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FAŠISTAI TĘSIA ŽUDYMĄ RUMUNIJOJ
Diktatorius pakvietė vokiečius tvarkai 

palaikyti
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

lapkr. 28 d. —. šį rytą vokie
čių kariuomenės Jėgos užėmė 
visą rumunų sostinę ir jos da
bar palaikys tvarką. Vokiečių 
kariuomenė stovėjo Pitesci mie
ste, 65 mylių atstumoj nuo so
stinės. Į vidaus gyvenimą vo
kiečių kareiviai nesikišo.

Rumunijos diktatorius Anto
nescu, negalėdamas. suvaldyti 
kerštaujančių geležinės gvardi
jos narių, pasikvietė pagelbon 
užsilikusią rumunų kariuomenę 
ir vokiečių kariuomenės pul
kus.

Vakar geležinės gvardijos na
riai nužudė 64 politinius be
laisvius. Diktatorius ir geleži
nės gvardijos lyderis Simą ma
nė, kad tuo viskas ir pasibaigs, 
bet keršto banga plečiasi.

Nužudytųjų žmonių skaičius 
yra daug didesnis, negu jis yra 
paskelbtas, šiandien diktato
riaus policija surado miške si£* 
šaudytą buvusį ministerį pir
mininką Nicolai Jorga. ...

žudynės vykstą visliose stam
besniuose centruose.

Vakar AptpneSeu v paskelbė 
kelis dekretus, kuriais" Žada 
smarkiai bausti nusikaltėlius ir 
vagius. Pasirodo, kad geležinės 
gvardijos nariai nesitenkina 
vien nužudymu, bet išneša visą 
turtą ir brangenybes.

Geležinės gvardijos 
nekreipė dėmesio į šį 
riaus perspėjimą, bet 
kampų plaukė į sostinę. \

Griežtos Antonescu interven
cijos dėka policijai pavyko iš
gelbėti gyvybę buvusiam mini- 
steriui pirmininkui Tartarescu, 
ministeriui pirmininkui Gigur- 
tu ir karo ministeriui Ilasievi- 
ci. Jie jau buvo suimti ir gele
žinė gvardija ruošėsi juos su
šaudyti.

RUMUNIJOS FAŠISTŲ 
LYDERIS
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De Gaulle sueitie gu
bernatorių Chiappe

’ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Horia Simą, t “geležinės 

gvardijos” lyderis, kuris ne
pritaria “geležinės gvardijos” 
narių daromoms žudynėmis.

CIURICHAS, Šveicarija, lap
kričio 28 d. — Teko patirti, 
kad gen. de Gaulle karę jogo;, 
privertė nusileisti naujai pa
skirto Sy rijas ?• gubernatoriaus 
Chiappe oHalvf^r paėmė jį ne
laisvėn.

Petaįn vyriausybė šiomis die
nomis paskyrė Chiappe Syri- 
;os gubernatorium ir jis skrido 
užimti savo vietą. • . •

Chiappe ilgus metus buvo 
Paryžiaus policijos šefas. Visą 
laiką persekiojo liberališkai nu
siteikusius elementus ir prote
gavo monarchistus ir reakci
nius gaivalus. Petain jį siuntė 
Syrijon, kad apvalytų visą kra
štą nuo de Gaulle šalininkų.
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Sušaudytą^,,,tįrpe, .^a ga
rsėjęs Rumunijos liberalas

nariai 
diktato- 
iš visų

garsėjęs
George Bratianu. žuvęs buvęs 
teisingumo ministeris Viktor 
lama n si. Nežinia ar ūkininkų 
partijos lyderis Julius Maniu iš
liko gyvas. Apie j j nėra jokių 
žinių. ,

Kai buvo išžudyti; geležinės 
gvardijos politiniai priešai Brai- 
la mieste, tai pradėjo pogro
mus prieš žydus. Geležinės gvar
dijos nariai pradėjo mėtyti žy
dus iš krautuvių ir iš sinago
gų.

Per visą kraštą siaučia di
džiausia teroro banga ir šian
dien niekas negali žinoti nužu
dytųjų asmenų skaičiaus, nes 
nėra kontrolės.

Siamo orlaiviai puo 
la franeuzus

■ ■ ____________________________ _ ' ■

BANGKOK, Siamas, / faįjH.
.4, j »-Ai,- 

d. — Vyriausybė praneša, 
Kad Siamo karo aviacija šian 
dien bombardavo karo taikiniu^ 
francuzų Indokinijoj.

Siamo vyriausybė ėmėsi tokio 
žingsnio keršydama francu* 
zams už Nakdrpanom miestelio 
bombardavimą. t r

Francuzų karo lagūnai išme 
lė' kelias boml)ašfyi!Nlkorpanoir* 
miestelyj, vėliau busilęidp ii 
kulkosvaidžiais apšaudė gyven
tojus. Sužeidė daug moterų ii 
vaikų. Nukentėjo trys Šiam 
policininkai.

Francuzų Indokini
joj sukilimas *

ITALAI IŠSKLAIDĖ BRITU LAIVYNĄ

H ANOT, Indokinija,, lapkr’ 28 
d. —1 Francuzų gubernatorių 
paskelbė, kad jis buvo priver
stas pasiųsti reguliarios karine 
menės vienetus į Langson pro
zinei] ą sukilimui malšinti.

šiaurinėje Tongking provin
cijos dalyje sukilo vietos ko
munistai, piratai ir nepatenkin
tieji elementai. Jie yra priešin
gi franeuzams.

Smarkiai nukentėjo 
italų destrojeris

Rusai pasižadėjo 
remti Bulgariją

Slaptas britų parla 
mento posėdis
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MUKU SOSTINE
Graikų-italų kovos laukas
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Karditzd

• Graveri*

CREECE
Metsova

baptiste • 
Kozani

, , . . , ____ Telepnoui
Graikų kariuomenė žygiuoja į pietinę Albanijos 

dalį tais pačmis keliais, kuriais italai buvo pradėję ver
žtis į Graikiją. Italai liko sumušti ir dabar yra priversti 
skabiai trauktis atgal

attron
elvino

’ Kastoria

Iteliant falling 
L back on Shkumbi 

flver defenit line

Motkopoli •

Highwayl ,

į| plrėctionof

Floriną

Nikolica 
erteg

Arto

To Solonika
75 Milei ba

Kalabaka

To Athens 
150 Milas

SUMtStASWTU “MIRTIES PULKAS”

28

? Italai bėga prie
■ '■ --juros

ATĖNAI, Graikiją, lapkr,
d. —u Graikų vyriausybės ka
ro pranešimas sako, kad grai
kų kariuomenei pavyko išmuš
ti italus visuose Albanijos fron
tuose ir italai bėga prie Adria- 
•ikos juros. ; .

Prie Argirokastrd Mussolirii 
atsiuntė geriausią fašistinį pul- 

ą, kuris vadinasi “mirties pul
ku”. Keturias dienas graikai 
kovojo su užsispyrusiais italais, 
bet Šiandien jiems pavyko pra
laužti šio fronto linijas.

“Mirties pulkas” sumuštas. 
Likučiai traukiasi atgal, 
buvo geriausias Mussolini 
kas.

Tai 
pul-

vo kareivių dauguma.
Kiti graikai šaudė kitose vie

tose. Graikų karininkui pavyko 
nušauti italų karininkus.

Italų kareiviai pamanė, jog 
atvyko labai didelis graikų bū
rys, todėl ir pasidavė nelais
vėn. Iš ryto 15 graikų kareivių 
atvarė 400 surištų italų.

Vokiečiai pildo užsa 
kymus Amerikos 

prekėmis

ROMA, Italija, lapkr. 28 d. 
— Italų karo vyriausybė skel
bia, kad jų karo laivynas iš
sklaidė britų .laivyną, kuris 
plaukė iš Gibraltaro į Aleksan
driją.

Italams pavyko sugadinti du 
didelius britų kreiserius, Kent 
ir Birmingham klasės.

Britai pataikė italų 
riui Fiume, bet britų 
nesprogo. Kitas britų
sužeidė italų destrojerį Lan- 
ciere, bet jurininkams pavyko 
atvilkti laivą į uostą.

kreise- 
šovinys 
šovinys

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 28; 
d. — Vyriausybe šiandien pa-l 
skelbė, kad Rusija visą laiką 
rėmė ir remia Bulgariją. Ne
oficialiai teko patirti, kad Ru
sija patarė Bulgarijai nesidėti 
prie Hitlerio organizuojamų 
“ašies” valstybių.

Bulgarijoj išmėtyta labai 
daug atsišaukimų, kuriuos pa
sirašė komunistų partija. Atsi
šaukimų turinys yra toks ne
aiškus, kad daugelis bulgarą 
nežino ar jie yra parašyti so
vietams ar naciams palankių 
elementų.

LONDONAS, - Anglija, lapkr. 
28 d. — Britų parlamentas su
sirinko slaptam posėdžiui iš
klausyti pranešimo apie karo 
reikalus. Informavo karo mini
steris Anthony Eden, kuris ne
senai buvo Egypte.

Parlamente buvo pakeltas 
klausimas apie britų fašistus. 
Vidaus reikalų ministeris sutin
ka išleisti kai kuriuos uždary
tus fašistus, bet jis jokiu bu
du nemano paleisti žymesnių 
fašistinių lyderių.

Britai numušė 7 
bombanešius

28ATĖNAI, Graikija, lapkr.
d. —- Graikų ir britų karo avia
cija viename kovos pusvalan- 
dyj numušė 7 naujus Italijos 
bombanešius.

Britai neteko vieno lėktuvo, 
bet lakūnas išsigelbėjo, nusi
leisdamas parašiutu. Italų la
kūnai parodė Visišką nemokėji
mą valdyti bombanešius.

Graikijon jau atvyko britų 
lakūnai, kurie Sėkmingai mušė 
vokiečius virš Londono.

Italų orlaiviai bom
bardavo britus

ROMA, Italija, lapkr. 28 d. 
— Visoj Italijoj sukėlė didelio 
džiaugsmo žinia apie britų lai
vyno sumušimą. Mušis įvyko 
į pietus nuo Sardinijos.

Kai italų laivai negalėjo pa
siekti britų, tai britams labai 
smarkų .smūgį užkirto italų 
aviacija, kuri išskrido bombar
duoti bėgančių laivų. Britai nu
plaukė į rytus.

Atsistatydino Suomi 
jos prezidentas

HELSINKIS, Suomija, lapkr. 
28 d. — Kiosti Kailio, 67 me
tų amžiaus Suomijos preziden
tas, šiandien atsistatydino.

Jo sveikata senai jau šluba
vo ir prezidento pareigas ėjo 
ministeris pirmininkas Risto 
Ryti. Atsistatydinimo priežastis 
r— silpna sveikata.

Susprogdinti anglų 
karo sandėliai

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 28 d. — Vokiečiai skel
bia, kad jiems: pavyko susprog
dinti anglų juros laivyno karo 
medžiagos sandėlius PlymoUth 
uoste.

Dienos metu nuimtos foto
grafijos rodo, kad jiems pavy
ko išardyti geležinkelio susisie
kimą su Londonu. Plymbuth 
uoste britų laivynui padaryta 
didėli nuostoliai.

15 graikų suėmė 
400 italų

• ‘ ‘ . --s* ’ c' J .
, * . -s... .  ,„t.

ATĖNAI, Graikiją, lapkr. .28
— Gjrhikų kąto pranešimasd............  _ _

pasakoja^ kad Cėntralinėj fron
to zonoj 15 graikų kareivių pa
ėmė 400 italą nelaisvėn. >

Graikų kareiviai, pasinaudo
dami nakties tamsa, prisėlino 
prie kaimelio kur buVo apsisto
ję italai. Graikų karininkas iš 
raft kitiib kalkės vaid|io pradėj o 
šaudyti ku£ hu*

Įstatymo projektas Dies atspaude “tau 
streikams išvengti
WASHINGTON, D. C., lapk.

28 d. — Demokratų atstovas 
Smith šiandien įnešė kongresap 
įstatymo projektą, kuris yra 
surištas su streikais ginklus ga
minančiose dirbtuvėse.

Smith siūlo bausti tuos dar
bininkus, kurie skelbs 
neperspėję iš anksto 
vės.

Turi pranešt apie 
prieš 30 dienų. Darbo 
mento sekretorius privalo tuo
jau pasiųsti savo atstovus 
streikui išvengti, kai gaunamas 
pranešimas.

donąją knygą”

streikų 
bendro-

streiką v 
departa-

Naciai bandė pa
grobti vakarų In

dijos salas
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

28 d. — World Telegram skel
bia, kad naciai bandė pagrob
ti vakarų Indijos salas liepos 
28 dieną. Curacao mieste 
labai smarkios kovos ir 
užmušta 35 naciai.

Ligi šiam metui britų
zura neleido skelbti šios žinios, 
nes jie norėjo parodyti, jog 
britai yra šeimininkai vakąj'i,

NVASHINGTON, D. C., lapk. 
28 d. — Dies komitetas vakar 
atspaude vadinamą “raudonąją 
knygą”, kurioje nagrinėja ko
munistų veikimą Suvienytose 
Amerikos Valstybėse.

Knygoje yra perspausta labai 
daug komunidtinės medžiagas, 
kuri parodo, kaip jiems buvo 
įsakoma veikti šiame krašte.

Perspausti kai kurie komu
nistų partijos sekretoriaus 
Browder įsakymai, kokiu budu 
Amerikos komunistai privalo 
veikti, kad keltų nerimą Ame
rikoje.

Pranašauja valdžios 
pašalpos sumažinimą

vyko 
buvo

cen-

Be to, britai įtarė, jog .kai 
kurie"dandiečiai padėjo vokie* 
čiams išlaipdinti kareivius.

Vokiečiai susprogdino dideles 
žibalo valyklas, bet jiems ne
pavyko įsistiprinti. Vokiečiai 
atvyko piratų laivu, kuris tu
rėjo švedišką vėliavą ir vadi
nosi Narvik.

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 28 d. — Vokiečių pirk
liai pasižadėjo atvežti užsakytų 
prekių iš Vokietijos, bet ter
minas artėja ir jie negali pa
tenkinti pasižadėjimų.

Dabar vokiečiai perka prekes 
Suvienytose Amerikos Valsty
bėse ir tenkina prieš kelis mė
nesius padarytus argentiniečių 
užsakymus.

-B^iĮtų blokada labai stipriai 
jaučiama ir vokiečių prekės ne
gali patekti ne tiktai į Argen
tiną, bet ir į kitas Amerikos 
valstybes.

Vokiečiai turi labai didelii 
nuostolių, bet jie pildo padary
tus užsakymus, nes nori pasi
rodyti duoto žodžio pildyto
jais. •

Argentina prekiaus 
su Ispanija

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 28 d. — Argentinos vy
riausybę sutarė su Ispanija pa
sikeisti prekėmis 4 milijoną do
lerių sumai.
^ Ispanai gaus iš Argentinos 
javų ir kitokių maisto produk
tų, p Argentina gaus rėlių ge
ležinkeliams ir kitos geležinke
liams reikalingos medžiagos.

Snigs ir šilčiau.
Saulė teka 6:55 v.

žiasi 4:21 v.: v.
r., ,w

C., lapk.
Bymes

ateinan-
Senatorius

WASHINGTON, D.
28 d.
Šiandien pasakė, kad 
čiais metais bedarbiams val
džios duodama parama (relief) 
žymiai bus sumažinta.

Valdžia turi išleisti labai di
deles sumas apsiginklavimui. 
Jis sako, kad dabar ir darbai 
gadi.dėjo, todėl kiekvienas pri
valo stengtis savimi apsirūpin
ti, . : ...

A t einančiais metais preziden
tas yra pasiryžęs žymiai suma
žinti visas neproduktingas val
stybės išlaidas. Jų tarpe ir re
lief’ą.

Naujokai švęs Kalė 
das namie

Goebbels lankosi 
norvegų sostinėj

OSLO, Norvegija, lapkr. 28 
d. — Visai netikėtai į Oslo 
atvyko Joseph Goebbels, nacių 
propagandos ministeris. Goeb- 
belsą pasveikino Hitlerio pa
skintas komisijonierius Terbc- 
ven ir karo jėgų viršininkas, 
generolas Falkenhorst.

Pirmą oficialų vizitą Gocb- 
bels -įpadarė j Oslo kapus, kur 
palaidoti praeitą metą žuvę vo
kiečių kareiviai.' Goebbels ke-' kareiviai gaus kelies dienas ato- 
’ionės tikslai nežinomi. j stogų švenčių metu.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
28 d. — Karo departamentas 
paskelbė, kad visi tie naujo
kai, kurie turi pakvietimus ei
ti karo tarnybon nuo gruodžio 
15 ligi sausio 3 dienos, galės 
ramiai praleisti šventes su sa
vo šeimynomis.

, Toks sprendimas padarytas 
todėl, kad švenčių metu naujo
kai labai mažai ką gali išmok
ti, nes apmokymo lempas su
silpnėja. Kai kurie jau paimti

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų admiralitetas skelbia, kad jų karo laivai sužeidė 4 

italų laivus. Britai nuvyjo italus prie pačių Italijos krantų.
— Trys Havanos universiteto studentai užpuolė profesorių 

Fiallo ir nušovė. Policija ieško kaltininkų.
— Paaiškėjo, kad Paryžiaus studentų neramumų metu vo

kiečiai nušovė 11 studentų. 500 uždarė koncentracijos stovyklon, 
kitus išvežė Vokietijon, o universitetą uždarė visam karo me
tui.

— Skelbiama, kad naujuoju Suomijos prezidentu bus iš
rinktas karo vadas Mannerheim.

— Henry Wallace atvyko | Meksikos sostinę. Prie Ame
rikos ambasados susirinko didelės minios jo sveikinti, bet mek
sikiečiai rėkė: — Tegyvuoją Almazan!

•— Rumunijos kariuomenė ir diktatoriui ištikima policija 
skelbia, jog įvesianti tvarką su vokiečių pagelba.

— Graikų kariuomenė visiškai apsupo italų uostą Porto 
Eddą.

— Du italų laivai, bėgdami nuo britų submarino, įplaukė 
į jugoslavų uostą DubroVik. Jie norėjo pakliūti į šiaurės Al
baniją.

— Graikai skelbia, jog italų karo laivai bombardavo Kortu 
salą.

— Britų orlaiviai smarkiai bombardavo Koelną. Visiškai 
išardė geležinkelio stotį ir sugriovė vieną didelį tiltą.

— Diktatorius Antonescu suėmė daugelį buvusių užsienio 
reikalų ministerių ir ministerių. Sako, jog taip elgiasi, norė
damas apsaugoti jų gyvybę^
\ AFL konven^ vienbalsiai išrinko W. Green tedera- 

d jospirmininku.
K
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Dede Amerikonas
■9
^.^rižBrone. Al-—te.

Penktad., lapkričio 29, 1940

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787
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NAUJIENOS, Chicago, III
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CHICAGO. — Murray Hmnphreys (po kairės), buvęs Capone gengės narys 

ir buvęs biznio agentas, Thoiiias Pahton (viduryje) ir Louis Romano. Tai rezig
navę barlenderių linijos viršininkai. Jie visi yra kaltinami kriminališku sąmok
slu ryšimii su unijps valdyinu

(Tęsinys) idien jų Antaną tikrai užsakė.
. .... . I Nemiškiams, nors tai jati bu-Alsiskiai tą sekmadieni visi ........ E A .

•. x a .4 ... . ... v vo žinoma, bet vis tik toksbuvo bažnyčioje ir su dideliu . „ , v „. .... t J J _ .- i i viešas iš bažnyčios sakyklosnekantrumu lauke ne tiek pa- .... , - ....
mokslo, kiek savo* kaimynų už-^n. .
sakų. PiiiiiaMos liausi pra^jllž; tcike.

jo rimčiau ir greičiau pradėti 
rengti ir vestuves, nęs tos trys

kaip ir visuomet. Štai sakyklo-\ 
j e pasirodė jau ir klebonas. jr vesįuves ^ęs tos tVys
Pasakė evari«eliJą. pemžeg- n< ’
noio ir peržegnojo žmoneą ir <v.C v i- XT 5* •• -k • . • - i ,• i i meksų ir Naručių namuose grėdai baigė sakyti pamokslą, 
U po to pradėjo skaityti už
sakus: “...Eina į stoną mote
rystės: Antanas NaLutiš, ūki
ninko sunūs iš Alsos kaimo, 
su Barbora Nemėkšaite, ūki
ninko dukterimi iš Alsos kai
mo; kas žino kokių nors kliū
čių dėl jų sutuoktuvių, prašau 
apie tai pranešti Šimkaičių 
bažnyčios klebonui. Užsakąs, 
pirmas.”

jo suvažiuoti artimiesnieji 
ir tolimieji giminės ir kiti 
svečiai. Suvažiavusius svečius 
vaišino ne tiktai alumi ir val
giais, bet degtine ir kitokiais 
gėrimais. Apie valgius tai jau 
negalėjo būti ir kalbos, nes 
šeimininkės jų prikepė ir pri
virė tiek, kad per tas dvi die
nas tai jau jokiu bildu nebuvo 
galima suvalgyti. Pradėjus va
žiuoti giminėms, atsirado ne 
tiktai priežastys, bet ir būti
nas reikalas įvairiais reikalais 
ateiti ir kaimynams, nes nie
kas iš ūkininkų neturėjo tokių

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
i arti 47 Street .
Telefonas YARDS 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

i*

virte virė. Vyrams 
i svarbiausias buvo darbas — 
padaryti gerą alų, nes pagal 
alt| buvo vertinamos ir vestu
vės: getas aJUS—geros vestu
vės, blogas—blogos vestuvės. 
Suprantama tad, jog Nemėkšų 
ir .Naručiu šeinios stengėsi 
padaryti visai gerą alų. Salyk
lą buvo jau tinkamai pareng
ta, apyniai taipogi buvo ge
riausi parinkti, o senis Naru
tis Alsos kaime buvo geriau-

Įima sutalpinti kviestiniu ark
lius.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ

čioje aiškiai girdėjo, kaip kle-.sjas a]aus meisteris. Nemėkšai 
bonas paminėjo Antaho ir|aiaus meisterį sumanė parsi- 

pavardes, ve^{į net nU0 Raseinių, nes 
jie negalėjo sutikti su tuo, 
kad Naručių alus butų geres
nis, negu,jų.

Moterys irgi neatsiliko nuo 
vyrų,—jos ruošė ir gamino 
įvairius kepsnius. Nežiūrint 
to. kad kaip pas vienus, taip 
ir pas kitus buvo kelių metų 
rūkytos mėsos, bet be šviežios 
mėsos vestuvėse apseiti nega
lima. Naručiai ir Nemekšai 
papiove po dveigį jautuką, 
nes tokia mėsa šeimininkėms 
buvo būtinai reikalinga.

Antanas į tiesioginį vestu
vių rengimo darbą kišosi la
bai mažai, nes jisai pasitikėjo 
savo namiškiais, O' be to, apie 
alaus gaminimą jisai neturėjo 
reikiamo supratimo ir prity
rimo. Jisai tik skaitė už pa- 
griivdinę savo pareigą visiems 
tokiems darbams pampinti

bonas paminėjo
Barboros vardus 
gyvenamąsias vietas ir visą 
tai, kas buvo reikalinga pami
nėti. Dabar tai jau visiems bii- 

kad Naručių Anta- 
veda Nemokšų Ėdr-

vo aišku, 
nas tikrai

Onutė grįžusi iš 
bažnyčios papasa- 

šian-

Naručiuc

Šimkaičių
kojo namiškiams, kad

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios- va

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

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

nedėlios rytą, 9:30 A- M.

RADIOS
P<>

DIDELIS PASIRINKIMAS’ 
LAIKRODĖLIŲ

' po $9 95 K... aukščiau. 
50c įmokėti

*9.95 auk‘šrčiau 
Išmokėjimais. 
Mašinėlės, ElektrikinėsRašomos

Ledaunės, Skalbyklos, .Rakandai, 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo

JOS. F. BUDRIK, 
i^corpORAted 

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

šaukite
YARDS 3088

Buvo svarbus ir kitas vestu
vių darbas, tai kvietimas j 
vestuves giminių ir kaimynų. 
Su svečių kvietimu buvo irgi 
didelių sunkumų: jeigu vestu
ves butų buvusios daromos to
kios. kaip darydavo kiti Al
sos kaimo ūkininkai, t. y. kad 
jos tęstųsi dvi savaites, tuo
met svečius reikėtų kviesti 

Į pagal visus įpročius ir tradi
cijas. 'Bet kadangi vestuvės 
buvo rengiamos tiktai dviejų 
dienų, todėl ir svečių kvieti-

mas bagal visAs cėteinonijas 
buvo il'ereikalihgaš. Ndrihia, 
kad vestuvėse dalyvautų visi 
artimieji giminės, kaip Naru
čių, taip, ir Ncmekšų; Visai bu
vo begalima nekviesti į ves 
ves kokio liors giinįjKtičio, 

 

nes tai butų ne tiktai įžeidi
mas; bet ir tokio giminaičio

kad sęni žmonės, kaip ir ma
ži vaikai, tuti savo užsispyri
mus ir įvaikius kaprizus, ku
riuos teikia šalinti visai kito
kiomis priemonėmis.

Iki sukvietė vi-šlfe svečius,

madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. TeL Michigan 
City 2799-R3.

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westernav.

__T?^pnas:
Kasdien nuo 10 v.

tokiais 
nesuti- 
su tikti 
5 rub-

ir pasakė, 
vakare jie

Svečių kvietimą kaip Nagu
čiai, taip įr Nemokšai nutarė 
sumoderninti: panaikinti spe
cialius kvieslius, o giminėms, 
gyvenantiems toliau, parašyti 
laiškus ir paprašyti, kad jie 
bulihai į vestuves atvažiuotų, 
o pbs artimuosius gimines nd- 
tarė nuvažiuoti saviškiui ir 
paprašyti, kad jie j vestuves 
atvyktų. Naručių šeimoje tą 
darbą turėjo padaryti Anta
nas, nes vestuvės buvo jo ir, 
be jo, jisai kito rimtesnio dar
bo dirbti ir negalėjo, o Nemė- 
kšų tai kvieslių.,.pareigas . pasi
ėmė atlikti jaunesnysis.iBąį'bo- 
ros brolis. Be jokių, kvieslių 
ir kitokių ceremonijų Naručiai 
ir Nemėkšai į rengiamas ves
tuves sukvietė visus 
minės, pažįstamus 
nūs. Alsos kaimo 
tuo labai stebėjosi, 
turtingi ūkininkai,
niekšai ir pasiturinčiai gyve
ną Naručiai savo vaikams da
ro tokias striukas ir paprastas 
vestuves.

Sukvietus paprastus sve
čius, reikėjo pasikalbėti ir 
apie nepaprastų svečių kvieti
mą. Nepaprastais svečiais bu
vo numatyti šie asmenys: Šim
kaičių bažnyčios klebonas^ 
Šimkaičių liredninkas ir Šim
kaičių valsčiaus staršina. Tuo

savo gi- 
ir kaįmy
gy ventoj ai 
nes tokie

sausainių i ir kitokių kepsnių, 
nė ųepajutOj kaip praėjo skir
tas laikas. Antanas dar turėjo 
susirasti griežikus, neš vestu
vės be griežikų, tai jau visai 
negaljinjas daiktas. šįimtai- 
čitiose buvo geri griežikai, bet 
jie į tokias trumpas vestuves 
visai nenorėjo eiti. Arithijas 
turėjo( griebtis reiki dinų prie
monių, kad įtikinti šinikai-

čių griežikus, kad jiems tokios 
vestuvės businčios tikrai pel
ningos. Griežikai su 
Antano išvedžiojimais 
ko ir jisai turėjo jiems 
mokėti 15 rublių. Davė 
liūs rankpinigių 
kad sekmadienio
ateitų su savo triubomis j Al
sos kaimą, tiesiog pas Nemė- 
kšus.

Štai jau ir vestuvių prad
žia. Tolimesnieji svečiai jau 
pradėjo atvažiuoti iš pat ry
to, nes visi norėjo būti vestu-

Tikrenybėje, vestuvės pra
sidėjo tuomet, kuomet prade-

DR. BRUNb J.
. ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Wtest 63rd Stf

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

HEMLOCK 9252 Į
S ’ v£; 6757* ’š; Vestern’ Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

AKIU SPECIALISTAI
DR. A JENKINS

. (Lietuvis).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
1—9 vaL vakaro ir pagal sutarti 
ufiso TeL PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 242i

DR. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone VARUS 7299

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

• pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

Tei. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 . ,

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

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

I

.• »*k\ ♦ 1 * ' • * * t į f *Klausykite tnusų radib programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. .ryto iš W. H. L, P» .stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

L UDOTUVIV DIREKTORIUS 

jaluii F. Ėudeikis 
' . . a.' ; ,• .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

■AMBVLANGE, ' 
; 'DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tęlęfoh'ai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. H'ermitage Avė. 
444? South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

KITATAUČIAI 
~1hEherzman

IŠ RUSIJOS .......
Gerai lietuviams žinomas per 38 

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 vaL vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant Šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis. . .

Tel. CANAL 3U0
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNEK
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yard 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
•2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS

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

Laidotuvių Direktoriai

nuo

8

3343 S

Vardas it

Miesto
Kamb.
Namų

| Adresas.................. -....

| Miestas ir valstija

geriausių
*7.65

Pirkite tosfe krnUtUvSsfe, bi
rios garsinasi “NAtTJIaNO- S"

.. ADVOKATAS
7 So. Dearborn SL

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų teh—Hyde Park 3395

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. Montvid, M. D.
West Town < Štate Bank Bldg 

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

, Telefonas SEELEY 7330 - 
Namų telefonas Brunswick 0597

VARds 1419

V

i-

__________ t.-H,y.įiiiinh*. ak: y.:

P. J. RIDIKAS
3354 Šd. Halsted Street

J. LIULĖVIČIUS
4348 S. Califotnia Avenue Phone LAFayette 3572

TURIME 
Koplyčias ,. 

VISOSE MIESTO
V DALYSE

•m n iu n Hitu u m n Mini n miliutu

iiiiiiiiiiiiicitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

K.P.GUGIS 
advokatas

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanic& Avenue Phone YARds 4908

VYTAUTAS TARUTIS 
—. advokatas — 

3133 ŠO. HALSTED STREET 
Tel. CALnniet 6877

Vąl. 11—2 dienų ir. 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 201,4 t . . , TeL STAte 7672 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VlCtory 2679

ANTHONY b. PETKUS
6812 So. Wėštern Avė. Phone ,GKOvehill 0142
1410 South 49thjCourt, Cicero Phone Cicero 2109

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMODTH 9022 

POCAHONTAŠ Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta 

. Perkant 5 tonus ar daugiau. 
Pales Tax ekstra. 

BLACK BANĮ) LUMP ........

boti atskirai su Antanu, nors 
tie svečiai buvo numatyti kvie
sti tiktai Nemokšų. Antanas, 
kad ir tikintis žmogus, bet su 
kunigu reikalus norėjo turėti 
Liktai bažnyčioje, d su ured- 
niilkii ir valsčiaus staršina, tai 
’cikalų turėti iš viso nenorėjo. 
Antanas gerai žinojo, kad 
Šimkaičių uredninkas jį kaipo 
lieluvišJvų laikraščių ir knygų

ciiiiiiiiaiiiiii n iiiiiii imi uliniu ui

NARIAI
A " '*

Chicagos, 
Cicero 
LietUviiį 
Direktorių 
Asociacijos

. Iv . f *
lutllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIII

COPR. 10*0, NC6OUCCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEDALLION PATTERN 2675

No. 2675—Mėgsta lovos kajpa.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

Nu. 2675

Čia įdedu 10 centų it prašau aisiilšti niah Pavyzdi No.;..

ka ir, jeigu tiktąi pasitaikytų 
prbga ir rastų, galimybę, tai su 
didžiausiu malonumu pasiųstų 
i patį Sibiro gilumą.

Senis Nemokša tai buvo ki
tokių pažiūrų žmogus: jam 
rodėsi, kad be klebono, uretl- 
nhiko, valsčiaus štaršiiios — 
tai jau menkos vestuvės.

Senis Nemokša daug kartų 
galvojo, kaip čia pdddrllis, 
kad Antanas mestų platiii'ęš 
lietuviškas khygas it l'dikrdŠ- 
čius. Jisai daug karti), aįiie tdi 
buvo sakęs savo btišiiii&ril 
Žentui; bet kol kas nuo tokiu 
darbi) atkalbėti Ahtdną btivo 
labai sunku. Aiithii’dš buvo 
protingas vyras ir šąihoniu- 
gas lietuvis, todėl hepdkehkc 
tokio žiauraus rėžimo, koks 
tais laikais buvo carinėje Ru
sijoje. Prieš senio Nemokšos 
vdtlį Ąnt'dnhs viešai ęltjl be
norėjo, nes jisai gerbi Žinojo,

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Pitone YAHds 0781

: . S. P. MAŽEIKA XARds 1138 
3319 Litudnica Avenhe YARds 1139
,m i;,, i» litinei iuifiiiįį.„mĮĮiį i į i■■ ................. ... ................................................................ i n i

LACHAWICŽ IR SŪNUS
2314 Węst 23rdlPlace ‘ Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS v
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

'tilt X Į

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijos Nariai________
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036
Residencijos Telefonas

BEVEReY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1Q4O ,
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso Valandos:
1—3 ir nuo 8—8:30 vai. vakaro

Nedėlioj pagal sutartį

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

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

t Rez. -Telephone PLAZĄ 3200

ADVOKATAI

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

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

. šventadieniais: |1 iki 12 

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

M
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branduolys), taigi genas yra 
neatsiejamas huo chromoso
mų ir chfromatino.

Minėdamas, kad žmogaus 
celė tiiri 24 chroiriošomus, no
riu paaiškinti, kad tiek jų turi 
sėklinė ląstele, germocelė, o 
šiaip organidmo ląstelės jų 
turi dvigubai dąugiau, tai 48 
arba 24 poras. Sėklinės ląstelės 
visuomet teturi pusę esamųjų 
chromosomų, antrąją pusę 
gauna iš mėters germinių ce
lių, taigi, vyro ir moters ger- 
mihėms celėms jungiantis, 
chromosomų skaičius padvigu
bėja. Vyro gėrmocelės chro
mosomai perleidžia veldimai 
tėvo savumus, o moters — mo
tinos savumus. Taigi chromoso
mų teorija yra ir germoceli- 
nė, ji glaudžiai siejama ir su 
lytine atranka, kuri, savo ke
liu, esti natūrali (pačios gam
tos kontroliuojama) ir dirbti
nė (žmogaus kontroliuojama).i

Turėdami galvoje, kad chro
mosomai veldimi iš tėvo ir iš 
motinos, galime manyti, kad 
skirtingų tėvų chromosomai 
duos naują tipą, tačiau ban-

NAUJIENOS,/Chicago, III.

fe#

££££

AMARĮLLO, TENAS. Tokios nelaimės buvo pap
rastas dalykas *Texas valstijoje po to, kai gatvės ir keliai 
liko ledo apdengti.

m

MP

M

esą kiekvienas savumas turP 
savo geną, bet praktikoje pa-J 
sirodė netaip. Genas gali būti 
kelių savumų priežastis, o, 
be to, juk genų esama marių
jų, streilinių ir kitokių. Veldi
nį!) jų savumų — organizme 
suma yra genotipas, o genoti
po, aplinkos Veikiamo, gami
nys yra fenotipas, tačiau sun
ku iš fenotipo, sakysim žmo
gaus, nusakyti ar įspėti jo ge
notipą, t. y. visus jo veldinius. 
Be to, genotipas neįmamos be 
to, genotipas neįmanomas be 
aplinkumos, o aplinkumoje yra 
daug veiksnių, keičiąnčių ir

IVflRENTBES
Paskutinis inkos gi 

minės palikuonis
Ar jis žino, kur yra paslėpti 

pasak’ngieji turtai?

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, ELL.

Selekcija yra dirbtinė veis
lių atranka, žmogaus kontro
liuojama. Toje dirbtinėje at
rankoje žmogus rūpinasi ge
rinti žmogui naudingas veislės 
ypatybes. Tačiau selekcija rū
pinasi ne visomis, nors žmo
gui ir naudingomis, veislės 
ypatybėmis, o tik tomis, kimios 
yra paveldimos, nes juk yra 
daug veislės savumų ir nepa- 
veldimų. Sakysim, gerai įtręš
toje Žemėje gerai auga ir di
deli užauga ir bet kokios veisv 
lės augalai, bet tųjų, vešliai 
augusių augalų sėklos, pasėtos 
blogoje dirvoje, ar net vidu
tinėje, vėl bus tokios, kokios 
ir anksčiau būdavo. Gerai pe
nint galima nupenėti ir bet 
kokią kiaulę, gerai šeriant ga
lima padidinti pieningumą ir 
bet kokios karvės ar dėslumą 
bet kokios vištos, tačiau tos 
visos ypatybės pablogės, jei 
pabloginsim, suprastinsim trą
šas, maistą ir kitas aplinkos 
sąlygas. Tos ypatybės nėra pa
veldimos, jos vadinamos 
difikacijomis, keitimais, 
sikeitimais, kurie įvyksta 
pinant palankias veislei 
linkos sąlygas.

Bet štai Amerikoje (JAV) 
1791 m. vieno farmerio ban
doje gimė labai trumpomis 
kojomis avis, tai buvo nukry
pimas nuo paprastos veislės 
tipo. Farmeriui patiko tokia 
trumpakojė avis, jis leido jai 
veistis, pasirodė, kad ir jos 
vaikai buvo trump a k o j a i. 
Trumpakojės avys geros gany
ti, neperšokn per tvorą, todėl 
praktiškos. Taip atsirado trum 
pakojų aviu veislė, paskui pa
vadinta ankonos veisle, kuri 
buvo labai paplitusi Ameriko
je. nors dabar ji jau ,išnykusi. 
Tok is paveldimas veislės at
stovo nukrypimas yra. .vadina- , 
mas mutacija, ar paveldimu 
kitimu.

Del šitokios mutacijos atsi
rado ne tik ankono, bet ir 
įnoriuose avys, angoms ožkos, 
įvairių rusių vištos ir II. To
kių mutacijų yra ne tik faunos 
(gyvijos), bet ir floros (aug
menijos) pasaulyje; geltonos 
citrinos spalvos pomidorai, 
geltonos avietės, baltos braš
kės, ir tt. Amerikos (JAV) 
genetikas, veldimųjų savumų 
tyrinėtojas H. M.ollcr 1927 m. 
įrodė, kad mutacijos, veldi
nį iej i kitimai, galimi ir dėl 
kintančios aplinkos, ar net 
dėl stiprių mechaninių veiks
mu. Vienos mušiu veislės at
stoves, švitindamas rentgeno 
spinduliais, jis gavo naują 
musių veislę, kuri skyrėsi nuo 
kitų tos pat veislės musių sa
vo didumu, galūnėmis, spalva 
ir net sparnais. Taigi, nelik 
gamta, bet ir žmogus gali ga
minti mutacijas, veislės veldi
nius nukrypimus, šiandien jau 
mechaniškai pagaminama daug 
mutacijų vabzdžių, augalų, 
daržovių. Gamtininkams rūpė
jo paaiškinti, kur gludi vel
dimųjų veislių savumų prie
žastis. Šiam reikalui buvo su
daryta chrmosominė hipotezė. 
Mat, ląstelėje, be protoplaz
mos, yra dar tirštesnės masės: 
bespalvis lininas ir spalvin
gasis chromatinas. Ląstelei 
skylant pusiau, šis chromati
nas formuojasi, įgyja pailgų 
lazdelių pavidalą, tosios spal
vingosios chromatino lazdelės 
ir yra vadinamos chromoso- 
inais. Tųjų chromosomų skai
čius veislėse nėra vienodas, 
bet jis yra kiekvienai veislei 
pastovus. Žmogaus ląstelė tų 
chromosomų turi 24. Tuose 
chromosomuose gludi paveldė
jimo paslaptis. Visos veldimo- 
jo organizmo ypatybės yra 
perleidžiamos i škartos kar
ta^ dhiromoaomų. Ghromoso- 
mai yra visos veldimųjų ypa
tybių sumos nešiotojai, o toji 
suma yra vadinama genas 
(veislės /veldimųjų ypatybių

štai vienuolis 
Mendelis sukergė 
žirnius su baltais, 
laukti rausvos spalvos žirnių,! 
o išėjo kitaip: 0.25 buvo rau
donų, 0.50 buvo rausvų, o 0.25 
bailų, antroj kartoj rausvieji 
mažėjo, jie arba virto raudo
nais, arba baltais, o ketvirtoj 
kartoj jau buvo tik raudoni ir 
balti, rausvųjų visai nebuvo, 
lai hibridai (maišyti) žirniai 
grįžo prie savo pirmųjų spal
vų: raudonos ir baltos. Išvada 
aiški: hibridai išsiskiria ir 
grįžta prie savo veislių. To pa- sįs 
ties Mcndelio buvo padarytas 'chromoSomų 
ir kitokis bandymas: dviejų fcrencijaęijos, išskyrimo veiks 
rusių žirniai, vieni ją apskriti' 
ir geltoni, kiti raukšlėti ir žali 
hibridai jų buvo: apskriti ir 
geltoni, jokio mišraus lipo nė
ra .Iš čia ir kilų panašių ban- mųjų savumų yra nedaug, ša- 
dymų buvo padaryta išvada: |kysim spalva, spalva ir forma, 
yia savumai lemiamieji, vy
raujantieji, šiuo atveju apskri
tas ir geltonas, kurie kitas 
ypatybes nustelbia ir sunaiki
na. Taigi, veisles maišant dau
giau šansų yra i 
mosioms, dominuojančioms y-

raudonus  ------- .—
reikėjo palybėms.

Dabar,

stebėti, kad jų hibriduose, 
rausvuose žirniuose yra dvejo
pi chromosomai: raudonų ir 
baltų, kurie būva poromis, 
kiekvieno raudono su kiekvie
nu baltu. Tačiau dėl kažkurių 
priežasčių šie skirtingieji chro
mosomai stengias išsiskirti ir 
susigrupuoti raudonų su rau
donais ir baltų su baltais, ta- 
—; polinkis prie vienarūšių 

yra hibridu di- 
* ! V

nvs

siskirti tuomet, jei paveldi-

PASIŪLOS ŽIEMAI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

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

tas. (5 gal. kėn.) gal.
Wallboard-dideli Šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda ............. 2c
Maliava, reg. $1.95, spec $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3!4c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) .. 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

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

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

Netoli Ecuadoro Guayaųuile 
gyvena Donas Louis Felipė Du- 
chicola. Jis yra paskutinis In- ‘ 
kos karalių palikuonis. Dėl to 
čiabuviai jį laiko teisėtu įpėdi
niu Inkos sosto valdovu, kurie 
praeityje valdė Peraus, Ecuado- 
ro ir Bolivijos sritis.

Istorijos šaltiniai sako, kad 
paskutinis Inkos karalius Ata- 
hualpa 1533 metais buvo nu
verstas nuo sosto ir nuteistas 
įnirti ispanų užkariautojo Piza- 
ro. Nuo to laiko išmirė ir In
kos karalių giminė. Atahualpa 
buvo paskutinis aukštai kultū
riškai pakilusios Inkos valsty
bės monarchas, kuris vald" 
šiandienines Peraus, Ecuadortf 
Bolivijos, šiaurinės Ghilės i. 
Šiaurinės Vakarų Argentinos 
sritis. Labai nuostabus dalykas 
yia, kad po 109 melų nuo In
kos valstybės žlugimo Pietų 
Amerikos Ecuadoro valstijoje 
Guayaųuilo, išlikęs toks asmuo 
kurį indėnai kelia kaip pasku
tini Inkos karalių giminės pa
likuonį.

Donas Luis Felipė Huaraca 
Duchicola veda savo kilmę iš 
paskutiniojo nelaimingo Inkos 

j valdovo, kuris kartu su visa 
l savo gimine, Pizzaro įsakymu, 
i buvo nužudytas. Tačiau jau
niausias Atahualpos sūnūs, mą ar teoriją bus galima pa- , • . . . , . .. .* •’* 1 kaip teigia padavimai, is tos

v. ~ . - i kraujo pirties buvęs išgelbėtassiu dienu, nors dar laimutė, • .; , .. c . . •’ . , ! vieno išlikimo indėno tarno.
I Tuo budu inkos giminė išsilai- 
> kė iki pat šių dienų, nors ir 
. nebegalėdama įsigyti senovės 
| galybes* ir garbes. Paskutinis 
gyvas Inkos palikuonis ir yra 
minėtasis Donas Luis Fe’ipė 
Duchicola, kuris nieko nebetu
ri primenančio senovės garsą. 
Vis dėlto dėl savo kilmės jis 
yra labai gerbiamas vietos in
dėnų. Ir Peraus valstybė pripa- 

paveldėtąją garbę ir 
Donas Luis Felipė 
Duchicola sau duoną 
Guayaųuilo miesto 

krautuvėlėje, kur jis pardavinė
ja knygas ir užsienio pašto 
ženklus.

Daug kas sau laužo galvas, 
ar šis paskutinis Inkos valdovų 
palikuonis žino paslaptinguo
sius, nežinomoje vietoje už
kastuosius Inkos turtus, ku
riuos atkasti mėgino jau anks
čiau minėtasis ispanų užka
riautojas "Pizzaro? Į tą klausi
mą Donas Luis Felipė Duchi
cola niekada neduoda jokio at
sakymo, lygiai taip pat, kaip ir 
paskutinis Inkos valdovas Ata- 
ualpa, kuris mieliau leidosi 
Pizarro nukankinamas, nei iš
davė paslėptuosius turtus, ku
rie visiems laikams yra virtę 
neįspėjama paslaptimi.

Selekcijai, kuri yra laiko
moji genetika, svarbu butų ži
noti ir rūšis genų (gerai veldi
nių, blogai. veldinių, visai rie- 
veldimų), be to, genotipo są
veiką su aplinka ir tokios są
veikos padarinį, fenotipą. Ta
čiau šių dienų gamtos mokslui 
dar. nėra čia viskas aišku. Sa

ra dar aišku, kas yra genas ir 
kokia jo prigimtis, nėra ži
noma, kaip genotipas veikia 
aplinką, nėra aišku, kaip ir 
kuriais dėsniais aplinka veikia 
ir keičia genotipą. Taigi, gali
me sakyti, jog patys svarbieji 
genetikos ir selekcijos klausi
mai nėra dar išaiškinti, juos iš
sprendus, nėra jokio abejojimo, 
bus išspręsta ir veislių kilmės 
ir veislių evoliucijos, o be to, 
ir taikomojo veislių kitimo, 
Selekcijos problema. Tuomet 
žmogus apie veislių kilme ir 
evoliuciją ne tik kalbės, bet

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAT 
HOLLYVVOOD INN Prop. 

Svetainę renduojam susirinki 
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, Iii.
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SPECIALI

Pasiūla
(paveldi ne visus, o tik kai kti- 

prisiminę raudonus riiios savumus, na ir grįžti 
prie pirmųjų tipų, veislių jau 
būna sunku.

Taigi maišant kelių vc'klimų
savumų rūšių atstovus, visiio- galės dėsningai naujas veisles 
met galima laukti naujų, (laž-,paUai gaminti, kergdamas vei-| 
nai ir pastovių rūšių. Daugelio sies, keisdamas aplinką, tuo- 
savumų junginiai duoda nau- kart veislių evoliucijos problc- 
jas rūšis ir tos rūšys 
būna jau pastovios, 
begrįžta prie savo

t. y. ne- tikrinti bandymais. Juk jau ir 
pirmykš-

IIKE<

Garantuotu arba 
pinigai grąžinami

GUARANTEE
MOHEY-BACK

cių rusui
Tai nei Mendelis, 

delizmas, nei gobėti 
negr.įamią į JJąrfino 
naujų veįjšių kilmės, 
papildo? ir paaiškina.

naminių gyvulių, insektų, me
džių, augalų, daržovių ir tos 
naujos ' 'Veislės ' yra pastovios,

nei men- 
:a ne tik 

teorijos 
bet ją 
Geųeti-

kosdėsniais remdamos šiandien 
žmogus gali patsai gaminti

netikus • dinamikos, formulų 
žmogus šiandien net gali iš 
anksto pasakyti, kokią naujo
ji veislę bus, okius maišomųjų 
veislės savumus paveldės. /.

Seniau genetikoje, paveldė-

bel bus sunkesnis išsiskyrimo 
procesas, jeigu veldimųjų sa
vumų bus daug, nes-čia savu
mų susikryžiavimas yrą dE 
dėsnis, painesnis, o be to ir 

išlikti lemia-j lemiamieji savumai ' silphes-
• niuosius naikina, taigi hibridai jimo moksle, buvo manoma

gai (dcscendencijos) hipote
ze negriovė evoliucijos, bet 
pati sutirpo evoliucijos teori
joj. Anglijos ir Amerikos ge
netikai nebemato prieštaravi
mų tarp genetikos ir veislių 
evoliucijos. —“L. Ž.”

Remkite tuos, kurie 
(garsinasi

kilnybę.
Huaraca

AN*'

"dantinių
"OTŲ

10 mėnesių 
užmokėti

VULCANITE PLEITAI $| I G(1 
Apribotam Laikui Tik VH

• Drūti ir Gyvi ■ I u.z
• Ružavi Gumai vie”
• Išrodo Natūralus.. ”4

Be stogiuko, permatomi ir dali
niai pleitai—Ateikite apskaičia

vimui DYKAI.
SPECIAL
GRAŽUS

EXCELITE 
FLEITAS po780

Kiti iki
į Atsinečkit S| skelbimą! 
įlįs SO.OO perkant 
įvertas “ naujus pleitus.

FLEITAI 
TAISOMI 

Taip $ « .00 
žema! 
kaip
PleitaM trami
nami nuo 
{spaudų (rau
tų nuo lais- 
niuotų dan
tistų.

VISAI RUŽ. 
Nesunaikina* 

narni po

*1200
$35.00

Gavote DAUGIAU negu tikėjote

Hitam Wa!kersDe luxe

Excel Dental Lab
32 W. VVASHINGTON ST. 

Tel. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

arcus
.. KADA BOLĖ PATAIKĖ 

TIESIAI Į SKRYBĖLĘ!

duoda jums DAUGIAU 
negu tikitės viršutinės 
kokybės skonyje!

Carr-Moody Ir 
Litwinas Jums 
Patarnaus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

90 proof
—už mažiau negu tikę 

tumete mokėti

Namų savininkai gali sutau
pyti daug pinigų ant kuro iš
laidų, jeigu savo namuose įrengs 
žieminius langus “storm-win- 
dows”.

Tų pataria daryti Stanley 
Litwin, lietuvis ir vienas iš sa
vininkų Car-Moody Lumber 
kompanijos, 3039 So. Halsted 
Street.

Carr-Moody lentų įstaiga šiuo 
laiku turi pilną pasirinkimą 
storm-sash ir panašių žiemai 
namams reikmenų.

“Jei dabar pridėsite keletą 
dolerių prie savo namų,” sako 
Litwin, “per ateinančius mėne
sius tie doleriai jums kelerio
pai sugrįš.” (Sk.)

DOCTOR’S AMAZING LIQUIO
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
<extemally caused)

COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried without 
success for uttsightly surface pimpiai, 
blemishes and similar skin irntations, 
here’a an amazfagly successful doc- 
tor's formula—powerfully soothing 
Lionid Žemo—which quickly relievea 
itening soreness and starta nght in to 
help natūra promote KAST healing. 
80 years contlnuoua success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec-

jnay need Ėxtra Si

V;.
B
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian NeWs Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 9? Halsted St., 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Sutaikė 186 ginčus pramonėje
Prezidentas Rooseveltas įsteigė prieš keletą mėnesių 

Apsigynimo Komisiją, į kurią įeina, be kitų narių, ir dar
bininkų atstovas. Šitai atsakomingai vietai tapo paskir
tas rubsiuvių “amalgameitų” unijos prezidentas, Sidney 
Hillman.

Jam ir jo suorganizuotam padėjėjų štabui tenka rū
pintis, kad įmonėse, kurios dirba krašto apsaugos reika
lams, butų tinkamos darbo sąlygos, kad butų išklausyti 
ir apsvarstyti darbininkų reikalavimai, — antra vertus, 
kad darbininkai kooperuotų su valdžia.

Nuo to laiko, kai ši įstaiga pradėjo veikti, kilo įvai
riose amunicijos ir karo medžiagų dirbtuvėse 209 ginčai 
tarpe darbininkų ir darbdavių. Hillmanui ir jo štabui 
jau pavyko taikiu budu išspręsti 186 ginčus, išvengiant 
streiko arba lokauto. Tik keliuose atsitikimuose darbo 
komisionieriaus pastangos nebuvo pilnai sėkmingos. Ryš
kiausias jų tai — Vultee lėktuvų dirbtuvės streikas, ku
ris tęsėsi 12 dienų. Šitas konfliktas iškilo netikėtai, pir
ma negu Washingtonas patyrė, kad darbininkai rengiasi 
streikuoti.

Darbo sustojimai dirbtuvėse, kurios gamina lėktuvus 
arba kitokius karo pabūklus, galėtų labai pakenkti Jung
tinėms Valstijoms ir Anglijai, kurios gyvybė šiandien 
priklauso nuo to, kiek materialinės pagalbos ji gali gau
ti iš Amerikos. Todėl darbininkų atstovas Apsigynimo 
Komisijoje, kuris padeda sutaikyti ginčus pramonėje, at
lieka be galo svarbų patarnavimą šiam kraštui ir viso 
pasaulio demokratijai. Jeigu Hillmanui ir toliaus .seksis 
taip, kaip iki šiol, tai jisai pasidarys, kaip sakoma, dide
lis žmogus.

Juokai iš nelaimės
Aną dieną buvo pranešta, kad vienoje stovykloje 

Newfoundlande anglų kareiviai yra priversti skirti vo
kiečius ir italus belaisvius, kuomet jie susipeša. O pešty
nės tarp jų kyla iš to, kad naciai juokiasi iš fašistų, ku
riems taip prastai klojasi Italijos kare su graikais.

Tai nepaprastas reginys, kad anglams tenka ginti 
vieno “ašies” partnerio belaisvius nuo kito “ašies” part
nerio belaisvių!

Bet jeigu iš italų juokiasi vokiečiai, tai dar labiau 
iš jų juokiasi fašistų priešai. Juo daugiau graikai pila 
juodmarškiniams į kailį, juo dažniau pasirodo spaudoje 
visokių “džiokų” apie Mussolinį ir jo nenugalimus legio
nus.

Žnąonės paprastai iš kits kito nelaimės juokų neda
ro. Bet kuomet suklumpa pagyrų puodas ir akiplėša, ku
ris užpuldinėja ramius kaimynus ir grasina juos “sunai
kinti”, tai tokiam gaivalui niekas neturi užuojautos. Visi 
iš jo juokiasi — iš jo ir iš tų, kurie jam tarnauja arba 
eina su juo išvien. ;

Pasaulis šiandieil'juokiasi iš Mussolinio ir jo karei
vių. Dalis tos pašaipos tenka ir fašistų partneriui, Hit
leriui. Matyt, jau ir Stalinas ėmė bijoti, kad ir jo “ma
jestotas” gali nukentėti, kuomet jisai taip susiartino su 
“ašim”. Todėl paskutinėms dienoms Maskva leidžia gan
dus, kad ji heturinti nieko bendro su nacių ir fašistų pla
nais Balkanuose (o kokiu budu Stalinas gavo Besarabiją 
ir Bukoviną, jeigu jisai su tais banditais neturėjo “nieko 
bendro”?).

Jeigu Mussoliniui butų pavykęs ‘‘blitzkriega^’ Grai
kijoje, tai Šiandien spauda jį garbintų, kaip herojų, ir 
Hitleris su Stalinu didžiuotųsi, kad jie turi tokį garbin
gą draugą. . .

Ar komunistai užsiregistravo sovietų 
konsulatuose?

> ■ ■ -. U L JI'- ■ I f...

Po to, kai Maskvą pagrobė Lietuvą, sovietų pasiun
tinys Jungtinėse Valstijose paskelbė, kad visi Lietuvos 
piliečiai, kurie gyvena Amerikoje, turi užsiregistruoti 
pas sovietų konsulus. Kitaip jie neteksią pilietybės teisių 
Lietuvoje; prarasią savo turtą, jeigu kokį turi Lietuvoje; 
negalėsią gauti pasų, norėdami keliauti į svetimas šalis, 
ir neturėsią teisės į savo gimtąjį kraštą sugrįžti.

Komunistai ragino, kad lietuviai tą sovietų ambsfežb

Užsakymo Mama:
Chicagoje—paštu:

Metams .......... ... .................  $8.00
Pusei metų .—__________ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui ...... .?..___  .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ___ *_______  3c
Savaitei _______ ______ __18c
Mėnesiui ............. .................. 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ----------------  $5.00
Pusei metų ......—~................  2.75
Trims mėnesiams ................. 1.50
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui ________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _______ _—$8.00
Pusei metų ----- -------- ......—.. 4.00
Trims mėnesiams ......   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Qrderiu kartu su užsakymu.

derina su vergija, nepasiduoda 
pavergiama. Savo darbais, kan
čiomis ir krauju jie praskynė 
kelią — o mes ateityje priva
lome tęsti.

PHILIP MURRAY PRIEŠ 
BOLŠEVIZMĄ

Kai ii CIO prezidento vietos 
pasitraukė John L. Lewis, į tą 
vietą tapo išrinktas Philip Mur- 
ray, buvęs CIO vice-preziden- 
tas ir ilgametis Lewiso draugas. 
?ats Lewis jį nominavo, o Hill- 
manąs nominaciją parėmė.

Dabar daugelis žmonių ban
do atspėti, kokios politikos lai
kysis naujasis CIO prezidentas: 
ar jisai seks Lewiso pėdomis? 
Kai kurie mano, kad Murray 
darys tą, ką jam patars Lewi- 
sas. Kiti laikosi visai priešingos 
nuomonės. Jie nurodo tą faktą, 
kad Atlantic City konvencijoje 
Murray atsisakė pasiduoti Lew- 
iso valiai, kuomet | pastarasis 
pasiūlė jam savo vietą.

Philip Murray atsakė Levv- 
isui: aš sutiksiu būti CIO pre
zidentu tiktai tuomet, kai kon
vencija suteiks man, pilną galią 
suvaldyti tuos gaivalus, kurie 
knisasi po Amerikos demokra
tijos 'pamatais, pirmoje vietoje 
— komunistus. Per ištisą savai
tę Leyvisas bandė jį' perkalbėti, 
bet negalėjo. Vienas laikraštis 
rašo:

“Prieš sutinkant eiti į tą 
vietą, jisai (Murray) parei
kalavo, kad butų priimta re
zoliucija, pasmerkianti naciz
mą, fašizmą ir komunizmą. 
Tai buvo vienas iš pagrindi
nių konvencijos klausimų. 
Tokios rezoliucijos reikalavo 
komunistų priešas Hillma- 
nas. Lewisas išsisukinėjo ir 
šaukė, kad tie, kurie prikai
šioja CIO esant komunistų 
įtakoje, ‘meluoja savo barz
da ir savo pilvu’. Bet, galų 
gale, jisai n|isileido>fRezoliu
cija buvo priįmtą.A
Iš to galima numanyti, kad 

naujasis CIO prezidentas nebus 
Lewiso klapčiukas. GaLmas 
daiktas, kad industrinės unijos, 
jam vadovaujant, prieis prie 
taikos su Am. Darbo Federaci
ja.,

KARAS IR KRIKŠ
ČIONYBE

Neseniai šioje vietoje mums 
teko kalbėti apie asmenis, kurie 
remiasi Kristaus prisakymu 
“Neužmušk”, priešindamiesi ka
rui, kareiviavimui ir registra
cijai.

Dabar pastebėjome Marijonų 
laikraštį, svarstant karo klausi
mą iš kito galo, bet taip pat 
krikščionybės vardu. Anglijos 
parlamente vienas atstovų iš-

Lietuva pasaulio valstybių aikštėje
Rašo Dr. PRANAS ŠACIKAUSKAS

(Tęsinys)
Musų tautos gaivumas.

Musų tautos išbuvimas ilgus 
amžius vergijoje ir per tą laiką 
tienUtautimas, neišnykimas, ne- 
pasidavimas svetimųjų įtakai, 
išlaikymas tautos gyvybės šal
tinių — kalbos, papročių, savi
tos kultūros, rodo, kad jos gy
vybės šaltinis toli gražu neišse
kęs, ji dar gaji, stipri. Paverg
tai, bet gyvai, sveikai ir sąmo
ningai iuiitai visuomet atsiras 
savigarba, kils kovos instinktas 
kovoti dėl savo teisių, dėl lais
vės, dėl geresnės buities. Ir tas 
kovos instinktas musų tautoje 
jau kilo ir plečiasi pagal amži
nąjį kovos dėsnį, bręs kovos 
principais, idėjomis ir realizuo- 
sis vėl laisve ir nepriklausomy
be.

doriaus reikalavimą išpildytoj. Bet ar patys komunistai 
jį pildo? Ar komunistų šulai, kurie neturi Amerikos pi
lietybės popierų (o tokių yra ne vienas^, užsiregistravo 
pas sovietų konsulus ?

kėl§ sumanymą, kad reikėtų 
nutraukti mųšius 48 valandoms 
per Kalėdas, tarpininkaujant 
tarp kariaujančiųjų valstybių 
Romos papai.

Paminėtasai laikraštis Šitaip 
kritikuoja Anglijos premjerą 
kuris tam sumanymui pasiprie
šino :

“Tai negražu, Mr. Church- 
iii. Tamstos pasipriešinimas 
bent per Kalėdas sustoti lie
ti nekaltą žmonių kraują 
yra prieškrikščioniškas.

“Krikščioniškai tautai ka
riauti per Kalėdas, Kristaus, 
Taikos Kunigaikščio, gimu
sio šventėje, yra negražu, ne
žmoniška.

“Po vieno, kito panašaus 
p. Churchillo elgesio pasau
lis pradės abejoti, ar yra 
bent kiek nuoširdumo anglų 
vyriausybės pareiškimuose, 
kad ji, kariaudama su na
ciais ir fašistais, tarp kitų 
dalykų, turi tikslą gint krikš
čionybės idealus.”
Abejojimas yra, kaip sako

ma, išminties pradžia. Pas mus 
čia irgi pradeda kilti abejone: 
ką gi, iš tiesų, krikščiohybė sa
ko apie karą?

Vieni aiškina, kad krikščio
nybe griežtai draudžia lieti 
kraują. Kiti mano, kad lieti 
kraują galima, bet turi būti kil
nus tikslas, dėl kurio liejama 
kraujas, pavyzdžiui — krikš
čionybės idealų gynimas.

Bet kuomet ateina krikščio
nių švente Kalėdos, tuomet jau 
ir geram tikslui lieti kraują ne
galima !

Jeigu karasį yra nepateisina
mas, tai jį rčtĮda sustabdyti ne 
48 valandom|| bet visiškai. O 
jeigu jisai yra pateisinamas ir 
remtinas, taU jisai ncpasidaTP 
blogas per Kalėdas, kuomet 
krikščionys švenčia Jėzaus gi
mimo šventę..

Karo eigą, |lėja, yra kitokia, 
negu darbo, kuris pagamina 
žmonėms maistą, drabužius ir 
gyvenamas trobas. Darbo va
landas galima sureguliuoti, pa
skiriant tam ftikrą laiką poil
siui, pramogoms ir šventėms. 
Karo mūšių laiką šitaip sutvar
kyti negalima; Kariuomenė ne
gali padėti ginklus ir eiti gul
ti, atlikusi tam tikras valandas 
mūšių lauke.

Be to, musių pertrauka pri
klauso nuo abiejų kariaujančių
jų pusių susitarimo. O ar su 
Hitleriu arba Mussoliniii galima

Nerėikia rankų nuleisti.
Kovos dėl nepriklausomybės 

idėja pradžioje, savaime su
prantama, nebuvo ryški, ji glū
dėjo gal dar pasąmonėj ir pasi
reiškė tik noru išlaikyti savo 
kalbą, noru laisvai kalbėti savo 
gimtąja kalba, noru apsaugoti 
nuo sunykimo savo dvasinio 
turtų lobyno; o to pasiekus, su
sikuria idėja bent dalinės juri
dinės laisvės, noras bent kai 
kuriuos savo gyvenimo reikalus 
tvarkyti savarankiškai. Paga
liau, susidarius palankioms ap
linkybėms, griebiamasi kurti vi
sišką nepriklausomybę, siekia
mą visiškos dvasinės ir fizinės 
laisvės. Jėgų santykio atžvilgiu, 
nepriklausomybės kūrimo pra
džia vyko maža kuo geresnėse 
sąlygose, negu dabar — kieki
nės persvaros sudaryti negalė 
jo tikėtis nei viename fronte, 
bet instinktyviai nuo kovos ne
atsisakyta, rankų nenuleista. 
Pabrėžiu — instinktyviai, nes 
realiai galvojant dvasia butų 
sugniužusi ir nieko nebūtų pa
siekta; juk atrodo sveikam pro
tui neaprėpiama, kaip galima 
buvo beveik iš nieko (medžia

f •
kokį nors susitarimą padaryti? 
Kas lik su jai$ tarėsi, tas buvo 
apgautas. ,

Musų nepriklausomybes at
gavimas, tai vienas ryškiausių 
pavyzdžių, kuris patvirtins ko
vos dėl būvio dėsnį. Musų tau
tos kova dėl laisvės ryškiai pa- 
vaižduos, kad laimėjimas ne
priklauso vien nuo fizinių jėgų 
santykio, bet gludi žmogaus 
dvasioje, jo nęruose, siekimuo
se. į.

Kovos Instinktas.
.r > ■

Kodėl tie pirmieji musų tau
tos kovotojai — idealistai ma
tydami mažą, vargingą, slegia
mą milžiniškos galybes savo 
tautą, panoro ją prikelti, kodėl 
drįso stoti į tokią nelygią kovą, 
kada tuomet atrodė nebuvo jo
kios vilties laimėti? Dėl to, kad' 
jie buvo gyvi, dėl to, kad Juo
se nebuvo miręs kovos instink
tas, žmogaus didybė, ktiri nesi- 

giniu požiūriu) ir su tuščiomis 
rankomis kurti tokį didelį daly
ką, kaip valstybę. Ne viends 
prašalaitis iš šalies žiūrėdamas 
ir tariamai realiai galvodamas.
is musų darbų gal tik šypsojo
si, nes jokiu budu netikėjo, kad 
būdami silpni fiziškai, galėtu
me ką padaryti. Bet jis apsiri
ko, nes nesuprato ir neįkainojo 
musų dvasinių jėgų, nesiskaitė 
su kovos dėl būvio dėsniu.

Šiais principais ėjo ir eis mu
sų tautos gerieji vaikai, sau tei
sių ir laisvės iškovoti, o taip 
pat ir nepriklausomybės, sava
rankiškumo atgauti ir ją išsau
goti.

Lietuvio išeivio pareigos.
Lietuvio — išeivio pareigos 

busimose kovose dėl LIETU
VOS Laisvės atgavimo, labai 
sunkios, atsakingos, bet ir gar
bingos. Šiandien lietuvis gyve
nantis svetur yra lygus Nepri
klausomybes karo savanoriui, 
nes jis tas pačias prievoles pats 
pasiima savo noru, iš to netu
rėdamas jokios asmens naudos. 
Išeivis pasiimdamas tokias prie
voles, parodo savo idealizmą, 
aukščiausią patriotizmą, pilieti
nį sąmoningumą ir ryžtingu
mą. O tautų kovoje dėl buvo 
ryžtumas, drąsumas yra lemia
mieji veiksniai.

(GALAS)

Lietuvių kalbos reikalais
MUSŲ RAŠYTOJAI IR OKUPACIJA

Visa visuomenė priešinga 
įsibriovėiiams.

Kai istorikas nagrinės 1940 
Lietuvos okupaciją, tai jis ras, 
jog visi visuomenes sluoksniai 
buvo priešingi “raudonajai” 
krašto okupacijai.

Didelė. Lietuvos ūkininkų 
dauguma, pasiturintieji ir ne
turtingieji, niekad bolševikams 
nesimpatizavo, nes jie žinojo, 
kad iš jų nieko gero negalima 
laukti.

Lietuviški darbininkai nero
dė didelio džiaugsmo, nes ko
munistų agentai turėjo eiti iš 
namų į namus, ir įsakinėti dar
bininkams eiti į gatves ir 
“džiaugtis”. Savo iniciatyva jie 
niekur nerodė jokių simpatijų 
įsibrovusiai Maskvos kariuome
nei. į

Stiprus Lietuvos tikybininkų 
luomas taip pat nenorėjo oku
pacijos, nes jis žinojo, kad nie
kad jis neturės tokių privilegi
jų, kurias turėjo Smetonos vieš
patavimo laikais.

Pramonininkai irgi bolševikų 
nenorėjo. Stipresnieji žinojo, 
kad jų įmones bus suvalstybin
tos ir sunaikintos. O silpnesnie
ji, kurie savo dirbtuvėles įkurs 
ilgu prakaitu ir viršvalandžiais, 
žinojo, kad sovietų tvarkoj vis
kas nueis vėjais.

Lietuvos kariškių sluoksnis, 
tegu jis buvo Voldemaro ir 
Smetonos iškastruotas, taip pat 
nenorėjo atsidurti .raudonųjų 
komisarų paklusnybčn. Smeto
na juos visą laiką už nosies ve
džiojo, išdildė kariškos garbes 
jausmą ir krašto apsaugos rei
kalu supratimą, bet vis dėlto jie 
nenorėjo atsidurti rusų valdžio
je.

Retas istorijoj atsitikimas.
Toks vieningas visų visuome

nės sluoksnių nenoras priimti 
okupaciją retai istorijoj pasi- 
taikb. Jis nėra žinomas Lietu
vos istorijoj ir retai pasitaiko 
kituose kraštuose.

Kai Ilitleriš okupavo Fraucu- 
ziją, didžią jų prUmoliininkų -- 
Comite dės Forges atstovai 
jau turėjo iš Goeringo garan
tijas, kad jų turtai bus tėšpek- 
tubjami ir pelnas garantuotas. 
Tiktai tada jų atstovai ir atida
rė vokiečiams duris į Francuzi-

Kai vokiečiai ir italai panoro 
pavergti Ispaniją, feodalų atsto
vai mielaį su jais bendradarbia
vo Įr padėjo panaikinti lęraštej

laisvę ir teisinę tvarką. Ispani
jos sukilę generolai buvo vien 
tiktai feodalų noru vykdytojai. 
Bet Lietuvoj nerasime nei vie
no visuomenės sluoksnio, kuris 
būtų norėjęs bendradarbiauti su 
okupantais, nes nei vienas vi
suomenės sluoksnis nieko gero 
iš jų negalėjo laukti.

Ne dyvas, kad penktoji Mas
kvos kolona — Lietuvos Komu
nistų Partija — visai neturėjo 
žmonių, kurie galėtų viešame 
gyvenime pasirodyti. Kai reikė
jo krašto visuomenei tarti atsa- 
komingas žodis, tai turėjo ieš
koti žmonių, kurie nieko bend
ro su komunistų partija neturė
jo, jos ideologijai nepritarė ir 
labai dažnai ją kritikavo.
Išimtį sudaro musų rašytojai ii 

laikraštininkai.
Išimtį iš visų visuomenes 

sluoksnių sudaro lietuviški ra
šytojai ir daugumoje nenusise
kę laikraštininkai. Niekas taip 
aktyviai nepadėjo rusams oku
puoti Lietuvos, kaip šie garbin
go amato atstovai, kurie labai 
negarbingai pasielgė.

Kraštą pagrobę įsibrovėliai 
labai nejaukiai jautėsi, nes vi
suomene nieko bendro su jais 
nenorėjo turėti. Rašytojai ir 
laikraštininkai jiems padėjo įsi
stiprinti krašte.

Kai Antanas Merkys gavo 
Smetonos raščiuką, kuriame 
buvo įgaliojamas eiti preziden
to pareigas, visiems buvo aiš
ku, kad LietUvū jau neturi pre
zidento. Dekanozovas susiranda 
nenusisekusį laikraštininką Jus
tą Paleckį ir padaro jį prezi
dentu.

Kai Merkys pamatęs, kad jį 
labai negarbingai “apleido tau
tos vadas”, pats nutarė į Rygą 
išvažiuoti, Lietuva neturėjo mi- 
nisterio pirrtiihinko, Dekanozo
vas paskiria rašytoją Vincą 
Krėvę-Mickevičių laikinai eiti 
minis torio pirmininko pareigas. 
Kai stigo užsenio reikalų minis- 
terio — Krėvei pavedė ir užsie
nio reikalą ministerijos portfe
lį.

K Kai komunistai neturėjo 
žmogaus, kuris galėtų infor
muoti Lietuvą apie krašto oku
paciją, paskyrė laikraštininką 
Kostą Korsaką radijaus vedėju. 
Jis apsiėmė Lietuvos gyvento
jas įtikinti, jog didžiausia kraš
to nelaimė — raudonos armijos 
okupacija — yra didžiausia lai- 
111^ „ ' ... -.....•....... .....

Kai neturėjo nei vieno profe
soriaus ar mokslo Žmogaus 
švietimo ministerijos prylakyj 
pasodinti, tai tą darbą apsiėmė 
atlikti rašytojas Antanas Venc-
lova.

Kai reikėjo tenkinti Stalino 
norą^ atnešti Lietuvos nepri
klausomybės mirties pareiškimą 
Maskvon ir padėti ties “visa
galio valdytojo” kojomis, tą 
darbą apsiėmė atlikti rašytojas 
Petras Cvirka, Salomėja Nėris 
ir kiti.

Kai reikėjo likviduoti Lietu
vos spaudą, to darbo ėmėsi 
laikraštininkas Jonas Šimkus. 
Jis likvidavo visus laikraščius. 
Paliko tiktai bolševikiškus. .

Musų kraštas be pranašų.
Tvirtinama, kad poetai ir ra

šytojai yra tautos pranašai. Bet 
ir šiuo atveju Lietuva yra la- 
biau nuskriausta daugiau, negu 
kiti kraštai.

Ligi šiam metui Lietuvos ra
šytojai nepagamino nei vieno 
veikalo, kuriuo galėtume pasi
didžiuoti pasauliniame maštabe. 
Nė vienas lietuviškas rašytojas 
nesugebėjo atsistoti dvasios ga
liūnų eilėse ir neparodė kokiu 
budu nelaimingas musų kraš
tas galėtų skintis kelią į švie
sesnę ateitį.

Blėdies savo kraštui lietuviš
ki rašytojai labai daug padarė. 
Kai kurie jų jau ir šiandien sa
vo veiksniais gėdisi. Istorija pa
smerks jų poelgius labiau, negu 
kitų nepriklausomybės prarade-

Džiugina tiktai ta aplinkybe, 
kad vis dėlto ne visi rašytojai 
nuėjo giesmių giedoti okupan
tams, nors su jais ir maršuoja 
didele jų dauguma.

Kazys Varkala

Margumynai
Koksai žemaitis tarna

vo Garibaldžio ;
armijoje.

1802 m- Diktariškio dvare, 
Šiaulėnų valsčiuje gimė Pran
ciškus Šcnicta. Išėjęs mokslus 
Raseiniuose ir Vilniaus univer
sitete, jis norėjo stoti į rusų 
kariuomenę. Rusų kariuome
nės vadui nusistačius prieš 
lietuvių priėmimą į armiją, jis 
šio savo sumanymo neįvykdė. 
1830 m. atvykęs atostogų į sa
vo gimtinę, jis gavo žinių apie 
ruošiamąjį sukilimą ir pateko 
į jo sukitrį. Sukilimo metu jis 
rūpinosi ginklais, amunicija, 
sudarė net savo sukilėlių būrį 
ir kovojo su rusais Šiaulių a- 
pylinkese. Už veiklumą Gel
gaudas buvo suteikęs jam ma
joro laipsnį ir paskyręs į že
maičių valdžią. Sukilimui ne
pavykus, kaip ir daugumas va
dų, turėjo sprukti i.užsienį.

Pasprukęs nuo rusų, šemeta 
nuvyko į Prancūziją. Netrukus 
čia jie stojo į gen. Gerardo 
kariuomenę, kuri padėjo bel
gams, kariavusiems dėl nepri
klausomybės su olandais. Vė
liau jis kariavo Egipte pašos 
Mahmet Ali eilėse, sukilusiose 
prieš Turkijos sultoną- Apie 
1848 m. jis atvyko i Italiją ir 
įstojo į garsiojo Garibaldžio 
kariuomenę. Tuo laiku Gari
baldi kaip tik kovojo už Itali
jos laisvę. Yra žinių, kad Še- 
meta tuose karuose pasižymė
jo ir įsigijo tokį didelį Garibal
džio pasitikėjimą, jog tas jį 
paskyrė savo adjutantu.

Iš visko matyt, kad šio 
žemaičio butą žmogaus, nepa
prastai branginusio no tik sa
vojo, bet ir kitų kraštų laisvę. 
Tačiau jis domėjosi ne vien 
tik laisvės karais. Jis taip pat 
daug dėmesio skyrė ir menui, 
mokslui, kultūrai, gerai supra
sdamas, kad be šių dalykų nei 
viena tania negali būti ilgai 
gyva. Jis mirė 1882 m. Drezde
ne. Ten ir palaidotas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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STATYS MEDINIUS BARAKUS 
LIETUVOJE

Lietuviams teks gyventi barakuose, kadangi kacapai iš 
jų atėmė butus. — Betvarkė fabrikuose ir jmonėse. 
— Gyva prekyba Lenino ir Stalino “abrozais”. 
Visokios “brigados”1. — Studentų “uždaviniai”.

Susidarius stačiai katastro- ninkai dirbo stachanoviškai, 
fingai padėčiai dėl butų stokos tad remonto laiku ir nepada- 
Kaune ir kituose Lietuvos mie- rė. švietimo komisariatas įsi- 
stuose, keliamas klausimas apie kurs trijų aukštų namuose Vo- 
medinių barakų statybą. Tokie lano gatvėje, kuri yra tarp Pi- 
barakai dar šį rudenį busią pra- lies ir šv. Onos gatvių, 
dėta statyti Kretingoje. Taip 
pat Kaune burmistras Garmus 
yra paruošęs projektą medinių 
namų statybai iš lentų. Projek
tas numato net 1,720 butų pa
statymą, bet tam reikalui rei
kėtų 15 miiionų litų. Burmist
ras Garmus kreipėsi į vyriau
sybę, prašydamas jo projektą 
paremti. Kaip reaguos vyriau
sybė, dar nežinia. Ypač gyven
tojų vąrgai didėja, artinantis 
žiemai, nes tūkstančiai žmonių 
šiaip taip skursta malki] sandė
liuose, palapinėse ir 1.1.
’ Kauno miesto savivaldybės 

butų skyrius viešai praneša, kad 
jis kambarių bei butų visiškai 
neturi, todėl gyventojai prašo
mi į jį tokiais klausiniais nesi
kreipti. Aišku, landynėse skurs- 
tantieji gyventojai menkai te- 
nusiramins, iš butų skyriaus 
patyrę, kad “butų krizei paša
linti, vyriausybė ir partija deda 
visas galimas pastangas.” Kau
no gy ventojai vėl galėtų pradė
ti normalų gyvenimą, jei išsi
kraustytų raudonieji okupantai 
ir GPU vaidininkai.

lano gatvėje, kuri yra tarp Pi-

Profesinių sąjungų centro 
biuro pirmininkas paskelbė spe
cialų nutarimą apie tai, kad 
profesinės sąjungos turinčios 
dalyvauti “socialistinio turto” 
apsaugoje. Biuras kviečia visas 
profesines organizacijas kovoti 
dėl švaros ir tvarkos palaikymo 
fabrikuose, įmonėse, valstybi
niuose ūkiuose, krautuvėse, į- 
staigose. Reikalaujama, kad į- 
monės neįsileistų pašalinių 
žmonių ir įvestų įleidžiamuo
sius leidimus, kad butų įsteig
ta nuolatinė apsauga viduje ir 
iš lauko, kad butų tinkamai 
sutvarkytas priešgaisrinis in- 
vėntorius ir įvesta griežta visų 
gamybinių vertybių ir jų reali
zavimo atskaita.

n

N A U JIE N V-A CM E Telenhoto
GRAND RAPIDS, MIGH. 

—Krank D. McKay, stam
bus republikonų politikie
rius, kuris pakliuvo į bėdą 
už išgavimą prigavingu bil
du $500,000 iš degtinės ga
mintojų.

Margumynai

Kur yra seniausias 
paminklas?

SU.

JULIUS KESSLER 
85 
tin.

MR iii:- NEMĖGSTU 
didžiu gyvuliu me

džioti — RIZIKA 
DIDELfi

15c
STIKLIU

KAS

MR. HATT:- TAI 
SUMEDŽIOTI ŠVEJiNIOS 
KESSLER’S paintuke

* w. v;»

S

BLĖNll—A BLENtlKI) IvilisKEV. ’ 75'4 A’,Nėutmi’’WSpirtta
86 Proof (nince Oct. 1M). Julius Kesslėr Distillifik' Co., JnC..

KESSLER’S PRIVATE 
distilli'd from Orahi 
Baltiinorc. Md.: Lawrenccburgr. Indiana

BRIDGEPORT ROOFING AND 
6HEET METAL CO.

9214 S. Raiste* Št VlCtory 4965
Stogus, tyrias, stoglangius n 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuviški,
Žyduką

Nathan Kamei
MUTUAL LIQUOK
CO. — Wholesale

470? S. Halsted Si
Tel Boulevard 0014

Profesorius Maspėro sako, 
kad Seniausias paminklas esąs 
Egipto sfinksas, kurs yra ne
toli Gizelio piramidės. Tai yra 
dideliausia statula, iškirsta iš 
uolos. Sfinkso kūnas yra 63 
metrų ilgumo, pati galva nuo 
kaktos iki viršugalvio — apie 
10 metrų, ir galvos plotis — 
beveik 5 metrai. Statulos aukš
tumas, nuo apačios iki viršugal
vio — 22 metrai... Sfinksas, iš
skiriant tiktai galvą ir pečius, 
per ilgus metus buvo smėlio 
užneštas ir tiktai pastaraisiais 
metais buvo dalinai atkastas. 
Mahometonai fanatikai apdau
žė statulos nosį ir akis. Statu
la buvo kadaise raudonai nu
dažyta; šiek tiek dažų dar ir 
dabar galima pastebėti ant 
skruostų. Smakro skeveldros 
saugojamos Britų Muziejuje 
Londone. Tarp sfiiiso priešaki
nių kojų buvo šventovė be sto
go, apie 17 metrų ilgumo. Nėra 
žinių, kada statula buvo pasta
tyta ant Didžiosios Piramidės, 
kurią pastatė Cheopsas arba 
Khufu, gyvenęs apie 4,001) m. 
prieš Kristų, yra parašas, kur 
minimas Sfinksas. Iš to gali
ma spręsti, kad jis yra bent 
6,000 mėtų amžiaus!

Bukit Maloniu 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 META! PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. Johii J. Smetana
I)r. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

pradžios mokyklos. Bet ką jos 
darys nepirkusios?

—o—
Profesinės sąjungos reikalau

siančios iš savo tarnautojų, kad 
jie įsipareigotų be vyriausybes 
sutikimo nekeisti taip staiga 
savo tarnybų.

m. Der- 
MefatriiH JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBES
PAMOKOS”Nepriklausomoje Lietuvoje, 

kaip ir kitose civilizuotose val
stybėse, nereikėjo skelbti spe- 
cialinių nutarimų dėl dalykų, 
kurie yra savaime suprantami. 
Tvarkos, švaros ir atsiskaitymo 
reikalingumas buvo visai natū
ralus dalykai. Bolševikams pa
šeimininkavus vos kelis mene* 
sius, fabrikuose ir įmonėse 
prasidėjo tokia betvarkė, kad 
jau reikia specialinių nutarimų. 
Bet ar nutarimų vienų užteks?

PARAŠYTA ADVOKATO

Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popterų arba pilnybę

Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

'Chicago, Illinois
Fhone: YARDS 1001

Valstybinis Vilniaus tabako 
fabrikas norima pavadinti “Ge
gužės 1 d.” fabriko vardu.

—o—
Vilniuje buvo sušauktas žur

nalistų ir laikraščių korespon
dentų susirinkimas, kuriame 
“draugas” Sitnikovas paskaitė 
paskaitą, kaip į spaudą žiuri 
komunistų partija. Lietuvos 
žurnalistai ir be šios paskaitos- 
žinojo, kaip komunistų partija 
žiuri į spaudą,, būtent, kaip į 
savo tarnaitę, tarnaujančią 
žiauriam ponui.

— o—-
Sovietų Lietuvos laikraščiai/ 

dieną iš dienos plačiai skelbia 
apie “nepaprastą” kultūrinės 
veiklos pakilimą: girdi, visur 
steigiamos meno, kultūros ir 
<itokios “brigados”. Tačiau iš 
J. Jurginio straipsnio “Tarybų 
Lietuvoje”, sužinome, kaip tos 
garsiosios “brigados” veikia. J. 
Jurginis rašo'. “Gavę paragini* 
mus suteikti žinias, ant greitų
jų susirašę į tariamąsias meno 
jrigadas, išsirinko dirigentus, 
kapelmeisterius, režisorius, pa
žadėjo jiems atlyginimą ir pra* 
neša centrui: be pinigų darbo 
negalima pradėti. Visa “briga
da” ramiai sėdi ir laukia pini- 
gi|. Kai į vietos paštą ateis al
gos orderis dirigentui, tada at
siras choras. Iš to choro, žino* 
ma, bus ne choras, o “špyga”. 
Autorius pataria, kad “pasiren* 
kant ką nors vaidinti, geriau
siai pasitarti su vietos partijos 
ar komjaunimo atstovais.”

Autorius, atremdamas prie
kaištus, kad nesą gaidų ar vei
kalų, sako: “Anot lietuvių prie* 
žodžio: lauk šunie, kol padla 
padvės.” šis priežodis tiktų ir 
Visiems Lietuvos okupantanis.

—o—
Lietuvoje” įdėtas 

ap e “socialistinei 
uždavinius.” Pasak

*

i CHICAGO’S
?• L*

lllll

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

! Garsinkite® “N-nose

.t.

i

IM pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.

Panaikinus Nepriklausomo
sios Lietuvos Vyriausiąjį Tribu
nolą ir Apeliacinius Bumus, į- 
steigtas “Aukščiausias Špyįetų 
Lietuvoje teismas” jau pradėjo

M$IENA’IMTĖ’1

Didžiausia
RADIO PARODA

VIS V ŽYMIŲJŲ IŠUIRBYSČIV, DABAR PAS BUbRIKĄ IŠKRAUTA

CHICAGO, ILLINOIS

LOAN ASSOClATlONof Chicago

JUSTIN MAGKIEWICIL Pres.
Va). 9 iki 4. Ser. 9 fld U

Sub. 9 iki 8 vok.
TeL VTRginte 1141

M. Petrausko ir P. Sar- 
palfaus Operetė

LIETUVIŲ AUD1TOR. 
3133 S- Hafsted SL

SEKM. GRUODŽIO 8
6 Valandą Vakare

Šokiai Po Vaidinimo
ĮŽANGA 65c

---- —- STATO —----- -
BIRUTĖS Choras

• FOTOGRAFAS

■aNkEniJKiSJ

‘ .............................

keibunui Nainu-)

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos tųšiės su tno- 
dėrhiSkofnis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd SL 
Tel. KNG. 58^3-4840

Švietimo liaudies komisaria
tas, pranešęs, kad jis nuo spa
lių 21 d. perkeliamas į Vilnių, 
kitų dieną pranešė, kad jo kėh- 
masas tuo tarpu atidėtas, nes 
Vilniuje nebaigtas pa talpų re- 
rapnbąs. Matyti, remonto darbi-

buvo sprendžiamos 10 alimen- 
tinės bylos. Antrajame posėdy
je buvo svarstomos 8 baudžia
mosios bylos.

—o—
Sovietų Lietuvos laikraščiai 

džiaugiasi, kad artėjant bolše
vikų revoliucijos Rusijoje meti
nėms sukaktuvėms, pagyvėjusi 
Lenino, Stalino ir kitų rusiško
jo komunizmo vadų paveikslu] 
prekyba. Ypač daug perkančios

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nud 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
tsargos fondas virš $400,000.00

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 ikf 20 mt

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

NAUJIENOS
NAUJIENOSE rasite fcecenzuruotų žinių iš Lieturoe.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chieagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
-48.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”

“Tarybų 
straipsnis 
studentijos 
autoriaus, studentijos darbas—
studijos. Bėt čia iki t sakoma, 
kad studentai turi dalyvauti 
komunistų veikime, turį jame 
“dalyvauti, jį organizuoti, jam 
vadovauti.” Ar po to studentui 
liks laiko tiesioginiam darbui 
— studijoihs?

• Chicagos tunalių darbinin
kai, kurie dabar kasa subway, 
vakar vakare įsteigė savo or
ganizaciją “Grotindhog”-^. Kur
mių Kliubą. Nariai susirinks 
pabadavo! i ir pasitarti savo 
profesijom re kala s kartą į me
lus.

BIGGEST RADIO VALU f! I

AT TRIS 
naoireY*SAviwG 

EARNSWORTH CONSOUE
- ' ■■ • . V )' ■'"t' ;•>' ■■■ X

&
®į& imt M

$79.95
8 TUBESv< • jppOlAn

COLORTONE 
<0 N IRO i.

f

* HI-SPOtDIAf
* TEliVlSION BRIDGE

> SEVEN PUSK BUTTONS r'V- ■ ■ ’>įį

BILT-IN-TENNA - OVEK-SEAS TĖSMiJfiii

MODEL 6C-83 Compare thls giant radio vatufe 
againšt anything you’ve scen or heard all 
year. Here is unąuestibfiably the smartest 
radio buy in town—a radio that gives you 
more in beauty, more in tone and performance 
and mote ih features than thOse šame dollars 
could ever buy before!

1 ' r- , * *

i

*
?■

EIVOOD AND PIASriC TABLf MODEfJrr-VtfOR jįAVFNGS

{RODEI BT-50 A strearnlined plastle, of- 
eringpowcr,comt>actrtes8 and beatity at 

an unusually low pricel 5 tobes (ifte^ud- 
ing rectifter), Automatic vokime cbfttrol 
Bilt-In-Tenna,, FUll-Tone 
speakėr. Mottled hrown d*. 4 4 Q £
and black finiėh. A smart * I I *V W 
buy in a ąrtiart filaaticl

r?

•f fcRtAS

MO0EL BT-70 Thi. de luxe F«p)«worth 
woOd table model U a fop-ftotčh per- 
fortiier, priced tor thfrffty-mtnded tadio 
buyvrs. Has 7 tubes, AG anperhet čir- 
cuib, Two wave bands, Standard and 
ahėtt wave, Bilt-In-Tenna, Automatic 
voNme and tone control, Six ptish 
buttons, and the, farnous .
Farn.worth Televiijbn QA%
Bridge, One audition MII , VW«Ww 

. tonvince youl

JOS. F. SUDRIK FURNITURE HOUSf
3409-21 SO. HALSTED ST.

Visi Lietuviai 
Reikalaują

FLEITŲ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo 

ratoty kol kainos žemos
TRU-FIf 
FLEITAI

Lab. kaina
$9-50 
ir aukšČ.

garantuota medžiaga 
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $i .oo

a I ir aukŠ.
HILLIP’S DENTAL 

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospcct 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MAS KALA
Valandos nuo lt) iki 9, seredotnis 
fiagal sutartį. Fleitai gaminami 
Hk gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

D ICTOR BAGDONAS 
LDCAL & LONG DISTANCE 

MDVTNG
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokiu^ rakhndufi bei štoHis. 
Vežam į farmas ir kitus mtes- 

ftėtnU kaiha. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
Š*nHt Tiri. VICTORY 006t

SVEIKATOS KLINIKAS

»13.50
...*50.00

kaudongysUų fifi 
temimas k Ligou.
RKUMAYmiAS <9 (Ifl
Greita PaęHba 
nt»o visas lksas

Ir vaistei
dougaas Farm rosfital 

1900 & KtArte Avė. OlcAg*
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SVEIKSTA JONAS 
URBONAVIČIUS

Ferdinando ir Onos Urboną*- 
vičių sumiš Jonas, 3409 South 
Leavitt St., buVo labai sunkiui 
susirgęs, bet nuvežtas į ligoni
nę po operacijos dabar jau pra
dėjo pasveikti ir manoma, kilti 
greitai sugrįš namo.

Jonas yra linksmo, gyvo bu
do jaunuolis, tat ir liga jo 
pajėgs nuveikti. —O. D.

ne-

to Prasidėjimo bažnyčioj, 68th 
ir NVnsidėnihV aVėnuė, 10 W 
landą Lyto.

Abu yra plačiai žinomų te- 
Vų vaikai ir gyvena prie 69th 
ir Rockwell Street. P-les Kinai
tės levai yra seni tnarųuette- 
paskiečiai ir turi gražų biznio 
namą. Jaunojo Tado teVą gi 
gerai žino tdwhoflūldė&aų hes 
per ilgus metus jis ten turėjo 
biznį.

Vestuvių puota bus šauni ir 
didelė. Įvyks Marąuette salėje, 
69th ir Westem, ir teko girdė
ti, kad svečių bus labai daug/ 
Mes draugai, linkime pp. An
tini ir Tadui daug laimės ir pa- 

gyveni-

Pronskunas Atidaro 
Naujų Biznį

Ry-

RYTOJ BAGDONO- 
KINAITĖS VESTUVES

MARQUETTE PARK. — 
toj įvyksta iškilmingos Vestu
ves dviejų jaunų marijuette- 
parkiečių, pp. Tado Bagdono ir 
Anna Kinaitės.

šliubą jaunieji priims Nekal-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE-

šisėkimo jų naujame 
Ine.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Marton Mueller, 29, 

therine Shbmkus, 24

Reikalauja 
Perskirų

Amelia Simon nuo 
Simon.

su Ca-

Charles

|T J • - IK T .į .♦ Įįstęige liauju j o dod t a o
[“Lietuvių Biznierių
Kliuba”

*

Kalbamas ri.stynes rengia ge
rai lietuviams pažįstamas Tom 
Rolewicz, kuris, galima sakyti, 
tarp lietuviu labiausiai ir išpo
puliarino imtynes.

Įžanga bus prieinama.

SUTAUPOS IR
PATARNAVIMAS!

žodžiai visados užin- 
šeimininkes. .Jos nori 
kiek galima ir, prieš

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
RISIS KAROLIS POŽĖLA
Kitą savaitę, gruodžio 6 d., 

Lietuvių Auditorijoje, 3131 S. 
Halsted St., bus didelis suju
dimas, nes ten risis Karolis Po
žėla, vienas iš popiiliariškiausių 
ristikų.

Pasirodys
pirmą kartą po keliolikos 
tų važinėjimo po pasauli.

Tą vakarą Auditorijoje 
pat risis Ilans Steinke,

Povilą Barčeką Išrinko 
Pirmininku

BRIDGEPORTE. —Daug yra| 
buvę panašių kliubų ir orga
nizacijų pirmiauš, bet jie ne vi
si ilgai gyveno.

Dabar musų gerai žinomi lie
tuviai biznieriai vėl sumanė 
steigti tokį kliubą, ir tiki, kad 
jam nebus lemta greitai mir
ti.

Vardą savo kliubūi davė 
“Lilhuanian American Business 
Mens Assoeiation of 
County”.

Jis busiąs “Civic ir
Club”. Duoklės labai 
vienas doleris įstojimo 
nas doleris metams.

Valdyba
Štai šio naujo kliubo' pirmo

ji valdyba:
Pres. Povilas Barčekas; Vice 

Pres.—Karolis Bakas; Iždinin
kas—Antanas Zalagenas; Sekr. 
—Bruno Petkus; Maršalka— 
Julius Baskes.

Susirinkimai įvyks pirmą 
ketvirtadienį kiekvieno mėnesio 
pas Kazimierą Ūkelį, 3436 So. 
Lituanica Avė.

Nariais yra priimami tiktai 
lietuviai biznieriai.

Juokų ir Pasilinks 
minimo Vakaras

Tie tu 
teresuoja 
sutaupyti 
perkant, pasiima laikraščius ir
studijuoja skelbimus.

Dėl los priežasties kiekviena 
šeimininkė turėtų atidžiai t: 
myli Midvvcst krautuvių skelb. 
mą, kuris teh i šioje “Naujie
nų” laidoje, čia paskelbtas iš
pardavimas, kuris yra kupinas 
LUtaupymo progų, čia siūloma 
ne tik žemos kainos, bet auk
šta kokybe. Midvvcst krautuvių 
savininkai garantuoja grąžinti 
pinigus jeigu kostumeris nepa
tenkintas. Tas yra prirodymas 
tos aukštos kokybės kurią Mid- 
vvest visados siūlo.

Šeimininkės taipgi interesuo
jas geru patarnavimu. Einant 
prekiauti, jos eina Į t )kias krau
tuves, kur pasirinkimas yra kuo 

i pilniausias' visose srityse. Jos 
nemėgsta lankyti tokių krautu
vių kur nuėjusios negali gauti 
tą ką namie nutarė pirkti. Mid- 
vvest krautuvėse šeimininkės 
visados gauna pilną pasirinki
mą, nes prekių Įvairumas yra 
garantuotas. (Sk.)

Įkurtuvės Rytoj
šį šeštadienį ir sekmadieni 

įvyks atidarymas naujos biznio 
vietos, kurią pp. Petronėlė ir 
Antanas Pronskunai nupirko 
prie 99-tos ir So. Artesian.

Buvusi Urbikienės Vieta
Vieta pirmiau priklausė p-ai 

Urbikienei. Tai yra labai mo
derniškai ir gražiai įrengta 
“rodauzė”.

Pp. Pronskunai pirmiaus tu
rėjo užeigą prie 68-tos ir Wes- 
tem Avė. Dabar, apsipirkę nuo
savą vietą, biznio pradžiai jie 
kele įkurtuves savo draugams 
ir pažįstamiems. Bus skanių už
kandžių ir smagaus laiko vi • 
siems.

Tėmykit pp. Pronskunų skel
bimą “Naujienose”.

Atvažiavus prie 99-tos ir 
Westem Avė. pasukit iki Ar
tesian ir tenais pamatysit 
Schlitz Alaus iškabą. Tai bus 
Pronskunų vieta.

—VBA.

Lapkričio 30
Ryloj vakare Įvyks šeimyniš-

Cook

Sočiai 
mažos, 
ir vie-

Bridgeporte 
me-

pasau-

Fr a n k 
Pirma-

taip 
kur'

New Yorko valstijos atletikos 
komisija yra pripažinusi 
lio čempionu.

Tarp kitų ristikų bus
Judson ir Steve Savage.
sis per kelis metus išgarsėju
siame Harvard universitete ėjo 
ristynių instruktoriaus parei
gas.

Steve Savage yra vienas iš 
geriausių ristikų ir jugoslavų 
čempionas.

minimo vakaras, Jonistų salė
je, 811 w. 33. d st.

Juokų programas susidės iš 
skrajojančio pašto, bėgančio 
žiedo, žiužio gaudimo, obuolių 
lenktynių, Raulo ir Pilypo pa
sikalbėjimo, ūkininkų seimo ir

Tad, kaip jau matot iš 
gramo turinio, vakaras 
įdomus visiems: vaikams, 
minui ir paaugusiems.

pro
tus 
jau-

šojo programų taryba. —ž. 1).

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

6^01 SV. KARTONAS

—VBA.

Ona. 2 maž. pak. 17c
OCTAGON” Skalbimui Muilas

>

Union
22, tė-

pakol 
save, 
buvo 
iškil-

“KLEK”

Reg. ken. 50

“OCTAGON” Muilo Pauderis

NES PIGIAU

;^TASTEW£LLV SfilNABSAI--tuu , did. JP/2 ken.

“MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS
KAVA 3 sv. maiš. 37c 2 1 sv. maiš. 25*
“ALL GOOD” FREESTONE CIELI LUPTI
PYČIAI did. 2y2 ken.

ELMDALE” SWEET CORN

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR §E§T., LAPKR. 29-30
“WILSON’S” LAUREL-LEAF

TAUKAI

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
SUOO DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

5 už 19^
2 pak. 90

SU KIEKVIENU PIRKINIU Iš 4 VIENAS KENAS DYKAI 
“MIDWEST” LEMON CLEANSER 4 ken. 190

did. pak. 170

“RINSO” 2 maži 17c
“LIFEBUOY” MUILAS 3 už 17£
DYKAI SILVERWARE SU KIEKVIENU PAKELIU 
“MAGIC WASHER” did. pak. 21
........   — «■- •-^»l '' ~ ‘“ •'1'—t------------------?--------------------------------------------------- - ~ ——————————— 

ŠUNIM MAISTAS
“KEN-L-RATION” 1 sv. ken. 3 už 25<t

2 už 27<
3 už 25c 

~ 2 už 27c.
“JUSTICE” PIAUSTYTI PINEAPPLE No- 2 ken. 2 už 29c
“LIBBY’S” GRYNA 
Tomaičių Sunka 
“LTPTON’S” GET.TONU 
JUODA ARBATA 
“MIDWEST”
SRIUBOS Tomaičiu ar Daržovių

GERIAUSIA VIETA
Pirkti Maistą ir Groserius Yra “Midivest Store” 

Jiisą Apylinkėj!
Ten Gausit Puikiausios Kokybės Produktus 

Labai Žemomis Kainomis!

“DAVIES” GARDUS
VIRTAS KUMPIS
‘‘SECURITY” BOLOGNA sv. 17c

RINKTOS CALIF. CAULIFLOWER dideli 2 už 25c
RINKTOS CALIF. MORKOS did. pund. 5c

FLORIDA GRANDŽIAI 252 mieros 2 luz. 27c
MINNESOTA GELTONI SVOGŪNAI 5 s v. 10c

JACK SWIFT

TRYS GABIOS 
ŠEIMININKĖS

Lapkričio 21 d. Juze Rašins- 
kienė, 5614 S. Winchester ave.,| 
Thanksgiving dienoje buvo pa
ruošusi skanius kalakutų pie
tus. Susirinkusi gražių svečių 
grupė jaukioje nuotaikoje sve
čiavosi ir linksminosi.

P-ia Rašinskienė ir jos duk
terys, Regina ir Loreta, yra la
bai geros lietuvaites ir nepa
prastai gabios šeimininkes.

Ona.

TURI IŠAUKLĖJĘ 
GRAŽIĄ ŠEIMYNĄ ;

Biznieriai Frank ir Ona An- 
drikis, 7052 S. Winchester avė., 
turi gražią šeimyną: Bernice, 
Genevieve ir Frank. Bernice 
jau vedus, o kiti dar tebesilai
ko su tėvais. Genevieve yra ga
bi akordeonistė, bet ir nemen
ka šeimininkė.

Aš širdingai linkiu jiems ge
ro pasisekimo.

P-ai Andrikiai ketino prisi
rašyti prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos, tad lauksiu 
mane vėl pakvies pas 
Thanksgiving dieną jie 
surengę savo draugams 
mingus kalakutų pietus.

Jūsų

Gimimai 
Chicagoj

PLEPEL, —, 2900 
avenue, gimė lapkričio 
vai: John ir Rose.

KRUKAS, Jacųuelinė, 1434 j 
North Bosworth avenue, gimė 
lapkričio 13, tėvai: Stanley ir 
Bernice.

SADEIKIS, Clarisse, 5648 So. 
Richmond street, gimė lapkri
čio 15, tėvai: August ir Mil- 
dred.

j NEMCHAUSKY, Ronald, 8050 
South Stevvart avenue, gimė 
lapkričio 16, tėvai: Walter ir 
Emily.

Išdirbs Planus
Kokius planus jie išdirbs1 pa

aiškės vėliaus. Dabar reikia 
jiems palinkėti sėkmingai susi-' 
organizuoti ir dirbti savo ir mu
su tautos labui. *

Suėmė Plėšiką, 
Dabar Ieško 
Apiplėštojo

Pakliuvo bėf “Nekalto” 
Itėvolvbfiio tšiivio ' 

; >; ■ ’ ; i ■ ,-j .?••• įi * j

22 metų Štąpley $adlo, gy
venąs adresu 22 South Clark 
Street, vakaru sayo kambaryje 
valė revolverį/, (jiiftlas šovė, ir 
kulka vos neužmušė žmogaus, 
gyvenančio gretimame kamba
ryje. , ,

Netrukus prisistatė policija’ 
Sadlo suėmė, ir. pasirodė, kad 
jis yra plėšikas su gana ilgu 
apiplėšimų rekordu.

Prisipažino, kad apiplėšė ir 
kelias krautuves Chicagoj, bet 
neatsimena jų adresų.

Policija dabar ieško apiplėš
tųjų liudytojais prieš Sadlo, ku
ris bus traukiamas į krimina- 
lį teismą. Jis paeina iš Niagara 
Falls, N. Y.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

“GOLD MEDAL” VIRTUVĖJ MĖGINTI
MILTAI 5 sv. maiš. 22c. 24% sv. maiš. 79*

UŽEIKIT PAS 
PRONSKUNUS 

Naujai įrengtą modernišką 
Rodauzę

Hawaiin Gardens 
Užkandžiai 
SCHLITZ

PETRONĖLĖ IR 
PRONSKUNAI 

99th ir Artesian 
Tel. EVErgreen 7785

visados.
ALUS.

ANTANAS

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

MADOS

No, 2 kcn.

% sv. p ak. 23 £

252 mieros

2 did. pak. 35*

4614

14 unc. ken. 3 17*
LEIBELIU 

maž 9c

PIRK NUO

. MID WESTffl STORES
- tjiONtfl - /ūmą

ST E ADY, SVVEETHE ART j 
ORE AT SCOTTt THEY RE 
GIANT PENGUINSl NO— 
THEY’RE INTELLIGENTĮ . 
THEY’RE PENGUIN MEN$

No. 4614—Mažoms mergaitėms suk
nelė. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 
10 metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
tutę 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
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem DepL, 1739 
So. Halsted SU Chicago, IU.

NAUJIENOS Pattern DepL 
1739 S. Halsted SL, Chleago, DL

Čia įdeda 15 centu pratav 

atsiųsti sfeaa pavysi No-----------

Mitros  per kratM

(Vardas Ir parardi)

(Adresas)

ftr valstija)
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JEI 8.LA. TURĖTŲ DAUG DAUGIAU TOKIU 
VEIKĖJU IR TOKIŲ PARENGIMU -

Jis Išaugtų } Milžinišką Organižaciją;
SLA 238 Kp. Parengimui Praėjus

šeštadienį, lapkričio , 23 d., 
įvyko 238 kuopos . vakariene 
Hollywood salėje, 2417 W. 43 
St. Tas banketas, kaip jau bu
vo rašyta, buvo surengtas pri
ėmimui ir įvesdinimui į SLA 
šeimyną naujų narių, kurie pri
sirašė prie SLA 238 kuopos.

Čia reikia pabircžti, kad tie 
visi nauji nariai buvo prirašy
ti naujo kuopos pirmininko, p. 
j. Kaulino. Kadangi iki p. J. 
Kaulinas persikėlė į šią kuopą, 
čM buvo vien tik seni nariai, 
jauilibio mažai tebuvo, tai ir 
kuOpds veikimas buvo visai ap
snūdęs. Todėl, persikėlus ponui 
J. Katilihui į šią kuopą, jis tuo
jau buvo aprinktas už kuopos 
organizatorių. Vėliau, kuopos 
seni veikėjai paindtę didelius 
p. Kaulino organizatyvius ga
bumus, aprinko jį už savo pir
mininką.

A. -F a. į
ROMANA 2IBIENĖ

(Po pirmu vyru Vitkevičienė, I 
po tėvais Mikuckaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu I. 
lapkr. 28 d.. 1940 m., sulau
kus 65 m. amž., gimus Lietu- ' 

; voje, Kilo iš Telšių.
Paliko dideliame nuliudime g 

vyrą Domininką Žibą, dukterį ' 
| Amelią Shachtell, žentą Juo- 
| zą, 2 sūnūs, Amerikoje Pra- 

ną, marčią Bronislavą ir anų- | 
i kę ir Lietuvoje sūnų Bronis

lavą Lietuvoje paliko 2 bro- ! 
liūs Dra Cezarą Mikuckį ir S 
Kauno Kalėjimo Komendantą I 
J. Mikuckį ir daug kitų gimi-

I nių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose.

Į 6107 So. Washtenaw Avė. Tel. | 
| Grovehill 3104. Laidotuvės į 
B įvyks .pirmack, gruodžio 2 d., 

8:^(1 vai. ryto iš nąfnų į Gi- 
mįrę© Pan. šv. j>arap- bažny- 
čią,*kųrioie ĮdLsibužu t gedųjiųaĮ

I gėfc pamaldos 'už velionės siė- Į 
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv.

I Kazimiero kapines.
Visi a. a. Romanos Žibie- 

I nes giminės, draugai ir pažįs- 
* tami esat nuoširdžiai kviečia
is mi dalyvauti laidotuvėse ir 
I suteikti jai paskutinį patarna

vimą ir atsisveikinimą. Nu
liūdę liekamą: Vyras, Duktė, 
Sūnus, žentas. Išarti, Anūkė, 
Broliai ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir

Pralenkia kitas kuopas 
ir reikia 'pasakyti, ka’ci jie ilė- 

apsiriko. Likęs pfJrmihiiijkii, p. 
J. fcatilinas į>Alei^o į darbą Ai
stis šdvo gabiiiifiūs ir iąnergiją, 
kė‘d tik prirašyti kiiodūugiau- 
siai riaujų narių. Ir jam pasise
kė. SuprdiiMma', j Am gelbėjo 
ir visi kiti Valdybos dariai. Ir 
todėl šiandien 238 kuopa pba- 
lehkia visas kitasČhicagos 
kUdĮiaš, naujų narių prirašymo 
2-rain Pažangoš Vajuje.

Vakarienė prasidėjo apie 
9 vai. vakare. Pirmiausiai pirm, 
J. Kaulinas pasakė vakarienės 
tikslą ir pakvietė už vakaro vė- 

’dėją p. K. Deveikį iš. Cicero, III. 
Jis pirmiausia pakvietė kalbėli 
panelę E. Mikužis, SLA Pildo
mosios Tarybos narę, kuri pa
linkėjo 238 kuopos naujiems 
nariams gero pasisekimo gy
vuoti ir darbuotis. SLA labui 
ir lietuvybės Amerikoje. Po to 
pakvietė p. K. Gugį, SLA iždi
ninką, kufis kalbėjo apie dide
lę naudą Amerikos lietuvių 
jaunimui priklausyti prie SLA. 
Jis pažymėjo, kad nors žiaurus 
bolševikai ir panaikino musų 
tėvynės Lietuvos nepriklauso
mybę, tačiau jei čia musų jau- 
hjnias daugiau rašysis prie 
SLA ir daugiau veiks, tai mu
sų sena tėvyne bus vėl laisva 
ir atgaus savo laisvę.

iii.
—-•■■■■ - ■ ■ -........ --■■■ - ■ — 1----------- • ■ -

išmoki

Bf 
Oi aug « 
ta tiį 

tol šEa 
jau išiįiofeijb pAšAlkbibis. ik įb- 
mirtin’ėbils šhvift tHš bjiiijoh|lš 
doleri ij savb nMiAib š; J iš iš
linkėjo naujiems nariams gū
ros svį&ikSVbš, . istvęfiiteš .
likti SLA bbi’iaU iki. ihirtės ir 
dirbti crgmiižAbijbš iir šŽvo ge
rovei.

Dr. š. lĮibžiš kabėjo Able ;nd- 
rių svbįkAiį. Jis įb’įbiibe, kad 
yra pūliavę^ kbbktečdfe pAšAi- 
lymus t>LĄ Pildbbiajii TabybSi, 
ir jei įie jo batdulbiai Bilš^ y ju
kinami gyVebibi'aiiį tdi $L.A 
narių šv^ikūta biiš pageriiitą ir 
daugiali iiaiijiį iiiarib ptilaŽyti 
prie SLA.

M.

r

mus natijaš baryš p. Pįi'dAfeiŠ. 
Jis pasižadėjo, darbuotis kuopai 
ir visam SLA. Pasakė keletą 
žodžių ir p. Laurutenas iš 
Roselando, p-as Naujalis iš 
North Šildęs, Ratk'evi’čįebe, sęk- 
retoriuš 23$ kuojos Pd'v.bitis 
ir keletas kitiį*

‘*hatiį>iaU vAikįl”

Dr. Šlbik’oiiš paliiikėjb S.La

šuo-

pataHibaš, yrd vietoje, fr Šekti- 
hdš Višų libVtiViH jduhavedžių.

: 'T..

iš

jo ŽŠ8 kbdbbš naujieins. įia- 
irhjmL’gePos šveikalps ir dirbti 

iii savo kūpįjOs v'dl- 
dyiiil; dirbti iV įyftiršiyti kik)- 
abbfeiaūši^i iiHbjiį. iibHij; vbl’Č 
jAVibhbb. , 
.rPbsak^ wfetiį i 

šLa r
Semaška. G h 111 gale, padėkoj o
visiems atšiiūnkiUsieins šve-

v

>

(i»s; W Getb. ‘Wijienų” 
feeįd. jį UtšpUusdinš, nes “Nau- 
jiehbš” kaip ir aš, stoja už de- 

todėl neūdirfe varto
ti diktotūtį prieš sa'vo skaity
toji, fefed ir truputį kitaip ma-

J .. . ;>v J.
Julius tlačilikas.

MARIJANĄ KARAIS, 
. . po tavais ‘ .Užupiutė 

gyveno 3240 S. Emerald Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 26 d., 6:00 vai. va-? 
karo, 1940 m.,_ sulaukus pusės 
amž-, gimus Mariampolės aps
krity, Degučių kaime. Ame
rikoj. . .išgyvęnp, $5 m...... ,

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Jurgį, sūnų Artliūrą, 
seserį Agotą ir švogerį Felik
są Staugaiti, sesers dukterį 
Virginia, E. Karpus, švoger- 
ką Julią ir jos vyrą, Antaną 
Dyceis. švogerį Klemensą 
Karpus ir šeimyną, Kastantą 
Karpus ir šeimyną ir gimi
nes Juozapą Švirmicką ir jo 
šeimyną ir Mrs. Kalinauskie
nę ir jos šeimyną. '-

Kūnas pašarvotas P. J- Ri
diko kopi., 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks šeštad., 
lapkr- 30 d., 1:30 vai. popiet 
Iš koplyčios bus nulydėta , į 
Oakwood Crematory, 1035 E. " 
67th St.

Visi a. a. Marijonos Kar- 
pienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Sesuo, Švoge- 
ris, Sesers Duktė, švogėrkos 
Ir Giminės. K

Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 
tTel~ YARDS 1419.

A. f A.
PRANCIŠKUS PEČUKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 27 d., iš ryto, 1940 
m., sulaukęs 24 m. amž., gi
męs Cicero, III. .

Paliko dideliame nubudime 
^moterį Rose, tėvą Frančiškų 
..Pečukaitt ,moŲ^_JMarijciiią^.. 

po tėvais Girdauskaitę, dėdę 
Joną ir jo dukterį Helen ir 
AĮdoną, 2 dėdienes: Moniką 
Pečiukaitierię ir Petronę Su- 
bickienę ir jos sūnų Thomaš, 
3 pusbrolius. Wąlter, Antaną 
ir Leo Pečukaičius; 2 pusse
seres Mortą ir. jos vyrą Frank 
Dirvįlas ir Antosę ir kitas 
gimines.
..Kūnas pašarvotas 1508 S- 

49th Avė., Cicero, III. Laido
tuvės įvyks .pirmad., gruodu 
žio 2 d., 9:00 vai. ryto jš na
mų į Mary, Queen of Heaven 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o, iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

. Visi a. a. Pranciškaus Pe
čiukaičio giminės, ętrąugąi ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. 
vNubudę- liekame:— 
Moliną, tęvas ir Giminės* 
» Laid. Direkt. Ahtąnas Pet-

visus jtids bHHšyii prie SLA. 
Tai, safeč br. ŠtrikbUš, lokiu 
budu iiettiViai įjddidhis šūvo 
skaičių kaiįib tAula ir
SLA ndtiiį šicūižiiį 'čiaudi pil- 
bai sutinkii sh br. Štįikblio 
įmonione. Jei tblfibs ibilžiiiiš- 
kos tautės kūlį) vokiečiai ib ita
lai ragina šavūbšiuš VdVeti kuo- 
(laugiausihi vUrkų, tai kod&l 
lietuviai lūfttū Jdlsilikti 
jų? Jilk šiąiklieh yra di^ku 
kaip dieha, kdil jei Eiirbiibje, 
blusų sienoje tėvynėje biitų lie
tuvių buvę apie 10,000,()66, tai 
lietuviai lengvai butų išpėrę 
kailį Stalino “nenugalimai” ka
riuomenei, taip kaip tai padarė

Pašakč keletą žodžių ir (i-lo 
ŠijA dbšidfeib šeki'elbi’iiis p.

visiems alsi lūnkiUsieinš
čiams kuopos pirm. J. Kauli
nas. Padėkojo gašpadinems už 
skanią kalakbtibhą; gūrdų že
maitišką. kugelį, dęšras ir gar
džius prieškbniuš, kaip grybus, 
šiltintus kopūstus ir t. t.

Ėtivo dūiig darbo
Po ib Viši šyčŽibi dat Šbicb 

ir iiiikšBih'dši iki ankstybo by- 
fb. Ąl §i; Sialitis šiiibš kejiš 
žodžius, kaipo buvęs generalis 
organizatorius 17 Distriklo, esu 
labai linksmas, kad p. J. kau
linės, ktiobbš ot-ganizatOribs ir 
dšbar įirmibidkaš, pasiekė to
kių puikių pasekmių. Supran
ta ma, tie visi jo prirašyli ndti- 
ji nbridi balyš beatėjo pas jį 
p’isjRšyti. Visus juos kuopos' 
orgaįiiža torius Jūrėj b matyti, 
per, i kiin t i, kad pi igulrpma s 
pbie ŠLA atn’eš jiems didėlę 
naudą; kad j i e prigulėdami 
prie šėiliaūšips. jiętuvių oi’gani- 
žlibijos ne &84piidiŽūš šd'd 
ateitį, bet sykjū bus naujais 
lietuvybės pionieriais šioje ša
lyje. Tad jam įriklauso didelė 
/garbe už tokį .švilpų pąsjcjąiba- 
’viiną dėl Ir Jinkiii jam
tokių pdl pasekmių ir ateityje.

: VincasSiiilpihaš.

Čhicagos Draugijįj, 
KliUbŲ, Valdybos

1940 Mėtoms '
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi- 

ninkaš Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St.; Sek
retorius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd St.; Finansų rašt Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd r St.; Kasos globėjas Ona 
Jakubauskienė, 4409 So. Arte
sian Avė, Kliūbd, susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį* Hollywood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St., 7:30 vai. 
vakaro.

SIMANO DAUkANTO DkAUGL 
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St.,' tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt, 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
iakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—-Kontr. rašt., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 ( South 
California Avė.; Ą. J. Zalatons— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W> 33rd St; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.;Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St, tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo. 18 iki 45 metų.

SUSIRINKIMAI
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

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

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL
POS KLIUBO priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 1 d., Holly- 
wood svetainėje. 2417 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, rast-

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 
BAS rengia 2-jų metų gyvavimo 
Jubiliejinį Koncertą šeštadienio va
kare, lapkričio 30 d., 7:30 vai. va
kare, Hollyvvood Inn svet., 2417 W. 
43rd St. Įžanga 25c. Visi lietuviai 
esate kviečiami atsilankyti.

—Steponas Narkis, pirm.
SIMANO DAUKANTO DR-JA 

laikys priešmetinį 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.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Bagin— 

pirmininkas, 3442 S. Union Avė.;
Pagelb., 

Stanislo-

PAbfekAVbNE

A: + A.
AriįcLEttįštĄįįŪfeJfe, po 
tėvais^ Pudžiuveliutė, persis
kyrė su šiuo pasaulių,, lapkri
čio 17 ,d*,. 1940. sulaukus pu
sės amžiaus. Gimus Lietuvoj, 
Tauragės apskrity, Upinės pa
rap., Pažinkalnės kaime. Gy
veno, f ęhįcagoję , adrešu 3510 
So. Union Avenue.

Paliko riūliudime. Juo
zapą, sūnų Joną, dukterį Bro- 
bisę. ; . .... .

Mes dėk avaj ame visiems 
priėteliarnš, draugams ir gi
minėles daly vaviįsįems musų 

I mieliauąios „rnbtirielės . laidotu
vėse lapkričioI 22.ji, 1940. Dė
ka vejame yįsiąųis . budėjimo 
laikų atsilankiusiems., pėka- 
vojame bažnyčios patarnauto
jams. kunigui ųž. Šv... ,Mišių 
atlaikymą, Chicagps Lietuvių 
Draugijos grabrięšiahYs • nuo
giliausios širdies, ūž .niekados 
neūžmirštartioįs. sihipątįičs ir 
užuojautos ūriūšų mirusiai 
motinėlei ir musų riūrąmini- 
mą liūdnoj valandoj, bėkave
jame gėlių aukaųtpjarps* Ne
randame žodžių kaip padėka- 
voti už tokį malpnų surami
nimą musų draugams.

O Tau, musų motinėlę, nu
ėjai į amžinantį, kur mes ne
galėsime Tau atsimokėti už 
musų, išauklėjimą ir mokini
mą. Atleisk mums. Ilsėkis ra
iniai.
Liekame: Sūnus, Juozapas, 

Jonas, Duktė Broriiše, Anu-
U>LGįniiu&>~ 1

ANTANINA GEDVILIENE
Persiskyrė sū .fšiuo pasauliu 

po sunkios operacijos, lapkri
čio 27 d., 7:3Q..,svaL.. . vakaro, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Žarėnų 
vaisė., Klaįšių, kaime- •

Amerikoj išgyveno 27 m.
. Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Antaną, .2,1 metų; .mar
čią Theresą; duktetį Stanišla- 
yąK .17 metų; brolį .Antaną; ,.2 
Seseris,.. Agniešką . Miliauskię- 
hę ir švogerį Stanislovą, Juo- 
zapiną ir švogerį Stanislovą 
Ruikįus, ir .daug kitų, giminių.

Kūnas pašarvotas 912 VZešt 
18th.. Place. Laidotuvės įvyks 
pirmad., gruodžio 2\ d., 8:0.0 
vai. ryto iš najrių į Apveizdos 
Dievo parap. bažrtyčią, kurioje 
atsibus gedulingos papialdos 
už velionės sielą, o iŠ tęn bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kap. 
•_>r Vjsi ą. a- Antaninos. Gedvi
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviė- 
.čiapji dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį . patar
navimą ir atsisveikinimą, 
r Nulipdę liekame: Sunūs, 
Duktė,, Marji,, Brolis^ Seserys, 
Švogeriai ir Giminės.
• Laid. Direkt. S. iii. Skudas, 
Tel. MONROE 3377.

•

ONA MIKSUNIENĖ, po levais 
Petrauskaitė, gyveno 3616 S.

,,59th Avė-, Cicero, III.
Persiskyrė sū šiuo pasauliu 

lapkr. 28 d., 12:30 v., popiet, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Šiaulių ..apskr., Kuršė
nų .Pjarap. Amerikoj išgyveno 
28 Jnėtūs.

Pąljkp7 cįjdeliąme 
vyrą, Vincentą, 2 .sūnų?„Jųęzą- 
bą Įr Antaną’, dukterį Orią, 1 
brolį. Juozapą ir brolienę Ma
rijoną Petrauskius ir,..jų šei
myną ir daug kitų, giiiiihių ir 
pažįstamų. Nhmų tel. CICERO 
4517. s . j

Kurias pašarvotas John F. 
Ėūdeikib-kopk, 4605 S. itęr- 
mitage Avė, Laidotuvės įvyks j 
pirmąd., gruodžio 2 d-, 8:30 
vėl. ryto iš kopi. į šv*, Kry
žiaus.. parap. bažnyčią, kUriėjė 
atsibus gedulingos papialdos 
už velionės sielą, o iš ten būs 
nulydėta į šv. Kažirriiero ka
pinės. ,• ; . . .. . .. . u •

Visi a. a. Onos Miksunlepęs 
giminės, draugai ir pažįstami 
e?ą t;,. nuoširdžiai a kvięčiąmkda- 
jyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai pąsk.uiinį paUrhavimą ir 
atsišVeikinimą.

t Nulįu^JĮektyper’Vyrąs^^u- 
nųs, DukŪ, BroIiŠ. ir Gim, 
, LMS. Di»t. J* T. Eudęi-

GLASSlFlED ADŠ.■G

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbinį Reikia

MERGINA PRIŽIŪRĖTI KŪDI
KĮ, lengvam namų darbui, nereik 
skalbti. Gyvenimas vietoj, šaukite" 
SEEley 6677. .. , ’

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

MERGINA REIKALINGA prie la
bai malonių žmonių. 2 dienas savai
tėj nereik dirbti, nereik virti, skal- 
oti tik savo. Nuosavas kambarys. 
$7. ARDmore 2069.

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

kus.
nis;
2449
mai
KieKvięno 
svet

Teisėjo rast.—Stanley Wer- 
Lan J. Smith—korespond., 
Jb'ullerton Avė. Susirinki- 

laikomi kas antrą seredą 
menesio Jtiollywooa 

2417 W. 43 St.

REIKALINGAS PIRMOS KLA
SĖS beef ribber and eutter prie 
geros rųšies yearling beef. Illinois 
Packing Co., 911 W. 37th PI., tel. 
YARDS 3840.

FUKN1SHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

protestais Ir 
Rezoliucijomis Lie
tuvos Neatšteigsim”

DĖL ĮVYKtV LlEtUVOjfe
s. i.. .

— Skaitytojų Balsai —
Protestais ii* rėžoliucijbmis 

biėš Lifeiu'voš nepriklaiisoihybes 
be tik heatstatyšiiii, bet daug 
bakbnkšim musiį giminėms, gy- 
vebaiitfebis LietUvoje. •

Kasgi iš musų neatsiibena 
pkdtestų prieš Smetonos dikta
tūrą ir prieš jo baudi tiškus,— 
budeliškus darbus, it kas iš to

Kazimieras Visockis - 
į 2931 i S. Emerald Avė., ______

vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rast., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin- 

. kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted S t. .<;* _ >

---------- - . .M..------- s---- .‘Įtt V-*-?-------;—;

D. L. K. VYTAtTO DRAŪG/Jės 
VALDYBĄ 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. ' Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
k’as—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So'. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; ? J. Ivanauskas —Maršalka, 
3Į42 Sp. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į.- Ch. , Liet. Community 
Center, Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 

. Street., 7:30 vai. vakaro.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTES S U Si VIEN Ll IMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagenas, 7132 So. Racme Avė.; 
N ui. rast. —Waiter Pankauskas, 
54y West 18th St.; Kasienus — 
Mikas Bankevičius, '628 W. 18th 
St.; Fin. rast.
So. Wallace St.; Kontr. rast. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18tn St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 bo. Emerald Avė.

RENDAI DUBELTAVI kamba
riai vyrui arba vedusiai porai- Kar
što vandens šiluma. 4517 S. Rock- 
well St.

FOR RENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

Feter Viršila, 3435

P ARK LIETUVIŲ
KLIUBO valdyba 

Pirmininkas —M.
N. Christiana 

tel. Juniper 5936; Vice-pir-
Mike Čepuleviėius, 

Protokolų 
Lungevicz, 1814 

tel. . Humboldl

3 KAMBARIAI RENDAI, užpa
kalyje štoro. štymo šiluma, elektra 
ir gasas, tinkamas senyvai potai. 
$15 mėnesiui. WENtworth 2595/,

TO RENT—VVANTED 
Ieško, Renduoti

NORIU RENDUOTI štorą su ta- 
verno fikčeriaįs — kas turite, pra
šom pranešti / Telefonu ABErdėen 
5230. r :

1 ai kr aš-

Aš tuo

daūg ga

Gelbėtų” 
dabartiniu

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stųl—Vice-pirm., ,2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skėberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So., Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dt. M. Strikolis 

. —kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.
LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS > RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. —

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avę.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomaš Aušra—Nut. rast., 3949 
Ęb. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Jošephine Yushkenaš, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickiš—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis,- Kas. glob. Stenliš Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Jošeph Bart-

l

, “Naujienos”, ir kiti 
čiai, kurie protestavo, nebuvo 
Įleidžiami į Lietuvą 
tykiu rašiau daug laiškų savo 
giminėms i Lietuvą ir tik daug 
vėliau šūžihojąu, kad jie mano 
laiškų negavo, ir dar buvo už 
tai persekiojiami. Reiškia jie tu
rėjo “pakutavoti” ūž savo bro
lio amerikiečio “griekuš”. Tuo 
tarpu Smetonine ponų diktatū
ra dėl mūšų prį)testu nei kiek 
nedrebėjo, bet laikėsi iki kol 
ją neprašalino kita, 
lingesnė diktaturh.
“Nėra Kas Lietuvą
Aš manau, kad

laiku liėra višAih pasaulyj jė
gų; kuriaš galėtų išgelbeti Lie
tuvą. Kadahgi Rusija nekariaū- 
iA, tai ūbi Anglija^ nei Suvie
nytos Valstijos tiesius savo at- 
ibijų paliūbšlibti pavergtas ma
žas tdtitaš. - ■

Jeigu Vokietija laimėtų šį ka
rą ir sumuštų Rusiją, tai ir ta
da Lietuvos nebūtų, nes Hitle
ris pats ją prąrytų.

Viši tie, kurie prie Smetonos 
Aute j o rojišką gyvenimą, dabar 
Jaukia, kad ir vėl jis sugrįstų,. 
Aš. esu tikras, tkad nesulauks, a . 

. fta&iii šį .sti-Mįlhį pfeitikfc

HUMBOLDT 
POLITIKOS 
1940 METAMS:

Grakauskas, 3939 
Avė,
mininkas 
3327 Le Moyne St.; 
sekr.^—Anton 
Wabansia Avė., __ _______ _
2285; Finansų sekr.—Stanley.|Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; K^sie- 

i riusf*-John Kuprevį^iūs, 2146 W. 
' Pierfce Avė.; Maršalka— Anton
Kuprevičius, 3448 Le Moyne. St. 

"L -■ — -------------------y ■ Tį*-.....................

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germanis 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakaš—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, 111.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 Wes1 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekriiadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS IR NAMAS parda
vimui. Seniai įsteigtas. Pigiai. 1926 
Canalport -ĄVenue.

1--STORAS TINKAMAS TAVER
NŲ! su fikčeriaįs arba tinkamas 
kitokiam bižhiui. Nebrangi renda- 
2212 So. Leavitt St. informacijų 
šaukite: Mr. Myron, vakarais —• 
Lakevievv 0592.

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

2301 So. Leavitt St.

REAL ESTATE FUR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Pėtrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rast. 
—Mike Chepul, 3327 Le.Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
-—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rast.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel: Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu
ri vitiš, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

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

5 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuojau užimti. $300 įmokėti, liku
sią dalį mokėti kaip rendą. Trupu
tį už miesto ribų, arti Elmhurst^ 
mokykla, bažnyčia, prekiavimui 
distnktas ir gera trahsporlacija- 
Box F86, 1739 So. Halsted St. .

PARDAVIMUI VISAI PIGIĄ! 
namas tftverno fikčeriais, arba 
mainysiu į prįvątį namą. Atsišau
kite, 4129 So. Šacramento Avenue. 
Tel. VIRginia 2153.

FLNANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMŠ 
Greitai suteikiamos 

Lengvais įšihpkėjimais. 
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.
litui —— MII I........i ..-Į ■».■■■ ■ I ii.huii h Iii.

Didelis Bargenas
Pilnai įrengta moderniška maisto krautuvė, foūd matt, 
gro.setnė ir bučernė. Randasi ant svarbiausios bizniavos 
gatvės Melrose Parke. Tiktai geras pirkiįiysl Vertas $10,- 
000, Greitdm pardavimui $3,500 CASH. Kreipkitės:

Midwešt
Grocery Čompany

'į 3300 S. WE:StERN AVĖ.
y-- . :

W r,

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandaiir^ įtaisai Pardavimai
MOKĖDAMAS CASH ūž rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionąliai žinomi daiktai 
randasi pas muš. ALIŠAUSKAS, 
Shnus. 6343 S. Westem Avė., Chi
cago. III. Phone Republic 605J

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi -‘NAUJIENOSE’

*
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DABAR SIUSKITE KALĖDINIUS LAIŠKUS 
| LIETUVA IR KITAS EUROPOS ŠALIS
Į Lietuvą Dovanų Paštas Nepriima

Chicagos pašto viršininkas 
E mest J. Kruetgen perspėja 
chicagiečius, kad dabar laikas 
siųsti kalėdinius sveikinimus į 
Lietuvą.

Kuo ankščiau laiškai bus iš
siųsti tuo daugiau bus šansų, 
kad jie Lietuvą pasieks prieš 
Kalėdas. Dėl karo pršto susi
siekimas su Europa labai šlu
buoja, ir užima daug daugiau 
laiko, negu normaliais laikais,

Paštas jau kiek laiko atgal 
pareiškė, kad kalėdinių ryšulių 
su dovanomis Lietuvai nepri
ima. Jų negalima siusti ir i 
Latvija, Esti ą ir Lenkiją, taip 
gi visą eilę kilų šalių.

Kur Ryšulius G?.iima^his;i
Ryšuliai priimami tiktai An

glijai, Airijai, Ispanijai, Portu
galijai, Šveicarijai ir Laisvai 
Francuzijai.

Paštas taipgi ragina piliečius 
perilgai neatidėlioti dovanų ir 
kalėdinių sveikinimų siuntimą 
ir pačiose Jungtinėse Valstijo
se. Paskutinėmis dienomis, prieš 
šventets, užsigrudimas pašte bū
na milžiniškas, o tas labai trug- 
do jo veikimą ir vėluoja visus 
siuntinius.

Laiškai Chicagoj 2c
Siųskite sveikinimus anksti, 

pašto ženklus lipinkite dėžiniam 
viršutiniam kampe. Nelipinkite 
ant adre.30 pusės kalėdiniu žen
klu.

Sveikinimams Chicagoje ir j 
Cicero reikia 2 centų pašto žen
klų. Laiškams į kitas vietas iš 
Chicagos reikia 3 centų. (Už
sieny j 5c.).

Ryšulius Apdrauskite!

Kalėdinius ryšulius suriškite 
stipriai, apdrauskite ir siųski
te anksti, ant ryšulio uždėda
mi žodžius, “Neatidarykite Iki 
Kalėdų”. Daug geriau, jeigu jū
sų dovana ateis prieš Kalėdas, 
o ne po Kalėdų.

Adresus reikia užrašyti labai 
aiškiai.

• Du jauni chicagiečiai va
kar buvo suimti už langų dau
žymą ties 9200 Houston avė. 
Jie yra Anthony Adams, 9459 
Commercial avenue, ir Joseph 
Uzarkovich, 2848 East 98th st.

HOLLYvVOOD, CAL. — Gerta Rogan, kuri “slrip” 
piketavimu laimėjo rolę, kurią filmo gamintojai buvo 
nutarę panaikinti.

2 Jaunų Lietuvių 
Kelionė Pasibaigė 
Missouri Valstijoj

Atrado Iš Namų Pabėgusius 
Kritchuną Ir Wiiką

Springfieldo mieste, Missouri 
valstijoje, vakar buvo surasti 
du 15 metų lietuviai iš Bright- 
on Parko, kurie neseniai pabė
go iš namų su trečiu draugu.

Jie yra Edvardas Kritchunas, 
nuo 3961 South Campbell avė., 
Walter Wilkas, nuo 4030 Bri- 
ghton Place, ir Andrew Dixon, 
2551 West 39th Street irgi 15 
metų amžiaus.

Visi trys buvo suimti Spring- 
ficlde, po nelaimes, kurioje ber
niukai sukūlė savo ^utomobi- 
U-

Missouri policija surado, kad 
mašina buvo vogta ir priklau
sė brightįonparkiečiui Frank 
Proskiui, kuris gyvena adresu 
4153 South Bockwell Street.

Kiek žinia, berniukai nėra 
sužeisti ir randasi Missouri po
licijos globoje.

■ II II, Į. ■■—■■■■ ■ I , ,1 w ......

Norvegų Parlamento 
Pirmininkas
Chicagoje -

Kalbės šįvakar Lane 
Auditorijoje

šįvakar Lane High School 
auditorijoje, 2501 W. Addison 
Street, kalbės Carl J. Hambro, 
Norvegijos parlamento pirmi
ninkas nuo 1926 metų iki vo
kiečių okupacijos.

Jis tvirtina, kad Norvegiją 
ne išdavikai pardavė Vokieti
jai, bet šalį sudemoralizavo ir 
kelią okupacijai prirengė tūk
stančiai vokiečių šnipų.

Jiems, tiems šnipams, buvo 
lengva veikti Norvegijoj, nes ir 
ten, kaip ir Amerikoj, žmonės 
tikėjo, kad jie išsisaugos karo 
ir kad niekas nesirengia jų pul
ti.

• Teisėjas Michael L. Mc 
Kinley vakar buvo išrinktas 
Cook apskričio Superior teismo 
viršininku 1941 metams. Jo ter
minas prasideda pirmadienį.

NAUJIENOS, ęhicago, Rl.

. . T'T, T ... , . NATTJIENŲ-ACME Telenhoto
AMARILLOf.vJjEXAS. — Slaugė Vera’ McNeill prižiūri šešis kūdikius. Dėl au

dros sugedo elektra ir teko vartoti žvakes.

CIIICAGO. — Harold Broberg, kuri$ prisipažino suorganizavęs apiplėšimą
banko, kuriame jis pats dirbo. ’ii

f

Vienas Buvo, Bet 
Ir Tą Reikėjo 
Išmesti
Komunaciai čia Jautėsi Nekaip.

ROSELAND.— Trečiadienio 
vakare, nežiūrint labai blo^o 
oro, slidžių gatvių ir šalčio, ne
mažas būrys žmonių susirinko

V. Stilsonp ir Dr. P. Grigaičio 
kalbas. Jiedu kalbėjo prakalbo
se, kurias surengė LDD ir LSS 
centrai ir Chicagos kuopos.

Kaip ir pirmesnėse prakalbo
se, taip ir šį kartą abu kalbė
tojai perbėgo įvykius, kurie pa
sibaigė sovietų Rusijos įsišeimi- 
ninkavimu Lietuvoje, ir svars
tė priemones Lietuvos laisvei 
atsteigti.

Drg. Stilsonas įdomiai atpa
sakojo įvairius incidentus iš ko
munistų gyvenimo, su kuriuo 
jis yra nuodugniai susipažinęs, 
ir mūsiškiams komunaciams 
kailį smarkiai pylė.:

Salėje buvo vienas jų pritarė
jas. Jam kalbėtojo žodžiai ne
patiko, ėmė smarkauti, tad teko 
prakalbų pirmininkui A. Nar
butui jį iš salės išmesti. Jei bu
vo daugiau komunacių, tai 
sėdėjo ausis suglaudę.

jie

“Olandija Atgaus 
N epriklausomy bę”

Naujas konsulas Ch’cagoje
Vakar į Chicago atvyko nau

jas “laisvosios” Olandijos kon
sulas, J. L Noest. Jis atstovau
ja teisėtąją šalies, valdžią, ku
ri persikėlė į Londoną, kai na
ciai Olandiją okupavo/

Noest pareiškė, kad olandai 
tikisi netrukus atgauti nepri
klausomybę ir yra tikri, kad 
Anglija ir jos sąjungininkai 
karą laimės.

Renakite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

VAKAR CHICAGOJE Pr-M-J•vimkas
25 metų darbininkas Bruno į 

Nichols žuvo, K^fi/darbo metu 
plyšo grandine ir ant jo užvir
to apie 2,400siparų plieno. Ne- 
lainie įvyko plieno d' rb tuvėj ę 
ties 3201 South? Wolcott st. •••$.

Nichols gyveno adresu 3228 
N. Carpenter street.
"• ; . ’i ’ 'i' ■ ' ' . . ■' "

• Chicagos miesto susisieki
mo inžinierius Philip Harring- 
ton paskelbė, kad miestas ne
trukus pradės platinti Congress 
gatvę (bus viso bloko platumo) 
ir, kad prieš 1942 metus dar
bas bus baigtas nuo State iki 
Ashland avenue. Gatvei platinti 
reikės nugriauti labai daug na
mų ir grindinį; nuleisti kelias 
pėdas žemyn. į

‘ • v

• Federalis prokuroras’ Chi
cagoje, J. Albert Woll tyrinėja 
rolę, kurią lapkričio 5 d., rin
kimuose sulošė Chicagos nacių 
kontroliuojamos organizacijos. 
Naciai čia labai atkakliai ko
vojo Rooseveltą ir tulžį liejo 
ant demokratų kandidato i se
natorius James Slattery, už tai, 
kad jis balsavo už panaikinimą 
ginklų “embargo” Anglijai.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS:g
• Nuo žaizdų automobilio ne
laimėje vakar mirė 59 metų 
chicagietis, John Gerdes. Jis gy
veno adresu 1^19 Čtiyler avė

Gerdes pakliuvo po automo
biliu -lapkričio;<3 d;, ties 1900 
Diversey Park\yay. Mašiną val
de “hit-and-run” vairuotojas, 
kuris velionį suvažinėjęs pabė
go.
• Automobilio nelaimėje va
kar taipgi mirė nežinoma 55 
metų moteriškė. Ji buvo suva
žinėta prie Lincoln ir Jersėy 
avenue. .........

Garsinkite “N-nose’

Čia Viešėjo SLA Reikalais..’ ' . t ,
Po pasekmingos konferenci

jos su SLA veikėjais ir organi
zatoriais Chicagoje vakar į Pitt- 
sburgą išvyko SLA Centro sek
retorius, Dr. M. J. Vinikas.

Jis čia lankėsi per kelias die
nas organizacijos reikalais. Ap
žiurėjo SLA nuosavybes, tarėsi 
su Pildomosios Tarybos nariais, 
adv. Gugių, p-le Mikužiute, ir 
Dr. S. Biežiu, taipgi svarstė 
SLA narių vajų su apskričio 
viršininkais.

Konferencija su organizato
riais įvyko trečiadienio vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Kartu su Dr. Vin'kir dalyviai 
aptarė vajaus eigą ir nagrinėjo 
Įvaiiius kitus budus SLA narių 
skaičiui padidinti.

Konferencija, sako Dr. Vini
kas, “buvo konstruktyvė” ir at
neš daug naudos SLA darbu1. 
Chicagoje! ,

Įvažiavo Su Mašina

Drąsus policistas išgelbėjo 
moteriškę nuo mirties

Policistas Cnnie Walker ne
bijo mirties ir nebijo Įabai šal
to vandens.

Bepatroliuodamas Guter 
Drive kelią vakar rytą jis pa
stebėjo iš kontroles išėjusį au
tomobilį. Prie Jackson bulvaro 
mašina susvyravo ant ledo, per
šoko šaligatvį ir įkrito į Michi- 
gan ežerą.

Viduj buvo 30 metų, moteriš
kė, Hazel Olson, nuo 8223 Lue- 
įla avenue.

WaJker nieko nelaukdamas 
nusiėmė švarką, šoko į vande
nį, po didelio vargo-atidarė au
tomobilio dūris ir moteriškę iš
traukė. Ji buvo praradusi są
monę. Guli St. Luke ligoninėje.

Penktad., lapkričio *29, 1940

PO 34 METŲ “ŠIENAPIUTĖ” VĖL GRĮŽTA 
CHICAGOS LIETUVIU SCENON

Veikalas buvo pastatytas pirmu kartu 
1906 metais

Musų “Birutė” — tai malo
nus, visų gerbiamas M. Pet
rausko sukurtas meno pal ki- 
mas, kuris per 35 metus stebė
tinai gražaus gyvavimo suteikė 
mums daugybę įdomių veikalų.

Toji “Birutė” ir vėl rengiasi 
mus pavaišinti su musų meno 
tėvo Petrausko operete, “š'.ena- 
piutė’*.

Statydama šį veikalą lietuvių 
scenoje gruodžio 8 Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, “Birutė” 
mums chieagiečiams teikia kaip

Rytoj Žemaičių 
Koncertas

Mini Antras Sukaktuves
Rytoj, lapkričio 30-tą dieną, 

įvyksta gražus ir žingeidus že
maičių Kultūros Kliubo Jubilie
jinis koncertas. Koncertas susi
dės iš chorų, solo, duetų ir kvar
tetų.

Apart dainų, bus ir muzika
liu instrumentu numeriu. V v v

Visi lietuviai esate kviečiami 
dalyvauti šiame koncerte, čia 
pamatysite ir išgirsite už 25c 
programą, už kurį kitur mokė
tumėte viena doleri. €■ *

Koncertas įvyks Hollywood 
svetainėj, P117 W. 43rd Str., 
7:30 vai. vakare.

— Steponas.

Northwest Sidės 
Moterys Rengia 
Vakarėli v—

Gruodžio 15 

Northwest Lietuvių Moterų 
Kliubas žada surengti savo na
rėms ir draugams kortų loši
mo vakarą gruodžio 15 d. Jos 
prašo visų savo pritarėjų pasi
žymėti tą datą kalendoriuose ir 
niekur kitur nepasižadėti.

Vakarėlis įvyks Grigaičio sa
lėje, 3804 W. Armitage avenue. 
Laimingiems svečiams bus pri
zai, o visiems — užkandžiai ir 
skanios, karštos kavos, kurios 
dabartinėmis šaltomis dienomis 
mes nei vienas nepaneigiame.

Bilietai parengimui tik 35 
centai. —V. Faiza

> I JIENU-ACM K TVl.-Įihoto

H0LLYW00D, CAL. — Gerta Rozan, kuri sugalvo
jo naujos rųšies piketavimą, kaipo protestą prieš panai
kinimą jos rolės viename veikale.

įr Kalėdų dovaną. Musų visų be 
skirtumo priedeimė yra tą d e 
ną nuvykti į Auditoriją ir tūo- 
mi parodyti, kad mes įvertina
me tą “Birutės” dovaną. Kartu 
įrodysime, kad mes įvertina
me musų jaunimo kultu in 
darbą ir priduosime jiems ener 
gijos toliau veikti.
Pirmą kartą statė 1903 metais

Pirmą kartą “šienapiutė” bu
vo pastatyta, vadovaujant pa
čiam kompozitoriui M. Petraus
kui, 1906 metais šv. Jurgio sve
tainėje. “Birutės” chorą tuomet 
sudarė visi “grinoriai”, išski
riant vieną tų laikų primadoną 
p-lę M. Jaksevičiutę, dabartinę 
p. Janušauskienę. Dabart'ira- 
me “Birutės” chore jau nei vie
no tų laikų nario nesiranda.

Anų laikų ‘ žvaigždės”
Jūsų. įdomumui priminsiu to 

pirmo perstatymo artistų sąsta
tą. Aldona- buvo Jaksevičiutė, 
Andrius — Janušauskas, Myko
las — Dūda, Stepas (pusber
nis) — Zaharavičienė, Pirmas 
Vyras — Ilgaudas, Antras — 
Dr. Kasputis, jau miręs, o Mer
gina — M. Horodeckaitė. Vedė
ju buvo M. Petrauskas.

Visi “amerikonai”
Kaip jau vis oms yra žinoma, 

35 metų protarpyje viskas ga- 
’i įvykti. Taip atsitiko ir su 
“Birutės” choru. Meno žvilgs
niu “Birutė” niekuomet nepasi
keitė, tačiau tų pirmųjų narių 
dabartiniame chore nei vieno — 
jis visas “amerikoniškas”. Cho
ras dabar dainuoja musų lie
tuvių dainą vadovaujant ga
biam mužikui itrf*^f^*yanskūi.

Bus malonu ir smagu paplo
ti čiagimusiam jaunimui už jų 
pastangas tęsti gražų darbą, 
kurį pradėjo velionis M. Pet
rauskas, ir bus įdomu patirti, 
ką jis mums gruodžio 8 suteiks.

Savo žingeidumą patenkinti 
galėsite atsilankydami į “Šiena
pjūtės” pastatymą. Anot musų 
Noros priežodžio, už “mizerną” 
įžangą (tik 65c) jus paremsite 
musų jaunų žmonių darbuotę, 
pamatysite gražų ir veikalą ir 
birutiečiams suteiksit energijos 
toliau darbuotis meno srityje. 
Taigi, bukim visi. Musų laukia, 
kaip visuomet, “Birutė”.

Dailės Mylėtojas.




