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’AKEiS
NEPAKEITUS NEUTRALUMO {STATYMO, 

AMERIKAI GRESIA KRIZIS: F. D. R.
_______ ' ______ t o

Rooseveltas susirūpinęs kasyklų streiku, 
nenori sustabdyti plieno gamybos

RENGIASI STREIKUOTI GRUODŽIO 7 D VOKIEČIAI STEIGIA MONOPOLIUS, 
ATIDŽIAI JUOS KONTROLIUOJA

„ I . n i ■!! ! . —— , I—

Prekybų draudžia vesti monopolio teisių 
neturinčiom organizacijom ir asmenim

WASHINGTON, D. C., lapkr. 13 d. — J.A.V. kongresas 
šiandien priėmė neutralumo įstatymo pakeitimą. Už pakaitas 
balsavo 212 atstovų, prieš 194. Priimtas 18 baisų dauguma.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
18 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien pasiuntė kongreso 
pirmininkui Rayburn ir didžiu
mos lyderiui McCormack laiš
kus, kuriuose įrodinėja reikalą 
pravesti pakaitas neutralumo 
įstatyme.

Jeigu šios pakaitos nebus pa
darytos, rašo Rooseveltas, tai 
Vokietijos ir kitų kraštų agre- 
syviškumas žymiai padidėsiąs. 
Toks kongreso nutarimas labai 
blogai paveiktų visą britų im
periją, Kiniją ir sovietų Rusi
ją.

Atsisakius kongresui atatin
kamai pakeisti neutralumo įsta
tymą, Hitlerio vadovaujamose 
tautose kiltų didelis džiaugs- 

•mas. Minėti kraštai kelis kar
tus pranašavo, jog Amerika nė
ra vieninga.

Pirmininkas Rayburn pftskeb 
be kongreso nariams ar sakre>* 
toriaus Hull laišką dėl šjd įsta
tymo pakaitų * HuH "tvirtina,- 
kad prie susidėjusių tarptauti
nių sąlygų Amerikos vyriausy
bė privalo turėti laisvas rankas 
prekybos laivams ginkluoti. Lai-

vai ginkluojami pačių laivų ap
saugai.

Hull pasakoja, kad Amerikos 
laivai privalo gabenti prekes į 
tuos kraštus, kurie priešinasi 
užpuolikams, nes užpuolikai ren
giasi užvaldyti pasaulį ir žy
miai pakenkti Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms.

Amerikos valdžia yra pasiry
žusi taikyti įstatymo pakaitas 
su dideliu atsargumu, valdžios 
vardu kongresui tvirtina sekre
torius Hull.

Pirmininkas Rayburn kalbė • 
josi su opozicijos 
mano, kad priėjus 
vimo bus surinkta 
balsų dauguma.

Washingtone patirta, kad 
užsieniai labai atydžiai seka 
kongreso debatus. Pasakytoms 
kalboms domisi ne tiktai Lon
done, bet Berlyne-, čunkinge ir 
Tokio mieste. j

Rayburn rašytame laįške Roo
seveltas pasakoj ay kad jis įę- 
dąs visas pastangas ’ išspręsti 
angliakasių streiką. Valdžia de
da pastangas išvengti plieno 
gaminimo sustabdymą.

lyderiais ir 
prie balsa- 
pakankama

vokiečiu karo jėgos puola rusus 
KERCIO SASIAURYJ, SEVASTOPOLYJ 
Rusai tvirtina, kad Krymo frontuose 
jiems pavyko atmušti nacių puolimus

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
13 d. — Vokiečių kariuomenė 
pradėjo pulti Kerčio. tvirtoves, 
o aviacija bombarduoja Kauka
zo žibalo versmes, skelbia vo
kiečių štabo pranešimas.

Vokiečiai pasiekė jurą pieti
nėje pusiasalio dalyje ir tvir
toves galės pulti iš dviejų pu
sių.

Vokiečių aviacija bombardavo 
Anapą, kuri randasi kitoj są
siaurio pusėj. Paliestas ir No
vo rosi j skas, kur yra sovietų ba
zė.

rusai jiems pastojo kelią ir 
ėmė didoką nacių skaičių 
laisvėn.

Kalinino srityj raudonoji
mija įsiveržė nacių užfrontėn 
ir padarė didelių naciams nuo 
stolių.

pa-
ne

ar-

Litvinovo lėktuvas 
prapuolė

, ' ' NAtMiENŲ-AęME Tėlenhpto

Penkių Gelžkelių Brolijų atstovai paskelbia, kad gruodžio 7 d. s’reikan išeis 
gelžkeliečiai. Iš kaires dešinėn: T. C. Cashen, Switchmen unijos prezidentas; 
1). A. MacKenzie, Brotherhood of Railraad Trainmon unijos vic(e-prezidentas; 
Alvanley Johnston, Locomotive Fireman and Enginęmen unijos viršininkas; ir 
H. W. Fraser, Order of Railway Conductors unijos prezidentas.

SUOMIU MINISTERIS H. J. PROKOPE 
LANKĖSI UŽSIENIO DEPARTAMENTE

Informavo Sumner Welles apie Suomijos 
nuturimą dėl karo su šovietų Rusija

į- . .4 ■- -------------

NVASHINGTON, D. (,f lap- 
cričio 13 d, — Suomiu minis- veda tyrinėjimus ir 
toris H. J. Prokopc šiandien labai gerų rezultatų. Visi la- 
ankėsi užsienio reikalų de
partamente ir matėsi su Suln- 
ner Welles.

Prokope informavo Ameri- 
<os valdžią apie Suomijos nu
tarimą dęl tolimesnio karo su 
sovietų Rusija.

Prokope pareiškė, kad jis 
persiuntęs į Washingtoną va
saros mėlti padarytus Welles 
pareiškimus. Pasitarimai su 
suomiais būs tęsiami, mano
ma NVashingtone.

Bostono? daktaras B, Šie ve 
sulaukė

bai susidomėję’ experimcntais.

gandus

Pavojingus vokiečius 
siųs stovyklon

Paneigė' ekspedicijos 
i rengimą Afrikon

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 13 d. — štabo viršinin
kas George Marshall šiandien 
paneigė sklindančius
apie karo ekspedicijos ruoši
mą.

Nėra jokio pagrindo tvirtin
ti ,kad Amerikos karo vado
vybė ruošia ekspedicijos ka
riuomenę į Afriką arba kitą 
pavojingą vietą, sako Mar
shall.

Departamentas stengiasi į- 
traukti 5trijų; metų tarnybon 
didesnį vyrų skaičių, bet jis 
ekspedicijos neruošia.

Neteiks žinių apie 
i nkcių narlaivius

• 1 * - . . w» * • >»* * ’ ’ «

RALEIGH,. N. C., lapkr, 13 
d.—Sekretorius l<nox parašė 
vietos laikraščio leidėjui laiš
ką, kuriame tvirtina, kad ne
teiks žinių apie paskandintus 
nacių narlaivius.

Praeito karo metu Kief ba
zėj vokiečių Jurininkai su
rengė maištą, /nes neturėjo 
žinių apie išplaukusiu liki
mą.

Laikraščiai gaus visas infor
macijas apie Amerikos laivų 
kovas.

Britai pasiūlys J. V 
Singapūro bazę

BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 13 d. — “Deutsche Zeitung 
im Ostland” praneša, kad Vokietijos generalinis komisaras lei
dęs toliau veikti žinomoms Lietuvos ūkio organizacijoms: “Mai
stui”, “Pienocentrui” ir “Lietūkiui”.

Toks leidimas esą duotas atsižvelgiant į tų organizacijų 
nuopelnus Lietuvos ulcio pažangai. Jų laikomos skerdyklos, 
pieninės ir kitos įmonės atatinkančios visus moderniškus - rei
kalavimus.

“Maistui” pavestas gyvulių ir mėsos supirkinėjimo mono
polis, “Pienocentrui” — pieno bei riebalų, o “Lietūkiui” — gru
dų rinkos monopolis. Vokiečiai prižiūri šių organizacijų vei
kimą.

Kitoms organizacijoms ar asmenims uždraustas šių produk
tų supirkinėjimas.

Nacių generolai 
be monoklių

Bolševikai išvežė 
sportininkus

BERLYNAS, Vokietija, lapk.
13 d. — Šimtai vokiečių gene
rolų ir aukštų karininkų pasi
liks be monoklių, nos valdžia 
uždraudė monoklių gaminimą, 

f f *

Vokiečių ekonomistai apskai
čiavo, kad monokliai yra visai
nereikalingi ir, taupumo s.paturima, čekistai taip pat su- 
.timaiš, uždraudė naujų monok*, 
lių gaminimų.,;/? —

Monoklių pareikalavimas Vo
kietijoj yra didelis, bet optikai 
negalės nacių generolų paten
kinti.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
lapkr. 13 d. — Laikraščiai pra
neša, kad bolševikų GPU areš
tavusi žinomą sportininką Tu
mą, krepšiasvaidininkę Vaške- 
lytę ir kelis kitus sportinin
kus.

Apie jų likimą jokių žinių

ėmėt sportininką Vabalą.
''•-Bdfštįytkų paskirtas fizinio 
auklėjimo komiteto pirmininkas 
Šimanas esą pabėgęs sovietų 
Rusijon.

Japonai kelia vai 
džios mokesčius

Kryme naciams ne
siseka, sako rusai
MASKVA, Rusija, lapkr. 13 

d. ‘— Vokiečiai bandė pulti Ker
čio įstiprinimus, bet sovietų ka
riuomenė jiems padarė didelių 
nuostolių ir atmušė nacius at
gal, skelbia sovietai.

Kita nacių divizija puolė Se- 
vastopol, bet ir čia vokiečiai bu
vo visiškai sumušti.

Naciai išmetė kelias bombas 
miesto apylinkėse, pasiuntė di
doką tankų skaičių, bet nepa
jėgė priartėti prie miesto.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
13 d. — Britų valdžios sluok
sniuose sukėlė didelio susirūpi
nimo Litvinovo lėktuvo likimas 
Litvinovas prieš .dvi dienas tu
rėjo būti Teherane, bet jokit; 
žinių apie jo likimą neturima.

Kartu su LitvihoVu iš Kūb 
byševo į Teheraną tūrėjo skri
sti britų informacijos viršinin
kas Monckton ir Amerikos am
basadorius Steinhardt.

Manoma, kad blogas oras su
laikė lėktuvą Kaukaze.

WASHINGTON, D. C., 
kričio 13 d. — Valdžia 
paruošusi planą pavoįingieips 
užsienieči^tns suvaldyti. Jei
gu kiltų karas tarp Amerikos 
ir Vokiętijos, tai teisingumo 
departamentas areštuotų vi
sus pavojingus vokiečius.

Visi tie vokiečiai, 
rodė reikalingą 
šiam krantui nebus 
Jie galės laisvai ir 
venti. ' •

- Suimtieji bus siunčiami 
specialias stovyklas.

i A '

Vaistas žiliems ruda 
plaukiams

lap- 
yra

kurie pa
loj akliną 
liečiami..

toliau gy-

Susirūpinę artėjau 
v čiais streikais
NEW YORK, N. Y., lapk 

13 d. -r- Valdžios ir visuome- 
nes s'uoksn .li yra susirūpi
nę artėjančia* streikų banga.

Pavojingiausias yra gele
žinkeliečių streikas, paskelb
tas gruodžio 7 dienai. Ren
giasi streikuoti iš viso 350,- 
000 tarnautojų.

Jeigu nepavyks . išspręsti 
angliakasių streiko, tai mes 
darbą 250,000 vyrai. Rengia
si streikuoti vežikai, telefo
nistai ir dar kiti.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
13 d. — Britų valdžia pasiūlys 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms naudotis Singapūro karo 
baze, jeigu kils karas su Japo
nija, tvirtina Victor Purceli, 
Malajos 
rius.

• Britai 
dąrbiauti 
tiškomis valtsybėmis, todėl ir 
darys tokį pasiūlymą.

TOKIO, Japonija, lapkr. 13 
d. — Japonų valdžia priėmė 
įstatymus, kurie žymiai pakels 
įvairius mokesčius valdžios rei
kalams. ,
x Japonų valdžia ruošia visą ei
lę naujų įstatymų, kurie bus 
taikomi karo su Amerika me
tu. Fašistinės organizacijos la
bai aktyviai pradėjo veikti.

Japonų laikraščiai puola 
Jungtines Valstybes ir turi ma
žai vilčių apie galimą taikų pro
blemų išrišima, t •

Paskaita prof. Jau
niui pagerbti

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
lapkr. 13 d. — Per Kauno ra
diją buvo skaityta paskaita 
kalbininkui ir profesoriui Ka
zimierui Jauniui pagerbti.

Kalbėtojas ragino krašto gy
ventojus tinkamiau pagerbti 
šį didelį patriotą ir gilų moksli
ninką.

Per tą patį radiją kita pa
skaita buvo apie Lietuvos pa
žinimą. Visa ši paskaita buvo 
pašvęsta pietų Lietuvai ir jos 
sritims pažinti.

informacijos direkto-

yra pasiryžę bendra • 
su visomis demokra-

Naciai susirūpinę 
britų bombar

davimais

Bando prasiveržti 
Maskvos fronte

KUIBYŠEVAS, Rusija, lapk. 
13 d. — Vokiečiai įvairiose 
Maskvos fronto vietose ieškojo 
silpnesnių vietų, kad galėtų pra
siveržti, bet buvo atmušti.

Kalinino** sritin vokiečiai pa
siuntė 102-rą savo diviziją, bet

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
13 d. — Nacių karo vadovybė 
smarkiai susirūpino vis stiprė
jančiais britų aviaąijęs puoli
mais.

Vokiečiai atitraukė .didoką 
aviacijos kiekį iš sovietą fron
to, kad galėtų pastoti kelią bri
tų lėktuvams.

Viduržemių jūros kovos ver
čia nacius atitraukti dar dau
giau lėktuvų iš rusų frontų.

NEW YORK, N. Y.^ lapkr. 
13 d.—’ Mokslininkai patyrė, 
kad visi rudus plaukus ture- 
jusieji dabar pražilusieji 
žmones gali vėl atgauti pra
rastą plaukų spalvą.

Jie privalo rmti atatinka
mus kiūkiūš vitainino B, ku
ris gaiųinamas iš P-amino 
benzųlft rukšties, '

.'„r v, ...

ORAS
Debesuotas ir yėsus, vakare ....

6:38; leidžiasi

— Brooklyne savivaldybių 
atstovu tapo išrinktas komunis 
tų kandidates Cacchione. z

— Japonai traukia naujas ka
ro jėgąs į Tai valstybės pa 
sienĮ. Japonų generolas Jukavi 
paskelbė, kad Indokinija ir Ta; 

•turės tąpti Japonijos Ukraina.

' — Mokslininkai surado nau
ją būdą vėžio baciloms surasti 
ir sugebės geriau nuo jų ap
saugoti ligonį.

— Nelson tvirtina, kad Ame
rikai karo laimėjimas kainuos 
pusketvirto bilijono dolerių į 
mėnesį.

Stasys Budavas pa 
skaituoja

Sikorskis skrenda 
Į Rusiją

lis.
Saulė teka

— 4:31/

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Italai traukia savo kariuomenę iš kybijos ir veža į Ru

sijos frontus. Tatai patyrė Graikijos diplomatai.
— Petaino karo ministeris Huntzlger skrido Afrikon įti

kinti Weygand’ą, kad atsistatytų^ nes naciai to reikalavo.
'— Dar neturima jokių žinių apie Litvinovo orlaivį, kuris 

privalėjo būti Teherane prieš dvi dienas.
— Rooseveltas rengiasi pasirašyti neutralumo įstatymo pa

keitimą pirmadienį. Karo vadovybe įsakė pasipuošti prekybos 
laivus ginkluoti.
u — Telefono darbininkų streikas atidėtas vienai savaitei. 
Pradėti pasitarimai. . '

— Valdžia yra pasiryžusi vartoti visas priemones, kad tik
tai nesustotų darbas anglių kasyklose.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
13 d. — Lenkų generolas Si
korskis skrenda į sovietų Ru
siją, šiandien jis pasiekė Kai
rą. •

Sikorskis vyksta didelės 
kų armijos organizuoti. Iš 
vusių belaisvių ir išvežtųjų 
kų mano sudaryti 200,000 
riuomenę. Sikorskis'• tikisi
simatyti asmeniškai su Stalinu 
ir aptarti tolimesnius santykius 
tarp Lenkijos ir Sovietų Są
jungos.

Lenkų kariuomenė gauą/ ap
ginklavimą iŠ Amerikos. Jis rū
pinsis Rusijoj esamais civiliais 
lenkų gyventojais. - * ’ • •

LISABONAS, Portū g a-1 i j a, 
lapkr. 13 d. — Per Kauno ra
diją Stasys Budavas skaitė pa
skaitą “Meilė savo namams”.

Paskaitos tikslas buvo įrody
ti klausytojams, kad lietuviai 
turi vis daugiau ugdyti meilę 
savo kraštui ir parodyti dau
giau pagarbos savo namams.

Budavas pasakojo, kad bol
ševikų okupacijos laikais Lie
tuva daugelio buvo užmiršta
ma.

.5

len- 
bu- 
len- 
ka
pa-

— žemės drebėjimo metu ta
po užmušta 15 turkų.

— Pagarsėjusi laikraštinin
ke Dorothy Thompson reikalau
ja skyrybų su Sinclair Lewls, 
rašytoju.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet
SĘSTADDENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 ▼. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vaL vakaro.
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Detroito Lietuvių Žinios
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 

l P ARENSIMAS
Lietuvių Demokratų Sąjun

gos , parengimas pavyko spalių 
26 d. Bįvti suvaidintas tragiš: 
kas vaizdas iš teismo kamba
rio. Visi, kas tik : pasižadėjo 
prie to vaidinimo prisieti;/ at
vyko ir savo užduotį attiko.

Publikos nebuvo labai daug, 
nes tų dienų "pasitaikė bent ke-. 
lios vedybos. Vienpk išgalima 
nusiskųsti nepasisekimu: Jau 
tas faktas, kad sąjungai liko ir 
šiek tiek pelno, rodo, jog paren
gimas buvo itin sėkmingas. ■

Komunistai ne tik sųjuhgoš 
parengimų boikotavo, bet ir kie
tus atkalbinėjo, kud neitų. Tajp 
jie elgėsi dėl to, kad rengėjai 
nedavė apmokamo skelbimo jų 
leidžiamo'ųradijo programai. A .

Tikietai buvo pardavinėjami 
iš anksto. Pardavinėtojai sako, 
kad komunistai ne tik patys t i- 
kietų nepirko, bet ir kitus drąuy 
dė. Dargi organizacijų susirin
kimuose jie varė agitacijų prieš 
demokratų parengimų. - .

Tai yra niekas daugiau, tcaiP 
tik gengsterizmas. Vienok tegul 
Stalino saulės garbintojai neuž
miršta, kad lazda turi du^ galus. 
Jiems, manau, nelabai tepatiks, 
kai prieš juos bus atsuktas ki
tas lazdos galas.

dbs Verčiamas, tyra priverstas 
demokratijos Šalininku' įėtis.

ki^Kpąs;inUŠ .-briiwIa, tai 
bruzda keli medaliais apdova- 
poti^ aspieny^ ? Matyti, mauda* 
gumas- juos verčia kuo nors at/gurnai juos verčia kuo nors 
silįginti. ' ’ ’ '

IŠTEKĄ’ MIRGA 
’ 'MOTUZAITĖ

Lapkričio 15 d. įvyks Leonar
do į’P., Michąls ii4 ‘ p-lės M irgos 

(ifo.tuzį1tėst vedybos. Nėatmez- 
’ganpi mazgu jie bus surišti šv. 
Antanė bažnyčibjė 9 Vai. ryto. 
Vedybinis pokylis įvyks 4 vai. 
po pjeįtų Lietuvių ^y,etairrėję.

Abuj, jaunieji yra Dailės cho
ro nariai. -Jie nemažhi yra tam 
chorui; pasidarbavę. Linkiu 
jiems daug laimes h* ilgb 'gyve
nimo./ i

NAUJIENOS, Ėhicągo, Ui. I --—  a i i    -r-*   !—   
Protestuoja Masinius Žiidynius

Okupuotose Šalyse

; 'i i?i

JPenktacL, lapkričio 14, 1941

riNG iii! -

Mi

DŽIAUGIASI
Prieš kiek laiko iš Clevelan- 

do atsikraustė viena Maskvos 
davatka., “Išsilaisvinusi” iš sa-

dėjo naujų gyvenimų: susirado 
našlį, kuris irgi yra karštas 
Maskvos garbintojas, ir susi
tuokė su juo. i

Čia,žinoma, nieko hepįnras* 
to nčnų: kaip kas išmana taij 
save gano. Tai kietcvffihigr žmo
gaus'privatinis reikalas.

Vienok tenka visai kitaip re
aguoti, kada toks asmuo prade
da* kabinėtis prie kitų ir juos 
visokiais budais šmeižti. \

Taip elgiasi kalbamoji Mas
kvos davatka, kuri atbėgo iš 
Clevelando. Savo liežuviui ji 
duoda pilnų valių. Tačiau jos 
viešas liežuvavimas gali jai 
daug bėdos padaryti. Žinote, 
kas per daug, lai šelauk.

Tos davatkos elgesiu “Vinis’’ 
jaučiasi patenkinta. Vadinasi, 
toks tokį pažino ir ant alaus 
pavadino. •

MIRIMAI
’A > • >. < ■ > i 11. • ..v ' . i 11 i

Lapkričio 3 d. sunkiai liko 
automobilio , sužjeiąta Eųther 
Grehaš (2778 Wiiliains)/ Kitų 
dienų ji pasimirė. Buvo tik 38 
metų ifemžiaus. ,

Lapkričio 3 d. po labai sun
kios ir ilgos ligos su šiuo pa
saulių įersiskyrū Joseplune šiu- 
šiene. Ji buvo 50 metų amžiaus. 
Paliko nuliudime vyrų Juozų ir 
dukterį, kuri yra vedusi.

Pernai šiušęlįus ištiko didele 
neląiniė: į .šokius automobiliu 
bevažiuodamas užsimušė jų sū
nūs. '

Velionė priklausė L.A.P. Klu
bui,’ kuris ir rūpinosi jos palai
dojimu.' “v

Vyrui Ir dukteriai reiškiu gi
lių užuojautų.*

. ęhiiČagioj, New Yorke, Cleveianiė, Detroite — 
vienam didesniam mieste ‘Amerikoje, taipgi. iaįsvošė Už
sienio šalyse svkniadienį, lapkričio 16 d., yra šaukiami 
masiniai mitingai protestui prieš masinj įkaitų ir ■ Civi
lių gyventojų žudymų'a^ies okupuotose Žalyše.x>l.:

Mitingus šaukia (k > m m i 11 <>.(' to Detend America ir 
. s , ’! . .. • f 4 \ < . . .. < • : , 9t . . # į . ,

pasaulinė organizacija, Frėe World Association. ‘
• • J . ’ - f f • * • • , • r ■ i • , f r

Cnicagos protesto mitingas įvyks Acacia salėje, 
Glen Ellyne, 4 vai. popiet, kur kalbės Dr. Melchior 
Palyi, buvęs' Vokietijos valstybės banko patarėjas.

New Yorko; mitinge, Metropolitan Opera- rūmuose, 
kalbės Paul McNutt, federalės valdžios atstoVds, Jau 
Massaryk, Čekoslovakijos užsienio reikalų. \ministcris, 
ir’ Bau! Damonte Taborda, Argentinos seimo atstovas.

-Rep.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
i pSĮŽilMO.šJLŲK^lO'••v :

pra

PALIKITE MUS 
RAMYBĖJE

“Diijvoje” teko pastebėti 
nešimų, kad Detroito lietuviai
su didele pompa, rengiasi pasi
tikti p. A. Smetonų. Girdi, visi 
tariasi/visi bruzda, kad p. Sme
tonos priėmimas butų kaip ga
lima Šaunesnis. Pranešėjas sa4

A • ' t *

ko, kad priėmime dalyvausiąs

pryšakyje.
Ir visai švelniai kalbėdamas, 

turiu pasakyti, jog tai yra nie
kas daugiau, kaip tik melas. La
bai negražus ir labai pigios rų- 
šies melas. • ;

Dailės choras niekuomet ne
pasižadėjo p. Smetonos paren
gime dalyvauti. Taip, nežadėjo 
ir nežada dalyvauti. Labai tad 
negražu, kada skelbiamas aiš
kus melas. '

Antras dalykas, tarp organi
zacijų ir veikėjų jokio bruzdė
jimo nėra. Iš viso tenka pasa
kyti, jog žmonėse reiškiasi visai

tonos atvykimu. Daugumas, j, p. 
.Smetonų žiuri kaipozį pigios, lai
dos diktatorių, kuris dabar, bė-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
į .r \ f. ‘ * ."•A/ ' f * M

^dar^šeši
’ dfžiiHBliai ( {

. -ALUŠTA,' (^a.j .ląpkr. 1,2. i 
: šiandien sus irgb dar? >šė^i 

drafhįlidi,’ kuriepriklauso priė 
Barnum circo.

■'■įAVąltėr McClain atsivežė 37 
^drainįliųš/ 10 |š jų^rfudvęše. 'Iš* 

kad visi ' nud vėsusią j i 
-įbuVo užnuodyti; Jis 

^yyą?Jšit;Įkį^š,;'kądJir J'aįjai su? 
(3iLgYišiuji 6 taip užnuodyti.

Detektyvai atydžiai seka, nes 
įnori ;išaiškinti kas ir kokiais 
sumetimais nuodija dramblius.
Šb . . .. . ' : _2 ."7• *

Tanamą atmetė ja- 
A ‘ ponų protestą ■

■'. . ? į i lt A-t.O : /' k?
’ P'AN^ĄMA, sostinė, lapkr. 10 

d. -LJ Pąnąmos vąldzja šiandien 
atmetėK-ponų valdžios protus - 
ią., cįęl prekybos suvaržymų.

■ ^ąįai;yįas ''vamięš*. nutarimas 
, yM Panamos ' valstybės - vidaus 
dąįykas užsieniečiai neprivalo 
t 1 tai kišti’s. ' jįponų .protestas 
buyo . ^uredągųotąs Įzejdziancu; 
toiiti, 7tbdėl ir nebus'į’’jį atsa-

' '"^ariamos valdžia skaito Ispa- 
nijos ministrių perąona non gra
fa už’1 padarytus viešus1 pareis • 
kimus.

iš-

KORESPONDENCIJOS
r j ........... ■ » .<>«?■* *11'....

PITTSBU K (UI 0 M iVR CM W M
■’ 's; x ;T• ■' ' f/«.< ?/ '
Klaidingi ske^birft'ai. — Nemąlohųs komplimentai Sniet<fc

Pir
klio

nos adresu. -- “Procesija”
’ mlninlaš', bIVuris '^ajbai dauą /mėgsta kalbėti 
Talija.' t— Aukų rinktnias ‘^KŽagišku 
d ęl' ^afbes;:( kas dėl pasigafeinimot ■ 

Jadnoji^ka/ta.

Noremo kjtlba 
liesta ka&ėti. 

i” 
trsinimo. Smetonoj

Mf

— Naciai deda pastangas 
mesti Węygandų iš Afrikos.

— Britai dar kartų perspėjo 
“ašį”, kad jie bombarduosią Ro
mų, ' jeigu bus ‘paliestas Kai
ras. ........  ■ -.

Nacių | bombos sugriovė 
Didžiojo Teatro \ rumūs Mas
kvoje, sako rusai.

Ar tai tiksliai, -ar klaidingai, 
bet vięni lųįkrąščjai skelbia? 
kad.‘lapkričio 9, d kiti 16 d/lcali- 'te buvtišį S. V 
bes Riętuyos prezidentas Sme
tona. Pittšburghe. Bet vėliausi 
vietiniai pranešimai tikrino, 
kad Jąpki;ičio 9 d., .8 v. v.,‘ LPD 
svetainėj tikrai įvyks prakaL 
bos, kur Vyriausiuoju kalbėtojų 
ir bus Lietuvos prezidentą? 
Smetona. .■ : • \ • č ‘ • ) ' * ; į • i ■ v ] ; ',

Nuvykau į prakalbų vietų,dar 
prieš aštuntų valandų, bet sve
tainėj, jau mažai tuščių sėdynių 
buvo. Publika buvo maišyta, bet 
didžiūnių sudarė katalikai. Vie- 
,nok atsinešinias link Smetonos 
didelės didžiumos susirinkusių 
buvo gana šaltas. Tarp susirin
kusių buvo’ galima išgirsti įvai
rių nemalonių žodžių, kaip an
tai: ponas, apgavikas, diktato
rius, kratigeris ir 1.1.

Taip' pat iš susirinkusių buvo 
aišku, kad didžiuma atėjo net 
nė mažiausio susidomėjimo ne
turėdami kokiu tikslu tas po
nas prezidentas čia atvažiavo, 
ar kų jis1 pasakys. Tiktai dau
gelis atvirai išsireiškė, kad ka
dangi šventadienis, nėra kų 
veikti, o įžanga nemokama, tai 
ot smalsumo dėlei ir atėjome 
pasižiūrėti, kaip tas buvęs dik
tatorius atrodo ir kų jis. paša-

publika tuo labai piktinosi. Pats 
prisiktilbėjęs užtektinai, persta- 

Z. pasiuntinį Lie
tuvai, Oweii J. C. Nbrėm. 
‘ ' Pastarasis anglų kalba, 
gana palankiai kalbėjo 
Lietuvą, liet u vi ils ir pati Sme
tonų. Paaiškino keletą žiaurių 
įvykių iŠ fiisų okupavimo lai
kų ir pareiškė .pasitikėjimų, 
kad anksčiau ar vėliau bet Lie-

bet 
apie

laisva! Paskutinius žodžius iš
tarė’ lietuviškai ‘‘lai gyvuoja 
Lietuva”. Ir'tuo baigė
‘Antruoju kalbėtoji! pirminin

kas į aukštybes kėlė ir zalatijo 
kaipo nepaprastų žmogų, ypa
tingai, kad' jisai šioj šaly gimęs 
ir augęs, Lietuvos niekuomet 
nematęs, o taip pasišventusiai 
didėlius darbus dirbus ir daug 
aukojus lietuviams ir Lietuvai. 
Tai Chicagbs Lietuvai Gelbėti 
Fondo pirmininkas adv. Olis.

Tiesa, adv. Olis kaipo šioj ša
ly gimęs ir augęs tai lietuviš
kai kalba gerai. Bet ka’ipo toks 
didelis veikėjas ir pasišventęs 
lietuvis, tai nieko naudingo nė 
įdomaus Pi’ttšBurghc) lietuviams 
nepasakė. Tiktai 1 pakartotinai 
po kelis kartus aiškino, iš ko
kių aukštų, žymių ir garbingų' 
lietuvių bei amerikiečių suside
da Chicagos Lietuvai Gelbėti 
Fondo komitetas. Ir gyrėsi, kad 
tas Labiliit$as turi labui geras 
pųsri<)Vč$Jtikd<i<i.;rinkin’ic> ir gavi
me. Rodydamas į kampe sto-

Specialus švenčių 
tįro^išOų-

< Tipai w ’ . įekos .diena šįmet, ateina 
ankstokai, ne; ji bus ketvirta
dienį, lapkričio 20-tą. Kaip pa
prastai, šeimininkėms teks ne
mažai ruošos. atlikti, kadangi 
Padėkos Diena yra tokia šven
te,, įkuria šeimos, draugai ir gi-į 
minės susirenku krūvon. Ne tik 
valgiai tenka' planuoti, bet vi į 

i 
ir sutvarko dalykus 
namai atrodytų pa-į

j

&1I
jimo Komiteto Konferencijoj, 
lapkričio 9 d., 1941 m., Detroit, 
Mieli. . ’ i

KądA-ngLLietuvą kaipo nepri
klausomų valstybę užgulė sun
ki ne[a*isves našta, tūkstančiai 
Lietuvos lietuvių išbėgiojo iiį 
tūkstančiai . tapo ištremti į Ru
sijos kibirų bei į Vokietijos gi
lumų, kurie gyvena’ beviltį gy
venimų skurde ir nežinystėje. 
Tai djdelies lietuvių tautos^ne
laimei, musų manymu, Ameri
koj lietuviai nėra pasirengę or
ganizuotai ginti Lietuvos Nepri
klausomybę ir padėti karo ir 
diktatorių nuskriaustiems; bro
liams; ir sešėms, Europos lietu
viams;

Kadangi Amerikos lietuviai 
po daugelio biųidymų. tverti į- 
vairias sąjungas, komitetus ir 
fondus/ nesukūrė tokioj Orga
nizacijos, kuri butų priimta vi- 
sienri;f ■' Ameriko's lietuviams 
(šįojąjhtięms už Lietuvos Ne- 
priklaųsoiuybę), kurį turėtų au
toritetų kalbėti Amerikoš lietu- 
vįų: jyąrdu, ir •

Kadangi Amerikos lietuvių 
politinių partijų .vadai negali ar 
n.enor| rasti bep<Jro,s kalbos ir 
bepdfos lirpjos'gynime Lietu- 
Vos Nepriklausomybės ir lietu
vių reikalų.

Todįjl tpes Detroito ..lietuvių 
drauglįų atstovui, susirinkę į 
Ljėtų^š > Nepriklausrdihybes

Draugijos Konferen
cijų netariame vienbalsiai siū
lyti šųįikti Amerikos. Lietuviui 
VisųofjmĮ Seimų sekant} pavasa
rį. Vie^ų ‘mes siūlome Detroitu., 
\ >Sėij^ turėtų sudaryti drau- 

įtoVai. Nuo/ mažų drau
gijų j^5iį vieną atstovų ir didėllij. 
dratigijų nuo‘ kiekvieno n() na
rių virimas, atstovas.

L??^ G? D. Vaidyba:
M, J. Ktmcšionė pirm.

;3444 Hoū-ard ,St 
F.>Motuzas. Rašt. . , . iii

14676 Wark Avė.
'• betrdit?Mich.

sos rųpėstingosį šeimininkės va.:į 
lo namus 
taip, kad 
trauklesni.

Visi šie 
lauja krautuves lankyti ir jo- . 
šė reikmenų pirkti — taip mai; 
stui, kai namų ruošai. Tenka 
pažymėti, kad šeimininkėms bus 
visai parapku šapinti artimiau-į 
šioj Midwest Stores krautuvė
je. ' ; . ' ' ' į'

Jlidwest Store savininkas pa- ' 
darė specialius prisiruošimus^ 
Padėkos šventėms. Kiekvienoje' 
krautuvėje yra pilna eilė švie< 
žiu prekių, vartojamų ypač šiuo 
metų laiku. Naujos maisto reik- 
menos, kurios padarys valgius 
patrauklesnius ir , .skanesnius. 
Be- tp, žinia, yra pilna eilė ki
tokių reikalingų namams daik
tų.

Kai šeimininkės perka reik- 
menas , iš Midwest .Stores, jos 
visuomet gali būti tikros, k,ad 
gaus geriausias vertybes, šios 
krautuvės 'parduoda, ne , tik ga- ; 
rantuotos kpkybėą prekes. Jo- • 
se yra ir ūmiausios galimos; 
kainoj. Ši garąnt^otos kokybėj; 
ir žemų kainų kombinuoto, su
daro tikrąsias \jertybes.

Musį ;MidwęstStores -gali . 
teikti, geriausias vertybes todėl,- 
kąd joms’ priklauso vienas 'di
džiausių Amerikos' groserninkir; 
kooperatyvų. DŠka brgahižači-1' 

jai priklauso 
daugiau nei 500 krautuvių —' ’ 
šitos, krautuvės turi milžinišką : 
perkamųjų pajėgą, kuri teikia1! 
galimumo pirkti prekes pilnais4 
vagonais tiesiai iš fabrikantų 

dr 'gamintojų. Pirkdamos ■ pre- 
’' kes tokiu budu, jos gauna jas 
; geresnės kokybės ir didesnėmis 
' sutaupomas.

prisirengimai • reika-į

jos 1 didumo
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Dideli pak. 17c;J
RAUDONI ARBA: ŽALI JPAKELlXi v 
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i:— $100'DYKAL Kas. Savaitę. JCaupykiteMusų. Kuponus...

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

liktus savo' purvinus ir žiaurius 
darbus. •

I* , ( , w I ‘ ,1 • • •

kas užlipęs ant scenos pranešė, 
kad,,' girdi, bukite . prisirengę, 
ponas preziilėntas su buvusiu 
Amerikos pasiuntiniu Lietuvai 
Norem ir chicagiečiu advokatu 
Oliu, lydimi ponų Pivaronp, 
Dangio ir kitų tuojau pribus.' Ir 
dar pridūrė: bėt 'pasirodykite 
kaip kultūringi lietuviai, — kai 
tiktai' pamatysite ateinant, tai 
tuojau atsistokite ir pradėkite 
rankomis ploti. ■

Tų visų ponų belaukiant, kai
mynas, atsisukęs į mane, paste
bi ; žiūrėkime, kurjoj pusėj prie 
Smetonos eis Pikelis ir kurioj 
.Dargis. Mat, pirmų kartų be
laukiant Smetonos buvo nema
žai varžytinių už puses ir vie
tas,, — visi veržėsi į dešinę.v Ir 
Pikeliui pasisekė jų gauti. Bet 
praėjus besivaržymui ir garbės 
laikui^ Smetonai atvažiavus ir 
išvažiavus, Pikelis'daugeliui vie
šai pareiškė, kad, Smetonos jau 
tiek prilaižęs, jog kol gyvas bu* 
šiųs daugiau henopesiųs. Ir tiek 
jam kainavę, kad butų galėjęs 
tais pinigais puikių agitacijų 
Vesti savo kandidatūrai į SLA. 
iždininko vietą/j'kurių jisai yra 
mišistatęs būtinai kandidatuoti/

Nuo Virbicko pranešimo dar 
pusvalandžiui praėjus prasidejd' 
prie durų bruzdėjimas.

“Tai jau ateina”, — pasipylė 
spėliojimai. Ir tikrai tai jau at
eina. Vieni atsistoja, Įeiti sėdi, 
bet visi žiuri į' svetaines vidurį 
tarp sėdynių icsdntį takų, kasj 
čia ateina ir eis. Uniformuotas

• t 1

dąde *(«iilieijantąs)? pirmiausia, 
paskui j į ponas prezidentas, se-J 
kė Norem, ’blis, i’ivaroiias ir 
kiti vietiniai?' Bet nei Pikelio, 
nei Dargio palydovų tarpe nesi-, 
matė.
' Suėjus visiems ant scenoj 
Dargis ktiipo Pittsb'urgho Lie-’ 
ttivai Gelbėti Koiiiit’ėto 1 pii*ml? 
niukas atidarė vakarą, pęrslaty- 
damas PLGK iždininkų' Pivaro-, 
nų pirmininkautt

' Pivarontis heatsilikdamas nuo 
savo papročio piriiiihihkatijant, 
kalbėti tiek, kad ,*nekartą' pra
lenkia ir kalbėtojus, tą. pat 
praktikavo ir dabar. Žinoma,

ot, pavyzdžiui, šitos mašinos

‘ ji'nėra lietuviška,'bet visai be 
didelio prašymo aukojo musų 
fondui šimtų dolerių.' Panašias 
pasekmes gauname prie ko tik
tai1 kreipiamės. Taip pat aiški
no, kad surinkti’ pinigai nėra 
reikalingi nei fondo komitetui, 
nfei' prezidentui Smetonai. Tik- 

’ i’ino, kad visos surinktos aukos 
busi suvartota tiktai Lietuvos 
reikalams.

Bet adv. Olis nepasakė, „kiek 
tas jų fondas turto tini. Nes 
jeigu taip lengvai ir tokias di
deles aukas , gauna, o pinigų 
niekam nereikia, nė. nieks jų 
nenori, tai fbrido ( iždas galėtų 
būti jau gana didelis, o .Lietu
vai parama graži ir naudinga.

Taip tas advokatas bepasako
damas, kaip aukas rinkti ir kaip 
patiems aukoti, baigė savo nuo
bodžių ir nieko nepasakančią

Tadą vakaro pirmininkas pa
gyręs ir padėkojęs už pamoks
lų, dar pats gerokai pakalbėjęs, 
pranešė, kad bus aukų rinki
mas, kaip kad ,axiv. Olis aiški
no Lietuvos gelbėjimui. O po 
tam išginsime ir garbes svečio 
(ar daug kas jį gerbe?) Lietu
vos prezidento, pono Smetonos 
kaU.m ' ;
/Paskelbus aukų rinkimų ga

ną daugelis praėjėjo riti iš sve
tainės. Likusieji didelėj didžiu
moj atsisakė aukoti, darydami 
pastabas; mes Lietuvai aukojo
me, aukojame ir aukausime, 
tiktai ne per Smetonų su jo gar
bintojais. Mes nepĮrksime įran
kį ir amunicijos, kad Smeto
ną pargrįžęs vėl kankintų ir 
naikintų riūišų* brolius I Pkjutęs 
pavojų ir vilkas avies kailį už
simovė.’
‘•Tokie ii* panašus komplimen

tai pylėsi iš visų kampų pono 
prezidento adresu. 1
' ’Gliicėgiškis ‘advokatas pama
tęs, kad atikų rinkimo biznis 
labai b'dgas; Prišoku’ priegar- 

(Tąsa iš' 5-to pust)
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• čia Įdeda 18 praiau

atriesti pavydĮ Na .----- -  ,
Mbroa ■ h~ 'Mr . krutini

magika, Kesster’s junginy 
Ji švelni, lengva kaip oras,—.

dreses suneš.
ar nenuneši savo

frakai po-
- balius-^fra-

pamėgti kreikia 
ragaut^-ir pa*W

gausias savo
—-O tu — 

dresės? Tik aš 
nas prez 
kai!

lKKteW^$55(l,0D1).00
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

Nėra Sąugesi ~
Savaitės dienomis 9 A

AŠi-Mttibhes laidoja,* bet ką 
Svifto

LOAN ASSOClATIONofChk»f. 
JUSTIN MACKIE  WICH. Pr«s.
4192 Archer Avenue

VIRginid 1111

identas 
kliedėjo Birbilas;

Nustok, nękreijsėvok, Ha po 
lycmonus pašauksiu.

—A——a,\ tu man polycmo

’.jBlfNDED VVHI5KEY

—A  ------ a! Tai jau aš tau
persenas — personas

—-Nesakau, kad

..iki .4! P. M 
diėnds, šeštadieniais 9 A. A

■...............................T.........
(Vaidai ir pavaldi)

Anna-Jiiftęš n Tąvern
?Nauja- Užeiga

221Ž ŠT.
Savininkai, J&cnesJanulevičia ir 
Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury-alų ir daugybę stip
resnių gėrimų^ Kviečiame visą 
publiką atšįjįnkyji, •

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč
PAULINA KUSSIAN. and 

TURKĮ®. ___
ELEKTĘIKT
Ultra-Violet-Sudbhine
Red Light Rą- 
diątions ^wedish >9

Massage ir SP
Movements. •T

1657 W. 45. St, _
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA 

. SAv„ . ,

a »otn«e •» •’*
» OltfHKINO CO.MK........

priemonės nebeturėjo vertės, 
nes kiekvienas sakė, dantimis 
grieždamas švokštė:

—Turiu gauti fraką, or else! 
Turiu gauti fraką, or else!!

Baisu dabar ir prisiminti, kas 
tada darėsi.

Vienok Bilas Birbilas terlio
jos! su trečios savo mėsinės 
raudonu pryšakiu, ir tiek.

Pamanykite. Toks svarbus 
momentas. Jo ir jos ekscelenci 
jai pokylis tik už valandos ki
tos, tik už kampo, kaip nelai
mingos atminties Hoo vėrini ge
rovė, o jis--------

Tik pavakare parėjo namo ir 
išsitiesė sofoje!

Saldus dienos sapnai suėmė 
jį, ir jis galvojo, kaip išdidžiu 
pokylyje pasirodysiąs, kaip) iš
kilmingai ponui prezidentui pa
sisakysiąs, jog jam jau nebe 
pirmiena poną prezidentą ma
tyti, jog jis jau yra pasiekęs 
tos aukštos garbės pirmiau, bet 
vis dėlto nbrišl

O frakas li
nai reikalinga prie frako, tie
sa, nors ir niekad'jam iš galvos 
neišėjo, kaip neišėjo ir ta min
tis, kad jis yra. inteligentas, o 
kai apsivelka fraką, tai ir mo
kytas, kaip “prapesorius”, vis 
dėlto jis nei uoste neužuodė, 
kad jam reikės fraką medžioti. 
Juk visas ketvertas jų kabėjo 
drabužinėj] (“klozete”) ko tie
siausiai. Ir jei kuri mintis da
bar jam stipriau dingtelėjo gal
voje frako reikalu, tai tik ta, 
kurį fraką iš keturių jis pasi
rinksiąs. That’s all.

Tik kai jo žmona jau baigė 
rengtis pokyliu, jau paskutini 
kartą pervažiavo pudrine per 
sdvo nosį, tada jis nubudo iš 
dienos sapnų ir šoko rubinėn 
(“klozetan”) pasiimti fraką ir 
visą tą inteligentišką parafer- 
naliją, be kurios juk inteligen
tas žmogus negali pasirodyti 
ten, kur daug tokių inteligentų 
suskrenda. Tai juk aišku,; kaip 
yra aišku, kad žmogaus galvoje 
smegenys atsiranda ir smegeni
mis ; pasilieka tol, kol jis tur
tingu ir garbingu veikėju nepa
tampa, kada jos pavirsta gyvo
mis muilo putomis...

Įpuolęs drabužinėn — apstul
bo, žado nebeteko ir stovėjo, 
tarsi vieno kaulo stulpas, be 
smegenų, be sąmonės,, be pro
to. Kai atsipeikėjo ir praregėjo, 
metėsi į visps kampus, šonus ir

nūs pasauksi!
• * Ž ' ’ * > ' I ‘ » i .•— Pašauksiu! —- riktelėjo po

nia Birbilienė ir išėjo,, o ponas 
Birbilas paskui, tik kiton pu- 
>en —i .pas graborių. Juk kas 
ddugiau frakų turi, kas dau
giau! jų fsunešioja, jei ne grą- 
boriai?

UUSSIAN 
»H BATB
AIvTRYTMENTAI

Infra

tamsia ; Uidoš
kiauįcš, — su mano frakui)

A-AŠ eisiu poną prezidentą 
pagerbti., ,

■ Geriau ’ sakytuni,. svėįltąs, 
,e*si J° prėzidenturą palai- 

doti^o hepagerJjtL i j. .
. ■ . * ' • * . . » ’ A. _ 4. * ' ♦ y

' (Bus daugiau)

nepadaro....) žmogų inteligentu, 
nebėra! Tik pliki vagys sienose 
kyšoja, ant kurių prašmatniau
si civilizacijos lobiai kabojo, o 
tikrų 'vagių — nė pėdsako, nė 
kvapo! » •

Puolė žmogus prie žmonos.
—Kur frakai? Kur frakai?

Sakyk, kur frakai?!
—Kokie frakai? — klausia 

žmona, lyg ir nežinodama,
—Kokie frakai! Ar nežinai?
—Man mano drabužiai

ne tavo.
—Nefulyk. Sakyk!
—Išsinešė.
—Kas išsinešė? Kas?!

DAUGIAU ŠVIESOS! . GERESNĖ ŠVIESA!
MAŽESNĖS ELEKTROS BILOS! !

Gausite daugiau šviesos vartojant šyies< — it
Jūsų Elektros Bilos Sumažės Per Pus^I; /

Leiskite Mums Įrengti GrĮžius Moderniškus ‘"FLUORESCET^T’šviesoa ltaisy- 
. mus Jūsų Namuose a? Biž&b

Speciales Kainos Krautuve®^ .Tr .Tawrnnms) •

n AUJIENV- aCM E Teiepuoto
Ed Dudley (kairėj) iš Colorado Springs, Colo., nau

jai išrinktas Pi^ifesijonalų Golfininkų Sąjungos prezi
dentu. Jis sveikinasi su senuoju 'viršininku Tom Walsh

"FLUORESCENT" ŠVEESbS, 
neabejotinai apsimoka už savė

—Nugi “Tautiškų ir Kultūriš
kų Dirvonų Plėšimo ir Apsėji 
mo Fondo” sąnariai.

-—Ir davei?
—Prašė, tai daviau. *
-—Visus ?
—Matai, kad vinis.
—Džyzus Kęaist! Reikėjo 

nors, vieną palikti — nors tą 
kurį Washingtone pirkau.

—Sakė, tuoj atneš.
—Kada “tuoj atneš”?
—“Kai nebereikės”!
—<Po baliaus. \
—“Po baliaus”!
—Rytoj.

CHERN FLUORESCENT UGHT CO.
1900 So. Union Are. .........

—Matai, kad rytoj, šiandien 
visi išėjo į “Kareivių Lauką” su 
ponu prezidentu pasėdėti. . ,

—“Su ponu prezidentu pa ė 
dėti”, o aš?!

—O tu tu namie gali pa
sėdėti. > V

—Aš namie! Aį namie! To
kios iškilmės, liek inteligentų, 
biznierių 4v .aukštų,, < po’itisinų 
sueis, o aš; girdi, pamie! Kodėl 
tu negali būti iiamie?

' ’ -I’ •

—Tylėk, beproti! Aš naują 
dresę, skrybėlaitę ir. šiusus. nu
sipirkau — ir namie busiu. Ar 
jau išz proto išėjai, ar kas tau 
velnias?

—Tų iš proto išėjai! Dur
niams frakus atidavei-------- -

- —Nustok! žmonės pamanys, 
kad jau pasiutai.

—Aš pasiutau! O tu? .
—O aš? Aš savo dresių nie? 

kam neatidaviau. /
—Tai mano frakus atidavei, 

beprote tu! Frakus — frakus -r- 
balius — ponas prezidentas —- 
frakus — frakus! -— šaukė BF 
las Birbilas po kambarį laksty
damas, už galvos susiėmęs.

'' —šerap, krėiziaii tu! Reikia 
ve tokiems seniams baliuose le
lioti. . •

t No. 4914 —^Praktiška, suknelė 
(labai ploninanti). Sukirptos mie- 
roš'34, 86, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48. * r * ♦ a • y , • • » • ' * ’

Norint gauti vieną ar dau
giau yitšTiurodytųpavyzdžių 

(Juoįq bian, 
Ių4ti. pavyzdžio 
n mietą ir aiŠ- 
avd vardą pa- 

Kiekvieno pa< 
Gat igUB iirba pat

artu sų uŽsaky-

So. Hahted SU Chicago, RL /1

Tas EfcSTt 
kad daiktas, ____ ,
yra lygiai toks, kaip perstatytas, 
ir vertas lygiai.rtĮek( Ulek mo
kė jote. Ataidi 
lėdų dovani 
Attdn- jgūKj 
rykite H Rž 
Charfe S CTi 
Ace’t ^3BE7

6446 So. flalsted St 
.  *     wi  ............... r y* 

X> O ° fip '’aP*'

toms ponioms, kurios ten gra- binasi prieš tuos, kurie jau ne
bemato? ; / 4>! ;.
> —t)uok fraka i < •, <
y -r -Kokį fraką ? „ , \
^^‘KokJ /(raką” •? Dar klaidi 
Tą, su kūrino numirėlius liido-

■ v. . . • --k ' ■_

Negausite .
DYKAI
LĖLIŲ
Negausite Už dyką ieies arba 

‘ ml pas OLSEN 
?. Gausite vertin- 

įkurs laikysis taip 
Įti pfrekfe.
L tai užtikrinimas, 
kurį jus pirkote,
ifli.Jiek, Ulek 
lykite dabar 
pasirinkti.

AtdarartCgMągSftartjn ir 

.bannla

T?D’Q
Ik Ju O o JL Ju Jtk o

BLENDED WHISK.EY

a» jp ♦*<> • •** - at “ '•■'•'■' x ’’ ■ \A\• (T'v?’*-*’» ;2&rv 'i* ■ • ■■’-**?•.* 1

Penktad, lapkričio 14, 1941

Algirdas

Ponas neprezidentas
__________________________L____  , , .A-jS-A'
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(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)
- -----------‘

III.
(Tęsinys) .

Tai buvo darbymetis-jam da
bar toks, kokio jis dar niekad 
nebuvo turėjęs. Tai, teisybę sa
kant, tikras mėšlavežis. Ir, kaip 
ir tyčia, dar pasitaikė jam ki
ta mėsinė pirkti. Labai pigi, nes 
nubankrutinta, apleista, nešvari 
— kaip tvartas, bet už tai bar 
genas — suprantate. Nupirko. 
Šiandien. Nes| rytoj gali būti 
per vėlu. O kad jos pryšakys 
butų labai ryškus, vadinasi, vi
sų akį patrauktų, pritrauktų ii 
nepaleistų, tai jį labai raudo
nai, — tiesą sakant, taip rau
donai, kaip yra raudonos Mas- 
kolijos bolšų nosys, — nudažė, 
visai nepagalvodamas, kokis 
dabar laikai, koks lietuvių nu
sistatymas, kryptis arba laiky
sena, ypačiai lietuvių moterų 
link Maskolijos bolšų. O lietu
vės moterys juk visos yra geros 
patrijotės, savo vyrus ir tautą 
mylinčios, leidęs švarios, spor
tiškos, tai negi jos pakęs skar
maluotus, utėliuotus azijatas, 
kuriais Stalinas apleido Lietu
vą, tarsi Biblijos Maižis Egip
tą sąrančiais?, No! Jos nenori 
nė girdėti, kad toks skarmaliuo- 
tas, utėlėtas šlamštas mindžio
tų švarią Lietuvos žemę, kurio
je jos gimė, augo, gražias dai

nas dainavo, suktinį šoko ii 
gražius, švarius Lietuvos berne
lius mylavo. Ir kai jos pamatė 
Bilo Birbilo trečiosios mėsinės 
pryšikį raudoną, kaip Stalino 
nosį, jos tuoj pradėjo protes
tuoti, prikaišioti ir sykiu juok
tis,, sakydamos:

—Tavo, mister Birbile, tos 
naujos bučernės pryšakys atro
do raudonas, kaip ta Tlitleric 
revoliucija, kurią jis sukėlė 
prieš savo buvusį partnerį ir ta- 
/orščių draugą Staliną. Tu gė
riau nutrink jį, ba kitaip mes 
pas tave neisime ir( tavo mė
sos nebepirksime.

i

Ir šoko Birbilas trinti, ištrin
ti arba nors užtrinti, kad tik 
neatrodytų taip, kaip susipešu
sių partnerių — Hitlerio ir Sta
lino — kruvinos panosės.

0 tuo tarpu frakų medžioklė 
ėjo visais garais, vėjais ir ga
linga jėga tos inteligencijos, ku
rios aruodus turėjo medžiok es 
dalyviai: garsus visuomeninki! i, 
šviesuomeninkai, devynių galy
bių fondų pirmininkai, iždinin
kai ir sekretoriai, žodžiu, inte
ligentai 'ant inteligentų. Jie visi 
dabar gaudė frakus su lokiu 
nežmonišku įtūžimu, jog atro
dė, lyg butų iš proto išėję, per- 
alkusiais vilkais pavirtę. Jokios

Iškilmingas Atidarymas
PURITY KEPYKLOS

4504 S. SACRAMENTO AVĖ.

Šeštadienį, Lapkričio 15-tą

. Neprįklausbmybe 
yra ‘ brangiausias tintos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniąi apsirūpinęs. Statyki
te,-remontuokite ir Įsigykite na
mus pagal, jnuių ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas Įrnkįtę žymiausioje lie
tuvių Įstaigoje.-, UŽ abdr, F. S. 
ligi $5^,000 mokame 3^%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN jASjSOClATION
" Jos Mozeris, Sfec.

3236 S, Hakted 8t. CAL. 4118
* r»■ ■
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DYKAI 
SUVENIRAI

Taipgi
Y-2 Svaro Įvairių 

Sausainių
Dykai su $1 Pirkimu 
Siurptizai Vaikams,

” .. '*

5 Gražus

PRIZAI
Bus Išdalinti šeštadienio 

Vakare, \ 8 P. M. 
Laimėtojai Turi Būti Vietoj.

TAUPYKITE SAVO 
TiKIETUS!

DIDELIS PASIRINKI
MAS TORTŲ 

WHIPPED CREAM 
KEIKSŲ 

SKANIAUSIŲ 
VEDYBOMS IR 

POKILIAMS keiksų 
WALTER ZBIEGIEN, Prop.

COPR. i9*o, NG6DLECRAFT SERVICE, INC.

CUDDLE TOYS PATTERN 2995

' No. 2995 — žaislai kūdikiams.

1

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2995
; 1739 So. Halsted St. Chicago, III. f

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.................

Vardas ir pavardė ................................................... •............. -......

Adresas ................................ ’.............................. >...... .•....... *.........  -......

Miestas ir valstija ................... -....... ........... .........................................
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Publtshėd Daily Except Sunday by 
The Lithuailian News Pub. Co.« Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates: 
(6.00 pet year In Canada 
$6.00 per year outside of Chlcagč 
$8.00 per year in Chicago 

3c pėr copy. ■<

Entered as Second Cla$s Mattei 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L, under the act of 
March 3rd 1879. ’L. ;

Uisakyme tralo*}
Chicagoje—paštu:
Metams____L
Pusei metų-----T;_______ _
Trąns mėnesiams 
Dviem mėnesiams_____ _
Vienam mėnesiui __

Chicagoj per išsiuntinetojus
Viena kopija ___________
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago; III. Telefonas Canal 8500.
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- $8.00
— 4.00
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Orderiu kari

Rooseveltas laimėjo
 - t

Atstovų butas Washingtorie priėmė, 212 balsais prieš 
194, senato pataisą prie sumanymo ginkluoti prekybinius 
laivus. Ta pataisa nuima nuo Amerikos laivų draudimą 
plaukti į vadinamas “karo zonas”.

Tokiu budu kongrese paėrhė viršų prezidehto Roose- 
velto pozicija. Atstovų bute Administracijos šalininkai 
laimėjo tiktai 18 balsų daugtmia, bet vis tik laim£j6.

Kovd buvo labai atkakli. Izoliacininkūi’ buvo sumo
bilizavę visas savo jėgas. Įvairus jų komitetai bombar
davo kongresnianus laiškais ir telegramomis, ir nė vie
nas jų susvyravo, besiartinant balsavimui.

Neutralumo akto svarbiausias patvarkymas tapo at
šauktas. Kas dar nuo to akto yra palikę, veikiausia, Bus 
panaikinta netolimoje ateityje.

Amerika dar aiškiau parodė savo pasiryžimą remti 
Hitlerio priešus ir, jei bus reikalas, stoti į kovą ir su 
ginklu rankoje. Tai buvo neišvengiama. Aiški dauguma 
Amerikos žmonių jau seniai yra taip nusistačiusi.

Lėktuvų gamyba
Karo lėktuvų gamyba Juhgtineše Valstybėse adga 

sparčiau, negu kurioje nors' šalyje pasaulyje. “Aviatidh 
Magazine” paduoda tokias skditlihėš:

Šiandien Amerika pagamiha 2,000 lėktuvų per mė
nesį. Pernai vasarą pagamindavo per mėnesį tik 5'00. At
einančią vasarą bus pagamihama tarp 2y50’0 ir Š,6'd6 įJŽr 
mėnesį, o už metų laiko hud dabar — apie 3,500.

Apžvalga
r ... ..

MELAGIAI PĄTYS 
SAVE SUGAVO

Vakar Chicagbs komunistų 
organas įcįejio su dideliu' aritgal- 
rfiįr-pi|riiąnta'^^sidp^je * s‘ėnsa- 
čing^'^irii^' Štdcklioiino apie

tūvoš derlių”; ' '
Šitoje ziriioje pranešama, kad 

riaciai įsakė vkištiėįianiš ^su
vežti į nurodytas vietas” šito
kius kiekius įvairaus savo,tur
to:

“16O;O06 tonų įjrtidų, 
“230,600 ionų bulvių, 
“70,000 galvijų, 
“lf4,000 tonų sviestoj 
“"/o,000 tonų pašaro ir 
“10;000 torių šiatidų.”

Žinia lėbai svarbi ir įdėmi, 
bet nėra jokia sensacija ! Tą ži
nią “Naujienos” jau buvo įdė- 
jdsiotf priėš keturias savdites: 
laiko. ;

Ji tilffo spalio1
IK dieriį—r į>us-;

iRįyjė, Ruri8' tirštijė ‘ už-,
detd ŠitOkid dhtrrišiė: “Sfėciy' 
planai

Vichy Generolai žu
vo Lėktuvo Nelaimėj

NAUJIĘNŲ-ACMĘ Telephoto
Gėli. Charles Huntzinger, 

Vichy vyriausybės kato thi- 
iilstcris’, žuvo lėktuvo uolai- / \
hlėj: grįžtant iš inspekcijos
Affikoje. (

ranėsmlas is 
VlSftk dalis

L. Tolstojus

BUDA
skambėjo talpi

“Ką naciai šįrtiėt išveš iš 
Lietuvos.

“Jau ittėtafši yfžt nu- 
matyta 1S Lietūydš gau
ti, kaip PrarieŠdriid iš įtaiino, 
150 tukštaiičjij iortų( javų, 
250 tuitataitčip tortų italvių, 
76 tukūtafičiįf idttų švo- 
rio mėšbs’; -i'4 to-
itų šviesta, 70 tbttiį kiėtb pa- 
ŠŪrd ir IP takŠtančių tanų 
Šidiidų.^'

Matote, ^išdl iūš pŪta daly* 
Tokio milžiniško lėktuvų gamybos augimo pasaulis įkars.’ tik ‘^Ūtijlfe^ds'fe”. tifeltau 

’ pSdUBtasy , y
“NŪŪjiėnBšį,4< įddjb tų žinią 

kūturibš sa^ŪiiM aig&l ir 
tatiiė Pji&tatHė HUme-
ryjė Įiipb Rėdūktijd^ štfūipsnis

dar nėra matęs. Aukščiau paminėtas žurnalas sakd; kad 
Amerika ir Anglija dabar jau pridafb daugiau lėkttįVil; 
negu Vokietija su Italija ir višbs diFbiuVėš risrčiu dku- 
pUotose šalyse. Numatoma, kad hebėtoli yra tstsldiliMŠ; 
kada Anglija ir Jungtinės Valstybei tūrfe^iškią oTŪ jė
gų persvirą savo pusėje. Tubmet nacių “blitzkriego” ga^ 
dynė bus praėjusi.

Kai dėl lėktuvų kokybės, tai Amerikos žinovai sako, 
kad šioje šalyje pagaminamieji lėktuvai yra, bendrai 
imant, aukštesnės rūšies, begu geriausieji bėt kuribš ki
tos šalies lėktuvai. '*

Užverstas Vladivostoko uostas
Rusijos rėmimo prdblenia yra labai kebli daugiausia 

dėl geografinių aplinkybių. Kad ir Rusijos plotas yra- 
milžiniškas, bet ji turi mažai uostų, iš kurių yra atda
ras kelias } pasaulio vandėnynus.

Baltijos jurą kontroliuoja Vokietija, išėjimą iš Juo
dosios juros karo laivams uždarė Turkija. Yrą tik dū' 
uostai prie Lediniuotojo vandenyrio, iš kurių dienas — 
Murmanskas — yra beveik užblokub’iaš; d atatt^š — Ar
changelskas — neilgai trukus, UžŠalš. i

Tokiu budu palieka tik vienas dtdaras uostaš toli
muose Rytuose: Vladivostbkas. Per jį daugiausia ir yra 
siunčiamos i Rusiją karo inėdžiagos iš Anglijos ir Ame
rikos. Bet iš Vladivostoko į Maskvą apie 6,000 myliij, p 
geležinkelis viso tiktai Vienas. Jisai nesuspėja paimti iŠ 
uosto tų prekių, kūrias į jį atgabėha Ariiėfikos it Arlį- 
Ii jos laivai. New Ybrko “Times” rašo, kad Vladivostoko 
uostas yra užverstas ginklais, mašinomis ir kitokiūiš iŠ 
Amerikos atvežtais daiktais;

Anglai ir amerikonai stengiasi dabar paruošti kitą 
kelią karo,medžiagoms siųsti į Rusiją: per Iraną (Per
siją). Tenai yra vienas geležinkelis, kuris'einat i§ PėTSijbS 
įlahkdš per Tehėrafią ir iki KdSpijos Juros. įSiėri^ ii* riek
ti Amerikos ir Anglijos inžinieriai diVpaj sfe£rihdWii jb 
tiltiiš, kdd būtį galima Vežti geležinkeliu tankus ir kito
kias sunkias masinas. Yra diįiičiami į Iraną lokomoty^ 
vai if vagonai; kąrf geležįhkeliš turėtį dagiau “ridčfe^ 
mosios medžiagos”. Bet šitie dštrbai gali užsitęsti m£fi$- 
sį-kitą, pirmd nėgit tdš kelias litis įiafkdštste

O jeigu vokiečiai paimiį Rostovą ir prasimuštų iljji 
Kaspijos jūros, tai ir šUšišifekiiiias su Itanu būtį žtikifS- 
taš; .v H

Šitas kliūtis rčikik žinbti, norint aiškiai suprasti 
problemas, kurios stovi pririš Angliją ir Ameriką. Joms, 
žinoma, rupi suteikti rusanis kaip galint dauįiaį įagąl- 
bbs, kad jie sugebėtų ilgiau gihtis nuo Hitlerio divizijų. 
Bet kaip tą pagalbą pristatyti? Pėf atbiH&iiČ!us‘ kėlik 
niėnesius Rusijai teks atsidėti beveik išimtinai savo pa
jėgomis.

“Nanjienomsn ją bttVd atį- 
šitriitį^ iŠ B^riyrid t/r. i^r. An- 
cevičius, kurį komunistai plus
ta “Hitlėrib’ aįėhfti“, b jo’ tele
gramas vadina “nacių propk- 
garida”. Už1 tai; Jtad: “Niiujik- 
nbš” deda ĄhčeviČiduš telegra
mas, tai komunistiški šmeižikai 
rėkia, kad mes esą “nacių pr6- 
pagandos” skleidėjai.

Tdčiau dabai* įati “Vilais” at
spausdino tą pačią “prbpagah- 
dą” — tik ketiitiriins Šavūiteiriš 
vėliau, ii- pažyinėjo,, kad žinia 
atėjb iŠ* ‘'ŠidčlthUlO’’!

Iš td kiėkviefidrti htiŠlcii, > krid 
kbrridriištų filcŠtriRš Ūcl AhčeVi- 
čiatiš ir “rimčių prb-
p&gdnd&š” b'ėgėdiŠlH&usids 
friėl&’š ir 1111^11^5; lidkš tiktai 

l)MI.gali

IMUNITETAS

, J. V. kongresas svarsto, svar
bų, klausimą: ar teisinas gali 
kongreso narį priversti duoti 
įiar6djyriihš kriiriirialinėje bylb- 
Je?; (, ... ■ - .

Dalykas liečia žinomąjį “izo- 
llac'iūihką”, Hamiiioh Fišli, iš 
New Yorko. Jo sekretore yra 
p&irriukta tlėsibii ii* apktfltirita; 
kad ji kreivai prisiekė, kuomet 
bĮfVb dhrb'riiūs jarayftĮąs dėl na
cių propagandos, skleidžiamos 
per paštą iš’^fštovų buto.

pamatė tokį žitio^ų, kokio jis 
niekuomet nebuvo matęs: Keis
tasis žiribgiis Sėdėjo susitraukęs 
pasienyje it graudžiu balšli de
javo. Jo vėįdas btlvo išbalęs ir 
raukšlėtas, ir jis visas drebėjo.

—Kas thrii žmogui? — pa
klausė Šidcliąrta vežiką 'Čaną.

—Matyti sėi*ga — alšŪkė 
na: ’:įX$Į - t.

■ Ldjią reiškia — šėtgū?
—šėrgū E^iškia, kad' j6 

haš šjigėdb: ’ \
—ir ką gi juŪi Skauda?
—Tūr būt štaūdR;
—Ro’dči1 gi fdiįi jdili pasida

rė? ■ ■
—PaČinė liga-,
—Ir višūš* tdip giili liga pi- 

imti? 1 '■
—Višiiš.
Sidbharta dadgidu iiebėklau- 

siriėjb;

Prieš dū tūkstančiu _ keturis 
šimtus metų gyveno Indijoje 
karalius Sudcliodana. Jis turėjo 
dvi žmonas, dvi tikras seseris, 
bet vaikų nei iš vienos nei iš 
antros negalėjo susilaukti. Ka
ralius buvo nusiminęs, ir kartą, 
kada jis nebeturėjo jokios vil
ties, vyresnioji jo žmona, Mai- 
ja, pagimdė sūnų.

Karalius negalėjo atsidžiaug
ti sumini ir nieko jam negailė
jo: visaip jį džiugino, linksmi
no ir moko įvairių mokslų. Sid
charta— taip pavadino sūnų— 
buvo vaikas ( ir protingas, ir 
gražus, ir geras; Sukakus Sid- 
cliartai 19 metų, tėvas sutuokė 
jį su jo pussesere ir įkurdino 
jaunavedžius puikioje pilyje,

Jaunojo Sidchartbs pilyje ir so
duose buvo'Visa, ko tik gali 
žtrioguš geisti.

Norėdamas savo mylimąjį 
sūrių matyti visuomet laimingą 
ir linksmą, karalius Sudchoda- 
na griežtai įsakė Sidchartos ar
timiesiems ir tarnams ne tik -r J 1saugotis, kad kuo neįsipykus 
jam, bet ir slėpti nuo jo visą; 
nuo ko galėtų jaunasis įpėdinis 
susisieloti arba liūdnomis min
timis atsiduoti.

Sidcharta neišvažiuodavo iš 
savo žemės, o savo žemėje jis 
nematė nieko, kas pagedę, kas 
nešvaru, kas pasenę. Tarnai

ča

ku

tos ratų priėjo elgeta. Suguręs, 
šulidkušia hugtii’a, ašaroj iihčio- 
rtlis raudonomis akimis senis 
vos bepavilko išdžiuvusias, dre
bančias kojas ir, šveplendamas 
burna bė dantų prašė išmaldos.

—Šis taip pat serga? — pa
klausė Sidcharta..

—Ne, tai senis — atsakė ča
na;

—Ką reiškia — senis?
—Reiškia: paseno.
—Del ko gi taip atsitiko?
—Gyveno ilgai.
-—Ar visi žmonės sensta? 

taip esti višiėhis, kurie ilgai 
vena ?

—Visiems.
—Ar btls ir man tai, jei aš 

ilgai gyvensiu?
—Visiems tas pat, — atsakė 

čana.
—Vesk mane namo, — pasa

kė Sidcharta.
čana paragino arklius, bet iš

važiuojant jiems iš miesto, juos 
sustabdė žmones. Jie nešė ant

Įėjo būti nemalonu žiūrėti, ne 
tik. kuopdami visas nešvarybes, 
bet dar nuraškinedarni nuo me
džių ir krūmų nuvytusius la
pus., Tad jaunas Sidcharta ap
link save tematė tik tai, kas 
jūtriia, sVeikd, gražu ir linksma.

Taip Sidcharta išgyveno po 
vesthvlų ctahgiau ne metus. Vie
ną kartą,* važinėdamas po savo, 
Sdduš, Sidcharta sumanė išva
žiuoti iš savo žemės pasižiūrėti; 
kaip gyvena kiti žniorieš.

Sidcharta liepė savo vežikai 
Čanai vežti jį į miestą. Visa, ką 
jiš p’iiiiiatė: gatves, namus, vy
rus ir ihbteris įvairiais rūbais, 
Icrautuvėš; prekei — visa iūi 
ŠldČhŪriai b'iivb heliją, Įdoriiii 
ir suteikė jam pramogos.

Bet staiga vienoje gatvėje jis 
į.'Ž'fi&AiY i ti/Ziu i i' i' i ii «ii a I»T................ IhhJ

Ar 
gy-

—Kas tai? — jiaklausė Sid
charta.

—Tai nriinirėliš,—atsakė Ča
na. -

—Ką reiškia — numirėlis?— 
paklausė Sidcharta.

-—Numirėlis reiškia, kad gy
venimas pasibaigė.

Sidcharta išlipo iš ratų ir pri
ėjo prie žhionių, kurie nešė hū- 
rnirėlį. Numirėlis, atūiėfktbmis; 
sūstdjušibmiš stiklinėmis aki- 
riiis, iškištais dantimis ir sustiri- 
gūsiaiš sąnariais gulėjo taip rie- 
jiidoihai, kaip numirėliai tegtill.

—Del ko taip jam atsitiko?
— paklausė Sidcharta.

—Mirtis atėjo. Visi miršta.
—Visi miršta, — atkartojo 

Sidcharta ir, sugrįžęs į ratus, 
nepakeldamas galvos, parvažia
vo namo.

Visą dieną Sidcharta sėdėjo 
vienas tolimairie sodo kampe ii* 
be paliovos mąstė apie tai, ką 
jis matė.

“Visi žmonės serga, visi Žilie
nės sensta, visi žniorieš miršta,
— kaip gi gali žmones gyventi 
žinodami, kad kiekvieną valan
dą jie gali apsirgti, kad kiek
vieną .valandą jie eina senyn, 
nėgražyn ir silpnyn, ir, dar be 
to; žino, kad kiekvieną valandą 
gali riumirli, tikrai numirs —

jitiH ĮtėikiRš <7džiūrėš” rei- 
kŪIitviirižiš att baūštriės gf^širii- 
Jnu’ (“šūbpoėria”).’ Tačiau atsto
vas Fish atsiklausė kongreso, ar 
Jisai privalo liudyti, ar ne; ir 
kongresas ’nutarė prfešr ddUsiarit 
'gabi Jtšūkyirią hį>svūrštyti( visą 
klausimą iš principo atžvilgio*

Tels^iie' atstovų būto komisi
ja dabar jį nagrinėja. Pasįkui 
j6š miš ®tfeildri

. .................................. ■■■■ ■ •' .................................................  

visdm atstovų buttii apsvarstyti 
ta’ hiibalsuoti.

Nuomonės tarp kongreso jū- 
rMį ii&viehbŪos; Viėrii mario,' 
kad pb^ėdžių metu atstovas ne
gali būti nei suareštuotas, dėt 
priverstas stoti į teismą, kaiįio 
liddiriihkaš. ’Klti' ŠŠko, kad tb- 
kta pilnb ‘riniihiteta J<ongresma-‘ 
iiai netūri. Vieni ir Rritfi'pare
mia savo nuomones “precedefl- 
taifį” ir teismų sprendimais, kil
tie tačidū iMt# visai aiškus. ,;

kuo ribrs džiaugtis, ką nors 
veikli, kaip gi gyventi, žinant 
tikrai, kati numirsi? To netari 
būti, — tarė Sidcharta. .— Rei
kia sūrasti, kaip išsigelbėti niio 
to. Ir aš sUtašiū tatai, ir sura
dus j)ūšakyšiu žmonėms. Bet 
tūta sprūsti reikia palikti ši pi
lis; kariiė viskas išsklaido iriario 
mirillš, atsitraukti hūo žmonos, 
nub tėvo ir motinos ir eiti pas 
atsiskyrėlius ir galvočius ir pa
klausti jų, kaip jie visa tai sū- 
prarita”; ’ ‘ •

Ir tūi UŪtąręš sidcharta kitą 
naktį pašaūRe savo vežiką Ča- 
hą, liepė pabaltioti žirgą ir ati
daryti vartus* Prieš jodamas iš 
namį; jis huėjtf pas savo žmo- 
rią. Ji ihlėgb'jb, bet' mintyje su 
ja atsisveikinęs, lėtu žingsniu, 
stengdamasiš rieęjikėlti miegan
čių vergų ir vergių, išėjo visai 
iš savo pilies ir, Ūžšišed^s ant

________ Pėriktad., lapkričio 14, 1941 
žlrįįo; viėhas išjojo iš gimtųjų 
namų.

Nujojęs taip tolį, kaip galėjo 
neš i jo žifgaš, jis riušėdb nub 
jo ir paleido jį, o pats, sumai
nęs rūbais su sutiktu vienuoliu 
ir nUŠikirpęs plduktiš, niiėjb pds 
braminų atsiskyrėlius ir papra
šė juos paaiškinti jam Jai, ko 
jis ribgalėjo suprasti: dėl ko lt- 

sferiatvė ir ifiirtis, ir kaip ’ 
fiuo j(į ’ išsigelbėti. Viėhas bra- 
Jriirid^ jį priėinė ir išdėstė jfeim 
btdiriihų mbkslą. Tas mokslas 
riiOkė, jog žmogaus dvasia per
sikelia iš vichoš būtybės į ki
tas, jog kiekvienas žrhogus pir
mutiniame gyvenime buvęs gy
vuliu ir po mirties pėršikėlsiąs 
į. aukštesnę ar žėiriėšiię būty
bę, destis, kaip jis gyveno že
mėje. Sidchdrtaš sukrato tą 
mokslą, bei nepriėirie jo. Jis pas 
bthriiinus išgyveno pusę riiėlų 
ir iš jų nuėjo į neįžengiamus 
miškus, kuriuose gyveno gar
singi mokytojai atsiskyrėliai, ir 
išgyveno su jais šešerius inetus 
pasriinkaudaihaš ir darbuoda
masis. Ir jis taip sunkiai dirbo 
ir pasninkavb, jog pasklido 
žmonėse gandas apie jį, ir ėniė 
rinktis aplink jį mokiniai ir 
žmonės, ir garbinti jį. Bet ir 
šių atsiskyrėlių moksle jis ne
rado, ko ieškojo, ir jį paėmė 
pagunda, ir pagailo jam to, ką 
paliko, ir norėjo grįžti pas sa
vo tėvązir žihoną. Bet jis nėjo 
namo, o lik pasišalino nuo sa
vo garbintojų ir mokinių ir nu
ėjo ten, kur jo niekas nežinojo, 
ir vis mąstė apie tą pat: kaip 
išsigelbėti nuo ligos, senatvės ir 
mirties.

Ilgai jis kamavosi, bet vieną 
kartą, kada jis sėdėjo po me
džiu ir vis apie tą pat galvojo, 
staiga jis išvydo tai, ko ijs ieš
kojo: išvydo kelią išsigelbėti 
nub kančių; senatvės it rriirtiės. 
Išsigelbėjimo kelią išvydo ketu
riose tiesose.

Pirmoji tiesa buvo ta, kad vi
siems žmonėms lemta kentėti. 
Antroji tiesa ta, kad kančių 
priežastis — geismai. Trečioji 
tiesa ta, kad, išsivaduoti iš kan
čių, reikia savyje nuslopinti 
geismus. Ketvirtoji tiesa ta, kad 
geismams nuslopinti renkalingi 
keturi darbai.

Pirmas—širdifes sužadinimas; 
antras — minčių nuvalymas; 
trečias — vengimas pykčio ir 
susierzinimo; ketvirtais — suža
dinimas tavyje meiles ne tik 
žiūonėms, bėt ir visai gyvybei;

Savo kūną marinti nereika
linga, — visų reikalingiausia 
nuvalyti savo sielą nuo blogų 
minčių. Tikrasis išsivadavimas 
tiktai meilėje. Tiktai žmogus, 
pakeitęs meile savo geidulius, 
sutrauko tamsumo ir geismų 
grandines ir išsivaduoja iš kan
čių ir mirties.

Kai šis mokslas jam paaiškė
jo, Sidcharta paliko dykūirią, 
nustojo pasninkavęs ir vargi
nęs savo kūną ir ėmė eiti per 
žmones ir skelbti apsireiškusią 
jam tiesą.

Iš pradžių mokiniai jį paliko, 
bet paskum, supratę jo mokslą; 
vėl sugrįžo prie jo. Kad ir per
sekiojo braihiriai Sidchartą Bū
dą, jo mokslas vis labiau ir la
biau platinosi.

Sidcharta skelbė savo ihbksla 
liaudžiai dešimtimi įšakyirią.

Pirmas Jaakyirias: ricŪžihtlŠk; 
saugok kiekvieną gyvybę.

Antras jšakyihas: nevbk, ne
plėšk, riėatimk iš žmonių jų 
darbo vaišių.

Trečias įsakymas: buk skais
tus ir miriiysė ir ^yvėriiirib.

Ketvirtas įšakymaš: neme
luok, reikiant, tiesą sakyk drą
siai, bėi meiliai.

Penktas įsakymas: nekalbėk 
negerai apie žmbes ir nekartok 
negerų kalbų fipič žfribriėš.

šeštas įsakymas: neprisiek.
Septintas įsakymas: negaišink 

iaiko tuščioms kalboms, bet 
kalbėk kas reikia, arba tylėk.

Aštuntas įsakymas: nebūk 
godus ir nepavydėk, bet džiau
kis savo artimo laime.

Devintas įsakymas: valyk šir* 
Jį nuo pykčio, neturėk niekam

neapykantos, bet mylėk visus.
Dešimtas isikymas: stenki; 

mažinti tiesą.
Pėr šešiasdešimt inetti B ”d •, 

eidamas iš vietos į vietą, skelbė

Paskutiniaisiais 
juvo silpnas, bet 
vo ir skelbdavo, 
jis pajuto Besiartinančią mirti 
Tr tarė:.“Mane troškina”. Moki
niai padavė jhin vandens; jis 
truputį išgėrė, pasėdėjo ir nu
ėjo toliau; Bet prie upės Chara- 
neavata jis vėl sustojo ir, atsi
sėdęs po medžiu, tarė savo mo
kiniams: “Atėjo mario riiir ii. 
Atminkite po inan^s visa, ką aš 
jums sakiau”. Mylimasis jo mc- 
kihys, Ananda, klausydamas jo, 
negalėjo susilaikyti ir, nuėjęs į 
šalį, ėmė verkti. Sidcharta tuo
jau liepė pašaukti jį ir tarė: 
“Nustok, Ananda! neverk, ne
sirūpink. Anksti ar vėlai mes 
turime skirtis su visti, kas čia 
mums brangu. Argi yra šiame 
pasaulyje kas amžina? Mano 
draugai, — pridūrė jis, atsisuk
damas į kitus mokinius; — gy
venkite taip, kaip aš jus moki
nau. Gelbėkitės iš geismų tink
lų, kuriuose susipainioja žmo
nės. Eikite tuo keliu kurį aš 
jums nurodžiau. Atminkite vi
suomet, jog visa, kas yra kū
nas, — suyra, tik tiesa nesuar- 
doma ir amžina. Joje ieškokite 
išganymo”.

Tai buvo paskutiniai jo žo
džiai.

metais Buda 
vis dar eid?- 
Kartą kelyj:

Dentz skirs karo 
ministeriu

VICHY, Prancūzija, lapkr. 13 
d. — Valdžios sluoksniuose ma
noma, kad nauju Prancūzijos 
karo ministeriu bus gen. Dentz. 
Jis vadovavo prancūzų kariuo
menei Syrijos karo metu ir yra 
bendradarbiavimo su naciais 
šalininkas.

Išaiškinta, kad orlaivio nelai- 
įpėj , nežuvo karo ministerio 
Huntziger dokumentai.

Manoma, kad jis juos išme
tęs paskutinę minutę. Jis ne
norėjęs, kad žūtų tokios svar
bos dokumentai.

— Liga privertė atsistaty
dinti Čilės prezidentą Fedro 
Aguirre Gerdą. Prezidento pa
reigas eina viceprezidentas Jero
nimas Mendez.

— Blogas oras sulaikė britui 
aviacijos operacijas Vokieti
joj.

— Patraukti teismo atsako
mybėn Harriilton, Elgta; Wa!- 
tham ir kitos laikrodžių bendro
vės. Jos nusižengė prieš trustus 
nukreiptam įstatymui.

vrr

ON SAIĖ AT'.UUR POS'l CrFlCEORRANK

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS
BONDS 

ANDSTAMPS

AMERICA O N GUARD!
Abovė iš a reproduetion of |he 

Treafiury Department’s Defenso 
Savings Poster, showin$ exact 
duplicatlon of tne origiūal “Minute 
Man” statue .by fątned seulptor 
Daąiel Cheater Frerich. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank. ęr post Office, are. a vital pąrt 
of Amenca’g defense preparatiohs.

ACHING-SHFF 
SORE MUSELES
GREITĄ! pagalbai v ar loki t Mušte- 
rolei Masaian tuo nuostabiu *'priefi- 
erzintoju” aktualiai atvaro Ąvįežio 
Šilto kraujo . skaudamiems musku
lams ir padeda pašalinti lokalinį su- 
•įkppintą. Geresni* nei mustard plas
tėti Padarytas 3 stiprumų

h

Garsinkitės “N-iiose”
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LAUKINĖS AVYS. — KALNAI; — GLETČĖRIAI YfilA 
SAVQ RŲŠIES UPfiS.-EftŠ^BljA i jOUgr 
BLANC GLETČftRJ. — ŽUVUŠlŲ ALPINĮŠTV 
KŪNAI LIKO SURASTI PO 41 METŲ. — KAIP 
ATSIRANDA GLETČĖRlAl:

Delsehiė. Kažkaip nesinorėjo 
Lake Louise apleisti, žiūrėjome 
į spalvotą vandenį, į medžių 
apaugusias kalnų pašlaites, ku
riomis laipioja laukinės avys,— 
su milžiniškais ragais avys, ku
rias medžjotojai Buvo beveik 
išriaikitię. Ir šaudė tas avis da
giausia dėl ragų, kuriais puoš
davo namus.

Dabar griežiai yra draudžia
ma laukinės avys medžioti. Vi
sos jiaštailgos yra dedamos, kad 
jas butų galima sdlaikyti ttho 
visiško išnykimo. Ne tik Kana
da, bet Amerika yra tomis avi- 
niis susikipirihsi. Visai dar Ne
seniai Amerikoje laukinių avių 
Buvo šlaitai tūkstančių, o da
bar vos tik 1.5,000 bepriskaitb- 
ma. Ir lai visose vakarinėse 
valstijose.

Putė žvarbus, šaltas vėjas. 
Snaiguolės vis dar tebeskraidė 
drė. Mes sUsėdbitie į autbnldbi- 
lį ir kiek užkandome, o paskui 
pradėjome važiuoti.

Pašukortie į Bahff-Jašp?r 
Highway, būtent, į tą kelią, ku
riuo patarė mimis važiuoti Cdl- 
gary mieste.

Tikrai nesigailėjome. Neži
nau, kur galima tokių žavingų 
vaizdų užtikti, kaip važiiibjdnt 
tuo keliu.

Ir vienoje ir kitoje kelio pu
sėje milžiniški kalnai. Vienų 
viršūnės smailios, o kitų plokš
čios ir pusėtinai plačios. Vielai 
kalnai visiškai “nudgi”, o kiti 
su baltomis galvomis, d Išeit, 
sniego dehgti. Tai ledynai; ku
rių viršų dengia sniegas.

Tie kalbų .ledyilai yra žiho- 
mi kaipo gletčėriai.

Gletčėriai — tai ledų upes. 
Jie vibtojė nestovi, j i b juda, jie, 
lyg vanduo, “bėga”.

Tačiad gletčerių “bėgimas” 
yra toks lėtas; kad negalima jo 
pastebėti. Gali prie glėtčerio 
praleisti dienas, savaites ir net 
menesius, — ir vis dėlto nepa- 
stėbesi, kad jis slinktų.

O kad gletčėris, lyg vahduo 
upėje, “bėga”, tai dėlei to nėra 
abejonės. Tai liko įrūdyta per
eito šimtmečio pradžioje.

Rodosi; 1820 m: Dr; Ilablel 
pasiryžo ištirti Mont B’.anc

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsihasl “NAU^IĖNOSE’

(šyČib^rijdJb) glbtčėrį; Jis šu- 
brgMHlžavd efep&flbijiį; kitflbje 
dalyvdvd aštudhi dipiHištki 
(kdiliŲ laipidtbjdi). Ošpedibi- 
jai į kdlHiU&jb Bdi- 
si addbd: 'fryd blpihlštdi biivo 
nuBlbkŠli į gletfcerib pt’RHjlį. 
Surasti jij kubų hepdslšeke.

PTof. ĖBf’bbš, kiiMs kelis Įtik
tus šlildijsjyd glbtČČrių jlidkji- 
mą, paskelbė pranašavimą, kad 
žuvusieji alpibistai 1858 m. bus 
surasti 10,000 pėdų žemiau ir 
šešių mylių atstume nuo tos 
vietos, kur katastrofa įvyko.

Jo spėjimas, palyginti, buvo 
gana tikšlus: nurodytoje vieto
je, iš tiesų, žuvusiųjų alpinistų 
kūnai buvo surasti. Tačiau jie 
tėii buvo surasti trimis metais 
vėliau, vadinasi, 1861 m.

Iš pradžių buvo surastos gal
vos, paskui kojos, Rinkos ir ki
tos kunb dalys, kai nelaimin
gos eksbedicijbš dalyvis, kuris 
įlar buvo gyvas, pdihatė savo 
prieš kėturiasdėšihit metų su 
viršum ždviišlų bičiulių 1< unus. 
tai jis siišuko: “Niekada nesiti
kėjau, kad kada nors man vėl 
teks su jais susitikti ir pasisvei
kinti!”

Pažiūrėkime, kaip susidaro 
gletčėris.

Aukštuose kalnuose, kur tem
peratūra yra gana žema, žiež
ulą vasarą sniegas krinta. Ilgai
niui susidaro giliausi ir didžiau
si pushyildi. Tai, žinoma, atsi
tinka ne per vientis ar dvejus 
metus. Praeina, daug" metų, kol 
susidaro milžiniškas sniego kal
nas. Žemai tas sriiegas yra la
bai Suslėgtas, siispdilstas. Nuo 
didelio slėgimo jis ledu išvirsta. 
Pasitaiko, kad tas sniego ir le
do kalnas, kdris yra vadinamas 
nėvė, siekia 1,500 pėdų aukštu- 
irib. . ...

Kai sunkdrnaš pašidard Idbai 
didelis, tai nėvė pradeda slink
ti žėinyn, kur yra shsidaręs le
dynas arba gletčėris. Užslinkęs 
ant gletčėrio, nėvė dar labiau 
sukietėja ir ledd išvirsta.

Savo keliu gletčėris irgi vie
toje nestovi, — nors ir labai 
lėtai, bet jis vis slenka žemyn. 
Žemutinė jo dalis nuolat tirps
ta. Štai kodėl iš gletčerių pra
sideda daugybė upių.

'(Bus daugiau) '
■M

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ant Vilnonių sveteriŲ 

Storesnį Ir lengvesni — Vyrams, Moterims, Mergaitėms, 
Berniukams. ... ___ ___

Neriam . vilnones. pančiakas vytams ir moterims. 
BRIDGEPOR^ KNITTING MILLS 

Sčlėttianavicm, Savininkas
504 West 33rdStreet Victory 3^86

Atdara kasdien ir vakdraiš it sekmadieniais
l_________________': "• . -■ ■ ..... ,

Sumušė Posūnį

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Charles H. Hali Jr., kurį 

Chicagos policija suėmė už 
tariamą štimttšiUią ir stis- 
pardymą«savo 2% melų am
žiaus pdšiinio, Jahiės. Kūdi
kis nuo žaizdų pasiiiiire.

KORESPONDENCIJOS
(Tęsinys iš 2-rd pUsl.)

* - - - J

siakalbio pradėjo šaukti! Pa
laukite! nebėkit! aš nežinau, 
kaip čia pas jumis bittsburghe 
renkamos aukos, bet aš noriu 
paaiškinti, kaip mes Chicagoj 
renkame. Eikškit! pabandyki
me ir čia taip,_— kas duosite 
dolerį ar daiigiait? Tai atneški
te čia, ot pirmininkas užrašys 
vardą, kiek aukoj o tb paskelbs

čiu ponu prezidentu.
Oliui bešaukiant per garsia

kalbį,'“na kas penkinę, kas de
šimkę, eikškit, nesisarinalykite, 
pasisveikinsite su ponu prezi- 
denttii” 1

Taip bemaldaujant, pirrria vy
rai, paskui ir moterys, kas do
lerį, kas du, o kai kas ir pen
kinę pradėjo nešti prie stalo. 
Tiesa, pats komiteto pirmiiiin- 
kas užrąšinejb. O lis per garsia
kalbį skelbė, kas ir kiek auko
jo, o Pivarortds supažindino su 
pbnu įrt’ezilfentii. Bet ta pažin
tis sekė kaip grciia, taip lygiai 
trumpa. Vbs tiktai pasisveikinę 
turėjo bėgti nuo estrados, Už
leisdami kitiems jau aukoj il
siems atlikti tą cebemoniją.

i Taip adv. Oliui į garsiakalbį 
apie pusvalandį laiko bešau
kiant ir bemaldaujant dolerių ir 
penkinių, pasivaidino akyse Pi
kelis. Tada ir vėl tas pats pasi
kartojo. O—ve ponas Pikelis 
dar atneša \ penkinę. Bet Pike
liui nesiskubinant su penkine, 
advokatas neriustojęs energijos 
vis šaukė! Na, ponas Pikeli, ką 
sakai? Kad liimstŪ atvažiUbtum

GRANO OPENING
FRIĖNDLY TAVĖRN s 

3701 So.. Halsted St.
(Tet Ydrdš 6568) 

šeštadienį ,ir Sekmadienį, ,.
Lapkričio 15 ir 16—1941

Kalakutienos pietus ir gausybe gėfo's muzil 
Ros. SmFgtls laikas visiems.

Visi musų draugai ir kostumetal nuoširdžiai kVfe'Čiarni atsilankyti į 
musų Pokilį. Visus priimsime maloniai..,Kviečia—

P-as ANTON it p-ia VERA KASIULIS.

surinkimą, perstatė vakaro 
svarbiausi garbės kalbėtoją po
ną Smetoną.

Pittsburgliiečiai išgirdo Sme
tonos balsą jau antru kartu 
šiais metais, Kaip pirmiau, thip 
ir dabar balsas silpnas, Užki
męs Ir gal nūp senatvės bei pa
skutinių jam netikėtų ir nema
lonių įvykių silpnas, bet ; tdš 
pats. Tiktai to balso žodžių su
dėtis labai skirtinga. Neš Pir
mą kartą Sirietoiihi siirėilgtyin 
bankiėte jisai dar gana dUkŠtHi 
pasididžiuodamas, gėl širvo dik
tatūros prafeitį prisiitiiiiHliiiiHš; 
išdidžiai pairėiške “Hš btivHli; 
esu ir biišiu Lietuvos prcŽillbil- 
tas”. Šį kart^ jati iiėsig^re šti- 
vo prėžidėrityste. Tiktai šiikeši; 
norįs ir daryšįąs viškį“ kį “ Išb
lės,' LietUVrti gelbsti: Savo kal
boj pnniihČ buvusią gėliP^ 1B 
garbingą Liėttivą sii jos didvy- 
į iškaiš vddalš ir LiėtiiVos pbėtp 
parašytus j^įtdiniihčiUs ii* liraH- 
gius žbdžiliš.

Bet jišiii pdts skelbėsi tatitoš 
vadii; iiepašėkč biįvitsių galin
gos ir garbingos Lietuvos vaHįį 
kelidis. Kurie kartu šii višdls 
savo kariais ir gyventojais gih- 
ilavbši lig paskutiiiių jėgų Hilo 
žiauHujli priešų; Jisai pats pir- 
Inutliiiš; pajiitįs pavojĘ, spriiko

Iš Kentucky’s puikiausiu Bourbon

w,i SMETONA
t 4t

Paragauk jos dabar ... 7 metų po blaivybes atšaukimo t

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LlQUOR
CO.— WHOLES ALE 

4707 So. lillsted St.
' Tel. Boulevard 0014
.. .... teTarT v-t 4

bRIDGEFORT ROOFING/ AMD 
/ ŠHfcET itfETAL CO. - 

3216 S. Hklsted S t. VlCtory 4965
Stogus, rynais, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet k$. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Filnąi 

apdraustas.

THE "DOUBU-RICH" BOURBON
86 PROOF...THIS VVHIŠKEYIS 4 YEARŠ OID. SCRtRlcY DIŠTilLĖkS CORP., NEW YORK CfT?

Jei instirance reik, pas 
Dr. F. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas J t 

Prudential- Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J. • 
5922 W. Roosevelt,Rd, Austin 1175

pifrmtitiiiis duočiaU penkinę. Pa
galiau jau Pikelis užsirioglinęs 
tint estrados, pasisveikino ir prt- 
sikiiždėjęš su advokatu ištrau
kęs penkinę padavė. Pastarasis 
imdamas penkinę ir linguoda
mas galva per garsiakalbį pa
skelbė pono Pikelio auką ir 
kandidatūrą į SLA iždininko 
Vietą. ’

Bet p. Pikeliui tokia agitaci
ja naudos neatneš. Nes buvę, 
matę ir girdėję SLA nariai tuo 
labai piktinosi. Kad neva Lie
tuvai gelbėti ‘ aukodamas, pats 
už Save agitaciją varo.

Bčvęik pėr valandą laiko adv. 
Oliui bešaukiant, beprašant au
kų ir begarsinant garbių ir 
kandidatūrų ieškotojus, paskel
bė baigimą aukų rinkimo su 
dviem šimtais 
drąsiai sakyti, 
niėhka liauja 
paštangų, kdd p’er tbkiaš dide
les pastangas, garšinimus j ir 
garbių teikimus įš perikiU-ŠČŠiU 
šimtų pdblikbs voš-fiė-Vds šii- 
Hriko du šimtu dolerių. •

Pirmihinkas vėl padėkojęs 
adv. Oliui Už tokį nėpiprastą 
pasišventintą, gabumą ir aukų

ir ne^arbibgą karjerą gelbėda
mas, ir nė kiek nehtsižvelgdą- 
(naš į Lietuvos ir jos gyveiilojų 
iikiiiią bei grėšidiitj pavojų.

O dabar matydamas, kad šioj 
laisvoj šaly lietuviai rriylį sU^o 
TeVYNĘ ir TAUTĄ nepripa
žįsta jo jokiu prezidentu, nė 
nepasitiki jo pažadais gelbėti 
Liettivai (jiė tikrai ii- gerai su
pranta, kad buvęs Lietuvos pa
vergėjas ir skriaudėjas neįtikins 
jų savo vyiiugiiigomis kalbo
mis), lai apšiiiielęš Lietuvos 
gelbėtoju prA^o visų pagalbos, 
ir pats žada dirbti, kiek giles, 
savei tevyhėi ir timtai.

Šiose prakalbose matėsi gana 
dditįt jatiiiesnių' žinbnių. Tokių, 
kokių pi'rmitiii' jįeliii prakalbose 
niatydavosi. Tąš buvo galia į- 
domit Pitišburgho, nudlatiniaitis 
prakalbų lankytoj a iiis ir jie sa
vęs klausė, -yj. kokiu tikslu jie 
dalyvauja šįoscį, prakalbose? 
Bet nereikėjo iiė, ilgai laukti, 
kaip viskas paaiškėjo. Mdt, ga
nų daugelis jaunų lietuvių yra 
girdėję nuo savo tėvų, giminių 
ir pašalinių gana daug gražių, 
maldliių ir gerbtinų pasakoji
mų apie Lietuvį ir lietuvius, 
kas yra laikoma ir gerbiatim 
daugelio jatihų lietuvių sielose. 
O dabar, vėlesniu laiku, girdėjo 
apie Smetonos žiaurią diktatū
rą,' jausdami neteisingą ir ne
garbingą skriaudą Lietuvai ir 
lietuviams, patys! dalyvaiti j a jo 
prakalbose ii’ seka jo darbų is
toriją.

Ir šiandien ne vienas Pitlš- 
burgho jaunas lietuvis-vė bent 
kam stato rinitus argumentus, 
kad Smetona buvo pirmuoju 
diklatoriuin visoj Europoj. Tiek 
iiiokiniai; tiek suaugesni tik
riausiais faktais įrodo, kad visi 
dabar esantys' Europoje dikta
toriai įsigalėjo; ir pavergė savo 
tautas vėliau už Smetoną.

ik lai niekas lierrtaiib, kad Ą- 
merikos lietuvių jaunoji karta 
j tai žiuri pro pirštus. Nė, jie 
ttib rimtai stišidomeję ir į bu
vusias prakalbas atėjo prisiren
gė. Jei butų , bUvę leidžiama 
Smėtoiiaii stalyti kiaušinius, ar 
diškušuoti apie Lietuvos praei
tį ir ateitį, tai Pittsburgho jau
ni liėtuviai butų gerai numas- 
kavę višas diktatūras ir dikta-

Pittsburghietė

yra,

Valgbnįo Kambario 
Gražus Sėtas

Stipriai .padarytas. Kol dar 
galite gauti sena kairia.

ARCHER AVĖ
FURNI TURE MFG 

JOE kAZIKAJTIŠ, Šav.
; 4140 ARCHER AVENUE

X LAFayėtte 3516

pIrkit su pasitikėjimu

FALLIED'1 
Lumber Co.

LUIVlbER, MILLTCORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDŽIE AVENUE

t

V1CTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraiistom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam. į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

dolerių. Galima 
kad tai labai 

iš tdkių didelių

garšinimus | ir

Garsinkitės “Nmose”

* j * Gyduolės gaunamos
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, pėrdi- 
delib prakaitavimo, prasto kvapsnip jr užkrėtimo odos,, iššaukiančios 
atleto koją. BO^OCyL skystis., lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, sušižeidimų ir visd.kių >odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. 7209

v- fi-yn-io-vt

IRANE COAli COMPANY 
5332 So. Lohg Avenue 

Telefonas; PORTSMOUTH 9022 
oiitds Mirte

»O. LOJI g' 
Telefonas; PORTSMOUT]

WEST VIHGINIA j Počali
Run iš geriausių mainų; daug $8.35 
dulkių išiiiila .......į..:. .............. 1.:..

PERKANT. 5 TONjUS AR DAUGIAU. 
, SMULKESNI YRA DAUG, PIGESNI. 

BLACK BAND LUMP 4 $10.25 
sAles taksai ekstra.

I u .1 H i; rj'A » I 14 » I » ____ A yr

Portland, Ore.,
Rusų laivai atplaukia į Portlan- 

dą. Kariški pratimai. ~ 
Miestas tamsoje per 15 mi- 
nucių. —

Namų statyba 
medžiokle.

.. J. , • I • *

Defense industrija.
- Briedžiu

e

medžiagų grįžta atgal. Vienas 
laivas išstovėjo tris mėnesius 
laiko, nes atplaukė sužalotas 
ledu. Tai reikėjo taisyti, kad

Miesttis buvo tamsoje pet 15 
minučių.

Spalio! dl-irią dieną buvo į- 
sakyta 16-ią vai. vakaro visas 
šviesas, užgesinti pagal duotą 
tam tikrą signalą. Tai buvo ka
reivių pratimai, kurie čia tęsėsi 
pėr dvi savaites laiko. Tai bu
vo boinbardavimas Portlando iš 
btlaivių. Dauįybe orlaivių 
šlt^idė yiršuj miešto, kareivių 
b’Uvb visur pristatyta kaipo ste
bėtojai priešo orlaivių ir ginti 
mieštų nuo priešd užpuolimo, 
llilvo uždrausta pėt ir briežiu- 
ld& degti ant gatves. Tas prati- 
iftas iiuVb atliktas tvarkiai, be 
jokių inėidėiilų, neš aiitoiiiobi- 
listai turėjo sustoti per tą lai- 
k£; visas judėjimas buvo šu- 
stUbHyt&š.

i.. \.

AlumiitUrti Compaily’ df Aiii- 
ėrica užpirko 665 akrus žfertiėš, 
kiir, bus pastatytos ilirbtuVSš 
apdirbimui aliuminijduš katb 
Reikalams. 400 namų dėl darbi* 
iiinkų, kurie dirba dpsatlgbs 
darbuose;1 planuojama tPurtipd 
laiku pradėti statyba. 85 ‘viėSiii- 
lės dčj Portlandd oro bažitįi 
hąmų statyba žymiai pįkilb'. 
Malerijolas namams irgi žymiai

FOTOGRAFAS

gyve-

kain

10825

pakilo, taip kaip ir , visos 
nilno reikmenės kyla.
Briedžių medžioklė Raip 

sekntlfi^a:
Joseph ir Mary Vaisiu,

N: E; Saitdy Blvd: apsigyvėiio 
Čia nuo 1939 iiietų ir yra gėrė i 
žinomi chicagįečiams. Jie gyve
no Berwyh, 111., o dabar apsigy
veno pastoviai Portlande. Jiė 
pamylėjo Šią teHtbHjų, nės 
mėgsta žvejoti,ir medžioti. Da
bar Užsiima namų statyba. Jo- 
š^įih Vaišiu buvo susižeidus 
diFbdanirts jlHb namo, bbt dk- 
bėi’ jati pasvbikd. Jo šdriils bli- 
vb atvažiavęs iš Chicagbs. Lai
kė svečiavinidsi su tėvii L’iivb 
išvykęs briedžių medžioti ir lit- 
rejb didėlį pasisekimų: tri§ 
Briedžius nušovė apie du šim
tu svarų kiekvienas. Vieną pa
siuntė į ChlcJagą, b* kitus du tai 
p-ia Vafeoiiiėne sukenavo. Li
kusia nuo keliavimo įneša pd- 
v&išinb fsavo draugus. Vaišėse 
ir aš, tupėjau progos dalyvauti; 
Svečiuose buvo Stanlėy ik Na- 
dėžda Kvikliai ir pėriia Mitche • 
liėhė sd diikterimiš iŠ Oregoii 
Įjjly. Tai buvo lapkričio 2-rą d. 
Vėį|siniai labai malonus žihdrfėš, 
4- ne tiktai vaiširfo, bėtv fHver- 
ė imti ir.su savim. Gražioj vie- 

'gyvena, ’ o kvietkų k^ietki/, 
ypatingai jurginų, net penkių 
pįdų aukštumo ir dabdr p'itš 
didžiausias jųjų žydėjimas. O- 
i-^s dar yra gražus ir nekentič? 
KVietkbiils žydėti.

' į' P. Galskis
P. S. Labų dienų visiems chi- 

cagiečiams.

Skelbimai Naujienose 
dtioda naudą dėlto, 
kld pačios Naujienos 
yrą naudingos. 1

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
gararitiibtas.
. 420 W. 63rd St.
Tet ENG. 5883-5840

ie
jarcus 

feYTINE RADlU 
Valanda
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ,ir kitus įdomius 

parriėšinius.

K OF PfttTtRnS
, KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti phš 
muš. Siuskite savo orderius!

ir.su


NAUJIENOS, CMcago, iii.

LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE 
OF ILLINOIS (LIETUVIU PREKYBOS

■ BUTAS)
(Viršminėtos organizacijos vardu J. P. Varkala, vicepir

mininkas ir sekretorius, daro pranešimus kiekvieną 
ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį WHFC 1459 
K. C.)

KALBA XVI.
Labas vakaras!

Iš buvusių pranešimų jus pa
tyrėte, kad visos lietuvių šeimos 
Chicagoje išleidžia pragyveni
mui šiais laikais apie $45,000,- 
000.00 j metus, arba viena lie
tuvių šeima iš 4 žmonių išlei
džia $1,800.00, aplamai imant.

Iš viršminėto uždarbio 25% 
arba $450.00 j metus lietuvių 
šeima išleidžia rendoinis arba 
išmoka užlaikymui buto, o vi
si Chicagos lietuviai užlaikymui 
butų išleidžia $11,250,000; Kas 
išleidžia ant rendos arba užlai
kymo namo daugiau, negu 25% 
savo uždarbio, tai tokia šeima 
pajus nedateklių ant valgio, 
drabužių ar kitų reikmenų.

Praeitą ketvirtadienį smulk
meniškai buvo išanalizuota, kas 
tuos pinigus gavo. Kurie negir
dėjote šios kalbos, tai gaukite 
Draugą, Naujienas, arba Sanda
rą praeitos savaitės ir perskai
tykite, nes šie laikraščiai virš- 
minėtą kalbą išspausdino.
Išlaidos Maistui 35% Uždarbio.

šiandien mes jsigilinsim, kiek 
šeima ir visi Chicagos lietuviai 
išleidžia pinigų maistui.

Keturioliktoj kalboj, kurią 
per šią radio stotį aš palakiau 
spalio 30 .d. šių metų, aš pareiš
kiau, kad pagal apskaitliavimą,

bendrai imant, kiekviena šeima 
iš savo įplaukų nupirkimui mai
sto išleidžia 35% arba $52.50 
į mėnesį — $630.00 į metus, o 
visi Chicagos lietuviai išleidžia 
$15,750,000. Tai graži suma pi
nigų.

Yra šeimų, ypač jaunavedžių 
tarpe, kurios veda knygas na
mų išlaidoms. Vedimas papras
tų rokundų šeimos kasdieninių 
išlaidų yra labai įdomu ir nau
dinga kiekvienai šeimai.. Ypač 
įdomu, jeigu palyginsite tokias 
pat išlaidas šių metų su išlaido
mis ateinančių metų, šiemet ve
dimas šeimos išlaidų ne tik įdo
mus, bet ir naudingas. Pildant 
“income taxų” raportus, ku
riuos gale šių metų turės pildy
ti kuone kiekviena šeima, ras 
daug išlaidų, kurias galima ati
traukti nuo' “income” ir šutau-1 
pyti taxus.

Iš rekordų tų šeimų, kurios 
veda užrašus, kiek pragyveni
mas dabar kainuoja, viršminėtą 
skaitlinė, $630.00, išleistų per 
metus ant maisto galima išskir
styti sekamai:

Sumoka burčernėse už įvai
rios rųšies mėsas $189.00;

Išmoka grosernėm už augme
nis, vaisius ir “Canned goods” 
irgi $189.00;

Už miltus, duoną, keksus, su
moka $126.00 ir daugmaž tiek 
___ i_______________________

NAUJIENŲ-ACME Photo
Ugniagesiai gelbsti nukelti nialiorių Verne Anders- 

on (kopėčių viršuj) po to, kai lentų platforma, ant ku
rios jis dirbo nukrito žemėti ir jis pats pakibo ore, de
šimt aukštų virš gatvės, Detroite.- Anderson dvidešimt 
minučių išsilaikė įsikibęs rankomis į kopėčias.

3foljn Jf. CuiieifeiS
ĮKNIAUBIA m DEDftLAUflHA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IK NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1741
4005-07 So. Hermitago Avo*
4447 South Fairfield Avenuo

Telefono LAFAYETTE 4727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Klastykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
■MiiaK ryto » WHIP stotis* (WW KJ

ta POVILU ŠALTTMIEBU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

YARds 1138
YARds 1139

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVTČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.

Telefonas YARDS 1419.

LACHAWTCZ IR SŪNŪS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eaet 108th Street TeL Pullman 1279

laiiHiniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną" 
ir Naktį

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

I. J. ZOLP 
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

pat ($126.00) už pieną, sūrius, 
varškę ir kiaušinius.

Visos lietuvių šeimynos Chi
cagoje per metus išleidžia:

$4,725,000 bučernėse, perkant 
įvairios rųšies mėsas;

$4,725,000 užmoka už aug
menis, vaisius ir kenuotą me
džiagą, “Canned Goods”;

$3,150,000 išleidžiama pirki
mui miltų, duonoš,;;‘‘kėksų” ir 
kitų prekių iš kepyklų;

$3,150,000 pieno produktams: 
būtent, sviesto, sūrių, pieno, 
varškės ir kiaušinių.

Dabar paklauskime vienas ki
to, ar lietuviai groserninkai, bu- 
černinkai, kepyklos ir restora
nų užlaikylojai gauna šitą biz
nį ? Dabar aš paklausiu musų 
šeimininkių, ar jos reikalauja 
Narvido, PiVoruno, ir kitų lie
tuviškų kepyklų duonos? • » »
Chicagoje yra 62 lietuvių gro- 

semių, 45 bučernių, 36 res
toranų ir 13 kepyklų;

Pradžioje 1930 metų gerai ži
nomas chicagiečiams veikėjas 
ir istorikas, Juozas J. Hertma- 
navičius atliko didelį darbą. 
Perskaitė kiekvieną eilutę Chi
cagos Telephone Direktorės ir 
iš jų išskyrė visus lietuvius biz
nierius ir profesionalus. Tuo 
laiku surado, kad Chicagoje yrą 
62 lietuviškos grosernės, 45 bu- 
černės, 36 restoranai, ir 13 ke
pyklų, kurias lietuviai valdo, ir 
buvo 1 lietuviška pieninė.

Nors viršminėtos i skaitlinės 
nėra patikrintos šiais metais, 
bet galima spėti, kad šiais lai
kais, kada biznis visur pagerė
jo, tai dabar Chicagoje yra 
daug-maž tiek pat krautuvių 
viršminėtos rųšies, kiek buvo 
1930 metais. Tas reikštų, kad 
kiekvienas lietuvis bučeminkas 
Chicagoje, jeigu vien tik lietu
viai pas jį pirktų, turėtų biznio 
per vieną mėnesį $12,000.00, 
groserninkas turėtų $6,500.00 į 
mėnesį,* o bekernės $20,000.00 į 
mėnesį. 1

Bet musų lietuviai biznieriai 
viršminėtų rųšių neturi tiek 
biznio. Kodėl jie neturi? Kodėl 
lietuviai perka kitur? Musų pir
kliai perka mėsą iš tų pačių 
stock-yardų, perka augmenis ir 
vaisius tokius pat ir ten pat, 
kur ir kitos grosemės perka.

Pieno biznyje mes tik turime 
vieną lietuvį. Lietuvių Prekybos 
Butas ragįna daugiau lietuvių 
eiti į pieno biznį, nes vien nuo 
lietuvių turėtų virš $3,000,000

Šį šeštadienį 
Ciceroj Laidoja 
VeLKarpienę

Paliko daug giminių
CICERO. — C. Serevičius Jr. 

čia seniai žinomas ir populia
rus tarp vietos gyventojų. Jis 
laidotuvių direktorius. Pasto
viai nepraktikuoja savo profe
sijos, nes turi aukštą vietą Ci
cero Rivel and Machine ,Com- 
pany. Vienok, jeigu kas atsi
kreipia su laidotuvėmis, tai p. 
Sirevičius atsakančiai ir man
dagiai patarnauja.

šį šeštadienį laidoja a. a. 
Karpienę. Atvažiavo iš Lietu
vos po karo. Čia paliko plačią 
giminę — visi seni vietos gy
ventojai. Simus J. Karpus, duk
terys Railienė ir Mikulienė ir 
jų šeimynos. —K.

Sūnūs Skundžia 
Tėvą, Reikalauja 
$30,000

ELGIN, III. — Kane> apskri
čio teisme jaunas vietos biznie
rius Arthur E. Ludwig užve'dė 
bylą prieš savo tėvą Oscar Lud- 
wig, kurioje reikalauja $30,000. 
Jisai sako, kad viešai jo (sū
naus) astižadėdamas, tėvas pa
žeidė jo gerą/ 'vardą. Senasis 
Ludwig yra viršininkas Ludwig 
pieninės, Elgine.

biznioį į metus. Pieno, biznyje 
yra geras pelnas.

J

Musų nariai.
Šiandien suminėsiu kelis na

rius, kiek radio laikas man lei
džia. Jie remia veikimą šios or
ganizacijos savo duoklėmis ir 
darbu:

Michael Narvidi —■ pirminin
kas Narių Priėmįmo Koipisijos, 
jis turi duonos ir pyragų kepy
klą adresu 2424 W.) 69th St.

Dominic Pivorunas — Vienas 
iš direktorių šios !organizacijos. 
Jis turi duonos ir pyragų ke
pyklą adresu ,4622 S. Marsh* 
field Avenue.

William Kareiva — iždinin
kas šios organizacijos. Gerai 
žinomas kaipo “Wholesale But- 
ter and Egg, Man.” Reikale 
kreipkitės 4644 S. Paulina Avė.

Dr. S. Jakubs — Dentistas, 
kuris turi ofisą 2201 W. Čer- 
mak Road.

Dr. S. Biežis —« gydytojas ir 
chirurgas. Jo ofisas 2201 W. 
Cermak Rd.

Ben Survvill —- Police Officer 
“in private clothes”, Brighton 
Park nuovada (policijos), kuri 
randasi prie kertės 39th S t ir 
California Avė.

Joseph Mažeika — lietuvis 
barzdaskutys, kuris turi savo 
barbenu adresu 3232 S. Halsted 
St. . . ‘

Ralph Puslis — tavcrn savi
ninkas, kuris turi užeigą 2553 
W. 69th St./ *

Ateinantį ketvirtadienį kalbė
sime apie $9,000,000, kuriuos 
lietuviai išleidžia ant drabužių 
ir skalbinių. O įki ateinančio 
ketvirtadienio varde Lithuanian 
Chamber of Commerce (3241 
S. Halsted St., Telephone CAL- 
umet 7358) linkiu geriausios 
kloties.

Anounceris ir Sekretorius,
J. P. Varkala

Išmokės $202,000 
Bonusą 3,000 
Darbininkų

GRANITE CITY, III. — Na- 
tional Enameling and Stamping 
Company skelbia, kad prieš Ka
lėdų šventes išdalins $202,000 
bonusais savo . 3,000 darbinin
kų Granite ,City ir MilWaukee 
dirbtuvėse.

Mirė Maisto 
Krautuvėj

Atėjusi į krautuvę pirkti ad. 
2116 South Pulaski Road, šir
dies ataką gavo ir staigiai mirė 
70 metų senelė, Mrs. Marie Ni
kodemas, nuo 4303 W. Culler- 
ton.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Špecialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma. 1
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Kaltinamas žmog
žudyste

NAUJIENŲ-ACME Photo
Wineord Smith (viršuj), 

35 metų amžiaus, Saginavv, 
Mieli., taksi šoferis, kuris 
apkaltintas nužudymu 20 
metųy merginos, W a n d a 
Wheatlcy. Prieš nužudymą 
mergina buvo išžaginta.

LIETUVIAI

Penktad., lapkričio 14, 1941
—. - — - - - - -------- - A--------------- L

Apiplėšė Autobuso 
Keleivius

ROCKFORD, UI.—Prie Rock- 
fordo du jauni piktadariai su
stabdė autobusą ir atėmė ne
nustatytą sumą pinigų nuo jo 
keleivių.

Garsinkitės “N-nose”
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 S. Halsted St.

Phone CANAL 4706
Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. We'stern Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Najj^j. . .
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas REPublic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo~l—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartį.

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Emergency MIDvvay 0001

Al. J. Valibus, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: 1 iki 3 .popiet. 6 iki 8 vak.
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagal sutartį. ‘

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 WEST MĄDISON STREET 
Vai. 1 iki ,3 T**™ e t 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak. 

Pirmadieniais 7 iki 9.
Šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. ir Akinius Pritaiko.
• 3343 SO. HALSTED ST.

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę 

/ * . ' " < 

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CIJICAGO, ILL.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
/ Nedėliomis pagal sutartį

8

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsak^min- 
gai akinius už pri
einamą kaina ir 
ant lengvų išmo- 

? kėjimų
3409*S. Halsted Street

PHONE YARDS 3089 
RAKANDŲ KRAUTUVE

DR. STRIKOL’IS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASUI-AND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. NedėHoi nacu»V su^’nmą.

Ofiso Tel.r VAPns 4787 
Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Str^t 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJ** ir chirurgas 
NADIOJE VIRTUTE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 poniet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niai*? pagal susitarimą.

. Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų' tel. REPUBLIC 4688

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. 18th St. netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
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 diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 popiet

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

. 3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto ■ 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679.
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KELIOS SIDABRINES SUKAKTUVES PAS 
CICEROS LiCTrars

Pagerbė L. Švėgždas; JL R. Kliubas 
Rengia Vakarą Kareivių Naudai

jas ir veikliausias natys Rau
donos Rožės Kliubo, ir pirmas 
laimėjo automobilį “Naujienų 
konteste.

CICERO. — Šis mėnuo labai 
gausus parengimais. Mat prieš 
Adventą, o po Advento Kalė
dos, o po Kalėdų ir vėl “dui”.

Štai praeito šeštadienio vaka
re įvyko pora iškilmių. Seni 
vietos gyventojai ir garsus 
žmonės, Leo Švėgžda ir jo žmo
na atšventė savo 25 mėtų že- 
nybinio gyvenimo sukaktį. 
Puota įvyko jų namuose, 1631 
S. 49 Ct., per 
ponių Putrimas, Wastak, Kriš
čiūnas ir .Jurevičius. Bu\o tik
ras surprizas.

Svečių suprašyta daugiau 
šimto, o kurie neatvyko, tai 
prisiuntė telegramas.

Laike vakarienės suteikta 
daug gražių linkėjimų jubili- 
jantams. Toast masteriu 
p. Deveikis. ' 1

Buvo sužeistas

Pora metų atgal Švėgždą iš
tiko nelaimė, sužeidė automo- 
bilis, dėlto ir šiandien negali 
vaikščioti. O prie to depresija, 
ta nelemta depresija jį sunai
kino. Gaila, labai' gaila Švėgž
dos. Bet kšip patarlė sako, “bė- 

pasidarbavim j j das žmones paneša ir kenčia”.

Jauni listuviTi

buvo

Daug metų atgal p.
Švėgžda čia buvo garsus veikė-

Leo

Antra puota p. Shameto sve
tainėj tai Jaunų Lietuvių Drau
gijos. Pirmų kartų čia turėjo 
parengimų. Išėjo neprasčiausiai. 
Labai gražiai ir šauniai links
minosi. Liks ir pelno.

Republikonų vakaras
Šį šeštadienį bus didelis pa

rengimas Liuosybės svetainėj 
Republikonų Vyrų Kliubo. Tas 
kliubas susideda iš įvairių tau
tų ir sparčiai auga.

Apsaugos Tršilkiniai Išvyksta Kelionėn
:įKw:į»:-

’j

ir

6 
tas

6 
da

8

REIKALINGA MOTERIS VIRĖ
JA. Valandos pagal susitarimą. Ge
ras mokestis. 2407 W. 47th St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia '

MERGINA, MOTERIS, 30 ar se
nesnė, bendram namų darbui. Pap
rastas virimas, savo kambarys, 
daktaro namas. 2536 E. 73rd.

BENDRAS NAMŲ DARBAS, 
25—40, savo, kambarys, vonia, ra- 
dio, . nereikia skalbti. 3 vaikai, 3- 
4-5. $12. Carroll, 7119 Luella.

HYDE PARK 7072.

PATYRUSIOS MOTERYS Sku
durų skirstyti pagal rųšis. Pasto
vus darbas, geras mokestis.

Advance Iron and Metai, 
1144 So. Fairfield. Kedzie 4608.

REĄJL ESTATE FOR SALE 
NamaLŽemė Pardavimui .

PĘRSONAL 
. Asmenų Ieško

'etro*
ar T.

8 VIENO AUKŠTO krautuvės. 
Ant Cottage Grove. South 47th 
Street. Tik $11,500. Rendos $2,800 
metuose. Hyde Park Real Estate 
Service. 1401 E. 53rd St.

PAIEšKAU DRAUGŲ FRANK 
Shimkus (20 metų \ajgal gyveno 
Clnistopher, III.) ir Povilo , P< ‘ 
šiauš Xgyvchęs ČoforąaoJ apie' 
metų ątgal). Prašau juos pąČius 
žinančius apie juos atsišaukti.

JOHN; RIŠKUS
6237 Grėenwood , Avenue 

Chicago, III.

■ PERKAM, parduodam (It mu-uom 
Apmuš, lotus tarmes ir biznius. 
Tur.įme didelj pasirinkime ųamtr■ / 
pirkti' už cash arba mainais Nbrino 
pirkti ar majnyti. dėl greitesnio pa* 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE IX)ANS—
INSURANCE. , ,

4631 S. .Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001

TIKRL BARGENAI 
SOUTH SIDE 

kambarių muro bungalow, lo- 
30x125, geso šilima, $5,500.
flatų mūras geram stovy. Rcn- 
$3,660, kaina $14,700.
flatų, 4/4—4/5. Renda $4,050,

kaina $20,000.
Turime didelį pasirinkimą namų 
lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVICE, 
2506 West 59th St. 
Tel. REPublic 7731.

Siųs dovanas kareiviams
. I • : t ; . • i. • :

Sekmadienį po pietų įvyks 
mėnesinis susirinkimas Drau-

. > r ’ «NAUJIENŲ-ACME Tfiiephoto
illiam L. tPurcell aiškina eksponatus, kurie trimis traukiniais vėžio- * 

jami po visą šalį. Tie eksponatai yra pavydžiai įvairių dirbinių reikalingų ap
saugos darbams. Manoma, kad šitokios* “parodos ant ratų” padės mažesnie
siems fabrikąiRam.s geriaus’ susipažinti $u darbu, kurį jie turi atlikti'. Trauki
niai aplankys 79 miestus. \ /

bas turės nepaprastų parengi
mų. Duos dovanų 5 turkius ir 
kitus dalykus. To pareilgimo 
pelnas skiriamas kliubo na
riams kariuomenėj Kalėdų do
vanoms. Ateikite, prisidekite. 
Geras tikslas.

bet laiko Slaptybėj. Bet tokie

su
p.p. 
Tai-

VESTUVIŲ 
VARPAI

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininku Reikia.

REIKALINGAS PATYRUS bu- 
čerys. 3953 So. Rockwell.

■ _____________ _____ i—______
BUSINESS CHAN(fes

Biznio Progos

PARDAVIMUI: 2 AUKŠTŲ me
dinis, 4 ir 4 kambariai. Vonia. Visi 
šviesus kambariai. Lotas 37^x125. 
Kaina $4,000. Washtenaw arti 45. 
Gnaedinger and Geissler. 3932 W. 
Madison. VAN Buren 4770.

JUZEFĄ TUSKIEWICZ r 
po pirmu vyru Stankiewicz, 

po tėvais Dobrowalskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 12 d., 11:3 vai. va
karo 1941 m., sulaukus se
natvės amžiausju gimus Trus
kavos parap.,. Petkunų kaime, y 
Amerikoj išgyveno 29 metus. ,

Paliko dideliame nuliudime • 
-vyrą Joną, 2 dukteris, Alek-F 
sandrą Lukas<vicz ir Emiliją- 
Kardtlį^. punu», j^aelovą * 
Stankiewicz, Albertą ir Petrą . 
Tuskiewicz, 2 ’.ženus, 2 mar-); 
čias, 10 anūkų ir 2 proanuku,.? 
seserį Mikalina Blinstrup ir 
daug kitų giminių ir pažįsta-' 
mų, o Lietuvoje — 2 brolius. 3 
Joną ir Povilą Dobrowalskus. .

Kūnas, pašarvotas 
6939 S. Washtenaw 
Grovehill 2107.

Laidotuvės įvyks 
lapkričio Į7 d., 8 vai. ryto, iš 
namų į Gimimo Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą o iš ten bus nuly- 3 
dėta į šv. Kazimiero kapines • 
Visi a. a. Juzefos Tuskievvicz 1 
giminės, draugai ir pažįstami k 
esat nuoširdžiai kviečiami da- : 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir t 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:^ 
Vyras, Dukterys, . Sunai, Se-£ 
serys, Žentai ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis,. tel.. YARDS 1741.........  *J

sybės svetainėj. Tą pačia dienų 
po pietų Raudonos Rožės Kliu-

Bagavičių sukaktuvės
Taipgi šį šeštadienį * p. Sha

meto svetainėj p.p. Bagavįčiai 
atžymės'savo 25 metjis ženybi- 
nio gyvenimo. Tikisi turėti 
daug svečių.

Tau tėvukai
Kita garnio dovana 

džiaugmu priipita — lai 
Chestanis, 1227 S. 50 Avė.
gi p. p. Tumavičiai dabar jau 
vadinasi “grandma” ir “gahd- 
pa”. Linkiu sveikatos ir laimės.

namuose, 
Avė. Tel.1

0pirmad.,

□ !■ V V L> I lt IO Visas Pasaulio 
1 < Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams. ...
3316 SO. HALSTED ST. 

Tei. YARDS 7308

HH
M

□ I b ; m Gėlės Mylintiems 
t I l'U'D' M Vestuvėms, Ban-
H I 1 Ii ia Lįkietams, Laidotu-

11 U'Blvėms, Papuoši-j 
. . r mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue.

Phone LAFAYETTE - 5800' ‘ r 
£XI2DCXXXXXXXXXXlMXXXXXXXr.

H

L 
n

i
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1-Metinės Mirties Sukaktuvės
ROSE 

MARCINAUS-
KIENE '

Persiskyrė su šiuo pasauliui 
lapkričio ,14 d., 1940 m., su-jr 
laukus pusės amž., gimus Lie
tuvoj, Kretingos parap., Pa-c 
nevėžio apskr., Iciunų kaime, rj 

i, Paliko dideliame nuliudime. 
dukterį Valentiną, žentą Ev- 
ąld Geschwindt, ... sūnų Wil-* 
liam, marčią Stanislavą.

Mes Tave, mųsų brangioj i,f; 
niekuomet neužmiršime. • Tu^ 
pas mus jau nebesugrįši,. ,.bęk 
mes anksčiaus ar vėliaus pas/ 
Tave ..ateisime. Lauk mųsų 
ateinant! ( .

Nuliūdę liekame; ... A s 
/.Duktė, žentas, Sūnūs J 

ir Marti.

Kareivių parengimas

Ir Vėl Stiskambės 
Vestuvių Varpai

Šiomis dienomis apsivedė:
Harriet Saldukas su Adolfu

Urbeliti, ROselande
Mary Nemeth su Peter Geniu, 

Roselande
Edith Frigo su Aleksandru 

Butvilu
šeštadienį apsiveda:
Elena Merkelis, su George

E. Appel, Visų šv. bažnyčioje.

TAVERNA RENDAI AR parda
vimui kartu su namu. Gera vieta. 
Partneris vyksta į armiją. 4 kam
bariai užpakalyje. Kampas 23 PI. 
ir Oakley. Kreipkitės į savininką: 
3 aukštas, 2257 W. 23rd Place.

GERAM BIZNIERIUI GERAS 
BIZNIS

Tarp didelių dirbtuvių taverno ir 
restauranto biznis su namu. Sto
ras ir 5 kambariai pagyvenimui, 
garažas. Kaina $3,500. Įmokėti $500. 
Teisingas pasiūlymas nebus atmes
tas. Priims mainus ką jus turite.

4342 So. Ashland Avė.

O dar kifą šeštadienį, taipgi 
Shameto" svetainėj, Kareivių 
tmifcrmos skyrius turės savo 
parengimą. Įžanga visiems Jais^- 
va. Renkitės. —D. *

Garnio Dovanos - 
Vieną Priėmė 
Su Džiaugsmu
Antros — kita motina nenorėjo

CICERO. — Oras atvėso, jau 
ir visi paukščiai išlekia į šiltus 
kraštus. Vienok tas garnys il
gakojis nesnaudžia. Praeitų sa
vaitę nakties metu naujagimis 
buvo padėtas prie seserų namo 
su raščiuku: “Sister, please do 
ybur best for this kid, he is 2

kilti ktidikį paėmė ir stikruto 
ieškoti motinos. Sako, surado,

M

K

M H M

*

NĖRA APSIGYNI
MO TAKSŲ
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
Dodge sedan ...............$945
De Soto sedan .......... $995
Plymouth sedan $695
Plymouth, club coupe $665 
Nash sedan ...............  $885
De Soto sedan .......... $765

$735 
$595

JI

1941
1941
1941
1940
1941
1940
194O.Fackard sedan.......
1940 Studebaker sedan ..
Dauguma turi radio, šildytuvus’ 
Hašyta garantija su kiekvienu 
karu.

150 daugiau karų pasirinkti

venzel
DE .SOTO—PLYMOŲT

H43 Diversėy
i ir sekmadieniais

1143 I
Atdara vakarais

Į. .....

Su
I

Jean Grigohiutė Apsiveda 
Orville A. Clapper

Sekantį sckihadienį, lapkričio'- 
16-tą 'd., -4-tą-vai. Ųo pičtų, su j; 
skambės šv.1 Jurgio bažnyčios 
varpai, Bridgeporte, ir čia žengs 
prie altoriaus Jean Grigoniutė 
su savo numylėtiniu, Orville A. 
Clapper. • i

Jaunoji Jean yra duktė An
taninos ir Zigmanto ■ Grigonių, 
4427 So. Francisco Avė.

Puota Dariaus-Gircrio Salėj
Vestuvių puota įvyks Da

riaus-Girėno svetainėje, 4416 S. 
Western Avė., 
po pietų, ir, be 
vėlybos nakties.

Atsižvelgiant 
populiariškuiną, 
kad šios' vestuvės 
kos ir vaišingos,
teks parašyti plačidus po vestu
vių. —; Steponas Narkis.

apie 4:30 vai. 
abejo, tęsis iki

jaunųjų tėvų 
numatoma, 

bus milžiniš- 
bet apie tai

I

TARP .MUSŲ 
' BIZNIERIŲ

20 Met. Sukaktį
• • • ♦ t 1

Daračiunai Švenčia
Turi Dvi Dukteris

ir

4 FLATŲ MŪRAS
Brighton Parke, 2—5, 2—6 kam

barių flatai. Ąžuolo trimas, bęis- 
mentas^ 50 pėdų lotas, .pečiaus ši
lima. Rendos $110.00 į mėnesį.

SPECIALI KAINA $9750.00
2—4 kambarių medinis, cemento 

pamatas, plytų saidingai, $25.00 
rendos 2-ras aukštas. Prie 46 ir 
Rockwell.

BARGENAS . . . $4050.00

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMI /CASH— , 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Western Aye.

Chicago, Ui Tel. REPublic 6051

WHOLESALH IR RETAIL 
KEPYKLA

Marųuette Parke. 1—Dvigubas pe
čius 18-16 pėd. 1—Revolving pečius 
8-mis lentynomis. Stokeriu kūre
nami pečiai. 3 trokai, 2 retail krau
tuvės. 2 aukštų kampinis mūras, 
125 pėdų ilgio, trobesis. Krautuvė 
ir šapa užpakaly. 6 kambarių fla- 
tas viršuje. Retail $600,000 biznio 
į savaitę. Proga operuoti nuo 6 iki 
10 Wholesale trokų. Reikia 
duoti sveikatos sumetimais, 
riausias pasiūlymas .paims, 
mainys į 4 flatų namą.

B. R. PIETKIEWICZ 
'2555 W. 47th St.

Tel. LAFAYETTE 1083.

par-
Ge-

arba

SEVVING MACHINES 
Siuvamos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų. .

STANDARD MACHINE CO.
1822 W. Chicago Avė. BRU. 7112

BIZNIO ŽMOGUI 
PROGA 

mūrinė krautuvėGera 
mentai. Pečiaus šilima, 
ir Racine. Tik $6,500. 
bar. HEMlock 8300.

ir 2 apart- 
Arti 55-tos 
Veikite da-

ATLANTIC. — Juozas 
Uršulė Daračunai, kurie užlai
ko taverną ad. 4548ftSo. Went- 
worth A've., senoj lietuvių ko
lonijoj, “Atlantike” (kur ir tonu
sų tenisištas J. Žukas gyveno), 
šį šeštadienį, lapkr. 15, švęs 
savo 20 metų vedybinio gyve
nimo- sukaktį.

Turės Daug Svečių
> ’ i»!’ ,,fBe abejo, susilauks daug sve

čių iš pažįstamų' ir giminių, ‘n/iS 
p. Daračuniėhc ne vien gera biz
nio vedėja, bet kalakutų kepi
me yra eksperte.

Per šiuos 20 metų, pp. Da
račiunai išauklėjo dvi dukteris. 
Violet, 13, kuri priklaušo 'prie 
“Pirmyn” vaikų' choro, ir Šyl- 
via, 4 metų.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir r Įtaisai Pardavimui 

GOOD HOUSĖKEEŲING SHOPS 
'WAREHOUSE OUTLET

SURINKO
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS
IŠ SAVO 8 APSKRIČIO

< KRAUTUVIŲ
Visai naujos prekės, floor sempe- 
liąį, dęmonstruotpjai, pertaisytas ir 
ąįšlimtas stakąs ir įvairus kitokie 
.dąįktai. Daug daiktų tik vienas ar 
du.,tos pačios rųšies. Dabar su
krauti Viename* milžiniškame pa
state jūsų patogumui. Su visomis 
prekėrųis duodama reguliari Good 
Jlousekeėpihg Shops garantija. 
350 G ASINIŲ IR ELEKTRIKINIŲ

Rečių.
Originaliuose Crates.

Įkainuoti Greitam Pardavimui 
Magic Chef, Crown, Ženith, Det- 
:jęp|t, Estate, etc. Vėikilįe dabar, no- 
rėdatni. geriausio pasirinkimo.

$18—$29—$39—$49—$59.
ALIEJINIAI ŠILDYTUVAI 

Alęazar 5rkambarių šildytuvas 
Visai naujas Amer. Sunflame 
Amerięan Sunflame, kretuose, 

didelės mieręs ......  T_
Ouaker, vigai paujas, sempelis $39 

RAMIOS LR / KOMBINACIJOS. 
Vfcai naujas .phone, kombinacija, 
/. sempelis ......................   $29
Zenith phone, komb., sempelis $34

$49

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
barbernė. Su namu arba be namo. 
Mainys į Road House. 7134 South 
Racine Avė.

2—4 FLATŲ NAMAI, 65 ir Mo- 
zart, 1 namas 4 flatai’po 5 kamba
rius, kitas namas 4 flatai po 4 
kambarius. 3 karam muro garažas, 
štymo šilima, stokeris. Apžiūrėji
mui šaukite Mr. Frank Jurjevich. 
GROvehill 2958.

100 AKRŲ
Boyne City,

PARDAVIMUI 
farma. 2 mylios 
Charlevoix County. 60 akrų įreng
tų. Yra miško, namas, šulinys. Pa
likimas turi būti parduotas. Ad
resas: 320 State, Petoskey, Mich. 
___ 4.............................    ,

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE, 

dešimt flatų moderniškas 
nis namas ........................

4-flatis kampas su gar. 
Bungalovv 6 kamb. muro 

garažas ..............  .'......
4 pagyv. med. aukštas bcis- 

mentas$4500, rendos neša $85 į mn.
2-flatis Ciceroj, mūras, moder

niškas .................................. $8,000
Teisingas patarnavimas

C. URNICH (Urnikas), 2500 W. 63 
St., Phone PROspect 6025.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

CHICAGOJE
Chhrles Visockis, 24, su

ien Petro wski, 25
Stanley Kaminsky, 51, su

na Bittin, 44
Joseph Malavvski, 21, su 

lėh Kelevvicz, 22

Hc-JUOZAPAS ANTANAITIS
- a .Ųituanica
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 12 d., 9:15 vai. vakaro, 
lp41 m., sulaukęs pusės amž., 

fgimęs Liet., Teisių apskr.', 
.Varnių. ,■ parap., Nevardėnų 
/kaime. Amerikoj išgyveno $3 
v,metus. ( /.

. Raliko dideliame nuliudįme 
moterį Marijoną,, po tėvais 
Kašeciutę, po pirmu vyru 
Lukas, 2 dukteris Bronislavą 

_ ir žentą Leo Kareivus ir . Sta- 
'nislavą, 2 posūniu Stanislovą' 
ir Adolfą/, Lukus; anųkę^ Ja-- 
net Lee Kareivus, seserį Pet-' 

> ronėlę .ir švogerį _ Juozapą 
Janusus ir jų šeimynas, 2. bro
lius, Aleksandrą ir brolienę’. 
Teklę ir jų šeimyną ir Petrą, 
du .pusbrolius: Petrą ir 
Antaną Antanaitis ir gimines 
Amerikoje. Lietuvoj 
Mykolą rir kitas gimines.,.,. _

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks pirma-" 
dienį, lapkr. 17 d., 8:00, vai./ 
ryto iš kopi. į Šv, Jurgio par. i 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio-- 

, nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero -kapi
nes. ... •

Visi a. a. Juozapo Arita- į 
. naičio giminės, draugai * ir
pažįstami . ęsat nuoširdžiai/
kviečiami, dalyvauti laidotu-^, 
vėse, ir suteikti jam paskuti- „ 
nį patarnavimą, ir atsisveiki-'*

.jnjmą. * Nuliūdę liekame:
Moteris,‘.Dukterys, žentas ir U 

'-Giminės. ' /». . jiį
Laid. Direkt. A. Phillips1

kampi- 
$25,000.- 
$14,500, -ą BRONIŠLAVA 

ZAtĄNDĄUSKIENĖ 
po fėvąis.. Rukujząjtė, 

11155 Šo. Spaulding Avė 
Persiskyrė su' šiuo pasauliu ? 

lapkr. 12 d., ,11 vai. ryto, 1941) 
m., sulaukus pusės amž., gi- g 
mus Liet., Grinkiškiu pąrap. | 
Amerikoj išgyveno 35 .pietus.,j 

Paliko dideliame nuliudime** 
vyrą Steponą, 2 sūnūs, Ches-ą 
ter ir Šteye, 3 seseris, Mari
joną Stenšon, Mikaliną Meš-,f 
kauskienę, švogerį Antaną,.
Oną Macijunienę, švogerį*
Petrą, 2 brolius, Petrą Bu- 
kujzų jo moterį Bronislavą ir 
Adolfą Rukujzą ir jo moterį 
Evą, švogerį Joną Zalandaus- 
ką, 2 brolienes Stellą Jucius- 
ir Mikaliną Jurkšus ir jų. šei
mynas ir kitas gimines ir 
pažįstamus.... .  ........ -*

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi-įjį 
tage Avė. Laidotuvės įvyks... 
lapkr. 17 d., .8:30 vai. ryto iš^- 
kopl. į St. Christiana parap.- 

, bažnyčią, 111 ir S. Homan 
Avė., kurioje atsibus' gedu
lingos .pamaldos už ,velionės’*' 
sielą, o iš ten bus nulydėta į / 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Broruslavos Za-> 
| landauskienės giminės, drau-^ 
d ^ai ir pąžįsĮami esat,, nuoširdi 

ziai kviečiarnį dalyvauti lai-X 
Z dotuvėse ir suteikti jai pąs-.J 
5 kutinį patarnavimą ir atsi- J 
| sveikinimą. Nuliuke lieka:

Vyras, Sūnus, Seserys ir ^1 
Giminės.. • .

4 Laid. Direkt. J. F.' Eudei-iJ 
Jds. T^, YARDS 1741. f 4|

An-

He-
Būsiu. $24

$29

•i

brolį

Reikalauja
Purškini , ■ ,

John Matt nuo Helen Matt
Gauna
Perskiras

Stephanie Alexa nuo James C.
Alexa Jr.
" John SkUpas nuo Michalha 

Skupas.

Sekmadienį Joniš
kiečių Balius

Neužmirškit būti sekmadienį 
Joniškiečių “Paukščių Bdliųj”, 
Hollywood Inn /svetainėj, kaip 
5 vai. po.'pietų. Bus geras or
kestras šokiams,'‘gražus “Floor 
Show”, ir 3 laukinės antys “door 
priiais”. ‘ ,

ĮžangA tik 33e su taksais.
Pašifilatysime lapkr. (Nov.) 

16, £as 'Joniškiečius!
Kazimieras.

A

SUSIRINKIMAI
J,- - ■ • fy ĮM ; •

Cl-IIC AGOS ~KR AKIŠKIŲ AP- 
šVIETOSį.ir Kųl turus Draugiško 
Kliubo susirinkinjas įvyks sekma
dienį, lapkričio 16 d., 1:00 vai. po 
pietų Sandaros svet., 840 W. 33rd 
St, Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. M. Titiškis, rast.

LIET. EX-MAWlĖRIŲ KLIUBO 
susirinkimas įvyksta šekmad., lap
kričio 16 d., 2 vai. popiet. C. Ūke
lio svet., 3436 So. Lituanica Avė. 
Turime svarbių reikalų, malonėki
te visi nariai dalyvauti., Valdyba.

AMERIKOS LIETUVIŲ tPIL. 
Politikos • ir Pašalpinis Kliubas 12 

susirinkimą 
.1 vąL po 

2417 West 
—m •. 1

—Paul J. Petraitis, rast.
KRIAUČIŲ 1 .LOKALAS 269 A. 

C. .W/ oi A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, • lapkričio" 14 d., .7:30 
yal. vąk. / Amąlgąmated Centro 4Na- 
Ule, S33 $0. Ashland i31vd- Bus 
nominuojarha Ibkalo valdyba 1942 
m.,; taipgi bus nomjnuoja’mi Chi- 
ęagos. Joint Board valdybą ir biz
nio agentai.,, Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. —Frank.. Pruste, - rast,.

Wardo laikys mėn._ 
sekmad., lapkričio 16 d 
pietų Hollyvvood svet., 
43rd St.

$5,750

$39
(Juaker, visai naujas, sempelis $39 

RADIOS LR KOMBINACIJOS.
+ir«. • • LA •<» * • •

/sempelis ...L....... ..................

PhUco auto, changer, naujas, 
buvo $119 . v.. ............

"ŠALDYTUVAI
Šapinkite anksti. Apriboti kiekiai. 
E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo su 
finansų Co. CANAL 3668.
1232 S. HALSTED ST.
Atdara Antrad., Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekmadienį iki .8

FARMS FOR SALE
/ Fa^tUiVimui .
PIENO FARMA, 100 akrų, 80 

galvų galvijų, dideli trobesiai, 2 
namai gyvenimui, kitokie pastatai. 
Grįstas kelias 116 myl. miestelis, mo
demus inventorius, biznis. gerai iš
dirbtas. Randasi apie 70 mylių 
gaurėje nuo New Orleans. Savi
ninkas išeina pašilsiui. .Pilnų smul
kmenų norėdami rašykite: Mana- 
ger Box 266, Bogalusa, La.

GIMIMAI
CHICAGOJE

' •*. I ■' ' ' 1 .4

BALTAKIS, Marion, 2132 W. 
23fd Stretet, gimė spaliu 27, te- • s * * * * *vfci: Anthbny ir Eugenia.
■'GUSTAS, Stanley Jr., 4435 
South Wood Street, gimė spa
lių 2’7, tėvai:’Stanley ir Jean.

KASPER, Victoria J., 3121 
West 40th Place, gimė spalių 
29, levai; Mitchcll ir Josephine-

FINAĄ^E AND LOANS . 
______ Figffisaii k; Paskolos , 

P A S K O LOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėsimais 

MUTUAL FEDERAL 
’ SAVINGS' ’ 
and LOANASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN.' J. KAZANAUSKAS, Sec 
Turtas virš ?1,100,000.
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SEKMADIENĮ SVARBI SOČIA l -DEMOKRA
TU KONFERENCIJA MORRISON VIEŠBUTY
Šaukia Unijistus, Liberalus, Socialdemo 

kratus ir Visus Pažangius Žmones
Dalyvauti

Cook Ąpskričio Social-Denio- 
kratų Federacija šį sekmadie
nį šaukia Chicagos, Illinois ir 
artimų ‘ valstijų konferenciją. 
Chicagos Morrison viešbutyje, 
prie Clark ir Madison.

Į konferenciją yra kviečiami 
atvykti , atstovai nuo organiza
cijų ir visi pažangus žmonės, 
kurie remia šios šalies nusista
tymą karo klausimu. Federaci
ją sudaro, ir į konferenciją yra 
šaukiami unijų lyderiai, libera
lai, socialistai ir p/ogresistai, 
kurie tiki demokratija ir ne
pritaria nei komunistams, nei 
“nepraktiškai pacifistinei“ Nor 
man Thomas socialistų grupei.

Vakarienė, Trys Kalbėtojai
Konferencija prasidės 1Q va

landą ryto ir užtruks, su per
trauka, iki 5-tos po pietų. Po 
konferencijos viešbutyje įvyks 
vakarienė, kuriai reikia iš ank
sto pasidaryti rezervacijas 
(CRAwford 1600).

Į konferencijos dalyvius kal
bės trys žymus žmonės: Sieg- 
fried Taub, buvęs Čekoslovaki
jos parlamento vice-prezidentas, 
Dr. Siegfried Marck, politinis 
pabėgėlis iš Vokietijos, ir Au- 
gust Claessens, Social-Demokra- 
tų Federacijos nacionalis sekre
torius.

Po kalbų įvyks diskusijos, 
kuriose dalyvaus visi konferen
cijos nariai.

Fe d. Programas
Social-Demokratų Federacijos 

programas nusako, kad pirmiau
siai reikia sutriuškinti Hitlerį, 
po to pasaulį sutvarkyti dėttio - 
kratinio socializmo, pamatais, 
kad hitlerizmo rykštė nepasi
kartotų ir liaudis turėtų pil
ną, nusveriantį balsą politinia
me gyvenime.

! $80,000,000 Karo 
Kontraktas Pullman 
Pressed Steel Co

Atliks Darbą Chicagoj
Vakar Pullman dirbtuvė ir 

Pressed Steel Car Company, 
Ine., gavo $89,000,060 užsaky
mą pagaminti armijai vidutinio 
dydžio tankų.

Iš tos sumos Pullmanui teko 
$32,000,000, o $48,000,000 an
trai firmai.

Visas darbas bus atliktas 
Chicagos dirbtuvėse. Abi fir
mos žada išduoti nemažai sub- 
kontraktų mažesnėms įmonėms.

ŠEIMA -DAUGINASI DVIGUBAI ■ GREIČIAU

- , , u NAC.TTENŲ-ACME T.-lephoto
Mr. ir Mrs. Dennis Hcnkc iš West Point, Neb., su savo trimis poromis dvy

nukų. Vyriausieji yra 3 metų amžiaus, ąntroji pora -2 metų, o jauniausieji — 
poros inčnesių. s-:

Courtney Liudija 
Grand Džiurei

Cook apskričio prokuroras 
Thomas J. Courtney užvakar ir 
vakar liudijo kriininalei grdnd 
džiurei apie “gembleriavimą“ 
apskrityj ir “terorą“, kurį įde- 
no unija “naudoja“ prieš ne
linijines pienines. Jisai kalti
na apskričio šerifą apsileidimu.

Šiandien Darbininkų 
Balsavimai Pullman 
Dirbtuvėse

BOSELAN D.—Pullman Stan
dard Car Manfaeturing dirbtu
vėse, Roselande, šiandien įvyk 
sta darbininkų balsavimai. Juos 
prižiūrės nacionalė darbo tapys 
ba.

Darbininkai turės pasirinkti 
uniją kolektyvėms deryboms. 
Už teisę juos atstovauti varžo
si CIO lokal&s 1834, ir nepri
klausoma Pullmano unija, t’ull- 
man Standard Employees 
sociation.

Rytoj Juozapo 
Gedvilo Laidotuvės
Bu/o žymus Townoflakietis
T0WN OF LAKE. — šeimy

na, giminės, draugai rytoj at
sisveikina ir palydi į kapines 
žymų to\vnoflakietį Juozpą Ged
vilą, kuris mirė lapkričio 11 d. 
Velionis gyveno su šeimyna, ad. 
4639 South Hermitage avenue. 
Jisai paliko žmoną Eleną, sū
nūs Jurgį ir Pranciškų, taipgi 
tolimesnius gimines.

Kūnas yra pašarvotas namie 
laidojamas 8:30 vai. ry- 
F. Eudeikiui patarnau- 

(Sp)

Šįryt Laidoja 
Bridgeportietį 
Joną Baginskį

Kelis

Šįryt, 8-

iš kur 
to, J. 
jant.

Balsuos Western 
Union Darbininkai

Federalė darbo taryba įsake 
atlaikyti darbininkų balsavimus 
beveik visuose Western Union 
telegramų agentūros skyriuose 
Chicagoje. s

Mirė Lapkričio 3, Sirgo 
Metus Laiko I » . » * '

BRIDGEPORT
tą, iš A. M. Phillilps koplyčios,
3307 Lituanica Avenue, yra lai
dojamas senas bridgeportietis, 
Jonas Baginskis. Jisai mirė lap
kričio 3 d., valstijos ligoninė
je, kur jis sirgo kelis metus lai-’ 
ko. Velionis buvo apie 53 me
tų amžiaus.

Jis laidojamas šv. Kazimiero 
kapinėse. z

Velionis paliko žmoną Pran
cišką, iš namų Sinkevičiūtę, sū
nų Igną, 2 anūkus ir seserį Sa
lomėją Rutavičiuš.

Laidotuvės tvarko A. M. Phil
lips.

Turi Pasirinkti Uniją

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“N A Uz J IENOSE”

Aukokite Raudonajam Kryžiui!

AMERICAN RED CROS5

Legionieriai Dėkoja 
Visuomenei, 
Spaudai, Radio—

Už Didelį Paliaubų Dienos 
Iškilmių Pasisekimą

Praeitą sekm'adien’, lapkr- 9- 
tą, Dariaus-Girėno Postas No. 
271 of the American Legion iš
kilmingai minėjo Armisticc 
'D’ąy (Karo paliaubų Dieną).

Manau, kad nėra reikalo daug 
kąJ aiškinti apie įvykį, nes, ku
rie dalyvavo, tai viską žino, c 
kuriems neteko dalyvauti, tai 
galėjo patempti: “Naujienose“, 
pirmadienio ir antradienio lai
dose, kame laUai' plačiai ir aiš
kiai dienraštis aprašė visą iškil
mių eiga. s ''

■ " I

Labai Daug Publikos
/' Gi. i '(t£ <

Aš tik noriu Dariaus-Girėno 
Posto vardu išreikšti ‘ didžiau
sią padėką visuomenei už taip 
gausų atsilankymą ir mandagų 
užsilaikymą.

Lietuviai • legionieriai, Da- 
riaus-Girėno Posto No. 271 vi
sa administracija,, su komąn- 
dantu Atithony Kasper, šir- 
dingai dėkoja “Naujienoms“ už 
nuolatinį talpinimą pranešimų, 
kurie (tatig pagelbėjo išgarsin
ti praėjusį įvykį.

Radio Leidėjams
Taipgi esam labai dėkingi 

d|o valandų leidėjams, kurie
sigailėjo savo brangaus laiko ir 
energijos, o labiausiai Povilui 
šaltimierui ir jo radio žvaigžde
lėms, už garsinimus ir išpildy
mą dalies progrąmo gražiomis 
dainelėmis. Geri$ žinome, kad 
be dienraščių it .be radio pa
galbos tiek* brangių svečių, to
kios didelės publįkos jokiu bū
du nebūtų galima sutraukti.

Tad, gerbiamos “Naujienos“, 
brangus Radio leidėjai, priim
kit, šjrdįngiausi^^padėką, ku
rią išreiškia j uiiUf lietuviai Le
gionieriau Darius-Girėnas Post 

:No/.27t.
Frank Krasauskas.

---r- , ■— .......,X.i - 

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

l

ra-
ne-

A3 •

LIETUVIAI
ARMIJOJE

agi- 
unija 

riežadų, 
o cib

Svaidosi Kaltinimais
Abi puses varė atkaklią 

taciją. Nepriklausomi 
kaltino CIO “darymui 
kurių negali išpildyti
atsakė, kad nepriklausomoji uni
ja yra apsileidus, ir nesirūpi
no darbininkų reikalų gynimu.

CIO sako, kad pirmiausiai 
bandys darbininkams duoti “pa
stovesnį pragyvenimą“ ir suma
žinti atleidinėjimus.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi. “NAUJIENOSE’

PREZ. ROOSEVELTAS NEKEIS NUSISTA
TYMO LIETUVOS REIKALU, SAKO SHOLIS 
Griežtai Nusistatęs Hitlerį Sumušti, Gra

žinti Laisvę Mažoms Tautoms

Trečiadienį karinę prievolę 
atlikti išeina:

Joseph A. Sukur, 5330 South 
Justine Street

John A. Stonchus, 5200 So. 
Union avenue

Leslie R. Zaug, 1048 West 
55 th Street, ii’

Peter V. Sarpalis, 6201 So. 
Cottage Grove avenue.

Kaltina Laikrodžių
Fabrikus Monopoliu

New Yorke federalis teismas 
išnešė monopolio kaltinimus 
prieš Elgino, III., National Watch 
Co., ir kelias kitas laikrodžių 
dirbtuves. Joms yra primeta
mas ir kainų kontroliavimas.

Kareiviai Išvyko 
Į Stovyklą

Vakar anksti rytą į Camp 
Forrestj Tenn., išvyko apie 7,- 
000 kareivių, atvykę Chicagon 
Paliaubų • Dienos paradui. Jie 
kelionę atliks armijos trekuo
se.

Vizitui Chicagon atvykęs 
Viktoras Sholis užtikrino lietu
vius, kad prezidentas Roosevel- 
tas nepakeitė ir nepakeis savo 
nusistatymo dėl Lietuvos, kurį 
jisai pareiškė lietuvių delegaci
jai Washingtone pereitų metų 
spalių mėnesį.
/ Jisai tebestovi ir visuomet 
stovės už nepriklausomą Lietu
vą. Rooseve’tas yra kuo griež
čiausiai nusistatęs Hitlerį 
mušti ir giąžinti laisvę 
Lietuvai, taip ir kitoms 
žoms valstybėms.

Nepakeitė nuomonės ir apie 
Staliną *■

Sholis sako, kad nustebo Chi
cagoj patyręs, jog kai kurie lie
tuviai neremia Roosevelto dėl 
to, kad jisai siunčia pagalbą 
Rusijai. Jis pareiškė, kad pre
zidento nuomonė nėra pasikei
tusi apie Staliną ir bolševizmą. 
Ginklų siuntimas Rusijai tėra 
pasinaudojimas aplinkybėmis, 
kurios padaro tokią pagalbą 
praktiška Amerikos apsaugai ir 
hitlerizmo sunaikinimui.

Svečias V. Sholis, atvykęs 
Chicagon iš \Vashingtono vizi- 

t

tui pas tėvus, pareiškė tokias 
mintis pagerbimo b a n kieto, ku
ris buvo surengtas jam Viking 
salėje, prie 69th ir’ Emerald. 
Jisai yra artimas prez. Roose- 
veltui žmogus.

Buvo Kelly
Svečių tarpe buvo visa ei ė 

žymių žmonių, kaip majoras 
Kelly, teisėjas J. T. Zuris, kiti 
Chicagos valdininkai ir pašto 
viršininko Kruetgen sekretorius 
Bruno Smardack su žmona. 
Taipgi .buvo konsulas P. Dauž- 
vardis, J. Mackiewich, “N.“ re
daktorius Dr. P. Grigaitis, Al 
G. Kumskis—Demokratų lygos 
pirmininkas, ir J. Hertmanavi- 
čius.

Svcikino tėvus

su- 
kaip 
ma-

džiųjų radio stočių Weshingto- 
no biuro viršininkas.

Svečių tarpe buvo ir U. S. 
maršalas Chicagoj, taipgi 
“Soutlitown Economist“ leidė
jas, William McDonnell, kurio 
redakcijoje Sholis padarė savo 
karjeros pradžią.

Bankietą dainomis paįvairino 
p. Ona Biežienė ir Al Brazis. 
Vakarą publika smagiai užbai
gė šokiais. —Rs.

VAKAR CHICAGOJE
• Viešbutyje ties 555 Surf 

Street, nuo nuodų mirė svečias 
iš Kubos, Scbastian Soura.

• Eežaizdama su degtukais 
suknaitę padegė f r mirtinai su
degė 21 mėnesių mergaitę, Mar- 
garet McCormick, Zion, 111.

• Nežinomas mandagus plė
šikas atsiprašė, “kad turi taip 
pragyvenimą daryti“, ir atėmė 
$110 nuo Etta Bauer, alinės sa
vininkės, 850 Montrose avenue.

Beliajaus Grupė 
Šoks Kareiviams 
U. S. 0. Centre
Pildys programą šį sekmadie

nį; gerai pasisekė orientalis 
vakaras

Lietuviškąją programos dilį 
vedė “Sandaros“ red. M. Vaidy- 
la, o angliškai — teis. Zuris. 
Maj. Kelly ir visi kiti svečiai 
savo kalbose gyrė V. Sholį už 
jo. nuopelnus ir sveikino jo tė
vus, kad turi tokį gabų sūnų. 
Dabartiniu metu jisai yra di-

šį sekmadienį Beliajus su sa
vo grupe išpildys valandos pro
gramą svečiuojantiems karei
viams jų centre, ŪSO Centre, 
176 W. \Vashington. šokikai jau 
išpildė ten vieną programą ke
lios savaitės atgal, ir adminis
tracija buvo taip užganėdinta, 
kad prašė programą 
penkiems šimtams 
kurie tą dieną bus 
Programa prasidės

atkartoli 
kareiv’ų, 

Chicagoj. 
trečią vai.

Daug svečių
Orientalis programas Inter

national House pereitą šešta
dienį taip pat buvo labai pa
sekmingai išpildytas didelei mi-

Dono Kazokų Choras Chicagoj 
Ši Sekmadieni

Garsus Dono Kazokų choras, vedamas Serge Jaro- 
vo. Lapkričio 16-tą grįžta Chicagon išpildyti du koncer
tus Civic Opera rūmuose — vieną po pietų, kitą vakare.

Paveikslas parodo vedėją Jarovą ir kelis choro 
solistus.

daug pasižymėjusių žmonių — 
profesorių, daktarų, turtuolių. 
Tarp jų buvo ir indusų brahi- 
naniškas kunigas, kursai šokė
jus sveikino, kad taip gerai ir 
autentiškai indusų šokius sušo
ko. Jis sakė, kad besimokinda
mas brahananų kunigystės jis 
turėjo išmokti “Ugnies šok/’ 
Dievui Augi, ir kad g"U* ė ti.’p 
pat jį išpildė, kajji butų išpildy
tas pačioj Indijoj.

šokių žinovas
Tokia nuomone patvirtina, 

kad Bėliajus yra žinovas indu
sų šokių ir apeigų, ir neveltui 
autoritetu jį vadina liaudies 
meno srityje. Yemęnietė Zeha- 
va Na’aniani dainos taip pat 
sužavėjo publiką,, kuri pirmą 
kartą savo gyvenime girdėjo 
tokias dainas. Dar viena įdo
mybė buvo Dr. G. Chen’o išpil
dyta kinietiškų instrumentų 
muzika.

<

ACH STANDI
UNOED AS HE 

COMES UPON A 
HERD OP HUSE, 

HAIRY, LON0-TUSKED 
CREATURES-

MAMMOTH ELEPHANT5 
1N THE FLESH.

JACK SWIFT>
IIthey CAN^r BE realJ. why ALL MAMMOTHS 

HAVE BEEN EXTINCT FOR 5000 YBARS. BŪT 
THET ARE REAL. THEY ARE MOVING

irt;

7-




