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VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Juros laivyno sekretorius 
Knox padarė labai svarbius pa
reiškimus apie tarptautinę pa
dėtį ir apie Amerikos galimy
bes įsivelti į karą. Kalbėdamas 
į naujai išleidžiamus karinin
kus, tarp kitų dalykų, jis pa
tvirtino, kad naujai sudaryta 
Vokietijos, Italijos ir Japonijos 
karo sąjunga yra nukreipta 
prieš Ameriką.

Amerika yra viena didžiau
sių kliūčių diktatoriškoms val
stybėms. Jeigu Anglija negalė
tų atsispirti šiems tarptauti
niams plėšikams, Amerika butų 
iš visų pusių apsupta. Didžiau
siu šių plėšikų laimėjimų butų 
Amerikos sunaikinimas.

Diktatoriai mano, kad musų 
kraštas gali būti priverstas 
klausyti geležinių jų nuostatų, 
nes niekad jie mus nesuprato. 
Jeigu mes busim priversti ko
voti, mes kovosime. Ligi šiam 
metui Amerika dar nepralošė 
nei vieno karo.

Tinkamai paruoštas karo lai
vynas šiandien privalo sugebėti 
sutikti priešą toli nuo musų val
stybės sienų ir sunaikinti jį.

Jeigu butų reikalas, tai ši 
va privalėtų būti vedama 
nu ir tuo pačiu metu dviejuose 
vandenynuose.

Anglijos užpuolimas ir Euro
pos nukariavimas privalo būti 
svarstomas turint domėj susi
dariusią realybę ir skubiai iš
spręstas.

Knox pabaigė savo pareiški
mus tvirtindamas, kad Ameri
kos laivynas šiandien yra vie
nas stipriausių laivynų pasau
lyj. Tatai jis įsitikino stebėda
mas manievrus Ramiajam van
denyne.

Amerikos vyriausybė, pada
riusi ilgą posėdį praeitą šešta
dienį, nutarė pakviesti tarny
bon 19,100 atsargon paleistų ju
rininkų. Laivyno sekretorius 
pareiškė, kad laivynas privalo 
būti pasiruošęs, nes gali būti 
pašauktas Amerikos valiai pa
reikšti.

Dabar Amerikos laivynas tu
rės 235,492 juros karininkus ir 
kareivius. Jeigu Amerika paro
dys savo griežtą 
atsispirti priešui, 
nereikės eiti.

Kongreso darbai
WASHINGTON, D. C., spa

lių 6 d. — Prieš porą savaičių 
pasigirdo balsų uždaryti šią kon
greso sepiją. Vakar tie balsai 
pasidarė)garsesni ir tvirtinama, 
kad ateinančią savaitę jis bus 
uždarytas. *

Bet paskutinių dienų įvykiai 
gali pakeisti šį nusistatymą. 
Japonų ministerių pareiškimai 
sukėlė susirūpinimo.

Respublikonų grupe reikalau
ja, kad kongresas nebūtų pa
leidžiamas. Demokratas Clark 
ir kiti jo draugai reikalauja, 
kad kongresas nesiskirstytų. 
Jis mano, kad sątyšyj su ne
aiškia tarptautine padėtimi, 
kongresas gali būti priverstas 
padaryti kai kurių pakaitų ka
riuomenėn šaukti įstatyme. Ga
li kilti ir karo paskelbimo klau
simas.

Neteisina Almazano
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nusistatymą 
gal ir karan

maliarijai iš-geresnio nesurado 
gydyti.' ’ * j

Dabar esančios kinino atsar
gos turima tiktai vieniems me
tams. Visa ši medžiaga buvo 
importuojama iš olandų Indi
jos. Jeigu japonai ten įsigalės, 
tai Amerikos sveikatos depar
tamentas gali atsidurti blogoj 
padėtyj. Dedama pastangos su
rasti kitus vaistus, kurie atsto
tų kininą. Tikimasi, kad jie 
surasti.

Orlaivis prieš 
submariną

bus
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Pirmas trobesys, pastatytas aukštojo mokslo reikalams Illinois valstijoje. Jis 

yra žinomas kaipo “Old Main” ir sudaro lyg ir centrą Illinois State Normai uni
versitetui. . Kalbamasis universitetas randasi Normai, III. Nuo 1935 m. universite
tas teikia visą eilę įdomių paskaitų, susijusių su mokytojų profesija.

Kelias į Normai ir kitas įdomesnes Illinois valstijos vietas yra aiškiai nužy
mėtas Illinois Road Map, kurį išleido vabtijoS sekretorius Edward J. Hughes. 
Skaitytojai kalbamą žemėlapį gali gauti “Naujienų’’ ofise nemokamai-

Trys vyrų klasės

WASHINGTON, D. C., spa
lių 6 d. — Užsienio Departa
mentas pareikš, kad Amerikos 
vyriausybe nepripažįsta gen. 
Almazan pretenzijų į Meksikos 
prezidentūrą. Kai Meksikos par
lamentas paskelbė Camacho 
naujai išrinktu prezidentu, 
Amerikos vyriausybė jį skai
tys legaliu Meksikos adminis
tracijos viršininku.

Departamento pareiškimas 
turi labai didelės svarbos, nes 
Almazan šalininkai tvirtino 
Meksikoje, jog Amerika jį pa
laiko ir padeda organizuoti su
kilimus. Departamentas atitai
sė blogiems tikslams naudoja
mą amerikiečių vardą.

LONDONAS, Anglija, spalių 
d. — Vienas anglų orlaivis, 

kuris kontroliuoja šiaurės At- 
lantiką, pastebėjo vokiečių sub
mariną ir netrukus paleido i jį 
vieną bombą. Kapitonas pasa
koja, kad bomba privalėjo pa
liesti povandeninį laivą, nes ne
trukus laivas dar kartą iškilo. 
Šį kartą orlaivis nusileido visai 
žemai ir išmetė dar vieną bom
bą.

Pasigirdo toks baisus sprogi
mas, kad atrodė, jog ne bom
ba sprogo, bet visas submari- 
nas. Kapitonas dar vieną bom
bą išmetė, kad visiškai pribaig 
ti
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vokietį.

Keičia taktiką
6

WASHINGTON, D. C., spa
lių 6 d. — Laukiama, kad šio
mis dienomis 'prezidentas pa
tvirtins inštrukcijas,.jkurįos at
leis nuo 4čare>vfovimc- ”• pareigų 
šeimynas išlaikančius vyrus. 
Vyrai bus suskirstomi į tris kla
ses. ;

Prie pirmos klases bus pri
skirti viengungiai ir nieko už
laikyti neprivalantieji vyrai. 
Prie antros klasės bus priski
riami vyrai dirbantieji svarbio
se pramonės šakose.

Prie trečios klasės priskirs 
visus tuos vyrus, kurie privalo 
uždirbti duoną savo šeimynoms. 
Prie šios klasės priskiriami vy
rai privalės pateikti ėmimo ko
misijai įrodymų, jog jie iš tik
rųjų yra vieninteliai šeimynų 
užlaikytojai. Tikimasi, kad prie 
trečios klasės priskirtiems 
rams iš viso kariuomenėn 
reikės eiti.

vy-
ne-

Stiprina apsigynimą

kia surasti 2(> milijonų žmo-| £ajSvpg RlOkyklOS 
mų uzp Idyti iuscius sinagogų1 
ir bažnyčių suolus. HYDE PARK, N. Y., spalių

Tektų džiaugtis Amerikos vi- 6 d. — Prezidentas Raosevel- 
suomenės susipratimu, bet ne-'tas, vakar kalbėdamas per ra

diją, pareiškė, kad vienas svar-suprantamą, juokių tikslų veda- diją, pareiškė, kad vienas svar- 
mas ^prezidenias- Rooseveltas Liausiu ją politikos dėsnių bu-** • parašė minėtos draugijos pir
mininkui Hill Montague laišką 
kur sako, kad dabartiniu laiku 
labai svarbu, kad dorovinės ir 
dvasinės jėgės».<butų mobilizuo
tos prieš bėtikybiškumą.

vo ir yra užlaikyti laisvas mo
kyklas. Diktatoriai stengiasi 
pirmon "eilėn kontroliuoti moky
klas.

Neaplankė popie
ziaus

MASKVA, Rusija, spalių 
d. — Sovietų spauda parašė, 
kad vokiečių aviacija susiduria 
su tokiais dideliais sunkumais 
Anglijoj, kuriuos vargu ji ga
lės nugalėti. Ypatingai išgiria
ma priešlėktuvinė Londono ap
sauga.

Sovietų spauda drįso paskelb
ti, kad kiekvieną priešlėktuvinę 
patranką gina devyni vyrai. 
Pridėjo, kad 7 jų priklauso dar- 

8pa- bininkų sąjungoms. Ligi šiam 
Sveikatos departa- oi c tu i bolševikų spauda visą lai

ką vien tiktai H tlerio karo žy
gius gyrė iri Anglijos darbinin
kų pastangas ginti kraštą skai
tė pragaištingomis darbo kla
sei.

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalių 6 d. — Pietų Amerikos 
valstybės smarkiai stiprina sa
vo apsaugas. Argentinos vy
riausybė nutarė paskirti 250 mi- 
pjonų dolerių oro ir juros lai
vynui sustiprinti. Bus įsigyta 
daug naujos karo medžiagos.

Urugvajaus vyriausybė smar
kiai 'valo kraštą nuo nacių agen
tų ir stiprina apsigynimo gali
mybes. Brazilija įsigyjo 30 nau
jų bombanešių ir užsakė 4 di
delius transportinius lėktuvus. 
Kolumbija paskyrė 25 milijonus 
dolerių apsigynimui. Panama, 
Čilė ir kitos valstybės ta'p pat 
paskyrė sumas pinigų krašto 
apsaugai.

ROMA, Italija, spalių 6 d. — 
Fašistinės Ispanijos ministeris 
Serrano Suner keturias dienas 
praleido Romoje ir nes'matė su 
popiežium. Katalikiškos Ispani
jos ministeriai kiekviena pro
ga pasimatydavo su popiežium, 
jeigu nesitarda'vo politikos rei
kalais, tai bent popiežiui ranką 
pabučiuodavo.

Suner žinojo, kad popiežius 
taip pat norėjo su juo pasima
tyti, bet sąmoningai vengė pa
simatymo. Popiež'us labai už
pykęs, nes /jis daug padėjo fa
šistams laimėti kovą Ispanijoj, 
o dabar fašistų ministeriai su 
juo visai nesiskaito. Suner klau
so Hitlerio ir Musšolini, todėl 
jam

Kiekviena tyranija bijo ir ne
kenčia laisvų idėjų, kritikos, to
dėl pirmon eilėn ji ir stengiasi 
pavergti mokyklas. Amerikos 
mokykla privalo būti laisva. 
Mokyklos knygos neprivalo bū
ti deginamos, mokytojai nepri
valo būti persekiojami, mokyk
los ir nebus uždaromos, jeigu 
jose yra dėstomi dalykai, kurie 
atatinka gyvenimo realybę. Mo
kyklos nėra ir nebus tvarko
mos instrukcijomis iš propagan
dos departamento.

Lenkų nesantaikos

popiežius nereikalingas.

Penktakojų 
dėmesiui

spa-

Mažai kinino
WASHINGTON, D. C.

lių 6 d/ .
mentas sus'rūpinęs kinino at
sarga. Kininas būtinai reikalin
gas kariuomenei, jeigu ji bus 
siunčiamas į šiltus kraštus. 
Daktarai ligi šiam metui nieko

Bažnyčios tuštėja

WASHINGTON, D. C„ spa- 
lių 6 d. — Londone sėdinti len
kų vyriausybė norėjo pakeisti 
dabartinį lenkų ambasadorių 
Potockį. Dabartinis lenkų užsie
nių ministeris Zaleskis pareiš
kė, kad Potpckis buvo lenkiš
ko fašisto Beck ir Rydz Smig- 
ly žmogus. Potocki.s dažnai ty- 
č ojosi iš demokratijos.

Amerikos vyriausybė pasakė, 
kad ji nieko neturinti prieš Po- 
tockio pakeitimą, bet nepasakė 
ar ji patvirtinsianti naujai pa
skirtą lenkų žmogų, Matyt, Wa- 
shnigtone nenori, kad užsienyj 
sudarytos vyriausybės nekaita
liotų perdaug savo ministerių, 
nes kaitaliojimams niekad galo 
nebus. Kovą prieš diktatorius 
vedantieji lenkai nepatenkint’ 
Potockiu. 

.——---------—

Weygand Afrikoje
NEW YORK, N. Y., spalių 
d. — Aukso Dėsnių Draugi

ja, kuri rūpinasi palaikyti ti- 
kyb’nį jausmą gyventuo juose, 
nusiskundžia. Nesenai išleido 
brošiūrėlę, kurioje tvirtina, kad 
reikia dėti pastangas užpildyti 
visiškai pratuštėjušias sinago
gas, bažnyčias ir kitas tikybi
nes įstaigas. Tvirtina, kad rei
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— Iš Turkijos pranešama, kad turkų-bulgarų pasienyj įvy
ko sargybinių susišaudymas. Užmuštas vienas turkų ir 6 bul
garų kareiviai.

— Šiam vyriausybė įteikė naujus reikalavimus franeuzų 
valdžiai dėl Indokinijos. Reikalauja sugražinti praeitam šimt- 
metyj atimtas žemes.

— Britų cenzoriai Bermuda salose privertė atidaryti Ame
rikos laivo Excalibur saugią kasą, kur surado 3 milijonus auk
so ir daug meno dalykų. Laivo kapitonas smarkiai protestavo. 
Paveikslai buvo vežami į Amerikos muzėjų.

— Meksikos policijai pavyko sugauti komunistą Siųueiros, 
kuris dalyvavo pasikėsinime prieš Trotskio gyvybę ir ligi šiam 
metui slapstėsi.

— Vokiečių radijas paskelbė, kad jie yra pasiruošę invazi
jai ir netrukus žada pulti Angliją.

— Graikija pasiuntė dideles karo jėgas prie Albanijos sie
nų ir sustiprino salų įgulas.

— Čilės polciija pagavo 4 vokiečių jurininkus, kurie pabėgo 
iš Argentinos ir ruošėsi išplaukti į Japoniją.

— Prieš pačius lordų rumus Londone vokiečių lakūnai nu
metė labai stipiną bombą.

— Pavyko išgelbėti visus Corrientes laivu plaukusius žmo
nes. Laivą bombardavo vokiečių submarinas. Išgelbėtieji at
vežami j Kanadą.

— Britų lakūnai numetė bombas ant Tobruk uoste stovin
čių italų laivų. Anglai bombardavo Dodekaneso salas.

— Rumunijos vyriausybė nusavino žydams priklausančias 
žemes. Prižadėjo už atimtas žemes mokėti, bet žydai nesitiki 
tų pinigų gauti.

žiavo Afrikon toms kolonijoms 
apginti. J s žiūrės, kad visa 
franeuzų Afrika nesukiltų ir ne
atsiskirtų ne vien tiktai nuo 
Hitlerio, bet ir nuo Betaino. Sa
koma, kad siunčiamas genero
las turės daug darbo, nes visa 
Afrika yra labai priešinga Pe- 
tain vyriausybei.

| Gibraltaro apsauga 
sustiprinta

Nepasiekė Londono
LONDONAS, Anglija, spalių 

6 d. — Keturias valandas vo
kiečių lėktuvai bandė pasiekti 
Londono centrą, bet jie buvo 
sustabdyti. Aplinkui Londoną 
dabar turima pakankamas 
priešlėktuvinių patrankų Rai
čius ii’ vokiečių lėktuvai nepa
jėgė prasimušti pro jų ugnį. 
Anglams pasisekė numušti 23 
vokiečių lėktuvus. Vokiečiai ne-

ALGECIRĄS, Ispanija, spa
lių d. — Vokieč'ų ir italų 
spauda pradėjo rašyti, jog ne
trukus bus puolamas Gibralta
ras. Sakė, kad jis bus puolamas 
iš Ispanijos. Ispanija paneigė 
žinias, bet britai nepasitiki fa
šistinės valdž os pareiškimais.

Britų vyriausybė pasiuntė 
Gibraltaran 2,000 gerai ginkluo
tų kareivių. Turint galvoj di
džiulius sustiprinimus ir akme
nų uolas, G braltaras galės 
bai ilgai laikytis net ir tuo 
vėju 
šių ]

i, jeigu jis bus iš visų 
priešo apsuptas.

Nori taikos

Širdis ne krūtinėj
PORTLAND, Ore., spalių 

d. — Prieš tris dienas čia gi
mė mergaitė, kurios širdis ran
dasi ne krutinėję, bet išorinėje 
kūno pusėje. Mergaitė paimta 
į ligoninę ir daktarai sako, kad 
ji atrodo visai sveika.

Gydytojai labai stebisi, kaip 
ta mergaitė galėjo išgyventi 
tris dienas, Jos širdis yra pri
dengta membrana. Daktarai dar 
nenusistatė kas daryti su šir
dimi. Vieni tvirtina, kad reikia 
padaryti operacija ir širdį įdė
ti į krutinę.

6
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WASHINGTON, D. C 
lių .6 d. — Turima žinių, kad 
vyriausybė ruošia naują. įstaty
mą penktosios kolonos agen
tams suvaldyti. Pirmiausia bus 
sudraustas visoks iš užsienio 
atvykusių grupių veikimas prie
šingas Amerikos konstitucijai.

Bus atimta pilietybė visiems 
užsieniškiams, kufie palaiko ry
šius su užsienio valstybių agen
tais' ir veda jų naudai propa
gandą. Bus sudrausti ir tie už- 
sieniškiai, kurie bet kokių su
metimų vedini palaiko ryšius su 
šiomis or^anižacicJcimis..YGali 
bud ^atimtaįpiliety- t -.-.

tiems amerikiečiams, kurie ii- , Francuzijai bus atimtos kai fcu- - -----
gus metud gyveno Užsienyj. ^rios kolonijos, Weygand išva- j susitarti.

VICHY, įfraneuzija, spal’ų 6 
d. — Gen.jWeygand senai pri
valėjo būti Afrikoje, bet išlau
žyti šonkauliai neleido išvažiuo
ti. Weygand .skaitomas labai 
griežtu ir žiauriu karininku.

Kai Hitleris paskelbė, jog

Saugiai nesijaučia
MASKVA, Rusija, spaliu 6 
— Maršalas Timošenko, kal- 

i naujai išleidž amą
d. 
bedamas 
jaunų karininkų laidą, pareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga priva
lo būti pasiruošusi bet kokiam 
netikėtinumui, nes ji nėra sau
gi nuo provokac'jų.

Timošenko pareiškimas labai 
komentuojamas, nes nežinia ko
dėl sovietai nesijaučia saugiais. 
Su Hitleriu, kuris yra vienintelis 
karų provokatorius, sovietai tu- 
ri nepuolimo sutartį ir sugyve
na ko geriausiai. Skelbia, kad 
su japonais taip pat ruošiasi

VATIKANAS, Italija, spalių 
6 d. — Popiežius deda pastan
gas baigti anglų, vokiečių ir ita
lų karą. Popiežius turi daug in
formacijų apie sunkią ekono
minę padėtį, apie artėjantį ba
dą, ligas ir kitokias nelaimes. 
Jis mano, kad jau atėjęs laikas 
karui baigti. Popiežius tikisi, 
kad prezidentas Rooseveltas pa
laikys jo pastangas taikai at
statyti.

Keista, kad popiežius pasi
rinko taikos propagandai tokį 
laikotarpį, kada demokratiška 
Anglija sugebėjo atsispirti dik
tatoriams ir gręsia sunaikinti 
propaganda pagrįstas ir tuščias 
imperijas. Jeigu popiežiui pa
vyktų padaryti taiką, diktato
riai jam butų labai dėkingi.

Hitleris neįveiks Angljos, 
bet jeigu dabar butų padaryta 
taika, tai jis pasiliktų visos 
Europos valdovu.

fcir' Wnh

Chrcagai ir apylinkei fede 
rf’aiio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Vėsus, debesuotas ir protar
piais bus lietaus.

Saulė teka 
žiasi

5:52 v. r., led-
5:24 v.



2 NAUJIENOS, Chicago, III.

į?*'

Pirmadienis, spalių ?, 1940

LIETUVIAMS GRESIA PAVOJUS IŠNYKTI
«_______ ■ J _______ »

Kiekvieną dieną, mus pasiekia viešai ką daug tarti arba kad 
vis liūdnesnes žinios iš Lietu
vos. Kasdien gyvenimas ten da
rosi vis sunkesnis ir musų bro
lius ištinka skaudesnis likimas.

Nors ir hbai smarki cenzūra, 
bet įvairiais budais ir keliais 
pasiekia Amerikos lietuvių 
spaudą įvairios naujienos bei 
įvykiai. O amerikiečiai lietuviai 
labai nekantriai laukia kokių 
nors žinių iš savo buvusios tė
vynės, kuri dabar yra po ko
munistų jungu.

Ameriko® lietuviški komuna- 
čia i rėkė ir stengėsi įrodyti ir 
įpiršti lietuviams tą supratimą, 
kad tik dabar Lietuvoje atsira
do geri laikai. Tik dabar atėjo 
tas žmonių išsvajotas "rojus". 
Kada pažangioji lietuvių spau
da rašė tikras naujienas" apie

ciai šaukė, kad tai prasimany
mai ir tokios žinios neteisingos, 
link esą čia vietoje sufabrikuo
ta ir šmeižiama dabartinė “de
mokratinė" Lietuvos valdž.a,

Bet štai rugpiučio d. grį
žo iš Lietuvos paskutiniai ten 
užsilikę amerikiečiai. Teko juos 
pasitikti, su jais pasikalbėti tr 
iš jų kalbos susidarė įspūdis — 
kas buvo pirmiau rašyta “Nau
jienose", tai tik dalelė praneš
ta apie taf, kas įvyko ir dabar 
tebeįvyksta L.etuvoje. Mano pa
sikalbėjimas su grįžusiais nuo 
karo pabėgėtais ir daugiausia 
su damimitku p. Viktoru Ben
derių tuoj tilpo “Naujienose”. 
Trumpoje formoje buvo nu
šviesta to laiko Lietuva ir jų 
įgyti įs^iiužiai. Kai kurie Lai- 
m.ndam.esi pngras.11 mų vengė

jų vardas butų, skelbiamas kar
tu su įspūdžiais.

Benderis to visai nepaisė ir 
Jis mielai savo įspūdžiais pasi
usimo su spauda. Komunuciams 
tas, žfnoma, nepatiko ir teisybė 
ddrė jięms perdaug į akis. Jie 
Kiek laiko palaukę, iki Bende
ris iš- ryiimų valstijų parvažia
vo į Chjcagą. Tuomet jie “Vil
nyje" išpyškino, busią tai pa
sikalbėjimą su p. Benderių, ap- 
veysdami viską ankštyn kojom, 

įkas pirmiau buvo J, P. lamo 
rašyta “Naujienose”. Išvadino 
mane (J. P, T.) “smulaviriu” ir 
“Naujienas” pabrėžiančiai ap
šaukė, kad jos ‘ jau seniai atsi
sveikinę su teisybe". Esą, v.sas 
maho pasikalbėjimas su p. Ben
derių buvęs tiktai melas ir p. 
Benderių asmuo tokiais melais 
apšmeižtas. Buvo net klausia- 
ima: “Kodėl ‘Naujienos’ tokius 
melus neatšaukia esant Bendc- 
įnui jau visa savaitė Chicagoj?"

Dabai^ pažiūrėkime, kuris yr> 
tikrasis smala viris r ar “Vilui 
perkelis, pasislėpęs po “Mėno 
Mylėtojo" slapyvardžiu ar 
lamas? Ir kuris laikraštis yra 
ais.sveikinęs su teisybe: “vil
nis” ar “'Naujienos’ ?

Iš viso ko, kas “Vilnyj" buvo 
rašyta, galima suprasti, kad tas 
‘pasėjas" klausėsi kur nors p. 
Benderj su kuo asmeniškai be-

lino politika irgi Lietuvą ApipIėŠė Dvi 
nai viliojo visokiomis draugis- . r 
kūmo sutartimis iki, galų gale, A11HCS 
laikas atėjo, kada pasiuntė Lie
tuvon milžinišką kariuomenę 
“apsaugoti” lietuvius nuo “prie-Į 
šų”.

G, A, Newsom (po kairei) su sunu Buck, kuris yra 
Detroit Tigčrs beisbolo komandos narys. (Žį Ą- Newsom 
pasimirė Cincinnati viešbutyje po to, kai ji-ysųnuš piasL 
žymejo lošime ir laimėjiime lošimo. b J 4 „

;lno, bei ir jos žmonės masl- 
.įlai! kankina ir žudo.

Ir čia Šioje laisvoje šalyje 
tarp mustL lietuvių yra tokie iš- 
gilios—komunistai, kurie kaip 
parazitai. siurbiasi- į lietuvių 've 
Kintą, kurie demoralizuoja lie
tuvius. Labai gražiais Šukiais 
jie apeliavo į lietuvių mases. 
Siūlė darbininkiškai' visuome
nei savo vadovybę ir protekci-' 
ją. Viliojo gražiausiais pažadais. 
Ir kas atsitiko? Kur jie nuėjo? 
Į Maskvą. ...Gerai, kad nevisi 
juos pasekė, kitaip visi lietuviai 

.jla-u butų Maskvos kilpose. Sta-

Taigi, tas geltonlapis ir jo’ 
peckeliai išnaudoja savo naudai- 
sunkiai pelnančius ptagyvenimą 
lietuvius. Pučia jiems į akis du-? 
mus ir, galiau, dar kitus šmei
žia ir pravardžiuoja. Naudojasi 
lietuvių sunkiai uždirbtais cen
tais ir tarnauja Maskvos bude
liui, kurio pasiųsti beširdžiai 
tarnai naikina niekuo nekaltus 
Lietuvos žmones.

Komunaciai savo spaudoje 
dažnai rašo, kad Lietuva dabar 
smarkiai progresuoja ir kad 
žmonės labai dabartimi yra pa
tenkinti.' J ie rašo taip dėl to*,* 
kad jie jau neturi jokio žmo
niškumo jausmo. Jie tą daro,, 
kas jiems įsakoma daryti nuo 
jų “dievo” Stalino. Jie tardavo, 

. - - žmones mulkina dėl to, kad 
jie gauna iš Stalino “sandvičių”. 
Be abejo, ir tas melas apie Beii-

O gal dar didesniam "f 
mui’ ir pradėjo lietuvius grūs
ti už Uralo žemės galo, į ne
žinomą šalį. Tas rodomas per
daug didelis draugiškumas vir
to lietuviams dideliu priešu. 
Yra gan vykęs pasakymas: 
“Viešpatie, apsaugok mane nuo 
draugų, o nuo priešų aš pats 
apsisaugosiu’’. Persistatydami 
save dideliais draugais ir prari
jo visą Lietuvą. Tai buvo vilkai 
avies kailyje.

. Juk tarp tų persekiojamų ir 
išgrųstų lietuvių ir bendrai tar
pe visų skriaudžiamųjų Lietu
vos žmonių randasi ir jūsų, if 
JŪSŲ, ir JŪSŲ giminių ir drau
gų. Argi neskauda širdį, kad pa
galvoji, kaip artimieji tenai 
yru kankinami? Skauda ir la
bui. Argi galima kęsti savo tar- 
jpe tokius, kurie šnipinėja musų 
priešams ir pučia mums į akis 
visokius melus, stengdamiesi 
pateisinti savo budeliškų vadų 
barbariškus darbus? Kurie'mė
gina įrodyti, kad Lietuvoj da
bar tikra gerovė? Ne! Laikas ir 
jau labai laikas visiems lietu
viams iš tų ūkų išsiblaškyti ir 
tokius Lietuvos nepriklausomy
bės pardaviiflo šalininkus šluo
ti iš savo tarpo. Lai jie eina į

,Maskvą, iš kur jų skelbtos idė
jos yra atėję. Musų tarpe to
kiems smalaviriams neturi bū
ti vietos ! J. P. Tarnas

Keturi; banditai vakar anksti 
rytą ir užvakar naktį apiplėšė 
dvi alines Chicagos northwest 

’side dalyj. Pasigrobė $35 nuo 
saugu- savininko ir kostumerių adresu 

• 4663 North Rockvvell ir $50 nuo 
žmonių, buvusių alinėj ties 2500 
North Sawyer avenue.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

r

T

kad galėtų pasirodyti Paleckiui 
ir Stalino .komitvir.ąi.Tifi, jog. “ye, 
koki mes geri jųsų šuneliai, —■ 
jus mus šeriat, laimes ir lojam

Iš Lietuvos žmones ne šim
tais, bet tūkstančiais grūdami į 

nors

visai iš kito gaio. Nes Benderis 
sa\o pareiškime sako neturėjęs 
jokių intervievv ar pasikalbėji
mo su “Vilnies’? atstovais ir net 
tokių pareiškimų ar kalbos nie
kad neturėjęs. Vadinasi, komu- 
'nacis sumanė smalos virti.

Toliau, p. I|ęii|iį’ąčis sąvo pa*- 
reiškime “Naujienose” pabrėžė, 
kad kas tilpo spaudoje, iš pasi-

. kalbėjimo su J. Tarnu, atitinka 
tikrenybę! Tad savaime supran
tama, kas tilpo “Vilnyje" buvo 
sufabrikuota ir melas. Na, tai
kodėl komunaciai neatšaukia to Rusijos gilumą arba kur 
savo aprašymo? Čia jiems pri- į Azijos ,dykumas. Daug lietu- 
tinka jų pačių pareikštas paša- vių žuvo Murovjovo laikais iš- 

■( kymas, kad “tas laikraštis jau varytų į Sibirą, bet dabar bene 
' seniai atsisveikino su teisybe".; visa Lietuva žus kur nors Azi- 
lu dar galima pridurti, kad at
sisveikino ir su lietuvybe, nes 
tarnauja tiktai Maskvai ir re- 
rają Lietuvos pardavikus bei to
kiais ir patys virto.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• . : V. .
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
T.,, X DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
' 4605-07 So. Hermitage Avė.

17 South Fairfield Avenue> 11

.. Telefomu LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

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.J/INCENNES 5272_
KITI LIETU VIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki M

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tek PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

geriausių

$9,50
, J -v .. I

COPR. i««ot NSCOUCRATr SERVICE. INC

CROCHETED DOILIES PATTERN 2650
No. 2650 — Megstos servėtkėlės

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTĄS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

ną!es Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

jos tundrose. Pačioje Lietuvoje 
dešimtimis ir šimtais yra naiki
nami veiklesni lietuviai arba vi
suomenės veikėjai. Dingo iš 
nakties ir jau daugiau niekas 
jų! neregės.

Ūkininkai jau neturi savo 
nuosavybių. Neturi teisių į savo 
taip numylėtą žemę!.. Turi bū
ti dėkingas budeliškam komi
sarui, kad jis tau leidžia savo 
ukyj kolkas pasilikti, o jei ne, 
tai eik. sau kalnais. Jei kiek pa-* 
sipriešinai, tai kulka arba ke
lione į Azijos tyrus,

Pradėjo Lietuvos, žmonės 
bėgti į Vokietiją. Bėgtų visi ir 
nepaisytų palikti savo turtą, sa
vo tėviškės, kad tik galėtų iš’ 
sigctbėti nuo raudonosios pa
vietrės. Rusų sargybiniai šaudo 
į per sieną bėgančius. Bet Visų 
negali suspėti iššaudyti. Kad 
bėgimą sustabdyti, tai spygliuo
ta tvora užtvėrė Vokietijos sie- 

. ną. Užtvėrė tvorą, kad atbėgu
sį butų lengviau peršauti arba 
durtuvu persmeigtt;

Rusai aptvėrė lietuvius kaip 
kokius laukinius žvėris. Kaip 
Kokius gyvulius ar žvėris grūda 
įi vagonus ir užplombuotuose 
vagonuose veža Rusijon Azi- 
jon. Sugrūda daugiai! nei telpa 
be jokio* žmoniškumo, be jokio 
pasigailėjimo. Vagonai be lan
gų, durys uždarytos — niekas 
nemato, kas. ten ' vežama tik 
pravažiuojančiose stotyse žmo
nės išgirsta šauksmus'• "van
dens ... pasigailėkit, vandens.,, 
mefs trokštame ..Ar tai žmo
niškumas? Ar tai XX amžiaus 
kultūra? Patys į tai atsakykite.

tei .pavojui 
išnykti! Atėjo barbarai, kurie 
ne tik Lietuvos valstybę sunai

Klausykite musų radio programų Antradienio if šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU 8ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
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DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

* ■ < • • , ■ » ... |

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

' GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERiuY 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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damcn. Hemlock 6699

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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez.'Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

K11ATAUC1A1
DR. HERZMAN

‘ “IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

J

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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde Park 3395

No. 2650

l Vardas ir pavardė

Gręsia lietuvių tau
Adresas.

Miestas ir valstija
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi "NAUJIENOSE"

I NAUJIENOS NEEDLECBAf'T DSPT- 

Į 1739 So. Balsted St, Chicajo, HL^ 

į Čia įdedu 10 o&itų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Ko

VYTAUTAS TARUTIS 
—i ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DANTISTAS

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

Tel. YARDS 0994 
Antrad., Ketvirtad,, Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650
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TRUPUTIS ĮSPŪDŽIU Iš WILDWOOD, N. J.
Atostogaujant Prie Atlantiko Vandenyno.

(Tęsinys iš praeito numerio)
Netrukus leidžiamės ir į ke

lionę, į atvirą jurą, pilni vilties, 
ir laukiame su nekantrumu ka
da prasidės tas žuvų gaudymas. 
Kelionė užtrunka gąna ilgai, ir 
jau iš musų “žuvininkų” kai 
kas pradeda nesijausti gerai 
nuo supimo. Iš musų tarpo kol- 
kas tik Juozas Vencius nusi
skundžia, kad jau jam galva 
pradeda svaigti, o kiti vienas 
antrą raminam, kad mes nesirg- 
sim...

Po kokios poros valandų ke
lionės musų laivas apsistoja ir 
prasideda žuvavimas. Bet musų 
Juozas atsisako žuvauti. Netru
kus nuleibsta ir daugiau tų taip 
vadinamų “žuvininkų”, sveikie
ji krečia juokus ir klausinėja 
ar dideles jie žuvis pagauna, bet 
šie visai nenori nei girdėti apie 
žuvis.

Pasirodo, kad šioje vietoje 
nėra perdaug žuvų ir mažai kas 
pagauna. Laivas važiuoja toliau 
ieškoti geresnės vielos, ir vėl 
prasideda nuobodi banguotomis 
juromis kelionė, kuri trunka 
daugiau kaip apie pG<ą valandų. 
Ir vėl laivas sustoja ir vėl pra
sideda žuvavimas, bet šį 
kartą apie pusė žuvininkų ne
sveikuoju. O katrie neserga ir 
yra geri žuvininkai, tai pagau
na gana daug žuvų, tik turiu 
prisipažinti, kad iš manęs buvo 
labai prastas žuvininkas. Nepa
gavau nė vienos.

Iš musų kompanijos tai tik 
Albinas Leeson pagavo 3 žuvis, 
George 1, aš nė vienos, o Juo-

EGG ..................._ : $6.00
NUT ............................ $6.00
LUMP ................. ......... $6.00
MINE RUN ........ ,...... $5.75

STOKER Screenings $5.25 
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

T YPEWRITER 
Rentals 
3 MONTHS 

55
Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkrauston* forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam i farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

zas Vencius nei nebandė žvejo
ti. Reiškia, tos keturios žuvys 
mums kainavo $8, neskaitant 
sušalimo, vargo ir ligos, nors 
už tiek pinigų mes bu tume ga
lėję nupirkti labai daug žuvų
— be jokio vargo.

Grįžom iš kelionės apie G vai. 
vakare.

» e »
Vieną dieną oras nebuvo per

daug malonus eiti maudytis 
anksti iš ryto, tad būrys musų 
tautiečių susėdę Lyndhurst vieš
bučio “labej” kalbėjomės apie 
Įvairius reikalus. Brklgeport, 
Conn., svečias pasakojo apie sa
vo miestą, kad jų miesto majo
ras yra socialistas ir kad jisai 
viską labai gerai tvarko. Taip 
kalinėjo ne koks ten socialistas 
ar bedievis, bet tikrai geras ka
talikas ir tai ne šių dienų kata
likas, bet senoviškas senukas, 
kurio katalikiškos pažvalgos y- 
ra labai karingos prieš visokius 
bedievius.

Pasirodo, kad tas senukas tu
rėjo gerą pažintį su kun. Žeb- 
riu ir pasakojo kaip jisai gelbė
jęs jam organizuoti lietuviškas 
parapijas.

“Holly Rollers”.
Pasiteiravus pas senuką kuo 

jisai dabartiniu laiku užsiima, 
pasirodė, kad jisai dirba Brid- 
geporto miesto parke, o dabar
tiniu laiku yra gavęs apmoka
mas atostogas, tad ir atvyko į 
Wildwoodą pailsėti ir atlankyti 
savo gimines.

Didžiumoje musų kompaniją 
sudarė moterys, tad ir musų 
kalbos pradėjo krypti visai į ki
tą pusę, apie bažnyčias, apie pa
rapijas, apie kunigus ir apie 
naujos rųšies (bent pas lietu
vius mažai girdėtą) tikybinę 
sektą.

Kalba pirmiausia prasidėjo 
apie visokias peštynes tarp tau
tiškų ir rymiškų parapijonų.

Philadelphijos moterys pra
dėjo pasakoti, kad jų mieste 
daug lietuvių priklauso prie ko
kių ten “Holy Rollers”, kurie 
buk garbina ne stabus, bet tik
rą “gyvą” — Dievą. Buvo įdo
mu girdėti kaip tie “Holy Boi
leriai” tą “Dievą” garbina, kaip 
jie meldžiasi ir 1.1. Moteris sa
kėsi, kad ji mums pasakojanti 
ką matė savo akimis ir girdėjo 
savo ausimis. Jos brolis ir kiti 
giminės priklauso prie tų “Holy 
Rollers”, tad ir ją norėjo per
versti ir įtikinti, kad “Holy Boi
lerių” Dievas esąs daug geres
nis negu katalikų. Ji kaip bu
vus, taip tebesanti katalikė, bet 
dėl tų religiški) pasiskirstymų 
tarpe giminių nesą santaikos ir 
daugiausiai dėl to. turinti nu
kentėti jos senukė mama, nese
niai iš Lietuvos atitraukta. To
ji senukė, kai ji nueina pas bro
lį ir pabūna tenai apie savaitę
— kitą laiko, tai pradeda lan
kyti “Holy Boilerių” bažąy&?

NAUJIENŲ-ACME. Telephoto
Wendell Willkie kalba Pittsburgh distriktį darbininkams- -

ir atsižada katalikų tikėjimo. O 
kai sugrįžta namo, tai eina į 
Rymo katalikų bažnyčią ir vėl 
atlieka išpažintį atsižadėdama 
*‘Holy Boilerių”.

Pasirodo iš pasakojimų, kad 
ir abelni Philadelphijos tikin
čių lietuvių santykiai nėra ge
resni. Teko girdėti pasakojant, 
kad primokinti katalikų vaikai 
užpuldinėja “Holy Boilerius” 
kai jie išeina į gatvę ar į par
kus 
prie

“melstis” ir tas, žinoma, 
nieko gero neveda.

(Bus daugiau)
—S. Bakanas

Kaip Tai Žmogui 
Kartais Susuka 
Galva

Dar

Aeettint* op<n by tha ISth «am m the l«t

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIAT1ON 

2729 W. CERMAK ROAD

šiais Laikais Stebuklai vis 
Įvyksta.

McKEES ROCKS, Pa. Nese
niai teko atvykti į šią lietuviš
ką koloniją, kurią apleidau 
prieš keletą metų, ir susitikti 
su senovės savo pažįstamais. 
Jau buvau pasiilgęs kai kurių 
savo draugų, o pastaruoju lai
ku ir laikraščiuose nesimato ži
nučių iš McKees Rocko. Toliau 
gyvenant išrodė, kad jau čionai 
visai nieko nėra.

Na, o kiek metų atgal tai bū
davo pilni laikraščiai apie peš
tynes su bolševikais A.P.L.A. 2 
kp. kliube. Kuomi tos peštynės 
baigėsi, apie tai nėra reikalo nei 
rašyti, visiems yra žinoma, kad 
abiejoms pusėms daug pinigų 
lėšavo teismuose tąsytis, ir bol- 
šivikai turėjo atsižadėti A.P.L. 
A. 2 kp. kliubo namo — reiš
kia, buvo paimtas “divorsas” su 
tais Stalino pastumdėliais. Klu
bas gavo naują čarterį po var
du: “Lithuanian Beneficial As- 
sociation of America”.

Pirm atvažiuojant į McKees 
Ročką buvau tos nuomonės, 
kad ne tik kliubas yra atsikra
tęs tos bolševikiškos ligos, bet 
Ir vietos lietuviai. Ypatingai da
bartiniu laiku, kada bolševikai 
yra susibičiuliavę su naciais ir 
kada Stalino raudonoji armija 
yra sutrempus Lietuvos nepri
klausomybę ir pavergus musų 
brolius ir seseris, tai tikrai tu
rėtų būti stebuklai, jei nors vie
nas geras lietuvis galėtų turėti 
kokį reikalą su Lietuvos parda- 
vikais.

“Stebuklai”.
Pasirodo, kad ir šiais laikais 

pasitaiko “stebuklų”. Bent man 
taip išrodė iš pasikalbėjimo su 
mano senovės buvusiu geru 
draugu F. L, kuris pašelpiniam 
kliube -yra aktyvus narys, taip 
pat ir prie SLA vietinės kuopos 
priklauso. Savo laiku F. L yra 
buvęs kliubo gaspadoriuini ir 
labai daug yra nukentėjęs nuo

bolševikų atakų. Dabartiniu lai
ku tas mano draugas yra biz
nyje, sėkmingai verčiasi, turi 
gražų nuosavą namą — žodžiu 
sakant, ekonomiškai gerai sto
vi.

Na, ir kas būt galėjęs tikėti, 
kad bolševikai galėtų susukti 
galvą tokiam rimtam vyrui? 
Jei kas man butų sakęs keletą 
dienų atgal, kad jis yra priė
męs Stalino “vierą”, tai jokiu 
budu nebūčiau tikėjęs.

Bet iš pasikalbėjimo su tuo 
mano buvusiu draugu apie Lie
tuvą ir kitais viešais Amerikos 
lietuvių reikalai^, gavau įsiti
kinti, kad jis yrą- ne tas, kas 
jis pirmiau buvo ir kad tikrai, 
dar ir šiais laikais “stebuklu” 
pasitaiko.

Patyręs, kad jam slalinčiąi 
apsuko galvą, nebandžiau nei 
ginčytis, tik pamaniau sau, bu
tų geriausias vaistas jam, jei jis 
parvažiuotų daban į “darbinin-

savb turtą, kurf jisai turi už
vargęs šioje^‘kapitalistinėję” ša
lyje. Tikrai jis pasveiktų iš tos 
bolševikiškos ligos:

Tas mano draugo galvos ap-

sukimas dar daugiau mane ste
bino todėl, kad po šio pasauli
nio karo buvo parvykęs į Lietu? 
vą, buvo Rusijos gilumoj, per
gyveno bolševikišką revoliuciją 
ir tik per Sibirą, per Japoniją 
vos galėjo pasiekti šią lajsvcs 
šalį. Jisai man ne kartą pasa
kodavo apie bolševikų žiauru
mą, sakydavosi, kad jisai turįs 
kokių ten paveikslų parsivežęs 
kur buk esą rodoma kaip bol
ševikai žudė nekaltus žmones, 
ir visada kalbėdavo apie bolše
vikus sų pasibiaurėjimū, o da
bar kalba su pasigerėjimu.

Išvyk velnią per duris, jis 
sugrįš per langą.

Bandžiau su kitais buvusiais 
draugais kalbėti ir patirti kame 
dalykas, kad Stalino “viera” ga- 
Įėjo, susukti galvą neva, rim
tiems žmonėms. “Visai nieko 
nesistebiu” sakau, “kad. senam 
Jurgiui susuko galvą, arba kįad 
toks buvęs sklokinįnkąs; F. R. 
yra grįžęs prie tikrosios Stali
no vlerOs ir atleido visų ‘kaltę’ 
stalin’čĮamS, kad norėjo įiasišą- 
vi ii t i A.P.L.A. 2 ‘ kp: kliube* tiir? 
to. Bet kaip tėip galėjo atsitik-

ti su F. J.?”
Pasiseka sužinoti iš pasikal

bėjimo gana įdomių dalykų, ku
rie prilygsta tai pasakai, kad 
“velnias išvytas per duris, grįž
ta per langą”. Matomai tas pats 
yra atsitikę ir su kai kuriais 
McKees Rocko lietuviais. Bolše
vikai, pralaimėję A.P.L.A. 2 kp. 
kliube susisuko sau lizdelį kito
je vietoje kun. Vaišnoriaus kai- 
minystėj. Atėjus “bendro fron
to” gadynei, kovai už demokra
tiją ir gynimo Lietuvos nepri
klausomybės, vielos bolševikai, 
vadovaujami J. M., pirmiausia 
pradėjo traukti į savo lizdą pa
vienius pažangesnius veikėjus 
po priedanga to “bendro fron
to”, neva kovai už demokrati
ją Lietuvoj.

Nuoširdus geri vietos lietu
viai patikėjo bolševikų viliugys- 
lem.s ir pradėjo su jais bendra
darbiauti, vaduodamiesi prakil
niais tikslais.

Na, ir tokią gudrią lapes po
litiką vartojant, bolševikams 
pavyko pagauti ant meškerės 
keletą rimtų žmonių, tame tar
pe ir buvusį mano draugą. 
Jiems dabar tiek yra galvos ap
suktos, kad jie negali tikrų bol
ševikiškų veidų pastebėti net 
kada tie pasibučiavo su Hitle
riu ir užgyrč Lietuvos pavergi
mą.

Turbūt tik pats gyvenimas 
galės pagydyti tuos žmones. Jie 
pasveiks, kai jie gaus bolševiz
mo paragauti iš gyvenimo, o 
ne iš “L.” ir “V.” Svečias

SLA 3-čias Apskritys
Švęs Savo Sidab- L-
rinį Jubiliejų

, PITTSBURGH, Pa. — 
3-čias apskritys ruošiasi nepa
prastai savo gyvenimo šventei 
— sidabriniam jubiliejui arba, 
kaip paprastai yra sakoma, 25 
rn^tų sukaktuvių, minėjimui. 
Apskričio komitetas kartu su 
parengimo komisija laikytam,ė 
savo susirinkime rugsėjo 20 d. 
LMD svetainėje nutarė sureng-

SLĄ

y i nl.i, ,

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’n
RAŠTINE '

UNIVERSAL SAVINGS and LQĄN ASSOClATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal Savings 
and Ldan Insurance Corp., Wa’shingtoh, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

....  j- • *!2i V*- ; ..

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8SOO

ti bankietą atžymėjimui šios 
šventės spalių 27 d. Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje 
ir kviesti visas apskričio kuo
pas imti dplyvumą šiame nepa
prastame parengime.

Tikimasi, kad SLA kuojos, 
priklausančios pr.e apskrič o, 
neatsisakys imti dalyvumą šio
je apskričio nepaprastoje šven
toje, t. y. 25 metų sukaktuvėse, 
nes ir daugumas musų Pitts- 
burgho ir apylinkės kuopų jau 
yra sulaukusios savo amžiuje 
aflug daugiau kaip 25 metus ir 
iųažai kuri iš jų yra minėjus 
savo sidabrinį jubinejų. Tai 
šiame parengime turėsime pro
gos prisiminti ne tik apie ap
skričio sukaktuves, bet ir apie 
tiuopų pergyventus gerus ir 
blogus la.kus 25 me tų L. i kotą r- 
py-

Pavienio žmogaus gyvenini? 
25 metai gal daug ir nereiškia, 
net organizacijai tai turi gana 
laug reikšmes, o ypač tarpe 

musų išeivijos. Jei mes pažvelg
sime į organizacijos nuveiktu* 
darbus ir siekiamus tikslus, lai 
turėsime pripažinti, jog jos 
daug padarė. Patys būdami 
jauni ir neturėdami patyrimo, 
bet pilni energijos ir pašventi
mo, su organizacijų pagelba 
mes švietėmės, lavinomės, — 
žodžiu sakant, žengėme pir
myn.

Todėl švęsdami sidabrinį ju
biliejų ne tik gagėsime padary
ti trumpą apžvalgą iš savo or
ganizacijos nuveiktų darbų ir 
dėti pagrindus tolime niam 
veikimui ir pasikeitusioms ap
linkybėms. —S. Bakanas.

. Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

-Tik viena 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 {tempimą 

Dr. John J. Smetona 
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Japonijos grasinimai

suteikdama daugiau privilegijų sovietų ‘^turistams” : kad 
jų pasai (dažnai pagristi) nebūtų aštriai pęržiųrinęja-’ 
mi; kad nebųtų Jcre^įą^ni jų “diplpmatįųiai” įlagąmiųąi, 
įr, kad nebūtų imamos jų .pirštų antspaudos. J. ¥. vai.-. 
.Stybės .departamentas .tačiau į .tuos .Ūmanskio rėikalar, 
vimus atsakė: “Nothing doing!,, / . . .. . . . ...

mėt-staiiw fetas W i® tooAaTpa

K<flfeauąs įteais, ijW dSkisi© įkąs ‘
pa4M> ikh<u»et ;ateis tteilka, Jisąi ^al ibiįitį, įįr #e-
gaWįįa. tPmfliijiįįail’ls įp0Wfeos įti^i ©ątanfi, £a®a <tSiWiai 
rupį, fcftd išsfll?iikyit.į jo 4iktąt(Wa, ,o į jzjąu jKįta .jte ‘‘ne- 
pleotat”

Pirmadienis, spąlių 7, JL94(P
r\>-

4St. Miščikas-žiemys

fiiedniokai biedfliokais pasiliks!

A P Ž VA L G
. ji. . J Ų4W-T*P!rg>lJjrl

•Pasirašę apsigynimo jir puolimo sąjungą su Ro.mos- 
Beriyno ašim, japonai pradėjo atvirai grąsinti Jungti-1 
įnėms Valstijoms karu. .Japonijos premjeras, kunigaikš
tis Fuminaro Konoye, pareiškė, kad jeigu Amerika pa
sirodys nedrauginga Japonijos, Vokietijos jr Italijos 
tikslams “įkurti naują pasaulio tvarku”, tai trijų vals
tybių sąjunga stos prieš Ameriką ir “kovos iki galo”. 
•Tuo pačiu laiku Japonijos užsienių reikalų ministerijps 
atstovas radio kalboje įspėjo Jungtines Valstijas, kad 
jos žingsnis po žingsnio “eina į karą”. .

Šitais grąsinimais Jąppnijos valdovai nori nugąs
dinti Amerikos valdžią ir sulaikyti ją nuo kooperavimo 
su Anglija Tolimuose Rytuose, kur japonai darosi vis 
labiau ir labiau agresingi. Neseniai jų armija įsiveržė i' 
Indo-Kiniją, neva su pritarimu :bejėgęs franeuzų Vichy 
vyriausybės; ir iš visko matyt, kad japonai yra pasiry
žę šitą didelę Prancūzijos koloniją visiškai okupuoti. PpĮ 
to jie bandys pagrobti (turtingas ’Holandijos kolonijas 
Ramiamjam Vandenyne, — jeigu neatsiras jėgos, kuri, 
jiems užkirstų kelią. Tokia jėga šiuo laiku, kuomet Ang
lija kovoja dėl savo gyvybės -Europos vandenyse, gali 
būti tiktai Jungtinių Valstijų (laivynas.

Grąžindama Amerikai, Japonija nori tuo pačiu šū
viu nušauti ir antrą kiškį: padėti fašistų ašies valsty
bėms. .Jeigu Amerika nusigąstų Japonijos ir visą savo 
dėmesį nukreiptų į Tolimuosius Rytus, tai sumažėtų I 
Amerikos pagalba Anglijai. Tuomet Hitleris .ir Musso- 
lini lengviau apsidirbtų su anglais jr .sunaikintų britui 
imperiją. Tur būt, Priropos diktatoriai ir pavedė Jąpo- 

/ nijai atlikti šibą*4SŽ!diVinį, A- gąsdJpii Ameriką, kučmėt 
jie pasirašė su ja aukščiąus paminėtąjį susitarimą. ;;

Bet Hitleris padarė klaidą. Nesuprasdamas Ameri
kos žmonių tpsychologijos, jisai nepramato, kokį įspūdį, 
padarys .Jungtinėse Valstijose japonų fgrąsinimai. Ame-| 
rika visai .nenusigando, priešingai, ji įsižeidė, kuomet; 
•išgirdo grasinančius Mikados ministerių žodžius. Cha- (,W(lj S(|(|an( . klu.iib.
rakteripga yra šituo atžvilgiu .J. V. laivyno sekretoriaus sa)<9; turėjo sovietų vpl-
kalba, pasakyta perditą šeštadienį. Sekretorius Prank|| kad Suomiją galėjo pa-

naudoti koks bors galingas 
priešas atakai prieš Rusiją. Bet 
koks priešas? Su Vokietija bol
ševikai jąu seniai «buyp pasica-. 
šę nepuolimo ir draugingumų 
sutartį. Anglija-prieš Rusiją 

jkariauti nesirengė ir .nepiren- 
ji yra .atkreipta pirmoje eilėje prieš .Jungtines Valstijas, gia; ir jeigu Anglija butų no- 
Ameriką, t$ako jiąai, yra didžiausia kliūtis' grobikiškiems tėjusi Rusiją .pulti, .tai .tikrai .ne 
totalitarinių -valstybių žygiams. prie kurios ji be-

jo / įveik ir .pineiti .negali. Todėl .ta.
“Jeigu Didžioji Britaniją mestengtų sulaikyti-L^rija'’ yra fantazijos yąi-į 

vis Jariiav ‘kylančią Tironijos bangą, tai mes paSŲus4sįųs. 1
Tume esą apsupti iš viąų pusių Tarptautinių ;banditų,j Ėęt yra ikitas, svarbesniu 
kurių didžiausia pergalė butų Jungtinių Valstijų-[punktai, :knrį fl. G. VVells iig*į 

\: (poruoją. Kokią fęisę turėjo (Ęp-|

anglų /rąšytojąą, iHj 
G. SftfaUą, ipęąęĄįąi .atyykP 4 
New yoąką jr .Jąyė ąpąųdos :ąt- 
stoyąms mtėrvjeyv, jji-
sai d^ri^kė §avo fįąitikmųi^ą, 
kad iBįiŲeris ture$ .pralaimėti 
kaų^i, (pęs jam jau 'Pritruko iš-; 
lavintų iakūnų. Tie ‘Wells’o žo
džiai sustiprino Amerikos žmo
nių viltį. Bet prieš dvejetą die
nų spaudoje pasirodė nauji to 
svečio pareiškimai, kurie šioje 
šalyje paliks prastą įspūdį.

Wells 'bando pateisinti sovieJ 
•tų ikarą prieš 'Suomiją ir įsiver
žimą Lenkijon. Jeigu Associa
ted Press 'teisingai padavė jo 
žodžius, -tai jisai padarė tokį 

Ipalyginimą: 1

“lĮsiyVąizduokitę, kąj Statęn 
JsJąnd’e butų syetįmos yąls- 
,tybės .žemę, taikios .mąžos 
.neutralios valstybės, bet ta 
,mažiukė valstybė jbutų apsi
ginklavusi ;iki dantų galingo- 
,m.is kanuolėmis, kontroliuo
jančiomis siaurumas, ir jusi 
turėtumėte 'teoriją, kad šita1 
valstybėlė gali ibut panaudo-4 
.tą, /kaip :kaląvijo smaigalys, 
ratąkąi prieš. Jungtines VąlstiJ

!WWlBMIBWJWmWg

gen- jFrcamKb
Aiųri- bando jpMririnri & 
.‘soririm ^miįjoa [įriyęi$imą tovd 

________ ___ i. _ .• — j -1 . •>

4as Lunkipoe 
jjįema tovo ,m.
”Lurzuno !lmiją?;. }Bęt ttąs ^ęmęs 
Jjoišerikri “ipasięmė” ąu tp^gfcl- 
įba yeįMamb ikaįpo mą-j 
,ęių .paiUneriaį, — įkas ao.vįątų^ 
Rusiją sujungė ‘karo ryšiais' 
.(“•musų draųgiųgumą sucemen
tavo krauju!” kaip išsireiškė 
Molotovas) su Trečiuoju Rei
chu. Anglija su Hitleriu kariau
ja, o anglas Wells visomis ke
turiomis teisina ‘Hitlerio part
nerį ! 1

Šitoks pataikavimas diktato
riams privedė Angliją prie pra-‘ 
žūties kranto. Generolu ‘Fran
co, Hitleriu, Mussoliniu ir Ja-- 
•ponijos imperialistais anglai1 
jau nusivylė. Nusivils ir Stali
nu. < !

ąrąųkms pavergti.
iKIausima^ jĄpie Įjąj^vamauius 
.yra $0k :tięk |pą\uęauų>.

tarpe; 
ikomum^, gąlima ^kyti, ne- 
buy^. iStamd’J^i^i llaisvama-,

Įlydai W kaipof
jgri^ti jkW.WItM^ piešai. Bąt| 
įpyięty tk^kft^i (dčpo visus 

lWWHmrtius jpa- 
lkvd|Rti (pw^^, (|r dalinąt 

tlffii iMftfkvai fcu-
SKO ^VftMbP lUętUVOė visuomenę 
suskaldyti. .

.(Tęsinys.)
M. 1

Bet šis ^naujas viešpataujan
tis luomas nesitenkina vien mo
kesčių .mokėjimo išvengimu, jis. 
nori turėti ir kitų lengvatų, jis 
^epątenkmtas yien darbipįnkų* 
.įšnąudojimu, bet .tiesia ranką 
jąų ir -prie yalstiečb, kuiįs bu
vo pįr,verstinai nuvarytas .į ko-; 
lęktyvus ukius, kurie turėjo bu-- 
ti soęiąlistiniu ^žemės klausimo 
išrišimu, bet išsigimė (ir tebei
ma -tuo keliu) į paprastus val
džios dvarus.

Pirmiau buvo vien kolekty
vas, kiekvienas turėjo tiek pa
jamų, kiek teikė kolektyvas, 
yėliąu jau buvo suteikta kolek- 

; tyyp mariams šniūrelis žemės 
■ savam naudojimui iš kurio vi- 
: 8Qs :pajamos liko tam, kuris jį 

dirbo, vėliau viena karvė, ke- 
Jios kiaulės ir dargi avys as- 

; (meniškoms pajamoms, bet vis
gi buvo .vedamas planingas u-

kad jisai: įa:$, .kanudlės ,nuimę 
tų, ir aš bijau, kad jisai pa
sielgtų beveik taip pat pasi
baisėtinai, kaip kad pasielgė 
‘Rusija.” \ :

' ' . . ,*•■ ' 
•šip Wę|l<o aiskuumo brąn-

lYdlUdj J va į|JV1 LUCį •-*. (X C* A V- * j

iKnox ^pareiškė, kad, -jeigu Amerika bus priversta stoti* 
į kovą, tai ji ;bus pasiruošusį, įr jisai .priminė Japonijos, 
militarizmo vadams, kad — “Mes dar nesame pralaimė
ję nė vieno karo”.

0 apie trijulę .diktatorių sąjungą Roosevelto kabi-: 
neto .narys ,(*Knax, beje, yra repubŲkonas) pąsakė, Jkad

sunaikinimas.” . .. vį sija užpulti taikią, neutralią 
'WashiP^tQnąs nutarė dabar remti ' Britaniją <dar1 tautą, kuri jai nieko blogo ne-; 

(daugiau,'kad “Tarptautiniai banditai” jos nesutriuškin-'buvo ■pądąriųsi? ^avisąųjos sų-i 
ttų, Riiima negu Amerika suspės įpilnąi jpaširųp^i kąrui. T Rietimai. ? -Bet jeigu -tokie >sų-- -Japųnąroę ir Hitleriui butų buvę jfeg sMeĮkiau,.jei-fe™1

gu Tokio Iirfihtanstai nebūtų .taip plačiai issi^ipję. < jRąg^ti ^ęko^loyakįją,!
~ L. apturėjo ‘teisę” .užpulti ^orvegi-

SiaJte nori pamudou * I + 1 * 1 į 1 ' • . IA ųtrąli^ą valstybę, .apie .kprįą .jo
. . * 4,' , . . . , , . . Lgftlvoje gimė “.teorija”, kad ji

KdJ.; toiją .dar flf&a jauktos visos valstybes, yiena.I rbut .panaudota -atakai
jr antra totoujančioji .pusė stengiasi pakreipti neutra- prieš Vokietiją. Vadovaujanti 
lias šalis prie savęs. Šituo tikslu jos vartoja grąsinimus, Wells’o logiką, Jungtinės Vals- 
ekopominį spaudimą ir visokius prižadėjimus. Stam-; ty°® feėtų užkariauti Meksi- 
biąusioji tarpe-tų neutralių šalių yra ^sovietų Rusija;ūr Kanadą.
Taįgi Stalinas nori dabartinę savo padėtį kaip galint-I T^iau pati sovietų Aųsįja 

T ,v j x- * lyrą .pasirašiusi su daugeliu yąl-
genau išnaudoti. . v. ,v . . Lstybįų .(jų tarpe ir su Suomija)

Jisai, matyt, gauna masinančių pasiūlymų is abiejų sutartį apie tai, kas yra “aprė
pusių. šiomis dienomis buvo paskelbta, kad Hitleris ir ponus’;. Toje sutartyje pasaky 
Mussolini žada jarii užtikilinti laisvą išėjimu sovietų lai-1 tą, kad ąiei ekonominiai, nei po 
vynui per Dardanelus. Antroje pusėje, iš Londono atei-1 
na žinios apie anglų ^pasiūlymą Rusijai naujos prekybos 
sutarties. . i.

Bet ir pats Stalinas neužmiršta paprašyti, ko jisai 
geidžia. Amerika, kuriai niįpi padėti Anglijai, irgi eteri-' 
giasi Maskvą “nuriialdinti” Stalino ambasadorius Wa-> 
shingtpne, “draugas” Umanskis, pareikalavo, kad už pa
lankų Rusijos nusiteikimą anglams Ameriką užmokėtų.

,tinė bajorija .trečiam luomui į- 
^ivięšpataujant, kuomet už vis
ką reikėjo mokėti .pinigais.

Reikia pinigų, o ne produktų,*? 
gi ir tuos produktus bus gali
ma daug pigiau nusipirkti, kuo
met viskas bus skaičiuojama pi
nigais ir rinkoje turės kolekty
vą i konhuruotis dėl kainų, no
rėdami parduoti savo produk
tus, duo pat bus galima pigiau 
[Pirkai. Valstiečiai skurs, kai ku
rie kolektyvai .galės dargi imti 
bernus, gi kiti kolektyvai turės 
apleisti savo kolektyvus negalė
dami išgyventi? Kas mums dar
bo? Bile mums bus gerai.

Ir jei šios velniškos stalinis- 
tinės politikos žemės ūkyje ne
galima taip aiškiai suprasti pa
čioje Rusijoje, kur, rodos, vis
kas lieka po senovei, tai labai 
aiškiai matyti į kur sukama ve
žimas, pasižiurėjus į okupuotos 
Lenkijos ukrainiečių teritorijos 
vedamos politikos žemės ūkyje.

Turiu pasakyti, jog man ge
rokai davė darbo ir galvos su
kimo vienas laktas, kurio nega
lėjau suprasti, kuomet užėmus 
Lenkijos okupuotą Ukrainos 
dalį, teko skaityti ’lzvestijoje ’ .z 
,ir dargi “Pravdoje” straipsnius,' 
kuriuose buvo nurodoma, jog 
nuo Lenkijos atplėštoje Ukrai
noje bįedniokai — valstiečiai 
šaukiasi dargi iki Stalino, jau 
neskaitant jų šaukimosi prie 
Ukrainos sovietų vyriausybės, 
kad valdžia steigtų kolektyvus. 
Maža to, kituose tų laikraščių 
numeriuose jau skaitau, jog 
“Izvestija” ragina vietos orga
nus pažiūrėti ar tik biedniokus 
bežemius neagituoja koki nors<, 
provokatoriai, kad anie reika
lautų kolektyvų.

Tikėkite manimi, jog nuste
bau? Ir šiaip žiuriu ir kitaip, 
sakau, gal korektūros klaida, 
gal redaktorius buvo girtas ar 
bendrai kokis .nors .velnias .pa
sidarė ir negaliu suprasti. No
rėjau jau “Naujienoms” rašyti, 
kad Rusija nebenori kolektyvių 
ūkių, bet susilaikiau, sakau, pa
žiūrėsiu, kad nesuklysčiau, ,m- 
pasikarščiuočiau kartais.

Ir štai, gaunu, tiesa, suvėluo
tai, naują kolektyvių Rusijos . 
ūkių neplaningo ūkio sistemos 
•ribose įstatymą. Perskaičiau ir 
akys atsidarė: ot, kame šuo bu
vo užkastas!

•Rusija pereina į savotiškų 
amžinos nuomos dvarų sistemą, 
kur kolektyviai ūkiai paliekami 
<savam 'likimui, kad viskas, ką 
jįe ;pęqką, butų mokama pim- 
•gąifi ir įką jie parduoda ,|aip pat. 
iVįaža 4o, .visi >buyę;koopųratyvai, 
tiek gamybos, tiek prekybos, 
virsta savotiškomis akcinėmis 
bendrovėmis ir pelnas bus tiems 
akcininkams algų atžvilgiu ir > 
valdžiai iš visos įmonės. Tad 
kam jiems biedniokų kolekty
vai, kurie negali patys nusipirk
ti mašinas už pinigus, katTval 
džiai butų pelnas? t.

lkąd dalisj 
Ikyon,:’ 'Rąąiėmė (4kqW cflftlis, tikrai
4ąs Lęridįms jjmnąudojamą;

L.ibritoUmo jbuvo -tą,.
Ikąd ilki llo llrifcp ftofevąmaniai įr- 
jų (yrikimą^ |buvo s10’
priimt lEtabąr jiię pamate pro- 
(gą ^ąvo «kcriudihąp^ “atsily-. 
ginti”. -Krikščionys demokratai, 
kurie pįrmjąus laisvamanius yi-, -kis, buvo nustatoma kolekty- 
saip niekindavo, staiga netąko. .vąms ąp^čti tiek ir tiek tokios 
galios ir, kas suskubo, leidosi j 
•bėgti ‘į užsienį. Lengva suprąs-, 
4i, kad daugelis laisvamanių, 
matydami tokią savo persekio-j 
tųjų nelaimę, nudžiugo —- ir 
stojo į talką naujiems Lietu
vos valdovams, ‘kurie juos nuo 
“klerikalizmo jungo’’ išvadavo.. 
Džiaugtis .priešo nelaime nėra, 
kilnus jausmas, bet — žmogiš
kas.

Stoti į talką bolševikams pa
skatino ne vieną laisvąmanį da: 
ir ta aplinkybė, ’kad jie, atėję 
į Lietuvą, savo ‘tikslų pradžiom 
j e neskelbė. Net tuo laiku, kai 
ėjo “seimo” rinkimų kampam-: 
ja, dar nei Paleckio “vyriausy
bė”, nei 'blękąnpzoyo .pariųktie- 
ji nesakė, kad Lietuva .turės 
būti “sųsovietinta” ir .prijung
ta prie Rusijos. Priešrinkiminė
se 'kalbose ir atsišaukimuose 
buvo kalbama tiktai apie “glau
džius draugystės ryšius (su 
SSSR”. Dalis laisvamanių, kaip 
ir kiti neįgudę politikoje žmo
nės, patikėjo dr buvo apgauti. 
Jie .manė, .kad Lietuva tikrai 
yra ^‘laisvinama”. O (kuomet 
paaiškėjo, ;kad, vietoje laisvės, 
:bolševizmas -atnešė .naujos ver
gijos -pančius Lietuvai, (trauktis 
atgal jau iląuvo .per vėlu ir — 
pavojinga! Kas nori rizikuotu 

<savo (kailiu, Būdamas tokiose 
.aplinkybėse, kur jam nėra ^be
veik jokios .vilties .savo .engėją 
nugalėti arba bent ištrukti iš 
jp\uągų?

Galimas <ę|aiktąs, kąd laisyaJ 
manių orgąniząciją .naujieji 
Lietuvos viešpačiai .toleruos ir 
toliau. Bęt Jaisyamąuybės idėjai 
iŠ ,t° bus .greičiau uskęįąųdą, ne-1' 
gu naudą. Nęs bolšeViziųas jinin- 
ties laisvės nepripažįsta. Ji^ai* 
kovoja prieš “religijos prieta-1 
rus”, taęiau jisai tuo .pačiu lai- 
lku skiepija įmonėms nąujus’ 
prietarus, kurie .yra dar kepks- 
»mingesnį. štai Liudas 'Gira jąu- 
parašė savo “poezijoje”, kad 
Stalino- konstitucija .esant? 
“„Šventa”. Salomėją Nėris nu- 

tpięŠė Staliną Juokia 4ai yiršgam- 
tiška esybė, kuri -“.savo rpečiąis 
Jąužia marius j S^Ulę”- Tai yra 
(pasityčiojimas iš sveiko ;proto,' 
o .betgi tegu .drįsta .kas nors 
:tuos idiotiškus Stąlino “dievini
mus” .pakritikuoti!..

Ląisyamapiai kalba apie “eti
nę -kultūrą”, pąręmtą ;mukslu. 
;Kokią gi etiką Jdprpyę) ‘ skęl- 
rbįą bulšeyizmas? Viešai .giria 
•vaįkųs, rkprie sKuudŽri ir 
vinėja savo tėvus; mokiną tmę- 
luoti ir vartoti klastą kovoje 
su “buržujais”; reikalauja vęr- 
gi^Įm asmens nuąįžęminimo 
yąldžįąi. Ar tai yra ąųkštespč 
.dorovę, negu fręligijps prisaky
mai: “Mylėk ąrtlmą”, “Gerbk 
$a\o tėvą jr motiną”, “Nęąp- 
Lalbęk”..?

,O tąs “lųokaląs”, toripo ^1“ 
Jevikai (ręmia j**

I -mediją, r^s fleita 
Mąjįįsp jPmmfeątae ‘tlę-

t

SMERKIA, NEIŠTYRĘ 
DĄLYJĮvO

"Dirva” rašo, kad SLA 14 
kp. pasmerkė vice-prezidęntą 
J. K. Mažukną — už tai, kad 
jisai reikalavęs pripažinti “Sta
liną Lietuvos valdovu”:

' *‘SSLAti4j; kuopos susirinki
me”; js^rtomę to laikraščio 

: žinioje,'abu v o išneštas jiro- 
vice jprezi- 

,dento I^ląžuknos akiplėšišką' 
ikomųpjstiąką .pasielgimą S. 
,L. A. įgilti. Tarybos suvąžia- 
^jpię;xh<ur jis pasipriešino 
^rięšj^ Lietuvos Konsulą P.> 
fPąųžyardį (kurio tame su
važiavime visai nebuyo! —< 
“N.” Red.), ir .kartu reikala
vo, kad Tėvynė pripažiųtųi 
Staliną Lietuvos valdovų. !

“Kuopa savo proteste jrei-i 
.kąląųja, kad toks ‘penkta-; 
ikolumnistas’ butų išmestas 
iš cęntro valdybos ir iš §ųsi- 
vienįjimo.”
Bet ąr 14-ji įkyopa tikrai ži

no, kad P- Mažukna taip elgėsi,', 
kaip ji ąpie jį sako? Tięsa^ 
“Tėvyųėje” Kl. Jurgelionis (to- 
ikiųs :kąltiniipus vJcc^prezičĮeri-; 
ityi darė, bet kąltinimas darutę-' 
irejškia, |kad ^ųiogus yra }pu-] 
^teistas. JPrięš nuteisiant kąlti-i 
namąjį, turi .kokia nors beša-, 
jiška .įątaįga dalyką ištirti, duo
dant progą kaĮįiųąpiajam apsi-t 
.ginti ąrbą pasiaiškinti. O \šia?i 
vįne 'atsitikime pokip tyrinėjiųio 
niekas inęra (Jaręs. Tai kaip <gi; 
dąbar -gali kuopa ^mogų smerk
ti — ir dąrgi ręikalauti, kad ji-; 
sai ’butjj “išipestas” .iš organiza
cijos^? :

,|Įęigu ši 'kuopos ataka prieš 
vice^pręzįdęntą -pąsirodytų įne-{ 
teisinga, tai ji butų nusidėjusi 
SLA konstitucijai, kuri drau
džia organizacijos viršininkus 
šmeižti. t

itvnię to Jaikraščio

AEVIZMAS IR t
ISVA'MANIAI i
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I kie kiti sumetimai NEPATEI 
SINA vienos valstybės,ginkluo
tą jėgų įsivejriįimp į kjtos tai 
kios valstybes teritoriją.

Tas anglų rašytojas, matyt, 
tęsia :tą pačią pątaikąvimp po
litiką lį^c fRųąįjps, kurią Cham- 
berlainas .pirmiau vykino H$k

Vienas pabėgęs iš Lietuvos 
redaktorius, krikščionių demo
kratų veikėjas, atvyko į šveį-: 
cariją ir papasakojo įvairių (dh- 
lykų apie Lietuvos “sovietizącL 
ją”. Pa^kodamas apie riįjjki-r 
miųj 4 ‘Hipudics sejm(ą”, kųife 
pąrdąyė J^iętuvą ^ąskyąi, j.įsąi 
nurodė, kad prieš rinkimus 
vo Uždarytos visos politiųęą,' 
kultūrinęs ir religinės organįgp-; 
pyp.Si

jir tokios rųšies javų, šakniavai
sių ;ąr |<o kito. Tuo buvo ko
vojama prieš žemės ūkio chao
są, kuomet vienoje apygardoje 
buvo svaras duonos kapeika, o 
kitoje .dargi penkiasdešimt ka- 
.peikų, kąip tprieš revoliuciją.

Bet .'kolektyvai virto vis dau
giau ir daugiau savotiškais pu
siau majoratiškais dvarais ir 
mokesčiai buvo pradėta imti 
produktais, dabar jau galima 
-parduoti javus tokiai valdžiai 
kitomis -kainomis ir pelnas lie
ka kolektyvui, tokiu budu, vie
ni 'turtėjo, kiti vietoje stovėjo 
•neįgy darni gerų pajamų už savo 
•produktus.

Sulig nauju išleistu kolekty
vų tvarkymosi įstatymu kolek- 
,tyyąi išimami iš planingo ūkio 
ir paliekami savistoviais: ką no- 
rąfe sekite, Jęą norite auginkite, 
.žinokitės. Viskas jūsų, bet taip 
pat ką ipes jums duosime, jus 
mums mokėsite.

.Kolektyvai virto amžinos 
nuomos dvarais, savistoviais 
.Jyąrais, arba vienu žodžiu sa- 
,kąnt, einama prie akcinių ben
drovių valdymo dvarų.

Bet čia -dar ir kitas šuo už
kastas: kuomet -buvo planingas 
aikis, trukdavo .vieno kito pro
dukto, .vieni produktai buyo 
brąpgųs, kiti buvo pertekliuje, 
.kiekvienas žiurėjo to plano, gi 
,Jabąr, jkuomet šie valdiški ,dya- 
.rąi .pasiliks sayystovųs —kiek-, 
vienas jodins dr augins tai, kas! 
gąli .tęikti pelną didesnį vietos 
•ūkyje. Mąža to, vyks konkuren-. 
cija ir .kiekvienas kolektyvas, 
norėdamas užbėgti kitam už a- 
kių, stengsis parduoti koopera
tyvams pigiau ir aristokratija 
gąlės mažiau išleisti maistui ir 
daugiau gauti kyšių iš .kolekty
vų, (kurie norės savo .produktus 
.iškišti. įPu kiškiai nušaujami 
Šia naują kolektyvų tvarka: 
,piąžės dšląidos maistui ir didės 
.pąjamOS -kyšiais. Ko reikia dau
giu?

Kam Jįks .pelnai? Tiems, ku- 
ii'ie .sėdi .mieste -kooperatyvių, 
.virstąnčiy akcinėmis bendrovė
mis, valdininkams, kurie pasi
kinkys kaimą, kaip buvo pasi
kinkęs .kaimą .carinis spekulian
tas.

Mą^a (Įp, inųriųia pereiti į pi- 
nįgų dlįb ^valdžiai .reikalingom 
nąujos sumos .įšląikymri iUa p jos' 
biurokratu (jr ji ąmri kirsti 
v|ėnu dic^įaušid ^pqMwtp iįr 
tuo laikykis |pąpj<|kdąj
ma tuos, kuriją .pagalba gak 
venti.

Rusija šiandien pergyvena 
tpos pačius laikus, kai feodalis-

njni2flw^tftlipfen)ąs”, W tik- 
rpmpįe dnflkrio ifca- 
cyja.

Todėl IfcįavpfliguM tori« 
bplševįzipui tarnauja, yra arba 
apsinftątėliąi arba įvirino to

į kolektyvus turi jiems viską 
vęltųi duoti, iki jie įsiruoš — 
velnias žino kiek laiko pereis 
ir jie negalės niekuomet įsirpo- 
šti, nes sulig nauju kolektyvų 
tvarkymo įstatymu kiekvienas 
kolektyvas turės konkuruoti, už 
Viską mokėti gyvais pinigais ir 
verskis savistoviai, gąj kąip iš- - 
skirsi šiuos Ksknduriius? Jįe ne- 
atsiląjkys *prieš sopus jkojekty- 
vus ąr |bps nepasitenkini
mas vjcįųję, tmd geriau jų visai 
neleisti jį ikųlęktyyvis, o kolekty
vus rpiįgpnkspoti ji$ pasiturinčių 

|l)Ci jpųflįąp ipąjpturincių ujcinin- 
?Rų, ihlKje ;į 'kolektyvą gali šiek 
•tiek įnešti ir jau iškarto be nie
kelio pagalbos gyventi ir, svar
biausia, mokėti gyvais pipigais 
ųž {buMPW imašipas, kurias 
pirks is Atidžios fabrikų, no^ 
įturodami jau 'laukus apdirbtus, 
galės pridaryti jpinigo pėduo
dami produktus, gi bežemjai ką 
•turės? bfteko!

(Bus daugiau) k
i l ’Jl
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Kas Dabai Dedasi Lietuvoje
■ - ■ - I

Trūksta trąšų. — (Lietuvos turtas vis labiau patenka jį 
rusų rankas. — Mėsos prekybos ir mėsos gaminių 
pramonės monopolis. — Krautuvių vitrinose Stalino 
ir Molotovo portretai atstoja prekes. — Veterinari
jos inspektoriaus patvarkymas. — -Gatavų gaminių 
paskirstymo bazės. — Tik dabar susiprato. — Nesi
seka — Lenkai .pradėjo rengti savo rųšies plebisci- 

Kalėjimai sausakimšai prigrūsti.

(BIULETENIS Nr- 15)
— Žemės vikio komisaras ;M.‘ 

Mickis pasikalbėjime su “Tie
sos“ atstovu išdėstė liūdnų pa
dėtį, kurioje atsidūrė .Lietuvon 
ūkininkai dėl trųšų stokos. Pa-< 
sak jo, ligšiol Lietuva žiemken
čiams sunaudodavo ^pie 60,000 
tonų trųšų. Bet dabąr, L^.tuval 
pavirtus Sovietų Sąjungos pio-< 
vincija, trųšų iš užsienio jau ne
begalima bus gauti. “Draugas“ 
Mickis buvo priverstas pripa
žinti, kad ir “galingoji“ Sovietų 
Sąjunga nepajėgs Lietuvos že
mės ūkio aprūpinti trųšomis. 
Atsargoj buvę 7,000 tonų trąšų.: 
Iš Sovietų Sąjungos >guutą tik-1 
tai 10,000 tonų trųšų. Vięnąs 
laivas su 3,500 tonų įbaigiąmas 
Leningrade krauti. Tuo tarpu 
Sovietų geležinkeliai, dėl vi
siems žinomos jų (dezorganiza
cijos, pajėgė .pristatyti tiktąi 2,- 
300 tonų. Tokiu budu iš viso 
šiai sėjai bus tik 22,R00 tonų, 
t. y. trešdalis to, kas reikalinga. 
Netenką ąbejoŲ, kad nepakan -, 
kąmas .patręšiųiąs atsilieps der
liui. Komisaras Mickis bando 
nuraminti, 'kad girdi, “mes ne
galim perdaug skųstis“. “Mes 
gausim patį re.kalingiąusį tių 
šų kiekį. O jtai yra todėl, ,kad 
mes susijungėm su didžiąja So
vietų Sąjunga.“ Jeigu “didžioji 
Sovietų Sąjunga“ pajėgia pasių
sti tik kelis laivus, lai ūkininkui 
(iš to -jukš nuraminimas. Juk 
dar tik prieš .savaitę sovietiško
ji Lietuvos spauda ‘tvirtino, kad 
geriausios trąšos .esą l^jiai ir 
šiukšlės.

—Lietuvos turtas vis labiau 
patenka į rusų rankas. Paskelb
tas Lietuvos komunistinės val
džios įsakymas, kuriuo naciona-t

lizupjąmąs visas Lietuvos vari-, 
•klinis įr jievariklims Jąivynas. 
Nacionalizuojami vąrilsĮiniai lai-* 
vai, pradedant »nuo :10 ?HP •ir1 
aukščiau, ir 5 tonų bei didesnio 
.krūvinių keliamoj o svorio neva- 
.rįkliųĮpi laivąi, o faįp pat visi, 
gamybos ,ir tarnybos trobesiai 
bei pastatai kartu su kilnojo- 
muoju ir nekilnojamuoju tur
tu, anksčiau priklausiusiu van
dens trąnsporto ęrgapizącijoms

Toliau .įsąkymas liepia visų >tą 
turtų -perduoti sovietų upių lai
vyno komisariatui. Šventosios 
uosto pastatai ir juros laivai, 
-prjk|ausę akcinei .bepdroyel 
“Lietuvos Baltijos Lįoydas’ 
perduodami sovietų jurų komi
sariatui. Tokiu budu visas 'Lie
tuvos juros ir Nemuno laivy
nas, kartu su visais pastatais,' 
paimtas rusų okupantų. Priva
tiems laivų savininkams atlygi
nama yž jų .laivus 257o vertės* 
o “Liet. Balt. Lloydo“ ir “Sku
bos’’ akcijų turėtojams — 25% 
akcijų vertės.

—Sovietų Lietuvos valdžia 
priėmė nutarimų, kuriuo nacio-, 
pabzuotai “Maisto“ ;akc. b-vei 
pavedama visoj Lietuvos terito
rijoj monopolis visdi mėsos 
prekybai ir mėsos gaminių pra
sminei. Nutarimas sako, kad 
“Maistas“ vienas tegali pirkti 
bei parduoti gyvulius ir paukš
čius, skersti juos, organizuoti 
mėsos perdirbimų. “Maisto“ b- 
vė taip pat perima ąavo žinion 
visas savivaldybių jr privatines 
nacionalizuotas J skerdyklas, o 
taip pat visas nacionalizuotas 
mėsos bei jos .produktų gamy- 
.bos ir .prekybos .įmones.

f‘Darbo Lietuva“ -tviijtipa, kądi 
tas nutarimas .priimtas, norint 
užkirsti •♦‘kalią spekuliacijai gyJ 
valiais“. Be to, tuo budu ,pqri-[ 
pia “sustabdyti neracionalų .gy
vulių pardavinėjimų”, .kas iki 
šiol vis .dar pasitaikydavo.

sireiškę net pasipriešinimo prieš1 
susirinkimų ^šaukimų .po darbo 
yalandų. ■

OftAACA l4V|y UatAAAAA VV4. T V JIA.O MKAkB]

Sovietų Lietuvęs ,pa§to vai- įįaįs pąSikeitiiųąis, buvo prade- 
i<lyba fprąneša, kad į §ovietį£ jp rengti skyo pušies .plebiscitų.’ 
Sąjungų pašto korespondencija — ' -- - -
vis dar turinti būti .ąpiųękęĮtą; 
užsienio tarifu. Kai bus įvestas, 
vidaus — tai busią paskelbta 
vėliau.

—išv. Kazimiero draugijos 
pavadinimas pakeistas į “Bąu- 
donoji Vėliava“. / f

» 
—Iš Panevėžio ir Švenčione-,

f. t , • •'

lių apskričių gaunama ,žinių,, 
kad idar nebaigus “žemėą pcfor
iuos’’, ten pradedama pertvarky’f 
ti jau suprojektuotieji naujieji; 
ukiąi. Pasirodė, kad ųkiai su-' 
projektuoti visiškai nepiokšiš-j 
kai. Be to, dar -yąrų .yęręiąma: 
apsigyventi naujakurius so-> 
džiais, o ne viensėdžiais, kai tąi 
buvo ligšiol. “Darbo Lietuva’" 
yedąpiąjam str. .nti^į^kundžia,; 
kad “pe y,iąi sapidypĮąi gerai! 
supranti liaudies .valią ;ir vy
riausybės patvarkymus. AtsiJ 
randa tokių samdinių, kurie nqt* 
laukų darbus (|irbdąnu ųžpispi-! 
,rią dirbai tik yąląndas per 
dieną“. Net ir “Darbo Lietuvos“) 
redaktoriaus nuomone tai esan?K Į 4

ti nesąmonė. Taip pat pasitąTl<ą 
ųęmąįą ątsįtil^mų, .kad sąipdi-į 
nys paliukus sąyo darbininkusi 
ir išdumiąs kitur laimės ieško-l 
ti. Toks elgimasis esąs kenki-! 
mas pe tik Ūkininkui, .bet ir.vi-! 
sai valstybei, visai dąi'bp Įiau-Į 
džiai, nes tuo esąs silpninamas; 
ūkis ir .mažinamas visos tautos: 
turtas.

sireiškę net pasipriešinimošaukiama, nes ji “neišsprendžia 
ryžtingos kovos jspękųliąciją' 
ir piktais .dasbąįs ipąaįnio vą^-( 
Jojiipo daiktų prekyboje“. Bę 
įto, nusistatyta “pradėti .griežtą 
kovą su spekuliantais »ir jų tai-* 
kininkais, padidinant .uždeda-, 
mas jiems bausmes“. Per ;tris 
dienas teisingumo komisaras 
turįs parengti ptitinkapių pasiū
lymą. — Išeina, ‘kad dešine ran
ka nežino, ką daro kairioji. Ta-j 
čiau Lietuvos gyventojai viena 
žino: bus ar nebus “perkamie
ji jąpai“, yis vien jie ųębęgah 
nei už .didžiausius pinigus gau
ti nei drabužių, nei baltinių, nei 
avalynės. Tos rųšies krautuvių 
vitrinose išstatyti didžiuliai Sta
lino ir Molotpvo pųrĮtretai, (ku
rie viską turi atstoti. Ąpįe odos 
stoką Lietuvoje, po trijų mė
nesių bolševikų valdymo, rodo 
ir vietinės pramonės koipisąro 
skelbimas, kuriuo .skubiai Regis
truojami mašinų diržai. Be šio. 
(komisariato leidimo draudžia
ma tokius diržus pardavinėti. I

—‘Veterinarijos inspektorius 
paskelbė įsakymą, ^kuriuo per- 
kupčiams draudžiamą prekiau
ti mėsą ,įr jos gapiiniais. Taip 
pąt griežtai .uždraustą ūkinin
kams pardavinėti mėsą iš veži
mų turgavietėse be veterinari- 
jps priežiūros ajntspaudų. šis nu
tarimas paskelbiąs nevU sanita
rijos sumedniąis. Tačiau tikro
vėje šios priemonės imtasi to
dėl, kad užkirtus kelią ūkinin
kams .iš viso piėsą pardavinėti. 
Mat, Lįętuvos pkininkąi, mąty- 
dąmi ,spv,iętįškų visko nusayini- 
mo tvarką, pradėjo masiniai 
skersti gyvulius. Tad šilokipipis. 
priemonėmis norimą kovoti su 
ūkininkų .pasipriešinimą spyietų 
valdžiai. Nutarimas grasiną, 
:kad visa neteisėtai pardavinėja
mą mėsa ir jos gaminiai busią 
konfiskuojami, gi pątys parda
vėjai bus baudžiami “visu griež
tumu“. Be (o, patys gyventojai 
jkįnkųmi į kovą ąu šiuo ^sabo
tažu“, .nes Kauno “darbo visuo
menė“ kyiečįama pirkti mėsą1, 
tik mėsos parduotuvėse ir .tur-l, 
gavietėse i$ ūkininkų,- atvežusių 
antspauduotą mėsą, .o kai gy
ventojai pastebi kur perkupčių, 
jis -turįs -tuojau pranešti milici
jai arba yetęrinarijps pąreigu- 
naųis.

—Prekybos ikomisaras prane
ša, -kad įsteigtos ‘‘gatavų gami
nių paskirstymo bazės (‘koųto-[ 
ros^)“, -kurios vienos Jcgali pąi> 
pinoti didmenomis šias prekes? 
avalynę, kojines bei trikotažo,1 
medvilnės, Lninius, vilnonius, 
šilkinių, verpalų, špągątų ir kai
lių .gapipius. T^cįąu :pi;ekybi- 
niukąi turės gauti specialius deį- 

;dnnus šioms prekėms užpirkti. 
•Nutarime pasakyta, kad “užsą- 
ko.pių prekių Jdckiai .neturi bū
ti išpusti“. Ęrękės duodamos^ 
atsįžvclgiant į j19B9 -motų apy
vartą, bet nieko nepasakomą,' 
d<uris -tos apyvartos nuošimtis 
•leidžiamas. Be to, pasaky ta, ką^l 
provincijos .prekybininkai gali, 
daryti prekių atsargas dviem 
..savaitėms, o ‘Kauno — tik vie
nai savaitei.

Tuo pat ipętu yisa .soviųtiš- 
Įęoji ‘Lietuvos spauda ,pilna epra- 
jpešįmų apie nepaprastus “Ga
mybos 'laimėjimus“, stachąno.-, 
viečius, pakėlusius gamybą šim
tais proceųtų ,ir 1.1. O tįkrovė 
yra .tokia: (ųet su leidimais preJ 
kybipinkai gali, ir tai teoretišJ 
-.kai, pirktis prekių tik vienai ar 
dviem savaitėms...

—Žeimelio, Šakių apskr.,’ 
kompartijai vadovauja “dratn 
gal“ Gleįer ir BogipsRi, p (prpf- 
sąjungpips—“drąugąs” Aątroy.

—.Bo (dąugįap -kai]) 20 melų 
.viešpatavimo Rusijoje, K reni- 
lio valdovai tiktai šią vasarą 
susįpratp išleisti jsąkymą, [ku
riuo drąudžiąma fabrikuose da-t 
ryti susirinkimus ir mitingu^ 
cdarbo metu. fBet ir po šio drau
dimo, f‘Pravdos“ prisipažinimu,’ 
“vis dėjtp pasitąikp .nųgirąfi,; 
l$ad tąrnąutpjąi jr ,darbininkai 

5vis atįtraukinėjami nuo garny- 
(bos .darbo metu. Kai kurios? 
srityse tam net pritaria pąrti-1 _ • • • •« fr • i

—Įš Vilniaus srities gaunama 
žinių, kad tenykščiai lenkai, pą- 

' ąįnaucĮpdami Lietuvoje vesiant'

Tarp tėvų pradėta rankioti pa
rašai, kuria kalba jie nori, kad’ 
jų vaikai butų mokyklose mo- 
koini. Pųr įyąirius .agitatorius 
lankytas, ^gulima sakyti, ‘kiek
vienas gyventojas, turįs mokyk- 
•Mnio .PTOiau? ,T9hial.n' 
‘“ąpjiiaftBeųdimui” prįtaęė :ir dau- 
gelis -lenkiškųjų miesto savival-’ 
dybęs tarnautojų. Sovietų Lię- 
tųvos valdžią pradžioje labai 

'iRgąyę ,į įiųos .Įeųkų 
darbus. 'Bet paskum ir ji ąųsi-’ 
griebė, kad ‘tikrovėje -šie -agita-Į 
toriai dirba lenkų ėndekų ir ’kt.Į 
Špvįnistų ,dąrb£. Ypač kaip ągi-i 
tatęriąi pasižymėję kąi kųrųe 
yilnįuje .pasilikę .yaiyados ,BoJ 
cianskio bendradarbiai. tPaga-

liau, ir sovietiškoji Lietuvos 
valdžia neiškentė ir šių slapty 
agitycijų jprądėjo persekioti. — 
Vįpniuje pą^į^elbtos trys oficia- 
/linės kalbos: lietuvių, lenkų ir 
rusų. Tačiau daug valdininku 
.yra žydų, 4ad ir valdžios įstai-4 »
gose labai dažnai girdėti žydiš
kų žargonų.

—-IŠ< J^ietuvps gaunama žinių, 
kad visi kalėjimai yrą baisiau4- 
šiai perpįldyti suimtųjų Lietu- 
yoą įntąligęntų. Kąmeroųe, -kur 
būdavo 2—3 žmones, dabar pri
grūsta iki 20 žmonių. y(Įsi |gy.-> 
vena baisiausiai nehigieniškose 
sąlygose. Užkalti net lanjgąi, tad’ 
J^ųperpse yriškai tampų. ,Rųsi- 

jsu giminėmis grįežtąi' 
•draudžiama.

t^rĮųte Joąe ,krąut.yiyčse, kų.-

•w *■ ’ • « 1 . 1 1 •****• ‘ ‘ ** ‘ • * **
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Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Dąrbas užtikrintas. Piliai 
tąpdraustae.
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Ant Reąl -Ęstate 
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1-mų ir' 2-rų morgičių 
JPeters ‘Bros. ,and Co 

1647 WEST 47th STREET — /. » . A * <• • *
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PAULMA ;
RUSSIAN-TURKISH BATHS 

AOELĄNiįYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Pirtis naujai pertaisyta su akmępp krosnim, .čia gausite Elęktros 
Trytmentuč, lUltra Violet Sunshinė ir Jnfrą Red Light Hądįatipns..

A. F. .‘CZiBSNA, Savininkas ’ 
>165,7 W. 45th ■St. kamp. So. Raplina .Street 
Moterims Seredomis — jRhone BOULEVARD 4552 ‘
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•Mes esame puikių dantinių pleitų' 
gamintojai • jau per suvirš 18 metų.
Ateikite, leiskit mums parodyti 
koiųbinaciią PĘRMATOM9 PLEI-d 
TQ > NEW ,HUE DANTIMIS, j 

Patąiąymas $1.00
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studija jęepgĮa pįr- 
.mps pušies su mo- 
dąrpiŠk^Įpįs užlai
domis ir HollywQod 
šviesomis. 'Darbas 1 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TeĮ. PNG. 5&83.5840.ŲŽĘimTE JP£S '
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PETE YOUNG ■ 
Narys: 271 Am. Legion Post., • 

Chicagos Lietuvių Draugijos.
SGHLITZ ALUS 

t82nd ir K«ap Avęnųe 
(prįes Tautiškų kąpįnių vartus)!

WILLOW SPRINF-

ta ,pi;ękybos komisarę įp^truKęi- 
:ją, įvędąnti tekstilėms, .galanteri
jos, odos prekėms .ir avalynei 
perkamuosius lapus, pagal ku
riuos tiktai ;butų buvę gąlįmą’ 
.pirktis ^įų prekių. Prgėjųs trįmp 
.dienpnųs, sovietiškoji Lietu,vos 
^valdžia paskelbė, kad ana pre- 
įkybos komisaro instrukcija atJ

SVEIKATOS KLINIKAS 
-TONSILUS S 1 O Cfl
/Išima Ui ...... ....... I O.3U

S'.""....*50.00
RAUD'ONGYSLIŲ C OC A A 
Išėmįąias ir Ligpn. 
RE^MATPZMAS co aa
Greita Įpagelba ......
GYDO yffiAS LIGAS
EkzaTninacHa • </f A Air vaistą!  .......... I .UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Čhicago

> RAM LAUKTI?
< GAUK SAVO DANTINIUS
> PLEITUS DABAR! 
s 'v r**)

twMęs (gaminame jDentures tik
^gĄvę įspąudą ir užsakymą nuo 
wlaisniuotų ,Dentisty.
> apskaičiavimas
B DYKĄI.

į tomdale DentaJ Ubontorfa
B Atdara nuo 9 r. iki 8:30 v. v.-—Subatomis nuo 9 r. iki .5 v. yak.
C 3945 W. 26th St. g. Aghkuid Avė

$el. ^^otfale 3008 TeL Monroe 9351 -
S 30 N. ©earborn — State 9649
1Į ROOM 806 ATDARA tKASDIEN <9 iki

i

:

............... ...  JUDU u ji ...i....... . ..............  

fceauiif' itn,
Rithęr ęne ,pf thęse ,Jfepww9rt|i t8tWįs
Volely as the tyy- W ąnd^tfpr,-
jjnanęe haypfl?ccn)p^cked-|n.tl|ęįefit^Wę|ivĄC9^p,ąętV<^^’>^qrT- 
ąną ,tbe .prjaes y/e’^e gsląnp eąrą them 4a and jlįsteą-ytpdąyI 
/ApDIL BT^SO J^ldejd to rnpdęąi ideaa ^ODH. BT-S3 A /pąrkypg npdęl fpr 
of design, tiria strcamlined radio offcr* thoM who prefer a pla.tic in cha»te 
ppyfer, ęoppac^ą. wd;bwuy(at an wWt< 5 tube# (lnclu4lng r«ctlfUr) 
unusually low pricet 5 tube. (includ* . _ __ . . ■. ,
ing.rectifler) AC.DC .upcrhet; Auto- v

, mjtic yplupie cęntrol; ,D^t-I/vTepna;
Tuncaay dial; Full-Tone ape^iceh dynamię •peakerj.Tuneaty dial. Cabi- 
Cabfoet fl'nlihed in mottled frown «ct molded .in .mocĮcrn pla.tlc fcwith 
,aiyl.black. pi^lrįįp hsjįįįe.

^16.95

‘Visos radios W1 Rtetu, visų isdįrbyscių 

ir radio kombinacijos. Lie^uyjišktl Rekordų 

Jus rasite TOiižiniška pasirinkimą pas Bad- 

riką. Didelė nuolaidą už seną radio.
Lengvais Išmokėjimais

Jos. F. Sudrik
FIHUUTURE HOISE

340941So. Halsted Street

:So,
■fffrRJUIIll 'I... .. ■■ ■ HHlllO

arens
RYTINE RADIO 

VALANDA 
-rr iš stoties —

W.G.E.S.
Kąs^ien ųuo 8:45 v. ryto 

iki 9;Į5 yąl. ryto.
Subatpmis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vąkare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kįtiąs įdomius 

pranešimus.

Ty®

MAKE THIS SIMPLE TĘST tauay

i

tined.

.Murina
cconotn

«entk,
»__too. Try Murinę tPdpy.

BOOTHn . . ronBKa

Moo.ooo.no


■MM

■ 'NAUJIENOS, ago, III Pirmadienis

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEVVS

7, 1940

NAUJIENOS ENGUSH SECTION STAFF
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

• -—--T;- - — • '  --------------------------------------- — :  ----------- ----- . ■  ;—t——;. i; C: ,J- ""*•  “ >  —

"AMERICAN FIRST-LITHUANIAN ALWAYS"
11 '   I'!r" ■' 1 T"—  r —1 <.

/ I i

r i—L-1 !E G LIS H S E C T. i o n _ri_
PUBLISHED EVERY MŪNDAY MONDAY, OCTOBJER 7, 1940
---------------------------------------------------------------------------------------- ———  ■ ■ -- ; -    .-'i —————   -     "‘"'t   

zz-. v » a ntorkttrvT T * f t M
THE-LITHUANIAN DAILY NEWS

The World a t a Glance
Dr. E. G. Punkay

polities?
When a housewife ėngages a 

maid, when a business man secures 
a derk, and when a farmer hires 
a hand—in each case the employer 
wants an experienced employee. If 
experience is important in such 
simple occupations, then sūrely 
any sensible voter wants an expe- 
rienced man to do the hardest job 
in this country—fili the president’s 
chair successfully. If this is true 
of that job which in ordinary 
times swiftly aged Hoover, and 
contributed much to the .premature 
death of Harding and Coolidge, 
then certainly wide, important, and 
successful political experience be- 
comes much more necessary during 
one of the greatest crises in the 
life of our country.

For in addition to trying domestic 
problems, the next president mušt 
mateh wits and perhaps even fists 
with shrewd, experienced, and con- 
scienceless political leaders as Hit-

won’t Willkie. if eleeted, be large- ier and Mussolini; To pit inexpe- 
ly the choreboy of Big Business ? į rienced Willkie against those ruth- 
“He that pays the fiddler calls the less dietators is likę putting an 
tune,” you know. And some tune ordinary, untrained man into the 
it will be for worker, farmer, and ring against Joe Louis.
small business man!

What political experience has 
Willkie had, this man who is stan
dard-bearer for the G. O. P. Has 
he ever held a public office higher 
than dog-catcher? If being prosecu- 
ting attorney for New York City 
didn’t give Thomas E. Dewey 
enough experience to contend 
strongly for the Republican nomi
nation, what about the far less ex- 
perience of Wendell Willkie, who 
has never shown much interest in

“A BAREFOOT WALL STREET 
LAWYER

to deter- 
guide the desti- 
nation for the

one might ask 
nomination.

“A barefoot Wall Street lawyer” 
as president of the United States— 
that is what the eleetion of Wen- 
dell Willkie in November would 
give us. Hence, all thinking Amer
icans will do well to examine care- 
fully the record and promises of 
the Republican nominee 

7 mine his fitness to 
nies of our great 
four trying years.

To begin with,
how Willkie got the 
Certainly he was not chosen by the 

' Republican voters, because few or 
no delegates to the Philadelphia 
convention were pledged to him, 
either in party caucas or in direct 
primary. Conseąuently, the Hoosier 
lawyer turned utility magnate was 
a dark horse, so f ar as the com- 
mon man goes. Būt whose black 
animal was he? Wall Street’s! If s|,

| What mušt thoughtful Amer- 
icans think of so inexperienced a 
Republican standard-bearer? Either 
that G. O. P. is suffering severely 
from pernicious anemia in leaders, 
or that the Philadelphia conven- 
tion became a mad stampede which 
chose blindly in the dark. Frank- 
ly, to ask Americans to cast their 
ballot for a .political beginner likę 
Willkie is to insult the intelligence 
of the voter.

(To be continued)

Party and Dance
On October 13th. Naujos Gady

nes Chorus is officially opening its 
indoor season of fun and good 
times. With a successful summer 
season behind us, we look forward 
to ė fepitition of the šame grand 
times we had while the weather 
permitted outdodr activities with 
interesting and entęriaining indoor 
events this fall.

Sundy, October 13th is a day 
that many have long been waiting 
for. Why, you ask? T^o start at the 
beginning, October 13th is the lašt 
Sunday before October 16th, which 
is the day sėt for Draft Registration 
—the lašt Sunday our young men 
will have as just swell fellows and 
not prospective privates, “looies”, 
ar “sarges”. We want to make this 
October 13th an affair to be long 
remembered, and as such, it’s going 
to begin early in the afterpoon and 
lašt until—

“M” DAY CARD-BUNCO PARTY 
AND DANCE is being held at the 
New Marąuette Hali, 69th and Wes- 
tern Avė., beginning at 3:30 P. M. 
Admission is only 35c for both or 
either the entire day’s activity or 
just for the dancing, which begins 
at 7:30 P. M/There will be a prize 
for each table of bridge, bunco, or 
.pinochle, door prizes, prizes for all 
sorts of things. There will be a 
“practice” registration, the purpose 
of which will be to select prize 
winners for the various classes— 
just likę the real thing on October 
16th — and fun for all. Of course, 
there will be refreshments.

All are invited, and all who 
are sųre to enjoy themselves. 
we suggest that you form
own tables of/card or bunco playeršj 
and make up a party of friends to Dewdrops settle v’mid the furrows, 
come along and enjoy the afternooni Falling lightly $riė by one. 
and evening with Naujos Gadynes, Little messengers twilight, 
Chorus and their friends. The date You shall hear tįe morrow’s 
—SUNDAY, OCTOBER 13th. The 
.place — NEW MARQUETTE HALL,. Sing away farmer Brown— 
69th and Western Avė. 
CARDS AND BUNCO 
M. .and DANCING iąt 
Admisison — 35c. ’ ”

Let’s all make traeks 
Western on Sunday! CHORISTER

Up so early in the morning
To toil and struggle all dąy long.

Off to work so halę and hearty,
With a tractor for a song.

Sing away, farmer Brown—
Sing' loud and clear.

Hale and hearty, farmer Brown,
Your soul is full of cheer!

ę

Let the dewdrops shake and, ąuiver 
Vfith the volūme of your song.

Let each sturdy floyver petal 
Ansvver to your hearty call.

Sing away farmer Brown—
Sing loud and clear.

Hale and hearty, farmer Brown, 
Your soul is full of cheer!

You have cares about the seeding,
You have fears about the blight,

Būt you can tackle things that’s
livin,

No delay—and you’re alright.
Sing away farmer Brown—

Sing loud and clear.
Hale and hearty, farmer Brown, 

Ydur soul is full of cheer!

Comes the evening, you are tired, 
Būt your plodding day is done.

Šit and ręst herė in the twilight—
Leave your cares with the settirig 

...< sun.
Sing away farmer Brown—

Sing loud and clear.
Hale and hearty, farmer Brown, 

■ Your soul is full of cheer!

come 
May 
your

Slumber steals among the shadows, 
Calmly puts a soul to ręst.

No more wearyin’ and .ploddin’.
Farmer Brown has done his task.

Sing away farmer Brown—
Sing loud and clear.

Hale and hearty, farmer Brown, 
Your soul is full of cheer!

I ligh School Stu 
dents Invited to 
Participate In 
Broadcasts

Plan Visits To 
O’Leary’s Cottage, 
“Naujienos”
Free Chicago Tours For This VVeek

You shall hear the morrow’s 
songl

Bach, of the tempered scale and 
clavichord fame, is quoted as say- 
ing: “The fingers of thy hand are ‘ 
as good as the fingers of my hand. 
I was obliged to be industrious: 
whosoėver is equally industrious 
will succeed as well”. With so en- 
couraging a note from the pater— 
artist of modern music, the Pied 
Piper studiously resumes his musi
cal f‘columning” with visions of 
interesting paragraphs flovving from 
an industrious pen.

—o—
With the tickets for the perform

ance of “Pirates of Penzance” al
ready in distribution, it is interest
ing to run aeross a musical item 
explaining the strange title of this 
famous Gilbert and Sullivan pro- 
duetion. The story reads that the 
great English success of a previous 
opera, “T. M. S. Pinafore”, brought 
the opera vzriting partners to Amer
ica. Here, to their dismay, they 
found some seventy companies 
traveling the United States with a 
version of “Pinafore” in addition 
to some eight theatres performing 
some in New York City. Through 
lack of Copyright facilities, Gilbert 
and Sullivan did not receive a 
penny for their labours. ThefefOre 
their own performance of the ope
ra, with the original Savoy com- 
pany, had only fair success finan- 
cially, as the cream of their efforts 
had been skimmed by the piratic- 
al American companies. Such was 
the chagrin of Gilbert, that he 
gavę the title “Pirates” to his next 
libretto and staged the opera in 
New York. Thus, a Copyright was 

' secured and during the year 1880 
was

Amer-

PIGSKIN: The int-erest of the 
Lithuanian grid fans in this year’s 
Big Ten race should be enlivened 
9y the presence of Al VVistert in 
Michigan’s line as a tackle . . . 
His 6 feet 2 inches and 212 .pounds 
will appear a godsend to the backs 
\vho carry the bąli—and the head- 
lines . . . Since he is only a so
phomore he will be with us for 
some time to come . . . Many will 
remember his brother, “Whitey”, 
who made a < name for himself on 
the gridiron Severai 
In the šame line and 
Al the regular end, 
this v/riting, 
Chicagoan and also
John Karwales . . . In the Chicago 
prep title race we look to Bruno 
Pocius of Fenger to to,p the back- 
field stars . . . His two years of 
experience on the 
will not be wasted . .

will

years ago ... 
right next to 
it appears at 
be a native 
a sophomore,

reserve

Programa Will
Over

Begin Oct.
WMAQ.

19

to broadcast over

a. m.

The time— 
AT 3:30 P. 
7:30 ,P. M.
T t

to 69th and

Sjng loud and clear.
Hale and hearty, fėrmer Brown, 

Your soul is full of cheer!.
—Frank j P. , Šatkauskas.

the “Pirates of Penzance” 
launched on its way, touring 
ica with great success.

The N. G. performance of 
tęs” will be staged the 24th 
vember at Sokol Hali and 
may be obtained from chorus mem
bers.

A tour to commemorate the an- 
niversary of the Great Chicago Fire 
of 1871, visiting the site of the 
O’Leary cottage is a major feature 
of the WPA Free Chicago Tours 

i for the

Ritutė
Cornmittee to Aid 
Allies Anndunces 
Poster Contest

Chica- 
by tho

October 6 to 12. 
tour is a visit to
Training School 
program, demon-

The Cornmittee to Defend Ame-
Birutės’ Operetta “šienapiutė” 

which is to be presented Sunday,

week

Bro-
Cen-

OF WAR: Vladas 
held a lucrative and 
position with one of 

steamship lines as its 
representative and did 

by it—until World War

squad

other Baltic count- 
Vladas is ringing 

New York doorbells, 
vacuum cleaner de- 

. . He should make

news- 
some- 

that

LOGIC: One Lithuanian 
paper has been trying to get 
body excited by “proving’ 
the Republican presidential nomi-
nee is of Lithuanian descent . . . 
The original family name, naturaf- 
ly, was supposed to have been 
“Vilkas” and we would not be 
sur.prised if it were next proved 
that his great-great-grandfather 
founded the town of Vilkaviškė . .. 
That nevvspaper reached the sum- 
mit of something or other ten days 
ago when it concluded that the 
New York Times, usually on the

“Pira- 
of No- 
tickets

fore he was banned from Nazi- 
land), and is flow frequently in 
demand as a spęaker . . . He is 
slated to appear on the platform 
of the Sinai Temple Forum this 
season . . .

RAVĄGES 
Mučinskas 
responsible 
the larger 
Lithuanian 
right well
II came aląng . . . He became na- 
tionally known among the Lithua- 
nians thru numerous and interest
ing publicity releases which were 
successful in their intent to make 
one want to 
Lithuania and 
ries ... Today 
Brooklyn and 
offering free 
monstrations .
a go of it, for we see he is even 
advertising the fact in New York 
newspapers . . . Antanas Smetona, 
refugee president of Lithuania is 
reported to have parted with those 
very familiar whiskers which 
graced postage stamps and every 
frorit page of every European 
Lithuanian publication for many 
years ...

ATHLETICS: One often wonders 
whatever became of the many 
Lithuanian American athletes who 
were awarded free trips to Lithu
ania Severai years ago — sdme of 
them more than once — and have 
returned to the States only to dis-

Democratic side of the fence, leap-1 appear from sight altogether ... 
ed over it recently to support They wene expected to instill the 
Willkie because of Otto Tolischus’ Lithuanian spirit into the youth of 
revelation that the presidential J America, if we remember right... 
contender is of Lithuanian origin'jOf the lot, we can count the ac- 
and that distant relatives štili re- tive ones on one hand ... Among 
side in East Prussia and speakjthese few is Frank “Punchy” Alis, 
Lithuanian! . . . Tolischus, inciden-(who has become not only active in 
tally, is of Lithuanian origin . . /Pirmyn chorus, būt one of the most 
He was this year’s winner of the'active, never begrudging his time 
Pulitzer Reporting Prize (award or effort... Wish more were likę 
for his dis.patches from Berlin be- him...

VVould you likę 
the povverful NBC Chicago statioft, 
WMAQ? Well, here’s your oppor- 
tunity. The popular feature, “The 

. High School Studio Party,” retumą 
to the air for a third .season be- 
ginning Saturday mornnig, October 
19th, to be broadcast each Sat
urday from 10:00 to 10:30

• CDST.
Talented students of all 

go high schools are invited
Radio Council of the Chicago Pub
lic Schoools to participate in this

* program. Following is a list of the 
various kinds of talent the produ- 
cers are seeking:

Impersonators
VVhistlers
Ventriloquists

, Tap Dancers
Reci ations
Noveltics
Other acts invited to audition 

include: students \vho have an in
teresting personai experience or 
hobby to relate; students vvho have 
vvritten original fįve minute radio 
skits; groups of s’.udents who have 
a novclty act they wish to present, 
such as a barn dance. “The High 
School Studio Party” will continue 
throughout the winter, thus pro- 
viding opportunities for scores 
Chicago high schoo'l 
participate.

Those vvishing to 
parts on the program,
woh have school news which they 
wish to hear broadcast via WMAQ, 
are asked to write Mr. Everett A. 
Landė, Radio 

. Public Schools, 
Chicago.

The program 
by any high school student. For 
tickets, send a “ self-addressed, 
stamped envelope to “High School 
Studio Party” RADIO COUNCIL, 
CHICAGO PUBLIC SCHOOLS, 228į 
N. 1ASALLE ST. CHICAGO.

In addition to entertainment by 
several of the best performerfr 
from all of Chicago’s high schools 
each week, this program features 
news flashes from the Chicago high 
schools. The program is presented 
over Station WMAQ by THE NA
TIONAL BROADCASTING COM- 
PANY, with the assistance of the 
RADIO COUNCIL of the CHICA
GO PUBLIC SCHOOLS

students
of 
to

foraudition 
and studentą

—o— ’
Commenting on the musical terms 

used in the lašt appearance of In- 
termezzo a reader ęomplained that 
he was in the šame position as 
that of a new multi-millionaire in 
a fashionable restaurant with no 
knotvledge of French and no dešine 
to expose his ignorance. Pointing 

; menu, he said 
to the waiter: “1’11 have some of 
that.” “I’m sorry, sir,” the waiter 
answered, “būt the band is playing 
that.”

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

had come to an end when he actu- 
' ally paid up a full
for thiš year.

month’s dues

rica by Aiding the Allies, of which!to a line on the 
William Allen White is national

December 8, 1940 at the Lithuanian' chairman, is inviting competitiVe

week of 
Included in the 
the Firemen’s 
where a special
strating fire-fighting methods will 
be presented. Tours for the 
follow:

Tuesday, October 8. “Boys’ 
therhood Republic and Marcy
ter”. Visit a neighborhood house 
that was founded in the Ghetto 
and tour a boys’ club that is opera- 
ted likę a city. Meet at 8 p. m, at 
1539 S. Springfield Avė.

VVednesday, October 9. “The Chi
cago Historical Society”. View re- 
lics of early Chicago. Inspect rooms 
commemorating various eras in 
American history. See special Chi
cago Day exhibits. Meet at 2:30 p. 
m., at Clark and North Avė., west 
entrance to the Chicago Histdrical 
Society.

VVednesday, October 9. “Chicago’s 
Skyline.” See the site of Old Fort 
Dearborn and hear the story of its 
modern neighbqrs. See an exhibit 
by Federal artists and an art col- 
lection on Chicago architecture. 
Meet at 8 ,p. m., southeast plaza 
Miohigan Avė. Bridge.

Thursday, October 10. “Ashes of 
the Past”. Hear the story of the 
great Chicago Fire. Inspect the Fire
men’s Training school and see its 
students in action. Meet at 10 a. m., 
720 Vernon Park PI.

Friday, October 11.
dustries”. See a workshop where 
the handicapped transform discard- 
ed materials into new and useful 
articles. Meet at 2:30 p. m., 2425 
Wallace St.

“Goodwill In-
Council, Chicago

228 N. LaSalle St.,

may be attended S.

Will Tour “Naujienos”
Friday, October

Chicago”. Visit
in11. “Lithuania 

an Institutional 
Church and recreational center, a 
Lithuanian newspaper “Naujienos”, 
and a Lithuanian Church. Hear Li
thuanian folk songs. Meet at 8 p. 
m., 1935 S. Halsted St.

Satarday, October 12. “Columbus 
Čhravel and the Coast Guard Sta- 
tion”. See relies of the Columbian 
Exposition of 1893. See a replica 
of the “Santa Maria” and of La 
Rabidtf. Meet* at 2:30 p. m 
St. and South Shore Dr.

Auditorium, 3133 So. Halsted St., 
is coming along ąuite famously. 
Everyone of our members seemš to 
be taking more interest in each song 
sung. 1’11 see if I can get the narnės 
of the leading characters for you 
by next week.

The plans for Birutės’ Halloween 
Party are progressing rapidly. It’ll 
take place sometime near the end 
of this month ... since lašt year’s 
party was such a riot, we’re going 
to pattern this year’s on the šame 
order.

Well Folks, as you’ve probably 
heard, Birutės’ Indian Summer Pic
nic was a huge success. We noticed 
Chet Rogers monopolizing Phyllis 
Misewich every chance he got... 
Oomph Giri (Sadię Termenas) and 
Gedmin Tumas winning the Jitter- 
bug contest since they happened to 
be the only couple on the floor!.,. 
Jean Vespender as usual the Belle 
of the Bali flitting from one man 
to another ... While Helen Chesna 
was busy broiling “Heated Canines” 
her beau, Vyto, came out vietori- 
ous in the Banana-eating contest 
... Mr. and Mrs. Miller joining in 
the festivities ... Anna Kampikas 
taking camera candids ... Glamour 
Boy Stanley Evaskus) 
banana to Sweetie-Pie (Helen Sa* 
bon) so gently while blindfolded 
... Mary Barnett clanging the cash 
register.. k Lil Jakubonis gathering 
household hints while preparing 
hot dogs... Ed Mankus donning 
Superman’s (Felix Mikaitis) royal 
blue silks ... The Bemeekis sisters 
strolling together and looking very 
sweet... Aldona Barsevsky greeting 
her friends with an enthusiastic 
smile... The Three Pratt Boys

poster designs from American ar-, 
tists in all parts of the nation. Cash 
prizes will be awarded for the elev- 
en best designs depieting the need 
for sending all possible material aid 
to Great Britain and her Allies as 
a pational defense measure.

Following prelimipary jūdging of 
entries in each of nine zoryes, finai 
judging will take .place in New York 
at 8. West 40th Street, about No
vember 15. The co-operation of 670 
ocal branch chapters of the com- 
mittee from Maine to California has 
been obtained for enlisting the par- 
ticipation by artists, who will not 
be restrieted as to medium, she said.

Awards in the poster competition 
are the donation of Arthur Brad- 
ley Campbell, art patron of Wash- 
ington, D. C.

—o—
Our annual sweater picnic was 

very well attended and proved it- 
self a sočiai and financial success. 
Misses Violet Grigg and Millie Ku- 
bilis informed your reporters that 
Mrs. Ruth Downs walked away 
with the prettiest svveater contest 
and Mr. Vincas Seksnys of Cicero 
received the prize for the most 
unusual. We were glad to see nu- 
merous members of other choruses 
at the affair and N. G. members 
will reciprocate by returning the 
patronage.

Oct. 27 is fast approaching. All 
members are hard at work, the 
cast is busy repolishing their lines. 
All this in an effort to repeat 
“Blossom Time” with greater suc
cess. On that date PIRMYN is 
again presenting this beautiful Sig- 
mund Romberg musical at the So- 
kol Hali.

Charlie Matekunas 
ing about his vvife’s 
claims that hat’ 
head. A head is 
glass of beer. 
headache, and 
his vvife’s hat, 
much good either.

was complain- 
new hat. He 

to cover one’s 
the foam in a

s are
also
Beer gives him a 
when he looks at 
it doesn’t do him

YOU SELDOM SEE—
Kazy with time on her

THINGS
Evelyn 

hands.
Al Mickevich with a serious 

thought.
Al Rimkus relaxing.
Fran Matekunas sitting tight.
Bonnie Janulis without a song.

o—o
Mrs. Stephens, štili convalescing, 

has finally realized that she will 
not be able to play the part of 
Bellabruna. This part will be un- 
dertaken by another fine artist, and 
one who will put her entire talent 
into the part. The chorus and cast v U1C aeuire x nttVCII v , 
are proud to welcome to the castĮholding any Spnday School 
of “Blossom Time” one as able as 
Genevieve Giedraitis. Good luck!

Divorce may not be an evil, būt 
just the šame I haven’t heard of 

[ conven
tion at Reno for years.

—M. T. DOME

Airplane Model 
Championlship

The Chicago Park District 1940 
outdoor model airplanė Champion- 
ships originally scheduled to be 
held at the Model Flying Field, 78th 
Street and Keeler Avenue, from 
10:00 A. M. to 5:00 P. M., Septem- 
ber 29, has been postponed until 
Sunday, October 13.

The meet is sanetioned by and 
■eondueted under the rules and re- 
grilations of the Academy bf Model 
Aeronautics.

Competition in the rubbet po- 
wered events which includes out
door stiek and outdoor fuselage 
contests will be held in the junior 
and šenior age divisions.

There will be no ąge djvision 
iri the gas .powered ėvents būt 

..............   . A awards will be made in A B, and 
(Ray, Ed, and Wally) persist on c classifications. Chicągo Patk Dis- 
keepmg the Three Musketeers aliveĮ^ championship trophlėt willbe 
by bemg seen together everywhere awarded the wlnnera in ėach age 
they go... Esąuire (John Svitoris) dįvjsįdn and classification. Second 
doing his darndest behind the bar. and į^ird place winnerę in each 

Aldona Rutkauskas cat(»gory will also receive trophies.

feeding a

—o—
“M. Day” the day that young 

men of the land fulfill their pledge 
of support to their country is ąt 
hand. N. G. chorus is hawing its 
own “M. Day” as a preview. of the 
original. The day: Sunday, October 
13, 1940; the place: Marųuette Hali, 
69th and Western. We hope all our 
readers will be at hand to register 
at oui’ card party and dance. Prizes 
for all classes, prizes at cards, in
strumentai mušie for happy feet 
and vocal exercise at our bar con- 
stitute the order of the day. Regis
tration 
at 6:30 
lib.

A subscriber to a newspaper once 
wrote for some advice:

“Dear Editor: I have. just had 
some very fine old furniture re- 
finished. What shall I do to keep 
it in order?”

To which the editor replied: 
“Dear Madam: The most important 
thing to do is to insult all of your 
friends

Medais will be presented all other
For furthęr Information call Mon- winnėrs down to the 10th place in 

roe 9674 any week day, except each ev®rit.^ 
Saturday, between 9 and 3:30 p. m.* Ali r

starts at 3:30 P. M. dancing 
P. M. and the vocalisers ad

so—until nextAnd 
blithely pipe our way 
lay in the usual way, 
day! derry down, derry down day.:

—Pied Pipef.

Monday we 
finishing this 
with a “hey-

-k

a list of the winners will be mailed 
to all contestants not later than 
October 20.

Winners will receive an invita- 
tion to attend the distribution of 
awards to be held at Gage Park 
Fieldhouse at a later date.

Entries will be accepted at the 
flying field from 9:00 A. M. to 
12:00 Noon ori the day of the con
test.

In case 
held onė

Movies of C.C.C. Life 
at HulI House 
Tonight

Interesting and informative mo
vies of life in the CCC will be 
shown at Hull House, Halsted and 
Polk Streets, on Monday, October 
7th, at 7:30 in the evening. Young 
men and their parents are invited 
to attend. These movies are being 
shown to interest youth in our com- 
munity in the program of the CCC. 
One of the movies to be shown, 
“We Can Take It”, pietures life 
in canjp and at work. Men are 
shown at work on trails, telephone 
lines, erosion control, etc. Projects 
in cam.p, educational activities, first 
aid and vocational instructions, are 

wuyS uuui muuC1.vęu also shown in this movie.
people. It seems that Mrs. žukaus-| The Chicago Selecting Office, at 
kas, JR’s aunt, has a strip of land 2547 South Aroher Avenue, is now 
in the Southern part of the city. j taking applications for the eurrent 
On this land she has some cows. cnrollment. Men between the ages 
These cows presented Mrs. Žu-(°^ 17 and 23% years of age, who 
kauskas with three beautiful, star- are unemployed, and not in attend- 
ry-eyed calves. And this is where ance at school, may apply at 
“Blossom Time” came to the res- at their office. 
cue. The calves were dūly and 
solemnly christened “Mitai”, Fritzi” 
and “Kitai’!.

who have small children.”

Matekunas is already pre- 
for PIRMYN’S X-mas par- 
all this in a novel way. By

Fran 
paring 
ty, and 
a chorus decree, all members com-
in glate mušt pay a toli of 5" cents, 
and it is surprising how all do 
without a murmer. At lašt report, 
Fran has $1.35 stored away in the 
bld sock with two months to go.

“Blossom Time” has in more 
ways than one influenced various

once

GOOD REASON
Sandy—Ye’re aye gromblin’ 

Why canna’ ye be satisfied
For two years Bruno Norman has ?er lot?

failed.to pay up his chorus dues.1 Jock Because I havana’ got a
The treasurer thought the worldilot-

man. 
with

contest will be67th records wjll be chtecked and
of rain, 

week later.
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“Pirmyn” Atkartoja 
“Blossom Time” 
Operetę
Pramogai jau skubiai ruošiasi.

Pereitą pavasarį “Pirmyn” 
choras su dideliu pasisekimu 
perstatė operetę “Kai Gėlės žy
dėjo” (“Blossom Time”),

Veikalas ir perstatymas taip 
sužavėjo publiką, kad buvo pa
geidauta tuoj tą veikalą pakar
toti. Choras veikalą, tiesa, kar
tojo, tik ne Chicagoje, o Cleve- 
lande. Chlcagoje taip susidėjo 
aplinkybės, kad veikalo kartoji
mas nusitęsė j rudenį.

Taigi, šio sezono v.dius pa
rengimų programoje mes mato
me ir operetę “Kai Gėlės Žydė
jo”, kuri bus spalių 27 d. Soko- 
lų salėje. “Pirmyn” choras jau 
ruošiasi visu smarkumu tą vei
kalą perstatyti dar geriau negu 
buvo pastatytas pavasaryj.

Genovaitė Giedraitis Sąstate.
Lošėjų sąstate bus šiek tiek 

pakaitų: būtent, p. Steponavi
čienei sunkiai susirgus ir dar 
tebesant ligoninėj, jos rolę (BeL 
labrunos) vaidins gerai žinoma 
dainininkė-artistė Genovaitė 
Giedraitienė. Ji alydžiai studi
juoja savo dalį.

Tikietai bus po $1.00 ir 75c. 
Jau galima įsigyti dabar. Po 
vaidinimo, kaip paprastai, bus 
ir šokiai bei pasivaišinimai.

Taigi, bukit “Pirmyn” chorą 
svečiais tą dieną ir atsilankyki
te pamatyti tą labai spalvotą ir 
muzikalų veikalą, kuris taip su
žavėjo lietuvių publiką pereitą 
kartą. JPT.

Šiandien Tautiškose 
Kapinėse Laidoja 
F. Misiūną

-J 41, •>.*.// •_> r. ------------- J ■

Mirė Sulaukęs 70 Melų
■ Amžiaus.

Šiandien, apie 2-trą valandą 
po pietų, Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse bus palaidotas senas 
chicagietis, Frank Misiūnas. 
Jis buvo apie 70 metų am
žiaus ir Amerikoj išgyveno 
virš 10 metų laiko.

Velionis mirė spalių 3 d. 
Paliko tiktai brolį Joną, ir 
kelis tolimesnius giminaičius. 
Šeimynos neturėjo.

Kūnas yra pašarvotas P. J. 
Ridiko koplyčioj, 3351 South 
Halsted Street, iš kur šiandien 
laidotuvės prasidės.

Velionis F. Misiūnas gyveno 
adresu 1907 Warner street, 
Northsidėj.

Išplatino $14,000 
Netikusiais
Čekiais

I ------ --------
Vakar Chicagoj buvo suim

tas 39 metų ekskalinys Harry 
Duncan. Jut yra kalt mamas iš
platinimu apie $14,000 netiku
siais čekiais. Juos keisdavo dau- 

- giausia viešbučiuose ir naudo
davo pavardes, “Lloyd Leech” 
arba “C. L. Mathews”.

11 n R M.GŽIčs Mylintiems
I I H K A Vestuvėms, Ban- 

jMkietams, Laidotu- 
vėms. Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phona LAFAYETTE 5800

1 AWPiUIASilinžlara GėIęs I 111/mK \ Telegramų i LU I LIMO Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
331B So. Halsted .Street

TeL YARDS 7308

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'

Diena Iš Dienos
> • 11 ■' I I ■ • ' <J

25 Metų Vestuves 
Atšventus

Širdingą dėkui tariame 
Jums, musų brangus draugai 
ir draugės, širdingą dėkui 
Jums musų brangus giminės,’ 
kurie dalyvavote musų dvide
šimt penkių metų ženybinio 
gyvenimo paminėjime.

Taip greitai prabėgo tie dvi
dešimt penki metai. Tai nema
žas gyveninio laikotarpis. Ma
lonu mums buvo būti draugų' 
GaileviČlų namuose, už taip ( 
puikiai valgiais paruošto sta
lo. Malonu buvo matyti tas 
brangias ypatas su kuriais 
jaunystės dienose jau turėjo
me pažintį, veikdami meno 
draugijose.

Širdingą dėkui tariame puo
tos pirmininkui, musų pirmu
tinių vestuvių pajauniui, Juo
zui Pučkoriui už taip gražų 
vakaro vedimą. Taipgi musų 
nuoširdžioms draugėms-gaspa- 
dinėms ir šių vestuvių rengė
joms, Uršulei Kačinskienei ir 
Jievai Kačinskienei. Juodvi 
gamino valgius ir musų pir
mose vestuvėse. Taipgi Vale
rijai Pučkorienei valgių gami
nimo ekspertei, Mariutei Pa- 
žarskienei, Boleslavai Gailevi- 
čienei, Julijai Sadulienei, Kas
tancijai Patupienei, Aldonai 
G a i l euičiutei-Kačinskienei ir 
Julijai Saduliutei.

Visiems tariame nuoširdų 
dėkui už brangias dovanas 
musų atminčiai, ir už linkėji
mus ilgų metų! Su viltim ir su 
Jumis, brangus draugai, drau
gės ir giminės, mes jau pasi
ryžę su visų musų motina že
me skristi apie saulę dar dvi
dešimts penkis kartus ir lai
mingai su jumis švęsti auksinį 
jubiliejų.

Jadvyga, Juozas'ir duktė 
Venera Grybai.

Išsiėmė Leidimus
V ėdy boms

(Chicagoj)
Charles Luspin, 29, su Stel

ių Yurgilas, 25.
Anthony Stucihskas, 22, su 

Sophie Snyder, 19.
Frank Lileikis, 26, su Steiki 

Kriciliunas, 22.
Vincent Skimel, 24, su Ber- 

nice Chuzas, 21.
George Pawlauskas, 30, su 

Lena Caito, 20.
Adolph Kunevich, 2L su 

Antoinette Saback, 23.

Reikalauja
Perskirti

Einina Siinon nuo John Si- 
mon.

Gavo 
Perskiras

Frank Szemet nuo Ruth 
Szemet.

Bertha Orlick nuo Theodore 
Orlick.

Trečiadienį D-jos
Palaimintos Liet.
Susirinkimas

Draugijos Palaimintos Lietu
vos mėnesinis ir labai svarbus 
susirinkimas įvyksta trečiadienį, 
spahų-Oct. 9 d., 8 v.v., Chi'cagos 
Liet. Audit., 3133 S, Halsted St.

Kaip jau žinoma, musų drau
gijos metinis vakaras, vakarie
nė su šokiais, įvyksta lapkr.- 
Nov. 10 d. Tikietai jau baigia
ma nariams siuntinėti, tad ir 
šiam susirinkime, vakaro rengi
mo komisija pateiks platesni 
raportą. Nariai prašomi skait
lingai susirinkti, nes ir kiti 
svarbus draugijos reikalai bus 
tariami.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ivauJIENŲ-ACME Telaphoto
Tigers beisbolo komanda nugalėjo Reds 7 prieš 2.

MOTERIS NAMŲ DARBUI, pri
žiūrėti kūdikį. Patyrimas nereika
lingas. Gyvenimas vietoj. $7 savai
tei. Winnetka 4259.

REIGALINGAS KRIAUČIUS, pa
tyręs. 1737 So. Union Avė.

REIKIA KRIAUČIAUS, kuris ga
li vjsus darbus atlikti. 7807 South 
Racine Avė., RADcliffe 6670.

REIKALINGAS PUSAMŽIS dar
bininkas dirbti restorane. Kamba
rys, valgis ir mokestis. George’s 
CAFE, 3465 So. Morgan St.

, NĄUJ^NŲ-ĄCĄIE Telephoto
f^Eruįe .Lombarde,.. Reds beisbolo , komandos narys,

kuris dėl susižeidimo turėjo pasitraukti? ų

Iš Politikos 
Lauko

Lietuvių Cook Coun- 
ty Demokratai Ren
gia Metinį Banketų

Atsilankys žymesni Miesto 
Politikai

šį trečiadienį, spalių 9 d., Da
riaus-Girėno salėj, prie 44-tos 
ir Western gatvių, visi lietu
viai demokratai susirinks savo 
metiniam banketui. žinoma, 
dalyvaus ir miesto didesni val
dininkai, nes jie supranta, kad 
lietuviai jau gerai susiorgani
zavę, tad nepraleidžia progos 
susipažinti su musų veikėjais.

Moterys irgi pradėjo veikti 
politikoj, tai šį kartą jo0 irgi 
yra pakviestos į banketą. Vi
si kartu pasilinksminsim, pasi
kalbėsime, ir pavalgysime. Pro
gramas prasidės 7:00 v. v. Bi
lietų kaina $1.00.

JJJ

Pete Baltrūnas vėl 
risis su Krauseriu

Šiandien vakare. White City 
arenoje lietuvis ristįkdš Pete 
Baltrūnas (Baltran) vėl risis 
su Karol Krauser, lenkų risti- 
lai, Tai bus, kaip sakoma, “re
vanšas”. Vadinasi, Baltrūnas 
.bandys atsiteisti.
į Pirmas tų ristikų susikibi
mas buvo tikrai sensacingas. 
Ristynių mėgėjai dar ir šian
dien tebekalbi apie tai, kaip ir 
kas turėjo būti padaryta.

Tiesa, imtynės pasižymėjo 
Žiaurumu. Bet šiandien jau 
tokia ristynių "staila.”

Spalių 9 d. Pete Ęalthinas 
risis Reinbo Fronton arenoje

NADJIENŲ-ACME Telephoto
Jean Carolyn, Chicagos 

universiteto studentė, kuri 
atsisakė gražuolių konteste 
dayvauti, bet visvien re
miantis jos paveikslu liko 
“karalaitė’’ "išrinkta.

(Lawrence it Clark). Ten jam 
teks susikibti su Oki Shikina, 
“jin jitsu” ekspertu.

Shikina yra japonas. O ja
ponai, kaip žinia, pasižymi 
ypatingu ristynių būdu, kuris 
susiveda prie to, kad tam tik
romis priemonėmis bandoma 
savo oponento raumenis supa
ralyžiuoti ir tuo- budu jį įvei
kti.

Risis taip -pat Illinois valsti
jos čempijonas SilverstCin bei 
kiti pasižymėję ristikai.

Nori Uždrausti G. M. 
B-vei Finansuoti 
Automobilius

_h.. .
Federalis teisingumo departa

mentas ūkvedė čivilę bylą'prieš 
G. M. (General Motors) korpo
raciją, ;kaltindainas ją mondpo- 

liu ir reikalaudamas likviduoti 
savo automobilių finansavimo 
biznį, kuris veikia po atskiros 
firmos vardu, “General Motors 
A ccep t a n c e C o r p o r a t io n ”.

Bylos kaltinimo aktas sako, 
kad G. M. prievarta verčia savo 
automobilių ‘ dylerius” naudoti 
GMAC naujų automobilių tran- 
zakcijas finansuojant, (t, y., 
perkant ar parduodant automo
bilius mėnesiniais išmokėji
mais) .

Gimimai
Chicagoj

UŽGALIS, Herbert C., 1816 
Montvale avenue, gimė rugsė
jo 29 d., tėvai: Charles ir Har- 
riet

KONSTANT, Joan Marie, 
12253 South Peoria street, gi
mė rugsėjo 23, tėvąi: Joseph 
ir Josephine.

ĮVAIRIOSŽINIOS
I -------- ----------

TOLEDO, Ohio, spalių 2 d. 
— Willkie, kalbėdamas apie 
naujai sudarytą trijų diktato
riškų valstybių karo sąjungą, 
pasakė, kad Amerikai vieninte
lė išeitis tai stipriai ginkluo
tis. šiame reikale jis visiškai 
.palaiko Roosevel'to politiką.

Willkle išleido mimeografuo- 
tą pareiškimą, kuriame pareiš
kė, kad jis dedąs visas pastan
gas palaikyti nacionalinę vieny
bę ir nori, kad užsieny j susi
darytų Įspūdis, jog USA vienin
gai sutiks visus jos priešus.

REDW00D CITY, Calif., 
spalių 2 d. — Vokietis Muhlen- 
broich, kuris praeitą savaitę 
pagrobė Tristanų sūnų, nuteis
tas kalėti kol bus gyvas. Baus
mę kidnaperis privalės atlikti 
San Quentin kalėjime.

Teisėjas MacNutt dar nepa
tvirtino Muhlenbroich sprendi
mo, nes nenori, kad vėliau bu
tų prikišima, jog sprendimas 
labai greitai išneštas' ir nepri
silaikyta nustatytų taisyklių.

Vokietis sakėsi, kad . jam bu
vo reikalingi pinigai kažkokiam 
naujam motorui išbandyti. Tei
sėjas nepatikėjo Muhlenbroich 

* ) » • • I

pasiaiškinimais.

SANTIAGO, Čilė, spalių 4 d. 
— Pranešama, kad šiaurės Či
lėje įvyko labai smarkus žemės 
drebėjnnas. Tarapaea provinci
joj sugriautas 26 namų kaime
lis, kur gyveno, salietros kasė
jai.

Iqirique miestelyj pabėgo 46,- 
000 gyventojų1, kai prasidėjo 
drebėjimas. Nuostoliai padaryti 
gana dideli: Virstantieji namai 
ir elektros stulpai labai padi
dino gyventojų tarpe piniką.

Vidaus reikalų ministerija 
deda pastangas galimai grei
čiau padėti nukentėjusiems.

Garsinkites “N-nose”

CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED-MALE-FEMALE

50 VAIKŲ IR MERGAIČIŲ dir
bti dirbtuvėse ir šapose. Su paty
riau ar be. Pastovus darbas, Alga 
nuo 30c iki 40c valandai. Wabash 
Employment Agency, Room 900, 
202 So. State St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia 

M^^^VV^VV^****^^^**^***^*^***^^**^^^^ 

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
* L O O P 

EMPLOYMENT AGĘNCY 
28 E. JACKSON BLVD.

DIRBTUVĖJE PATYRUSI siuva
mų mašinų operatorė, dirbti nakti
mis, 40c valandai iš pradžios. Mid- 
way Chemical Co., S235 West 05 
Street.

k

FOR RENT—IN GENERAL

RENDON 4 ŠVIESUS kambariai, 
su maudyne, kamara, klosetais. 2 
miegami kambariai. 3854 South 
Union Avenue.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rast., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich .— Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Pienis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme- 
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin, rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenaę — 
Kasierius, 2547 W, 45thJ St.;< Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt—Stanley Wer- 
niš; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.

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

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė,; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt,, 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St,; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi- 
ęagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI- 
JOS VALDYBA 1940 METAMS: 

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

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

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St, Chicago, J11., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P, Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt, 5328 W. 
23rd PI., Cicero, I1L; A. Buzins-

I kas—Kontr. ra$t„ 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—-Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St, Chica- 
(q; J. Ivanauskas —Maršalka,

142 So. Lituanica Avė.; P. Au- 
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35th St: M. Z. Kadziattfkas— 

atstovas į Cn. Liet. Community 
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradieni, Lietu
vių Auditorijoj, 8133 So. Halsted 
Street, 7:30 vai. vakaro.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS SU 4 KAMBARIAIS 
užpakaly. Naujai išdekoruota. Gera 
kampinė vieta. Renda nebrangi. 
Kreipkitės: Jos. J. Radomski, 2259 
W. 23 Place, CANal 6369.

7 AKRŲ DARŽOVIŲ ir vištų far- 
ma, su gazolino stotimi. Daro gerą 
biznį. 35 mylios į vakarus ant 4 
karų platumo vieškelio. George J. 
Brauer, R. 2, Box 85, Aurora, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 
REAL ESTATE 

BARGENAI
Įmokėti tik $150.00 Cash. Likusi

I Suma Lengvais Išmokėjimais.
3730 PARNELL AVENUE, 2 au

kštų mūrinis. Du flatai. Gera renda. 
Kaina tik $200.00.

1823 CANALPORT AVENUE, 2 
aukštų, storas ir du flatai ir didelė 
barpė. Kaina $650.00 ir užmokėti 
užsilikusius taksus.

1930 JEFFERSON STREET, 3 
aukštų mūrinis. 3 flatai. 2 aukštų 
mūrinė barnė. Taipgi tuščias lotas 
greta namo pardavimui. Kaina už 
viską $4300.00.

1734 SO. DESPLAĮNES, naujai 
atremontuotas. 2 aukštų medinis su 
4 mažais flatais. Kaina $1500.00.

1710 RUBLE STREET, 2 aukštų 
medinis ir 2 aukštų medinis namas 
užpakaly. Kaina tik $2200.00.

2468 BLUE ISLAND AVĖ., ta
vernas ir 15 kambarių viršuj dėl 
Rooming House. štymo šiluma. 
Kainą $4300.00.

GAZOLINO STOTIS, 2626 West 
lllth STREET kampas Talman 

gatvės, arti kapinių. Kaina tik 
$4200. Vertas $12000.00.

Taipgi turime keletą gražių cot- 
tadžių ir namų Lyons priemiesty, 
kuriuos galima nupirkti už bargenų 
kainas. Mokame nuošimtį agentams. 
Kreipkitės:

FRANK J. PETRU, 
1443 West 18th St.

Chicago, Illinois 
Tel. CANAL 0806

SU $100 JUS PRADEDATE 
įgyti nuosavą namą, 6 kambarių, 
visiškai naujoj apyllhkėj. Gražus 
namai. Tik keletą minučių nuo Oak 
Park. Maži mėnesiniai išmokėji
mai. Box 649, 1739 So. Halsted St.

IDEALIŠKAS 6 KAMBARIŲ 
BUNGALOW

Labai nepaprastas beismontas su 
baro kambariu, kortų kambariu, 
pilnai įrengta virtuvė. Pusryčių 
kambarys viršuj. Visas namas gra
žiai išdekoruotas, puikiam stovy, 
tile maudynė, tile virtuvė. 2 karų 
per šoną įvažiavimas garažas.

0429 N. Mozart St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

KALAMAZOO APSKRITY, Mich- 
igane. Vaisių ir paukščių farma, 
22 akrų. Ant vieškelio U. S. 131. 
Gera vieta treilerių kempei. Rašy
kite: P. C. Schram Co., Kalamazoo, 
Michigan.

80 AKRŲ FARMA Wisconsine 
pardavimui arba mainymui ant 
Chicagos prapertės. Su staku ir vi
sais įrengimais. Kreipkitės pas 
P. Gečą, 2523 W. 45th PI.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Kontraktoriai

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 
patarnaųjam apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St. Ląfayette 0331

VVHOLESALE FUKNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH <4 rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nącįonaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Avė.. Chi
cago, I1L Phone RepubŲc 6051.
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MIRĖ ILLINOIS VALSTIJOS GUBERNATO
RIUS HENRY NORNER

NAUJIENOS, Chicago, 111.
!■■■■■! I .. ......................................... .. , ,,

Vakar 2:30 valandą ryto, po ' 
ilgos ir sunkios ligos, mirė Il
linois valstijos gubernatorius 
Henry Horner. Du metai atgal 
jis gavo širdies ligą, ir nuo to 
laiko nebeatgavo sveikatos, 
nors retkarčiais grįždavo- prie 
savo pareigų.
^TTntrreF buvo apie 62 metų 
amžiaus, ir paskutines savo 
dienas praleido VVinnetkoj, 
III., Chicagos priemiestyj, kur 
jis turėjo vasarnamį.

Horner gimė Chicagoj lap
kričio 30, 1878 metais, buvo 
nevedęs, ir paliko liktai du 
brolius, Sidney ir James. Be
veik visą savo gyvenimą pra
leido Chicag >j. 1899 metais pa- • 
liko advokatu, netrukus įėjo į 
politiką, ir per 17 metų ėjo 
Chicagos probate teisėjo pa
reigas. Gubernatorium buvo 
išrinktas 1933 metais.

Horner’io terminą užbaigs 
leilenant-gubernatorius John 
Stelle, kuris šiandien priima 
gubernatoriaus priesaiką. 

Laidotuvių Diena Nenustatyta

Laid jtuvių diena dar nenu
statyta, bet draugai skelbia, 
kad šermenys įvyks Chicagoj, 
122 Field Artillery romovėje, 
ties 234 East Chicago avenue-

Kalbėdami apie gubernato
riaus Hornerio ligą, daktarai 
dažnai sakydavo, kad jisai 
“perdaug dirbo ir permažfri 
žaidė.”

Rasdamas mažai lojalumo ir 
prisirišimo pareigoms valdi
ninkų tarpe, Horner bandyda
vo svarbesnius darbus pats at
likti, ir atsakomybės retai 
kam pavesdavo. Jis dažnai 
sakydavo savo artimiems drau
gams, “Reikia stebėtis kiek 
yra žmonių, kurie tiki, kati 
kontaktas su valdiška įstaiga 
tereiškia jiems progą grafto 
gauti.”

Reikalauja $50,000 
Už Sūnų

Mrs. Mary Krahn, 6809 So. 
Ada užvedė by’ą prieš nuėstą 
reikalaudama $50,000 atlygini
mo už savo 15 metų sunaus Ro
berto mirtį.

Skundėja sako, kad sūnūs už
silipo į šviesos stulpą prie 74th 
ir Carpenter, ir buvo elektros 
nutrenktas. Ji toliau sako, kad 
vielos, buvo “plikos” — be in- 
suliacijos, ir kad stulpas nebu
vo ganėtinai apsaugotas neduo
ti vaikams progos j j j laipioti.

Žuvo Beeidama 
Drauges Kviesti 
Gimtadienio “Parei”

• v J •
- —Į *

Mergaite Pakliuvo Po Automo
biliu Prie 32nd ir Morgan

9 metų mergaitei, Dolorės 
Franks, 3047 Loomis .street, ne
teko švęst: savo gimtadienio ir 
neteko paragauti “birthday 
cake”, kurį jai iškepė molina.

Iškepusi tą pyragą ir paruo
šusi kitų gardumynų, motina 
pasiuntė mažą Do’ores nueiti 
pas savo drauges .ir sukviesti 
jas “parei”. Nudžiugusi Do’ores 
išbėgo į gatvę, ir ėjo pas drau
ges turbut užsisvajojusi, apie 
gerus laikus, kuriuos, “parėji 
turės. ’ Beeidama skersai Mor
gan, prie 32-tros, mergaite ne 
paslebeio, kad atvažiuoja sun
kus trekas, ir žuvo,po jo ra
tais. Automobilio va ruotojos 
buvo, James BurrdH nuo 339 
South Trumbull avenue.

• <*

Kitos Nelaimės
Kitose automobilių nelaimė

se žuvo sekami žmones:
46 metų Eilėn Garcia, 15896 

Sawyer avenue, prie 159th ir 
California (įceturi kiti žmonis 
buvo sunk ai sužeisti) ;

Mrs. E’eancr Ęimpala, nuo 
3309 Soulhk Carpenter street 
(žuvo prie 35th ir. State), ir

Edvvin Meyer, 30, nuo 1500 
Walton street, (užsimušė jva-
žiavęs į gatvekarių stotį prie Bet yra daugelis, kurio nori sližo, kurią jiems tokia vieta nepainformavo, ir dėvi savo 
North avenue ir LeClaire). Ibūti aldcrmanais vieri dėl pro-(atneša, tad algos nepaiso. įbrolio Walterio rubus.

Kauno geležinkelio stotyje pasitinkama delegacija, kuri nuvykusi į Maskvą Stalinui Lietuvą padovanojo.

Pirmoji Lietuvos TSR liaudies kariuomenės karininkų laida, kurios pareiga bus ginti Stalino impeiijos sienas. Komisaras Justas Paleckis spau- 
džia ranką gavusiam Karo mokyklos baigimo ženklą. > • ’ ■■
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Aldermano Įplaukos 
Metams - $16.72

Aldermano Darbas “Ne-
• pelningas“

• j ■ f I- ' -

Kai Prof. Paul H. Dougląs, 
Chicagos universiteto niokslį- 
n'in'kas, (dabar i aljįjęrtnanas, 
buvo išrinktas į miesto tarybą, 
jis prižadėjo,' kad kasmęt 
skelbs savo pajamų ir išlaidų 
atskaitą. Tuomi jis norįs pa
rodyti, jog kandidatavo ne 
tam, kad pasinaudoti tarnyba, 
bet tarnauti miesto labui.

Užvakar prof, Douglas tokią 
atskaitą padavė spaudai. Į- 
plaukų per melus jis turėjo 
$3,556.80. Gi išlaidų tarnybos 
reikalais turėjo $3,54008. Tai- 

’ 1 .-.i ;

gi pragyvenimo išlaidoms iš 
algos jam liko- tik .$16.72.

Dauginusia pinigų išleido, 
sako Douglas, phtenkindamas 
visokiausius balsuotojų prašy
mus, pirkdamas bilietus vaka
rams, kurių negalėjo aplan
kyti duodamas skelbimus į 
programas, taipgi duodamas 
aukas. Apie ketvirtdalį sumos 
išleido raštinei užlaikyti ir 
apie $500‘savo sekretoriui.

Pasirodo, kad aldermano 
darbas nepelningas, ir dau
giausia todėl kai kurie alder- 
manai kartais daro nevisai 
švarias trnnzakcijas ar turi 
įvairiais budais ieškoti kitų į- 
plaukų šaltinių pragyvenimui.

Chicagos “Biržoj” 
3-1 Kad Roosevel- 
tas Laimes

Vėliausios skaitlinės Chicagos 
lažybų “biržoj” aiškiai atiduo
da prezidentinių rinkimų laimė
jimą prez. Roosevcltui. Dabar 
skaitlinės yra 3 prieš 1. Rinki
mų kampanijos pradžioj jos bu
vo 9 prieš 5 kad Rooscveltas 
laimės, ir vėliau nupuolė net 
iki 11 prieš 10. Bet VVillkie’ui 
pradėjus savo vė.iausią kalbų 
kampaniją jo šansai ėmė nege
rėti, bet smarkiai pulti.

Nauji Karo Kontrak
tai Chicagai, 
Apylinkei

Karo departamentas pereitos 
savaitės pabaigoj išdalino $1,- 
508,372 kariškais kontraktais 
kelioms CK cagos ir kitų Illi
nois miestų pramonėms. štai 
kontraktų sąrašas ir jų sumos:

American Brake Shoe 
Foundry Company, American 
Forge division, $440,000; Mo
line Forgc, Ine., Moline, $496,- 
000; International Harvester 
Company, Chicago, $420,000; 
Russako'v Gan Company, Chica
go, $129,000, and the Grigolet 
Company, Decatur, $23,372.

Jei Nėra Drąsos, 
Tai Nėra ir Rūbų —
Nepastovaus ir Bailaus “Jauna

vedžio” Bėdos
Kaip pereitą šeštadienį 24 

metų chicagiet's Ed\vard Miko
la, 2305 N. Menare avenue, ir 
22 metų Wilma Weiss, 2746 
Melrose street, ruošėsi eiti prie 
altoriaus. Jaunasis perkraustė į 
jaunosios namu.s visus savo rū
bus, pasiruošė pas ją apsigy
venti, žodžiu, viskas buvo pa
ruoštu naujam še myniniam ži
diniui sukurti.

Bet kas tai įvyko. Pas busi
mą jaunąją atėjo jaunojo bro
lis Waltcr ir ją painformavo, 
kad vestuvių nebus, Edwardas 
pakeitė planus. Walter paprašė 
Wilmos grąžinti jam brolio rū
bus.

Kita mergina Wilmos v eto; 
butų pasriuvusi ašaromis ir 
pradėjusi galvoti apie nusižudy 
mą. Bet ne Wiima. Ji ir Wal- 
terį ir “jaunąjį” Fdvvardą areš
tavo. Abu atsidūrė pas miesto 
teisėją! Hayes ir jis išnešė tik
rai saliamonišką nuosprendi.

Jei Edward neturi užtektinai 
drąsos, pats ateiti pas savo su
žieduotinę ir paaiškinti jai ko
dėl vestuvių nebenoru tai jai 
nėra reikalo grąžinti jam jo 
rubus. “Jei nėra drąsos, tai nė
ra ir rūbų.”

Kolkas Edwardas Wilmos 
apie planų pakitėjimo priežastį

Pirmadienis, spalių 7, 1940

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Chicagoj lankėsi senato
rius Charles McNary, republi- v
konų kandidatas į vice-prezi- 
dentus. Jis pareiškė, kad “re- 
publikonai laimės, nes kandida
tas j prezidentus Willkie paro
dė savo kompetentingumą tai 
vietai”, ir jeigut Rooseveltas 
valdys šalį dar keturis metus,
tai “jai gręsia pražūtis”.

• Už važinėjimą automobi
liais, kurie neturėjo “muffle- 
rių”, policija areštavo northsi- 
dietį Andrew Kuzmą, 725 N. 
Hoyne avenue, r 12 kitų chi- 
cagiečių.

• Keletą dienų atgal kur tai 
dingo Winnetka Trust and Sav- 
:ngs Banko kasieriaus asisten
tas James O. Brooks. Jis buvo 
atrastas nusišovęs ant Michigan 
ežero kranto. Policija spėja, 
kad mirties priežastis buvo šei
myniniai nesutikimai. Brcaks 
gyveno Winnetkoj, III.

O Begęsindami gaisrą adre
su 5640 Harper avenue ugnia
gesiai pereitos savaitės pabai
goj net ketai užtiko slaptų deg
tinės varyklą. Savininkas John 
Burns, kuris1 bandė išsiaiškinti, 
kad nežino kaip varykla jo na
me atsirado, buvo suimtas.

• Vakar Chicagoj pasibaigė 
Catholic Youth Congress suva
žiavimas, kuriame buvo disku- 
suojami įvairus klausimai lie
čiu jaunuomenės reikalus. Daly
vavo apie 3,000 jaunuolių, atsto
vaujančių įvairias katalikų or
ganizacijas. Suvažiavimo tonas 
buvo gana pažangus sprendžiant 
iš kelių rezoliuciją, kurias de
legatai priėmė fašizmo, darbų 
ir konskripcijos klausimais.

• Chicagoj republikonai pla
tina petie jas, kuriose reikalau
ja prezidento Roosevelto eiti į 
debatus vidaus ir užsienio po 
litikos klausimais su republiko- 
nų kandidatu j prezidentus 
Wendell Willkie.

• Miesto valdyba padavė ap
likaciją W.P.A., prašydama 
$78,819 Chicagos rotušei atre
montuoti.

• Savininkas ir prie baro 
buvę 12 kostumerių nukentėjo, 
kai trys banditai aplankė ali
nę adresu 4663 North Rockwell 
street. Iš jų visų piktadariai 
suruko viiš $35.

• Prie Cook avenue kryžke
lės, Oak Lawn priemiestyje, 
Wabash linijos traukinys už
mušė 65 metų moteriškę, Mrs. 
Barbara Maus, nuo 9610 52nd 
avenue.

• Venerinėms ligoms (sifi
liui, gonorėjai, etc.) gydyti ap
skričio valdyba įsteigė tr s kli
nikas Chicagos apylinkėj: May- 
woode, Berwyne ir Robbins svei
katos centre. Panašias klinikas 
apskritys netrukus atidarys Ci 
ceroj, Harvey ir Chicago 
Heights.

• Fordo dirbtuvė Chicagoj, 
prie 126-tos ir Torrence avenue 
pereitos savaitės pabaigoj pra
dėjo naujų 1941 metų Fordų 
statybą. Dirbtuvėj dirba 3,000 
darbininkų. Prieš metų pabaigą 
žada pastatyti 18,000 automo
bilių.

Atėmė Advokatui 
Teisę Praktikuoti 

i
Advokatų Sąjunga skelbia, 

kad valstijos aukščiausias teis
mas atėmė teisę praktikuoti ad
vokatui Joseph W. Schulman, 
kuris buvo Chicagos miesto tei
sėju nuo 1920 iki 1932. Buvo 
surasta, kad j s ėmė kyšius nuo / 
aplikantų, kurie norėjo gauti 
tarnybas Chicagos policijos de
partamente. *

Garsinkitės “N-nose”




