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Vokiečiu kari
_____________________________________ ' y I ________ '

menė Rumunijoj
KONTROLIUOS ŽIBALO GAMYBA
Steigs karo bazes Juodojoj juroj

Vokiečių ir rumunų vyriau- jo susprogdinti kai kurias 
sybės vakar paskelbė, kad me- balo versmes. Hitleris, bijeda- 
chanizuotos vokiečių kariuome- mas, kad panašus dalykas ne
neš dalys įžengė į Rumuniją, butų padarytas, pasiskubino sa- 
Pranešimuose pridėjo, kad šian- vo ištikimų žmonių kontrolei! 
dien atvyks naujos kariuome
nės divizijos.

Vokiečių pranešime sakoma, 
jog kariuomenė siunčiama da
boti, kad Rumunijos reikalai 
“neitų bloga kryptimi”. Tuo 
tarpu rumunų pranešime pri
menama, kad čia pildomas Vie
nos paktas. Vokiečiai pasižadė
jo garantuoti dabartinės Rumu
nijos sienas, tam tikslui jie Ir 
pasiuntė kariuomenę.

Pasakojama, kad italų kariuo
menės dalys taip pat įžengė į 
Rumuniją, bet ligi šiam metui 
dar nepavyko patikrinti šias ži
nias. Roma nieko nemini apie 
italų kariuomenės veiksmus.

Vokiečiams Rumunija senai 
rūpėjo. Be Rumunijos žibalo 
Hitleris karo visiškai negalėtų 
tęsti. Pirmon eilėn jo kariuo
menės divizijos perims visą ži
balo gamybos

Pasakojama, 
metu padaryti 
joj pagreitino
menės įžengimą. /Tvirtinama, 
kad areštuotieji asmenys liorė-

kontrolę.
kad paskutiniu 

areštai RumunL 
vokiečių.-kari uo-

Anglų-turkų sutartis
STAMBULAS, Turkija, spa

lių 7 d. — Pranešama, kad ne
trukus bus pasirašyta nauja 
prekybos sutartis tarp Anglijos 
ir Turkijos. Visi sutarties punk
tai jau aptarti ir laukiama tik
tai galutino jos pasirašymo.

Britai nori perimti didelius 
sandėlius pačioje turkų sosti
nėje, naujai pirktom prekėm 
sukrauti. Britų karo laivai pri
valės palydėti prekybinius bri
tų laivus, kurie netrukus iš
plauks iš Turkijos su naujai 
Įgytom's prekėmis.

Inspektuoja kariuo 
menę

ROMA, Italija, spalių 7 d. 
— Mussolini važinėja po visus 
šiaurės Italijos miestelius ir in
spektuoja naujai sudarytas ka
riuomenės dalis. Vakar buvo 
Verona kareivinėse, šiandien 
mano aplankyti Po ir kitas vie
tas.

Visi italai laukia paaiškini
mų apie pasitarimus Breneryj. 
Niekas nežino apie ką dikta
toriai kalbėjo. Pasakojama, kad 
t k kai kurie aukšti karinin
kai informuoti apie pasitari
mus. Italai žino, kad Breneryj 
nepadarytas nei vienas gero ža
dąs nutarimas, todėl jie su di
deliu nekantrumu ir laukia nau
jų nelaimių.v

Ruošiasi karui

v • 
Zl-

pastatyti visą žibalo gamybą.
Rumunų vyriausybė rekviza

vo kelis viešbučius Konstanca 
miestelyj ir kitose Juodosios ju
ros pakraščių vietose. Paskel
bė, kad viešbučiuose apsigyvens 
vokiečių spacialistai, kurie at
skrido į Rumuniją įsteigti nau
jiems aerodromams ir naujoms 
karo bazėms.

Pirmoji karo bazė bus stei
giama Mamaja uoste, visai prie 
Konstancą. Kitos karo bazės 
bus * kitosf) strateginėse vieto
se.

Stalinas savo laiku reikala
vo, kad jam butų atiduota Kon
stanca udsto kontrolė, bet pa
vėlavo. Dabar šį uostą kontro
liuoja vokiečiai. Rusams nela
bai patiks vokiečių įsistiprini- 
mas Juodojoj juroj, bet šiame 
reikale rusai jau yra bejėgiai. 
Hitleris paėmė Rumuniją rusų 
visai neatsiklausdamas.

Matyt, kad Balkanų pagrobi
mas buvo vienu svarbiausiu dik
tatorių pasitarimo punktu Bre
neryj; *•’

Japonijos prisijungimas prie 
naujos karo sąjungos nereiškia, 
kad Japonija padės vesti karą 
Europoje. Japonija turi būti pa
siruošus vesti karą Az’joj.

Japonai prašo taikos
TOKIO, Japonija, spalių 7 d. 

— Užsienio reikalų ministeris 
Matsuoka šiandien padare labai 
reikšmingus pareiškimus. Jis 
kvietė Kinijos vyriausybę nu
stoti tęsti karą prieš Japoniją 
ir kvietė prisidėti prie naujai 
sudarytos trijų valstybių karo 
sąjungos.

Japonija ilgus metus karia
vo su čankaišeko valdoma Ki
nija, bet jos nepajėgė Įveikti. 
Dabar ji mato, kad Amerika ir 
toliau remia čankaišeką, todėl 
pradėjo geruoju prašyti baigti 
karą ir gyventi geruoju. Azi
jos politikai nelaukė tokių pa
reiškimų. Visi mano, kad Japo
nijos bejėgiškumas įveikti 
niją privertė daryti tokius 
siūlymus.

Ki 
pa-

TOKIO, Japonija, spalių 7 d. 
— Ministeris pirm’ninkas Ke
noje pareiškė, kad Roosevelto 
uždėtas embargo geležei yra 
nedraugingas aktas. Ministeris 
sušaukė visus Japonijos guber
natorius ir, pildydamas mikado 
įsakymą, jiems liepė dėti visas 
pastangas paruošti krašfą karo 
veiksmams.

Adolf Hitler
NAUJIEM U-ACMb Teiophoto

Jie susitiko apta 1

karo reikalus.

Didele meilė
KEY WEST, Fla., spalių 7 d. 

—- Policija šiandien iša akino 
labai keistą “didelės meilės” is
toriją. Ji surado prieš septynis 
metus mirusios merginos lavo
ną, pas 70 metų senį. Senis Vau 
Cosel yra X-spūndulių specialis- 
I.*'

tas. Jis mylėjo merginą, kuri
apsirgo ir mirė.

Policijai pasakoja, jog jam 
buvo labai gaila, kad dulkėmis 
pavirstų toks gražus kūnas, to
dėl jis parsinešė lavoną namo 
ir dėjo visas pastangas ji at
gaivinti. Septynis metus jis iš
laikė'lavoną.

Mirusios merginos giminietis 
lankėsi pas specialistą ir įtarė. 
Teisėjas davė leidimą padaryti 
kratą ir policija atidengė 
dėlės meiles” istoriją.

di-

Neims vedusiųjų
---- ---------

WASHINGTON, D. C., spa
lių 7 d. —- Vyriausioji Naujo
kams Imti. Komisija šiandien 
pasiuntė nuostatus visoms kra
šte organizuojamoms komisi
joms, kuriuose nurodoma kaip 
privalo elgtis Rėmimo metu.

Vyriausioji komisija siūlo ne
imti kariuomenėn vedusiųjų vy
rų, nes pasitikusios jų šeimynos 
atsidurs labai blogoje padėtyj. 
Nurodoma, kad šeimynos gyve
nimas valstybei labai svarbus, 
tod’el privaloma dėti pastangas 
bereikalingai neardyti susida
riusių šeimynų. Jeigu yra ko
kių abejonių dėl šeimynos išlai
kymo, tai vyriausioji komisija 
siūlo geriau visą reikalą išsprę
sti pašaukto vyro naudai, negu 
pakenkti jc šeimynai.

Puola vokiečius
JERSEY CITY, N. J., spaliu 

7 d. — Didelio policijos būrio 
lydimas Wendell W llkie šian
dien atvyko' į Jersey City. Ke
liose vietose jam pavyko pasa
ldyti kalbas. Jis labai smarkiai 
puolė Vokiečių apgyventą mie
stą 4r£to -piešto merą Hague.

Willkię pridėjo, kad Jersey 
C ty tai yra didžiausias rakė- 
tierių lizdas visoje Amerikoje. 
Willkie, pamatęs tokią didelę 
daugybę saugojančių policiniu 
kų, pradėjo pasakoti, kad čia 
yra pavojuj civilinės piliečių 
teisės, jeigu reikalinga tokia di
delė policijos jėga žmogaus ap
saugai.

Willkie puolė Hague todėl, 
kad jis yra demokratų partijos 
viceprezidentas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų vyriausybė nutarė evakuoti mokyklinio amžiaus 

vaikus iš Londono. Su vaikais galės išvažiuoti motinos ir 65 
metų vyrai ir moterys.

— Raketierius Scalise pasiųstas 10 metų kalėjiman už iš- 
aikvo-jimą darbininkų unijų pinigų.

— Kanada savo fabrikuose kiekvieną mėnesį pagamina 100 
lėktuvų.

— Maskvoje sušaudyti trys aukšti valdininkai už vyno vo
gimą ir pardavinėjimą.

— Vokiečiai, keršydami, pasodino kalėjiman 100 oląndų.
— Japonų karo sluoksniai pranešė, kad iš Indokinijos jie 

galės bombarduoti Burma vieškelį, kai jis bus atidarytas.
— Sovietų ambasadorius Umanskis prašė Welles pasikalbė

jimo. Buvo priimtas ir paskelbta, jog tęsiami nutraukti pasi
tarimai.

— Graikijoj turima žinių, kad vokiečiai siunčia skaitlin
gas kariuomenės divizijas į Rumuniją ir Vengriją. Manoma, jog 
netrukus bus užimta Bulgarija ir Jugoslavija. Iš ten vokiečiai 
darys spaudimą į Graikiją ir Turkiją.

— Vokiečių karo lėktuvai smarkiai bombardavo Anglijos 
pakraščius. Labai nukentėjo Liverpo-jl miestas.

— Anglai bombarduoja pakraščių uostus ir vakarų Vokie
tijos fabrikus bei aerodromus.

— Pietinėje Peru valstybėje drebėjo žemė.
— Oslo mieste įvyko smarkus studentų protestai prieš na- 
paskirtą Quislingą. Turėjo įsimaišyti policija.cių

Kapitalistams 
nėra karo

VICHY, Prancūzija, spalių 7 
d. — Suezo kanalo direktorių 
posėdis įvyko Paryžiuje. Visi 
direktoriai buvo informuoti, 
kad dabartiniu metu, judėjimas 
kanalu sumažėjo 90%. Direkto
rių daugumą sudaro franeuzų 
piniguočiai. Weygandas turi ne
mažą akcijų skaičių.

Nežiūrint į karą, kanalo di
rektoriai ir toliau kontroliuoja 
kanalą. Anglų karo sluoksniai 
nesikiša. Kai kurie kanalo di
rektoriai yra anglų piliečiai, bet 
jie* renkasi posėdžiauti vokiečių 
okupuotame Paryžiuje. Blogai 
anglų-francuzų santykiai direk
toriams visai nekliudo susirink
ti.

Patenkinti Knoxu
LONDONAS, Anglija, spalių 

7 d. — Visa anglų spauda la
bai patenkinta Aiperikos laivy
no sekretoriaus Knox pareišk’- 
mąįsu Sako, kad Amerika davė 
geriausi^-diktatoriams atsaky
mą. mobilizuodama visus atsar
gos jurininkus. Visoj britų spau
doj buvo perspausti Knox pa
reiškimai ir kiekvienam svar
besniam sakiniui padaryti pla
tus komentarai. Azijoj taip pat 
gerai buvo sutiktos jo pasaky
tos mintys.

Pranašauja spaudos 
suvaržymus

Svarbus pasitarimai

CHICAGO, III., spalių 7 d. 
— Vakar vakare pro Chicago 
pravažiavo buvęs Amerikos pa
siuntinys Latvijoj Mr. W ley. 
Jis 
ley 
jis

Sugris Kennedy
WASHINGTON,~ D. C., spa- 

lių 7 d. — Amerikos ambasa
dorius Kennedy nenori toliau 
atstovauti savo krašto Anglijoj. 
Jis pasakoja, kad buvusieji ar
timi jo draugai dabar jau iš
mesti iš anglų valdžios ir jis 
nieko gero ten negalįs padary 
ti.

Rooseveltas Kennedy vis dėl
to neatleidžia nuo pareigų ir 
laiko Londone. Departamentas 
turi naują nesusipratimą su 
Kennedy. Departamentas prane
šė, kad Anglijon nereikia sių
sti laivas ten pasilakusiems ame-/ 
rikiečiams parvežti, tuo tarpu 
Kennedy spaudos atstovams 
pareiškė, kad jis pakartotinai 
reikalaująs laivo. Kennedy dide
lis pesimistas ir Washingtone
nekreipia daug dėmesio į jo pa* kų. Tikimasi darbininkų skai- 
reiškimus. Čių žymiai padidinti.

SYRACUSE, N. Y., spalių 7 
d. — Laikraštininkas Krock 
šiandien perspėjo suvažiavusius 
laikraščių ir popieriaus savinin
kus, kad Amerikoje gręsia pa
vojus spaudai būti suvaržytai.

Krock pasakoja, kad šiandien 
vien tiktai Amerika turi visiš
ką spaudos laisvę, bet jis tu
rįs žinių, kad ši spaudos laisvė 
bus labai smarkiai apkarpyta. 
Jis žinąs, kad karo metu įve
dama naujos taisyklės, bet šį 
kartą tos taisyklės bus žymiai 
griežtesnės negu anksčiau bū
davo. Visuomenės spaudimas 
gali spaudos laisvę išsaugoti.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 7 d. — Laivyno sekretorius 
Knox šiandien turėjo labai svar
bų pasitarimą su laivyno ad
mirolu Richardson. Spaudai pra
nešė, kad buvo aptarta susida
riusi padėtis Pacifike ir gali
mybės praplėsti laivyno sustip
rinimo programą.

Pasitarimuose dalyvavo dau
gelis aukštesniųjų valdininkų, 
kurie nusimano juros dalykuo
se ir informuoti apie jėgų san
tykius Ramiajam vandenyne.

Hull pasimatė su Lothian, 
britų ambasadorium. Jiedu ap
tarė naujai susidariusią padėtį 
rytuose.

Nori padėti iš 
alkusioms

Išvytas laikraš 
tininkas

Ginklų fabrikai 
veikia

Nesklandumai šau
kimo komisijoj

NEW YORK, N. Y., spalių 
7 d. — Buvęs Amerikos prezi
dentas Hoover deda pastangas 
padėti badaujantiems europie
čiams. Hoover yra anglų per
spėtas, kad jie neleis įvežti mai
sto produktų į tuos kraštus, 
kur įsigalėjo Hitleris, bet jis 
ir toliau stengiasi tą maisto 
siuntimą organizuoti.

Hooyer tarėsi su darbininkų 
federacijos lyderiu William 
Green, su Hą^vard universiteto 
profesorium Conant ir kitais.

Iš viso dabar Europoje ba
dauja 30 milijonų gyventojų. 
Badaujančių tarpe yra 10 mili
jonų vaikų. Daugelis skaito, 
jog šios Hoover pastangos yra 
labai didelė parama Hitleriu’ 
karą vesti.

7 d.
York

ROMA, Italija, .spalių 
— Pranešama, kad New 
Times korespondentas Herbert ■ 
Matthews gavo fašistines vy
riausybės įsakymą tuojau ap- 
le’sti Italiją. Oficialiame komu
nikate sakoma, kad Mussolini 
vyriausybė padarė tokį nutari
mą dėl neteisingo laikraštinin
ko pranešimo.

Matthews praeitą savaitę pa
raše, kad Italija nori įsikišti į 
prezdento rinkimų kampaniją 
Tai esą neteisybė. Matthevvs 
norėjo pakenkti geriems 
jų valstybių santykiams, 
jis ir išsiunčiamas.

važiavo i Washingtoną. Wi- 
karas užklupo Europoje ir 

nutarė grįžti atgal į Ameri- 
per Sibirą ir Pacifiką.

Wiley papasakojo, kad kelio
nė per Rusją yra labai sunki. 
Turėjo labai daug nepatogumų. 
Pravažiuodamas pro Sibirą ne
teko 8 savo lagaminų. Vieni 
žuvo dėl blogos geležinkelių ad
ministracijas, o kiti jam buvo 
pavogti. Pasiuntinys informuos 
vyr’ausybę apie rusų padarytą 
Latvijos okupaciją. Pasiuntinį 
kelionėj lydėjo jo žmona.

dvie- 
todė;

Reikia ginti užfrontę

WATERVLIET, N. Y., spa
lių 7 d. — Prezidentas Roose- 
,veltas specialiu traukiniu šian
dien atvyko pasižiūrėti ginklų 
fabriko. Kelionėje prezidentą ly
di visa eilė karo specialistų ir 
adjutantų.

Watervliet arsenalas yra vie
nas seniausių Amerikos kariuo
menės arsenalų. Jame gamina-' 
mos patrankos. Arsenalo dar
bus veda 15 patyrusių karinin
kų. Juose dirba 2,700 darbiniu-'

WASHINGTON, D. C., spa
lių 7 d. — Prezidentas pasky
rė laik’nuoju Naujokų Ėmimo 
komisijos pirmininku pulk. Hir- 
shey. šis pulkininkas buvo skai
tomas vienu geriausiu specia
listu šioje srityje.

Tirs venerines ligas
WASHINGTON, D. C., spa

lių 7 d. — Kariuomenės gydy
tojas Parran išsiuntinėjo į vi
sas naujokų šaukimo komisijas 

Bet ta aplinkybė, kad jis pat|instrukcijas, kuriose įsakoma 
ištirti visų kariuomenėn paim
tų vyrų kraujas. Bus tikrina
mas kraujas ir kariuomenėn pa
tekusieji sifilitikai arba sergan
tieji kitdms venerinėmis ligo
mis bus gydomi naujausiais me
todais ir dedamos pastangos,-užfrontėj, tai fronte padaryti 
kad kiti nebūtų užkrėsti. ! laimėj imai nue’s niekais.

skirtas tiktai laikinuoju direk
torium, smarkiai kliudo patį 
registracijos ir šąukimo darbą, 
nes komisija negali. padaryti 
jok.’o .galutino nutarimo. Yra 
visa eilė reikalų, kuriuos priva
lo greitai išspręsti, nes regis
tracijos diena jau artėja.

BOSTON, Mass., spalių 7 d. 
— Distributorių konferenciją 
sveikino prezidentas, užsienių 
departamento sekretorius ir 
Kanados ministeris pirminin
kas Mackenzie.

Rooseveltas savo rašte pami
nėjo, kad dabartinėse sąlygose 
apsigynimas gali būti geras tik
tai tuo atveju, jeigu jis yra to
talinis. Tai reiškia, kad reikia 
mokėti apsiginti ne tiktai karo 
lauke ir juroje, bet reik a mo
kėti apginti ir pramonę, žemes 
ūkį ir pragyvenimo lygį.

Jeigu nemokėsim apsiginti

VATIKANAS, Italija, spalių 
7 d. — Viename Vatikano kie
me susirinko 14,000 italų mer
gaičių. Popiežius joms pasakė 
ilgą kalbą. Jis labai smarkiai 
kritikavo moteris už didelį ma
dų pamėgdžiojimą. Jis liepęs 
būti paprastoms, nebūti išdid
žiomis ir nepakilti į pu kybę.

Moterų pagelba karui pasi
baigus popiežius nori sustiprin
ti krikščionybę, pripratinti žmo
nes skaityti bibliją ir kitus da
lykus. Pasakė, kad moterims 
duoti plaukai paslėpti veidą. 
Moderniškom^jpoterims šie po
piežiaus pageidavimai bus vi
siškai nepriimtini.

Chicagai ir apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra.
Saulė teka 5:44 v. r., leid

žiasi 5:22 v. v.
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TRYS IR VIENA
NAUJIENOS, Chicago, III. ______________ ____
' • :rr r. . hlės pagalins, patalpa buvd įpa-. Taukų vhi^dii suvynioti nukši- tamsokas žvilgsnis, tačiau da- veikta MhGloni0S r”L ‘ 1 ‘ — 1 • ■Hasanaš Ant VigTilės (Tėjo š«ivo katiliuką.—Tavo kilnybei Šalta, n\An taip pat, reikia gerti arbatos-— kalbėjo jis, ir man nebuvo kas atsakyti. j _ •r Po arbatos, pasiuntl'iiys Tfe'f- rišo mano žaizdą, suvyniojo mano kojas miline, padėjo po ^omis ėdos Ičėdelę, jmetė į židinį įUrą įįėbj A^kfkį ir už( mAho 'kėdės atsigulė abt grin

dį paitiesalo su avine pagaTVe.* Po mažos valandėlės aš jau girdėjau savo ištikimo toto-' riaus Tcbarkėsį. MTėghs Todėl slinko nuo iuano akiu. 0A1 būt vienį atžviegiu bitVo kalia žaizda, bet ghl Wut fnario Mbvalgis būVo ijVAšlekęš tį bHihą, už kurioš Žfnbgttš bžbii-gti, įTOrs Ikįžkaiį) Tid^eitį kįTfb- riai.

minkštai rMlydAMidsi Ajpiė eg-'gailės, buvo.inalimii ftalijės Vienam 'kitaita vyrui pasidarė
■XįmĄLXB.TgU<,'S"lŽW ' 1 ‘ū Lėtai kovodami, po gefcos valandos, šeštojo ties aukštos muro sienos vartais, tiž kurte sniego mišinyje ir vakaro tamsoje buvo neaiškiai jaučiama masyvios statybos apybraiža. Kaž- kur netoli suskalijo šuo ir vėl , kažkurį 'nutilo. Vežėjas sunėrė kryžių,Į S'

Didžiojo karo pradžioje aš^ buvau rtišų karirionhenes jari-l hesniu fcariTrrnkTi vienam pulkis ktrriš puldamas kovės beveik visą 1914 m. rudenį Galicijoje ir lapkričio pradžioje buvo giliai įši'latfžęs į Karpatų kairių miškus. Ten Ų w _____pfikšalos rytį teiisų ku6į>ai.teet feasjteias Ūbiėtfn tąlnkiteįife teko Kkysitokai sūšišaŪdyti su įĮšikibė į vartos ir įpradėjo tVir- Tirolio šauliais, ir vienas fe ži-1‘tei purtyti, n‘ės skafabŪTo riega-t tų vyrukų, kiMs nešiojo kepurėje Alpių žibuoklių ženklą,, man įšove taip ne'lafmi-rtgaij kulką į kairįjį petį, kati ją atsisakė išimti divizijos ligoninės gydytojai, įšakydatoi vyk t i toliau į užnugarį, nes eš^rite reikalinga nepaprastai sudėlin- klausė mūsiškio valstiečio ir ga operacija. ’ pagaliau atrakibo. Ratai įva-Toje apylinkėje nėra nei ge-'^v9 i kteriių ir Širstojo prie ležinkelio, nei plento, o taip butelių pat sanitarinių automobilių, ir, Hasano paremtas, aš išlipau, vienintelė susisiekimo priemo-vežėjas su šayb arkleliu din- nė, kurią ligoninės vyresnysis, £?° trobešid kAŪfi'pįo, o yar- gydytojas su komendanto žinia j te atVerejaš atidarė išeigines galėjo parūpinti, buvo gueulų duris, kviesdamas nebyliai įei- valstiečių ratai. Su gydytojo,/1- t ,liudijimu kišenėje aš lipau įl Mane ‘neteko ilgai prašyt, juo tuos ratus, o kartu su manim labiau, kad, sniegui pasiuntinys — totorius Hasa- l)uvau stipriai sušalęs, o panas, ilgaplaukis kalnietis pra- Ratilas.petys, tur būt nuo ratų dėjo varyti savo mažą žirge- TTv^ ^R5W®ė5* Wfeš kito

vienintelė susisiekimo priemo

Įėjo surasti.Po valandėlės už vartų pasirodė -rausVėkA liepsnelė. Ji lėtai linguodama artėjo, kol nepasirodė žibintas. Vežėjas, senyvas vyras, pAdejč jį žemėje, prie vartų stulpo. Kažko b’A^i"
ak rite riiŪių p ak 3 p ų

pustant,

zda,
j au š'ekTi žj'MThi, krirto Uždėtas teifedAfe, mas bešByh'išųTiČilųbuvo ^eTiiai š’ušitej'ęš, bate žino, TiiJb ktOė ’rbAė Jfth- sę dyį^tedš. Tad žyjigš- niai bTi^kTiėė J aWkŠTų teTigų pusę, t*ieš telš teisiais ^rigri^te, UŽ bbHTį :ŠVi!lpb- vo drirghTia, pri&e^itebte į teb- ’ gų stakta^ -š-altrto Šnitegėlį, kažkuo su savim tranksė- b^,i skaudėti. Po ilgos eišeričs damas ir nuolat pažvelgdamas _šalinėje mes pakliūvame į di-» į kalnų viršūnes, kurių viršuj ^člę patalpą, kur musų priė- kimaš, pilnas vienai Ve s baifrieš ir nežinios liūdesio. K’ftd ne-buvrn sugulę tamsiai pilki dc- iMejaš, padėjęs ant stalo žibu- ^iiriclb n4ršišie‘ldaTii• / - • •• 'Irį, toliau pradėjo tylėdamas škunaų, pustsieRTausu sveikąja ranka židinio zva-; ikidę ir pakėliau į orą, norėdamas smulkiau apžiūrėti savo nakvynės vietos «)ėnąs ir pa-: veikslus abi jų.Ten buvo seni praėjusių lai- . „ kų aukšti ponai, gana griežti, na išsipildė jau po įkipos va- lenkų magnatų •įvertintą bam>;ūsoriai, -apsirengę auksu siu-, landų; egles pradėjo smarkiai ko stilių su sunkiais Karpatų tais kontušais, gana dailiai sni.i'ksli, oias aptemo, pasida- ąžuolo baldais ir ■sunkiomis skustais veidais, su grožiniais rė pilnas aštrių švilpesių ir damasto durų užuolaidomis, .amžiaus prasidėjo biaurus pustymas,: Palei sienas, kiek židinio ir buvo ba nuo kurio pabalo ne vi.ęjif|hįMžvakių šviesoje suspėjau -sus-.madą veiklus -saksų..dinastįjo.š džiai, bet į^y^ėj^kąrl^lq|įjj^|gg||į^kai'čiuoti, buvo keliolika pa- ‘ karaliai. Tarų durų užiiųlaifliį 

Kad pasiAtumem t^p^tf^. vęikslų auksiniuose reniuose, bįlvo ^mųoifti W>’al trys ;irie- karą miestelį, neverta buvo nė iš senumo riublukirsių, kairia-1 džioklės paveikslai: vikrių’ galvoti ir, be to1, man porą kar- jame vidaus kampe buv.) did- 'kurtu ruja 'sinarkiai lekianTi • .tų pasigirdo, tartum tarp aud- džiulis raudonos odos divonaš'pasieni lpail^tisį vilką, o už jų1 ioš aidų bučiau girdėjęs Tcau- su paauksintom leopardo gal- skaisčios amazbhes arit eiklių ’■ kiant kairių vilkus. Todėl kibu- vomis kojų vietoje, o ten pat'stepįių kumelių. Vėl kažkokia-.;a j židinio buvo dvi gilios? me paveiksle, 'žilaųsis Ipoftas,! ’ _š-, tauro odos kėdės, iš kurių vie- žirgri paSTkėlęS, šu jeTiriiii' galėtumėm gauti noje aš tuojau susmukau, leis-’-durė įšėlusičlė-> tus ir iš nuovargio' užmerkda-1
_ A V ‘ i *

" "ŲL-.. . • *. . ju«į5"Kąi iš naujo pravėriau akis, natus ir jų medžioklės džiaug-1 senojo pasiuntinio jau nebuvo, jSmus, aš norėjau žvakidę pa- Židinyje tvarksėjo liepsnos, dėti ant židinio atgal, netyčiA

sali dėjo mes pūkliūvmic į d'i

,'lrį, toliau pradėjo kurti židinyje ugnį, o Hasanas padėjo man nušivilkti milinę; slenkant, geras šeimininkas įie- uždegė ant židinio pakraščių padėtas žvakides. •Tai buvo kambarys kaip di- siitvarkytas pagal

be/ys. Mano paklaustas, jis pažiurėjo, nusispiovė ir atrėžė kažką apie darganą, kuriai at-varo iš kambario į orą nū savo šunies.Kalniečio numatyta darga- dėlė salė

mos pašiepė pilnas šypsnių lu-šiltimOS, o rtfiiį pavakario miglų. mos pašiepė pilnus šypsnių lu-Aėin Stebint gulinėtą ’grhžuol’ę, pas už povo plUnksinį vėduok-pUfnaž'u aĮsl’tigo bTAiio llėTVų buoVąrgiis ir neju'Čio’&iiš biUrie' apėmė pilnas sapnų miegas. , —o—Man atrodė, Lad esu. pa-; ■kliuvęs į rfėišįaškkyfai ‘^ražį; miestą. Vieton gatvių buvo kanalai, kurių vandenis plakė riestai išlenktų laivų irklai. VieM’nie laive sėdėjau aš $ats, Trijiį nU'c^irdteų draiigtį Viduryje. Dviejų rąli'k'Oše bilVO mandolinos, o dainų žodžiai ir meliodijos visų keturių lupose Utilksu Tau-dOW6 aĮcšėinTo, ni$kštyse Ibuvo t’iestjš ėiti&te, TchuloVaTikeTfioMš iT 'JTe$ių fah'rn- p'i bAo audeklo15b bičuhĮfiUl bWVb i:Aiį> j aiėti iir feit ^ra^ėšMs jėŽ Jė'ėš trelįšiš. Al'hh'dd-liWdš 'štygės TtŽ Vfe jiTitri au š!k»Wė fe ,}6 įMitoų ėH- TU, JįįėnlhiĄ , |P^t VaMyti ‘ka^į, keta V^aTo k&uŠą, fetai- •čiėėhi ėi’e’i^hĄį,. Ut, ltWlrlk^ti%'<feiįinWikd ’ tĄtataė, ėfek toė- ibtČitaiš teuVė:’ , n^ėėlėl įgijęs TtfėlnibitaččDk'iTita tast&ht, ihlVete šTįš- fbįjė pWe bhilid blel>a'šTro įį)lok- 'Štėfhlš sVėČilį įMlk-ė, tačiau Trečiojo,dairyte iš ,te&^tTrO.į tačitefio akyte tuo 'labiau dogeXriduryje buVO ;fe&ėfi puotos, tas plėšrumas. Tada palei mus mUŽikh i‘r btiOtMkinghš khlWUįišbštojo kažkokie žinovai, nuf) ūžesys. PasinUtibiai, b^i^ebgę^ktivin nugivddnie, kad mergai- baltai ^elšvai ‘dThtožihis, mTis'tė esanti pilies pono t...... j-sulaukė žemai lenkdamTėŠi, ir ' mylimoj i, kurią Jis netikėtai iries įįėjdbi’e į pilies pono sve-'ir ‘neseniai radęs šokant skar- čių tarpą. matuoto Marko aikštėje, priešjaunuoliams aptemo veidai, gOndolierių ir žmonių akis, ir
—--------- 1—t-   «—rr—--------------------------------------- ;---------- --------------------------- ■■-----------------

litį ir .suiūir^ejo višoms akys, pastebint Ąalliriinko plačius pečius, išdidžią ir raudoną, juodos barzdikės apšešėlintą burną ir vyrišką kaktą, kuri buvo raŪSV'o kalniečio tamsumo. Pilies šeimininkas, gerbiamos išvaizdos ir apžilęs vyras, ėjo mus sutikti, vesdamas už raitaoš jaunį mergaitę. Mes husilenkėrire Visai žemai, lies- ’datoi nuimtų beretų plunksnomis puotos namo tamsiai žalias grindis. Namo tėvas pasakė torams kažką malonAūs, beit vėl atvirai kalbant, mano vi- te's išgales Apėmė Sąmyšis, neš be galo didelis buvo pilies po- too vestosios merginos dailu- mas ir Aklu ‘m'eilAmas. Paga- bhu, atib'aukęs žvilgsnius nuo Jos i^ įpUžvelgęs į draustis., ĮpAšifebėjAA, kad ir jiems kaišia šildys, tohilmliikė buvo jplėš^e iŠši^pTėthifeiės Tetiktos no- ■šiės ŠncTves, U dešinė ranka ik$dėTa Ant durklo rankenos, lth’rX'TU1ni trečiasis bičiulis dėl SVetinibs’ioš margaitės rengtųsi Ten ipat nertis į kovą. Senasis keAioYas su jaunąja poi ranka jAto buvo diilgęs dideliamei Trečiojo

Antradienis, spalių 8, 1940nupirkęs nuo jos Šeimininko catakmo. Kurios ji kilmės, šito, ispanų komedijantas ir mergaitė negalėjo pasakyti, tik' veido tamsumas, tartum, pri-’ minė maurų kraują.(Bus daugiau)

l
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apsiaustais, kuriuos.
vikriu

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•'NAUJIENOSE”

siau gučulo ar kur nors arti prie židinio buvo dvi gilios,' me paveiksle, 'žilaųsis portas,s Su jeTiriiii' j miško Šerną, ii” damas Hasanui nutraukti ba- nUo gyvulio sriuki6 dribo žemėn kraujuotos putos. i Įsileidęs stebėti lenkų ftiag-'
nėra kukio nors kiemo ar vieš bučio, kur jnakvynę. Vyras pagalvojo, palingavo galvą ir po vailandė-j lės pasuko arklį po kairėj. Mes nuvažihvonie į pagilų slėnį, kur sniego vėtra buvo suginusi gerus gumulus.

inas akis.

u

URANE COAL COMPANY 
. 53Ė2 So. Lon^ Avenue

Telefone P<>RTSMOUTH 9022 
( j PČCAHONTAS Mine Run iš geriausių ( J mainų, 'daug dulkių išimta 57.65 pj»Llterkbnt 5 tcm-us ar daugiau. 
' Sales Tax ekstra.

BLACK BANĮ) LUM-P

pakėliau ankščiau galvą ir nu-i stebęš atsisėdau į kėdę: tiesiai viršuje ūūo .manęs Ir židiniė,

*9.50

blandos, buvo matomas šenųt laikų paveikslas. Jau iš piritio, žvilgsnio buvo jaučiama, khd thi sukūrė 'didelis 'dailiįlinkas.Tai buvo jauna moteris, Atvirtusį ant salėje paklotos raudono aksomo hntklodės ir hc- Snairdžianti iižmorkusi akis, kurių ilgos blakstienos įmetė' tamsius šešėlius ant įdegusrų’ veidų. Dešinioji ranka buvo’ phdeth pa'Tcm’ti juodaplaukę’ ghlvą, o kairiosios i‘ank'oš (lel- lias ir piršthi galingai užclch-« ge pusihują. Tačiau miegančiosios nuogybė pictieliškai į-1 degta ir ne vienos šagties įlė- sušegtos kūno formos ’bViVo tokios ideališkai gražios ir nekaltai dailios, kad nei širdis siidrebėjo 'saldžiais ^kkiisinais, kad tokius nuostabiais modelius yra malę tik vieni atgiini-
’ C OP R. 1900, NtEDLCCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEOAiJLIONS PATTErtN 2531
* tNo. Ž531—Mėgsti medalionai lovos kapai

I NAUJIENOS NEEDLteCRAF*T DEPT

I 1739 fcK HnLrted St, dhiearo, Ut.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Ro..—

I Vardas ir pavardė..........—.............................................................-r-

No. 2531
Gal būt vienintelį, nors la-: bai menką tmlkuTną galimi buvo įžiūrėti žiūrovui matomai dešinėje kaklo pusėje ir- taip pat pažastyje menkai patinusios limfos gyslos. Tačiau.

visa tai švytėjo ir kito, liekai-;
w T • • . v . v s

Adresas..........................

Miestas ir valstija.....

bant jau apie aaitžmogišką; skaistumą, kur buvo didelė ra- mybė ir kartu savotiškas liūdesys, tarytum, ant jaunosr miegančiosios norėtų nusileisti mirties šaltis.Tolumoje, už jaunos mer-
J

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

vak. Nedėlioj pagal ^susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western 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

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. yiNCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki lt

f

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 TeL PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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 

. j su elektra parodančia mažiausias 
11 ail.Ja.Į klaidas. Specialė atyda atkreipiama 

į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų a^ys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

i muš , nuf) 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 i

•»

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John B Eudeikis
•SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

,firb DIENĄ IR NAKTĮ,
Viii Telefonai YARDS 1741-1742

4605^07 So. Hermitag-e Avė.
4447 South Fairfield Avenue '

TeUfofaM LkFAYETTE 0727

’*i t ‘

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite musų radio programų Antradienio lt šeštadienio i/t- 
toėattfc, 10:00 vai. ryto fe W. H. I. P. stotie* (1480 K.) 

kū POVILU 6ALTIMIERU.
,■ CA. b it,V?

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir- Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAIS 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

KITATAUČIAI
<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 
elektrikos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. I8th 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

«♦

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1419

$$

Phone CANal 2515 
*Tel. Pullman 1270

.TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
/DALYSE

'iltį mini iiitiiiiiiimiiiiiiiiiii iiiiii

. UJ' LACHAWTCZ IR SŪNUS . 
2314 Wėst 23rd Place 
SKYRIUS: 42-4'4 "feast lotfth Street

J. LIULteVičlUS
4348 S. California AYemrb Phone LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Westem Avė. Phorie GKOvehill 0142
1410 Šotith 49th Court, Cictero Phone Cicero. 2109

ALBERT V. PETKUS
47(14 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 •Lltnaiiich Avemie Phone YARds 4908

NAkiAi
Chiclig’os, 
Uičėro 
LieW4 
Direktorių 
Asociacijos

i ..
.•v 

illlllllIlIlIllIlIlIlIlflIlHlllllllllllltl

linu imu lemu n m n m 11 nu i imit

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną i

ir Naktį

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERL/Y 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. Damen. ' 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 Brunsvvick 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. HAf.STED ST.P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Strėet
•> r*‘ '"V* t* r. rrz.',r.<* ?**•»._ • ■ -K | ■ ■ t ii I.    I l.fĮMlM..   1

L^ZOLP 
!t64?6 West 46th Street Phone YARds 0781

&319 tilūaūtea AVehūe

«............. • * >1 ra1138
YARds 1139

Dr. V. E. SIEDHNSK)
DANTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Aintrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3«50

1,

___________

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
4Š31 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Romu 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALamet 6877

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

Room 2614 Tel. STĄte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VlCtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*
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Dalykus

JAROVIZACIJA
Nuostabus mokslo laimėjimas maitinimosi klausimui 

išspręstiŽmonių prieauglio problema visuomet buvo kruopščiai sprendžiama. Gimimų kreivoji įvairiais šimtmečiais, net dešimtmečiais labai nevienodai svyruodavo, o paskutiniu laiku kai kuriuose kraštuose ir gana žemai nusileido. Prieauglio padidėjimas ar sumažėjimas atskiroms tautoms turi lemiamos reikšmės, yra gyvybinis klausimas. Musų laikų ir XVIII šimtmečio statistikas palyginus matyti, kad dabar žmonių priaugimas beveik tris kartus su-
PagelbaL £4^^

Nuo 
Raumenų BLv FJ 
Skausmo

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių da'ykų isdirbiėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta-

NAMŲ NUO ,

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Uties.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki t vai. Sekmadieniais —>

I mažėjo. Kaip bendra statistika skelbia, kiekvieneriais metais visose pasaulio dalyse gimsta apie 50 milijonų, o miršta 30—35 milijonai žmonių. Labai didelis gimimų skaičius yra Azijoje, kur kasmet gimsta per 32 milijonus kūdikių. Sumažėjus mirtingumo procentui Azijos žmonių prieauglio didumas jau nepaprastai greitu laiku grąsytų kitiems žemynams baisia jr rūsčia rykšte...Amerikos gyventojų prieauglis turi daug panašumo su Europa. šiandien šiaurinės Amerikos Jungtinėse Valstybės? žmonių metinis prieauglis yra apie pusantro milijono. Apskaičiuota, žmonių prieauglis didėja ir žmonių žemėje skaičius padvigubėja kas penkiasdešimt metų, šiuo metu prie mažesnio gimimų procento gyventojų skaičius padvigubėja tik kas septyniasdešimti metai. Taigi, jei šiandien musų žemė turi 2 milijardus gyventojų, lai 2010 metais turės 4 milijardus ir t. t.Kai milijardas veja milijardą ir tokiu trumpu laiku didėja burnų skaičius, tai maitinimo klausimas visa savo nuoga realybe atsistoja prieš akis, šiuo metu dirbami žemės plotai tik per labai trumpą laiką tepatenkins maisto paklausą. Lieka iki šiol nedirbamų žemės plotų sukultūrinimas. šiandien tuštau- ja žemės plotai — Kanados, Pietų Amerikos girios, Sachara ir gal ašigalinės sritys. Tačiau šių plotų sukultūrinimas ir pavertimas derlingais yra sunkus darbas. Kitas būdas maitinimosi klausimą išspręsti tai sintetinio maisto gamyba. Koncentruotas, sintetinis maistas galėtų išmaitinti žymiai didesnį gyventojų skaičių. Visai neseniai atrastas naujas būdas žmonių maitinimosi sunkumams palengvinti, o gal net šią svarbią problemą ir visiškai teigiamai išspręsti. Tai grynai mokslo laimėjimas, kurio rezultatai visai į kitokią vagą gali nukreipti žemės ūkį. šis paskutinio dešimtmečio laimėjimas yra jarovizacija. Jarovizacija
Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame Už Pa* jo
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 

las Ant Namų 1 iki 20 nt

ED&AL5AVINGS
- ---- T and"---------------

LOAN ASSOClATIONofCbicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginia 1141

Account* opon by tha 15th Mm aa of tho lot

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

naujausias agrotechnikos būdas, leidžiąs tikslingiau išnaudoti augalus, pagreitinant daugelio kultuvų brendimą ir tuo padidinant jų derl.ngurtią.Jarovizacijos metodo atradimas ir išvystymas priklauso mokslininkui T. D. Lisenko. Kaip žinia, augalų augimas ir vystymasis priklauso ne tik nuo dirvos, bet taip pat nuo šilumos, šviesos, oro, drėgmės, dienos ilgio ir kt. Jeigu visų, ar kurios vienos sąlygos neatitinka augalo prigimčiai, tai tokio' se sąlygose jokia dirva neduos gero seklų derliaus. Tokiose neatitinkančiose sąlygose jie kartais auga pakankamai gerai, bet perdaug lėtai žydi ir bręsta, o kartais visai nežydi ir neduoda vaisių. Augalai normaliai augti ir išsivystyti reikalauja įvairių oro sąlygų, pav., oro sąlygos, reikalingos žiemkenčiams, netinka šilumą mėgstantiems augalams, žiemkenčiai savo vystymosi pradžioje reikalingi žemesnės temperatūros, negu įpusėjus ir ypač vystymosi pabaigoje — sėklų brendimo metu. Negalima išauginti žieminių kviečių nuo pasėjimo iki brendimo vis toje pačioje paaukštintoje temperatūroje, žiemkenčiams reikia, kad nuo vystymosi pradžios iki nustatyto laiko temperatūra butų pažeminta nuo +10° C, iki 0°. Pasibaigus pažemintos temperatūros laikui, tolimesniam išsivystymui reikalinga jau aukštesnė temperatūra.Medvilnei, priešingai, reikia daug daugiau šilumos vystymosi pradžioj ir žymiai mažiau vystymosi pabaigoj.Kol augalas neperėjęs vieno savo augimo tarpsnio, negali toliau vystytis, nors išorinės oro sąlygos gali ir gerai paveikti šiaudo ar varpos augimą. Augalų išsivystymui gali stigti aukštesnės ar žemesnės temperatūros, ilgų pavasario ar vasaros pradžios dientj ai* priešingai. Pasėti pavasarį žiemkenčiai todėl nevaisingi, kad tam tikram jų vystymosi peri- jodui reikalingas žemesnių temperatūrų veikimas, kuris pavasarį būna neilgas. Rudenį pasėtiems žiemkenčiams užtenka laiko formuotis žemesnėje temperatūroje ir dėl to jie pavasarį auga ir esti vaisingi. Soja, sora, kukurūzai šiaurėje auga, bet vėlai žydi ir neduoda vaisiaus todėl, kad jiems pavasarį' ir vasaros pradžioj per trumpa naktis.Pažeminti ar paaukštinti temperatūrą auginant kurį nors augalą lauke pavasarį neįmanoma. Todėl Lisenko padarė eilę bandymų dirbtiniu budu veikdamas sėklą taip, kaip ją pasėtą veikia dirvoje oras. Vos sudygusių žiemkenčių sėklų gemaluose ar net neprasikalusiuo- sė pro sėklos plėvę gemaluose veikiant pažemintai temperatūrai įvyksta tie pasikeitimai, kurie reikalingi žiemkenčiams, kad jie ir pavasarį pasėti duotų brandžias varpas ir gerą derlių. »Šitą žiemkenčių sėklinės medžiagos atitinkamą paruošimą pavasario sėjai pavadino jaro- vizacija.Iš jarovizuotos pavasarį pasėtos sėklinės medžiagos išaugę augalai jau nereikalauja natūralinėse sąlygose pažemintų temperatūrų veikimo. Ta sėkla pakeitusi savo prigimtį visam laikui visiems savo ainiams.Lisenko yra padaręs eilę bandymų su daugybe augalų sėklų panaudodamas šildymą, šaldymą, atitinkamai bandomojo augalo prigimčiai.Budą, kaip įvairiomis dirbtinomis išorinėmis sąlygomis paveikti sėklą pagreitintai augti, padidinti augalų vaisingumą, derliaus našumą Lisenko irgi pavadino jarovizacija. Plataus masto tyrimai parodė nepaprastą jarovizacijos naudą augalininkystės plėtimui. Jarovizaci-.

Koki Dideli Skirtumą
NAUJAS

“Special appliance Circuit”
DARO JUSU VIRTUVĖJE

■ ASIMOKYKITE nub šios gabios 
nos moteriškės ir patalpinkite Special 
Appliance Circuit... Jis pamodernizuos 
jūsų virtuvę, prašalins kasdieninį vielų 
mišinį, ir suteiks ganą elektros jėgos 
Operuoti roasterį, toaSterį, kavos gamin
toją ir refrigeratorių-r-višus ant syk ir 
aukščiausiu greitumu, -

Dėl pilnų informacijų apie šitą mažai 
kainuojantį prįjungtinį prietaisą šaukite 
RANdolph 1200.

.-i

jau-

fl <eme

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

j a daro tiesiog, neįtikėtinus ste-1 r buklus. Keisdama augalo prigimtį, pagreitmejama augimą, nunoki'mą, didindama derlių ja-; rovizacija augalinio, maisto gavimo srityje atveria milžiniš-
Kokia mirtis yra 

lengviausia?Žmonės miršta nuo tukstan-kas galimybės ir ilgam išspren- čių įvairių ligų; čią apie tai ir- džia išmaitiriimo problemą. nekalbėsim. x Bet , tųkstąpčiai,- TZ . . . i vij' ) ■ kaip sakoma, tragiškai žūsta,,atimdami patys sau gyvybę:, vieni nuodijasi, kiti nusišauna, treti virvės kilpoje žūsta; ketvirti šoka į vandenį ir taip nusižudo; o dar kiti išleidžia sau kraują;.. Bet • tolimų šiaurinių' Šalių žmonės, norintieji ' nusižudyti, tyčia per šalčius išeiną iš namų ir sušąlą.- •/"'Čia pakalbėsime atskirai a- pie tuos saužudžius, kurie jau buvo be sąmonės, o kai tapo atgaivinti papasakojo savo patyrimus.
NUODAI \ v.

• C •» '*'* 1>Nuodai ne tik suardo jo sistemą, bet paverčia ją į anglį sudeginą. Kokias kančias nelaimingasis perkenčia, negalima sveikam net įsivaizduoti. Vienok nuo nelemtųjų nuodų daugiausia žūsta- gydytojų, gal todėl, kad jiems nuodai yra prieinamiausi.Vienas iš apsinuodijusių, paskui atgaivintas, sako: “Jeigu kada priseis žūti nuo nuo- tik pamislysiu apie iš baimės krisiu ne-

c Kai kuriuose kraštiiose jarb- vizuoti augalai labai plačiu mastu pradedami kultivuoti. . .... Kad išmaitinimę problema, pati klaikiausia žmonijos isto.-; rijoje, jau ir dabar , matytį kai: kuriose valstybėse. u / * C • <Šios problemos tyrinėtojas Dr. J. J. Grosse mano, kad su< mažėjus maisto ištekliams, su- mažėsią ir atskiri} žmonių maisto pareikalavimas. Organizmas, esą, turėsiąs prisitaikyti prie esamos padėties. Kinijos gyventojai galį būti tam ryškiu pavyzdžiu: vienos dienos europiečio maisto davinįo. užtenka 3—5 kinams visą dieną misti. Gera ryžių sauja mums tegali būti menku užkandžiu, o kiną ji visai dienai pasotina. Tačiau kinų neveiklumas yra ilgų šimtmečių skurdo padarinys, kai tuo tarpu civilizuotasis, pratęs prie ištai* gos, negalės trumpu laiku save1 perreformuoti;Kai kas sako, .maitinimosi problemą išspręsiąs karas. Tačiau bent kiek giliau pagalvojus matyti šio teigimo tuštumas. Karas naikina pąčius tvirčiausius žmones, duonos gamintojus, bet. jokiu budu ne tuos, kurie prie maisto gamini-; mo mažiau prisideda, Be to, karai įrodė, kad neramiais laikais gimimų skaičius yra gerokai didesnis.; Bent artimiaus'ojė ateityje maisto trukumo siaubą atitolins, sako Dr. J, J. Grosse, tuš- taujančių plotų apdirbimas, sintetinio maisto gamyba ir, 
svarbiausia, jarovizacija.

P. L-tas.
. -------------------------------------------------------- ; . . 1,1,,,, ...... ■ ■

Pirkite tose krautuvėse, kii-- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

dų, tai aš nuodus ir gyvas.”

ką pasakojo:/
i /‘Kuomet; įš l>o mano kojų

... $6.00

... $6.00

... $6.00

.... $5.75
i $5.25 
ŠAUKITE

EGG ..............................
NUT .............................
LUMP ...............-.........
MINE RUN.................
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — i
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO

i pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMĖTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

( Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523-Chieago 

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

Treč. ir šešt. 9.00 a. m. iki 
7:30 p. m.

TYPE WRITER
Rentals
3 MO>T,rwS

Rentai Applied on Purchase
WAGNER

Typewriter Sales and Service 
3712 SO. VVESTERN AVĖ. 

Phonę LAFayette 3534

QTEPHENQ
MUSIC—

STUDIO
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
Mokytojas: 

PIANO—ORCHESTRA
VISOKIEMS REIKALAMS 

Kasdien—3 vai. vak.—7 vai. vak. 
• šeštadieniais—9 v. r. iki 2 p. p.
i George Stephens-Steponavičius.

smūgi,pirmiausiai sužaibavo akyse' ir tartum trenkė smarki perkūnija. Tpliaus. žaibavimas su perkūnija mažėjo, ir: galop pasidarė ramu; gal dėl to, :kad- aš jau buvau netekęs sąmonės.” •
//'■;.■ SKĘSDUOIJ Al
.• ''' ■ *' n'- ■ ■Skenduoliai per kelias pirmas sekundes vaidentuvėje atsistoja visas praeities gyvenimas; b sekantis laįkotarpis tai sielvarto tarpas; čia jis prisimena. ir apgailestauja šeimos, savo mylimos ir viso likimo.Reikia pastebėti jog lygiai tą patį pergyvena ir tie, kurie per langus krinta iš aukštų namų.

J4,

TEISMETeisėjas klausinėja liudyto- senstelėjųsią paną.— Vardas ir pavardė?— Ona Aušraitė.
-— Kiek metų?
—. 24. ? .— Aš klausiu, kiek metų tamsta turi, o ne kiek nori turėti, — pertraukia ją griežtas teisėjas. • ■ .

KULKOS

Kaip kulka smarkiai eina iš
šauta iš šautuvo ar revolverio, 
taip greitai jinai suparalizuoja 
žmogutis kūną sykiu ir joj 
sąmonę- Sakoma, kad po gera 
gydyto jo priežiūra • žmogus, 
nors ir atgauna sąmonę,: bet jo 
kūnas eina prie pakrikimo?

VIRVES KILPA

1929 metais Harvardo Uni
versiteto profesorius Bush pats 
užsinėrė kilpą ant kOklo įdarit 

jaučia.
piauta

ką tokie nelaimingi 
Jąm laiku buvo nu^i 
virvėj ir jis pats štai

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Paryžiaus gatvėmis vaikšto 

dailininkas su vienu žinomu ra
šytoju, -žmogum, turinčiu kiek 
gabumo, bet gana nekukliu. 
Praeidami pro vieną namą, juo
dų. sustojo ir perskaitė prie jo 
prikaltą atminimo lentą, kurio
je parašyta, kad tuose namuo
se gyvenęs garsus rašytojas H. 
> —- O kai aš numirsiu, kas 
bus pąpašyta prie mano namo, 
kuriame , aš gyvenu! — tarė 
nekuklusis rašytojas.

— Išnuoinojamas butas I — 
šaltai atsakė dailininkas.
r—-..-f.-.. .  —

Garsink itės “N-nose”

KAINUOJA
MAŽIAU I
PORA I
NUDAŽYTI
KURTENUS

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
• -Prarykite pakelio su čigone.

.. ........  t--------------------------

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE

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

3212 So. Halsted St.
- Šaukit Tel. VICTORY 0066

Gypsy
E.CRU CURTAIN

MADŲ

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

(
NAUJIENOS

1739 So .Halsted St., 
Chieago, I1L

Vardas

AdresasMiestasValstija
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News PUb. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal :85t)0.

Subscription Ra tęs:
$5.1)0 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the JPost Office 
of Chicago, UI., under the act of 
Marčh 3rd 1879.

$8.,0C

’fiiOC* 
1.5C 

275

3c 
18c 
75c

KOMUNACIŲ FABRI
KACIJOS

APZVAL
I—-......  ............................... ..... ................................... .. ............................ ...................

Naujienos eina kasdien, išski- 
>riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų ‘Bendrovė, 1739 S. Halsted ;St.» 
Chicago, 111. Telefonas iCanal 8500.

Užsakymo 'kaina: j
Chicagoje—paštu:

Metams ___ *.......................
Pusei metų _______ ____ _
Trims mėnesiams ■.............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui .... ......

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija ....................
Savaitei ..............................
Mėnesiui ............................

Jungtinėse Vtflstttfose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpigintai)

Metams ................... :........... $5i00
Pusei metų .......... ................... '5^75
Trims mėnesiams ................. 1.50
Dviem mėnesiams ......   1.00
Vienam -mėnesiui ...... ..........
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..................   $8.00
Pusei metų —....................... 4.00
Trims mėnesiams . ................ <2.50
Pinigus reikia siųsti pašto ®Ionęy 

Orderiu kartu su užsakymu. 
................................... . ---------- - .. . / —..................................................—---- 1

Hooverio mielaširdingumas
i... 3 r

Buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas, Herbert Hoo-j 
ver, nori gelbėti nuo bado Europos žmones. Jisai «ako,į 
kad Europai visuomet stinga maisto. Apie 30 milionų* 
Europos gyventojų, kurių tarpe yra 10 milionų vaikų,;’ 
turi gauti maistą iš kitų dalių pasaulio. Jeigu maisto im-: 
porto nebus, tai tiems žmonėms gręsia badas.

Dėl karo’ šita padėtis dar pablogėjo. Nacių armijos, 
įsiverždamos į Lenkiją, Norvegiją, Holandiją, Belgiją ir 
Francuziją, sunaikino daug visokio turto — be abejonės, 
daug ir maisto produktų. Be to, įvairios šatys Europoje, 
Bijodamos, kad jus bus užpultos, laikė nuo pereito rudeni 
sumobilizuotas dideles armijas. Šimtai tūkstančių, gal 
būt, milionai vyrų buvo atitraukti nuo darbo ir gyveno 
kareivinėse, užuot dirbę savo ūkiuose.

r

To pasėkoje maisto ‘trūkumas šią žiemą Europoje ga
li būti labai aštrus. Hooveris nori badaujančius žmones 
pavalgydinti. Bet jisai nenurodo, kokiu budu maistas ga
li būti jiems pristatytas, kuomet Europą valdo Hitleris.

Visose .šalyse, į kurias įsiveržė naciai, jie pagrobė 
viską, kas tiktai turėjo jiems kokią nors vertę. Jie pa
grobė privatinių žmonių namus, biznio įstaigas, gazoliną, 
prekių sandėlius — ir maisto produktus. Neperseniai bu
vo pranešta, kad ir iš neokupuotos Franuzijos Hitleris 
pareikalavo pristatyti vokiečiams daugiau kaip pusę vi
sų ūkio produktų. Kuomet naciai šitaip elgiasi -su iužka-( 
riautomis šalimis, tai ir pasiųstas iš Amerikos 'į Europą 
maistas patektų į nacių nagus, o ne badaujantiems Eu
ropos žmonėms./ nu1,.

I ii ’ ‘ ■

Hooveris kartą sakė, kad jisai padarysiąs sutartį su 
Vokietijos valdžia, kad ji leistų tam tikram Amerikos ir 
■kitų neutralių šalių komitetui dalinti maistą Europoj 
žmonėms. Bet kas gali tikėti tos valdžios žodžiu? Ar yra 
bent viena ^sutartis, kurios Hitleris nebūtų sulaužęs?

C"bzz±i maistą į Europą dabar reikštų šerti nacius,' 
kad jie gailėtų ilgiau kariauti -ir padaryti daugiau žalos' 
Anglijai, kuri patiko paskutinė galinga demokratijos 
tvirtovė .anapus Atlantiko.

“Rugpiučio
■ Lietuvos liau-

Meksika apsivalo nuo komunistų
Meksikos valdžia atsisuko įprieš komunistus. Prezi

dentas Cardenas viešai pasmerkė Maskvos agentus, ku
rie žvėriškai nudaigojo Trockį. Naujai išrinktasis prezi
dentas, Avila Camacho, pareiškė, kad nė vienam komu
nistui nebus progos įsiskverbti :į valdžios vietas jo admi
nistracijoje.

Cardenas ir Camacho nutarė apsivalyti nuo Stalino 
pakalikų nekelto, kad komunistai Meksikoje yra stiprus 
ir pavojingi, nors jie buvo įgiję nemažai įtakos krašte,, 
pasidėkojant daugiausia tam, kad jų “bendrakeleivis” 
Lombardo Toledano stovėjo Darbo Konfederacijos' 
(CTM) pryšakyje. Dabartinis Meksikos prezidentas .ir 
naujasis prezidentas nori ištraukti dirvą iš po kojų at
žagareivių 'vadui Aflmazanui, kuris kandidatavo į prezi-į 
dentus, het, pralaimė jęs rinkimuose, ėmė organizuoti gin-, 
kluotą sukilimą, prieš valdžią. Vyriausias punktas Alma- 
zano agitacijoje tovo tos, kad prezidentas Cardenas esąs 
susidėjęs su komuriištaiis. Kuomet 'komunistai bus iš visų 
atsakomipgų vietų Meksikoje išspirti, tai Almazano šali- 
nirikų judėjimas nebeturės pamato.

Komunizmas Meksikoje turi labai nedaug nuoširdžių 
pasekėjų. O dabar, kai valdžia pradėjo imti į nagą Sta
lino gengsterius, kurie nugalabijo Trockį, .tai ir .tie žmo
nės, ‘kurie 'dėl mados ar per savo žioplumą su jais drau
gaudavo, dabar pradėjo jų šalintis. Meksikos Darbo Konj 
federacijos organas, “Poptdar”, jau rašo prieš komunis
tų “liniją”. Konfederacijos vadovybę, veikiausia, paims į, 
•savo rankas, vietoje Tdledaro, Eidėl Velasųuefc.

Užsienio politikoje Meksika eina išvien su Jungtinė-' 
mis Valstijomis — prieš Hitlerį, Mussolinį ir visus jų 
partnerius.

Gruodžio 1 d. naujasis prezidentas, Avila Camacho, 
pradės eiti savo pareigas. Manoma, kad Iki to laiko “ala- 
mazanistų” sąmokslai bus galutinai likviduoti, ir valdžia; 
galės ramiai tęsti vykinimą reformų, kurias pradėjo Car- 
deno administracija.

ramina

‘“LaiffMėš*’ pereito Iketvirtadie- 
riio numeryje įdėtas kokio tai 
“Antano” laiškas iiš Lietuvos,' 

,rašytas philadelphiečiams Smi- 
thams (Žinomiems įbolševikųj 
pakalikams) 1'940 m. rugpiučfo 
1 dieną. Tame laiške pasakyta) 

‘keletas komplimentų sovietų' 
■raudonarmiečiams ir Jiaišfciamą 
yiltią, kad mokslas prie ibeUše^ 
•vikiškos valdžios -busiąs “daug 
•lengviau prieinamas”. Bet įdo-j 
mus yra štai koks paragrafas 
tame laiške:

‘Lietuva pri jungta prie So
vietų Sąjungos, įvesta StalL 
no konstitucija iir -bendrai da-; 
bar tvarkoriiės Sovietų valdy4 
mo pagrindais.” . Įi
Tonas ir stilius visai .ne 'kaip 

privatinio (laiško, bet greičiau 
kaip agitacinio straipsnio. Keis
čiausia tačiau yra tai, kad laiš
ke .sakoma, jogei ‘Lietuva pri
jungta prie Sovietų Sąjungos”.,! 
.tuo tarpu ’kai prijungimas ;įvy-. 
ko tiktai rugpiuČio 3 dieną; 
Kauno laikraščiuose apie tai bu
vo pranešta rugpiučio 4-tą. OfL 
ciozas ‘Darbo Lietuva” tos die
nos numeryje įdėjo Maskvos 
Aukščiausiojo Sovieto nutarimo; 
tekstą apie Lietuvos “priėmi
mą” į SSSR ir įdėjo straipsnį 
su didele antrašte: 
trečioji diena
dies didžioji šventė”. •'

O tuo tarpu tasai “Antanas” 
rašo, kad jau rugpiučio 1 dieną 
Lietuva buvo “prijungta”! .JėL 
gu jisai rašė, būdamas Lietu
voje, tai kaip jisai galėjo kal
bėti upie 1tdkį 'dalyką, !kaįp apie 
faktą, ’kufis dar nebuvo ąvykęš?’

To ne gana. Laiško autorius 
sako, kad Lietuvoje jau “įves
ta .Stalino .konstitucija”. Tuo 
gi tarpu “Stalino konstitucija” 
buvo priimta tiktai rugpiučio 
26 dieną, šis faktas irgi yra už- 
rekorduotas Kauno oficioze.' 
“Darbo Lietuvoje” rugpiučio 25 
d. numeryje yra įdėtas praneši
mas apie “Stalino konstitucijos” 
priėmimą. Tarp kitko tenai sa-t 

‘koma:
“Vakar LTRS. Liaudies Sei

mas priėmė nutarimus, tku- 
iie -amžiams įeis į musų kra-' 
što istoriją ... Liaudies Sei
mas priėmė pagrindinį krašto 
įstatymą — Konstituciją, ku
ri sudaryta...... Stalino .Kons
titucijos — pagrindu.”

O “Laisvės” Antanas rašė sa
vo laišką rugpiučio X .dieną. Tai 
.kaįp jisai galėjo sakyti, .kad 
“Stalino konstitucija” jau įves
ta — už trijų savaičių ir trijų 
dienų prieš jos priėmimą?

.Žmogus, .kuris rugpiučio 1 d. 
. .gyveno Lietuvoje, taįp parašyti 
.negalėjo. Aiškų, kad tas “laiš
kas” buvo rašytas daug vėliau 
.(po to, kai minėtieji faktai jau 
buvo įvykę), dr jį rašė žmogus, 
.kuriam .galvoje susimaišė datos 
arba rkuris tuo laiku, gal būt, 
visai nebuvo Lietuvoje. Tai ne 
.laiškas iš Lietuvos, bet komu
nistiška .fabrikacija.

LIETUVOS NAUJOKAI 
BUS GABENAMI Į 

RUSIJĄ

St. Miščikas-Žiemys

Biedfliokai biedniokais pasiliks!
(Tęšinys) j

Reiškia tbiedniokai bežemiai ir 
pasiliks .bežemiais gi pusiau pa
siturintieji iukininkai, susilieję 
su buožėmis, sudarys kolekty
vus. Tiesa, buožės tiupotį nu
kentės, bet mažieji ūkininkai 
lai paskaitys Įšali pdlnu dr Ibus 
patenkinti, gi patenkinti ipalai^, 
.kys ?šią valdžią. <,

• 1

Biednidkai bežemiai? Puikių 
dalį jų aprūpins žeme įkurdami, 
kolėktyv.us dvaruose buvusių, 
dvarininkų, bet ne ‘daugiau. Dh 
džiuma pasiliks be žemes kaip 
ir buvo dr turės 'eiti miestan^ 
dirbti valdžios fahrikuosna už- 
150 rublių- ‘ 

r Valdžia, nenorėdama perdaug 
įkūrė prie 

‘tikiu, tam tikruose rajonuose, 
ūkio mašinų -stotis ir ‘leidžią 
tom mašinom eiti apdirbti dar-, 
gi privačius Ūkius už tam tikrą 
piniginį, ‘suprask, piniginį, už- 
mdkestį, o jau ne už produk-? 
lūs.

Tad kaszpdlno ’kaime? Ir vėl 
•smulkus ir pusiau pasiturintis, 
ūkininkas, arba 'kitais žodžiais 
tariant, vidutinis 'luomas, kaip( 
Ir smulki buržuazija -mieste.. 
Bet kaip vieni, taip :ir antri iš
augs į storkaklius dėka įsivieš
pataujančio pinigų ūkio, dėka; 
atsisakymo nuo ‘planingo ūkio, 
dėka perėjimo į akcines bend
roves, kuriose 'didžiausias akci
ninkas bus aukšti valdininkai ir 
.valdžia, kuriai -kiekvienas, norįs 
pakilti :aukščiau, morįs gauti 
lengvesnę duonos kriaukšlę tu
rės būti ištikimas, o visa pilka 
masė, kaip buvo, taip ir pasi
liks .darbo vergų .minia!

Tokia ta dangaus f karalyste ir 
•toki erškėčiuoti keliai į yą dar
bo žmogui.

dš viso to nesunku pamatyt 
•netolima Rusijos ateitis.

nimą gauti, bet tuomet .būt ir. 
lygios teisės, o Čia svarbu, ikad 
teisės nebūtų lygios «ir kas .norsl 
stovėtų ne iš baimės, bet iš in
tereso valdžios reikalų sargybo
je. Ir todėl ne visiems duodama 
vienodos pajamos: darbininkui 
U50 rilb. į mėnesį, gi direktoriui’ 
5000 rublių ir šimtai 'mažesnių; 
'bei ididesnių algų. Liaudžiai są-( 
[koma, jog 'kiekvienas gali pa- 
^idkti aukščiausią vietą, 'bet 'tam; 
Teikia mokslo, gi {kadangi tas,; 
•kuris uždirba 150 »rUb. .negali 
'vaikų leisti mokšlan atikšlai,’tu-. 
ri tenkintis, jei iš ;ti*ijų savo vai
skų 'išleis bent vieną iki meiste-, 
rio, o visi kiti liks juodadar
biais. Valdinirikai, tarnautojai, 
gauną geras algas ir dėl ordenų 
nemoką mokesčius, įgali išmo
kyti visus vaikus dr po truputį 
išaugs naujas luomas savi žmo
nės iš naujos bajorijos ir vėliau 
'pažiūrėsim kaip ^geriau įsiruoš- 
.ti.

•Gal vėliau pasiskelbsime sa
vininkais tų įmonių, ;gal ir ne, 
mes ir taip gera gaunant algas 
aukštas, kam piktinti ;žmones 
su nuosavybės ir fabrikantų 
vardais? Galima juk aiėkilnoja- 
mą tuntą įsigyti vilų ar dvare
lių namelių atžvilgiu, gyventi 
•galima turint pinigų dr be fa
brikanto vardo.

Užsieniui ir dargi saviems 
•mes -nerodysime, kiek jie uždir
ba, bet tik kalsime jiems į gal
vą kiek turtingas kraštas, 'kiek 
pakilo pramonė, viskas, gi už
sienio darbininkai manys, kad 
•pdkilus visiems pakilo ir darbi
ninko uždarbis, visi gerai gy
vena. Taip, šiandien darbinin
kas gauna 150—300 rublių mė-j 
nėšiui, mes jam ateityje duosi
me 500 rublių, bet patys sau 
pastirsime ne 10,000 rublių, bet 
IOOjOOO rublių. Bet apie tai ne-: 
reikia skelbti, reikia tik parodyk 
ti kiek pakilo paprasto darbinį 
ninko uždarbis, o apie aukštes
nes algas — laikyk snukį irj 
naudokis!

‘Dabar, gerbiamas skaityto
jau, sulygink šitą padėtį Rusi
joje, kurios aprašyme nesinau
dojau niekeno kita medžiaga, 
kaip oficiale Rusijos spauda, su 
tomis brošiūromis apie busimą 
Rusiją parašytomis dar prieš 
dvidešimt metų ir tuo labiau su 
luo socializmo tvarkos aprašy
mu, kurį mums paliko socializ
mo tėvai.

Nepaprastas apsivylimas ir 
dargi tūžmastis jus apims, ne
norėsite tikėti, sakysite, jog tur
būt aš ką nors ne taip pasa
kiau, bet galiu jus užtikrinti, 
?kad ;aš .esu vienas iš ‘tų, kuris 
norėtų bent ką geresnio rasti 
itoj Rusijoje, mes lai butų viltis.

Tiesa, »kai kas pasakys, jog 
visgi aš vienšališkas: pasakoju 
vien apie blogąsias .puses. Nie- 
*ko panašaus, ibet aš nesu smulk
meniškas, [kuris džiaugiasi, jog 
fabrikantas 'duoda elgetai pen
kis dldleitius >ir .apie tai turėčiau 
skelbti pasauliui, kuomet aiš
kiai žinau, kad tas pats fabri
kantas per dieną pelno 1000 do
lerių. Galima butų ir apie Ru
sijos trupinius, numetamus nuo 
valdovų stalo papasakoti daug 
gražių dalykų, bet tai butų tas 
pat ką pasakoti apie fabrikantą 
duodantį ž5 ^dienius *e|getai, o 
išnaudoflantį (dešimtis tūkstan
čius >p»cdetarų. Ir -todėl .aš nėki-Į 
bmu Rusijos smulkmenų, nepa-j 
sdkoju apie vieno m- tkito 
gimus, patvirkimą, nes ’taij 
menkniekiai, ibet megdlima nu-į 
tylėti apie stanihius 'dalykus, o 
svarbiausia apie ąiaėiriilktų 
kryptį, kuri rodo, kad ne tik 
nekuriamas socializmai}, liet 
nuo jo šuoliais bėgama? Ir ka
pitalistai tinti socialių Įjstaiy’inų,! 
labai ^puikią, Ibet Įkas :iš jų per 
nauda, jėi visa visuomenė vis- 
vien eina psažutui! Tas pats -su 
Rusija! Kelio kryptis svarbu! O 
jilbloga!

(GALAS)

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
John Stellc, kuris užėmė 

Illinois gubernatoriaus vie
tą, »kai mirė gub. Horner- 
Iki šiol jis ėjo įeit, guberna
toriaus pareigas.

Ką žmonės 
mano

Kur dabar randasi 
Lietuva?

Chicagoje yra leidžiamas 
laikraštukas anglų kalba, pa
vadintas “Lithuanian Leader” 
— Lietuvių Vadas. Tas Lietuvių 
Vadas yra pasišovęs visiems 
Chicagos lietuviams vadovauti 
bei juos šviesti. Jį .leidžia Al. 
G. Kumskis, o redaktorium ;pa- 
sivaso'iJosųph -C. Wenckus.

Savo laidoje Septenibcr 12, 
1910 tas Lietuvių Vadas prane
ša, kad Al. G. Kumskis, 'teisė
jas J. T. Zuris ir kiti įžymus 
visuomenės veikėjai važiuos į 
Washingtoną Lietuvos ginti. 
Tačiau tame pranešime yra sa
koma, kad jie važiuos ginti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
kurios randasi Balkanų pusiau- 
salyjc.

Kiek yra žinoma iki šiol, tai 
ant šio žemės kamuolio tesira- 
do tik viena Lietuva, Latvija ir 
Estija. Ir jos randasi prie Bal
tijos juros. Tai yra į rytus nuo 
Baltijos juros. Jas praeitą va
sarą Sovietų Rusija išlaisvino 
iš jų nepriklausomybes.

Ar randasi kita Lietuva, Lat
vija ir Estija Balkanų pusiau- 
salyje, tai iki šiol dar rašan
čiam šiuos žodžius neteko pa
tirti. Kiek yra .žinoma, tai Bal
kanų pusiausalyje randasi šios 
■valstybės: Graikija, Albanija, 
Jugoslavija ir Bulgarija. Ta
čiau ten Lietuvos, ‘Latvijos ir 
'Estijos negalima ant žemėlapio 
surasti.

Todėl tas ‘‘Lithuanian Lead
er” — Lietuvių Vadas, kuris 
rengia tą ekskursiją į Washing- 
toną, turėtų geriau pastudijuo
ti Europos geografiją bei susi
pažinti -su vieta, kur iš tikrųjų 
•yra nnisų sena "tėvynė Lietuva.

4‘Naujienų” ^kaitjrtojas.
------ -- -i w ........ ... ■ ■ >

JUOKAI
•NESISEKA

— Aš ^girdėjau, tkad tavo vy
ras 'išsilaužė [kodų ?

— Taip. 'U’lk pamanyk, ko
kia nėlaimė. šiemet jis išsilau
žė jau trečią koją.

KODĖL NEGALIMA?
3Ke, ne, męgalima ginasi 

Birutė, — Mano mamytė aiusi- 
stačiusi prieis bučkius.

— Aš nė neketinu bučiuoti 
.tavo mamytės, — atsako jai 
Petras. 2.

tik dalis liks Lietuvoje tar
nauti.”
Kitoje vidtųje tame laiške įsa

koma, Ikad valdžia atima žemę> 
iš (likhiiiibų ir suvartoja ją >so-| 

vietų karo reikalams: ;
‘tNctdli Subačiaus stoties1 

•rengiamas erodromas Sovie-5 
tų llėkftuvams. Nusavino 120 
ba. žemės iiš ūkininkų, o tuo 
nusavintų žemių ūkininkus' 
jperfkėls -į dvarų žemes ar ki-: 
-tur;” J

^SkatiSi operacija pirmajai 
ikartai’. .

Bats nrašihio įautorius pripa
žįsta, kad bolševikų “.reformos”
Lietuvoje reiškia “skaudžią >o- pasilikti nuošalyje, 
peraciją” žmonėms. Jisai paste
bi, kad < dabar visa žemė, miš
kai, vandenys ir trobos jau pri-’ 
klauso valdžiai (melagiai iš 
“Vilnies” (pastogės šitą faktą 
bandė Ikdlis kartus nuneigti). 
Ūkininkai jau mdbėra savo so
dybų ir laukų ^savininkai. Hr 
štai ką jisai apie ūkininkų pa
dėtį sako: 1

“Kolei gyveni, gyvenk, o: 
pasikeitus šeimos sudėčiai, 
vdldžia kam nori (valstiečių 
ūkį. — “N.” Red.) perleidžia.. 
Taigi pirmajai įkartai skaudi 
padaryta operacija.” 
•Bet laiško .autorius

•save tuo, kad “ateinančios kar
tos nebebus pavergiamos kapi
talizmo”. .

Tas žmogus, matyt, labai ma
žai nusimano apie ekonominius 
dalykus. Tik ignorantas gali pa-, 
šakoti, kad Lietuvos ūkininkas 
buvo pavergtas kapitalizmo. 
Kapitalizmo dar, galima sakyti,. 
Lietuvoje nebuvo. Lietuvos uki-į 
įlinkus seiliaus buvo pavergę 
dvarininkai-feodalai, kurie juos 
pavertė baudžiauninkais ir iš
naudojo, kaip vergus. Paskui, 
panaikinus baudžiavas, juos slė
gė Rusijos valdžia, kuri ėmė iš 
ūkininkų “išperkamuosius mo
kesčius” .(yykupnyje .podati) uz 
žemę ir slopino visokį .ūkininkų 
judėjimą su pagalba žandarų ir 
kariuomenės.

Nepriklausomo ji Lietuva bu
vo grąžinusi Ūkininkams žemes,; 
kurias jiems .išplėšė-dvarininkai: 
'Steigiamojo ‘Seimo priimta že-% 
mės .reforma (kaip tik šitą lik- 
šlą ir turėjo. Be to, ūkininkų 
vaikams buvo pristeigta »moky- 
•klų, buvo taisomi visame kraš-, 
rte [keliai, buvo įteikiamos pasko- 
•los -žemėsūkiui pagerinti; o kad 
ūkininkai nepatektų po finansi- 
•ino kapitalo detena, tai jie or- 
.ganizavosi į [kooperatyvus. Tie- 
•sa, kad prie Smetonos valdžioj 
•valstiečių judėjimas Lietuvoje^ 
.buvo slopinamas panašiai, kaip 
caro laikais. Bet -ką .dabar .da
vė tukininkams maujieji Lietu
vos valdovai.

Žandarų Lietuvoje dabar yra 
.daugiau, uęgu buvo kada nors. 
’Visos lukiiiiiikų organizacijos 
yra lUždraustos, jų spauda pa- 
'naikinta. Nuo .ūkininkų, kurie 
(turi .daugiau kaįp .30 margų 
•(hektarų), jyra latimama žeme, 
kurios jie niekam 'nebuvo (išplė
šę arba pavogę, kaip kad buvo 
padariusi bajorija su ūkininkių 
laukais. Ir, pagaliau, tie 30 mar
gų, "kuriuos valdžia dar palieka 
ūkininkui naudotis, jau yra ne 
dkiiiiiikd nuosavybė, bet val
džios. Ūkininkas dabar turį 
dirbti ne savo žemę — taigi, ir 
ne savo naudai. Iš jo darbo vai
sių "kiek norės pasiims valdžia, 
ir, kaip “Laisvėje” įdėto laiško 
autorius sako, valdžia galės jo 
žemę kam norės perleisti.

Ar daug šita padėtis skiriasi 
nuo 'baudžiauninko padėties,?. 
Skirtumas tiktai tas, kad bajo- 
ro-dvarininko vietą užėmė val
džios koniisaras. Bet baudžiau
ninkas nuo dvarininko kartais 
pabėgdavo arba atsipirkdavo, o 
kaip dabar ūkininkas pasiliuo- 
,suos nuo valdžios komisarų

s

Tame pačiame “Laisves” nu
meryje įdėtas kitas, *dar ilgesnis 
“laiškas »iš Lietuvos”. Jisai už- 
iima laikraštyje kuone dvi spau
sdintas špaltas ir susideda dau
giausia iš bolševikiškų “refor
mų”- (gyrimo. Bet tame zagitaci- 
/niame rašinyje yra paduota 
dvejetas iręikšmingų faktų. Vie
noje vietoje sakoma:

/ ,

“Vytautas dar tebetarnau
ja kariuomenėj. Bet jau ro- 
:dos, kad neužilgo sugrįš, mes 
‘kai biis^ imami naujokai, tai 
jau bus, rodos, gabenami į 
gilumą Sovietų Sąjungos, o

Aki .

Jau nekalbant apie politines 
nelaisvės dr bendrai viešpatau
jančią •vergiją, ekonominiu at
žvilgiu stovi Rusija šiandien ši
taip:

Pačioje viršūnėje krūvelė 
/žmonių, kuri valdo kraštą dėka 
kariuomenės, kuriai suteikė y-' 
patingas teises, luomo atspalvį, 
(kurį inekontrdliuoja (liaudis, mes 
•panaikinti ikomisarai ir šiandien 
karininkas gali panaudoti ka- 
iriuomenę taip kaip jis nori, mes- 
merą kas jį 'kontroliuoja, 'dargi 
pačios valdžios kontrolė onenka, 
mes 'laikydamosi aut durtuvo, 
gali pasitikėti 'tol ikarinirikija, 
kdl ana jausis patenkinta 'esa
mu gyvenimu, tam ‘ir mokesčių 
jie nemoka iir gauna 'puikias al-| 
gas. Kariuomenėš masė, karei- 
'viikas, dygiai ikaip ut^kiras gy-j 
ventojas, neturi 'tėisių, iŠškiriant 
įdirbti dr utidudti savo 'dafbo 
‘vaisius Ava'ldžiai, gi movėdamas 
pakilti, -turi parodyti savo ne
paprastą ištikimybę valdantiems 
žmonėms, tuomet miie jį įškaij 
»tę savo gynėjų 'tarpan, suteiks) 
jam aukštesnę, geresnę vietą. 
Gabumai rolės nevaidina, jei 
jie mesokami 'nepaprastu, aklu 
atsidavimu valdžiai.

Valdžios Tarikose yra viskas: 
pramonė, prekyba, žemės ūkis. 
Visos ‘šios šakos valdomos ir 
'tvarkomos Žmonių — 'valdinin- 
ikų -Skirtų arba rinktų, bet ka
irių tvirtinimas priklauso nuo 
rcentralinės valdžios.

'Visų įmonių pelnas eina vals
tybei, <bet ’vaflstybė tą pelną ga
li padidinti ir sumažinti, žiūrint, 
kdkias ji kam algas mokės ir 
todėl, kurie nori 'geresnes algas 
gauti tose įmonėse neturi ge
niau ar daugiau ‘dirbti, bet išti
kimesni ar neištikimi būti. Ka
dangi įmonė 'yra aviena, ji teikiu 
tiok ir tidk pelno, teisingai gal- 
vpjant, turėtų *visi lygų atlygi-

jungo?
Tai ne įtiktai skaudi operaci

ja, .bet ir pasmerkimas amžinai 
vergijai.



Antradienis, spalių 8, 1940LIETUVIAI NESIREGISTRUOJA BOLSEVI Kįl KONSULATUOSE
Jau gerokas laikas praėjo lietuviui kaipo didžiausią pa- 

nuo Sovietų Rusijos ambasados 
Vašingtone 'skelbimo, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pilie-; takojų taip pat nenori. Vienas
V • • _____ * _ _ • 1 iv • 1 _ t - -čiai regiatruolųai bolševikų1 
konsulatuose, Jftet iki šiol, kaip 
^Lietuvos 'Piliečių (Komitetas iš, 
patikimų šaltinių ,patyrė, dar, 
niėkae nėra užairegietravęs^ 
'{domiausia, kad net patys karš-į 
čiauSi kacapai iš *Laisvės ir Vil
nies pastogės tbijo registruotis, 
nors ’krtus tam agituoja. Jų li
nijoms sustiprinti, kaip jau gtfl 
daugeliui teko ‘girdėti, bdlševi- 
kai prieš okupuodami Lietuvą: 
atsiuirtė tokį žyduką Matuse
vičių — keliaujantį kareivėlį, 
kuris čia važinėja po lietuvių; 
•kolonijas -girdamas 'bolševikišką 
“rojų”. Daugelis tikėjosi, kad; 
tas tai pirmas užsiregistruos^ 
bet kur tau — jis dar ir šian
dien nenori skirtis su Lietuvos 
užsienio pasu. Vienas lietuvis 
norėjo lažybų kirsti net iš šim
tinės, kad esą kas bus tas bus, 
bet Matusevičius bolševikų kon
sulate nesiregistruos.

—Iš kur toks tikras? — pa
klausė jo oponentas — juk »ir 
kitų neragintų to daryti, jei 
pats nemanytų registruotis. ,

—Daug lengviau bolševikišką 
“rojų” yra kitiems girti, negu 
pačiam ten gyventi. Jei jis So-1 
vietų Rusijos konsulate užsire
gistruotų ir raudoną bolševikiš- 
ką pasą gautų, tai Amerikos 
valdžia jį išguitų kaipo penkta-' 
kojį ten, iš kur atvykęs, vadi-; klapčiukai, 
naši, į bolševikų Lietuvoje su-' Lietuvos pasą nunešti į bolše- 
kurtą “rojų”, ko jis bijo kaip 
ugnies, štai ve 'kodėl aš nebijau 
ir šimtinės statyti.

Bet su ta registracija yra dar 
ir daugiau -įdomių kurjozų. Vie
nas kacapų suklaidintas .Latvi
jos pilietis D. nuėjo registruo
tis į .bolševikų konsulatą. Ten 
jam padavė kokį tai ilgiausią 

«-blanku .užpildyti ir paprašė ati
duoti ‘Latvijos pasą. Tarp kit
ko vtildihinkas pasakęs:

—Tamsta jaunas vyrukas. 
Dabar Eurppoje Ikaras, o 'Sovie- 
ftų Rusijai jauni vyrukai rei- 
kUli^gį, rfcai įgavęs .pasą tuojau 
rtitfeši grųžti...

"Tas vyrukas pasigriebęs savo 
pasą išdūmė »nė nea įsisukda
mas ;ir .daugiau, žinoma, į Ibol- 
ševikų ikonsuldtą kojos nekels, 
šitą įįvykį jis pasakojo vienam

kitas lietuvių spaudoje pašte 
bėjo, kad Pietų Amerikoje su 
•koncertais važinėja save .profe
sorių vadinantis muzikantas B. 
Jis ne tik su koncertais važi
nėjo, bet (dar {bolševikų .pasta
tytai dkitpacinei valdžiai svei
kinimo telegramas siuntė ir nei 
lietuvių susirinkimuose prakal
bas sakė, kad esą “dabar Lie
tuvai nušvitusi Stalino saulė...’' 
Iš Pietų Amerikos šis muzikan
tas sumanė atvažiuoti ir į J.: 
A. Valstybes. Kokiu tai budu 
gavo Amerikos vizą, o Stalino’ 
rojaus draugai numetė laiva
kortei. Brooklyno Laisvė pra
dėjo jau iš anksto bubyti, kad 
atvyksta . “didis profesorius”. 
Atvyko tai atvyko tas muzikali-, 
tas, bet tik iki Ašarų Salos 
(Ellis Island), o į žmoniškumo 
ir laisvės žemę jam kojos iš
kelti iki šiol nepavyko. Viską 
sugadino tas jo palinkimas į 
bolševikišką pilietybę. Mat, A- 
merikos imigracijos valdinin
kai buk tai paklausę jo, kur 
vėliau vyksiąs, nes Lietuva da
bar okupuota, tai su Lietuvos 
pasu jo ten neįleis. Muzikan
tas atsakęs, kad tas nieko to
kio, jis tuojau gausiąs Sovietų 
Rusijos pasą, tik užsiregistruoti 
jam reikia. Jo pasitikti buvo 
atvykę keli Brooklyno Laisvės 

kuriems B. įdavė

NAUJIENOS, Chičago,, III.

alaptį.
Amerika, kaįp žinoma, penk-

re
<■ w

N^UjienUrAcnie Telephoto
Salem naftos laukas Mariom kaimtėje -nakties .metu. 

JMinois naftos (mineralinio aliejaus) produkcijos .at
žvilgiu užėmė jau ketvirtą vielą tarpe yaįatijų. iš "Salem 
Pool gaunama apie 55 nuoš. --visos filmais maftos. $939 
metais buvo priskaitoma 1,577 aliejaus -auliniai. iPer (die
ną naftos gaunama iki 300,000 bačkų.

Kelias į Salem Oil Field ir kitas įdomesnes Illinoiis 
vietas yra parodytas Illinois Road Map žemėlapyje, ’knrį 
.išleido Edward J. Hughes, valstijas sekretorius. Žemė
lapius galite gauti nemokamai “Naujienose.”

Ką Žmones ManoTURĖTU PASIAIŠKINTI

ant Heal SBshrte 
,W>

Peters ;a»d Co
W7 \WEST CUh STREET

z

PETE YWNG 
Nary®: <Z7J Am. 'Legion Post., 

Chicagoe (Lietuvių Draugijos. 
SOBLITZ ALUS 

82nd 4r Kean Avenue 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW iSPRINGS, ILL.

Skelbimai Naujienose 
duoda joaudą ddlto, 
kad pačios Naujienos 
yra miudwncos.

jiu’ildftusom^ įjrrauado, Jaj Jie 
' ibutvo tpatenikiufi ir /džiaugėsi. 1 

Kas jie — apie lai aifei rei
kalo -daug (kalbėti. Jus viii 
juos jpaįįstate ikaįpo penktako- 
jus ir komtmaeitrs,-'kurie ver^ 
rgiškai garbina tStalinį.

—Lietuvio verkianti širdis

MLAH80 -PASLA-PTI 
_______ -t

— Tikra^ nėra pasaulyj 
terš, kuri galėtų išlaikyti 
slaptį. .

— 'žmona kaip įtik 
kia. Aš .niekaip įiegaliu <sužmor 
ti, kur ji deda pinigus.
-- ------ -------------T--------------------- *Hi

CHICA^O
ad TROST COMPAHY

■■ii

■ 101 ii. f o.................. ....................................

Statcrncnt of Financial Condition

-I

!

I

tRESODBOES

iCash an Hand and in Other Banks, 
U. S. Govemunent Bonds .......... .
Municipal Bonds .......... ........... ........ .
Other Lįsted and Marketable Bonds 
.Cammercial Paper......................... ......
Purchased Notės Secured by .Stock

Exchange Dollateral ............. ........
Loans ;and Discounts ...........................
Real Estate Loans—Residential .......
Industčial and Commereial IReal Estate Loans .. 897,824.40 I 
•Federal Housing Administration J

Mortgage .Loans  ............................................ 1,854464.67
•Bank Building ........................... ...........................  709,000.00
Bank JReal ^Estate Lease ............................   1.00
Customers, Liability o.n Iretiters Credit .............. 4,361.19 |
Other Resources ......     436,544.71

$14,513,776.63 J 
... 3,994,036.15 J 
...... 416,852.82 1 
.....  656,026.57 
... l;090,000.00 ■:

1,657,350.00
3,019,612.56
. 911,756.40

LIABIL1TIES

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SMEET METAL CO.

121d jį.Msted St VlCtory 4965 
Kinas, stoglangius ir 

«ienų apmušimus.
raitome bet ką. Atnauįi&ame bet

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL UQUOR
CO. — VFbolesale
4707 S. Halsted Si

Tel. Boulevard 0014

vikų konsulatą iškeisti į sovie
tišką. šie uolus klapčiukai už- 
ilsę nuskubėjo į minėtą konsu
latą su džiaugsmo mintimis, 
kad štai '“tėvui ir mokytojui 
Stalinui” gavo naują pilietį, ir 
dar nępaprastą, o muzikantą. 
Bet ten tų vyrukų taip karštai 
nepriėmė, kaip jie tikėjosi. 
Jiems paaiškėjo, kad praneštų 
muzikantui B., jog jam išduos 
sovietišką pasą, bet tuojau pri
valo grįžti, o ne su kokiais iten 
koncertais bastytis. Klapčiukai 
sušilę aiškina, kad muzikantas 
čia jiems labai reikalingas .pro
pagandai, nes “tavorščiai” Pie
tų Amerikoje tam .ir pinigus 
sudėjo jo laivakortei, ir net dar 
turistine klase. Bet visi jų mal
davimai ir aiškinimai atsimu
šė į šaltą “nielzia tovarišči”. 
Stalino tėvynės pilietis turi gy
venti “rojuje”, o ne .bastytis (po 
kapitalistų kraštus, kame dar 
kapitalistinėm bakterijom grili 
Užsikrėsti.

Sugrįžę Laisvės klapčiukai 
praneša muzikantui, kad “blo
gi popieriai”. Tada buk dai tas 
muzikantas kreipęsis su pagal
bos prašymu į Lietuvos konsu
lą, bet ar tas galės -ir morės jam 
padėti, dar neaišku. O tuo tar
pu muzikantas sėdi sau Ašarų 
Saloje ar mąsto ąpie “Stalino 
saulės šviesumą”...

Tai čia tik poras mažų, bet

laukia Lietuvos piliečio, kuris 
drįs įkelti koją į bolševikų kon
sulatą.

Lietuvos čiliečių Komitetas

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

FLEITOS DABAR!

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
laisn luotų Dantistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

ir 
aukščiau

Mes esame puikių dantinių pleitų’ 
gamintojai jau per suvirš 18 metųJ 
Ateikite, leiskit mums parodytu 
kombinaciją PERMATOMO PLEI-u 
TO su NEW HUE DANTIMIS. J

Pataisymas $1.00

Dentures 
užsakymą

t i k 
nuo

bwndah Deniai Laboratories
TOEJNA BROS.

Atdara nuo 9 r. iki 8:30 v. v.—Subatomis nuo 9 r. iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251
30 N. Dearborn — State 9649

BOOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

Amerikos lietuvių išgamos, 
pno-bolševikai, turėtų pasiaiš
kinti lietuvių tautai, kodėl jie 
pagelbėjo rusams užnerti kil
pą ant Lietuvos nepriklauso
mybės kaklo? Kodėl jie taip 
džiaugėsi ir siuntė sveikinimo 
telegramas budelio Stalino 
klapčiukams, kurie prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomy
bės pasųiaugimo, ir musų tė
vynės prijungimo prie ‘ Mask
vos imperijos. Nejaugi jie bu
vo tokios žemos rųšies lietu
viai, kad už bolševikišką čer
voncą virto rusų pastumdė
liais ir Lietuvos išgamomis?

Lietuvos bolševikams gal ir 
galima dovanoti bei pateisin
ti jų iskarijotišką darbą. Jie 
gali nurodyti tą faktą, jog ki
tokios išeities nebuvo: rusai 
jau -turėjo apie pusę milijono 
kariuomenės Lietuvoje, kai 
“liaudies seimo” paskirtoji ko
misija vyko į Maskvą -su “ma
lonės prašymu”, kad Stalinas 
Lietuvą prie Sovietų Sąjungos 
prijungtų. Kada faktiškai rau
donoji armija okupavo visą 
kraštą, tai ir visi žmonės tu
rėjo jėgai nusilenkti-

Bet kaip gali pasiteisinti 
Amerikos lietuviai bolševikai, 
ypačiai iš “Laisves” ir “'Vil
nies” štabo, kurie per ilgą lai
ką darbavosi musų tėvynės 
pražūčiai. Pagaliau kai jų tro
škimai išsipildė, lai jie ėmė 
dėlei to reikšti nepaprastą 
džiaugsmą.

Lietuviai turi atsiminti tų iš
gamų leidžiamus laikraščius, 
kurie stengiasi pateisinti jų, 
tėvynės >okupavimą. Kadangi; 
“Laisvė” iir “Vilnis” visą lai
ką tarnavo Maskvos intere-. 
sams, tai tegul dabar tuos lai
kraščius skaito Stalino burlio
kai ir kacapai!

Maskviniai gal bandys tei
sintis, jog ir Smetonos valdžia 
buvo smurto padaras. Prieš ją 
kovoti juk nebuvo joks nusi
dėjimas.

Sakysime, jog tai .tiesa. 'Ta-, 
čiau kalbėkime šiaip, kalbėki
me taip, bet Smetonos valdžia 
vis dėlto -Lietuvos nepriklauso
mybę išlaikė. Jei komunistai 
butų Lietuvoje įsteigę sovietinę 
valdžią, bet nepriklausomybės 
nepažeidę, tai juos dar butų 
galima pateisinti.

Tačiau visi faktai rodo, jog 
komunistams Lietuvos nepri
klausomybė visiškai nerupėjo.i 
štai kodėl jie ir dabar -džiau
giasi, :kai -Lietuva savo -nepri-

klausOmybės neteko. Džiaugia-' 
si ir dumia žmonėms akis, kad 
Lietuva dabttr ;liko “išlaisvin-

Sakoma, kad mirtis “iąlaisvi- 
>na” žmogų nuo visų vargų. 
Tokio pat “išlaisvinimo” susi
laukė ir Lietuva, kurios ne
priklausomybę Stalino atsiųsti 
kacapai numarino.

Dabartinis-*Lietuvios istorijos 
laikotarpis/ntur būt, bus; juo
džiausias- Ateityje istorikai pa
sakos, kaip ! patriotingieji lie
tuviai liejo savo kraują, kad 
galėtų Lietuvos nepriklausomy-' 
bę a įsteigti, 'o vėliau tarp lie
tuvių atsirado išgamų, kurie 
išsijuosę dirbo 'tam, kad Lie
tuva nepriklausomybės netek
tu.

(Capital ........................................ ...............
Surplus .............. ,........................... ....................... .
lUndivided Bnafits ....................... ........................
•General Reserve .............................. ...............
(Contingent Reserves ......... ..... ............................
Reserves ior Taxes, Interest and Insurance
Federal Housing Admhtistration

Tąsęs, <etc., Deposits ......... ............ ...........
Liability on Letters ,of iGnedit ..'.......................
Depoaits ........................... ........... ................... ........

$800,000.00
800,000.00

. 333,165*02
' 76,482.35

... 13,1611.06

... '93^18.99

... 115479.99 
........ 4:361-19 
27,917,897.50

.•ui M $30,152,307.10

.■

>

Robert Andersan 
Eterman ,Ą. Recker 

JEdvvin Garsan 
Hans D. Claussen 

Peter DeVries

DMIKCTORS
'Frank C. Rathje 

-Sam Ehrlioh
Charles W. HetdeI 
Henry T. Jaeger 

Fred H. Korthauer 
Chestėr W. :Kulp

tW. «. McDonnelI
James McHugh
John Mueller
Adolph Quist

J. Parker Smith

bi i.i;MFMBER FJEiBKERAjL mEPOfilT INSURANCE CORPORATION

Tel. CICERO 5306C. & M. PAIO
DJSTRTBUTORS 

■Parduodam genaus] ir 
stipriausi

S'OX JHEAD AUU 
Vynai-JLikieriai - Garimai 

į visas miest< ialis.

5031 W. Rooseveh Rd
CICERO, ILL.

1

$30,152,307,19

r

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS S 1 9 CO

f\RABUVIMAS SKfi nnLigoninėje ............... *OU.UU
RAUDONGTSLIŲ < 
Išėmimas ir Li^on. ’lCvaUV
REUMATIZMAS <9 
Greita Pagelba ........ 
(GTDO VISAS LIGAS 
.Ekaaminacija <4 71
Ir vaistai ...................
•DOUGLAS P ARK HOSPITAL
1900 S. Kectaie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

ie

W.G.E.S
jSttbafrMnie nuo .8:30 iki 9:15 

\vfll. ryto. 
Pirmadienims .taipgi 7:00 

vai. vakare.
Jfeįmklt vėliausias šiniM 

4r hitus / 
pranešimus.

GONRAD
(FOTOGRAFAS Į 

-Studija įrengta pir- - 
mos rųšies su mo
demiškomis užlai- ’ 
domis -,ir -HoUyvvood 
šviesomis. jDarbas 
garantuotas.

‘ 420 IV. «3rd SL 
TeL ENG. 5883-58,40

"J 11

BR. K. NURKAT
.Kviečia jumis prisirinkti gerus 
-akinius. Akys -egzaminuojamos 
dykai. (Kainos akinių prieinamosBUDRIK
FURNITURE housi 

‘Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

.3499 So. .Halsted Street 
Tel. Yards 2151

arcus
RYTINE RA1W 

VALANDA ?
iš stoties —
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Ijjhųarilail „
chigB&’os lie-tūviu draugija

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius

IŠ CHICAGOS LIETU 
V1U DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS 
šiandien vakare, spalių 8 d., 

Masonic Temple patalpose 
(1547 N. Leavitt St.) įvyks Chi
cagos Lietuvių Draugijos susi
rinkimas. Prasidės 8 vai. vaka
ro.

LIETUVIU KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

Kultūros draugijų as-

sve-

pir-

5 d. 1939 m. Walter Neffo 
ta i nėję, 2135 S. Leavitt 
Chicago, 111.

1. Konferencijų atidarė
mininkas Kastas Augustas apie 
2 vai. po pietų, paprašydamas 
visus delegatus užimti vietas ir

einančius reikalus.
2. Pasiūlo centro valdybos

nius aštuonis metus. Prieš 
tuonis metus draugija turėjo 
tik apie tūkstantį narių, o šian
dien narių skaičius jau baigia 
pasiekti 6,600. Vidutinio am
žiaus atžvilgiu draugija “jau
nėja”. Pavyzdžiui, pernai na
rių amžiaus vidurklis buvo ma
žesnis, negu užpernai.

8. Dr. Montvidas pakviečia
mas kalbėti. Jisai humoristinė
je formoje papasakojo apie ne
paprastų pažangų medicinoje.

konferencijai, būtent, mandatų 
komisiją, įnešimų ir rezoliucijų 
ir nominacijų komisiją.

3. Skaitytas protoko’as iš 
pereitų metų konferencijos; 
protokolas priimtas vienbalsiai.

L Kol mandatij komisija 
tvarkė mandatus, tai buvo pa
kviestas kalbėti C. Kairis, Chi
cagos Lietuvių Draugijos prezi
dentas. Jis pasveikino suvažia
vusius delegatus ir trumpai 
apibudino draugijos stovį. Ypa
tingai jis. pabrėžė tą faktą, kad 
nariij vidurklis 
amžius) mažėja, 
eitų, kad 
Žinoma, taip nėra. Tačiau tas skola $220.50. 
faktas, kad paskutiniais metais’ Centro kasierius C. Kairis pa
prašoma vis daugiau ir daugiau teikė raštiška raportą apie fi- 
jaunų narių prisideda prie na- nansinį stovį sekamai.
rių amžiaus vidurklio sumaži- Įplaukas nuo pereitos konfe- 
nimo. Pasidžiaugė jis ta p. pąt rencijos stipendijoms ir kultu- 
kolonijų veikėjų kooperdViirtii.| rimams reikalams.
To kooperavimo dėka organi- s?alių 3 d 1938 metų peinas 
zacija turi progos stiprėti ir ............
sėkmingai gyvuoti.

4. Pakviečiama kalbėti Dr. 
Pijus Grigai.is, “Naujienų“ re
daktorius. Jo kalbos tema bu

ligos, kurios praeityje buvo lai-; 
komos nepagydomomis, šian
dien liko nugalėtos.

9. Kultūros draugijų centro 
pirmininkas Kastas Augustas 
pateikė apie centro valdybos

tą dvi bolininkų komandos^— 
viena moterų ir viena vyrų. 
Lapkričio 2 d. 1938 įvyko drau
gijos pramogų vakaras. “Nau
jos Gadynės” choras iš Chica
gos suvaid.no operetę Mikado. 
Nuo parengimo liko pelno $111. 
Vasario mėhcsį buvo surengta 
“stag party” sušclpimui sergan
čio nario. Pelno liko $178.50. 
Kovo mėn. buvo surengta pra
moga, kuri davė pelno 180.00 
padengimui lesų moterų boli- 
ninkių pasiuntimui į moterių 
tarptautišką turnamentą Ok’a- 
homa City. Balandžio 16 d. vėl 
įvyko gražus draugijos parengi
mas.

Kenosha, Wis. Labanauskas 
raportuoja: Skyrius turi virš 30 
narių. Sulvėrčm chorą. Choras 
/reikalauja didelių išlaidų. Lai
kai blogi, bet muši] veikimas 
geras. Turėjome kelis parengi
mus. Dabar rengiamės prie kon
certo ir judamų paveikslų iš 
Lietuvos.

Harvey, III., G. Yzbickas ra-
rodė tas pareigas, kurias valdy
bai uždėjo pereitų metų konfe
rencija. Svarbiausias darbas 
buvo bazaro surengimas. Paža
ras buvo surengtas ir davė pel
no per pusantro šimto dolerių. 
J. Žukui, veikliam draugijos 
nariui, kuris lanko kolegijų, iš

(vidutiniškas
Vadinasi, iš-

nariai eina jaunyn. Į stipendijos fondo suteikta pa-

Įplaukas nuo pereitos konfc-

bazaro ir pikniko ............ $113.31
Lapkričio 14 d. 1938 m. Har-

vey, III., pelnas parengimo 
Balandžio 14 d. 1939 m. Mrs 

| T. Sakas Auka ...............
i Spalių 5 d. 1939 m. visas

pelnas bazaro ....................

5.00

1.50

245.61

Turėjome

VISO ................... . $365.42
Draugijos skyriai sumokėjo 

metinių duoklių ......... 35.00

Viso buvo įplaukų

ropoję. Jisai plačiai apibudino 
tas priežastis, dėl kurių kilo 
dabartinis karas.

5. Mandatų komisijos rapor
tas. Raportuoja A. Ambrose.
Konferencijoje dalyvauja seka-IIšmokėta 
mi Kultūros Draugijos skyriai: 
Cicero,; III. Roseland, 1’1.; Įlar- 
vey, III.; Melrose Park, III.; Ke
nosha, Wis.; Aurora, III.; Rock- 
ford, III.; Gary, Ind.; Wauke- 
gan, III.; Racine, Wis., ir Kul
tūros Draugijų centro valdyba. 
Konferencijoje dc’egatų daly-| 
vauja 41. —1 1---- —
raportas priimtas.

6. Pakviesta kalbėti adv. Ka
zys P. Gugis. Jisai kalbėjo apie- 
civilizacijų ir kultūrą. Kadan
gi čia yra Kultūros draugijų, 
konferencija, pareiškė kalbėto
jas, tai k:ekv‘enam 
aiškinti, kok:s yra 
tarp civilizacijos ir 
Trumpai pasakius,

$400.42
220.50

Pas kasierių lieka ................ $179.92

Taipgi dar yra likę nuo 1939 
metų bazaro 5 buteliai vyno ir 
15 puspančių degtinės.

Nov 5 d. 1939 m. C. Kairio 
raportas priimtas vienbalsiai.

10. Kultūros Draugijos sky- 
Mandatų komisijos ’ rių raportai.

Cicero, K. Deveikis raportuo
ja: skyrius veikia gerai, turėjo 
du parengimus; gerai nusisekė. 
Dar yra rengiamas “bunco par
ty”.

Roselando, J. Pučkcrius ra
portuoja: turėjome du piknikus 
parengę ir vieną parengimą sve
tainėje. Parengimai nusisekė 
neblogai. Skyriaus kasoje pini-

— darbas, išdirbimas. Kultūra gy turime virš šimto dolerių ir
— mokslas, dora, apšvieta. | narių apie 400.

7. Pakviestas kalbėti audito-’ Rockford, S. J. Petrauskas ra- 
rius J. P. Varkala. Jisai patei- portuoja: Su pradžia spalių, 
kė įdomių statistinių žinių apie 1938 m. buvo gražiai ir atitin- 
draugijos augimą per paskuti-.kainomis- uniformomis aprėdy-

svarbu iš
skirtumas 
kultūros, 

civilizacija

parengę 
tris piknikus, iš kurių tik vie
nas geriau nusisekė. Iš piknikų 
uždirbome $33.00 pinigų kasoje 
turime $90.00. Narių turime 
virš šimto.

Melrose Park, Antanas Mar
se! raportuoja: Turėjome vienų 
parengimų. Padarėme pelno 
$40.00. Kasoje pinigų turime 
$60.00.

Racine, Wis., Stasys Mockus 
raportuoja; Maža kolonija; per
eitų vasarų neturėjome jokio 
parengimo. Narių turime 60.

Gary, Ind., Petčaitiš raportuo
ja sekamai: Laikai blogi, veiki
mas buvo sunkus.

Waukegan, Wis., Mačiulis ra
portuoja. Turėjome parengimų, 
skyrius veikia draugiškai.

Aurora, Ilk, Petkus raportuo
ja: Skyrius turi 100 narių, turė
jome du parengimus. Per perei
tus metus gauta 38 nauji nariai.

Springfield, III. skyriaus skai
tytas laiškas su linkėjimais 
konferencijai nuo draugo V. 
Černausko.

11. Rezoliucijų ir įnešimų ko
misijos vardu raportuoja Dr. A. 
Montvidas. Komisija pasisako, 
kad rezoliucijų neturi, tik įne
šimus sutvarkė.

a) Rockfordo skyriaus įneši
mas, kad Chicagos Lietuvių 
Draugijos konstitucijos butų 
pakeistas tas paragrafas, kuris 
nusako, jog suspenduotas narys 
po pilno duoklių užsimokėjimo 
negauna pašalpos per tris mė
nesius. Pakeistas ta prasme, kad 
vieton 3 mėnesių butų įdėta 
vienas menuo. Komisija reko
menduoja priimti. Už įnešimų 
balsuoja 6 balsai, prieš įnešima 
didelė didžiuma. Įnešimas at
mestas.

b) Kenosha skyriaus įneši
mas, kad šiuo, vajaus metu jau
nuoliai iki 25 meti) buvo pri
imami nemokamai. Komisija 
rekomenduoja priimti. Kadangi 
kontestas yra jau prasidėjęs, tai

SHUtT6R.fi

DOUBLČ 
HUNG

NAUJI NARIAI
Per pereitų savaitę į draugi

oj įsirašė šie nauji nariai:
Ursula Greichus '
Mikalina Veronika Tala’as 
Elizabeth Burbulis 
Sterling Bali

Šį kartų labiausiai pasižymė
jo S. Yurchis iš Roselando. Ji
sai į draugijų įrašė tris narius. 
Kad kokios, jis pradės Adomui 
Markūnui ant kulnų lipti.

CASEMENT

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Kultūros draugijų konferenci
ja įvyks spalių 20 d. Rockforde. 
Jau susižinota su draugais iš 
Rockfordo apie svečių prieini-

Pasiklausykite
Šį Vakarą

savo 
kaip

Šį vakarų užsistatykite 
radijas ant stoties WGES 
7:30 valandų ir pasiklausykite 
įdomaus programo, “Lietuviški 
Kvotimai”.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rimai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CRICAGO, ILL.

Programas leidžiamas pa
stangomis Wm. A. Lexvis rūbų 
krautuvės, 4716 So. Ashland 
Avė., kur Chicagos lietuviai 
daugiausia mėgsta prekiauti.

(Sk.)

COR.NEA*
NAOJLENŲ-ACME Telephoto

Tinkamai pasirinkti lan
gai labai pagražina namą. 
Šių langų planą pagamino 
Federai Housing Adminis- 
tration.

šis įnešimas bus pavėluotas. Bet 
ka.po sugestija dėl sekamo koa- 
testo yra labai gėraš. Palieka
mas nebalsuotu,

c) Įnešimų komisija siūlo se
kamų įnešimų: Kolonijų -Kuitu- 
rošj Draugijos į centrų kiekvie
nais metais duoklių mokėtų po 
$2.50. Įnešimas pr imtas v en-

komisija siūlo, 
skyrius turi su-kad kiekvienas

rengti vienų parengimų per me
tus stipendijų ir kultūros fon
do naudai ir kad pusė uždarbio 
iš to parengimo zbutų pasiųsta 
į minėto iondų .{iždą. įnęšanas 
didžiuma balsų priimtas.

e) Rockfordo delegatai pake-

giai 1 vai. po pietų adresu 1108 
So. Main St. Tai rockfordiečių 
draugų klubo patalpos.

Pageidaujama, kad visų sky
rių atstovai atvyktų laiku. Ank
sčiau pradėsime, anksčiau ir 
baigsime. -O paskui vienų kilų 
valandų galėsime draugiškai p i- 
sisvečiuoti.

Visi skyriai yra raginami sa
vo atstovus prisiųsti. Kaip žinia, 
konferencijose skyriams atsto
vauja valdybos nariai. Didesni 
skyriai gali savo atstovybę pa
pildyti, prie valdybos išrinkda
mi ir daugiau atstovų.

Kitoje vietoje yra dedamai 
pereitų metų konferencijos pro
tokolą.?. Iš jo pamatysite, kas 
jjiiyo toje konferencijoje nutar
ta ir nuve.kta.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

'“NAUJIENOSE"

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”
Ar Žinai, kodėl vieni Jį gri- 

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
H skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
•itndijuo.ia, nors savo parapi- 
ionirrs draudžia jį j rankas 
paimt

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Re to. jame rasi visokių pa
nirimu, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
i* viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresą? toks-

“KELEIVIS
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

• Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

sudaryti artistų grupes ir pasių
sti po kolonijas surengimui va
karų. Įnešimų apsvarsčius, liko, 
paliktas centro valdybai galuti
nai išspręsti, ar: galima tokis 
dalykas įvykinti.

12. Nominacijų komisijos ra
portas. V. Maukus siūlo Kiiitu;
ros centro direkcijai kandidatus 
iš sekamų delegatų: G. Kairis, 
Chicago, 111, -K. Deveikis, Cice
ro, 111.; S. J. Petrauskas, Rock- 
i’ord, III.; J. Mitcheli, Waukė- 
gan, III.; G. Yzbickas, llarvey, 
111.; K. Augustas, Chicago, 111; 
Dr. A. Montvidas, Chicago, Ilk; 
A. Narbutas, Rpseland, Ll. ir 
J. Pateliupas, Kenosha, Wis.

13. Konferencija uždaryta 
per pirmininkų K. Augustų 6 va
landų po pietų, ir visi delegatai 
pakviesta į kitų kambarį prie 
vaišių ir užkandžių.

Kultūros draugijų centro 
sekretorius A. Narbutas

f. rencijos naujoji Kultūros 
draugijos direkcija atlaikė pir
mų posėdį ir išrinko Valdybų, 
būtent, pirmininku K. Augustą, 
vice pirmininku K. Deveik’, se
kretorium A. Narbutų, kasie- 
rium C. Kairį ir kultūros reika
lų vedėju Dr. A. MoUtddą.

Nuostabi Knyga Apie 
Dusuli-DYKAI 

Dykai knyva, lik ką ifeAjusi. Ūkeli a labai 
svarbių žinių dusulio bei brtanelalio kosulio 
aukoms. Prarykite kopijos Šiandien, jei du
sulio antpuoliai trurdo miegą, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir AniokAti. Net ir 
jei bu tu m per metus kankinęsis ir bevilti™ 
Ifigyti. įsigykite Aią knygą. Ji atidarA palai
mos duris tūkstančiams—ji gali tai padaryt! 
ir jums! Nesiųskit pinigų. Nėra prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks jums vislftkai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni. raAyk fiiančfen. 

INACOR 8319-J State Life Bldg., 
Indianapolis, Indiana.

i

i

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant.

44

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Garsinkitės “N-nose”
MADOS

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

4587

No. 4587—Mažutėms mergaitėms 
kostiumas. Sukirptos mieros 2 4, 6, 
8 ir 10 metų.

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

nsssBra

JACKrSWIFT

atakuti ma* pavyzdį No.

POCKET PQWER.

NAUJIENOS Pattera Dept. 
1789 S. Halsted St^ Chfcare, BL

OREAMI NG 
that joan 15 
MI55INO PROM 

THE 5HIR 
JACK SENOS 

THE AURORA 
ROARt NG 

SOUTHWARO

meanwhile 
WHER6 IS 

JOAN?

I SHOULD have reaghed 
įAL TEMPLE LONG BEFORE 
MUŠT PEMAIN

(Vartai ir pavirti)

(Adresai)

suvaid.no
SHUtT6R.fi


Antradienis, spalių 8, 1940

KODĖL AMERIKA PRIVALO ROOSEVELT.| 
VĖL BRINKTI PREZIDENTU

gR/O
L B > ]B

Normaliais laikais, kuomet 
(pasaulyje viešpatauja talka iir 
biznio eiga yra gera, tai bene, 
kiekvienas sveiko proto, prasi
lavinęs žmogus gali būti prezi
dentu. Bet šiais 
kritiškais, neramiais 
bene kritiškiausiais laikais pa
saulio istorijoj, tą svarbią vie
tą jokiu budu begali užimti' 
žmogus neturįs patyrimo, ne-' 
turįs prezidento vietai speci ri
lio pasiruošimo, lavinimo. Jos- 
negali užimti mažos vienpusiš-1 
kos klikos parinktas žmogus.> 

Pavyzdys Nekompentiškumo.

Geriausias pavyzdys kiek lė
to proto, 'nuo kitų įsakymas i- 
mantis žmogus gali žalos pa
daryti, būdamas prezidento1

tvarkyti; visoj šatyj masėse 
augo nerilirravtiitaas, kilo tieipi- 
sitenkinimas, kuriam buvo p&- 
vojji^> ^ivyšt'yHi į ^ikretiSAį^ 
kuris galėjo sugriauti visą 'šios 
šalies ekoAoiAąįį.

Užėmęs prezidento vietą. 
Rooseveltas keliais drąsiais’ 
patvarkymais ir nepilnai dvie
jų metų bėgyj gręsiančiai sui-

Rašo Teisėjas John T. Znris

Po sausio 1, 1941, Amerikos 
vadžios priešakyj stovės arba 
žrnogbs, kriris yra lik rėš Šios 
Šalies gyveritėjų atstovriš aribė 
juos valdys maža Wall Streeft1^ 
piriignočių klika, kuri turi pa- vietoj, yra buvusio prezidentė' 
stačiusi kandidatu į prezirien- Horoveriio administracija- Per1 
tus žmogų, išrinktą iš savo kcturjS nlctus, 
tarpo. Ta klika mun’is sako, 
kad tirs jų žmogus atstovau
jantis jų finansrniirs interesus, 
mus $aliucftfnoš “huo stambaus 
kapitalo įtakos valdžioje.” 
Mfall street’o žmogus pali-uo- 
suos Ameriką “nuo Wall 
Street finansierių kontrolės!”

VVALTER KAZLAUSKAS 
(KELCH)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 4 d„ 9:15 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs 45 nf., amž., 
•gimęs Liet., Niėdžmgių par. 
Amerikoj išgyveno 30 'metų. .

Paliko dideliame nubudime ( 
moterį Ievą, sūnų Robert, 11 , 
metų, posūnį Henry Cizinaus- 
kas, podukrą Steltą Nevero, 
seserį Pauliną Budvitis, sese- , 
rų ir brdlių vaikus ir kitas 
gimines. '

Kūnas pašarvotas ko.pl., 668 ‘ 
W. 18th St. Laidotuvės įvyks * 
trečiadienį, ifrpalių 9 d., 8:30 
vaMrytttciHfikopl. bus nulydė- ’’ 
tas į šv. Kazimiero kapines.

Viši a. a. Walter Kazlauško 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Moteris, Sūnūs, Posūnis, Po- 
dukre, Sesuo ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Radžius, 
Tel. 'CANAL 6174

taM

nuo 1929, j iš* 
buvo bejėgis ir tiesiog nežino-! 
jo kur pulti, ko griebtis. Kai 
prezidentas Krankliu D. Roo- 
sevcltas užėmė prezidentūrą' 
i‘93Š melais, jis paveldėjo nuo 
savo pirmtakuno didžiausią, 
betvarkę šios šalies istorijoje.} 
Bankai buvo ant bedugnės 
krašto ir daugelis žlugo; apie. 
20 milionų bedarbių gyveno 
desperatiškose sąlygose; visuo
se miestuose buvo ilgiausios 
eilės alkanų žmonių “bread- 
linc’se” ir prie viešų virtuvių;! 
ūkininkams buvo atinlami u-’ 
kini; patys turtuoliai buvo nu-’ 
stoję vilties; visur siautė krį 
minalizmas; vidurvakarinėse 
valstijose apleisti ūkiai tūks
tančiais nuėjo dulkėmis ir ke
lias valstijas pavertė beveik 
tyrlaukiais; miTionai dolerių 
žuvo Samuel Insull’o ir ki'tiii 
panašių aferistų beverčiuose 
seruose, kurių pardavinėjimą 
buvusi valdžia nei nebandė

# į•<r", 
Metinčs Mirties Sukaktuvės

HELEN PAUL

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 6 d., 2:05 vai. popiet, 
1940 m., sulaukus 26 m. amž., 
gimus Rockford, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Bernice Paul, tėvą 
Mathias. 2 seseris Jane ir 
Bernice, tetas, dėdes, pusbro
lius ir pusseseres ir daug 
draugų ir .pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Starr ko
plyčioje, 2322 W. 1’1 Tfh S-t.

Laidotuvės įvyki trečiadie
nį, spalių 9 d., 2 vai. popidt. 
Iš koplyčios bus nulydėta į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Helen Pąul gimi
nės,^ draugai ir .pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Motina,' Tėvas, Seserys ir 
Giminės.

Laid. Direkt. Walter R. Starr, 
| Tel. Beverly 6668.

M 1 1 H H A <>* (ės Mylintiems ’ 
I I I K K A Vestuvėms, Ban- 
I i^s-<S vems. Papuoši-

GĖLININKAS mams i
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

VINCENT BRIEDIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
r.palių 8 dieną, 1939 m„ sulau
kęs 73 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Joniškės 'parapijoj.

Paliko dideliame fųiliudime 
2 sūnūs, Henriką ir Algirdą ir 
ddkterį Aldoną.

Brangūs musų Tėveįi, ilsė
kis ramiai, o musų širdys ne
rimsta dėl tavęs.

Nuliūdę lieka:
SUNAI ir duktė.

nepaprastais' riritei itžbėgri krilią, grąžiriri gy-’ 
iais Jai kais, ve h tojams b^^^ji^ą vėild-*' 

žiri, kririiš f>er kieliš riiefits ’ika^ 
dieta Vis (ėjri iriėnkyta. Triiirimai 
basakiife, Jis ataiėrikJeČiairis 
•^ėlbejė Atahtėrrką iri jos griMeriril 
m6 ir Valdžios sisfe-rrią. < 

Savotiškas “DfflttngjdmMs” ’• 
Pagalbos rankos 'reike’jd ne' 

vien bėdarbiamš. Jriš mhTitata? 
te maldavo tie rimtys finri’ri'sie-i 
riai ir “didysis biznis,” točį, 
Hooveriš atstovrivd. D’irbtoįriės,. 
didžiulės beta'drioves užsidari-i 
nėjo. Rooseveltas jiems pa-( 
gaTbą davė. pasitikę Arimas,
kad dirbtuvėms atsigavus be
darbė Sumažės. Bet kaip ftk! 
“didysis biznis” atgavri kVap-ą’ 
ir pasijuto tvirčiau :st6vįs ’riht' 
kojų, tuoj jis apsisuko ir ėmė1 
šaukti kad tas pats ROoscricl- 
tas, kuris jiems drivė pagri'lbą, 
yra “Diktatorius, yra Hitleris!”

Tie patys žmonės, kuriiė žu-į 
dėsi šokdami *iš tengų, ir bėgo 
iš Amerikos su savb turtu, at
gavę įbasitikčjimą Arriėrik6s 
gyvenimu ėmė šaukti, kad be- 
darbių šelpimas yra neleisti
nas pinigų eikvojimas; kad 
pagalba namų savininkams 

1 gelbėti savo namus ,yra lušJ 
čios pastangos ir p'rieši'righ Vi-‘ 

’ šiems šalies įstatymaiiis; j'iė 
tvirtinta, krid valdžia nefuVi 
teisės duoti pas'kolris mažiėtes’ 
'namų šavi'riinkaitas ’i'r fuririri 
“•konkuruoti” su privatiniukri-j 
pi laki; jie gvoltii šaukė, kad 
Rooseveltas yra radikalas ir 
kad jo rridikališki draugai no
ri Ameriką sunaikinti.

Tai btirio riddSki'riigi gaiva
lai, kurie nekentė Rooseveltė 
už tai, krid jis'fįšgelbėjęs jtios. 
nuo visiškų ^jžtnkrolo, neleido 
“aid'žiąjam 'fj'izni'lri” it "Mallll 
sfrce^t’tii šėinirfii'h’kiiirti šalyje, 
fhip kaip jie pirin'fau šeimi-< 
ninkhvo. Kai “didysis bižnis”) 
ŠTėk-tfėk ritsigrivo iri ptagrilbos 

' iš valdžios tacberieikėjri aitori; 
reikėjo triažai, jis rilčiplėšikMį 
smerkė viską, ką tik R66Še- 
vcltas darė žmonių igerėvei- 
Jeigu jis jtipkdavosi, jie šali
ke, kad .privalo verkti; jeigiii 
jis verkė, tai jie vėl šaukė;, 
kad jis privalo' juoktis. Jeigu 

. jis kalbėjo., kad Europai grę- 
ir reikia, 

jie rėkė, kad 
karm ir,

MARk^LLA ŽEMGUbiENė 
po ri’Tmu vyru KastaRėnė, 

po teVais Dudbtikč.
5387 Lyndh Avė.

e* »• t x*- ą t < <

Persiskyrė su Šiito pasėta1 
spalių 5 d., 10:20 v. vak., 1940 
m., ^lattkūs pusės atnž., gi
mus Liet.: Sintautų p®r®P*> 
Šakių apškr., Veršių Jkaiirie.

Amerikoj išgyveno 30 itadtų.
Paliko didehairie nimmifrie 

vyrą Vladislovą, ddktėrį Mferi- 
garet Karaliūtę, šeaėrį Mar- 
garet Martišienę, švogeTį An
taną Ir jų šeimyną, svo^ėiką 
Marcshlą Kazlauškieite, fote 
vyrą Antana ir jų šeimyną, 
2 švogerius Tadeušą ir Juoza
pą žemgulius, jų Žmbnas ir jų 
šeimytias ir - “- i-
drau^ų ir ,-pažįstaihų.. LiėtuVtį 
—seną motihėlę ir '2 ėeSUtės 
Petronėlę ir Agotą ir jų Šei
mynas.

Kūnas pašarvotas kdpl., 
4559 Mflwaukee Avė. Laido
tuvės įvyks treč., spalių 9 d. 
8:30 vai. ryto iš kopi., į Šv. 
Cornelius parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą^.o iš 
ten bus nulydėta į SV. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Marcella Itemgtf- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyyauti Ikidcftuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, Duk
tė, Sesuo ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, • 
Tel. YARDS 1741.

d^ug 
ctntThti T ii/r+trvrvi

į gMjvą;, •ka’d jų žmogus yra 
^karii^ėltriiliŠkas” feufi priezii- 
dentu, nes jis yra “gimęs md 
xam miestelyj” (suprask kii 
lęs iš paprastų žmonių)., o da 
bar yra viršiiiinkas didžiules 
bilionin^s korporacijas.

BM aš esu tikras, kad liau-- 
•dis itelribai lengvai Nusigąs,' 
ir kad liritųdis žino, jog išribH 
kusi finaliiisiteriųt tbrukamą Iteri- 
fdidalą, ji išrinks kandidatą, 
kuris atstovaus kapitalą, Wall 
Slreet’ą. o ne darbininką,, ne. 
pii'prrišlą 'pilietį, ‘ne jbs ir ne 
iri^'ne. IMėžadai kriViri’is jis. 
'.Vūiktd’si vlsteųfe yrri ririsvar-Į 
buk, riek briiežadhs 'gali bet fais. 
(lriri\ti, bet svarbu ką įis dary
tų ir kaip jis elgtųsi paklibVęs 
vall'džioim. (Galima numatyti 
kaip Walll ^tTeefo kandidatas 
elgtt ųsi ir karu tarų autų įs įga
vęs į prezidento vietą — Wall 
•st’reet’ui, 'o <ne jums ir ne man, 
ne darbo žniogiiii, ir ne mažairi 
ūkininkui. '

šia karo pavojus 
ginkluotis, tai 
Rooseveltas kursto 
nori žmonių kraują lieti. Jeigu 
jis -persipėdavo šalį, kad nie
kas neprivalo krautis lobius iš 
šalies ginklavimo, kapitalistai 
Šaukė, kad Rooseveltas nesirū
pina Šalies ginklavimu ir truk
dį pramonės pastangas gink-

Oim Iš Dienos
<Ui

biuhuoš Grupė Naujos 
Gajynės Choro, Gimna
zisčių Vaizdelis, Muzi
ka, Įdomybės, t. t.

ftaclio kiausytojkriis bus tik-, 
ral malonu praleisti smagią va- 
lariėė’lę ‘klausant ‘reguliario an- 
‘frridieiii j pitagraino, kurių lėi-- 
dinni rūpinas Peoples Furni-. 
ture Cohipaiiy Kiafituvė, 4183 
Arc'hėr Avenue. »

Šios dienos programo išpil
dyme dalyvauja grupė Naujos 
Gadynės Choro •daininLnkų-ių,- 
kurie $0 vadėvybe ’nhtaz'feo Jihr-, 
gio Steponavičiaus padainuos, 
daug grrižJių kb^hįiozidijij ir, 
liaudies dainelių.

“Gimnazisčių” vaizdelis bus. 
įdomus, sykiu padarys daug, 
skanaus juoko* klausytojams. 
Prie to, gros smagi muzika,, 
seks visokie ria'udingi pa tari- 
iriai ‘i*r svambus pranešimai.. 
Ieškanti pirkti įvairfų namams
reikmenų girdės geriu žirrihj iš, 
PoOįples Krautuvės ditfeliė ru
deninio išri'ardavirno, kuris pa
sinio hepapras’tai geras prekių, 
ver lybes. Malon'ėki te u žs t a t y t i 
savo radio šiandien, 7-tą valah-, 
dą vakare, ū’nt sinties WGES.

—'Rep. xxx

Pulsuckių šdmyniškas , 
Šuė jirtliVs

šeimyniškas suėjimas įvyko 
rūgs- 29 — “Beresthos” jachte. 
Visus svečius linksmai sutiko

t • 1 . V • Į

p. Veronika Pulsuckis ir vai
šino skaniu maistu ii gardžiais 
gėrimais. Buvo daug gardžiai 
paruoštų kejitų kalakutų ir vi-

■daV6 vri’IdiSkrin dtairio-
įkrinta, ta'i tariedtG feririri- 
^iėiritai šarikclrivo, jiš
■dh vietas 'htapatyriia-

! ri'ėtaris žfitariričitas. .taigti jis ipfo-
■ vrittetah
; iriį. tai .jie W1 Brito
• težėri taįBti
į teBktiJa”. «Tė!į^ti
! teito Mistas įįriritarita-

i

Bčs gfh'kttarirrifd, feriariKklriirii: 
kM ,įffe Wri tMM-l 

į^ė būrio

^kidlčvichririi ^ižtvtofkyttiri’i, kri-! 
riį irireži^en^ris fedėSęriėlJtriš ytf hj 
Įfisidhrięs Stito-ės ‘dhlrfbMh-j
Įėų, žtoftčtoflį iir
kų gerovei. Jus ir aš gerai ži
nom riisds jo ri'ŪO'įlelirits.

G rusiniihai Masėms 
bidlHpfiuase, ktiriidiSs firiįn- 

ridriiii ktriitroliuojh, čMna& Įpa- 
siriodri didžiuliai sįkėlbbriai, 
(jtidde visuomet pĖha pi*ėij)a- 
g^iidos), „(kuriuose ’iriksės yrto 
gąsdinamos, kad jeigu jų, fi- 
ri^hsierių pastatytas Žriiogus 
riebhs išrinktas, W įvytos įJrh-j 
žtitiįk. Jie ’bhrido ’mhsėms įk^ltit

t.r’TC'R’PACt
NINKU POUT. KLUBO Susirin
kimas įvyks šiandieh, ■spalių 8 d n 
8 vai. vak., Liuosybės svet. Privalo 
dalyvauti visi ‘|klubiečiai. Taipgi 
patartina dett nepriklausantiems 

j prie klubo prisirašyti. Susirinkime 
diskusuosime ir ateinančius rinki
mus, kurie bus lapkričio 5 d.

—Valdyba.

. H- .......... m ui ■ Mliiniim ■■■ n linu—m

ĮCLftSSIFIEŪ ftŪS.
HELP WANTED—FEMALE

■

ROSELANpO LIETUVIŲ MO-I Street, 
susirinkimas įyksi 

špaTfų-Očt. 10 d., ketvirtąd., 7:30 
Vai. vakaro, Darbininkų svet., 10413: 
So. Midh-igan Avė. -Po susirinkimo 
šurum burūm. —Sekretorė.

KLUBO

DIRBTUVĖJE PATYRUSI siuva
mų mašinų operatorė, dirbti nakti
mis, 40c valandai iš pradžios. Mid- 
way Chemical Co., 5235 West 65

m

L. ŽĄGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA T940 METAMS: P. Atidus-' 

kas—Pirm , 2109 N. Clėvėland? 
ayę<; A. Niprikas—Pirm. Pagelb... 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III,; Anha Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germanis 

. pldce; E. Ramašauskienė—Kont-: 
rolės rast., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius,, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 ‘S. 49th Ct., Cicero, 111.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
•sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

Dr. LeVan Pulsuckis neseniai 
apsivedė su prie Dr. Iliff ir šios 
vaišės kaip tik -ir buvo abiejų 
pusių še’iinyniškas suėjimas. 
Teko arti susipažinti su jp-lės 
IJr. Ilif-f tėveliais ir jų genti
mis. Jie visi širdingi ir malo
nus žirioileš, o taip jau ir Dr. 
LeVan tėveliai ir jų giminės 
'labai šVeti'ngi ir malonus.

“Bėitasllitfh išplaukė į ežerą: 
ri$ie 12-tą'‘vril:1 dieną ir grįžt), 
į sariė prieriliauką apie 5-tą ridi, 
vakaro, fellbrie buvo Iriikšma* 
ir įįpridirigaC Išsiskirdami į- 
riamliš Visi j sriečirii širdingai' 
sriėikirio gritiriaVedži’us iri liri-i 
kėjo jieriis laimės ir 'ščkmingri- 
nio. O taip jau Visi -dėkoja pp. 
Frankini ir^Veronikai Puistic-: 
kiams už širdingą sutikimą ir: 
vaišes. H

Išsiėmė Leidimus
edyboms
(Chicagtaj)

Wi.Ili>rim Gehlc, 25, su Ltieille
Bačkus, 22

Peter S’clicnk, 22, su Mary 
Seunon,, 22 .

Joseph Matchi auskas, 51, su
Auna Gar b i nas, 53

Joe Waičulonis, 52, su
stasia Benzinas, 48

Eelix Budrik, 25, su 
phine Bardauskas, 26 į

Doininick DiSantb, 24,

iLričhs, $6, ^sti testelle;

^7&fer 22 Šū cTrišė-i
j^irrie f(Gdd!iš, 20 ’

Šithtallėy feėiljriėVdtakis, ^5, 
tootatodėfa ^5

fetota teeita, A, W Wfet

Wtkri tori terAtodri, Ž3, &ri

Ana-

Josc-

su

A&ėbė ilfiffcėį

Chicago j
(fnfltfrimarijtfs paitatas iš &L 

mrrtių riekbMų-ČhicrigOS ntoėitooj 
Sveikata

' ' ’■ .••.-•• '.'■■'■y n> y. , a- < i• ta
lt

.ATrlVi^.-

S. Racilie Avėhiie, giM® .spsiUįi 
1 d., tėvai: Albėrt ir Emrųa.

PAPĖSH, John S., 2’441 >p- 
rrier Strė^t,. ridėjo Ž4.' 
bėvfifl 0'lga-

Pilietybes Pamokos 
Lietuviams 
Brighton Parke

Įvyksta trečiadienį, 7 v. v. 
t

BBIGHTOR ’PARK. — Pilie- 
tybės pamokos, kurios yra lai
komos Shiilmištras Realty 
Company Ofise, 401*6 South Ar
cher Avenue, kas trečiadienio 
vakarą, kaip -8 valandą, -bus 
laikomos vieną valandą anks
čiau praęĮę0.a<n,t spalių 9 dieną. 
Tai daroma žmonių patogumui. 
Visi, kurie lanko šias pamo
kas, prašomi atsilankyti vieną 
valandą anksčiau, o tie, kurie 
dar nelanko šias pamokas ir 
norėtų išmokti atsakyti į tam 
tikrus klausimus apie Amerikos 
pilietybę, esat prašomi pradėti 
lankyti jas 
rais, kaip 7

Pamokos 
ruošiamos
kos lietuviams išsiimti piliety
bės popierius.

trečiadienio vaka
vai.
yra nemokamos ir 
palengvinti Aineri-

Ar Kas Rado 
Lietsargi Liberty 
Darže?

teėrni-ce Laučius, 837 W. '34 
Place, praneša, kad ^dkmadienį 
■Ltfberty darž-e parriCtūs lietsar
gį. Jis buvo mėlynai ir baltai 
dryžiuotas. Jei kas radote,
lėinSkite Bčdriei sugrąžinti, o 
prižada radėją apdovanoti.

ma-

Chicajros Drahg-ijų, 
Klitibų Valdybos 

1MO Meta'ms
įlSTUČIO PAŠALP. 
rDYBA 1940 ME- 
J&kaviČia—Pirminin-

Yįce-pirim, 2453, W. 45th 
PlHČė; Helėn Ohi^pas—IProt. rast., 
•44ŪB įSo. Albdhy F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt;, 4901 Archer Avė.; 
J. Skebėrdyfė—Kontr. rast., 3215 
W. Wth Viršilienė — Iž-
db #įdb.. 3435 iSo. TOallace St.; 
Niek Niūrias—JKašferiūB, 4516 SoJ 
Californik 'Avė?:: T>r. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

Corning btar klubo valdy
ba 1'940 METAMS: Tirm.—Anta-! 

jias Shimkus, 2851 Lyi)dale Avej 
Vice-pirrn. —VJonhs Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903- Fin. rašt? 
—^unb Rogers, 2345 M Kedzfe' 

’ ilrid., tel. Spaiflding B1M; Fin.

Kas. ‘glob.—Antrinas Lungewicz, 
J814 Wribrinsia Avė:, tel Htrita-1 
boldt 2285; Ižd,—LotiiB Striuka, 
Š636 W. North Avė., tel. Spauld- 
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas -naujo 

. mėnesio pirmų ketvirtadienį, 3800 
vZėšt Armitage AVe.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbininkiųRcikla
50, VAIKŲ IR MERGAIČIŲ dir

bti dirbtuvėse ir šapose. Su paty
rimu ar be. Pastovus darbas. Alga 
nuo 30c iki 40c valandai Wabash 
Employ’ment Agency, Room 900, 
202 So. State St.
£ u

HELP VVANTED—MALĖ 
. Darbininkų Reikia

PATYRĖ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI
L O O P 

EMpLOYMENT AGENCY 
28/E. JACKSON BLVD.

REIKIA JANITORIAUS, apyse
nio vyro, prižiūrėti rezidenciją. 
Kreipkitės ryto metu: Joseph M. 
Grunwald and Co., 9138 Commer- 
cial, 2 aukšte.

BRQLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, • 3541 South < 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- ' 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.;' 
Nut. .rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas BankeviČius, 628 W. 18th 
St.-; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė: 
Durų sargas—Juozas Gereltaus-’ 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

HŪMBOLDT PARK LIETUVIŲ! 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.'

Grakauskas, 3939 N. Christiana1 
Avė.,, tel. .Juniper 5936; Vice-pir-: 

. mininkas — Mike čepulevičius,, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų; 
sękr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
nedkis, 8247 Beach Avė.; Kašte-, 
rijus—-John KuptevičiuS, 3446 W.' 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton. 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazhnerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt, “ ‘ ‘ ___ 1
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stęlla Mickevičiūtė, 69Ž5 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. Califęrnia Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 tV. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

TEISYBĖS .MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200 

So. Lowe Avė.; 'P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Ljtua- 
nica Avė., A. Kaulakig —Ntft. 
rast., 3842 S. Union Ave.^F. Kas- 
per—Fin. rast., 3534 S. Lowe 
Avė,; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapa viče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—•Iždininkas, 3137 So. 
Halstea St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3138 So. Halsted St., Tel. Vičtory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėto j ds. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted ot. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY- 
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS; Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildafe Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Aye.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kažiunas, 3508 Gunderson Avė., 
Eerwyn, III.,; Kasos Globėjai:— 
M. Davi&onis ir J. M. Bručhas; 
Maršalka^—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su- 
airinkimtii yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

'PALAIMINTOS LIET U VOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rodkwell St., tel. Ėep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des-
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rast., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunąs — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211 
F. MargevlČia, — Kontr. rašt., 
4409, S. Fairfield Avė.; F. taerpj- 
tis—Kasos glob., 4337 So. FSur- 
iield Avė.; T. Japulls—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
taškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis-—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Aiigustinas— 
Ligonių prižiur;, 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trųstistai^-TamkfevL 
čfe, Augustinas, Subaitis; K.StuL

REIKIA JANITORIAUS arba ve
dusios .poros dėl Rooming House. 
928 Shefidan Road.

FOR RENT—IN GENERAL
Renddai—Bendrai

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

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gy venimuiKambariai

•RENDAI FURNIŠIUOTI kamba
riai, kampinis namas, daug šviesos, 
pigi renda. 2901 So. Emerald, 1-as 
aukštas užpakaly.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairus Pardavimai

RUMMAGE Išpardavimas įvyks 
Grant ligoninėj, Slaugių (Nurses’) 
Name, 536 Webster Avė., ketvirta
dienį, spalių 10 d., 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

■B. Vaitekūnas, 5211 South

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

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
visais fikčeriais, arba išrenduosiu 
už pigią randą. 3827 So. Emerald 
Avenue.

REAL JESTATE FOR SALE 
Namai-jŽemė Fardayimtil

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

BU1LDERS AND GONTRACTORS 
Statytojai ir Kbntraktonai

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 
patarnaujam ąpdraudos reikaluose. 
-2716 W. 42nd St. Lafayette 0331

VVHOLESALE fukniture 
Rakandai ir įtaisai l*ardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bite kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vieh tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Aye., Chi- 
cago, III. Phone Repiiblic 6051.

ga—Teisėjas; 
raštininkas.

Jucius— Teis.

kfes; J. Vftjšvilą—vice pirm.; J. 
Tarvidas—'Tek. sekr.5 J. Noreika 
—jfin. ėekret.; kasos globėjai—©. 
Petitai ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

' . - ■ ...... ......... .................r-

Pirkite tose krautuvėse, ka- 
rios ganiumd “NAUHEKOSE“
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AUTOMOBILIU BLITZKRIEGAS” UŽVA
KAR “NEBLITZKRIEGINO”

Nelaimingos
Meilės Auka

,PRASĖSIMAS

Atkeltas Sekamam Sekmadieniui, 
Spalių 13-tai

Nelemtu sekmadienio 
niekas nebuvo

oru že, kad abiems automobilių 
tiek suviltas, akrobatams nebūtų buvę gali- 

kiek patys “blitzkriegininkai”, rna su automobiliais užtektinai 
kurie jau iš anksto ryto buvo įsibėgti pasekmingai numerius 
pilnai pasiruošę savo nume- atlikti. Negalėdami užtektinai 
rianis ir nekantriai per visą'greiČio išvystyti jie butų jei 
popietį laukė progos programą ne užsimušę, tai bent sunkiai 
pradėti. Su buriu pagelbininkų’susižeidę, o publika nebūtų to 
jie su aušra nuvyko į Liberty 
Daržą, ten iš lentų sukalė na
mą, kuris vienam jų rizikingų 
žygių turėjo būti sudegintas, 
pastatė muro sieną, per kurią spalių 13-tai dienai. Įvyks toj 
žadėjo su automobiliu perva- pačioj vietoj—Liberty Darže, 
žinoti ir pasistatė visus kitus ^‘Blitzkriegininkai” atliks visus 
aparatus—Dangus rytą žade- numerius, kuriuos rengėsi sek- 
jo gražią dieną, bet staigi apie madienį atlikti,
12 dieną užputę smarkus va- kaupu, kad atsilyginti publi- 
karų vėjas ir prakiuro debe
sys.

Normns-nenoroms reikėjo 
visą “Automobilių Blitzkriego” 
piogramą atidėti.

f daržą suvažiavo, atsižvel
giant į orą, nepaprastai dide
lis skaičius publikos. Galima 
«pė!i. kad pasitaikius tokiam 
orui, kokis buvo šeštadienį,

per visą Į greičio išvystyti jie butų jei 
į ne užsjmušę, tai bent sunkiai

norėjusi.
Orui taip nelemtai patarna

vus parengimui, jis buvo at- 
kePcs kitam sekmadieniui.

šį kartę su

kai, kuriai teks du sykius va
žiuoti pamatyti.

tilpusi.
Matydami šimtus žmonių, 

kurie suvažiavo daržan, ne
žiūrint lietaus, “blitzkrieg'nin-’kingos 
kų” viršininkai Bob McKenzie 
ir Bill Kurauskas nutarė jiems 
už tai atlyginti ir parodyti 
nors vieną ar du “stuntus”. 
Bet lietus ir to jiems neleido
]>adaryti. Vietoj apstoti, lietus; Visiems užtikrinam nepapras- 
kuo toliau, tuo smarkiau ėmė tai gerą, įdomų programą, 
pilti. Žemė tiek permirko dar-| —J. J. ’Z.

Visi “blitzkriegininkų” auto
mobiliai, visi įrenginiai paliks 
darže pilnai paruošti nume
riams, tik lai dangus duoda 
nuims gražų orą ateinantį sek
madienį!

Visi bilietai, kuriuos publi
ka nusipirko darže užvakar, 
bus geri ir ateinantį sekma
dienį, ir naujos įžangos nerei
kės mokėti.

“Naujienos” yra labai dė- 
visiems savo drau

gams, kurie atvyko nepaisyda
mi bjauraus sekmadienio oro, 
ir kviečia juos ir visus kitus 
savo skaitytojus būtinai atsi
lankyti sekantį sekmadienį.

KEISTA AUDRA PADARĖ DIDELIUS 
NUOSTOLIUS CH1CAG0J

Sudaužė Aštuonis Lėktuvus, Nuvertė 
Kelis Namus 

---------- i------

Sekmadienį po pietų Chica-1 
gos pietinę dalį užklupo nepa-j 
prastai smarki, keista audra, 
kuri nejudinamam turtui pada
rė apie $500,000 nuostolių. Au
dros centras buvo South Holl- 
and miestelyj, ir ten išrovė apie 
200 medžių, apgriovė kelis na
mus, ir laukus, kur stovėjo 
kornų stiebai, tiesiog šluote nu
šlavė.

Rubinkam airporte, prie 165th 
ir Westem avenue, vėtra su- 
«i;rjovė hangarą ir į šmotus su
draskė aštuonis mažus keleivi
nius lėktuvus.

Vienas žmogus, John Grud- 
gein, sargas Central Chemical 
Company dirbtuvėj, prie Went- 
worth ir Plummer avenue, Ca- 
himet City miestelyj, buvo už
muštas, kai sugriuvo namas, ku
riame jis darė 
Dr. Einorius ir

Westside Lietuvis
Bandė Nusišauti

Susirūpino, kad sūnūs šauks 
kariuomenėn

WESTSIDE. — Susirūpinęs, 
kad kariuomenė gali paimti du 
jo jaunus sūnūs, vietos lietuvis 
Antanas Mankus 
šauti. Jis sunkiai 
galvą.

Sekmadieni kas 
iškėlė privalomo
reikalą, ir prasidėjo ginčas. Sū
nus Antanas ir Louis susirūpi
nusį tėvą ramino, kad juos ne
šauks, bet tas negelbėjo,
užsidarė miegamąjam ir ten 
bandė suvaryti kulką sau į gal
vą.

Mankai gyvena ad. 2329 So. 
Hoyne avenue.

bandė nusi- 
pažeidė sau

tai šeimynoj 
kareiviavimo

Jis
inspekciją.
žmona Pavojuj
per South Holl-Važiuodamas 

andą pačiame audros sukuryj 
atsirado ir Dr. A. Einoris su 
savo žmona. Vėjas buvo toks 
smarkus, kad automobilį iškėlė 
oran ir numetęs jį atgal ant 
kelio iškėlė antru kartu. Maty
damas, kad gręsia didelis pavo
jus, Dr. Einoris įvažiavo į gi- 
l ą grabę, kurios krantas davė 
automobiliui šiek-tiek apsaugos 
ir ten laukė kol audra praūžė.

Jis ir p. Einorienė važiavo iš 
South Bend, Ind., kur gyveną, 
į “Naujienų” rengtą “Automc-. 
bilių Blitzkriegą” Liberty dar-’ 
v ze.

Gaisrai
Bridgeporte

pabaigoj 
buvo už- 
3653 So.

Prie Michigan ežero kranto, 
netoli 5615 Sheridan Road, va
kar buvo atrastas kūnas 19 me
tų chicagietės, Betty Jane An- 
derson; nuo 5326 Wjnthrop 
avenue. Prie kūnų buvo tuščias 
butelis miego miltelių. Mergai
tės rūbuose buvo rastas rašte
lis, iš kurio pasirodo, kad ji nu
sižudė dėl nepasisekimo meilė
je.

Ji draugavo su vienu Cla- 
rence Leek, iš Flossmoor, bet

su-
rence Leek, iš Flossmoor, » '■ ■ A , .
keletą sava’čių atgal su juo 
sip^ko.

Perkels Emilijos
Leistrumieiiės
Kuna

mire
buvo pa-

nusipirko

Ceremonijos Įvyks Spalių 11
Emelija Leistrumienė 

rugpiučio 19-tą d., ir 
laidota rugp. 22 d. 
Tautiškose kapinėje.

Dabar jos vyras
Leistrumų šeimos lotus, j ku
riuos perkels velionės kūną.

Perkėlimas įvyks sekantį pen
ktadienį, spalių 11-tą 
vai. po pietų. Visi 
draugai ir žemaičių 
kliubo nariai-ės esate 
mi dalyvauti.

— Steponas.

d., 2-rą 
giminės, 
Kultūros 
kviečia-

Jaunų Liet. Kliubas 
Nori Susijungti Su 
Kita Draugija

šįmet nerengs metinio 
parengimo

Tautiškas Kliubas šiais metais 
nerengs savo metinio balidus. 
Nors jo vardas yrd “JKliiių Lie
tuvių Kliubas”, bet ši organiza
cija jaunuolių turi labai ma
žai. Taigi, permatant, kad kliu
bas turi mažai šokėjų, šiemet 
nutarė baliaus ir šokių nereng
ti. Nariai sumokės po 50c ir 
tuom .viskas bus! padengta. 
Kliubas turėjo parengimams 
geriausį \ laiką, būtent sausio 
pirmą, sekmadienį, bet šiemet 
galės tuomi pasinaudoti kitos 
organizacijos. •;

Nors kliubas dar finansiniai 
ir stovi gerai, bet iš mėnesinių 
mokesnių pasirodė, kad pomir
tinė yra perdidelė, ir pusmeti
niame susirinkime nariai mita-

Del audringo o|’0 sekmadienį 
rengtas “Autęmobilių Blitzkrie^ 
gas” negalėjo‘Iįvyksti. Persmar- 
kiai lijo, ir žemS buvo perdaug 
sumirkusi pavojingus “Blitz
kriego” numeHus atlikti. Pro^ 
gramo Vedėjai norėjo bont po
rą numerių publikai palodyti, 
bet lietus neleido neį to pada
ryti.

Taigi, visas “Automobilių 
Blitzkriegc^ gj-ogjramas buvo 
atkeltas sekamam SEKMADIE
NIUI, SPALIŲ 13 d< Jis įvyks 
tame pačiame į Liberty Grove 
Darže '

Tiems, kurie ^įlietus pirko 
užvakar, nąiijy bilietų 'nereikės, 
ir nereikės mokėti naujos įžan
gos. Įvažiuojant į daržą paro
dykit jau pirktų bilietų ga
lus, ir to užteks. ;

Kaip ir užvakar* gros šokių 
orkestras, bus dalinamos dova
nos, kurias užvakar nebuvo ga
lima išdalinti, ir įvyks’ pilnas 
“Automobili^ Blitzjkriego” pro
gramas.

Ne “Iš Didžiųjų”, Bet
Ir Ne “Iš Mažųjų”

----- ----------------- ■

Am, Liet ! Poli iškas Kliubas 
rengia me'inį balių

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Politiškas ir Pašalpini,s Kliubas 
rengiasi prie savo metinio ba
liaus. J-’? u ■

Orui atvėstant ir piknikams 
užsidarius, draugijų veikimas 
prasideda svetainėse. Taigi ir 
viršminėtas kliubas rengiasi 
prie savo metinio baliaus, ku
ris įvyks šeštadienį, gruodžio 
(Dec.) 7, IIol!ywood svet.

Taigi, nors kliubas nėra lygi
namas prie didž*iųjiį' organiza
cijų, bet visgi -yi-AUt jie iš ma
žųjų ir skiriant Kliką parengi
mui buvo atsižvįlgia'ma, kad 
nesusidurti su' diliosiomis or- 
ganizacijoniis. To'del ir prisiėjo 
daryti parengimas net Advento 
laikotarpyje ( gruodžio 7)*

Mes tikimės, kad visuomenė 
parems mus atsilankydama į 
musų pareijgiiną. ■

■ ■ . ■<' 'Paul'-iii'-Petraitis. • >

Stepono Narkio
Draugų Atydai

Šiuomi pranešu, kad aš 
gijau savo telefoną.

Visi, kurie pageidaujate

įsi

ma- 
biz-rė sumažinti pomirtines iki $50. no patarnavimo “Naujienų 

Prie to dar kliubas yra išrin- nio reikalais, pašaukite mane 
kęs veiklos komisiją, kuri į namus, Virgima 1279.

— Steponas Narkis,
4353 S6. Talman Avė., 

Chicago, III.

kęs veiklos komisiją, 
stengsis išdirbti planus prisidė
jimui prie stipresnės organiza
cijos. —Paul J. Petraitis, kor.

Pereitos savaitės 
nuo degančių šiukšlių 
sdegęs namas adresu 

' Halsted Street. Savininkas yra
į O. M. Janelunas. Nuostoliai ma
ži.

Taipgi nuo degančių šiukšlių 
I Bridgeporte užsidegė Rome ra-

Nesitikėjo, kad kelyj patys kandų sandėlis, adresu 3347 So. 
turės “blitzkriegą” pergyventi. Halsted Street.

Jau Rengiasi į 
Kultūros Draugijų 
Konferencija
Iš Roselando Lietuvių Kultūros 

Draugijos
Roselando Liet. Kultūros 

Draugija laikė mėnesinį su£i- 
r nkimą spalių 3 d. Tarp įvai
rių komisijų raportų »buvo iš
klausytas ir raportas pereito iš
važiavimo, kuris skaitomas ga
na pavykusiu, nes, mat, drau
gijai ir pelno liko virš 30 dol. 
žinoma, č a tenka ištarti ačiū 
atsilankiusiems išvažiavime, 
kaip nariams, taip ir svečiams, 
kurie linksmai baliavodami 
teikė draug jai ir pelno.

Geri Nariai

su-

turint 
tokius draugiškus narius, kurie 
atjaučia savo draugiją. Taipgi 
mes turime ir biznier.ų, kurie 
nepasįdidžiuoja ątsi’ankyti į 
draugijos piknikus bei parengi
mus. Tai musų geri nariai Bal
čiūnai ir Kaulakiai, kurie už
laiko aludes.

Visados yra malonu

Toliau svarstyta Kultūrų
Draugijų konferenciia, kuri
įvyksta 20 d. spalių, Ročkforde, 
III. Valdybos nariai, kaip p’r- 
mininkas Pučkorius, vicepirmi
ninkas M. 
1's mielai

Sinko, ir rast. S. Di- 
sutiko važiuoti.
dar išrinko delegatą 

kuris yra gy- 
Jis pranešė, 

anksčiau

Prie to 
Albiną Petronį, 
venęs Ročkforde. 
kad turėsime anksčiau išva
žiuoti, kad apž urėti Rockfor- 
do įvairesnes vietas, o jau ži
noma, kad kas nors naujo, ne
matyto visados yra malonu pa 
žinti.

— Stepukas.

“Registracijos 
Diena” Šokiuose

Aukos “Naujienų1
Namo Remontui

(Tęsinys)
LOUIS J. POSZKUS (Manteno, III.) .....

JOKUBAS KUČINSKAS ..............................
J. RADEN ........................................-............
J. SAMALONIS ............................................
K. STUPAR ..................................................
MR. & MRS. RADAVIčIAI, Kenosha, Wis.
M. KARČIAUSKAS J............. ...... .................
BUVO PASKELBTA ....................................

... $2.00 

.... 5.00 
.... 5.00 
... 1.00 
.... 5.00 
... 5.00 
... 2.00 
... 2.00 
1,026.25

VISO $1,053.25
(Bus daugiau)'

AUTOMOBILIU
NELAIMES

už-buvo
suže - 
nelai- 
Viena 
ir In-

Užmušė Moteriškę Prie 
33-čios ir Archer

Trys chicagiečiai 
mušti, o septyni sunkiai
sti dviejose automobilių 
mėse Indiana valstijoj, 
įvyko ant vieškelio U.S. 
diana 43, o antra beveik toj pa
čioj vietoj, į pietus nuo Michi
gan City.

Užmuštieji yra:
32 metų EarI MarshaD, 6618 

University avenue;
Ralph J. Ossman, 26. 

10326 Racine avenue, ir
George A. Bannon, 48, 

10230 Aberdeen strect.
Kitos Nelaimės

nuo

nuo

VAKAR CHICAGOJE
• Gaisras kilęs adresu 730 

South Clark strest, padarė na
mui 
metė

74 th

kad

Hali

ir 
jo

Gebhardt, 
Street, ga- 
mirė. Lyg 
gyvenimui

porcijos nuo-
30 metų Bernard

savo biznio

Sekmad’enį, spalių 13 dieną, 
Naujos Gadynės Choras rengia 
“M Day” šokius. Kadangi Jung
tinių Valstijų kariuomenės re
gistravimo diena išpuola spaliui 
16 d., tai choras nutarė laiky
ti “registravimo” praktiką 13 d; 
spalių. .

Reiškia, atsikartos 1917 m. 
istoriška loterija, kurią valdžia 
nustatė kas bus pirmiausiai 
šaukiamas į kariuomenę. Bet 
Naujos Gadynės Choro baliuj, 
tiė, katrie bus išrinkti tuo pa-’ 
čiu budu išlaimės brangias do
vanas. •

Nepamirškite vietą, — “New 
Marųuette Hali”, 69th ir Wes- 
tern Avė. šokiai 7 vai. vakare. 
Bilietus galite nusipirkti prie
durų arba iš anksto, nuo Nau-, bandė apiplėšti Dale Furniture 
jos Gadynės Choro narių.

Kviečia Valdyba.

Prie 33-čios ir Archer avenue 
automobilis mirtinai suvaž nėjj 
skersai gatvę einančią 60 metų 
moteriškę, Angeline Kemp. .Ii 
gyveno adresu 1843 33rd str. 
Automobilio vairuotojas, James 
P. Griffith, 1125 West 59th 
street, buvo suimtas už neat
sargų .važiavimą.

žuvo Dar Keturi žmonės
81 metų Fred Gurth, 2128 

Fremont street, ties Dickens ir 
Fremont ,sts.;

75 metų Mary Leach, 1115 
Madison street, Maywood;

Woodrow Wilson, 
Washington street,2009 East

Joliet, ir
19 metų

Khail iš 2-tro pėstininkų pulko 
Fort

kareivis, Daniel V.

Sheridane.

Iš Russek rūbų krautuvės, 
200 North Michigan avenue, ne
žinomi piktadariai vakar anksti 
rytą pavogė kelis kailinius pal
tus, kuriu 'vertė .siekia apie 
$12,000. Vagiliai įsigavo krau
tu vėn išdaužę jos langą.

Vakar rylą taipgi kas tai

krautuvę Town of Lake, neto
li 49th ir Ashland avenue.

• , ' NAUJIENŲ-ACME TelephotP
Federal Housing Adininistration parodo, kaip galima išvengti monotoniškumo tinkamai sugrupuojant namus

didelius nuostolius ir iš- 
15 žmonių gatvėn. 
Sustabdęs automobilį- ties 
ir Laflin .Street, 63 metų

chicagielis R'chard 
4734 North Ilamlin 
vo širdies ataką 
butų žinojęs, 
atėjo galas.

• Į Town 
vadą atėjo
Lindner, 648 Buckingham PI., 
ir tarė, “Areštuoki! mane, aš 
nušoviau žmogų”. Pasirodė, kad 
Lindner, nušovė
partnerį Albert Neiman, nuo 
1318 Winnemac, už bandymą 
paveržti jo žmoną. Abu vyrai 
bandė reikalą sutvarkyti taikiu 
budu, ir talkininku pasikvietė 
advokatą, bet derybose abu įsi
karščiavo, ir Lindner’is suvalė 
kulką į Neiman’o krutinę.

• Laike ginčo peiliu buvo 
nudurtas 40 metų chicagietis, 
Hardy Forrest, nuo 5812 Prai- 
rie avenue. Nužudymu yra kal
tinama 29 metų Marion Nixon, 
gyvenanti adr. 122 East 57th 
streeL

• BeruoŠdama pietus virtu
vėj Širdies ataką gavo ir mirė 
68 metų Mrs. Millie Evans. Ji 
gyveno ad. 6449 Normai bulva
ras.

• 49 metų Eilėn Boye, 5938 
Lowe avenue, vakar pašaukė 
telefonu savo draugę, Alic? 
Mansell, 5936 Lowe avenue, pa
sakė jai sudiev ir paaiškino, 
kad nusižudys. Gyvenanti greti
mam name Mrs. Mansell atsku
bėjo pas Mrs. Boye ją nuo nu
sižudymo sulaikyti. Bet nepa
spėjo. Mrs. Boye buvo negyva— 
išgėrė butelį kokių tai labai pa
vojingų nuodų.

• Nežinomi plėšikai atplėšė 
seifą William M. Bell raštinėj, 
730 North Franklin avenue, ir 
pasivogė $150 pinigais taipgi 
kelis šimtus dolerių brangeny
bėmis.

• Nukritęs arba numestas 
nuo aukšto verandos, adresu 
4352 Kenmore avenue užsimu
šė 26 metų jaunuo’is, James 
Ravvlins. Policija surado, kad 
minėtu adresu vyko gana smar
ki parė, ir kad jos metu tarp 
Ravvlins ir vieno svečio kilo 
muštynės.

e Adresų 2920 Pine Grove 
avenue policija sako užtikusi 
nepadorius namus. Areštavo 14 
ten buvusių merginų, taipgi 42 
metų chicagietę Marie Strey, 45 
metų Edvvard Safier, ir jo žmo
ną Louise. Jie buk namus 
laikę.

• Van Buren viešbuty j, 
resu 159 West Van Buren
buvo rasta negyva moteriškė, 
užsiregistravusi viešbutyj var
du Marie Vallette.

už-

ad- 
st,
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