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MARTINIKOS PROBLEMA NEIŠSPRĘSTA
Netikslus ambasadoriaus pareiškimas

vežė 250 milijonų dolerių ver-Užvakar Petaino ambasado
rius lankėsi Baltuose Rūmuose. 
Išėjęs pasakė, kad turėjo labai 
malonų pasikalbėjimą su prezi
dentu, informavo jį apie Mar- 
tinikos fortifikavimo planus ir 
pabrėžė, kad francuzų valdžios 
ir Roosevelto politikos planai 
šios salos reikalu beveik nesi
skiria.

Kai laikraštininkai papasako
jo Rooseveltui apię ambasado
riaus Haye pareiškimus, jis 
nustebo. Prezidentas pridėjo, 
kad jis nieko nežinąs apie for
tifikacijos planus ir kitus Haye 
minėtus dalykus.

Tiktai vakar sužinotos tik-

tės aukso.
Britai, sužinoję apie Martini- 

koj esantį lobį ir karo laivus, 
apsupo salą ir buvo bereikalau- 
ją francuzų atiduoti jiems vis
ką. Išvengta didelis. karo mu
šis vien tiktai dėl Amerikos lai
vyno įsimaišymo. Britų karo 
laivai ir šiandien dar tebesau
go Martinikos salą.

Haye nori, kad Amerika šil
čiau santykiautų su dabartine 
Francuzija. Pasikalbėjimo me
tu Rooseveltas pareiškė, kad 
galima butų kalbėti apie san
tykių pagerinimą, jeigu pati 
Francuzijos valdžia nepataikau-

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
WASH1NGTON, D- C. — Leitenantas pulkininkas 

Lewis B. Hcrshey (po kairei) ai'kinai einąs konskripcijos 
direktoriaus pareigas.

Šauks gydytojus
WASHINGTON, D. C, spa

lių 2 d. — Karo departamentas 
daro visus paruošimus gydyto
jams kariuomenėn šaukti. Su
lig turimais duomenimis depar
tamentas jau klasifikuoja vi
sus gydytojus. Kreipiama dė
mesio į jų amžių, šeimyną ir 
specialybę.

Departamentas jau pakvietė 
iš atsargos 500 gydytojų, kurie 
ruošiasi tikrinti sveikatą 400,- 
000 kariuomenėn šaukiamų vy
rų. Jeigu butų paskelbta mobi
lizacija, tai pirmon eilėn butų 
pašaukta 5,000 gydytojų.

Karo departamentas turi la
bai didelį pasirinkimą, nes turi 
užsiregistravęs daugiau negu 
100,000 gydytojų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

ros pasikalbėjimo temos. Pre
zidentas Rooseveltas pareikala
vo, kad franeuzai ilgai neati- 
dėlic-dami sugrąžintų Amerikbs 
vyriausybei 110 karo orlaivių, 
kurie ligi šiai dienai guli Mar
tinikos saloje.

Minėti orlaiviai buvo parduo
ti francuzų vyriausybei. Jie bu
vo sukrauti į francuzų karo 
laivą Bart. Kai tiktai Bart iš
plaukė iš Kanados uosto, suži-

tų tiek daug vokiečiams. Pir
mon eilėn Rooseveltas pareika
lavo, kad butų sugrąžinti or
laiviai.

Francuzų užsienių reikalų 
ministeris paskelbė, kad praei
tą savaitę Atlantikan išplaukę 
karo laivai vyksta sustiprinti 
Martinikos garnizoną. Ligi šiam 
Petain salos fortifikacija visai 
nesirūpino, bet paskutiniu me
tu Hitleris, matyt, nori ir čia

Siųs Europon
WASHINGTON, D. C., spa

lių 2 d. — Senatorius Pepper 
šiandien pareiškė, kad Amer ka 
siųs savo kareivius į Europa,

Naciai prieš nacius
LONDONAS, Anglija, spalių 

2 d. — NusJeides anglų avia
cijos karininkas informavo sa
vo viršininku^ apie labai kei-

Anglai dėkingi
WASHINGTON, D. C., spa

lių 2 d. — Lordąs Beaverbrcok 
Šiandien pareiškė, kad be su
stojimo skrendą Anglijon Ame
rikoj gaminami lėktuvai duodi 
anglams didelių vilčių ne tik
tai priešą sulaikyti, bet ir ka
rą laimėti.

Beaverbrook prašė Amerikoj

— Petain vyriausybė pranešė, kad Dakaro mūšių metu žu
vo juros karo laivas-naikintojas Audacieux.

— Petain panaikino senegaliečių tarybą. Panaikintos sene- 
galiečiams suteiktos savivaldybių teisės. Senegaliečius dabar 
valdys Petain skirti pareigūnai.

— Britai areštavo du francuzų kariuomenės karininkus, 
kurie išskrido iš Martinikos salos. Pas franeuzus rasti karo 
planai. * **4 <

— Vokiečiai praneša, kad viena anglų bomba pataikė į gin
klų fabriką Berlyne. Fabriką visiškai sugriovė.

— Vokiečiai paskelbė, kad ateinančiais mėnesiais Norvegi
joj bus įvesta priverstina darbo tarnyba.

—- Britai nutarė sustabdyti vaikų siuntimą į Ameriką.
— šiandien laukiama Chamberlaino atsistatydinimo. Jis ne

gali eiti savo pareigų dėl susilpnėjusios sveikatos.
— Sekretorius Knox pranešė, kad jis ruošiasi pasiųsti ke

lis karo laivus į Australiją. Nerami padėtis jį verčia daryti to
kius nutarimus.

— Naciai uždraudė Vokietijos žydams turėti telefonus.
— Darbietis Bevin užims karo kabinete Chamberlaino vietą.
— Karo departamentas pasiuntė sustiprintą kariuomenės 

vienetą į Aliaską.
— Ispanai sulaikė Paderevskį. Taip pasielgė vokiečiams 

spaudžiant.
— Britai nežada sumažinti blokados. Jie leis įvežti reika

lingą maistą į bet kurį kraštą tiktai tada, kai vokiečiai jame 
neturės jokios įtakos.

— Vichy skelbia, kad anglų orlaiviai kiekvieną naktį daro 
didelius nuostolius. Vien tiktai La Havre užmušė 300 gyven
tojų, o užmuštųjų skaičius, vokiečių kariuomenėj žymiai dides
nis. Anglai jau nebombarduoja pakraščių, bet toliau esančius 
miestelius ir kaimus.

no jo, kad franeuzai pasidavė 
vokiečiams. LaivtHiapttonas- ne- 
pjaukė į Francuziją, bet pasu
ko | Martinikos salą tr ten ap
sistojo.

Martinikos salon nuplaukė ir 
kiti francuzų karo laivai, kurie

Sukeltas nepasi 
tenkinimas

įsistiprinti.
Jeigu franeuzai iš tikrųjų 

bandys daryti kokius. sustipri
nimus Martinikojė, karo sluok
sniai pareikalaus, kad salai tuo
jau butų pritaikytas Havanos 
aktas.

I Italus veda naciai

WASHINGTON, D. C., spa
lių 2 d. — Didelių nesmagumų 
sukėlė jaunesniojo Roosevelto 
sūnaus Elliot paskyrimas avia
cijos kapitonu. Visame krašte 
keliama balsai, kad toks pasi
elgimas yra neteisingas.

Kapitono laipsniui įsigyti El
liot privalėjo tarnauti kariuo
menėje, kaip ir visi kiti kariš
kiai. Daugelis jaunuolių, kurie 
save skaito tok ų pat gabumų, 
kaip ir prezidento sūnūs, nepa
tenkinti, nes laipsniui įsigyti 
šiuo atveju buvo panaudota ne 
pasižymėjimas karo dalykuose, 
bet aukšta Elliot Roosevelt tė
vo padėtis valstybės aparate.

Daugelis mobil zuojamų jau
nuolių reikalauja, kad jie butų 
paskirti kapitonais ir gautų ad
ministracinį darbą užfrontėje.

LONDONAS, Anglija, spalių 
2’ d. — Anglijos karo sluoks
niai visiškai šiandien neabejo
ja, kad karo operacijas Afri
koje perėmė vokiečių karinin
kai. Italų karininkai yra pri
versti klausyti vokiečių koman
dos.

Anglai turi informacijų, kad 
vokiečiai pasiuntė Italijon da
lį savo kariuomenės, ši kariuo
menė yra gabenama Afrikon ir 
bus siunčiama kartu su italais 
kovon prieš anglus.

Afrikoje italai pirmyn dau
giau nesistumia, bet deda vi
sas pastangas įsitvirtinti S’di 
Barani miestelyj. Jeigu italai 
gaus daugiau karo jėgų, jie 
bandys užimti Matruh ir kitus 
miestus.

Willkie dešrelės

reikalinga išvengtijeigu bus
Didžiosios Britanijos pralaimė
jimo- • --;..?■?; -

Visi yra labai susirupįnę Pep
per pareiškimu,^ nes ligi šiam 
metuivaldžios atstovai karto
jo, kad naujai mobilizuoti ka
reiviai nebus siunčiami į sve
timas valstybes karams vesti, 
jeigu Suvienytos Amerikos val
stybės tiesioginiai nebus užpul
tos.

Kiti tvirtina, kad Pepper są- 
moniningai paleido tokį sakinį 
visuomenės nuotaikai ištirti.

Bergždžios pa 
stangos

stą įvykį kovos metu. Anglijon 
atskrido- 18 vokiškų lėktuvų. 
Anglai . juos'‘ pastebėjo ir ruo
šėsi pulti.

Bet anglai dar nesuspėjo pri
artėti prie atskrendančių vokie
čių, vienas lėktuvas priartėjo 
prie komanduojančio vokiečių 
lėktuvo ir numušė. Vėliau7 kiti 
vokiečių lėktuvai patys numu
šė pradėjusį kovą vokiečiu lėk
tuvą.

Anglai nežino ar vokiečių' la
kūnų tarpe įvyko kontūzija ar 
santykiai jų tarpe jau liek pa
blogėjo, kad vieni eina prieš 
kitus.

esančią ginklams pirkti komi
siją ■ paskelbti, kad Amerikoj 
gaminanti lėktuvai yra vieni ge
riausiąją. Ypatingai išgyrė 
amerikietiškus Brewster ir Cur- 
tiss, kurie yra lygąs geriau- 
siems anglą lėktuvams. Anglu 
lakūnai labai giria Brewster ir 
skaito jį pačiu geriausiu karo 
lėktuvu. Tai vienas naujausias 
Amerikos modelis.

Peržiuręs taksu 
sistemą

spa-
Prezidentui Rocse-

d.TOKIO, Japonija, spalių 2
— Užsienių reikalų ministerijos 
valdininkas pareiškė, kad visos 
pastangos geruoju susitarti su 
Amerika bus bergždžios jeigu 
Washingtonas nepakeis savo 
nuomonės 
ir nenorės 
tvarkos.

Amerika 
įvykusios
santykiuose ir visą laiką sten
giasi prisilaikyti atgyvenusių 
sutarčių.

Rumunijos kid- 
naperiai

Meksikoj neramu
MEKSIKA, sostinė, spalių 2 

d. — Tikėtasi, kad politinės 
aistros krašte nurimsiapčios, 
bet gen. Zarzosa mrtis dar la
biau jas sukėlė. Pasirodo, kad 
sukilėliai buvo pasiruošę ir lau
kė tinkamo momento. Jeigu su
kilėliams butų pavykę įsistip
rinti Monterrey mieste, jie bu
tų galėję kontroliuoti visą pro
vinciją ir susisiekimą su Ame
rika.

d.ELW00D, Ind., spalių 2 
— Kai Willkie ruošėsi sakyti 
pirmą prezidento kampanijos 
kalba, jo adjutantai pranešė, 
kad Elwoode susirinks tūkstan
čiai respublikonų. Prašė El- 
wood gyventojų tinkamai pasi
ruošti ir priimti atvykstan
čius.

Restoranų savininkai paklau
sė Willk‘e meklerių ir užsakė 
šimtus tūkstančių dešrelių, ti
kėdamiesi pasipe’nyti. Suvažia
vo daug „respublikoną, aplaužė 
tvoras, išmindė laukas, bet deš
relių nevalgė.

Ligi šiam metui Willkie ša
lininkai tylėjo, bet dabar pa-

apie Azijos reikalus
pripažinti naujos

nenori pripažinti 
revoliucijos Azijos

Van Dyck padeda 
pabėgėliams

T

Bijo epidemijų .
LONDONAS, Anglija, spalių 

2 d. — Gydytojas Barnes Bunt, 
informuodamas apie sanitarinę 
padėtį Europoje, pranešė, kad 
ateinančią žiemą visą kontinen
tą apniks užkrečiamos ligos. 
Maisto stoka ir šaltis bus ligų 
priežastimi.

Ligos gali persimesti per ka
nalą į Angliją. Pačioje Angli
joje ligonių skaičius žymiai pa- 
didėsiąs, nes žmonės peršals bė
giodami į požemius. Siūlė vai- 
dž’ai pasirūpinti šiltais pože
miais žiemai.

... -Hull 69 metai
. WASHIN’(.TON, D. C., spa- 

l’ų 2 d. — Sekretoriui Hull 
šiandien suėjo 69 metai. Jau 
aštunti metai, kai jis eina už
sienių reikalų departamento se
kretoriaus pareigas.

Sukaktuvių proga nebuvo jo
kių ceremonijų, nes pats Hull 
visą laiką yra labai užimtas kas 
kartą vis labai besipinančia 
tarptautine padėtimi.

Iš ryto buvo pasveikintas ma
žo valdininkų būrelio, o vėliau 
jis ir vėl ėmėsi savo kasdieni
nio darbo. Hull jaučiasi stiprus 
ir savo pareigas mano dar il
gai eiti.

WASHINGTON, D. C 
lią 2 d.- 
veltui šiandien persiąstas pasi
rašyti vakar priimtas įstaty
mas apie pasipelnymą karo me
tu. šis įstatymas ilgai kongre
se buvo ginčyjamas. Net ir da
bar, įstatymą jau priėmus, dar 
ne visi su juo sutinka.

Kongreso narią tarpe kelia
mos nuomonės apie reikalą per
žiūrėti višą mokesčią sistemą. 
Demokratą ir respublikoną tar
pe atsiranda tokią, kurie no
rėtą visą reikalą iš pagrindą 
pertvarkyti.

Rūpinasi bazėmis
MIAMI, Fla., spalių 2 d. — 

Aukšti karininkai šiandien iš
skrido i Bahamų salas. Ten pa
simatys su salų gubernatorium, 
buvusiu Anglijos karalium ir 
galutinai aptars bazių steigi
mą.

Pasirodo, kad aviacijos ir 
laivyno karininkai nori steigti 
daugiau karo bazių, negu iš 
anksto buvo numatyta. Be jau 
minėtų salų, nori gauti žemės 
karo bazei Crooked saloje, ku
ri yra pakeliu j į centro ir pie
tų Ameriką; Ten gali apsistoti 
visi laivai ir yra labai geros 
uolotos pakraščių vietos.

Bijo saules už
temimo

CALVINIA, pietų Afrka, 
spalių 2' d. — Šiandien pietų 
Afrikoje buvo visiškas saulės 
užtemimas, šios provincijos lau
kiniai, pamatę pamažu beslen
kantį mėnulį, pradėjo bėgti j 
laukus, į girias. Su savim pa
siėmė .savas šeimynas ir visą 
mantą. Daugelis jų rėkė, jog 
atskrenda Hitlerio karo paukš
čiai.

Europos kare dalyvavusieji 
pripasakojo tokių baisių pasa
kų apie vokiečių karo lėktuvus, 
kad laukiniai net saulės užte
mime įžiūrėjo artėjančius pauk
ščius. Kai pasibaigė užtemimas 

•ir nieko neįvyko, laukiniai pa- 
’mažu pradėjo grįžti iš girių.

BERNAS, Šveicarija, spalių 
2 d. — Aukštai karo vadovy
bei pasiūlius paskelbta nauja 
vyrų mobilizacija. Sakoma, kad 
naujai kviečiami vyrai bus rei
kalingi pakeisti tuos, kurie ne
trukus bus leidžiami atsargon.

Tvirtinama, kad Šveicarija 
nesijaučia labai/ saugi, nes ji 
atsisakė pildyti diktatorių no
rus. Bijo, kad vokiečiai su ita
lais nepanorėtų pasidalyti kra
štą, todėl ir stiprinama jo ap
saugą.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
spalių 2 d. — Labai didelio su
sirūpinimo visuomenės sluoks
niuose sukėlė žmonių pagrobi
mai. Kasdieną jie vis dažnėja 
dabartinėje Rumunijoje. Praei
tą naktį geležinės gvardijos na
riai pagrobė britų pilietį Miller, 
kuris rūpinosi žibalo gamyba ir 
buvo atsakomingų anglų firmų 
direktorium.

Policija nieko nežinanti apie 
Miller likimą. Diktatorius An- 
tonescu labai nepatenkintas 
šiais reiškiniais, bet jis yra be
jėgis reikalą sutvarkyti. Jis ži
no, kad šiuos reikalus diriguo
ja slapti nacių agentai.

2
WASHINGTON, D. C., spa

lių 2 d. — Pranešama, kad pre
zidentas Rooseveltas šiandien 
pasirašė įstatymą, kuris įparei
goja visus havajiečius regis
truotis spalių 26 dieną. Ameri
kos kontinente vyrų registraci
ja vyks spalių 16 dieną.

Karo departamentas paskel 
bė, kad nuo registracijos atlei
džiami tiktai tie vyrai, kurie 
jau tarnauja kariuomenėje ar
ba eina diplomatinę tarnybą. 
Visi kiti nesiregistravusieji bus 
baudžiami.

silpniau 
bet an- 
užkerta

THERMONDE, Belgija, spa
lių 2 d. — šiandien paaiškėjo, 
kad garsus Van Dyck paveik
slas 
turis 
karo 
taus

Minėtas paveikslas buvo Ther- 
•monde katedroje, bet kai artė
jo vokiečiai, paveikslas buvo 
supakuotas ir norėta jį išvežti 
į Gentą. Vokiečių bombardavi
mas buvo toks smarkus, kad 
paveikslą vežus’eji pakelyj vis
ką paliko ir patys prapuolė.

Tiktai dabar belgams pavy
ko išaiškinti, kad karo pabėgė
liai surado pamestą vežimą ij\ 
garsų paveikslą panaudojo pa*

Kristus ant kryžiaus ke- 
mėnesiųs gynė benamius 
pabėgėlius nuo vėjo, lie- 
ir šalčio.

Vyriausybę ir toliau tęsia 
areštus. -Madero, Almazan par
tijos narys, pareiškė, kad dė
siąs visas pastangas parodyti į skelbė, kad Willkie jiems pa- 
vaJdovams, jog negalima tyčio-įdarė labai didelius nuostolius, 
tis iš rinkimų. Jis tvirtina, kad " 
prezidento rinkimus laimėjo A!- eina j teismą. Elwoodo laikraš^ 
maža n. Užsieniškiai bijo, kad tis jau nuėmė Willkię fotogra-1 lapinei. Ten j j ir surado. Nuo 
Meksikoj neprasidėtų pilietinis 
karas.

Kai kurie negali sumokėti ir 
eina j teismą. Elwoodo laikraš-

fiją. Willkie daugiau jie jau,'lietaus paveikslas truputį nu- 
nebepalaiko. kentėjo.

Kišasi kur nereikia
_—   i

ROMA, Italija, spalių 2 d.
— Visa italų spauda kartoja, 
kad Amerika jokiu budu nega
li naudotis britų bazėmis Azi
jos vandenyse. Jeigu britai su
sitartų su amerikiečiais ir per
leistą savo karo bazes Ameri
koje arba bent laikinai karo 
laivams leistų jomis naudotis, 
tai sukeltų didžiausią pasipik
tinimą japoną terpe.?

Italai žino, kad Amerika de
da . pastangas sustiprinti ^s^vo 
pozicijas Pacifike ir nori įsi
gyti karo bazės įvairiose salo
se arti Filipinų, Mariano, Mar- prašyti Mussolini leidimą karo 
šalo ir kitų salų. bazėmis naudotis.

Berlyno

Kerta vokiečiams
LONDONAS, Anglija, spalių 
d. — Anglai jau pradeda stip

rią aviacijos jėgą taikyti vokie
čiams. Naciai kasdien 
bombarduoja Angliją, 
glai kasdien smarkiau 
vokiečiams.

Anglai bombardavo
centrą ir sugriovė priemiesčiuo
se esančius, ginklų fabrikus* 
Bombardavo tolimus Vokietijos 
miestus ir karo pramonės cen
trus.

Iš viso vakar anglai aplan
ke 17 didesnių Vokietijos mie
stų. Beveik visi anglų lakūnai 
laimingai sugrįžo. Anglai skel
bia, kad kasdien jie pajėgs vis 
smarkiau bombarduoti nacių 
užfrontę.

1 ■ r*•>' i      . ...........*................

Straipsniai parašyti tokiu to
nu, tarytum Amerika turėtų

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir šilta.
Saulė teka 5:48 v. r., leid

žiasi 5:30 v. v.



ISPANU LAISVES KOVA
Iii MARTIN GUDELI.

(Tęsinys)
A saida norėjo baigti karą. >
Asania pralaukė kol prancū

zai ir anglai pripažino generolo 
Franko valdžią^ O kai tai įvyktu 
jis Įteikė parlamento pitrtiinih- 
kui Martiiiez BarriOs, kuris taip 
pat radosi Prancūzijoj, atsista
tydinimo rastą.

Asania norėjo greičiau baigti 
karą ir išvengti toliau jaU be
prasmiško kraujo praliejimo. 
Jis tikėjosi, kad atsistatydinda
mas palengvins derybas katui 
baigti, ir Franko pasirodys daug 
žmoniškesnis. Nenuostabu, kad 
Asania buvo tokios nuomonės, 
nes jis iš pat pradžių buvo šali
ninkas tartis su sukilėliais, O 
ne vesti karą su jais.
Negrinas —a. beteisis minisLerls 

pirmininkas.
Atsistatydinus Asania ir Neg- 

nno vyriausybė nustojo teisėtos 
galios. Negrinas butų galėjęs ir 
toliau valdyti Ispaniją, jeigu po 
respublikos prezidento atsista
tydinimo jis butų laikinai res
publikos prezidento pareigas ei
nančio parlamento pirm-ko pa
tvirtintas ir prisistatęs sušauk-, 
tam parlamentui. Bet tuo metu 
galvoti apie parlainento sušau
kimą Negrinas visai negalėjo, 
nes dauguma jo narių buvo 
Prancūzijoj ir jokiomis priemo
nėmis niekas nebūtų galėjęs jų 
centro zonon nuvilioti.

O

Nfc-

Neghrias ruošia kdnspiracljas.
Negrinas tatai labai gerai ži-

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gehis 
akinius. . Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDRIK
FURNtTuRĖ ttOUSI 

krautuvė Šu Mėlynu Frontu ■ 
3409 SOi Halsted Street 

Tel. Yards 2151

ir nutarė 
savo ži-

Taryba pabrėžė, kad ji vė- 
šitthti dėrybaš; bet jeigu ji iš 
Franko atstdVy helpsidėrėsianti 
žmoniškų kdrUi LkVidUoti šą-

liojo ir todėl jis nutarė Sau as
meniškai ištikimais žmonėmis 
apsistatyti. Jis ne tiktai susida
rė gerą būrį sau ištikimų paly- 
dovUį bet it kariuomenėj norė
jo daryti dar didesnius phkėiti- 
ttiuB. kartągenos laivyno bazėj, 
kur komunistai neturėjo jokibs 
įtakos ir kur didelę daugumą 
sudarė anarchistai ir socialistai, 
Negrino politikai visai neprita- 
tią; jis paskyrė kapitoną Gala- 
ną, atstatydindamas ten buvusį 
visų mylimą laivyhu viršininką; 
Listerį; kuris taip negarbingai 
savo linijas priešui užleido Ka- 
talunijoj, jis jau buvo beskiriąs 
naujii kariUbmėnėš korpuso vir
šininku.

NėgHhaš liepia tęsti karą, 
pats ruošiasi bėgti.

Viešai sakomose kalbose
grinas kvietė antifašistus laiky
tis ligi paskutinių, tuo tarpu jo 
paskirtų valdininką aktai visai 
kitaip attod&K Negrino vidaus 
reikalą ministerijos Valdininkai 
pradėjo šimtais išdavinėti užsie
nio pasus; Ir kas svarbiausia 
.pasus išdavinėjo tiktai savo iš
tikimiesiems politikos drau
gams. CNT uždraudė savo or- 
gahizacijos riariams prašyti už
sienio pasą, pasiūlė ir kitiems 
taip pasielgti. Komunistui į šį 
pasiūlymą visai neiltsakė, bėt 
pastiš ėmėsi ir pasakojo apie 
“kovą ligi paskutiniųjų”. Be to, 
Negrino valdininkai pradėjo va
žinėti po Ispaniją ir rankioti vi
sas brangenybes. Dėl šių dalykų 
kilo didelis įtarimas pačiu Neg
imti ir niekas jau nebetikėjo jo 
žodžių nuoširdumu. Visi manė 
jį besiruošiant bėgti, iš centro 
zonbš, kaip paliego iš Kataluni- 
jos. J

...H
Antifašistai nepasitiki Negrui u.

NAUJIENOS, Chicago, III,
jų ir skaičius bUvo labai mažas 
Vieninteliai, kurie Nėgriną b& 
jokios atodairos palaikė, buvo 
komunistai.
. A n t. f ašį štai atsiSUk# klausyti

Negrino ir kdmUhistą.
Du metus frontuose išbuvu

sieji antifašistiniai karininkai, 
sutarę su stipresiiioims Uhtifa- 
šistinemis organizacijomis, nu
tarė pasinaudoti Asania atsista
tydinimu ir atstatydinti patį 
Negiiną. kadangi paskutiniu 
metu Ispanijoj buvo įvestas ka
ro stovis, tdi legali kfašto tvar
kos paidikytoja buvo kariuome
ne. Ši kariuomenė 
perimti visą valdžią
nion. Kovo 5 dieną; kariuome
nės vadovybė, sutarus su sbcia- 
lištais, anarchistais ir respubli- 
kondis, sudarė Gynimosi Tary
bą. Tarybos pififiiiiinku būvu 
paskirtus gbnChulas Miatha, ku
ris buvo vieninteliu lėgaliU vy
riausių Jėgų vifšiiiihkti. Karo 
reikalą tarėju bttvo pulkinin
kas Kasado. Jis buvo senas is
paną armijos karininkas ir nuo
širdus antifašistas. Jis buvo ka
ro akademijos narys ir kvotė 
ispanų karininkus prieš pake
liant juos į generolo laipsnį. 
Pulk; Kasado tfeko ir generolą 
Franko kvbsti. Užsienių reikalų 
tarėju buvo paskirtas dešinus 
socialistas Julijonas Besteiro, o 
vidaus reikalai buvo pavesta V. 
Karilio, Kabaliero tendencijos 
socialistui. Kitas žinybas buvo 
paėmusi CNT.

Nėgrinaš ir dėl Vayo bėga.
NegHnas, sužinojęs apie to

kios Tarybos sudarymą, buvo 
bemanąs jai perduoti valdžią, 
bet vėliau apsigalvojo. Kai su
žinojo, kad jo paskirtam komti- 
histui Kartagehoj buvo atsisa
kyta perduoti kato laivyno ba
zes komandavimas, kai sužino
jo; kad naujai Susidariusi Ta
ryba btiVo pasiryžusi, .jo papra
šyti atskaitomybės Už kai ku-

Su dhr didėshiu atsidėjimu, hdš 
geriau yra mirti kovojant, negu 
gyVenti amžinu j vėrgUVėj.

Tokios iiitUiilohėS bUVo dide
le antifašistų dauguma. Taip 
dalykus diktavo ir logika.
KbmtlriiŠtal slikilo ptieš Tarybą.

Bet iie tokios ilUbmuiiės bii- 
vb centro žbnuj pasilikusieji 
komunistai, kovo 8 (1. sukilo jų 
žmonių vadovaujama divizija ir 
Kelius btigdduš. jbš Stiklių prieš 
aadjfli SUdiityt^ Tdtyb^ fėikh- 
iavu vesti katą ligi galu ir grą
žinti Va džią NėgTiiltii.

Teisybėj iidUjdi siidarytoj Ta- 
rybbj iiebdVu iiė Vieiib kohiti- 
ništb Uėi kumtmistUbjhhčib šb- 
cidlislb; Bet tąi dąr iiere.škėi 
kad kumdhištai‘ begalėjo ir to
liai! kdru prieš fašistus vesti. 
Tatai tiktai parodė; kad komu
nistams labiau fUpėjb UžflOtitėš 
dalykai; negu pati kova -prieš 
fašizmą; Jeigu buvo sudaryta 
Tatybh, kurioje'jie iiėgalėjo Vy
rauti, tai jiems jau atrud<ė rei- 
kaiiilgU sukilti pHeš ją. Jeigu 
šitokios taktikos butą prisilai
kę ispaiiijos ariafcbistai ir so
cialistai, tai jie butų turėję su
kilti po 1937 m. gegužės mačhi- 
načijų; kai jie buvo pašalinti iš 
valdžios; Nėi aiiarėhištai, nei 
socialistai to nedarė, nes jie gal
vojo, kad jų didesnis priešas 
yra frontuose ir reikia dėti vi
sas pastangas tam priešui įveik
ti. Užfrontės pozicijas jie manė kariuomenės vadas, prieš bu ki

stiprinti po karo, bet ne karo 
metu.

Norį sugrąžinti pabėgusį 
Negriną.

Sukilę komunistai reikalavo 
grąžinti valdžią Negrinui, bet 
jie nežinojo, kad Negrinas jau 
prieš trejetą dienų buvo iš Is
panijos pabėgęs.

Aštuonias dienas komunistų 
vtiddVaujhniUS dalys maištavo 
SbStinėj. Gynimosi tarybai išti
kimos dalys butą galėjusios la
bai greitai maištininkus likvi
duoti, bet Taryba nehorėju be
reikalingai kraujo lieti. Ji sten
gėsi perkalbėti sukilusius ko- 
mUništUs, įrūdyti jiems, jog jų 
pašiėlgimas naudingas yra tik
tai fašistams. Taryba kvietė pa- 
ėiiiš komunistus ir toliau su 
jais bendradarbiauti, nes ji ne
mananti nieko Už įsitikinimus 
persekioti, ir branginanti kiek
vienų antifašistu gyvybę.

Komunistai apleidžia frontą 
nepalikdami sargybų.

Tdkš nuoširdus Tarybos 
reiškimas ir davimas laiko 
kiteliams apsispręsti buvo
komi Silpnybės žyme, ir (a min
timi sukilėliai dar labiau stiprė
jo ir nemanė ginklų nuleisti, 
kai kuriose Madrido vietose į- 
sistipriiiusieji komuiiistai, par
sikvietė iš fronto komunistų va
dovaujamas brigadas, šie anti
fašistai bevelijo apleisti frontą, 
palikdami priešui visai atvirą 
kelią, ir net nei sargybinių ne
palikdami, atvyko į Madridą — 
kovoti prieš ką? Prieš genero-

Pa
šil
iai-

VU ne tiktai karių dauguma, bet 
ir visus stipriosios antifašistinės 
Urganizhcijoš. Prieš Negriną 
būvu nusistatę sdciiilistą parti
ja ir dauguma UGT narią. Prieš 
jį bUvo ir CNT ir FAI. Rešpu- 
blikonhi taip pat nthoridi jį rė-

tikos aiškiai apibrėžti. Paguliau

geriausių

$9.50
UI I išn rfi Ui *

11*i *ar- ; j.■

CRĄNE COAL COMPANY 
53Š2 So. Long Avenue 
Telefoną, PORTSMOtTH 9022 

POČAHONTAS Mine Ritn iš 
mainų-, daug dulkių išimta *7.65
Perkant 5 tonus ar daugiau;

• • - Salės Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

UI
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ninką Kasado, kurį Negrinas, 
norėdamas savo pusėn pavilioti, 
pakele generolo laipsniu, bet 
kuris pakėlimo nepripažino, nes 
skaitė, kad Negrinas jau netu
rėjo teisės niekam laipsnių teik
ti. Jie sukilo prieš antifašistinių 
organizacijų daugumo sudarytą 
Tarybą, kurios tikslas buvo ieš
koti garbingos išeities iš tokios

pė savo gvaidijai palydėti jį į 
aerodromą ir išrūgo iš Ispani
jos? Kartu su juo išvažiavo ii’ 
Alvarez dėl Vayo.

Koriiūnistai vagia orlaivius 
ir bėga.

Negriną pasekė visi jo paly
dovai. Orlaiviais pabėgo Pran- 
euzijon visi jo ministeriai. Kar- 
tu SU jais Lištėris ir kiti ko
munistų partijai priklausantieji 
kariai. Komunistų partijos cen
tro komitetas ir visas jo politi
nis biuras su pasijonarija’ pry^ 
šaky j, pavogė antifašistinį or
laivį ir išskrido į Graną, pran
cūzų Afrikoje. Patys svarbiau
sieji konluništų paftijos vadai 
apleido savo masės ir išdulkė
jo į užsienį, pasinaudodami taip 
sunkiai įgytais ii* taip reikalin
gais karui vesti orlaiviais.

“Tatyba veda derybas karui 
baigti.

Naujoji Gynimosi Taryba aiš
kiai hiate, jog kards toliiiu ves
ti neįmanoma. Truko šovinių; 
cinko maisto ir nebuvo jokius 
galimybės iš kitur jų gauti. VU 
sos užsienių valstybės; kurios 
ligi tam metui atrodė respubli
kai ištikimos, lenklyniuodamo.š 
skubėjo pripažinti Franko. Po 
tokio pripažinimo nei kalbos 
negalėjo būti apie ginklų įsigy- 
jimą iš šių valstybių.

Taryba nutarė vesti derybas 
karui baigti. Tuos reikalus ve
dė socialistas Besteiro. Nutar-1 
ta pasiduoti, bet su sąlyga, kad 
Franko iš savo pusės pasižadės 
pašalinti visus užsieniečius kai
rius, pašalinti jų įtaką, nežudy-

, (Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and M1DVVIFĖ 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Te L: YARDS 4787 

Namų Tek PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jolin F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

Ambulance
. DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

TeUtoniui tAFAYETTE vm

koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

, pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8
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Klausykite Ihušų iadid programų Antradienio It šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P, stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

. Draugijos Nariai ...
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nędęl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Čalifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street
valandos: nuo

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tek

nuo

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tek Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

DR. 1IERZMAN

IŠ RUSIJOS -
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrai 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

ADVOKATAI

No. 2637

I Vardas ir pavardė.

Adresas.

Miestas ir valstija__
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĖPT., 

| 1739 Sa Halsted SU Chicagd, Ui

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No-

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDL1NSKJ
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 0994 
Anfrad., Ketvirtad., Penktadienį

4143 So. Archer A Ve.
TeL LAFAYETTE 3650

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

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

6812 Sįo, Western Ave<
1410 Sotitb 49th Coūrt, Cicero

ANTANAS M. PHILLIPS
Š307 Liluanica Avenuė Phone YARds 4908

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį
J. LIŪLEVIČIUS

4$48 Š. Čaiifbtnih AVenue Phone LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 Sb. WestėrH Avenuė Phone LAFayette 8024

(Ulililliluiiiitiiiiiiliiiihiiiiiiihi

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
dliiilliliiliiiliiiiiioioiiUiiiiiiliiil

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phorie Cicero 2109

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

IIIlllilllIII IIIllllllllIIIII tllllllllllll
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso Valandos: 
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

,1 —^4,, ■ .Tį.
iho, NssbutiUrr mrykc. inc 

KNITTĖD COAT ČATTEftN 2637
No. 2637—Mėgstąs mergaitės Švarkelis. Mieros 4, 6 ir 8 metų

spektuoti respubliką • gynusių 
karių gyvybę ir interesus.

Norėjo iššidėtėli žfttoniškhs 
sąlygas kafUi baigti.

Franko beveik šutlko su šio
mis sąlygomis if per rildiją pa
sakė labai taikingą kalbą. Nau
jai Ispanijai atstatyti jis kvietė 
visus kitokių pažiūrų žmUnes 
bendradarbiauti, pažadėdamas 
sudaryti tatn reikalui tinkamas 
sąlygas.

P. 1 RIDIKAS
$$54 Sd. Halsted Street YARds 1419

... v t- ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds"1138
3319 liituanlca Avenue YARds 1139
a' ; • , , ,

v . ,.y. I . . ■■ .............. .. .. -■ . ............................

LACHAWIOŽ Ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 43^44 Eilst 108th Street Tel. Pullman 1270

~ i ,r

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTĖAL 1824 
Namų tek—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 so. Halsted Street 
. Tel. CALumet 6877

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

Room 2914 Tel. STAte 7S72 
3149 SO. HALSTfct) STREET 

Tel. VICiory 2679



Ketvirtadien., spalių 3, 1940 .'NAUJIENOS, Chicago, III.

f" "1 ■' ................... "*~'~ą

CJevelando ir Ohio Žinios
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Jaunimo klausimu. — Ateiviai suskato lankyti vakarines 
mokyklas. — Serga L. Jonaitis. — Fondai. — Komu
nistai negales turėti kandidatų. — Nušovė savo tė
vų. — “Tėvynės” redaktorius rašo, kas tik jam ant 
seilės užeina.

Amerikoje ir visame pasau
lyje paprastam darbininkui 
ateitis nė kiek neina geryn. 
Faktiškai vis sunkesnė našta 
slegia darbininko pečius. Pa
prastam darbininkui šiandien 
susirasti darbas tai jau nėra 
taip lengvas dalykas. Nors dar
bininkas jaučiasi gana drūtas 
atlikti sunkų darbų, bet niekur 
darbo gauti negali. Dabar pa
imkime kaipo pavyzdį kad ir 
Ameriką. Čia yra išvystyta di
džiausia pramonė visame pa
saulyje. Čia yra tūkstančiai 
įvairių dirbtuvių, ir viską išdir
ba, ką tik pašau io gyventojai 
reikalauja. Tač’au miljonii 
žmonių negali darbo sus rasti.

Kodėl taip yra?
Todėl, kad šiandien mašinos 

jau meta paprastą darbininką 
iš dirbtuvės, pastumia jį ir nuo 
visokių darbų. Jeigu keli desėt- 
kai metų atgal federalė valdžia 
butų tiek darbų paleidusi, kiek 
šiandien, tai butų buvęs didelis

Palengvinti 
Vargams

S66
SLOGŲ

’ SKUSTIS 
TABLETAI 

MOSTIS 
NOSIMS LAŠELIAI 

COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

MADOS

No. 4585—Išeiginė suknelė. Su
kirptos, mieros 11, 12, 13, 14, 15. 
16 ir 47.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted/St. Chicago, m.

darbininkų trukumas. O šian
dien vis dar yra didelis darbi
ninkų perviršis. Ir dar po kelių 
metų gali būti, kad visi tiktai 
dirbs po 5 ar 6 valandas per 
dieną. Bet ir tas paprasto dar
bininko gyvenimo nepalengvins. 
Šiandien dirbtuvėse prie viso
kių darbų jau reikia šiek tiek 
nusimanyti, jau reikia būti bent 
kokiam amatininkui. Nors ma
šinos ir greit viską padaro, ta
čiau reikia ir žmogaus prie ma
šinos. Seniau dirbtuvėje dirb
davo desėtkai, net ir šimtai pa
prastų darbininkų, o šiandien, 
pažiūrėkime, kad tik po kelis 
darbininkus tereikia, — jau 
manuos atlieka jų darbus.

Taigi, dabar pažiūrėkime į 
musų priaugantį jaunimą, į lie
tuvių jaunimą. Ką jis veiks at
eityje, kaip jis sau gyvenimą 
pasidarys? Yra daug neturtingų 
šeimynų, kurios negali savo 
kelis sūnūs išleisti į mokslus, 
nes tam reikia didelės sumos 
pinigų. Todėl daugelis jaunuo
lių ir darbų negali gauti, nes 
jie nėra jokie amatininkai ar
ba profesionalai, bet tik vidu
rinę mokyklą baigę. Seniau to- 
kis mokslas buvo laikomas ga
na aukštai, bet šiandien gyve
nimo sąlygos yra gana pasikei
tusios. Taigi, dabar ir norėčiau 
nakelti šį klausimą: ar jaunuo
liams nebūtų verta stoti į fede- 
ralės valdžios tarnybą pasiren
kant sau tam tikrą mokslo ša
ką. Valdžia yra pasiryžusi plės
ti labai didelę programą, ir 
taipgi pasiryžusi jaunus vyrus 
mokyti įvairių amatų.

Čia jau gali kilti ir pasiprie
šinimas, kad tai kariška tarny
ba. Tas tiesa, prisirišimas pa
sidarytų ant kelių metų ir daug 
sunkaus darbo reikėtų atlikti. 
Bet ar nėra prisirišimas ant ke
lių metų, kada jaunas vyras 
pradeda kolegiją lankyti, ar ta
da nereikia daug sunkaus dar
bo padėti, jeigu nori ko at
siekti. Aš sutinku, kad yra la
bai geras dalykas lankyti kole-. 
giją ir baigti bent kokią moks
lo šaką. Bet čia jau reikia ge
ros sumos pinigų. O be to, juk 
valdžia jau priėmė įstatymą, 
pagal kurį vistiek gali prisieiti 
kariuomenėje vienus metus 
tarnauti, ir tarnauti tik papras
tu kareiviu. Mano manymu, 
jaunuoliai geriau padarytų, jei 
pasinaudotų valdžios teikiama 
proga ir pasidarytų sau geres
nį gyvenimą ateityje.

0 o o
Mokyklų taryba praneša, kad 

vakarinės mokyklos busiančios 
užpildytos, nes daugelis atei
vių pradėjo jas lankyti, norė
dami likti Amerikos p'liečia’s. 
Mat, daugelis mano, kad atei
tyje ateiviai nepiliečiai gali dar 
daugiau būti suvaržyti.

0 0 0
Serga L. Jonaitis, SLA 136 

kuopos veikėjas ir buvęs užra
šų raštininkas. P-as Jonaitis 
turi darbą prie geležinkelių 
kompanijos ir liko darbe su
žeistas.

Linkėtina, kad greitu laiku 
pasveiktų.

0 0 0
Musų kolonijos smetoninin- 

kai rengiasi kelti fondą palai
kymui tam tikrų Smetonos šu
lų, kurie iš Lietuvos pasišalino. 
Kiek tokį fondą sudaryti pasi
seks, tai ateitis parodys. Vilniui 
vaduoti fondas buvo pala’ko- 
mas per daugelį metų. Niekas 
nežino, kiek į tą fondą buvo 
surinkta pinigų ir kas už tuos 
pinigus padaryta. Buvo galima 
iš anksto spręsti, kad už “cash” 
Vilniaus nenupirksi, taip pat Už

NATLTTENU-ACME Tnlephoto

..... —.... ..... ■ .

Diena Iš Dienos
>!■■■—I——— I III

Gražios Vestuvės
Brighton Parke

BRIGHTON PARK — Per-

' Brighton parke pas p. Nulįa 
močiutę, Mrs. Gorski.

Abu turi pastovius darbus. 
Galima tikėtis, kad ateitis 
jiems bus šviesi. Linkini jiems 
Visi geriausio pasisekimo, ir 
malonaus ir laimingo šeimy
niško gyvenimo.

—Kaimynas

JUOKAI
SKIRTUMAS

žymus vokiečių generolas 
kartą buvo pakviestas pas pa
žįstamus į svečius. Prie stalo 
jam teko sėdėti toj vietoj, k ui* 
degė židinys. Iš pradžių jis jau-

EGG ............................ $6.00
NUT ............................ $6.00
LUMP ........................ $6.00
MINE RUN .................  $5.75
STOKER Screenings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PHILADELPHIA, PA. — 
William J. Earnest, kuris 
liko areštuotas ryšium su 
Elbei Craft Atkins nužudy
mu.

“cash” nė Lietuvos nenupirksi. 
Viską, ką tokie fondai gali pa
daryti, tai suteikti pragyveni
mą keliems pasislėpusiems po
litikieriams. Smetona ir šian
dien turi pinigų ir gali visur 
važinėtis, o Lietuvą valdyda
mas visai apie paprastus kai
miečius nesirūpino.

0 0 0
COLUMBUS, Ohio. — Prieš 

pereitas nominacijas komunis
tų partija ir jų darbuotojai pri
rinko tam tikrą skaičių parašų, 
kad galėtų savo kandidatą ant 
baloto padėti. Bet dabar per 
teismą surado, kad daug tų pa
rašų yra nelegališki ir komu
nistų kandidatai negalės būti 
ant baloto lapkričio mėnesio 
balsavimuose. Seniau tokie sky- 
mai praeidavo, bet dabar jau 
ne, nes valdžia pradėjo komu
nistų veikimą atidžiai sekti. 
Mat, federalė valdžia gavo ge
rą pamoką iš Europos valsty
bių, ir mato, ką komunistai ten 
padarė, kur jiems r&nkdš buvo 
liuosos.

0 0 0
SANDUSKY, Ohio. — Frank- 

lin Spears, 15 metų amžiaus, 
mirtinai pašovė savo tėvą, 42 
metų amžiaus. Vaikas aiškino 
policijai, kad tėvas labai gerda
vo, ir tą dieną girtas būdamas 
pradėjo mušti vaiko motiną; ir 
labai ją apdaužęs. Vaikui pra
dėjus už motiną užsistoti, tė
vas ir jį sumušęs. Po to vai
kas pasiėmęs šautuvą ir tėvą 
nušovęs. Advokatai bando vai
ką išteisinti.

0 0 0

“Tėvynės” redaktorius dide
lėmis raidėmis parašė, kad J. 
Mažukna, SLA vice-prezidentas, 
duodąs jam peklos už neužtvir- 
tinimą Stalino Lietuvos vadu 
ir už paniekinimą lietuvių ko
munistų Amerikoj. Kiek man 
brolis Mažukna žinomas, tai p. 
Jurgelionis prasilenkia su tei
sybe. J. Mažukna niekuomet ne
stojo už Lietuvos panaikinimą 
ir nestoja už komunistų tvar
ką. J. Mažukna yra plačių pa
žiūrų žmogus ir į dalyką žiuri 
iš abiejų pusių. Mes visi žino
me, kaip p. Jurgelionis kėlė 
komunistus į padangę prieš 
SLA seimą, ir visi suprantame, 
kodėl taip darė. Bet po seimo 
labai greit virto ura Lietuvos 
patrijotu. J. Mažukna negina 
kęmųnistus, bet gina SLA or
ganizaciją, nes redaktorius daž
nai išsišoka nelabai daug tepa- 
galvojęs. Matyti, kad apšvietos 
komisija nedaug ką tegali pa
daryti su “Tėvynėje” spausdi
namais raštais, tai gerai, kad 
nors vienas kitas iš Pild. Tavy’ 
bos narių netyli.

Be to, galima pridurti, jog p. 
Jurgelionis netaip gražiai ap
rašo ir Pild. Tarybos suvažia
vimą. Jis nesistengia aprašyti 
suvažiavimo eigos, bet tik ap
rašo kokia nuotaika buvo pas 
tarybos narius. Vieni susiraukę, 
kiti be ūpo, treti kitaip nusitęi- 
kę. Čia jau asmeniškumas, o ne 
suvažiavimo aprašymas.

Jonas Jarus.

eitą šeštadienį, rugsėjo 28 d., --------------- ~
apie 4 valandą vakare, prie' Išsiėmė Leidimus 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
šv. Bažnyčios ' buvo susi-riifkę 
skaitlingas būrys žingeiduolių 
kurie laukė atvykstant jauna
vedžių BrightonparkieČių pa
nelės Auna Nuta Gorski ir Jo
no Genulis. Jie atvyko lygiai 
4 valandą su 4 porom palydo
vų. Tas puikus būrelis jaunuo
liu buvo liudininkais svarbaus 
jaunavedžių gyvenimo įvykio.
Bažnytėlė buvo išpuošta pal- raine Rautis, 21

Vedyboms
(Chicago j)
Andrew Čekus, 29, su 

nore Stazack, 19
Kenneth Eyer, 25, su 

Rudavičius, 25
John S ergo, 24,' su

Chapanskis, 19
John Domark, 27,

Elea-

Helen

Hclen

su Lor-

tės gerai, nes buvo šaltas oras, 
bet vėliau, perkaitęs, jis papra
šė, ar šeimin'nkai nerastų kuo 
nuo ugnies užssitatyti.

Šeimininkas, išgirdęs lokį ge
nerolo prašymą, panoro trupu
tį pajuokauti:

— Tamsta, pone generole, 
kaip senas karys, turėtum bū
ti prie ugnies pripratęs.

— Taip, aš ir esu pripratęs, 
— atsiliepė šis, — bet tik 
iš užpakalio.

ne

nutiesta baltu divonu takas.
ši jauna ir graži porelė prisi

artino prie altoriaus ir abi 
jaunutės širdys prižadėjo viens 
kitą mylėti amžinai.

Penkiolika minučių, labai 
greitai prabėgo. Senovišku pa
pročiu Išeinant iš bažnyčios 
laukę jaunosios apibėrė ry
žiais. 8 valandą vakare Wozni- 
ak’s svetainėje,' 46 place įr 
Rockwell St., įvyko didžiulė 
puota, kur dalyvavo apie du 
šimtu jų giminių ir artimų 
draugų, ir buvo vaišinami vi
sokiais skaniais valgiais ir gė
rimais. Puota užsitęsė iki ga
na vėlai. Bendrai, vestuvės bu
vo smagios, gražios ir labai 
jaukios. Lai toks būna ir jų 
gyvenimas, tad visi galėsim pa
sidžiaugti.

su Ąnna

47, su

Frank Urban, 24, 
Dambrauskas, 22

Paul Pranckunas,
Francis Makarska, 42

Leroy Youngdahl, 27, su Bor
ui ce Jaruckis, 26

Gus Helgeson, 34, su Fran-
ces Slankė, 29

Michael Indikavilch, su 
len Czajkoski

Reikalauja
Perskiry

Ann Bogush nuo Paul

PER BRANGU •

Ue-

Bo-

Gavo
Perskiras

Catherine Tanke nuo Frede- 
rick Tanke

Apie jaunavedžius galima 
pasakyti tiek, kad abu yra 
draugiški, linksmi ir mylimi 
visų no tik jaunuolių, taipgi 
ir augusių. Abu ^gražiai var
toja lietuvių kalifą. Jonas Ge>- 
nutis jaunesnėse savo dienos* 
turėjo progą ir sykiu su savo- 
tėveliais aplanke Lietuvą, tad 
jis gerai supta A ta ir Lietuvos 
gyvenimą.

Dabar paėmė .atostogų tris 
savaites ir su savb gražia žmo
nele savo pirmęmis šeimyni
nio gyvenimo. dienomis pasi
džiaugti išvyko į Soxithwest. 
Mano aplankyti St. Louis, Pi- 
ke’s Pea'k, Colo-, Texas, Mek
siką ir kitas svarbesnes vie
tas. Grįžę Chicagon apsigyvens

žymus Londono ausų gydy
tojas prof. James Halifase, ku 
ris pats s.lpnokai girdėdavo, 
kartą draugijoje buvo vienos 
ponios paklaustas, kodėl jis 
pats savęs nesigydąs.

Profesorius į klausimą atsa
kė pečius truktelėjęs:

— Per brangu, miela ponia, 
per brangu!

“NAUJIENŲ”
AUTOMOBILIŲ

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
SEKMADIENY, 

iSpalių-Oct. 6 d. 1940

LATEST DIVIDEND

Accounts open by the 15th Mm as of tha Irt

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’n.
RAŠTINE

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame dividendų, Įdėliai apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp., VVashįngtoh, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523-Chicago 

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

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

T YPE WRITER
Rentals
3 MOvnn'’S

$5
Rentai Aoplied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

QTEPHENQ
M U S I C— 

STUDIO 
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
Mokvtoias: 

PIANO—ORCHESTRA 
VISOKIEMS REIKALAMS 

Kasdien—3 vai. vak.—7 vai. vak.
šeštadieniais—9 v. r. iki 2 p. p.

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir' kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1789 So. Ualsted St.. 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

UftMkyvM kalnas
Chicagoje—paštu

Metams________________
Pusei metų____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ................
Savaitei ................................
Mėnesiui _______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: ^Atpiginta):

Metams — ........ |5.00
Pusei metų _____________ 2;75
•Trims mėnesiams __ —— 1.50
Dviem mėnesiams .............  1.00
Vienam mėnesiui --- -------- ;75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: t
Metams----------------------------$8.00
Pusei metų ......................4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti 'pašto Money 

(Orderiu kartų su užsakymu.

Australija

je buvo įvestas degtinės monopolis. Caro valdžia atėmė 
degtinės darymo biznį iš privatinio kapitalo rankų ir pa
ti ėmė tą biznį vesti. Jos pinigais būdavo įsteigtos dirb
tuvės “vodkai” gaminti, ir ji savo krautuvėse .(“monopo
liuose”) tą skystiiųėlį šinkuodavo. Ar tai buvo socializ
mas?

Tai buvo toks pat “socializmas”, koks dabar yra 
praktikuojamas sovietinėje Lietuvoje. Tiktai dabartiniai 
Lietuvos valdovai nesitenkina “vodkos” bizniu. Jie paė
mė į savo rankas ir alaus bravorus, cukraus fabrikus., ge
ležies dirbtuves, rūbų siuvyklas, spaustuves ir gyvulių 
skerdyklas. Tai reiškia, kad tapo įvestas monopolis ne 
vienai kuriai ners pramonės šakai, bet visoms pramonės 
šakoms.

Jeigu pramonės monopolizavimas reiškia soelaltemą, 
tai Rusijos caras buvo socializmo pranokėjas. Rusijos ca
rizmas, beje, buvo paėmęs i savo rankas ne tiktai degti
nės biznį, bet ir geležinkelius, paštą, telegrafą -ir telefo
ną. Todėl “socializuotose” Lietuvos įmonėse Paleckis ir 
Gedvilas turėtų paliepti pakabinti -ant sienų ne tiktai Le-

pasimikės 0rn^Jfc nikėje aptiesto 
&mx>nių gyvenimas. Lietuvos 
>dari)initil^ms bolševikai žadą 
ididdlę gerovę, bet tikrumoje jie 
®utiflawks ididesnio vargo.

Tuo .pačiu ladsu Lietuva su-! 
tidars su Litais .smįhmnais. 
Kaip bus aprūpinti nau jakuriai/

Icų? :šitą Maūoitoą paJtieeaa Drf 
Kazys trinius jsfrraipanyįę, ku
ris tilpo “Dartbo IMws” 66- 
am ouuu

MAUJJ
KLEMA

St. Miščikas-ž-iemys

BMokai biedniokais pasiliks!

Tolimąją britų dominiją, Australiją, valdo konservą- Gedvilas turėtų paliepti pakabinti -amt sienij ne tiktai Le-' 
torių blokas, sudarytas iš dviejų partijų: Jungtinės Aūs- nino ir .Stalino payeikslus, bet ir “draugo” Nikalojaus; 
trati jos partijos ir Krašto partijos. Valdžios priešakyje 
stovi premjeras Menzies. Buvo pranešimų spaudoje, kad/ 
jisai mėgina sudaryti koalicinį kabinetą, kviesdamas pri
sidėti Darbo partijos atstovus.

Rugsėjo 21 d. buvo federalinio Australijos parlamen
to rinkimai, kuriuose Darbo partija žymiai sustiprino sa-! 
vo atstovybę, laimėdama 31 mandatą (vietoje buvusių 27) ( 
žemesniuose rūmuose. Menzies’o Jungtinė Australijos 
partija gavo 25 vietas (tiek pat, kiek buvo pirmiau), o 
Krašto partija prakišo 3 vietas ir pravedė 14 atstovų. 
Darbo partijos atskala, kuriai vadovauja buvęs premje
ras Lang, gavo 3 vietas (turėjo 5). Senate valdžios blo
kas turi 17 vietų, o Darbo partija 15.

Šiuose rinkimuose Australijos datibiečiai butų gal 
laimėję daugumas abejuose parlamento rūmuose, jei dar
bininkų judėjimas nebūtų suskilęs į keletą frakcijų. Vie
nai jų, kaip aukščiaus minėta, vadovauja Lang. Antrą; 
sudaro komunistuojąs elementas. Į šiuos rinkimus ji ėjo, 
agituodama už izoliaciją ir smerkdama Anglijos “impe
rializmą”, kuris buk esąs kaltas, kad kilo dabartinis ka-' 
ras (tai Stalino ir Hitlerio argumentas),.

Komunistai nepravedė nė vieno atstovo, bet .atskele 
dalį balsų nuo Darbo partijos ir tuo budu padėjo kai ku
riose apygardose laimėti konservatoriaaaas. Gaila, kad Jį 
parlamentą nepraėjo Darbo partijos lyderis, John Cur- 
tin, kuris gavo daugiausia balsų savo distrifcte, bet nega
vo absoliučios/daugumos, taip kad maž 
{pasiremiant proį)6?(hnga rinkimų sisfema), sudėjusfc® 
savo balsus į daiktą, pravedė atžagareivių atstovą.

Tačiau kraštas aiškiai pasisakė už Anglijos rėmimą 
kovoje prieš Hitlerį. Britų dominija Australijoje suside
da iš 8 valstybių.

Antrojo. . ;
Beje, tolume užmršę. Caro Valdžia buvo pristačiusi 

Lietuvoje ir (kalėjimų, kuriuose visų įnamių “teisės” bu-, 
v© daug-maž sulygintos. Kaliniai gaudavo kiekvienas pa
skirtą porciją maisto, vietą kameroje, lovą ir t.,t. Čia pri-, 
vatinis kapitalas neturėjo jokios reikšmės (išimant .tuos! 
atsitikimus, kada būdavo galima kalėjimo sargą*arba vir-i 
šininką papirkti). Komunistų logika vadovaujantis, ten-'1 
<a pripažinti, kad kalėjimai irgi yra ‘‘socialistinės kūry
bos” pavyzdys.

Well, šiandien visa Lietuva yra paversta kalėjimu. 
Todėl Maskva ir jos klapčiukai sako, kad tenai jau — 
“socializmas”! '•

Kuomet Lietuvą okupavo tu
šai, daugelis užsienio lietuvių 
džiaugėsi sakydami, jog galės 
dabar vargšai atsigauti, išmo-j 
kyti savo vaikus, /paruošti juos 
poniškesniam gyvenimui, vienu' 
žodžiu sakant, atsidarė dangaus 
vartai ir dabar reikia tik pa-, 
ruošti čemodanus ir keltis f 
aukštybes.

Puiku, kiekvienas gali virsti’ 
generolu, kiekvienas inžinierių-* 
mi, viskuo.

Ko reikia daugiau? Džiaukis 
ir dainuok ! i

Bet patys faktai mums ką ki-, 
>ta sako ir kuomet pagyvens 
Lietuva ilgiau «
tta dangaus karalystė nors atvi-Į 
ra, bet į ją patekti tiek patsun-; 
•ku vargšui, kaip kupranugariui, 
pralįsti pro adatos skylutę 

- fnors kadaise sakė taip apie, 
turtuolius).

Kas laimėjo, tai tie Lietuvos 
baigė

Vienas j^plas ^perikbalkojiš”, 
pamatęs Da:. K. ^Griniaus tizraip-' 
;snį Kauno lofirioaą, džiaugiasi/ 
‘kad Grinius “nepabėgo”. Bet 
kur jisai bėgs senas žmogus, 
sulaukęs 74 onetų amžiaus.! Su-' 
pranfamas dalykas, kad Dr. Gri
nius, kaip ir tūkstančiai kitų 
Lietuvos inteligentų, kuriems 
tenka gyventi po sovietų jungu; 
yra priverstas dirbti ir taikytis 
prie aplinkybių.

Griniui labiausia nupi Lietu
vos įmonių sveikatos reikalai, inteligentai, kurie jau I 
Žėrėdamas iš Šito taškaregto į mokslus., kurie jau pasiruošė 
sovietinių ^valdovų sumanytą; 
“žemės perivariiymą”., jisai uu-į 
rodo, keikią smukią problemą 
sudarys naujakuriai. Sako.:

nas gali būti gydytojas, inžinie
rius, generolas ir niekas jo ne
klaus keno jis vaikas. Bet kaip 
vargšui vaikui pasiseka tos vie
tos ir tie mokslai pasiekti, mes 
puikiai matome kasdieniniame 
gyvenime. Vienas kitas darbi
ninkas, nutraukdamas «nuo sa
vęs kąsnį teįstengė daug pasi- 
j&itkavimo padėjęs išleista savo 
vaiką anokslan. Tas pats ii* Ru
sijoje.

Savo 'laiku, beabejo ir jus 
skaitėte, (buvo pranešta, jog ru- 
'»ų inžinieriai, rusų daktarai la
ibai menki savo moksliniu stažu 
•ir kaltė buvo ta, jog turėjo mo
kydamiesi uždarbiauti.

O kas sakykite iš vargšų ne-
pamatu s, jog uždarbiaudamas galės mokyti

U

Socializmas a la Stalin

APŽVALGA
da būti išdalinta apie 600,000’ 
hektarų bežemiams ir maža-' 
žemiams. Leiskime, kad iš to' 
susidarys apie '60,000 sodybų/ 
kuriose bus apie '300,000 gy-‘-

jei tėvas negali jį iš savo men
kos algos išlaikyti? Kas laukia 
tokį studentą? Baigus mokslą 
— džiova, ligos, gi aristokratų 
vaikai, generolų, kitų vaikai 
baigę mokslą bus raudoni, ma
ža <to, dargi galės 'būti moky
tesni, jei mokėsi, nes turėjo 
daugiau laiko, nereikėjo pamp- 
komis ar kuo kitu užsidirbti 
pragyvenimą.

Tad kas vėliau nustelbs? Ar 
ne nauja buržuazija, ne gene
rolų, dabartinių biurokratų vai
kai?

•Kad skaitytojui butų supran
tama kokia jau dabar nelygy
bė algų atžvilgiu viešpatauja 
'Rusijoje jr 'kaip puikiai gyvena 
naujoji buržuazija, patieksiu 
naujai -išleistą pajantų mokes
čio lentelę Rusijoje iiš kurios 
pamatysi, kokia bedugnė yra 
tarp paprasčiausio uždarbio ir 
aukščiausio, kokia bedugnė tarp 
vieno žmogaus pajamų ir kito, 
atsižvelgiant į jo padėtį ir už
imamą vietą.

Pirmiau Rusijoje buvo paja
mų mokesčių didumas nustato
mas *.atsifvelg^apt jo klasinės 
kilmes ir užimamos vietos, ka
tegorijos. Bet paskutiniame šeš
tame Vyriausiojo Sovieto susi
rinkime (sesijoje) nustatyta 
mokesčius imti sulyginus visus 
piliečius, t. y. nežiūrint kur jis 
yra, kokią jis vietą užima ir 
iš kokio kelmo kilęs. Dabarti
ni pajamų mokesčiai imanti 
nuo tikrųjų pajamų sumo, bet 
ir čia daroma suskirstymai, tie
sa, ne klasių atžvilgiu, bet ama- 
tp, profesijos, ir be to, sulig 
pajamų dydžio. Tai yra Rusi
joje dabar turi mokėti daugiau 
;ar amžiau -mokesčių nuo tikrų
jų pajaanų -atsižvelgiant 'kuo už- 
įsiimi iia* kiek pajamų turi. Juo 
.daugiau paiįajmy turį, juo dau
giau mokesčių moki, taip sa
kant įvesti progresyvus mokes- 
tčiai ir kai kam rodysis, kad la
ibai teisingai ir tikra Hygybė 
gaunas'i.

'Bet tai *t:Mk agitacinis triukas. 
Lygybės nėra, nes tas, kuris 
ittiOka daugiau mokesčių, nes 
daugiau uždirba, visgi su dides
ne pinigų «uma pasilieka mu- 
kesoius užmokėjęs, negu ttas, 
kurtis turi mažiau.

■Kaip pavyzdį štai galime pa
tiekti ir sumas.

Pavyzdžiui, daugiausia uždir
bančiais skaitosi Rusijoje mu- 
&ų brolis literatas, nes gali tu
rėti į metus sulig įstatymo nu
matytą sumą — 200,000 mtidių. 
Tad iš šitos metinės pajamos 
.(200/000 rub.) jis turi valsty
bei sumokėti dargi 90/000 'rub
lių ir pasilieka kišenėje *su IflO,- 
*000 rublių arba, paprastai kal
bant, apsimokėjęs mokesčius, 
jis turi kas mūneti savom išllai- 
dom veik -nepilnus 10<000 r»b- 
•li-ų. Bet pavyzdžiui advokatas, 
kuris sulig to pajamų mokesčio 
įstatymo, gali /lietuose .turėti 
daugiausia 20,000 rublių paja 
mų, turi mokėti valstybei 4000 
rublių mokesčių ir tokiu bud u 
pasilieka kišenėje siu 16,000 ru
blių arba jis turi -savo asmeniš
kom išlaidom į mėnesį apsimo
kėjęs mokesčius ištisus metus 
maždaug 1,333 rublius. y

(BUS ©AUGIAU)

dirbti ir negalėjo panaudoti sa-( 
yo jėgų Lietuvoje dėl ten bu
vusio protekcionizmo, ir .dabar 
galės vykti j Sibirą, kitur tai*-; 
juauti rusams jų įmonėse, jei 
mokės rusų kalbą. Bet vargšų 
vaikai, toliau fabriko varstoto; 
nenueis, nes jie neturės, kaip 
ir prie Antano neturėjo, .gali
mybės išleisti savo vaikus mok-, 
slan, tnes tai kainuoja pinigus, 
nors pats mokslas butų veltui. 
Ir vėl tik valdininkų, kariškių 
(aukštų), inteligentų vaikai ga
lės .eiti savo tėvų .pėdomis, kop
ti j aukštas vietas paskui savo 
tėvus.

Nepakanka suteikti teisę 
vargšui pasiekti generolo laips
nį -arba inžinieriaus vietą, bet 
reikia jam suteikti galimybę tai 
pasiekti, gi tos galimybės nėra.

.Savo’' laiku, Prancuzijos D i- 
džioje Revoliucijoje kilus bur
žuazija taip pat metė ©balsį, 
jog pasiekti -aukštą vietą, .ne
bereikia jokių bajoriškų titulų, 
nereikia daugiau nieko kaip ga
bumų ir galimybių. Be.t tos ga
limybės kam buvo prieinamos 7 
Vargšams .ar kapitalistams? Kas 
galėjo išlaikyti mokyklose, ka
ro* mokyklose ir vėliau pulkuo
se karininkus ir vaikus? Vien 
miesčionę, buržuazija., kuri tu
rėjo pinigų.

O ar ne tas pats pinigo klau
simas šiandien yra Rusijoje? Ar 
ten neatlyginama už viską pi
nigais ir įsigyjama viskas .už 
pinigus, įskaitant dargi moks
las? Kam tenka .taip vadinamos 
stipendijos? Ai' ne viešpatau
jančio luomo vaikams, kurie 
prieina prie .tų, kurie tas* .sti
pendijas duoda?

Bet tie gyventojai negalės j.ulk( 
nkininka-Uiti, neturėdami nei ti’O'. 
bų, nei tilrio padargų, nei gy
vulių, nej sėklų. Pirmiausia jie 
turės būt aprūpinti gy-vena-mais( 
butais,. Dr. (Grinius aiašo:

“Naujakurys savo šeimai1 
negali apsieiti mažesniu bu-> 
tu, kjaip 45 kvadratiniais me-> 
Ųrpis grindų, ploto arba, pri- 
skaitant virtuvę, priemenę/ 
sandėliukus^ mažų mažiausiai 
reikia turėti. .10x10 .metrui 
gryčią, arba apie 300 kubinių 
metrų pastatą. Dabartiniu, 
brangmeči.u toks pastatas at-i 
sieįtų apie 6/000—7,000 Ji tų.i 
O kur dąr tvarias, kluonas,i 
svirnelis ? žiūrėk, vieni .trobe-' 
sijai naujakurio sodybai be 
15,000 litų neatsiras. Tad :60,-’ 
000 naujakurių tik trobe-t 
sląms reikėtų apie $00 m'i'lio-. 
nų- litų. Tegu, išdėsčius tą su-< 
mą kokiai 10-ia'j metų, ski
riant kasmet po 00 mil. Titų,' 
gal ir išsiverstume su savo; 
•pajamomis. Bet kur dėtis! 
naujarkuriams, Tki susilauks* 
jie naujų trobesių?’”
Bet tai dar ne viskas. Kaip, 

minėjome, naujakuriams reikės, 
ir gyvulių, seklų, 'šiQl<įų-tokių; 
ūkio padaigų. Iš km* jie tai 
gaus?

Tad bolševikų sumanytoji 
“žemės neforma” gali įtraukti; 
Lietuvos kraštą į tokius »kebilu-< 
ms, aš kurių jisai ineišbris. ■

.... / . v I

sumanė pravesti joje naują ze-. 
mes reformą, nors viena žemėsĮ 
reforma 'Lietuvoje jau buvo į- 
vykinta. Dvarininkų Lietuvoje, 
(išimant Vilniaus kraštą, kur' 
žemės reforiihos nebuvo) jan 
faktinai nėifa; yra tiktai kelios, 
dešimtys tūkstančių sta-mliesniųi 
ūkininkų. Be jų, tiesa, yra ir, 
tam tikras' skaičius pralobusių’ 
naujų “pdilų” (stambių valdi
ninkų, tautininkų partijos šulų, 
pramoninirikų ir bankininkų) 
kurie įsigiją dvarų centrus arba! 
•šiaip gerus tik-iuš ir juos išnuo-> 
modavo kitiems arba patys vai-, 
dydavo, pasiša-mdę darbininkus. 
Jeigu okupantai butų paėmę ši-, 
tų ‘turtuolių žemes ir pavedę jas. 
bežemiams ir mažažemiams, tai 
galėtum sakyti, kad jie tęsia 
dvarininkų luomo išnaikinimo 
programą, 'kurį priėmė 'Steigia-, 
masis Seimas, bet kurį Smeto
na sugadino.

Tačiau komisariška žemės re
forma yra atkreipta prieš \vi-i 
sus žemės savininlcus, kurie tu
ri daugiau kaip ‘30 margų že-< 
mes, Milžiniškoje daugumoje 
•tie savininkai yra ūkininkai, o. 
Ode '“ponai”; žemdirifiaj, o tne 
sspeikuliantai. Propagandos au- 
antetimais jų ūkiai yra vadina&ii* 
“dvarais”, nors su buvusiųjų 
dvarimtikų nuosavybėmis jie 
nieko bendro neturi. /

Tie stambesnieji valstiečių 
Molai, apskritai imant, yra p»o- 
dufctyviškeshi, tnes juose yra 
vartojama daugiau dirbtinių 
(trąšą, daugiam mašinų; jie turi 
jgenesaiių veislių gyvulius, ir jų' 
(savininkai yra daųgiaus apsi-' 
Švietę .(neretai Jankę specialines 
uldo' mokyklas.).. Tų ūkių pito-! 
.dukfta*i ne tiktai n-prupina vi
daus rinką — miestų gyvento-' 
jus, bet eina ir į užsienį. Svies-’ 
tas, “bekonai”, kumpiai ir kiau
šiniai, kurie būdavo iš Lietuvos' 
gabenami į svetimus kraštus’ 
^pasiekdavo ir Ameriką), būda
vo pagaminami daugiausia tw>-: 
se ūkiuose. Jų produktus au-’ 
pirkdavo kooperatyvai ir eks
portuodavo. Užsienio rinkose 
jie buvo užkariavę garbiną- 
vardą ir kasmet atnešdavo Lie
tuvai didoką sumą geros “valiu
tos”,. . ;
/ Dabar, kai tie ūkiai bws au-! 
draskyti, jų produktii^gmųias, 
be abejonės, labai nukris. Eks>«’ 
porifas labai sumažės. Sumažjė-! 
j us ūkio produktams, pačioje 

Okupavę Lietuvą, bolševikai Lietuvdje'^ii&?pabxaĄ^s. Tofe

PROF. V. ČEPINSKIO 
PALAIDOJIMAS

“Nau j ienose'” jau towo pra-1 
įnešta., kad mepersehiaii. Kaune! 
iniir«ė -p® ^wfl!ktos ligos Lietuvos’ 
iuniwrsifeeto įgaalbės profesorius/ 
Vincas <<cleĮpiiiĘK<kiis.. Jjisai buv® pa-' 
laidotas, kaip dabar matome1

Pavergę Lietuvą ir užkopę jai sovietinę sistemą, Ru
sijos bolševikai pradėjo joje vykinti “socializmą”. Kame' 
gi tas jų socializmas pasireiškia? , ,

Jie paėmė į valdžios rankas visus bankus ir visas 
didesnes pramonės įmones: mechanizuotas įmones, ku
rios turi daugiau kaip 10 darbininkų, ir nemechanizuo- 
tas, kurios turi daugiau 'kaip 20 darbininkų. ToJiaus, jie 
paskelbė valdžios nuosavybe visą Lietuvos žemę, o iš ūki
ninkų, kurie turi daugiau kaip 30 margų lauko, 4<pervir-’ 
šį” atėmė ir dalina jį bežemiams bei mažažemiams.

Stambesnių ūkių skaldymas į smulkesnius, aišku, 
nėra joks socializmas, nes smulkus ūkininkai yra užimti 
privatiniame ūkyje, o ne visuomeniniame. Tiesa, jie da
bar jau nebėra pilni savo ūkio šeimininkai -(nes visa že
mė priklauso valdžiai), bet tai tiktai padidina jų būkles 
netikrumą: bet kurią dieną valdžia gali kiekvieną jų iš 
ūkio išmesti.

Tai ne socializmas, bet visai priešingas jam dalykas. 
Vyriausias socializmo tikslas yra suteikti ekonominį tik
rumą darbo žmonėms.

Bolševikiškos reformos atnešė Lietuvos valstiečiams 
dar ir kitą blogwną, toris yra visai priešingas socializ
mo tikslams. Pirma lUettuvos valstiečiai turėjo daug lais
vu kooperatyvą, ,«u kurių pagalba jie galėdavo pelnin- 
giau parduoti savo produktus, pigiau nusipirkti trąšų ir 
ūkio mašinų, gaMi paskolas lengvomis sąlygomis ir t.t. 
Tie kooperatyvai apsaugodavo valstiečius nuo privatinio 
kapitalo išnaudojimo. Naujieji Lietuvos valdovai paėmėt 
kooperatyvus j valdžios rankas. Laisvi kooperatyvai tapo’ 
paversti fefeirekratifcs Įstaigomis. Valstiečių kolektyviam 
Vfeikimui jau nebėra kur pasireikšti.. Už juos galvoja, pla-Į 
nuoja ir veikia valdžios komisarai.

Taip jie padarė su žemės ukiu. O kaip su pramone? 
įmonės, kaip aukščiaus minėjome, tapo “šuvalstybihtos”. 
Jos dabar dirba ne privatiniems savininkams, bet val
džiai, ir prie kiekvienos jų todėl yra pastatytas komisa
ras, kuris prižiūri, kad valdžia turėtų iš jų kaip galint 
daugiau naudos. Visas pelnas, kurį .atneša tos auvalšty- 
bintos įmonės, eina į valdžios iždą. Ar tai yra socializ
mas?

Tik ignorantas gali tokią sistemą vadinti “socializ 
mu”. Senesnės kartos žmonės dar atsimena, kaip Rusijo

4. VidFio-nies^ktipas buvo sude-' 
gintas universiteto medicinos 
fakuilteto krematomiume:

“Pagal velionies valią lai-' 
doto^es IbU'Vo kuldfos, be pra-; 
kalbų ir Avainikų.. Palydėti ve
lionį į Medicinos fakulteto- 
'krematoriumą susirinko gau
ti profesines ir Kauno visuo
menės dalis.”’

PARAPIJŲ IR KUNIGŲ 
žEMe ’

Vykinamoji bolševikų “žemės* 
reforma” Lietuvoje palietė ir 
parapijų bei kunigų žemes. Tuo 
klausimu, kaip praneša “Elta”, 
valdžia patvirtino tokį Valsty-; 
binė’s žemės -Ūkio Komisijos nu
tarimą.:

‘ ‘ * . . .

valstiečių -pageidavimus, šiuo 
pakeičiamas ankstyvesnis 
•musų nutarimas nustatant, 
kad iš esamos (parapijinės (že
mės prie kiekvienos parapi
jos klebonams naudotis ir ai-’ 
tarijų žemėse kunigams n’l- 
taristams naudotis, kur tokie 
kunigai tino metu yrą, reikia

Atsižvelgiant j tikinčiųjįd
.mnrtaiiaa.ir'imin,

«® sodybinės ((<tožių, sodų, 
ikiienių) itr Jauką žemės. Dva- 

turintieji -nuosavą

tiečiai ir jiems paliekaima' 
valstiečių norma.” ’
Vadinasi, paliekama iki 30 

hektarų. Bet iš valstiečių reika- 
lauj.ama, kad jie patys žemę 
dilbių. O apie ‘kunigus to ne
pasakyta. Visii žino., kad Liinl- 
gas, (turėdamas 30 bektohų že*-t 
mės, jparts jos nears ir neakės. 
Atrodo todėl, kad kunigams 
daroma išimtis.

Jeigu kunigai bažnyčiose pa
simels (ttž Staiby, kaip kitąsyk 
kad jie melsdavosi už carą, tai 
valdžia jų neskriaus.. į

ATIMAMA ŽEMČ
DVABININK

UKUNKNtKŲ
Ui iui į, M i'* *

PIRMAS $100
TREMTINIAMS

j

Lietuvos Pasiuntinybės 
Konsulatų fNew Yorke ir .Čika
goje) .personalai drauge su ki-! 
tais geradariais sudėjp pirmą-’ 
jį $100 ir telegrafu išsiuntė 
Tremtinių šelpimo Komitetui 
Vokietijoje.
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joje visi lygus? O jei ne visi 
sulig uždarbio dygus, tad nei 
kiekvienas gali lygiai apsirūpin
ti, nes kas .turi daugiau pajamų, 
tas gali daugiau ir patogiau gy
venti, naudotis visomis galimy
bėmis. Kas uždirba tūkstančius, 
gali leisti mokytis visus savo 
vaikus, gi kas uždirba tik .pus-į 
antro šimto, tik su dideliu pa- 
siaukavimu tegali išleisti vieną 
vaiką, u visi kiti turės pasilik-’ 
■ti tokiais pat proletarais, kaip, 
ir jų tėvas,. (

Ten 'kur nėra lygaus atlygi-' 
mimo už darbą, negali būt ir’ 
lygybės gyvenime ir visuomet, 
turtingesnis nustelbs vergšą. •

Prisiminkime Napoleoną, pri-' 
siutinkime kitus Prancūzijos* 
^orevuJiiAcinės epochos žmones. 
Ne viri buvo dygiai turtingi h; 
ne visi tarėjo tampat ga’limybes; 
prasimušti gymuimaiii.

Turtingas su turtingu geriau 
susiitars ir geriau pnasttums sa
vo vaiką, nors ir negabiausią

Darbo ir Tėvynės netekusiu 
skaičiuje yra daug profesiona
lų ir šviesių visuomenės vjadų, 
■žiauraus likimo iš savo žemės' 
ištremtą. \

Tautai daug dirbę oir nuripeH 
nę .siunųs bėga iš krašto
^verkdami ir išbėgę daug toi i gyveniwm., ūegu vaagšas ga- 
ėaa ir wgąta 'svetimoje *šaly< 
Be dabar .gy w tokius Mkus,> 
kokius išgyveno kiti brotiai; 
lietuviu praeity, Rusijai Lietu- 
yą valdant. ..

hiaiusią.
ir JkaįitttiaUstiiBėje visuomenė

je, (paimkime, kad ii’ pačią 3. 
Ameriką, saiko, Jog kiekvienas 

‘| gaili būti ųtilijhmerius, kaekvie-



Ketvirta^ien., -spalių ž, 1940' AiUJIENiOĄ CHcag.o, ffl.

i KORESPONDENCIJOS ji
Kenosha, Wis.
ATSIPRAŠOME

Pirmiausia noriu atsiprašyti 
drg. C. K. Brazevičiaus, kad ry
šium su aprašymu sidabrinių 
vedybų paneš liko per neapsi
žiūrėjimų išleistas jo vardas. 
Turiu pasakyti, jog tai padary
ta nesužiniai. Kiek aš atsimenu, 
mano rašte 4rg. BrazevičiauSj 
vardas buvo paminėtas. Atrodo/ 
Jkad .per neapsižiūrėjimą jis Ii-: 
ko redakcijos išleistas.

Dar 'karią už tai atsiprašau 
ir tikiuosi, kad drg. BraaeVičius; 
nepalaikys įvykusios klaidos -.už“ 
blogą. Jiik ir prie geriausių no
rų klaidų pasitaiko. *

Šia proga aš noriu tarti drg., 
Braaevičini širdingą ačiū už' 
malonią kalbą ir gražius mums 
linkėjimus. Aėhi taip pat drg. 
Šninkui už -gražią kalbą bei gra
žų aprašymą “Nau j ienose”. Vi
ešai sutinku su jo pareiškimu, 
kurį jis taikė drg. Brazevlėiui,. 
■pavadindamas jį “big Sbot”.

Kas tik pažįsta drg. Braze v i- 
oių, tas turės sutikti, kad jis 
pagarbos yra veltas ne tik nuo, 
draugų l>ei pažįstamų, bet ir 
nuo visuomenės. Artimųjų tar
pe jis yra mylimas ir gerbia
mas už šaunios šeimos išaligi
nimą. Jo vienas sūnūs yra dak
taras, kitas dirba prie univer

siteto, likusieji taip pat gerai 
verčiasi. Viena duktė yra vedu
si ir gyvena Floridoje; pas ją- 
žiemas praleidžia jr p-da ’BraS 
zeričienė. Ten ir Brazevičiai tu
ri pasistatę kelių kambarių na-, 
mėlį. ‘

Pats Brazevičius gyvena pas 
kitą dukterį Kenoshoje, o savo 
namą užleido vienam sunui.

Tokią didelę šeimą taip pa
vyzdingai išauklėti nėra 'lengva. 
Brazevičiams už tai priklauso 
didėlis kreditas. .

Nebuvo paminėtas K. Grinius’- 
iš Waukegano. Ačiū jam už da
lyvavimą ir gerus linkėjimus. 
Atsiprašau ir visų tų, kurių var
dai nebuvo paminėti. Užtikrinu, 
jpg tai nesužiniai padaryta. Da
bar prisimenu, kad, pavyzdžiui, 
nebuvo paminėtas krikšto sū
nūs Endrus, kuris dirbo už ba
ro. Ačiū abiem Endrus — Bob 
ir Nelson.

Dar kartą prašau nepalaikyti 
man už blogą, jei kurių vardus 
nepaminėjau. žinokite, jog tai 
netiksliai padaryta.

Kenosha ligoninėje rugsėjo 
18 .d. liko padaryta operacija 
Mosoliunieuei. Guli trečiame 
aukšte.

Pats Mosoliunas irgi nekaip 
jaučiasi, — vis kojomis skun-i 
džiasi ir negali dirbti.

(Ligonius prižiūri duktė, o su-

-nūs •Californijoje.
^Jetejmč ištiko Tuhdlienę, ku^ tų -republikonų, jų tarpe tiki 

ri yra apie 70 metų amžiaus; keliolika lietuvių. Tuo įuduj 
Sėsdama į Ikrėslą, ji pro šalį’ rdMjo gkuti svetimų paramosį 
prasėdo ir 'krisdama suriktai su- 4r 'k-alp refikia pasidžiaugti, -kad’ 
sižeidė: truko 'kulšies tkaulas.i 
Dabar guli St. <Gatfaerine Uigom-i 
nėję. Jos sūnūs yra miręs, .tad, 
prižiūri .sūnaus vaikai bei -pa-, 
žįstam!.

Namie serga Puidokas bei’ 
Loškis.

Visiems
‘kaip ga'Hma greičiau pasveikti.

—K. Rodavičienė'

' tavq, yra apie *2 9,‘000 registrui

net 'kitataučių balsavo *už» 
muay tautietį. Jjs .dirbo išsijuoį 
,sęs, rinkimų 'dieną truko karų,, 
truko darbininkų, nes tik ma-, 
žutė dalis musų jaunųjų jam' 
padėjo. O jis gi yra iš musų’

• tarpo, mes tupėjome šioje rin-i 
sergantiems linkiu'kimų kampanijoje dalyvauti 

skaifllmgiausiai. Toj e kampan j - 
joje dalyvavo apie 1'00 jaunuo
lių, bet ir tai ne risi lietuviai, 
o juk New Ydrke yra keli tūk
stančiai lietuviško jaunimo, j jij,{ 
bendrai į visus lietuvius, buvo’ 
atsišaukta per spaudą, per ra-! 
dio, bet jis .buvo labai kurčias; 
musų ‘broliškam šauksmui. New- 
Yofko lietuviai turi neabejoti
nai ‘kelis tiYkstančius karų, ;o 
šiam darbui talkavo tik ‘kelio
lika ‘lietuvių karų, nors dvi die
nas per radio jie buvo prašyti 

‘kelias valandas patalkininkauti^ 
savo karais.

Tačiau vis vien lietuvis advo-

Rockibrd, Iii
■St. Petrausko sveikata 

taisosi
Noriu trumpai -pranešti apie1 

drg. jS. J. {Petrausko padėtį. Iš 
tDr. Rdlerttrff’o leko .patirti, jog 
jo -sveikata po ^truputį taisosi: 
širdis vėikiianti inorm^Hškai ir 
pavojus gyvybei jau kaip ir 
praėjęs.

Ligonis >pirma negalėjęs kal
bėti, bet dabar įkalba jau žymiai 
ipasbaisiusi. Kol kas, žinoma,’ 
sunku pasakyti, kaip greit nuo 
rto priepudlio drg. Retrauskas 
visiškai pasveiks. —J. B..

New York, N Y

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

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

Dabar Mokame 31/2% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
las Ant Namų 1 iki 20,r»L

i

g B g:pai.5\m\gs
LOA34 ASSOC1ATION ctf Chtcago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres
Vai. -iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginia 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER A VENUE

CENTRAL HEALTH SERVICE
Mes sėkmingai gydome chroniškas ligas, pilvo, kepenų, Inkstų, ir 
<t. Lytišką silpnumą ’ir Veneciškas ligas, varicose gyslas, varicose votis; 
■b* hemorsoidus be chirurgiškos operacijos. Pasitarimas DYKAI! ,

Prieš-vedybiniai egzaminavimai pagal Illinois valstijos įstatus.
1922 W. DIVTSfON ST. (arti Damen Avė.) VISAS ,2-RAS AUKŠTAS 

Du Telefonai: «RUnsWick 271S ir HUMboldt «6158.
Valandos.: Njio U v. ryto iki .8 .vai. vak. Sekmadieniais tik pagal sutarti! 

DR. j. E ZAREMBA, Medikalis Direktorius jr SANDRAUGAI.

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

aukščiau
.Mes gaminame Dentures t i k 
gavę įspaudą ir •užsakymą -nuo 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

Mes .ešame puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirš 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TQ .su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

1

Ltnmdale Deniai Laboratoiies
HE3NA ftROS.

.Atdara nuo 9 r. iki 8:30 v. v.—Sukatomis nuo 9 r. iki .5 v. vak.
3945 W. 26th ,St. 1724 S. Ashland Ay«

Tel. Lawi\daJe ,2908
30 N

ROOM 806

TeJ. Monroe 9251
earborn — State 9649

ATDARA KASDIEN 9 iki 6

jos mašina su visais -savo kiu-* 
•balą, su visais ririktaų disjirik- 
tų kapitonais įdirbo jšsijuoag ir 
Ok-tiik neprjdaimėj© lietiwiui 
W. J. Orake^Dragunui, kuris 
tuos rinkimus išėjo vienas. Par
tijos mašina Jiut-but norėjo 
rinkimus prieš W. J, Drake- 
Dra-guną Jaimėti, mes jvų skai
čiavimu 'Queens (New Y-ork)' 
esanti republikonų tvirtovė, tad 
partijos mašinai tiesiog butų 
buvusi gėda prieš vieną asine- 
}nį pralaimėt rinkimus. Todėl 
pė rinkimų -primary išvakarėse 
šaukė gausius susirinkimus, su
telkė didžiulę talką ir laimėjo O • v r-v nrt t . ® •» • •

ir tinkamų rezuHatų. jis ptditi- 
nėje veikloje 'gražiai užsireko- 
menflavo. ^Neužilgo išgirsime jo 
vardą vėl, bet jau tada jį rems 

’ir partijos mašina. Tik šian
dien turime prisipažindami ap
gailėsiant, kad mes savo tautie
čiui, o bariu savo reikalams, 
■mažai -pasitarnavome. Tačiau, 
politinėje veikloje jis dalyvaus4 
ir ateityje, žinodami jo ikišio- 
linę sėkmingą veiklą, ateityje 
tinkamiau savo tautiečiui tal
kininkausime. —E. S. P.

BRIDGEPORT ROOHNO AND 
SHEET METAL 0O.

3216 S. ValstedSL VlCtory 4965 
Stogus, tinas, ato^hujgius tr 

Sienų apmušimus.
Paisome i>et Jka*. Atnaujiname bet 

ką. Darbas ufetikrtartaa. Pilnai 
apdraustas.

f

Remkite Lietuvišką-JTD------

žyduką
Nathan Kanter

MUTUAL LIQUOR
CO. — VFholesale
4707 S. Halstod SL

Tek Boulevard 0014

SAGRAMENTO, Galit., spa-. 
lių 1 d. — Henry Wallace di-> 
deliame ūkininkų mitinge tvir
tino, kad Rooseveltas išgelbėjo 
Amerikos .ūkininkus nuo dide
lių nelaimių, kai pravedė savo 
farmų programą.

82 nuošimčiai respublikonų' 
visą ’laiiką priešinosi Roosevel-* 
■to politikai. Kongrese respub-, 
likonai visą laiką balsuodavo 
•prieš .ūkininkų pagerinimus. 
Respublikonai tai daro saugo
dami didelius savo pramonės 
interesus, kurie .dažnai yra prie- 'Isavo tinkamai pareikšti, šingi ūkininkų interesams. Wal-, 

i už ’Roose1

tik .3 prieš 2. Tad p.o tokių rin- 
*lqimų 'i'entiltatų partijos lyde
riai ituojau, net tą patį vsikarą,, 
'užmezgė tiesioginius ryžius au; 
lietuviu advokatu W. U. lEteaike-. 
Dragūnu ;ir -suteikdami jam 
itam tikrą pripažinimą kviiečia, 
bendradarbiauji, ikvieaia nariu 
jį ’lGtthus, juose -sutelkdami jam- 
Mįtinkamą kreditą.

Tuo jbudu lietuvis .advokatas! 
W. J. Brake-Dragunas didžiai 
pasitarnavo ilietiKviams, parody- 

katas W. Drake-Dragunas gerai damas, kad lietuviai įga'li ir su-; 
pasireiškė ir jau šiandien sugeba - ___

juo skaitosi republikonų par.ti-’ Kampanija jam daug atsiėjo ir lace siūlė balsuoti 
jos to distrikto lyderiai. Parti- {lėšomis ir darbu, tačiau sulaukė, veltą.

W.. J. Drak«d&ragunas rin
kimuose surinko daug halsų

Rugsėjo 17 d. kongreso rin
kimų primary, arba {pirmuose 
rinkimuose, .dalyvavo <ir 'lietuj 
vis advokatas W. J. Draike^Dra- 
gunas. ‘Kaip iš spaudos žinoma, 

‘Dragūnas kandidatavo 'Nevy' 
York© :9-flne kongreso distrikte. 
Už jį tuose rinkimuose pasisa
kė apie 2;000 registruotų re- 
publikonų, o už kitą kandidatą 
McGaliie .apie 3,200 balsuotojų. 
Tuo bud.u vyriausioms kongre
so rinkiniams kandidatu l.ks 
MeGabic.

Laimėjusįjį rėmė republikonų 
klubhi;* arba ^aip vadinama par-< 
tijos mašina. ‘Liotuviį Dragūną1 
.rėme būrelis geros valios lietu
vių ir apie 100 jaunimo, kuris 
rinkimų dieną telkė rinkikus 
prie rinkimų sitalo.

Šie rinkimai buvo didelis 
mums lietuviams bandymas, o! 
įkartu, reikia 'pripažinti, ’ir di
delis laimėjimas. Iki šiol mes 
bent New Yori<e negalėjome ir 
tikėtis, kad partijos mašina ku
riai nors vietai kandidatuotų 
musų tautietį. Kada -Dragūnas' 
ipasiryžo siakti kandidatūros be' 
partijos mašinos, daugelis, 'be
rods jr gana patyrusių lietuvių 
ne visu reikiamu širdingumu 
žiurėjo į .tą reikalą. Todėl ad
vokatas Dragūnas teturėjo da
bai mažą būrelį žmonių, kurie 
padėjo jam vykdyti tdk'į didelį 
užsimojimą. Ir štai ką gyveni
mas mums parodė. Mums lie
tuviams trūksta vienybės ir sa
vo reikalų supraipmo. Juk jei
gu tik šiek tiek širdingiau bū
tumėme pažiūrėję į šį reikalą, 
tai neabejotinai lietuvis -advo
katas W. J. Dragūnas šiandien’ 
butų tikruoju kandidatu į kon
gresus, jis tikrai butų laimėjęs 
rinkimus, nes jis buvo visai ar
ti laimėjimo.

Reikia pasakyti, kad W. J J 
Drake^Dragunas ėmėsi sunkaus 
darbo, »o reikia pripažinti, kad 
jis gražiai jį atliko. Jo darbo 
sąlygos buvo labai sunko-. 
Distrikte, kuriame jis kandida-

JACKSVVIFT

i

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSU ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

...... pėda 2c 

.... pėda l^c 
..... pėda 2c 
kv. pėda 2c

$4.25
F3 Vertės Maieva .............  $1.95
Cedriniai Postai (7 pėdų) 10c 
Taipgi Oementas, Smiltys, Žvy-rai 

NEREIKIA CASH.
Apskaitliavįmas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI
ALBERT LUMBER 

& SUPPLY CO. 
3800 S. Western Avė. 

Tel. LAFayette 2101
Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 

.v. v., nedėiiomis 8 v. -r. iki 12 
vai. dienos.

2x4 .............
1x6 .............
Pląsterhoard 
VVallboard ... 
-Special Maieva, reg. ^1^5 

dabar .... *.....................

Šioks yra programas tuksiančiuose .namų.

Lai Justą Skonis Sprendžia

Jei jus iki sieti vartojate Ikiitus -allus, patariame kitą 
kartą ipamčginli Ohicągo's K5>wn Monarch — tada

Leiski t į murus patarti,, kad atvykstantiems sve- 
čiauns ikirėl.miėte kantoną Chi.čago’s Own 
Monairdh

' i

M on a r c h Brewinq C o rn pa ny

Tel. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam rgenauai \r 
stipriausi

FOX ffEAD A1Ą 
Vy ųai-JLHdemi -Gėrimai 

į visas miesu 1a lis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

SVEIKATOS KLINIKAS

...... $13.5G
....550.00

RAUDONGYSLIŲ t fin 
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS CO 
Greita Pagelta . *fc.«UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzatninaci.ia /-jp
ii* vaistai ............... . >
DOUGLAS TARK DOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

ię ADA draugai atsilanko vakare— 
skanus užkandžiai, kai g-erai ži

note, padeda padaryti vakarą pasigė
rėtinu kada jie siūlomi (sykiu su bon- 
ka puikaus, liežuvį kibinančio Mon
arch Alaus. Jis priduoda kaip -tik tnei- 
kalingą pamatą smagiam vakarui.

CONRAD W 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųŠies -su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvo.od , 
šviesomis. Dafbas 
(garantuotas.

420 W. -63rd S t. , 
TeL ENG. 5883-9940

Jllonarclj >ėer

' . » i ■ *- , Ht 7" t ■ J
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Rašo L. NARMONTAITĖ

Vaiko žodžiai nevlsada 
atsargus

Kaimynai neturi pykti ar per
daug kreipti dėmesio į vaikų 
išsireiškimus. Vaikai kalba kaip 
vaikai, nesiskaitydami su jo
kiu autoritetu. Tad suaugu
siems yra geriau išmintingai 
priimti vaikų žodžius turint ta
tai galvoje. Patyrimas vėliau ar 
anksčiau pamokina vaikus kal
bėti atsargiau.

Turiu mintyje vienų pavyzdį, 
kai tūlų žmonių kaimynas ge
rokai supyko. Jis rado kaimy
nų mažą, penkių metų vaikų 
kalant vinis į jo tvorą. Vaikas 
atsiliepdamas į kaimyno pa
le ausinių, kame čia dalykas, at
sakė, kad jo tėvas prigrūmojo 
\aikų mušti, jeigu ras jį vėl ka
lant vinis į savo tvorų, ir kad 
levas išsireiškė, jog jis nepai
so kas atsitiks su kaimyno tvo
ra. Tad vaikas manė, kad jam 
bus saugu kalinėti kaimyno 
tvoroj.

Negalima kaltinti kaimyno, 
kad jis pyko, bet negalima kal
tinti vaiko tėvo. Tėvas barė kaimynų vaikų išsireiškimų. Jie 
vaikų ir sakė, kad jį muš, jei- supranta, kad vaikas pagyve- 
gu jis kals vinis į tvorų. Ir vie- nęs išmoks atsargiau kalbėti ir 
nų sykį, kai tėvas buvo labai skleisti savo įgytas žinias. Vai- 
įerzintas, jis išsireiškė, jog kai- kas, kol jaunas ir mažas, kai
mynas nepaiso, kaip jo tvora ba kaipo vaikas, o ne kaip šil
uti odo. >augęs žmogus.

MORTA ŽILAITIENĖ (AMŽINO LIETUVA i
V ARDA TORONTO MUZIEJUJE

šiuo momentu, kada mes lie- mi, nekurstomi bando lietuvių 
tuviai išeiviai esame toli nuo vardų palaikyti gražiu ir gar
nį ūsų pagrobtos tėvynės, kurios bingu, reikia tik juos gerai mo- 

žmonėms atimamos visos tei- keti įvertinti, nes jie dirba dėl 
sės, mąstyti, protauti ir net visų ir už visus.
svajoti, kada naikinami jos Malonu pasidžiaugti, kad Ka- 
papročiai ir net lietuvybės nados lietuvių šeimoje radosi 
ženklai ir musų sesėms, bro- lietuvaitė Morta žilaitienė, ku
liams net ir tėvams, žiaurumas rios jausmai tebėra tampriai 
vis plačiau skleidžia savo rau- susiję su Lietuva ir jos var- 
donus sparnus, atnešdamas gaiš. Ji, kaip ir daugelis tikrų 
jiems dar daugiau kančių,1 lietuvių, remiasi teise palaiky- 
mums tenka nulenkti galvas ir mui savo tautos teisėta ir ne
liūdėti iki ašarų. Nors musų1 prigulminga nuo svetimos įta- 
sųžinė ir širdys nesutinka su kos, kuri briaujasi į tėviškės
užgultu musų tėviškę smurtu, 
tačiau mes šiandien esame per- 
silpni pasipriešinti demoniškam 
“žvėries” instinktui.

Gyvendami svetur, toli nuo 
laužomų savo noru pasirašytų 
sutarčių, nuo beprotiško slėgi
mo mažųjų tautų savo naudai, 
mes jaučiamės nors tiek lai
mingi, kad gyvename laisvoje 
šalyje ir galime laisvai ilgėtis 
savųjų, ar vaizduotis (nors ir 
su liūdini atodūsiu) savo buvu
sių laisvų tėvynę, gėrėtis prisi
minimais, jos gražiais laukais, 
miškais ir sodybomis, kurios 
dabartiniu laiku nudažytos 
skausmo varsomis dėl užgulu
sios neteisybės, kurią reikia pa
kelti ir dėl jos kentėti.

Mes Kanadoje gyveną lietu
viai turime būti dėkingi šiai 
šaliai ne tik už tai, kad ji mus 
priglaudė, bet ir už tai, kad ji 
mums suteikė pilną politišką 
laisvę. Vienok dažnai žmones 
naudodamies laisve bando eiti 
toliau įstatymais nurodytu ke
liu ir savo neprotingu elgesiu 
pasirodo neverti pasitikėjimo.

Laimė, kad lietuviai Kanado
je dar nėra praradę pasitikėji
mo, jie visame kame bando 
būti lojalus. Butų budinga, kad 
mes savo vardą visad gražiu 
palaikytumėm.

Atsiranda žmonių su gerais 
norais. Jie niekieno neragina-

Bet tėvas nepadarė abiejų pa
reiškimų vienu ir tuo pačiu lai
ku ir nesiuntė savo vaiko kalti 
vinis į kaimyno tvorų. Bet 
spręsdamas iš vaiko žodžių, 
kaimynas manė, kad tėvas lie
pė vaikui taip daryti. Vaikas 
kartų išgirdęs vienų išsireiški
mų, ir kitų sykį, pats nutarė, 
jog jam bus saugiau žaisti su 
kaimyno tvora.

Yra daug tokių atsitikimų. 
Maži vaikai dažnai supykdė 
kaimynus ir net šeimos narius. 
Viską, ką jie mato ar girdi, jie 
visiems pasako; net pasako ir 
kuo greičiausia. Viskų jie atpa
sakoja teis ngai ir tiksl ai, be; 
kartais sumaišo laikų, kai; 
viršminetame pavyzdyje. Ir ta 
da kyla tarp kaimynų nesusi
pratimai.

Tada reikia atsiminti, jog 
nėra saugu priimti mažų vaikų 
žodžius kaip grynus faktus, nes 
vaikai kalba be atsargumo. Tų 
atsargumų vaikas gauna tik iš 
gyvenimo patyrimo. Dėlto rim
ti žmonės nesikarščiuoja dėl 

gyvenimo eigų.
Kad palaikyti musų tautų 

garbingų, kad parodyti pasau
liui, jog lietuviai ir liks garbin
gais lietuviais, su laisva ir de
mokratine Lietuva, ’ ji noriai 
padovanojo labai budingų ir 
gražų lietuviškų kostiumų To
ronto muziejui.

Kostiumas į turiningų ir di
dingą muziejų tapo priimtas su 
tam tikromis iškilmėmis, daly
vaujant muziejaus pareigū
nams, lietuvius atstovaujančiam 
garbės konsului p. G. L. P. 
Grant-Suttie ir labai mažam 
būreliui lietuvių.

Kostiumas amžiams bylos 
žiūrovams, kad jis yra atgaben
tas iš mažytės, bet puikios ša
lies, kurių puošia kvapios pu
šys, kurioje ne vienas ir sveti
mos šalies žmogus rado sau po
ilsį gražiausiose Neringos kopo
se bei malonumų viliojančiam 
pajūry. Jis visad liudys lietu
vių pasitikėjimą, kad ateis lai
kas, kuomet neteisybė bus ati
taisyta ir musų tautos skriau
dos bus kartą ant visados pa
laidotos !

Šis M. Žilaitienės žygis turi 
būti brangus visiems lietu
viams, nes jis didvyriškai įro
dė, kad išeivijos lietuviai visad 
herojiškai stovės už lietuviško 
krašto dvasią, už lygias teises.

M. Žilaitienė paeina iš Me-

Naujienų Įkurtuvių 
“šeimininkės”

Tautiškomis sukniomis pasi
puošę “Naujienų’’ “moterų šta
bo” narės, kurios sveikino sve
čius ir jiems aiškino “Naujie
nų” įstaigos skyrius atremon
tuoto namo įkurtuvėse rūgs. 21 
ir 22 dd. Nuo kairės: pp. Ju
lija August, Nora Gugis ir Mil
da Vaivada. Paveiksle nėra p. 
Adelės Orlowskis, jauniausios 
“N-nų” raštinės tarnautojos. 
Fone matytis dalis gėlių, ku
rias “N-nų” draugai prisiuntė 
įkurtuvėms.

4--- 4--------Alim. '*

Kino-TeatraS
(MOVIES) 
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“Brigham Young” Chicago 
teatre šių savaitę yra gražiai 
nufotografuota istorija Mormo
nų emigracija per Jungtines 
Valstijas į vakarus, kur jie ap
sistojo Salt Lake City. Ten jie 
ir įsikūrė pagal savo vado Brig
ham Young planų.

Gamta puiki, bet tų emigran
tų tikslas netaip pilnai įtikinan
tis. Mat, mormonai tikėjo į 
daugelį dalykų, dėl kurių skau
džiai susikirto su visais kitais 
gyventojais, ir šio veikalo kū
rėjai nepaėmė užtektinai tvir
to nusistatymo, ir taip prara
do ir geriausius' argumentus 
priešų ir kilniausius įsitikini
mus tikinčiųjų.

Dargi Dean Jagger, kuris lo
šia Brigham Loung rolę, pasie
kia savo didžiausio dramatiško 
momento veikalo pradžioj... 
taip kad po to viskas rodos 
silpna prie jo prilyginus.

Tad “Brigham Young ’ turi 
trukumų, bet scenerija įvertin
site, taip kaip ir paminėjimo 
vertus pasirodymus Vincent 
?rice ir Dean Jagger šioj isto
riškoj dramoj. Be jųjų pama
tysite Tyrone Power, Linda 
Darnell, Brian Donlevy, Jane 
Darvvell, Mary Aster.

Ligi kito ketvirtadienio...
Suzanna Viliutė.

Rožės laikysis šviežios daug 
ilgiaus, jeigu nuskabysite jų 
digliukus. Tuomet jos sugeria 
dauginus vandens. Dar pagelbs
ti, jeigu rožių koteliai yra iš- 
tryžai nupjauti su peiliu.

lagiškių k., Tauragės apskr. Į 
Kanadą atvyko tik 1938 m. Už 
įamžinimą lietuvių vardo To
ronto muziejuje M. Žilaitienė 
bent vietinių lietuvių turėtų bū
ti tinkamai pagerbta. —0. I.

BARBARA DARLYS 
SVEIKSTA

Artistė-dainininkė Barbara Dar- 
lys sveiksta ir stiprėja po 

sunkios operacijos 
k,

Džiaugėmės sužinoję, kad 
musų artistė-dainininkė Barba
ra Bernotaitė Darlys, kuri prieš 
kelias . savaites turėjo sunkių 
operacijų, gražiai sveiksta. Šio
mis dienomis ji ilsis savo sesu
tės, Vandos Petrulienės, puikia
me ūkyje Orland Parke, čia 
būdama globoj ir priežiūroj 
savo mylimos mamytės, p. B. 
Bernotaitienės, ir sesulės Van
dos, su šeima, iš vienos pusės, 
ir žavingos gamtos iš kitos, nė
ra. abejonės, kad musų Brone 
labai greitai galutinai pasveiks, 
sustiprės sveikatoj ir sukaupus 
daug energijos galės stoti dar
ban musų šio sezono muzikalėj 
veikloj.

Be abejo, jos patyrimai Eu
ropoj, kur ji išgyveno ir dai
navo kaip operoj, taip ir kon
certuose ir per radio, suvirs 
tris metus, yra pageidaujami 
ir gali suteikti daug naudos 
musų artistiškame pasaulyje.

Linkime Bronei kuogreičiau- 
sio pasveikimo ir laukiame jos 
grįžtant musų tarpan.

(tį Kolega.

GERAI šEIMIN,NKeMS 
ŽINOTI, KAD:

Jeigu laikrodžio taksoj mas 
veikia ant kieno'nervų, tai rei
kia užvožti ^tikljnį bliudų ant 
tokio laikrodžio. (Per stiklų ga
lima matyti laikų, ir nesigirdės 
takšėjimas.

• lo

jali laikas valyti savo rude
ninio švarko kailinį kalnierių, 
jeigu tų nepadarėt prieš sude
dant maišan arba skrynion per 
vasarų. Tokiam valymui su šil
dykite “cornmęal” lėkštam 
puode ir su pirštais gerai įtrin
kite tų “cornmeąl” į kailį. Po 
dviejų dienų išpurtykite arba 
lengvai iššukuokite su švelniu 
šepetuku. Jeigu kailis labai su
nešiotas, gal reikės tokių pro
cedūrų pakartoti.

Kaiimynka.

Veda Nina
Sušukavimas tinkamai plau

kų ir priežiūra veido yra tik
tai paviršutinis pagražinimas. 
Jūsų charakteris ir asmenybė 
yra jūsų nepakeičiamas grož’s.

Linksmas veidas atšviečia sa
votiškų malonumų ir grožį. 
Rustus veidas, piktumo ir kri
tikos pilnas, nors ir labai gra
žios išvaizdos, yra aptemęs su 
nepasitenkinimu ir visas gražu
mas tame pražūsta.

Kiekviena moteris turi savo 
rūpesčius ir vargus savo kas
dieniniame gyvenime. Todėl ne
varginkite savo draugių pasa
kojimais apie savo sunkų liki
mų arba apkalbėjimu kitų ypa
tų. .

Kada esate draugijoj, bukite 
linksma, ir vien tiktai gražius 
tarimus darykite apie jūsų 
draugijoj nesančius. Pamatysį- 
te, kaip patys linksniai pralei
site tą laiką ir kokį malonų įs
pūdį paliksite savo drauguose.

Ona.

Maistas
(Iš Vandos dienoraščio)

Veda MORTA RUGIENI

(Tęsinys)
Alfredas (turiu prisipažinti, 

kad iki to laiko jau buvom 
padarę tiek pažangos, kad 
ėmėm vadintis vardais), taigi, 
Alfredas tarė norįs stoti į mo
terų pusę (visos jam gražiai 
paplojo). Neimdamas daug pa
vyzdžių iš praeities, norįs pa
pasakoti paprastą gyvenimo at
sitikimą, kuris įrodo, kad kiek
viena moteris, nors kaip ją 'va
dintum bailia ir silpna, reika
le moka pasielgti drąsiai ir 
tiesiog didvyriškai. Jeigu pa
liečiami asmens, kuriuos ji my
li, tada ji nebijo jokių pavojų, 
jai grasinančių, kad galėtų 
juos, tuos asmenis išgelbėti.

— “Taigi, vieną gražų rytą, 
tiesiog sakant, šįryt einu miš
ku. Gražu, smagu, gegutė ku
kuoja...”

— “Gegutė per šv. Oną?”
— “Kaži kokia gegutė!”
— “Geriau prisipažink, kad 

svajojai apie kokią mėlynakę 
“gegutę!”

— “Nekliudykit, ei, išdykė
liai,” sušuko Onutė.

— “Įsivaizduojam, įsivaiz
duojam,” tarė visada rimta Elė. 
“Profesorius eina mišku, me
džiai linguoja, lakštutės ku
kuoja, gegutės čiulba...”

— “Varlės kurkia,” dadėjo 
kaži kas iš kampo.

Visi susijuokė.
— “Beeidamas mišku,” tęsė 

Alfredas, “pamačiau.”
— “Dėl Dievo meilės, nesa

kyk!” pertraukė baisiai išsigan
dęs Janonis.

“Kodėl?”
“Per • daug mergaičių, per 

mažai vandens”.
“Vandens ? Kam ?”
“Vanduo — apalpusioms gai

vinti. Juk aišku, kad Alfredas 
pamatė kaži ką baisaus”.

“Begėdis Petras!” suklego 
mergaitės. “Jis tai vis neiš
kenčia ką nors pikto ant mus 
nesugalvojęs!”

“Gerai, nutylėsiu, ką pama
čiau. Tik pasakysiu, kad tai 
buvo labai įdomus mokslui da
lykas, tai nieko nelaukęs susi- 
rišau į nosinę ir įsidėjau į ki
šenę. Išėjęs iš miško, tiesiai 
pasukau pas Tadą, kaip buvom 
susitarę. Atėjus Tado tėtė iš
sivedė mane į sodą prie bi
čių.

Tuo tarpu j kambarį įėjo 
panelė Vanda. Ir galit supras
ti, koks buvo jos išgąstis, kai 
ant sofos šalia pusiau parvir- 
tusio brolio pamatė besirangan- 
čią — gyvatę, kuri iškėlusi 
galvą, rodos, žvalgėsi, kurion 
vieton Tadui kirsti. O šis skai
tė laikraštį ir jos nė nematė. 
Mus Vandutė baisiai bijo gy
vačių, bet pamačiusi, koks pa
vojus gresia broliui, užmiršo 
savo baimę ir pagriebė gyvatę 
nuogom rankom. Mintys pynė
si: kas dabar? Mesti ant že
mės? — įkąs į kojas! Į stal
čių! Bet kol ten įmetė, gyva
tė kirto į ranką vieną, antrą 
kartą, pasirodė kraujas, pribė
go Tadas, ėmė šaukti mane, 
atbėgau aš...

Julija Augustas. “Naujienų” administracijos knygvedė, su didžiuliu “cauliflower” grybu, kuris buvo atrastas prie .pat Chicagos, Northsidės miškuose. Pasirodo, kad dideliems grybams rasti ne visuomet reikia važiuoti toli nuo miesto.* —o—Dabar yra pats grybavimo sezonas. Štai poras receptų grybams parupštį:
Kenuoti GrybaiGrybus (kelmučius) reikia gerai perrinkti, ir vartoti tik visai sveikus grybus. Gerai nuplauk, supjaustyk didesnius grybus ir užpylus vandens gerai nuvirink (nemažiaus kaip 10 minučių ir ne daugiau kaip 15 minučių). Nusunk ir dar kartą nuplovus gerai užsudyk (druską galima nuplauti kuomet gaminsi grybus) vartojant tik užtektinai vandens, kad grybai butų valni ir neprisviltų, ir dar kartą atvirink. Supilk karštus į karštus sterilizuotus stiklus ir tvirtai užsuk.“Cauliflower” grybus prirengti taip .pat tik reikia virti nemažiaus kaip P/2—2 valandų. Vandenį virinant reikia mainyti apie tris kartus.
Marinuoti Grybai3 kvortos virtų grybų3 puodukai actoPuodukas cukraus3 dideli svogūnai, jei kas nori2 šaukštukai all špice įrišti į švarų skuduriukąSudėti all špice ir actą ir juos užvirinti, pridėti svogūnus, druskos ir cukrų ir grybus ir juos pavirinti 10 minučių. Su.pilti į karštus stiklus ir juos užsukti.* —M. B.MADOS

Veda Nelda Gražiutė
Kailiai loš svarbią rolę šio 

sezono kostiumuose
Būdavo laikai, kada moterys 

dėvėdavo kailius dėl šilumos. 
Bet šiandien kailiukai labai 
daug naudojami dėl pasidabi- 
nimo ir šiaip pridėčkų prie kos
tiumų.

Kailis šiemet bus nešiojamas 
ant pirštinaįčių, arba maišiukų 
ir rankovių galų, nekalbant jau 
apie skrybėlaites. Gėlės iš kai
liukų puoš jūsų petį, arba kai
lio padirbta sagutė priduos to
no jūsų paprastai skrybė'aite:.

Daugumą šių padabinimų ga
lima naudoti po vieną arba du, 
trys jų padaro daugiau efekto.

» Sena airių 'patarlę sako, kad 
galva tik tuomet pasidaro dide-Įdabar viskas butų įvykę, 
lė, kuomet protas nustoja au- 
gęs-tobulėjęs.

“Tai menkniekis”, tariau.” 
Kiekviena iš jūsų mano vietoj

“Vanda, Vandute! musų did
vyrė! Oi, kaip baisu! kaip ne
bijojai!” — visi apsupo mane, 
ėmė klausinėti, mergaitės ma
ne glostė, ramino, lyg, rodos,

butų tą patį padariusi,” tyčia 
pabrėžiau. “Kiekviena”.

“Ar buvot pas daktarą?” su
šuko Onutė.

“Nereikėjo. Gyvatė buvo ne
nuodinga, visiškai nekaltas su
tvėrimas.”

“Nenuodinga! Ačiū Dievui!” 
“Bet Vanda to nežinojo.” 
“Kaip ji pateko į kambarį?” 
“čia mano kaltė,” Alfredas 

atsakė. “Minėjau, kad radau 
miške, ir kadangi tai buvo re
tos rus es padaras, jau beveik 
išnykęs, nekaip neiškenčiau 
nepasiėmęs. Vėliau abu su Ta
du įlandinom ją į dėžutę ir pa- 
dėjom ant staliuko. Bet gyva
tė kalėjime nerimo, išsirangė 
iš dėžės ir nukrito tiesiai ant 
sofos, kur gulėjo Tadas.”

“Ar matot, vyrai? Ei vyrai, 
mes nugalėjom!” šaukė mote
rys.

“Kas bailus dabar?”
(Bus daugiau)

Pagerinkime savo 
kalbamaji baisa 

4. vv v

Rašo P. M. P-te
Mažai yra ypatybių, kaip mo

teryje, taip ir vyre, kurios yra 
malonesnės, už aiškų, minkštą, 
gerai moduliuotą balsą. Daugy
bė žmonių ima dainavimo lek
cijas vien tik tam, kad page
rinti savo kalbamąjį balsą, su
prasdami, kad ši ypatybė kaip 
moteriškei, taip ir vyrui yra 
nemažu socialiu turtu. Turėti 
gabumą gražiai kalbėti yra, be 
abejonės, labai svarbu ir biz
nio pasaulyje.

Nėra priežasties, dėl kurios 
kiekvienas iš musų negali turė
ti malonų, tobulo tono balsą. 
Didžiausias iš visų oratorių, 
Demosthcnes, buvo apsunkin
tas labai nemaloniu balsu ir su 
žymiu minkštumu, kuris, be 
abejo, labai trukdė jo kalbai. 
Per aštriausią savidiscipliną jis 
nugalėjo šiuos defektus ir pa
darė savo balsą grožio dalyku.

Gerinant balsą reikia atkreip
ti dėmesį į toną ir į žodžių tar
mę. Gilus, švelnus tonas yra 
visuomet malonus, žinoma, ne 
per žemas, kad būti girdimas, 
bet tik minkštas ir aiškus. Tai 
yra balsas, kuris ateina iš kru
tinės, ne vien tik galvos ir gerk-

Balsas turi būti natūralūs, 
neįtemptas arba nuduotas. Rei
kia kalbėti švelniu, tyliu, tur
tingu balso tonu visuomet, be 
pauzos mąstymui apie tai. Tas 
galima atsiekti per nuolatinę 
praktiką ir mėginimą. Gerai iš
auklėti žmonės niekuomet ne
pakelia savo balsus, net ir su
pykę, kadangi žemas, švelnus 
balsas yra kaip tik instinktyvė 
dalis jų gerai išauklėtos asme
nybės.

Ne visi mes galime imti dai
navimo lekcijas, kad turėti 
malonų toną balso, bet visi ga
lime praktikuoti aiškiai kalbė
ti, balsiai skaityti, laipsniškai 
išlyginti tuos šiukštumus balso 
ir kalbos — tobulinime gra
žaus, turtingo tono.

Jeigu praktikuosime balsiai 
skaityti prieš veidrodį ir drau
gausime su išlavintais žmonė
mis, kurie gražiai kalba, netru
kus pagerinsime ir turėsime 
malonų kalbos balsą.
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“Daredevils’yDrąsuo^iai” Kurauskas ir 
MčKenzie žinomi visoj Amerikoj

ii i ...1|ĮĮPWU|!II

JUUJIENOS, Chidag^ III

K

Ameriką.
SiTUATION WANTĖD 

Ieško DarboDarbininkai CLASSIFIED ADS.
I u m ...........................a ■ ~ ,

HELP WANTED—MALE 
Darbininkų Reikia

BILE KURAUSKAS

Nepaprastai ir ne šiaip 
drąsus žmonės yra Bob 
KenZie, Bill Kurauskas ir

drąsius žygius su automobi
liais atlieka.

pamatyti “stebuklų 
mobiliais, kuriiuofc 
bus užmiršti.

#u auto- 
nfeiėngVa “Automobilių

B

sau 
Mc- 
bu- 

sek-
madienį išpildys “Automobilių 
Blitzkriegą” skaitlingai lietu
vių publikai Liberty Grove 
darže, Willow Springs, III.

Jų vardai žinomi taippat 
gerai ir Chicagoj, ir Los Ange
les, Californijjj ir rytinėse 
valstijose. Jie dar visai Nese
niai į1 cYucago atvyko’ iš Čali- 
fornijos, ir kelyj išpildė visą 
maršrutą pasirodymų tolihių

apylinkių miestuose.
Šimtai Tuksiančių Juos Matė.

Šimtai tūkstančių publikos 
yra juos matę garsiuose auto
mobilių lenktynėse ir stadio- tiktai 25 centai 
nuošė, kur jie paprastai savo Už tą mažą sumą publika gaus

Bet šį kartą jie bus nei sta
dione, nei automobilių lenkty
nių lauke, bet musų gerai ži
nomam paprastam > piknikų 
darže, “Liberty Grove“... Ka
dangi pildydami savb aktus 
jie niekad nėra tikri, kad iš
liks gyvi, tai už savo pasirody
mus noroms-nenoroms jie yra 
priversti reikalauti gana dukš- 
tą atlyginimą. Ret šį kartą per 
drąsuolį lietuvį Bill Kurauską^ 
kuris paeina iš Bridgeporto, 
pasisekė juos gauti lietuviš
kam parengimui už atlygini
mą, kuriam nereikės labai 
aukštų bilietų kainų. Tikreny
bėje, bilietai bus labai žemi— 

asmeniui, ir

Yrd Išbdžinėję Visą

Rdb MėKriiižiė, Kufftuškas 
su savo palydovais yfri šiirriri- 
gę dfba dalyvavę paširbdy- 
mridsė kaip jari riiiriejiririiri, Ca- 
lifdrhijbj, tolimuose vakariuo
se, kiekvienam didrišniarti 
rriieste nuo Califorhijos iki 
Chicagos; yra btiVę Indianoj, 
Ohio; Nriw Yorke, Pennsylva- 
nia ir kitose valstijose —Pitts- 
bUrghe, Buffalb; Glevfelande, 
St; Louiš; beveik kiekvienam 
didesniam Amerikos mieste. 
Ir visur jie sutraukė dešimtis 
tūkstančių publikos.

Taigi, jie tikisi; kad sfeknia- 
dienį tūkstančius Sutrauks ir 
į Liberty Daržą, kuris dabhr 
yra s<pecidliai paruošiamas jtj 
žygiams.
Bus Ambiildhsctš, Daktarai.

Beje* sekmadienį ten drą
suolių apsaugai bus ambulart- 
sas, taipgi apžiūrėti mažas 
žaizdas, kuriiį vistiomfet btmd, 
ir suteikti pirmą pagalbą dide
lio sušižriidinio atsitikime, bus 
keli daktarai. Jie, žinoma, ne
atsisakys duoti pagalbą ir žiū
rėtojams, kurių nervai riebūs 
ganėtinai stiprus. Bet tokių at
sitikimų greičiausiai nebus. 
Jeigu diena bris laiminga drą
suoliams McKenzie’ui ir Ku- 
rauskui, ir kitiems jų talkinin
kams, tai jokie nelaimingi įvy
kiai jų neištiks.

Svarbus 
Dokumentas

Pučia Trimitus 
Ir Muša Bugnus 
Gana Sutartinai

Ddrbthitiktii, KUEie Martinus 
“Automobilių Bliizkriėgė“ 

Liberty Grove Darže 
Pareuyihie, Spalių D Dieną>

Visi čidiiais įvaridihti asme
nys iri kiti; ktiriiė yra paskirti 
iš ėhdritp prašomi sitširiihkti į 
Liberty dafŽą- hri Vėliaus 1(1:00 
vub ryto.

Rdčidhas 
Mr. SlcUrkis 
Ai Narbutas 
i. Dučkoriuš 
& ShaikuS 
Ui Gdlskis 
R. SHalkiis 
J. Martinaitis 
J. TUmOsa 
Arthur Tumosa 
Ai Vi lis 
J. Ascila 
P. švelnis
J. Gumauskas 
M r. Jašmontas
K. P. Deveikis 
J. Milaševičius 
Mr. Dainius 
M. Kondroška 
A h Sthotelis

B. B arUi S kis
B. Shumakaris

PRIE VIRTUVĖS:
K. RAjpkevičienė
Elizabėth Bachuniėhė
Mrs. O.Vilienė
B. Laiidaite
Mrs. Radišauskieiiė '

PRANEŠIMAS CHORAMS

—-MUsų Skriityiojai—

Musų gerbiamo dienraščio 
“Naujienų’’ špaltose dabar jau 
gdiia ilgoką laiką eina straips
nis fjo antgalvni “Ispanų Ldtsr 
vės Kova“. ,Tikrai, tai įdomus 
ir svarbus istoriškas doku
mentas, kuris ne tik verta a ly
džiai iperskaityti, bet butų be
galinė nauda kiekvienam tu
rėti šilą “Ispanų Laisvės Ka
bos” dokutrientą Savo, archyve, 
jei, žinoma, butų atspausdinta 
knyga; Bet ar bus atspausdin
ta ir išleista krtyga? Spėju; 
kad knyga butą gana storia it 
brangiai dtseitų atspatisdinti. 
Tbdėl dr “Natijiėnos” galėtų 
ir pajėgtą tą (Idribą atlikti?

O gal šiuo reikalu pasifrti- 
piritų ir gal prieitą gėrą re-

Žėiiidičią Kultūros Benas

Rugsėjo 30-tą d., Hollywood 
Inu svetainėj ri, 2417 W. 43rd 
Si., įvyko Žemaičių Kultūros 
Kliubo Reno pirmd repeticija. 
Susirinko apie 9-ni muzikan
tai ir po vadovybe Juozo Gru
šo darė pirmą praktiką.

Iš šios praktikos pasirodė, 
kad visi Beno nariai yra pa
tyrę muzik'dntai ir gana su
tartinai pučia savo įhstrumen- 
tus.

Sekanti repeticija įvyks spa
lių 16-tą d., toj pačioj svetai
nėj. Tą dieiią įvyksta Žemai
čiu Kiilttiros Kliūbo susirinki
mas- PO susirinkimui Žemaičių 
Benas darys praktiką ir šokių 
mėgėjai galės pasišokti, o na- 
riai-ės galės pasigėrėti ir pasi
džiaugtų kad musų kliubo 2- 
jų metų gyvavinib laiku, kliu-

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ. 
Esu senyvas, galiu dirbti visokį 
darbą apie namus. Praneškite: J. 
Kazlauskas, 4680 N. Kasson Avė.

- -----  ....
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
MERGINA ABELNAM GASPA- 

DINIAVIMUI, mažiau 35 metų. Gy
venimas vietoj. $10. 121 Woodside 
Road, Riverside, III. Riverside 6688.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Nėreik virti. Yra kūdikis 
Nuosavas kambarys su maudyne. 
1100 Columbia Avė., BRIargate 
9424, Šolomon.

CROCHET BEADERS
Patyrė prie aukštos rųšies drešių 

siūVimo. Didelė alga.
BLUM’S VOGUE, 

624 So. Michigan Avė., 3 aukštas.

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
L O O P 

EMPLČYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD.

MififT llfililiiil lihilihom i...i
FOR RENT—IN GENERAL

Renddai—Bendrai
RENDON 3 KAMBARIAI, su 

furničiais ar be, dėl vedusių be 
vaikų arba nevedusių. 2 aukštas, 
3125 Wėst 38th St.
,i m ii. i ■ wi.į > ii. i............. i? i

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai irĮtaisai Pardavimui
PARSIDUODA PIGIAI bučernės 

fikčeriai. Viską kartu arba po vieną 
dalyką. Šaldytuvas, ledų mašina, 
refrigeruotas kaunteris, ir tt. 1008 
W. 54th St., kampas Morgan St. 
BOUlevard 6999.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ KUL- 

įTUROS DR-JOS mėnesinis susirin- 
bas išaugo iki 400 nariu ir iau kimas įvyks ketvirtadienį, spalių 

. 13 d., 7:30 vai. vak., Liet. Darbininkų
įstengė šutvei ti savo beną. svet., 10413 So. Michigan Avė.

Dari nepridavė vardų:
Birutės ęiioras—10 vyrų

10 merginų./
Kidturos jRatėlio Choras—10 

vyrų ir 1(1,merginų-
“Naujos 'Gadynės“ Choras— 

10 vyrių ir 10 merginų.
“Pirmyn” Choras —10 vyrų 

ir 10 hiegginų. ir Chicagos 
Lietuvių Vynų Choras. ,— 10 
vyrų;

Gerbiamų chorų prašome 
paskirti atsakominguS 'darbi
ninkus, kurie apsiims pafda- 
viilėti įžangos bilietus ar su
tiks stoti prie kitų darbų; 
pfdšbm. Kad į daržą atsilan
kytų laiku ir užsiregistrribtų

ir

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Laiko Beno repeticijos Alex 
Miller, 4258 So. Western Avė., 
tavernų savininkus, atsiuntė 
muzikantams gėrimų ir pasvei
kino Beną. Kad atsidėkoti Alex 
ui Milleriui, po praktikos visas 
Benas užsuko į jo įstaigą ir su
grojo jam Žemaičių Maršą.

Kurie pageidaujate priklau
syti prie šio Beno, atsilankyki
te į sekančias praktikas arba 
kreipkitės pas Beno direkto
rių, Juozą Grušą, 3549 So.

YardsHalsted St 
2032.

žeihdičių Kultūros Kliubo 
pirihininkas
—Steponas Narkis '

—S. Dilis, Rašt.
226 West HOth Ėl.

MORNING STAR KLIUBO mė
nesinis susirinkimas įvyksta spalių 
3 d., 8 vai. vąk., Grigaičio svetai
nėje, 3800 West Armitage Avė. Visi 
nariai privalote atsilankyti, nes 
yra svarbių dalykų aptarti įr bus 
išduotas raportas nuo išvažiavimo.

—M. Chfepul, Rašt.
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO bertaininis 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalių 4 d., 7:30 vai. vak., Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Susirinkimas labai svarbus, visi 
nariai atsilankykite. Kurie pasilikę 
pusmečio mokesčiu malonėkite ap
simokėti. —S. Kunevičius, Rašt.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL
POS KLIUBO mėn. susirinkimas 
įvyks spalių 6 d., Hollywood svet., 
2417 West 43rd St., 12 vai. dienos. 
Malonėkite atsilankyti.

—Heien Chapas, Rašt.

PARDAVIMUI TAVĖRNAS, se
nai įsteigtas, ant gero kampo. 1724 
West 47th St.

REAL E8TATE FOR SALE 
Namai-žfemė Pardavimui

SU $100 JUS PRADEDATE 
įgyti nuosavą namą, 6 kambarių, 
visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
namai. Tik keletą minučių nuo Oak 
Park. Maži mėnesiniai išmokėji
mai. Box K51, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PLATUS LOTAS, 
7232 So. Campbell Avė., visais pa
gerinimais, visi taksai užmokėti.

KITAS LOTAS ant Rockwell 
gatvės, 1 blokas nuo 63-čios.

ŠTAI DU LOTAI: už vieną $525, 
arba $1000 už abudu. Visais pageri
nimais ir visi taksai užmokėti. Visi 
turi būti .parduoti šią savaitę. Char
les Urnick, 2500 W. 63rd St., PRO- 
spect 6025.

Chicag-os Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
rai Avė.; Pirm, pagelb.—John 
YUknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt;—V. Manikas, 17 S. 
Springfiėld Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napdleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

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

Rockvvell St., tel. Rėp. 7£)29; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des-
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rast., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šėrpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair- 
fiefd Avė.; T. Jahulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka; 3622 Su. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI.; Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, SUbaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

12 WARDO AMERIKOS LIETU- 
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO. VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitdriius—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turnėt 
—Pirriiin. Pagelb., 2541 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin. 

Ra£t., 2902 W. Pershing Rd.; P.
Montvidas— Kontrol. rašt., 4005 
So. Artesiąn avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Heien Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. RockWell st.; Dt. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 42!58 S'. Wėstėrn avė.; J. Jė- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią Sek
madienį, 1 vai. popiet, Holiyvvood 
,svėt., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: Frapk Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas JanushauS- 
kds—Kasierius. 3461 S, Morgan 
st.; Petras Martjžas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Rėksnis ir John Dou- 
nis: Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru-

PARSIDUODA COTTAGE, karš
tu vandeniu apšildomas. Lotas 30 
pėdų ir garažas. 4230 So. Talman 
Avenue.

Avė.; Vice pirm. J. D.
2520 W. 70th St.; Sek-
Julia Petraitienė, 812
St.; Finansų rašt. Jonas $3700. 

po 4 
$3850. 
po 4

$3900.

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

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman 
Simans, 
rotorius 
W. 33rd
Tenikaitis, 7011 So. Artesiąn Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St.; Kasos globėjas Ona 
Jokubauskienė, 4409 So. Arte- 
sian Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollywood Inn svetainė
je, 2417 W, 43rd St., 7:30 vah 
vakaro. *

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—pirih., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Kiltis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

VALDYBA LIETUVIŲ DEMOKRA- 
tų Klubo i5rto wardo dėl 
1940 METŲ SEKANČIA: Pirm.

Floyd J. Dowiat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajsvila, 6140 
S. Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St.; Fin. 
Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. Zekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petro!, 5945 S. 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S. Maplevvobd Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen- 
to Street.

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

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
£196; Vice-pirm.—feenis Lėkšna, 
3427 St>. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Hrospect 6249; Fin. Rašt.—- 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Kdmisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. artesiąn Avė. 
tel. Hėmlock S370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet, 2417 
W. 43rd St. tėl. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svėtainėjė.

DIDELI BARGENA1
Kas norite pigiai pirkti arba kas 

turite ką mainyti?
Namas su taverno bizniu tarp di

delių dirbtuvių. Kaina......
Brighton Parke—2 fialų 

kambarius...............................
Marųuette Parke—2 flatų 

kambarius, kaina ...........
Netoli sv. Kazimiero kapinių — 

6 kambarių namas, kaina.... $2900.
Atvažiuokite arba telefonuokite. 

Mes jums parodysim daug gerų 
bargenų. Galite pigiai pirkti arba 
mainyti ką jus turite.

C. P. SUROMSK1S
6921 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. REPublic 3713, 
vakarais PROspect 0176.

—Juozas Ė. Aglys.

*

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

BUtLDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

80 AKRŲ ARTI HART, Michi
gan, neišdirbta žemė bet puiki 
ukiui. Tik $1500 cash. A. G. Stahl 
and Co., 2737 Devon, HOLlycourt 
1500.

Ry^kevičių arba A. Rudiiiską. 
Taipgi vardus paskirtų darbi
ninkų prašome priduoti į Nau
jienas kaip galima anksčiau.

—T. Rypkevičius.

Draugija? Kaip ten nebūtų, bet 
knyga iš “Ispahų Laisvės

ANTANAS URNEŽIS
3428 LITUANICA AVENUE

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 30 dieną, 2:45 vai, po 
pietų, 1940 m., sulaukęs 43 metų amž. Amerikoj išgyveno 27 m.

Paliko dideliame nuliudime moterį Izabelę, po tėvais Tamo
šaičiu tę, sūnų Vytautą, seserį Heleną ir švogerį Valerijoną Šat
kauskus; du brolius Kazimierą ir brolienę Venslavą, Kastantą ir 
brolienę Anelę Urnežius; du šVogerius Joną ir švogerką Oną Tamo
šaičius, Antaną ir švogerką Elzbietą žilvičius, jų šeimas ir kitas 
gimines Amerikoj, o Lietuvoje 4 seseris: Veroniką, Valėriją; 
Agotą ir JUZėpą, 4 švogeriUS, jų šeimas, ir kitas gimines.

Priklausė prie Teisybės Mylėtojų Draugijos ir Chicagos 
Lietuvių Politiško Kliubo.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 3307 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalių 4 dieną, 8:00 vdl. ryto 

iŠ koplyčios į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velioiiio sielą, o iš ten bus bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Urnežio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinmą. Nuludę liekame:

Girti.

ti išleista.
Dėlei partliriniriid iri stiteiki- 

hib vietos “Natijienų” dienraš
tyje tokieriis brarigieiiis štriai- 
psriiaiiiS tariu “Ndujiriiių” re
dakcijai dešimtį iukstdilčių 
ačiū i

BB

JUOZAPAS RASHINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 30 d., 11:30 vai; ryto, 

1940 m., sulaukęs senybo amžiaus, gimęs Kaltinėnų tniėste, 
Tauragės apskrity. Amerikoj išgyveno 50 metų.

Paliko didėliame ntilirtdime moterį Marijoną, po tėvais 
Ričkaitę, sūnų Jliozapą ir 2 dukteris: Stahisldvą ir Viktoriją, 
žentus: Edward Swiantek ir Theodore Pierce, anukus Dolbres 
ir Theodore Pieree, švogerį Juozapą Ričkų ir jo šeimyną t ito- 
gerką Juozapiną Norušienę ir jos šeimyną, pusbrolį Juozapą 
Rashinskį ir šeimyną, brolienę Juzefą Rashinskienę ir Jievą Ra- 
šinskienę ir jų šeimynas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 669 W. 14th St Laidotuvės įvyks penkta
dienį, spalių 4 d^ 8:30 vai. ryto iš namų į Dievo Apveizdds par. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Rashinskio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinmą.

Nuludę liekame:
Moteris, Surius, Dukterys ir Giminės.

Laid. Direktorius J. F. Radžius, Tel. Canal 6174

KAŽiMtERAS YURAšKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spšllių 1 d.j 7:35 v. vakaro, 
1^40 iii., '■ sulaukus pusės ainž.; 
giihęš Lifet. KVedarnoš patdp., 
Tauragės apskr. Amferikdj iš
gyveno 27 mętus.

Paliko dideliame nubudime 
motei-į hjiafijotią pb tėvais 
Vaičėkauskaitę, šunų Stanis
lovą, marčią Ohą, duktetį 
Ėtbįiislavą Sams ir žehtą Ka
zimierą, 2 anūkės, 1 fihuką, 
brolį Juozapą, brolienę Onį 
if kitas giminės, draugus ir 
pažįstamus; Lietuvoje —sėšėrį 
Barborą.

kūnas pašarvotas 4536 Sp. 
F*aUIiha st., Tel. Yards 3655. 
Laidotuvės įvyks spalių 5 d., 
8 Vdl. ryto iš namų į šv. Kty- 
žiaUs patap. bažnyčią, KUrjOjė 
atsibus gėduiingbs pamaldos 
Už velionio sietą, O iš teri bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pinės.

Visi a. a. Kazimiero Ytiraš- 
ko giminės, draugai it pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėšė ir Su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir ateisVeikinimą.

Nuliūdę liekamė:
Moteris, Sūnūs, Duktė, Žėhtas, 

Marti ir Giminės.
Laid. Ditėkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741

Brightonparkiečių 
Susir-inkimas

-Mte.—---------------------

Šiandien; 8 Vai. Vak., pp. J. 
Zabukiį iiainiiosė, 2605 West 
43fd sifriritj įvyks reghliariis 
riiėhriširiis įfigliloh ParikoLie- 
iuvitj Moterių Kliubo stisiriitiki- 
rhas. Nriririš, ir ihotėrys, kuribš 
dari liripriiklatišotėj rišate pra- 
šoitlds atsilririkyti ir sii klitibU 
sUšipažititi. Gali priklaušyti 
visos lietuviškai kalbančios 
ttibtrirys bė amžiaus skiritunio.

ši drigarii^acija jietrinkuš įs- 
teigš mokyklėlę Brighton FMt- 
kė; kuridj mokiils lietuvių ir 
ahghį kalbos. —M. Carter.
<..................................... . ■ ' .

80 AKRŲ ABELNA FARMA El- 
bridge township, Ocearia apskrity. 
Bargenas už $3800, kuri yra likusi 
suma ant sulaužyto kontrakto. Di
delis kluonas ir namas, puikiam 
stovy.'

60 AKRŲ, moliuota ir smilčiuota 
žemė. Galima matyti dabar augantį 
derlių. Puikiam stovy, puikus bu- 
dinkai. Arti katalikų bažnyčios, į 
pietvakarius nuo Scottville, $3800. 
Hanson-Osborn, Hart, Michigan.

PARDUOSIU PIGIAU VERTĖS 
2(4 akrų farmą, su 4 kambarių 
namu, 2 aukštų vištinyčia, vištomis 
ir žąšimis, ir t rokų ir traktorių. 
Derlinga žemė. Elektra. 1 mylia 
nuo mokyklos, bažnyčių, miesto. 
Cpoper St., kbute 1, New Lenox, 
Illinois.
. ......................Iii 4 ■

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kielams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS

4180 Archer1 Avenue 
Photiė LAFAYETTE 5800

C J ZELVIS 
BUILDING KONTRAKTORIAI 
Statom naujus, ir taisom senus 

namus. Muro, cemento ir karpente- 
rystės darbus atliekam prieinama 
kaina. Lengvais išmokėjimais arba 
cash nupiginta kaina dabar. Taipgi 
apskaičiuojame ugnies nuostolius ir 
pa tarnaujam apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St. Lafayette 0331 
! -r- r- ..irn nu ■ „ į

VVHOLESALE FURNITURĘ 
Rakandą! ir. Įtaisai Parda vi m aj
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS. 
Sūnūs. 6343 S. Węstern Ava.. Chi- 
cago, iii. Phone Republic 6051.
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Išvežiotojai Bara 
Pienines už Pieno 
Kainų Pakėlimą
O Pieninės Bara Išvežiotoji^

Su vakar dieną visos Chica
gos pienines pakele pieno kai
ną keturiais centais už galio
ną, ir vieni! centu už pusgalio- 
nį. Už galioną dabar reikės 
mokėti po 44 centų vietoj 40c, 
o už pusgalionj 23 centus vie
toj 22. Kvortinio pieno kaina 
palieka kaip buvusi—po 13 
centų. (Visos šios kainos yra 
už pieną, pristatomą į namus).

Pieno išvežiotųjų unija va
kar išleido pareiškimą, kuria
me aštriai bara pienines už 
vėliausį kainų pakėlimą. Uni
ja sako, kad dar visai neseniai 
išvežiotojai sutiko su algų nu
muši m u—su ta sąlyga, kad 
pienas nebus pabrangintas. Iš- 
vežiotojai dabar gauna $436 
mažiau, negu gaudavo pir
miau, vienok pieninės savo 
prižado pieno kainos nekelti 
nesilaiko.

Pi e n i nių A r g amen tai
Pieninės atsakė, kad suma

žinus išvežiotojams algas, bu
vo sumažintos ir darbo valan
dos. Rezultate, dabar daugelis 

/ išvežiotųjų turi dirbti viršlaikį, 
ir tokiu budu algų bendra su
ma nesumažėjo. Todėl, jos 
(pieninės) norėdamos verstis 
be nuostolių, buvo priverstos 
noroms nenoroms pieno kainą 
pakelti.

Valdžia Tyrinės Pakėlimą
Federalės valdžios specialia 

prokuroras Chicągoj, Leo Tier- 
ney, vakar paskelbė, kad jis pa
darys šito naujo pieno kainų 
pakėlimo tyrinėjimą.

Faktas, kad visos; pieninės 
kainą pakėlė vienu ir tuo pa

čiu laiku labai atsiduoda mono
polio dvasia, ir atrodo labai 
įtartinas. Tik porą savaičių at
gal pieninės prižadėjo valdžiai 
visų monopolistinių metodų biz- 
nyj atsisakyti — ir jų nebe
vartoti, t

Rado Dingusio 
Bridgeportiečio 
Automobilį
Misterija Darosi Vis Gilesnė
Prie Pulaski ir Maypole avė. 

vakar buvo atrastas automobi
lis, priklausantis brldgeportie- 
čiui Elvvood J. Carr, kuris kur 
tai pražuvo rugsėjo 12. Auto
mobilio viduj buvo atrasti ke’i 
sudraskyti čekiai, kuriuos Carr 
vežė bankan, jo tuščia pi n gi
nė ir vedybinis žiedas.

Carr yra vienas savininkų 
Carr-Moody lentų bendrovės, 
31st ir Halsted Street. Važiuo
damas bankan rug. 12 d., jis 
turėjo ir kelis šimtus dolerių 
piniga s, bet automobilyj jų ne
buvo nei ženklo. Misterija — 
kur Carr dingo, kur dingo pi
nigai — ikišiol dar ne tik nė
ra išaiškinta, bet darosi vis gi
lesnė.

Priims 4,705 
Jaunuolius 
Į C.C.C.

Illinois Emergency Relief ad
ministracija skelbia, kad per 
spalių mėnesį C.C.C. priims 4,- 
705 jaunuolius i savo stovyk
las. Aplikacijas reikia priduoti 
CCC raštinei, prie Archer avė., 
blokas į vakarus nuo Halsted 
street.

Galima užsiregistruoti dvie- 
1 jų metų terminui.

Rytoj Laidoja < 
Bridgep. Biznierių 
Antaną Urnėžj

Mirė Rugsėjo 30-tą
BRIDGEPORT. — Ryloj 8 

valandą ryto šv. Kazimiero ka
pinėse bus laidojamas senas 
Bridgeporto biznierius, Anta
nas Umėžis, 3428 So. Lituanica 
avenue.

Velionis m re rugsėjo 30 d., 
po ilgos ir sunk os ligos. Jis 
buvo apie 43 metų amžiaus ir 
Amerikoj išgyveno apie 27 me
tus laiko.

Paliko žmoną Izabelę, sūnų 
Vytautą, seserį, du brolius, ir 
daug kitų giminių. Velionis pri
klausė kelioms organizacijoms, 
tarp jų Teisybės Mylėtojų Drau
gijai ir Chicagos Lietuvių Po
litiškam Kliubui.

Laidotuvės prasidės iš Anta
no M. Ph Įlips laidotuvių koply
čios, 3307 L’tuanica avenue, 
kur velionio kūnas yra pašar
votas.

Laidoja J. Rashinskį
Taipgi rytoj tose pačiose šv. 

Kazimiero kapinėse bus palai
dotas 18-ietis biznier'us Juoza
pas Rashinskis, 669 West 14th 
street. Velionis paliko žmoną 
Marijoną Rashinskienę, sūnų 
Juozapą ir dvi dukteris, Sta
nislavą ir Viktor'ją. Kūnas yra 
pašarvotas aukščiau paduotu 
adresu. Sp.

Rado Nušautą 
Žmogų Miško 
Palapinėje

Deer Grove miškų prezerve, 
prie Dundee vieškelio ir Qu’n- 
tens aveųue, palapinėje buvo 
atrastas nušautas nežinomas 
apie 60 metų vyras, šalę kūno 
gulėjo mažas revolveris.

v A n.l(ENU-ACMEJ Telėphoto
CLEVELANDi C) — Sum- 

ner \Vclles, valstijos pasc- 
kretorius, išdėstė Amerikos 
nusistatymą Japonijos at
žvilgiu.

Migla Sutrugdė 
Lėktuvų Susisiekimą

Nors vakar dieną ir po pie
tų Chicagoj oras buvo labai gra
žus, bet anksti rytą miestą, bu
vo apgulusi tirštą migla. Ke
lioms 'valandoms buvo supara- 
ližuotas v;sas lėktuvų susis e- 
kimas, taipgi buvo sunku ir pa
vojinga važiuoti vieškeliais.

Šiandien, sako oro pranašas, 
bus giedra ir kiek šilčiau ne
gu vąkar. ,

.M ’

Illinois nacionalės gvardijos 
33-čios divizijos 108-tas medi- 
kalis korpusas skelbia, kad pri
ims tarnybon 13 gydytojų. Jie 
gaus $2,796 algos jei nevedę, 
o $3,152 jei vedę. Aplikantai 
turi būti tarp 21^ ir 36 metų 
amžiaus ir baigę pripažintą me
dicinos mokyklą. —

VAKAR CHICAGOJE
• 27 metų chicagietė, Phyllis 

G. Dalton alias Gunake, buvo 
nuteista trims metams kalėji
me už apkartotiną «narkotikų 
pardavinėjimą. 1938 metais ji 
buvo nuteista probacijai, bet jai 
nusidėjo.

• U.S. laivynas skelbia, kad 
Chicagos distrikte per spalių 
mėnesį priims -440 rekrutus tar
nybai karo laivyne. Aplikantai 
privalo kreiptis i rekrutavimo 
raštinę naujuose pašto rūmuo
se.

• Penki Chicagos “bukini” 
vakar užsimokėjo po $18.50 pa
baudos1 miesto teisėjui Padden 
už priiminėjimą pinigų arklių 
lenktynių lažyboms. Visi penki 
prisipažino, pabaudas užsimo
kėjo — ir išėję iš teismo tur
būt ir vėl grįžo prie savo biz
nio, kuris yra paplitęs po visą 
ChicagG'3 miestą nežiūrint kra
tų ir areštų.

• Prie 59-tos gatvės, Michi- 
gan ežere, ant seklumos buvo 
užvažiavęs didokas U.S. laivas 
“Peary”. Jis buvo labai pakry
pęs ant šono, bet tuglaiviams 
ir krantų sargybos laivams pa
sisekė “Peary” nuo seklumos 
nutraukti. Buvo prisibijoma, 
kad laivas apvirs.

• Sprogime pavojingai ap
degė ir vakar mirė malicrius 
Henry Erickson, 8608 Euchd 
avenue. Jis buvo 62 metų am
žiaus.

• Už nepadorų elgesį su 6 
metų mergaite Oak Parke teis
man yra traukiamas 21 metų 
jaunuolis Joseph Niemeyer, 
4354 Eis ton avenue. Jis jau bu
vo areštuotas ir teisiamas ke- 
l’s kartus už panašius prasi
žengimus.

• Dėl finansinių nepasiseki
mų ir silpnos sveikatos vakar

pasikorė 70 metų chicagietis 
Henry Shepherd, 6756 Cornell 
avenue. Kūną atrado žmona, va
kar rytą atsikėlusi eiti darban.

• St. Regis vlešbutyj, 516 
N. Clark st., vakar staigiai pa
mišo vienas svečias, skaudžiai 
sumušė viešbučio vedėją Ed- 
ward Anderson, jo žmoną Betty 
Lou, ir užpuolė mušti du ki
tus svečius, bet jį sulaikė ne
tikėtai atvykusi policija. Pami
šėlis yra 49 metų George Reid, 
iš Niles, Mich. Buvo uždarytas 
proto ligų ligoninėj.

• Vakar į New Yorką grand 
džiurės tyrinėjiman išvyko 
Paul B. David ir Kenneth Ash- 
ley, du viršininkai Building Ser
vice Employees International 
unijos. Jie bus kamantinėjami 
apie $118,000 trukumą unijos 
ižde. Pinigų išeikvojimu yra 
kaltinamas George Scalise, bu
vęs unijos prezidentas, kuris 
neseniai buvo nuteistas kalėji
mam

• Jaunas chicagietis Virgil 
Rawlings, kuris pereitą savai
tę nužudė savo meilužę ir vy
rą Jesse Oakes, .su kuriuo ją 
užtiko, vakar pasidavė teismo 
mielaširdingumui. Jam gręsia 
mirties bausmė, bet akyvaizdoj 
aplinkybių ir įvykio motyvų, 
teismas Ra\vlings’ą turbūt nu
baus ilgu kalėjimo term’nu.

• Vakar vakare Chicagos 
žydai pradėjo švęsti savo nau
jus metus — Roš Hošana.

• $50,000 bylos susilaukė 
Marion ir Mary Griskovich, sa
vininkai alinės adresu 13511 
Brainard avenue. Skundėja yra 
Loretta Williamson, 27 metų 
chicag'etė nuo 6415 Kimbark 
avenue. Ji sako, kad Grisko 
vich’ių alinėje, 1938 metais, pa
sigėrė 'vienas Peter Lambertus, 
ir važiuodamas namo automo
bilyj, jis įvažiavo į skundėją 
ir ją sunkiai sužeidė. Pats Lam- 
bertus nelaimėje žuvo.

• Už nužudymą savo meilu
žes, 41 metų tarnaitės Ruby 
Green, 36 metų chicagietis 
Ralph Redmond buvo nuteistas 
99 metams kalėjime. Nužudyto
ji tarnavo federalio- teisėjo J. 
P. Barnes namuose, 205 Spring 
st., LaGrange.

• Helen Seff bute, 3307 Dou- 
glas bulvaras, buvo susirinkęs 
būrelis svečių. Vidun įsigavo ir 
du neprašyti svečiai—plėšikai. 
Jie ištuštino visų svečių pini
gines, nuo šeimininkės atėmė 
$229, ir su $273 grobiu pabūgo 
— Seff’ienę ir svečius uždarę 
lavatorijoje.

• Bežaizdama prie besikū
renančio pečiaus- virtuvėj prie 
jo prisiglaudė 5 metų mergaitė 
Phyllis Gelber, 5430 Kimbark 
avenue. Jos rūbai užsidegė ir 
pirm negu motina, atėjo jai į 
pagalbą, mergaitė mirtinai ap
degė. Ners jau buvo pervėlu, 
bet dukters suknelę begęsinda- 
ma plikomis rankomis skaud
žiai apdegė ir jos motina, Irene 
Gelber.

• Prie 119th ir Vincennos 
avenue traukinys užmušė Ar- 
gyvenusį adresu 13410 South 
Western avenue, Blue Island.

O Rinkimų kampanijos rei
kalais vakar Chicagon atvyko 
prezidento Roosevclto sūnūs, 
Franklin D. Roosevelt J r. Jis 
čia tarsis su vietiniais demo- 
thur Heimbach, galvijų pirklį, 
kratais.

Išparduoda Buvusio 
Fabrikanto Turtą

Vakar iš licitacijos buvo iš
parduotas asmeninis turtas, 
priklausęs Emanuel Selz’ui, bu
vusiam fabr.kantui ir preziden
tui Selz-Schwab Shoe Company 
avalinės bendrovės.

Jis turėjo supirkęs didelį 
skaičių meno kurinių.

VAŽIUOJAM Į NAUJIENŲ

AUTOMOBIL BLITZKRIEGA
DALYVAUS: PIRMYN - BIRUTĖS - NAUJOS GADYNES - KULTŪROS RATELIO IR VYRU CHORAI

Spaliu-Ocli
6-tą D.
1940 m.

Jeigu pasitaikytų lietus, Blitzkriegds i
bus atkeltas kitai savaitei i

LIBERTY
GROVE
WILL0W SPRINGS, ILL.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI!

7 . o®

Drąsuolis Vairuotojas Su Mašina Nuverčia Degančią Sieną

Bus Duodamos

DOVANOS
KUR GALIMA GAUTI TIKIETUS?

■ JOS. F. BUDRIK, 
3409 So. Halsted St.

GEORGE NORBUT, 
. 35th ir Emerald Avenue 

NEW CITY FURNITURE MART, 
1646-48 West 47th St.

PAUL SMITH’S PALM GARDENS, 
4177 Archer Avenue

“NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St.

Ir nuo kiekvieno musų choristų.




