbėti lietuviškai, dau
giau dalyvauti su lietuviais.

Nieks nežino jūsų ateities, 
gal kuriam nors iš jūsų bus 
lemta ne vienoj, lai kitoj sri
ty atsiekti savo tikslo ir gar
bingai atsistoti pasaulinėje plot
mėje, tuomet visad atsiminkit 
p-lę Katkauskaitę ir taip pat 
garbingai pasisakykite esu lie
tuviai, neleiskite šiam vardui 
žūti, bet savo lietuvišku prakil
numu/sujaudinkite savo pirm- 
takunus, kaip dabar mus jau
dina p-lė Katkauskaitė.

Linkėtina, kad kilnios lietu
vaitės įdiegtas diegas musų 
jaunajai kartais pridygs, nes 
jos viešėjimu pa$ mus dar te
besidžiaugiama, jos autografais 
tebeSigerima. /

Negalima praeiti nępasidžiau- 
gųs, kad “Aušros” choras taip 
retos viešnios priimtuvepiis pa
sirūpino tikrai gražiai ir girti
nai. Visi dalyviai liko labai ir 
labai patenkinti tokiu rupestin- 
guinu. •—O. I.

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

Pagalba mok.Lhi.ms
Pagal Dclroil, M ch’gin, vie

šų mokyklų paaiškinimų, kurį 
pagamino jų lankymo ir cenzo 
departamentas, vaikai nelanko 
mokyklų ne dėl to, kad jie yri 
nedori arba dykūnai (truanls), 
bet dėl to, kad skurdas jiems 
neleidžia lankyti. Pereitais me
tais iš 224,550 mokinių, kurie 
nelankė mokyklą, mažiau nei 
ketvirtas nuošimtis jų buvo dy
kūnai.

Didžiuma to skaičiaus vaikų 
negalėjo lankyti mokyklą dėl 
biednystės. Tie vaikai neturėjo 
batų, šiltų “svveaterių” arba 
švarkų arba kojinių. Kili vaikai 
neturėjo apatinių rūbų aiba 
gėdinosi dėvėti savo suplyšu
sius arba plonus rublis.

Tai buvo didžiausia priežas
tis, kuri sulaikė 76,967 vaikus 
lankyti mokyklą.

Chicagos skurdo problema 
gal yra keturis sykius didesne 
už Detroito. Chicagoj randasi 
daug pašalpinių draugijų, ku
rios stengiasi teikti mokslci-

i<ia nuomų mokėti, ir didžiau
sių dalį draugijos darbo atlie
ka liuosnoriai \i .uomcncs vei
kėjai, kurie aukoja savo laiką 
ir darbą.

Viršmineta draug ja yra vie
nintelė labdaringa draugija, ku
ri pasišvenčia pagalbą duoti iš
imtinai net.ii tingiems viešų 
mokyklų mokiniams.

Pereitais metais ši draugija 
parūpino 83,513 šiltų rūbų ir 
27,126 porų balų vaikams, ku
riems buvo pagalba reikalinga, 
idant jie galėtų lankyti mokyk
lų. Taip darant, ši draugija pa
kėlė ūpų įtiksiantiems šeimų, 
sumažino vaikų sirguliavimą, 
pagelbėjo mokykloms labiau 
veikti, nes daugiau vaikų galė
jo. reguliariai mokyklas lanky
li.

Visi pinigai yra vartojami 
vien tik viešų mokyklų moki
nių pagalbai, tad mokyklos ta
ryba leidžia vaikams aukoti pi
nigus, kad draugijos darbas 
tęstųsi toliau.

Nė vienas vaikas nėra pri
verstas aukoti, kiekvienas gali 
duoti, kiek jis nori. Aukojant 
šiai draugijai vaikai pradeda 
atjausti savo nelaimingesnius

viams pagalbą.
Bet viena draugija, the 

School Childrcn’s Aid Sociely, 
yra nepalyginama dviem atžvil
giais. Išlaidos palaikymui šios draugus. Taip darydami, jie iš-
draugijos yra labai mažos, nes mokslą gerą lekciją — tai yra, 
draugijos patalpos randasi vie- kad reikia šelpti nelaimingus 
noj viešoj mokykloj, tad nerei- ir neturtingus mokinius.' MUSU PRAEITIES MOTERŲ SILUETAI

(Tęsinys)
ALDONA

Ne herojiškais žygiais pasižy
mėdama, ne despotiškų valių 
pareikšdama, bet kaip politinių 
kombinacijų auka, — pasiauko
janti, lyg kaž-kokia gailestingo
ji dvasia, —- šimtmečiu vėliau 
iškyla Gedimino duktė Aldona.

Lietuva jau didelė ir auganti 
savo galybėje valstybė, gudraus 
ir protingo Gedimino valdoma. 
Šalis trokšta taikos, šalis tvar
kosi, atsiranda pirmieji miestai, 
gyvenimo sąlygos gėrėja. Bet 
priešų dar daug — ir rusai, ir 
lenkai, ir kryžiuočiai. Jie puola 
ir naikina taikingos Gedimino 
veiklos vaisius. Didysis kuni
gaikštis ieško sąjungininkų 
prieš aršiausią savo priešą — 
kryžiuočius, — ir randa jį Vlą- 
dislavo Uolektėlės (Lokictek) 
asmeny, kurį kryžiuočiai taip 
pat, kaip ir Lietuvą, puola ir 
jo žmones terioja, ir kuris pats 
rūpinasi susiartinti su Didžiuo
ju Lietuvos Kunigaikščiu. Su
daroma lietuvių ir lenkų karo 
sąjunga prieš kryžiuočius, prieš 
vokiečius. Kad ji butų stipres
nė, sutariamos politinės jung
tuvės: 1325 m. Vladislavo sū
nūs Kazimieras vedė Gedimino 
dukterį Aldoną. Prieš tekėdama 
Aldona buvo pakrikštyta Onos 
vardu. Lenkai pasidžiaugdami 
sutiko jauną kunigaikštytę, at
vykstančią į Krokuvą, nes drau
ge su ja sugrįžo 25,000 lenkų 
belaisvių. Legenda sako, kad 
tik tokio kraičio ir teprašiusi 
Aldona iš savo tėvo.

kams švelnią, minkštą išvaiz- 
dą-

Stambus veidas reikalauja 
didelių garbanų, irgi gerai iš
šukuotų, kad duoti joms pa
kuotą išvaizdą.

“Piramidiniam** veidui plau
kai turėtų būti sutaisyti su 
perskyrimu žemai Šone.

Betty Sann.

Tos grynai politinės jungtu
vės nebuvo laimingos. Jauna
vedžiai ėjo vos 16—17 metus. 
Kazimieras netrukus pragarsė
jo savo skandalingais romanais 
(su garsia gražuole, Krokuvos 
žydaite, Estere ir kitomis). Ir 
sąjunga su Lietuva nebuvo pa
tvari, teigiamų vaisių nedavė, 
kol, pagaliau, visai iširo. Tačiau 
Aldonai, Lenkijos Karalienei, 
gyvai esant, lietuviai su lenkais 
nekariauja.

Aldona buvusi dora, vyrui iš
tikima žmona, gailestingos šir- 
dies labdaringa moteris. Yra ži
noma, kad ji mėgo muziką, šo
kius, įvairius pasilinksminimus. 
Kai ji jodinėjusi ar važinėjusi, 
pirma jos visuomet jodavę mu
zikantai. Prof. Jonynas spėja 
(Liet. Encik. 1 L 210 p.)., kad 
ji šokiais ir pasilinksminimu 
norėjus nuslopinti savo nelai
mingo gyveninio sielvartą. Gy
vendama su Kazimieru ji vis 
dėlto sulaukė vienos dukters, 
Elzbietos. Neilgai jos gyveni
mas tetruko. 1339 m. gegužės 
pabaigoje ji jau skyrėsi su šiuo 
pasauliu, mirusi netikėtai tra
giškai, tik nežinia kokiose ap
linkybėse.

Pirmasis bandymas Lietuvą 
suartinti su Lenkija toks nelai
mingas politinių jungtuvių au
kai, Aldonai, buvo lyg prana
šingas ir ateičiai. Aldonos liki
mas išpranašavo Lietuvos liki
mą. Aldona, tekėdama už len
kų karaliaus Kazimiero, grąži
no Lenkijai nustotus tėvus, sū
nūs ir vyrus, — atidavė savo 
pačios laimę ir gyvybę. Lietuva 
susijungdama su Lenkija, už 
gautąjį paviršutinį blizgėjimą 
bei vidaus suirutę, paaukojo jai 
visus ateities savarankius kūry
binius kelius, prarado politinę 
nepriklausomybę net vietą Eu
ropos žemėlapyje. Aldonos as
muo mums brangus istorijoje, 
kaip lietuvių santykių su len
kais simbolis...
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BIRUTĖS” CHORAS ŽAVINGAI IŠPILDĖ
BUDRIKO SEKMADIRMO RADIO 

PROGRAMĄ
Supažindino chicagiečius su savo Vėikahi “štortapnrtė’*Ui ■ 1

Visi žino, kad Juozas Bud- 
rikas yra vienas iš pačių* stam
biausių lietuvių biznierių Chi- 
cagoje. Bet p. Budriko firma 
ftirr ir kitą rekordą. Ji leidžia 
pifmą, to aišku, seniaiisį lietu
vių radio valandą kuriame 
praeitą sekmadienį pavaišino 
širvo* klausytojus tikrai šauniu 
prograrmf.

Apart Budriko regu Kariško 
sąstato, ir didžfatfes simfoni
nės orkestro^ prograine daly
vavo garsusis Birutės Choras. 
Kadangi Birutės Choro regu- 
Jiarhi vedėjas, Jonas Byanskas, 
tuom pačiu laiku buvo užim-

profcstortaKųr cfammrnkų btrriį 
galėję^ praBehkir Birutės i^i't*

progranm
Nė r ai nieko1 s-tobėtlno-, kad 

mes liefrtvia® klfesyfojai gėrė
jomės, jog rtrtHtt paču? jatafl#- 
mas — Čbiore susTSp-ie-
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SUSIRINKIMAI

GJMIMO
>5>I’EN4

!dSė^r Ih^kričio; Stos 
iVfyos gyvenitojią Pfethta ifr Mo- 
ninkėeF Stankų chiktte ĖorėUtia ih^?iŲ 
rt® gm-iinM)' di-e-nų.

šešfadleriį, lapkričio
jbs 674i2' Sol A'rtfeihi®

gražus* šefmjhii’škas*
vakatfOs.

fLfe* LotfettiMi yia gjAlb# ihriio- 
Išrik nf ntoiictfifeėjL

tuvio muziko' Jonio Bya'nško

CtfiSSIFIEB ans.jHUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO susirinkimas įvyks 
lapkr. 28 d. 8 vak vak., svetainėje 
3600 W. North Avė- Kliubiečiai ne
pamirškite būti, turėsime svarbių 
pasitarimų. —Valdyba.

CHICAGOS. LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ DR-J'OS susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, lapkr. 28 d., 8 vai. 
vak. Dariaus-Girėno svet., C"’ 
Wcstern avė. Prašom visus 
narius atsilankyti.

—A. Gatautienė,
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS 

JOS priešmetinis susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, lapkričio 30 d., 8 
vai. vak. P. Surveidžio bute, 1323 
So. Spauld-ing Avė. (įėjimas iš ša
lies nuo pietiį pusės ant trečio au
kšto. Nariai prašomi atsilankyti 
skaitlingai ir būtinai atvykti minė
tu laiku. —Sekretorius P. B-

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL- 
?QS KLIUBO1 priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 1 d., Holly- 
wood svetainėje, 241’7 West 43rd 
St. 12 vai. dieną. Duoklės bus pri
imamos nuo 11 vai. ryto. Malonė
kite atsilankyti, nes bus daug svar
bių aptarimų. Helen Chapas, rašt-

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 
BAS rengia 2-jų metų gyvavimo 
Jubiliejinį, Koncertą šeštadienio va
kare, lapkričio 30 d., 7:30 vai. va
kare, Hoilywood Inn svet., 2417 W. 
13rd 
esate

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

4416 S. 
klubo

sekr.
DR-

MERGINA AR MOTERIS, kuri 
myli kūdikius, kad pavyzdingai 
prižiūrėtų du kūdikius. Box 2439, 
1739 So. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS prida
boti 16 mėnesių kūdikį, gera alga, 
ant vietos gyventi. Tel. Stewart 
0452.

MERGINA PRIŽIŪRĖTI KŪDI
KI, lengvam namų darbui, nereik 
skelbti. Gyvenimas vietoj, šaukite 
SEEley 6677.

REIKALINGA JAUNA MERGAI
TĖ už veiterką restorane. 747 
Root St-

pasirodė ii’
stančiašM
sekmadfa-ngį I&?t kaffar rf SVė- 
timtauėiW,' ri¥ri’j??^6*t molėtoj#? 
ir žinovai, buvo s^iimteresuoti 

ir puikiai 
skambančioms dainoms, ku
rias jie girdėjo iš stoties WCFL 
Bttdriko radio programoj sek
madienį, tai be abejo, kad jis 
nesivada-vo tautiško nusista
tymo sentimentais, bet kad toji 
tarptautinės muzikos kalba ra
do atbalsius ir jų muzikos my
lėtojų sielose.

Ilgai atsiliunsiine minėtą 
Budriko programą ir dar il- 
giaus gyvensime įspūdžiais Bi
rutės Choro žavingos dainos.

Stato “Šienapiutę” Gr. 8

Užtikrinu, kad busiu pasi
klausyti ir pamatyti Birutės 
Choro, vadovaujant Jonui By- 
anskui, statomą operetę “šie- 
napiutę.” Šią operetę origina
liai parašė kompozitorius, Mi
kas Petrauskas, ir dabar da- 
pildė kompozitorius Petras

tas dirigavimu operos spektak-Į toms ’ įdomioms 
Iro kftoj vietoj, tai Chorą šia
me Budriko programe vedė 
kompozitorius Petras Satpa-
Irus.

Dainavo Daug Lietuviškų 
Dainų '

Jų . dainų programas buvo 
įvairus. Dainavo Petrausko 
‘‘Jaunimo Daina”, orkestrai 
akompanuojant; Šimkaus “šią 
Naktelę”; Pociaus “Palaukėj, 
Palaukėj” ir Gaubos “Žalioj 
Girelėj”. Birutės Merginų Cho-

parašytą “Kur Tavo Dainos” 
ir vėl, didžiąjam orkestrui pri
tariant, dvi ištraukas iš Pet-

visos progra- 
Aš Laukiu Bernyčio”

“šienapiutė”.
Pirmoji buvo “Kaip Darželyj 

Rože” ir antroji, kuri buvo* taip 
sakant “climax 
mos
irgi iš los pačios “Šienapiutės”, 
kurių tikrai žavingai sudaina
vo Birutes Merginų Choras ir 
solistė Elena Vespender-Mat- 
Jiews. <

8 d., 1940 m. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Bukite, ir jus visi ne
sigailėsite. P. M. P-tė

PATYRUSI MERGINA LENG
VAM namų darbui, prižiurėti kū
dikius. Nuosavas kambarys Bar- 
nett. 4843 W. Jackson, MANsfield 
6109.

Elena Malhetvs Pasižymėjo

Vrstrs šarvo* numerius Biru
tes Choras išpildė nepaprastai 
švelniai ir muzikaliai puikiai. 
Bet Merginų Choras ir solistė 
Elena Mathevvs savo dainoje tu
rėjo pavergti kiekvieno *k kui
sy toj aus širdį. Nemanau, kad

Bridgeporte Veikia 
Nauja Lietuvių 
Mokyklėlė

Mokina 
. to

Muzikos; Lietufvm 
Anglu Kalbi;
prariesfi niūkų lietu-

Caul Onlcen, 34 (Iš- Sla-yto», 
lįfinn.) su He’.en Paulu?, 28

Joseph Bretschrieider, 24, su 
Eleancrir Afeksa;

Heiriiy Ėfene¥r šri» Alfe
Kacin, 2^

Reikalauja
Perskirg

France^ Skustas nu» Arithony 
Siuntas ;

Floretfče Ziebeft nuo Geo^^e 
Žiebei!

Gavo
Perskiras

N ellfė Roman
Roman

Adele Pefraiitis
Petraitis

Gimimai

nuo Clsper

nūo StanTey

. UJ1EN U-ACME Teleohoto
HOUSTON, TEXAS. — Pete Wilson yra nešamas į 

vietą, kadangi jio senos kojos negali atsilaikyti 
pmteš' srovę.

Jos. taurinai 
Švente Sidabrines

r

L

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

—. ........  lillll 1.1 I ‘ ■ ' ■ I < ■

St. Įžanga 25c. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

—Steponas Narkis, pirm.
SIMANO DAUKANTO DR-JA 

laikys priešmeUnį susirinkimą sek
madienį, gruodžio 1 d-. 12 vai. dieną 
Chic. Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas draugas pri
valo atsilankyti. Turime svarbių 
reikalų svarstymui kaslink draugi
jos finansų stovio, taippat reikia 
valdybą išsirinkti sekantiems 1941 
metams. —P. K., sekr.

PARENGIMAI

MERGINA REIKALINGA prie la- 
bri malonių žmonių. 2 dienas savai- 
ėj nereik dirbti, nereik virti, skal

bti tik savo. Nuosavas kambarys. 
$7. ARDmore 2069.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, gyvenimas vietoj, mažas 
apartmentas, vienas kūdikis- Goldz- 
band, 3223 Cortez, BELmont 7331.

PATYRĘ OPERATORĖS, prie 
darbinių pirštinių. Pastovus dar
bas, geras mokestis. Diamond Glove 
Co., 333 So. Market.

REIKALINGA PADĖJĖJA moti
nai. Kad butų jauna Būti ar eiti. 
Geri namai. CRAwford 9649.

DOMICĖLĖ ŠMUKŠTIENĖ 
(po tėvais Puplauskaitė)

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 20 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Viktorą, 3 sūnūs, Bruno, 
marčią Mary, Antaną ir Jo
ną, pusbrolius Tiškius, Keno- 
sha, Wis., giminaičius Kons
tantą ir Juozapą Smukštus, 
švogerį Pranciškų Musui ir 
kitas gimines ir draugus. Lie
tuvoje brolį Pranciškų it gim-

Priklausė- prie Sus. Brolių 
ir Seserų Lietuvių.

Kūnas pašarvotas namuose 
1949 Canalport Avė.

Laid. įvyks penkt. lapkr. 
29 d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Dievo Apveizdos perap. 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- 
ž^tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnus; marti, pus

broliai ir giminės
Laid- Dir. S. M. Skudas, tel. 

Monroe 3377.

Malonu
vėms, jog* Bridgeporte buvo ati
daryta nauja iriokykfcle. Pir
mos pamokos įvyko pirmadienį, 
fapkričfo 25 d., salėjč ties 3116 
South Halsted Street. Susirin
ko nemažas būrelis moterų 
visoms tos. 
tiko.

Mokina 
Skeberdytė 
nė.

Lietuvių kalbos pamokos bus 
kas pirmadienis nuo 7:30 iki 
8:30 vakare, o anglų kalbos ir 
muzikos pamokos — nuo 8:3'0 
iki 9^:30.

Kas norite pasimokinti, visos 
atsilankykite.

Arina Marųuardt.

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordą Chfcagos miesto 
Sveikatos Departamente.) ,

ŠALTIS, Anna E., 5617 S. 
Justine Street, gimė lapkričio 
.12,. tėvai: Andrew ir. Genevieve,,

PO'CftJS', A'flene, Lekihg- 
tbft Avenue, giriiė lapkričio' 2, 
tėvai: Frank ir ĖToIteilcė.

POCIUS, ĖlTzabeth, Š553 S. 
Horioče- Street, gimė lapkričio 
16, tėvai:' Charles ir Genevieve.

------- ----------3324 
Avenue, gimė lap-

ir
pamokos labai pa-

dvi mokytojos,. J. 
ir Onyte Petrotie-

RODĖN, -
North Opai 
kričio į tėvai: Kenneth ir 
Sally.

STOKUS, 
Street

LOOlS'BSl
Dafla 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Banktetams 

ir Pagrabams 
331G So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

■

MARIJONA KARPUS,- 
pO tėvais nUžupiute

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 2ff d'., 6:00 vai. va
karo, 1940 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Mariampolės aps
krity, Degučių kaime. Ame
rikoj išgyveno 35 m.

Paliko dideliame nujiudirne 
vyrą Jfurgį, sūnų Aftihutą, 
seserį Agotą ir švogerį Fęlik- . 
są Staugaitį, sesers duktęrį 
Virginia, E. Karpus, švbger- 
ką Julią ir jos vyr^. Antaną 
Dyceis. švogerį Klemensą 
Karpius ir šeimyną, Kastantą 
Karpius ir šeimyną] ir gimi
nes Juozapą Sviririįcką ir ja 
šefrnyną ir Mrs. Kalinauskie
nę ir j»s šeimyną.

Kunąs pašarvotas P. V- Ri* 
diko kopi., 3354 So. Haisfed 
St. Laidotuvės įvyks šeštad.,

Diana, 10517 State 
gimė spalių 25, tėvai: 

Bruno ir Katherine.
GRIEGEL> Co-nrad, 3314 So. 

Morgan Street, gimė lapkričio 
17, tėvai; Conrad ir JJary.

VALENTĄ, Corinne, 2012 
^est 21st Street, gimė lapkri
čio 13, tėvai; Joseph ir Ade- 
line.

STUMBRIS,. Carol, 640 East 
88th Street, gimė lapkričio 19, 
tėvai: Stahley ir Stella.

RAZMUS, Walter, 1517 No. 
Clark Street, gimė lapkričio 12, 
tėvai: John ir Mary.

VILEIKIS, Matthew, K., 4145 
South Campbell Avenue, gimė 
fepkrfčro 15, tėvai: MaftheSv ir 
Dbrofliy.

KUBART, Marlelei 638 
21st Street, gimė lapkričio 
tėvai: Thornas ir Etefen.

Dominikas Balis

Ligonines
Paraližo užgautas

16,

Oakwood Čremątbry1, 1035 E. 
&7th St.

Visi a. a. Marijonos Kąr- 
pienėš giminės, draugai' . ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotir- 
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sumas, Sesuo, švoge- 
ris, Sesers Duktė, švogęrkos 
ir Gimfaėa. P

Laid. Direkt P. J. Ridikas, 
Tel YAftP^ 14'19.

Visiems gerai žinomas 
jienietjs,
Dr-jos ir žemaičių Kultuteos 
Kliitbo narys,“ Dominikas Balis, 
6558 Šo. Morgan street, jau 
sugrįžo iš ligonines.

J j užgavo paraližius. Nors jis 
yra namie, bet dar nėra svei
kas, Jis randasi po gydytojo

litui-
Teisybės Mylėtąją.

{priežiūra;
Reiškiu širdingiausią iižucr- 

jautą draugui Dominikai Ba
liui k* jo žmonai p. Barborai' 
Balienei. —Steponas

\Sem į'ottin 6f Lake Gyventojai 
ir biznieriai

! rOAVN OF LAKE — Vietos 
igyvenfojjaf, Utšulė ir Ju^^pas 
iLaurį/iiaį, 4601 South Pauliua 
Įštreet, pereitos savaitės pabai- 
;goj;e iškiliuiųgai atšventė kiek- 
įVierios šeiųiynos gyvenime 
•svarbų ir reikšmingą įvykį — 
sidabrinės vestuvių sukaktu
ves. Laimingai išgyvenus 25-rs 
metus šeimypinio gyvenimo— 
yrd', pamato (švęsti.
• > i. I • > < <•,•’..ųU > i f v » -i ’ >!

Svef ių Daug

Iškilmėse dalyvavo labai 
delis būrys '■pp. Laurinų kai
mynų, draugų ii* giminių, vi
so apie 150. Kai kurie svečiai 
Atvyko iš kilų miestų.

Vakarienė buvo turtinga ir 
puiki — kaip paprastai lietu- 

:Viškos vakarienės būna. Ji bu
vo paįvairinta kalbų ir dainų 
pyogramėliu, kurį atidarė vie- 

’t’O'S biznierius ir pp. Laurinų 
artunas draugas p. Chas. Kriš- 
čiun-as.

Trumpai nušvietęs jubiliantų 
gyvenimą ir palinkėjęs jiems 
tolimesnės laimės jis perstatė 
programą vesti p. N. Radį. Jis 
turėjo daug darbo, nes reikė
jo iššaukti daugelį svečių, ir 
jie sudėjo pp. Laurinams daug 
tikrai gražių linkėjimų.

V?sų svečių suminėti nega
lima, nes tas užimtų perdaug 
Vietos, be to, ne visi buvo ži- 
nomT. Programo vedėjas irgi 
negalėjo visų pakviesti kalbė
ti, ir už tai svečių atsiprašė. 

!Pl4og'yan-i:As buvo- gana ilgas*, ir 
‘kai kūi'ių svečių jisai nepa
girtojo:
j Po gražią kalbelę pasakė ii‘ 
pp. LauniiaT, 0 p. Paržinskienė 
jiems gražiai sudainavo Ilgiau
sių Metą.

, 30 Metą Biznoj
žyniėtina, kad pp. taurinai!

šitoje kolonijų j e gyvena jau 
(Stivirš’ 30 metą. Čia apsigyve- 
n6' kai dar buvo nevedę. Jie 
yra ma'ipmjvS, intėligėiitišJki’ 
žmones, tpri pasisekimą Liz- 
nyje, ir tpri įsigiję kniinyuą 
ir draugų pagarbą. Jie išauk
lėjo dvi dukteris ir du suims.

> —Kaimynas

10 
’dienų fėnpįną apskričio kalėji
me pradėjp bii’dgeportieiis, Po- 

“viTas VaifMcfcitfs, nuo 3358 So. 
.Halsted strcct. Jis buvo nub.iu - 
tas miesto trafiko teismo už 

, Važiavimą automobiliu1, kuomet 
buvo nėvisai blaiviame stovyje.

FRANK MICKUS JAU
RATGIA F’ASVEIKTI

Kaip jau rašiau, naujienietis 
Franlt Mickus, siuvėjas, serga. 
Dabar galima pranešti, kad jis, 
nors ir negaliuodamas, jau pats 
patarnauja savo kostuineriains 
savo siuvykloje, 4146 ‘ Archer 
avė. —Steponas.

BINGO LOŠIMO vakaras įvyks 
ketverge vakare, 814 W- 33rd St. 
Visi dalyviai bus širdingai sutikti 
ir aprūpinti maistu ir sąskoniais. 
Visi Bingo laimėtojai gaus cash 
prizus, šis parengimo pelnas bus 
sunaudotas vaikų Kalėdų eglaitės 
parengimui. Širdingai visus užpra
šo komitetas ir Kun. E. R. Maska- 
liunas.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS GERAS bučeris. 
Atsišaukite tuojaus- 4928 West 14 
Street, Cicero.

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

MODERN HOTEL BUREAU, 
879 N. State St.

di-

PRADĖJO DIRBTI 
VALGYKLOJE

' ,/BPyIGHTON P ARK. — 1937 
'metais “NltUj ieną” ’ “' dienraščio1 
suruoštame gražuolių konteste 
Irena Budginaitė, dabar vardu 
Yanulevičienė, laimėjusi antros 
dovanos gražuolių 
ką pradėjo dirbti 
•torane, 2407 W. 
už padavėjų.

JAU 20 METŲ 
BIZNYJE

titulą. Ji tik 
Sofijos Res- 
47th Street, 

(Skl.)

• T0WN OF LAKE. —- LictiT- 
Vė biznierė Lillian Ukso, 1858 

47th St., sako, nė nepaju
tusi kaip bizny suėję 20 me
tų-.

P-nia Ukso yra perleidusi ke
lis biznius, bet dabar jau ke
linti metai' kaip užlaiko didelę 
mėsos parduotuvę, kurią vesti 
ir prižiurėti' jai pagelbsti jos 
sūnūs Vladas, nes 
yra miręs.

ši moteris yra ne 
ni biznierė, bet ir 
lietuvė.

vyras jau

tik suma- 
sąmoninga 
Vietinis.

Chicagos draugijų,
Kliubų Valdybos .

1940 Metams
WARDO AMERIKOS LIETU-12

VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

40U S. Tafrnan Avė.; W. Turner 
’ —Pirmin. Pagelb., 2541 W. 45th

st.;; Paul J. Petoaitis—NUt. rašt., 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin.

Rašt., 2902 W. Pershing Rd’.; P.
Moritvidas^— Kontool. rašt., 4005 

į So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
' globėjas, 4001 S. Maplevood av.;

Heiėn Gramantierie — Kasierilis, 
4535 So^ Roękwell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Ąyenuė; A. Mfllef—Teisė
jas, 4268 S. West'erh’ avė.; J. Je- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno- mėn. trečįą sek- 
madfėttį, f vai', popiet, Hollywood 
svet, 2417 W. 43rd st Neriais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 

į iki 45 metų amžiaus^
LIETUVOS BENO KLUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm.,. 4548 Sa Francisco 
ąve.; Jonas Rakauskas —Pirjn. 
pagelb., 750 W. 35th št.;?Edward 
Griusha^-NUt rašt., 3549* S. Hal
sted si.; Cotistantas Janushaus- 
kas—-Kasierius, 3461 Š, Morgan 
st.; Petrds MarožaS—Fin; rašt., 
1649 Sb. Haęding št; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
rris; Igna^tž Yor e vi čh—Maršalka*, 
3347 S. Morgan st.; Joseph GrU-

shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago. 111.

VALDYBA LIETUVIŲ- DEMOKRA- 
TŲ KLUBO 15-to WARD0 DEL 
,Į940 METŲ SEKANČIA:.! Pirm. 
... Floyd J. Dowiat, -6223 So. Troy 
| St; Vice pirm. J. Vajsvila, 6140

S. Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St.; Fin. 

. Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. Zekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petrol, 5945 S. 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 

- 5924 S. Maplevvood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen- 
to Street.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th Pi., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirni.—Benis LėKšna, 
3427 So. Lituanica Avė; fždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. M^aplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rast.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas, 
44151 So. Erancisco Avė.; Bronė 
Lauciutė,. 837 W. 34th PL, ir Vla
das Raila, 6801 So. zirtesian Avė. 
tel. Hemlock 3370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadieni, Hollywood svet., 3417 
VV. 43id St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje..

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rast., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt.,. 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Pienis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
rald Ave»; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme- 
rald Avel; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesiu 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 

: 3133 So. Halsted St
GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MQTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Gea., Medalinskas, 233 S. Cerit- 
! ral: Avė.; Pirm, pageli.—JehA

Yuknis, 2^0" S. Kildare Avę.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Tip.' Rast — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Koritr. Rast.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziuhąs, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonik ir J. M. Bruehas; 
Maršalka—-A Babus; Reporteris 
—J6hą Beriekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margelis. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
H*aM, 3958 W. 5th Avė. ____

Garsinkitčs “N-nose”

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

REIKALINGAS PIRMOS KLA
SĖS; beef ribber and eutter prie 
gėrės rųšies'’yearling beef. UJinois 
Packmg Co., 911 W. 37th PI., tel. 
YARDS 3840.

I I! ■ ■■■■

TO RENT—VVANTED 
Ieško Renduoti

NORIU RENDUOTI storą su ta- 
verno fikčeriais — kas turite, pra
šom pranešti Telefonu ABErdėen 
5230.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNO 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.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

5 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuojau užimti. $300 įmokėti, liku
sią dalį mokėti kaip rendą. Trupu- 
,£į‘ už miesto ribų, arti Elmhurst, 
mokykla, bažnyčia, prekiavimui 
distriktas ir gera transporiacija- 
Box F86, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA NAMAS, 2-flatis. 
naujas—Atsišaukite po 6:00 vakare. 
2545 West 43rd St.

finance And Loans
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GĖDIMTNAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfteld Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.
,■ j*,, ■■■■ i ui,. .......................

WMtE9ALE FURNITURE

MOKYDAMAS CASft už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 &i 60%. Mes 
pristatome bite kur. Pašaukite m 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai

Sūnūs. 8343 S. Westcrn Avę., Chi- 
cago, UL Phone RepubHc 6051.

■■nKBiBKi
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KADANGI KŪMAI NEGALĖJO ATVYKTI 
Į KRIKŠTYNAS-

Tai “Nuvežė” Krikštyno Pas Kumus
Kai panelė Beverly Ann Rai

tytė užaugs, tai ji galės pasi
girti savo draugams, kad ne ku* 
mai atvažiavo į jos krikštynas, 
bet krikštynos buvo “nuvež
tos” pas kumus, ir ne bet kur, 
bet iš Chicagos net į Tennessee 
valstiją.

Pradėję ruoštis savo dukre* 
lės krikštui, pp. Charles ir Leo- 
na Baltai, kurie gyvena adresu 
7433 South C’aremont avenue, 
ėmė galvoti ką kviesti krikšto 
tėvais. Nutarė tą garbę atiduo
ti savo giminaičiams Povilui ir 
Marionai Podėnams, kurią gy- 
\ Clia X CIIIH rOVV V CT1O VI J VTJVJ, 
Ii miestelio vardu Dyersbutg.

Reikia Vatą Tvarkyti —
Aplinkybės taip susidėjo, kad 

pp. Podėnai negalėjo atvykti, 
nes turėjo daug darbo prie sa
vo akio, ir reikėjo vatos (med
vilnes) derlių sutvarkyti.

Apsimainius keliais skubiais 
“special delivery” laiškais ir 
telegramomis pp. Baltai priėmė 
pp. Podenų pakvietimą atva
žiuoti su visomis '‘krikštyno
mis” į Tennessee, ir jie tai pa
darė.

n

Šiandien Įdomios
Stilsono Prakalbos
Marąuette Parke

—
Dr.

Mar-
Wcs-

Kalbės Ir Chicagietis 
A. Montvidas

Šįvakar, kaip 7:30, 
ųuette svetainėj, 6908 S.
tern Avė., įvyksta didelės ir 
įdomios prakalbos, kuriose 
kalbės žymus kalbėtojas, Juo
zas Stilsonas, “Naujos Gady-

X VUVUU1U0, nunv, #

vena Tennessee valstijoje, neto- n^s redaktorius ir musų pa^
■s

-<•

■■B
WASHINGTON, I). C 

dabar yra remontuojami.

, i —J v v . N A UJiEN v-ACM K Telephuto
Senatas laiko posėdžius senojoje aukščiausiojo teismo patalpoje. Senato rūmai

o

,v' •' • • • • ...............r.-.

■

Ketvirt., lapkričio 28, 1940

VAKAR CHICAGOJE

turinčiam kabarete, 
gavo valgyti, bet 

Įstaiga neteko 
alkoholio par- 

nepasirupino

Taigi, jaunutė Beverly Ann 
savo gražiam vardui gauti at
liko net 500 mylių kelionę trau
kiniu į Dyersburgą. Ten stoty
je, ją sutiko ir kūmai, ir chica
giečiai svečiai pp. Gilasonai, ku
rie ten viešėjo, ir netrukus ji 
jau buvo vietos Holy Angelu 
bažnyčioj krikšto ceremoni
joms.

Dar Kelionė Nepasibaigė
Bet krikštynų vaišėms ji tu- ’k 

rėja atlikti dar vieną ilgą ke-j 
lionę. Beikėjo važiuoti dar 20 
mylių automobiliu iki Mississi- 
ppi upės kranto, kur ta garsio
ji upė yra virš mylios pločio. 
Čia mergaitė buvo perkelta į 
laivą, ir nuplaukė į Island No. 
21, kur pp. Podėnai turi savo 
ūkį. Bet kelionė ir dar nepasi
baigė. Reikėjo eiti apie mylią j, 
per miškus ir laukus Podenų 
triobesiui pasiekti.

O čia visų jau laukė, po to
lima Tennessee valstijos padan
ge, tikra lietuviška vakarienė, 
kurią paruošė ten gyvenanti 
lietuvė, p. Lucy Sakalas.

Krikštynose ten beje dalyvaT 
vo ir Beverly Arin motutė, p. 
M, Slavinskienė,, kur tuo laiku 
saloj No. 21 atostogavo.

Tai tokia buvo jaunutės Be
verly Ann krikštynų “odisėja”.

Chicagietis.

f

sižymėjęs Chicagos veikėjas, 
Dr. A. Montvidas.

Abiejų kalbėtojų kalbų te
mos daugiausiai bus nukreip
tos į Europos karą, Lietuves 
nelaimingą likimą ir jos išlais
vinimo priemones. Jie kalbės 
ir apie Amerikos lietuvių veik
lų* JU uždavinius ir bendrus 
darbininkų klasos reikalus.

Įžanga Veltui
Kaip matote, kalbų temos 

labai įdomios ir gyvai judinan
čios šių dienų rimtus klausi
mus. Todėl, marąuetteparkie-

šiai atvykti. Įžanga veltui. 
Prakalbąs rengia,

LSS ir LDD KUOPOS.

Mirė Traukinio

Nubaudė Lietuvį 
Už Bandymą 
Vogti

Miesto teisėjas Leon EdeL 
man South Side teisme vakar 
paskyrė $50.00 pabaudą 40 
metų lietuviui John Girčiui, 
nuo 509 Madison Street. Jis 
buvo nubaustas už bandymą 
vogti. Nepasisekė—ir buvo su
gautas.

Pugoje Žuvo Keli Kiti 
Chicagiečiai

Vakar dienon. “NttUjietlOSC” 
pranešėme, kad Rock Island
traukinys sunkiai sužeidė 31 
metų lietuvį Stanley Sham- 
baris, gyvenantį adresu 2639 

/West 65th.
Laikraščiui išėjus, gavome 

žinią, kad jisai mirė Rosė- 
land Community ligoninėje, 
kur buvo nuvežtas pirmai pa
galbai.

Nelaimė įvyko prie 115th ir 
Vineennes. Shambaris pakliu
vo po traukiniu su troku, kurį 
vairavo, ir dėl snieko trauki
nio turbut nepamatė. ?

Kitos Aukos.
Pūgos metu užvakar vaka

re, ir vakar dėl slidžių gat
vių, žuvo dar ir šie žmonės:

65 metų AVilliam Knals, 
ūkininkas iš Arlington Heights

71 metų mokytoja, Mary E. 
Newman, Woodstock, III.

Valentine H. Groskurth, 60, 
nuo 1128 Fcrdinand avė., Fo- 
rest Park, ir

Ben Johnson, 50, 4808 Wa- 
bash avenue.

Well, Viskas 
Pasibaigė Laimingai
Muzikos Mašinos Vėl Gali Groti

r . . S • • * * . . ’ 1 . ‘ ■1 i < Yi |* '•’•
v N A17JTFJNU-ACME T<*b»nhnto

AMARILLO, TEXAS.—-Gatvės liko ledų apdengtos, o tai suparalyžavo judėjimą
—..................■■ —...... ....................................... -............—-- -------------------

Banko Tarnautoias v
Suorganizavo Savo
Banko Apiplėšimą

M

• Majoras Kelly ir federalė 
valdžia dar kartą perspėja vi
sus ateivius, kad paskutinė die
na nepiliečių registracijai yra 
gruodžio 26 d. Nelaukite, už
siregistruokite tuojau. Neuž- 
siregistruodami galite susilau
kti skaudžios bausmės.

• Visi svečiai vakar, ir už
vakar garsiam ir abejotiną re
putaciją
“Colosimos 
gerti nei lašo, 
teisės, laikinai, 
davinėti, nes 
laisnių išsiimti.

• IŠ namų dingo 32 metų 
moteriukė, Mary Zaelinski, 
1227 N. Claremont avenue. Jos 
visur ieško policija ir detek
tyvai.

O Chicagos gatvekarių ben
drovė ruošiasi įvesti autobu
sus vietoje gatvekarių Cicero 
avenue linijoje, tarp Archer 
avenue ir 63-čios. Gatvekarių 
stulpai ir vielos toje linijoje 
sudaro pavojų lėktuvams, ku
rie kyla ir leidžiasi Chicagos 
municipaliame airporte.

• Apie 50 žmonių atsidūrė 
gatvėje, kai netikėtai kilo gai
sras dviejų aukštų apartmen- 
tiniame name ties 5116 Gak
tom Skokie ^ priemiestyje ,<fbu-

. Nuo-

Daugiau Trafiko 
'SBtfiŽSS®
; R e iki a i fa

čfįątšcirį/umą*'. 7- '■ <
Chieago Motor Club ir kalios 

pilietinės organizacijos vakar 
įteikė miesto biudžeto komisi
jai reikalavimą paskirti ganė
tinai pinigų, kad mięstąš, galė
tų pasamdyti dar apie. 250 po- 
licistų . trafikm*. tyarkyti.

Tai padarius Chicagos au
tomobilistai butų paklusnesni, 
atsargiau važinėtų ir rezulta
te žymiai sumažėtų nelaimių 
skaičius.

Nelaimių atžvilgiu Chicagos 
rekordas yra skandalingas. 
Kaip galima kasdien matyli iš 
“Naujienų”, nepraeina dieną, 
kad keli žmonės nebūtų auto
mobiliu užmušti.

Senieji, Sako, Jau 
Pavargo, Nori

A

Kupiškėnai <d Jąu
• -kas^'N&ujiėtūs Paimti Vairą 

i/.» . > -v- ’ J ■■■ i ' . - • j .

Lai

j manestli, ir pastatys - Draugiją 
ant dar tvirtesnių pamatų.

Rodos, . visiems nariams rei
kėtųatsilankyti ir išrinkti val
dybą iš darbščių narių 1941

■ metams. . ■/ P. B.

Noritė Pasirinkti
^™»?S^fitomobiliij Laisnių< 'V

Policija Suėmė South Chieago 
Kasi erių, 

t *

Po mėnesio kruopštaus dar
bo, Chicagos detektyvai išaiš
kino South Chieago Banko 
apiplėšimą, kuris įvyko spalių1 vašiame' Nfles Centre). 
18, ir bankui kainavo apie stoliai siekia $10,000. 
$10.000.

Dalyko misteriją išnarplio
jus, policija pirmiausiai areš
tavo banke tarnauajntį ka- 
sierių, Harold Broberg’ą, kuris 
gyvena adresu 8445 Oglesby 
avenue, ir kelis jo draugus, 
būtent: George Phillips, 27, Į 
6543 Kenwood avenue, 33 me- vakar 
tų Hal Cherne, 1410 East 71st putacijos 
Placc, Mrs. Pearl Whitc, 6653 kurios veikė adr. 30 N. Wells 
Maryland avenue, ir Brobcrg^ 
žmoną.

Išeikvojo $5,000.
• >’.»•». • .i . t ' *■ . • . •

Pasirodė štai kas. BroberJĮ 
po kelis kartus buvo pasiėmęs 
banko pinigų su draugais 
“lošti arkliukais”, ir visus pų 
nigus prakišo. Pasiėmė dau
giau, tikėdamas laimėti ir nuo
stolius jiadengli,1 bet ir vėl 
prakišo, viso apie $5,000.

Negalėdamas

• Dėl sugedusio kamino 
kilo gaisras gyvenamam na
me adresu 1431 E. 66th st. 
Padarė kelis tūkstančius dole
rių nuostolio, ir kitur butų ieš
koti turės apie 30 žmonių.

• Policijos departamentas 
uždare dvi negeros re-

šokių "mokyklas”,

Street, ir 57 E. Jackson.
• h,000 studentų Chicagoje 

organiząciją sąjungą, kurios 
tikslas bus kovoti už įvedimą 
keturių kursų Chicagos viešo
se kolegijose, Wright, Wilson 
ir H erzi.

Policijos Nuovadoj 
Areštavo — Du 
Policistus

Kaltinami Apiplėšimais.
Vakar po pietų Damen 

nuovados popietinio “šifto” 
policistai buvo išsirikiavę var- 
došaukiui. Kaip paprastai jį 
atliko kapitonas Daniel Lynch.

Bet šį kartą nuovadoje buvo 
ir Chicagos uniformuotos poli
cijos viršininkas kap. J. Pren- 
d ergas t, ir kap. Andrew Bar-

‘ ‘ s * S’.’ '----- » «

Vardošaukį nebaigus kap-ai

Vakar pasibaigė neaiški si
tuacija, kurioje buvo atsidūrę 
labai pelningos muzikos ma-į^Y* e
šinos, kurtos randasi beveik ' Vardošaukį nebaigus kap-ai 
kiekvienoje Chicagos alinėse. PtObdergast ir Barry, nugink-

Jos vėl gali groti ir saviųią- |av<> policistus, ir padėjo 
kai už tai nebus tempiami įJuo® P° are^u« 
policijos nuovadas. I Yra Anthony Crane, 2121Jie yra Anthony Crahe, 2121

Miesto taryba vakar priėmė Irvin8 Park bulvaras, ir John 
įstatymą, 42 balsais prie* 2, Kennedy, 5061 Newport avė. 
kuriuo tokios mašinos yrą le- Abu buvo suimti ryšy su 
galizuojamos. Specialių mo* sclfija apiplėšimų, kurie įvyko 
kesčių alinių savininkams kol ^own nuovadų
kas nereikės mokėti. \

Garaže Atrado 
Negyvą Frank 
Pechukaitį

' • ■ h ‘ ‘ . ;* ' ' ■ • • 1 * ..A

Mirė Nuo Gasolino Dujų.
CICERO. Vakar rylą gara

že buvo atrastas negyvas 24 
metų cicerietis, Frank Pečukai- 
tis.

Kūnas buvo automobilyje, 
kuris stovėjo garaže užpakalyje 
Pečukaičių namų. i
. Cicero policiją aiškina, kad 
velionis mirė hųo gasolino du
jų. Jis, sako^ uždegę automo
bilio motorą neatidaręs garažo 
durų duj oms išleisti. : \ •. į

Perukai lis gyveno adresu
4818 West 22pd Pįacė.

Kita l&irtis.
j Panašiai vakar, -mirė ir 48 
metų chemikas Chicagoje, Bųrt 
Roetter, 4535 N o rth Sacramen- 
•to avenue. jo kuriiaš taipgi bu
vo atrastas garaže. Automobi
lyj, prie kūno, gulėjo ir ręvėk 
verfo. _ J

įvyks ateinantį šeštadienį, lap
kričio 30 dieną, 8 valandą va
kare, Ę. ir D. Suveizdžių bu
te, 132’3 ŠoutĮi Spaulding - Ąyę.T

Nominuos Valdybą
i ' : ' A j •

' 1 ■

Nariai esate kviečiami atsi
lankyti skaitlingai. Aptarsim 
draugijos bėgančius reikalus ir 
nominuosiu! kandidatus į drau
gijos vaidybą 1941 metams.

Senoji valdyba dirbą pasi
šventusi Draugijos labui, bet 
jau pavargo — norėtų turėti 
atostogas. Dabar kitiems na
riams bus proga pavaduoti se
nosios imant Draugijoj, vairą. 
Gal bus dar darbštesni ir su-

Numerį?-
.<>—Paskubėkite!—

Jeigu jums labai patinka au
tomobilių laisnių numeris, kurį 
turite šįmet, arba, jei norite pa
sirinkti kurį specialį numerį, lai 
dar šią savaitę išsiųskite savo 
aplikacijas valstijos sekretoriui 
E. J. Hughes, Automobilių De
partamentui, Springfield, III.

Laiškai turi būti Springfielde 
nevėliau šeštadienio vidurnak
čio.

Su aplikacija nusiųskite už
mokestį, kuris yra pažymėtas 
aplikacijos antroje pusėje.

*■

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui 

j ', ' ... ...k* i,    .................
“Naujienos” yrą dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 

teliams, kurie prasideda savo aukomis remontąvimui “Nau
jienų” natrio. kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma- 
ža, yra ženkĮaįs^ kad naujiehiečiaį įvertiną: šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau- 

-.•jieniėčiai.'.'. '4i .■ •' •
•:' • ■ -ą'- ‘ i / ■ . r

.......... ................................ .... M.. I II ■ J--“ 

'• ■ < : (Tęsinys) :
ONA HADAVlčlENT:, B. 2, Dccrbrnok, Wis.
A. J: MARQUĄRPT. Chieago, III. ..................

BUVO PASKELBTA
s : 7.' .........

.$ į.ob
2.00
5.00'

1,213.00

'4

VISO M-'
r $1,221.00

■ ■ /i-'

su auka P
(Bus daugiau)

RadaviČijenČ iš Deėrbrooko, prisiuntė laiš

A “Linkiu metų ir namą taip iš
puošti, kąd jis butų gražiausia lietuvių įstaiga Amerikoje”.

trukumo pa
su organizavo 

jo langelio“plėšimą”. Prie 
banke atėjo Phillips, padavė 
raščiuką, kad “kišei\ėj turi 
bonką nitroglicerino”, ii' kad 
“banką išsprogdinsiąs, jeigu 
negaus $10,000.”

Brobcrgas be protesto atida
vė jam $5,000, o banko valdy
bai raportavo po įvykio, kad 
piktadaris atėmė $16,000 —ti
kėdamas tuo melu padengti 
trukumą savo knygose.

gu ne tai, kad pats Brobcrg’as 
buvo parašęs raščiuką, kurį 
“plėšikas” Phillips jam pada
vė, atėjęs banką “apiplėšti”.

Moterų Lyga Kviečia 
Savo Draugus Į 
Vakarėli
Rengia Kortų-Kauliukų Lošimą

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga kviečia savo nares, rėmėjas 
ir rėmėjus skaitlingai susirink
ti gruodžio 1 d., ir kartu sma
giai praleisti žiemoj popietį, lo
šiant kauliukais ' ir kortomis. 
Prie kiekvieno stalelio bus daug 
dovanų, taipgi prizai bus duo
dami prie įžangos bilietų.

Moterų Lyga rengia šį sma
gų popietį, kaip jau minėjome, 
gruodžio 1-mą, Wodmano sa
lėje, 3251 South Gree-n street. 
Prasidės 4-tą valandą, o įžan
ga tiktai 35 centai asmeniui.

Komisija deda pastangas vi
sus maloniai pavaišinti.

Kviečia,
Ona Ačienė
S. Wodmaniutė
Alb. Vameckienė ir
,M. Zolpienė. 1 ...

Keistučio Kliubo 
Nariai, Bukite 
Sargyboj!
Gruodžio 1-mą valdybos rinki

mai. — Komunistai nori įkiš
ti savo žmones.
Sekantį sekmadienį pripuola 

svarbus Keistučio Kliubo susi
rinkimas.

Bus renkama valdyba 1941 
metams. Man teko patirti, kad 
komunaciai šįmet yra pasiry
žę žut-but išrinkti savo žmogų 
į pirmininkus.

Visi haujieniečiai ir geri lie
tuviai, kurie pageidaujate, kad 
Keistučio Kliubas gyvuotų ir 
nepapultų į kokią “kabalą”, bu
kite sargyboj ir būt nai daly
vaukite susirinkime! Bukite vi
si!

Jūsų atsilaikymas ir balsa
vimas už tinkamą ir patyrusį 
žmogų į pirmininkus bus geras 
antausis kliubo tvarkos ir ra
mybės ardytojams.

Keistučio Sargas.

Automobiliai
Užmušė Tris

Prie Ann Arbor, Mich., snie
go pūgoj, įvyko automobilių 
nelaime, . kurioje žuvo trys 
žmonės, du jų chicagiečiai, 
būtent: Skiff Nelson, 34, 3646 
Wrightwood avenue, ir 25 m. 
Thomas Allen, 6501 South 
Gręen.

Trečiasis buvo Edwin J. 
Beaver, iš Highland Park, 
Michigan.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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