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PRAŠO SIUSTI LAIVUS I KINIJĄ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
Japonų valdžios atstovai Amerikos 

nenugązdino
Laivyno departamento sekre

to: ius Knox vakar pasakė, kad 
Pacifiką saugojąs Amerikos lai
vynas bus žymiai sustiprintas. 
Prie jo bus priskirta 4,200 ju
rininkų. Jis jau padaręs reika
lingus žingsnius, kurie žymiai 
sustiprina laivyną.

Laivynas deda pastangas įsi
gyti 31 naują laivą. Kai bus 
baigti reikalingi parengimai, tai 
Pacifiko laivynas bus dvigubai 
stipresnis, jo karingumo galia 
bus du kartu didesnė.

Knox buvo paklaustas ar 
dviejų savaičių bėgyje yra ga
limas karas su japonais. Atsa
kė, kad taip greitai jis nelau
kia karo, bet pabrėžė, kad nie
kas negali žinoti kada karas 
gali prasidėti.

Paskutinių dienų
smarkiai paveikė įvairiose AzL 
jose vietose gyvenančius ame
rikiečius. Iš Kinijos ir Indoki- 
nijos užsienių departamentas 
gavo telegramas, kuriose pra
šoma vyriausybė pasiųsti laivus 
amerikiečiams sugrąžinti.

įvykiai

mus ir pamatę Amerikos 
tumą, smarkiai nusivylė, 
nemanė, kad šitaip bus sutikti 
karingi jų šukavimai.

Japonų generolas Nishihąra^ 
pareiškė, kad amerikiečių kvie
timas grįžti iš Azijos yra ne
draugingas Japonijai žingsnis.

Mikado užsienių reikalų mi
nisterijos valdininkas pasakė, 
kad Japonija nemano savo pi
liečiams įsakyti grįžti į Japo- 
njią. Japonija norinti sutvar
kyti prekybos reikalus su Ame
rika.

Japonų spauda daugumoj da
bar nukreipta prieš Angliją. 
Labai smarkiai puolami britai 
dėl Burma vieškelio. Japonų ka
rininkai yra pasiryžę bombar
duoti minėtą vieškelį, kai tik
tai jis bus atidarytas.

Washingtone užsienio depar
tamento tarnautojai neslepiu 
rytuose bręstančio krizio pavo
jaus. Jeigu japonų karininkai 
išprovokuos, tai Amerika gali 
būti įvelta į karą anksčiau, ne
gu daugelis norėtų jį pradėti.

Vyriausybės sluoksniuose ma-
Japonų vyriausybės, nariai, noma, kad Amerika gali būti 

paskaitę praeitą Savaitę 0ada- priversta pagelbėti anglams ta
rytus griežtus Knox pareiški- limuose rytuose.

NAVJAEN U-ACM E Telephoto
Pirmas paveikslas iš Prancūzų Indo-Kinijos karo lauko. Japonai pradėjo in-

Bevin pareiškimai

Britai išvažiuoja
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

spalių 9 d. — Daugelis Angli
jos piliečių jau apleido Rumu
niją. Tvirtinama, kad britų at
stovas 
pirma, 
menė 
nę.

Britai mato, kad dėl susidė
jusių sąlygų Rumunijoj, geri 
santykiai su britais yra nega
limi. Dabartinė rumunų vyriau
sybė j^ra bejėgė tuos santy
kius pagerinti. Krašte įsistip
rinęs fašizmas yra priešingas 
britams.

Aukšti vokiečių kariuomenės 
karininkai jau atvyko į sosti
nę, bet kariuomenės divizijos 
dar randasi pakeliu j. Rumunų 
blogi keliai neleidžia skubėti.

mano apleisti Rumuniją 
negu vokiečių kariuo- 

įžengs į rumunų sosti-

nima.s marširuojantiems karei
viams net gėles barstė.

Atėjusieji nacių karininkai 
su rumunais visai nebendravo, 
bet lankėsi tiktai pas vokie
čius. Rumunų vokiečiams saky
tose kalbose karininkai pasa
kojo, kad jie atvyko saugoti ru
munų žibalo versmių.

LONDONAS, Anglija, spalių 
9 d. — Darb ninku Unijų kon
grese darbiečių lyderis Bevin 
padarė labai svarbius pareiški
mus. Pasaulio atstatymas pri
valės būti daromas su aktinga 
darbo masių intervencija.

Bevin pasakė, kad pirmą kar
tą britų istorijoj yrą, užmegsti 
glaudus ryšiai tarp užsienio rei
kalų ministerijos ir darbb mi
nisterijos. Tai reiškia, kad dar
bininkai galės tarti savo žodį 
ir užsienio reikaluose. Ligi šiam 
metui ten galėjo nosį įkišti tik
tai labai aprėžtas Anglijos pi
liečių skaičius.

Jeigu vidurinę mokyklą bai
gęs vyrukas orlaiviu šiandien 
mus gerai apgina, tai jo sme
genys gali būti panaudojamos 
ir naujai santvarkai įvesti.

Kariuomenės 
reikalai

Turkų rūpesčiai

Gražus sumanymas Vėžio priežastys

Suvaržyti milijo 
nieriai

VVASHINGTON, D. C., spa
lių 9 d. — Prezidentas Roose- 
velt pasirašė kongreso priimtą 
įstatymą, kuris smarkiai ap
karpo pasipelnymą iš karo me
džiagos gaminimo.

Jeigu pelnas bus didelis, tai 
pusę jo privalės sumokėti val
stybe*. Visai nepaliesti maži pra
monės 
pelnas 
tai šis

SANTIAGO, Čilė, spalių 9 d. 
— Šiandien baigė savo posėd
žius lotynų Amerikos liaudies 
partijų kongresas, šiame kon
grese vienbalsiai buvo nutarta 
dėti pastangas įvesti bendrą pi
lietybę visoms ispaniškai kal
bančioms lotynų Amerikos val
stybėms.

Kalbėtojai pabrėžo, kad labai 
keistai skamba žodis “užsienie
tis”, kada jis taikomas viena 
kalba kalbantiems žmonėms. 
Buvo kilę abejonių apie gali
mybes praktiškai tokį nutari
mą įvykdyti. Taip pat pastebė
ta, jog juo pasinaudotų dikta
toriškų valstybių agentai savo 
propagandai vesti.'

CLEVELAND, O., spalių 
d. — Pagarsėję daktarai Jack- 
son Otolaringologijos Akademi
joj šiandien padarė labai įdo
mius pranešimus ap‘e vėžio li
gos plitimą Amerikoje.

Abu daktarai tvirtino, kad 
yra pakankamai duomenų tikė
ti, kad benzino durnai ir derva 
tepti plentai turi d'dėlės įta
kos vėžio ligai. Tiktai tuo ga
lima išaiškinti paskutiniais me
tais labai praplitusią gerklės 
vėžio ligą pas motoristus ir šo
ferius.

9

Knudseno prašymas

Vokiečiai keršy ja

savininkai. Jeigu grynas 
neviršija 5,000 dolerių, 
įstatymas visai nelies.

Eina žibalo saugoti
BUKAREŠTAS, Rumunija^ 

spalių 9 d. — Vakar Rumuni
jos sieną peržengė nauji vokie
čių arm jos kontingentai. Į ma
žus Sibiu ir Sighisoara mieste- 
Qius atėjo po du tūkstančius 
vokiečių.

Rumunijoj gyvenantieji vo
kiečiai hitleriškai sutiko įŽėn* 
giančią kariuomenę. Nacių jau-

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 9 d. — Anglų lėktuvai kas- 
d‘en bombarduoja civilinius vo
kiečių gyventojus. Priešlėktuvi
nės vokiečių patrankos sudrau
dė kai kuriuos anglų orlaivius, 
bet jiems vis dėlto phvyko pa
daryti daug nuostolių įvairiose 
vietose. •

Vok’ečių aviacija nutarė de
šimteriopai keršyti anglams. 
Karo vadovybė pasiuntė kelis 
vokiečių orlaivius ir iŠ didelės 
aukštumos pradėjo mėtyti bom
bas Londone ir kitur. Jeigu an
glai ir 
kiečius, 
doVybė 
šys.

toliau bombarduos vo- 
tai 
dar

vokiečių karo va- 
labiau jiems ker- žiūrėti, kad 

trukdytas.

VVASHINGTON, d. c., spa
lių 9 d. — pranešama, kad vi
si tie užsiėjiišklai, kurie ligi 
spalių 16 dieūos spėjo išsiimti 
pirmas Amerikos pilietybei gau
ti popieras, bus imami kariuo
menėn, kaip ir Visi Amerikos 
piliečiai. <;. . . < /

Užslėniškiai, kurie jokių ž’ri- 
gsnių nepadarė Amerikos pilie
tybei gauti, kariuomenėn 
bus imami.

Buvo pasklidę v gandai, 
kariuomenėn nebus imami
munistai ir hitlerinio vokiečių 
bundo nariai, bet karo departa
mentas praneša, jog toki gan
dai neturi pagrindo. Komunis
tai privalės eiti karo tarnybą, 
kaip ir visi kiti amerikiečiai.

ne

kad 
ko-

STAMBULAS, Turkija, spa
lių 9 d. — Šiandien niekas jau 
neabejoja, kad Hitleris ir Mus- 
solini yra nusistatę pavergti 
Graikiją ir Turkiją. Turkijoj 
v'si susirūpinę galimai geriau 
gintis.

Turkai dės pastangas atsilai
kyti prie bulgarų sienos. Jie 
turi gerą' kariuomenę. Ji gink
luota moderniškais ginklai*. 
Turkams trūksta orlaivių. Tiki
si, kad anglai šiame reikale 
jiems padės.

Graikai gali sudaryti pusės 
m lijono kariuomenę, bet ir 
jiems trūksta ginklų. Blogai 
ginkluoti graikai gali ilgai lai
kytis tarpkalnėse, nes jiems yra 
labai patogios kalnų apsaugos.

— Anglijos konservatorių partija vienbalsiai išrinko Win- 
ston Churchill savo partijos lyderiu.

— Karo departamentas pradėjo mokyti žmones cenzūruo
ti laiškus ir spausdinius. Jeigu kiltų karas, tai cenzoriai turėtų 
daug darbo.

— Daugelis Amerikos biznierių pradėjo likviduoti savo rei
kalus Azijoj ir pasiryžę grįžti atgal į savo kraštą.

— Britų karo laivynas pasiruošęs laukia vokiečių invazi
jos. Iš visų karo laivų rūksta durnai. Spėjama, jog vyriausybė 
turi žinių apie priešo planus.

— Rusų valdžios sluoksniai pranešė, kad gerėja sovietų 
santykiai su Amerika. Tuo pačiu metu jie tvirtina, kad japo
nai nori taikos su sovietais.

— Anglų lėktuvai bombardavo Krupp fabrikus Essene. La
kūnai tvirtina, kad išmestos bombos sukėlė gaisrą fabrikuose.

— Lisaboną pasiekė 48 graikų jurininkai. Graikų laivai 
Aghios ir Chandris buvo bombarduoti. Laivai nuskandinti. Plau
kė iš Argentinos.

— Iš neįžiūrimos aukštumos vokiečiai bombarduoja Londo
ną. Nekreipia dėmesio į karo siekinius, bet mėto bombas kur 
pasitaiko.

— Viena vokiečių bomba pataikė į garsią Londono biblio
teką. Padaryta dideli nuostoliai. Sudegintos kelios didelės ver
tės knygos.

— Britų lakūnai bombarduoja Berlyną ir kitas vakarų Vo
kietijos vietas.

— Japonų valdžios atstovai padarė pakartotinus pareiški
mus, kad jie nenori karo su Amerika.

— Vokiečių vyriausybė Įteikė protesto notą jugoslavams. 
Naciai nepatenkinti sabotažo aktais ir nedraugiškumo pareiški
mais grįžtantiems iš Besarabijos vokiečiams.

— Šiandien naujas Kubus prezidentas pradės eiti savo pa
reigas. Batistą pavedė sudaryti naują vyriausybę liberalui Sa- 
ladrigas.

Bombardavo britų 
transportą

BERLYNAS, Vokietija, spa-

Pusės milijono 
armija

WASHINGTON, D. C., 
lių 9 d. — Kongresas šiandien 
informuotas apie naujus karo 
departamento planus kariuome
nės reikalu. Vyriausias štabas 
pirmon eilėn norėjo pašaukti 
400,000 vyrų, bet dabar šį sa
vo nusistatymą pakeitė. Dabar 
reikalauja 500,000 vyrų.

Departamente 
mos pastangos 
laiką prailginti, 
vyrų šaukimas,
reikės kariuomenės 
pratęsti trims metams.

spa-

taip pat daro- 
kareiviavimo 

Kai prasidės 
manoma, jog 

tarnybą

Pasitiki darbininkais

Kovos dėl Dar
danelų

9ROMA, Italija, spalių
— Tvirtinama, kad paskutinė
mis dienomis Hitlerio ir Mus- 
solini aptartas veikimo planas 
jau paruoštas. Ligi šiam me
tui oficialiai nieko apie tai ne
pasakyta, bet spėjama, kad 
“ašies” karo jėgos bus nukreip
tos į Balkanų pusiasalį.

Mussolini orlaiviu skraido 
Jugoslavijos pasienyj ir inspek
tuoja italų kariuomenę. Turki
ja ir Graikija yra draugingos 
Anglijai, todėl “ašis” ir nori 
užimti Balkanus ir sudrausti 
šias dvi valstybes. Mussolini ir 
Hitleris nori pasiimti Dardane
lus, kad iš ten galėtų prieiti 
prie pačių turtingiausių žibalo 
versmių.

Dalina svetimas 
žemes

ROMA, Italija, spalių 9 d.
— Mussolini laikraštis II Po-
polo d’Italia šiandien Amerikos lių 9 d. — Neriamieji vok’ečių 
jau nepuola, bet prašo nestoti bombanešiai bombardavo dide- 
karan. Jeigu britams nepadės, tai lį britų transportą, kuris plau- 
Amerika po karo gaus Kanadą, kė į britų salas. Vokiečių lėk

tuvams pavyko pataikyti į vie
ną transportinį laivą, kurs 
vo pilnas kareivių. Laivas 
stojo vietoje.

Bombardavimas vyko 
mylių atstumoj nuo Irlandijos 
krantų. Transportą pastebėjo 
vokiečių patruliniai orlaiviai, o 
vėliau atskrido bombanešiai. 
Vokiečiai mano, kad laivu plau
kė kanadiečiai į Angliją.

Newfoundlandą, Bahamas, Ber- 
muda ir Jamaiką.

Jeigu toliau padės britams, 
tai Amerika nebus priimta tai
kos konferencijon, kai bus su
naikinta britų imperija ir ne
bus atnaujinta su Amerika pre
kyba. Je’gu Amerika dabar pa
skelbtų karą, tai ji butų tuo
jau sunaikinta, nes dabar ka
rui ji nėra tinkamai pasiruo
šus. Italai mano, kad naujos 
Francuzijos kariuomenė jiems 
padės išlošti karą. Graikams nėra

bu-
su-

NEW YORK, N. Y., spalių 
9 d. — Karo medžiagos gami
nimo viršininkas Knudsen va
kar pareiškė, kad Amerika vi
są dėmesį privalo kreipti į ka
ro medžiagos gaminimą. Ame
rika, jeigu ji nori gerai išeiti 
iš krizio, kurį dabar pergyve
na pasaulis, privalo, pasigamin
ti pakankamą karo medžiagos 
kiek|.

Pirma privalome baigti dar
bą, kurį nesenai pradėjome, nes 
antraip busim užklupti be pa
rako, be orlaivių ir be tankų. 
Armija užsakė daug karo me
džiagos, bet viskas dar fabri
kuose. Gal būt ateinančią vasa
rą arba vėlų pavasarį turėsim 
ką parodyti, bet ligi tam ftte- 
tui privalome atsidėję dirbti ir 

darbas nebūtų su-

LONDONAS, Anglija, spalių 
9 d. — Clement Attlee, darbie
čių partijos lyderis ir vienas 
garbiausių Churchill bendra
darbių, pasakė, 
mo šešėlis jau

800 lėktuvų j mėnesi
SCOTT FIELD, III., spalių 9 

d. ,— Majoras Arnold,* aviaci
jos viršininkas, paskelbė, kad 
šiandien Amerikos pramonė 
kiekvieną mėnesį pagamina 800 
karo lėktuvų. Aviacijos pramo
nė pradės dirbti visu smarku
mu tiktai 1942 metų pradžioje. 
Tuo metu jau bus pastatyta pa
kankamai fabrikų ir bus pa
rinktas atatinkamas gerai įgu
dusių darbininkų skaičius.

Arnold pridėjo, kad šiandien 
r_____ ________ aviacijos gamyba jau dirba

■ bininkai dirba, šu didesniu pa-1 daug smarkiau, negu pradžioje 
siryžimu, nėgu anksčiau. -An- karo specialistai buvo apskai

čiavę. Manoma, kad puse Ame
rikoj pagamintų lėktuvu siun
čiama Anglijon.

kdd pralaimcji- 
persekioja Hit-

pastangas išar-Hitleris dėjo 
dyti ^anglų vienybę, suskaldyti 
darbo klasės jėgas, bet tikslo 
nepasiekė, šiandien visi anglai 
yra kovos linijosė, žiauriais 
bombardavimais Hitleris norė
jo palaužti britų moralę, bet 
liaudies dvasia nepalaužta.

Hitleris norėjd sustabdyti an
glų pramonę, bet Anglijos dar-

siryžimu, nėgu Anksčiau. An
glijos darbin'hkų pasiryžimas 
suardė Hitlerio plariUs ir sunai
kins fašizmą^

Negrai tarnaus 
kariuomenėje

WASHINGTON, D. C., spa
lių 9 d. — Rooseveltas šiandien 
įsakė karo departamentui nau
doti negrus krašto gyn'mo rei
kalams. Amerikos kariuomenė
je negrų skaičius bus propor
cingas jų skaičiui krašte.

Negrai x galės dirbti visose 
krašto apsaugos šakose- ir bus 
leista sudaryti skirtingos orga
nizacijos.'Negrų karininkai bus 
skiriami vadovauti kariuomenėn 
pašauktiems negrams.

Negrai bus priimami į kari
ninkų mokyklas. Negrams bus 
leista lankyti aviacijos mokyk
las ir galės tapti lakūnais, me- 
kanikais ir kitokiais specalis- 
tais.

žibalo
ATĖNAI, Graikija, spalių 9 

d. — Visoms graikų importo 
bendrovėms šiandien pranešta, 
kad iš Rumunijos jos daugiau 
negausiančios žibalo. Rumuni
jos žibalo kontrolierius, grei
čiausiai atvykusios - vokiečiu 
kariuomenės spiriamas, uždrau
dė eksportuoti žibalą Graiki- 
jon.

Graikams tai yra didelis smū
gis, nes didelę žibalo daugumą 
jie gaudavo iš Rumunijos. Po
litikos sluoksniai yra informuo
ti, jog žibalo uždraudimu ašies 
valstybės pradėjo skelbtą eko
nominę blokadą prieš Graiki
ją

NEW YORK, N. Y., spalių 
9 d. — Willkie, kalbėdamas į 
susirinkusius respublikonus, pa
statė visą eilę klausimų Roose- 
veltui. Tarp k tų dalykų pa^ 
klausė Roosevelto nuomonės 
apie ketvirtus prezidento rin
kimus, nori žinoti ar jis ma
nąs ir tada savo kandidatūrą 

| statyti.

ir apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai prs 
našauja:

Debesuotas ir šiltas.
Saulė teka 5:56 v. r., leid

žiasi 5:19 v. v.
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Iš Pietų Amerikos
fims J. Lasdanskas

JAPONAI PIETŲ AMERIKOJ
(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

jląlijos ir VpkMijp* l||W PtW- Esant įąįp4 pigus japo- 
giųinkč “kpvąi prie# fcamunfa- ųy pramonės gayijniai pasek- 
mą’? Japoipja, taip pat skv€i> alingai konkuruoja, net įr 
biąu, kiekviena kartų labiau, į Iteksjkoj, su $ąųrės Amerikos 
Naująjį Pasaulį. Nao ID34 ikilp»a|npnės gaminiąją, o taip pat
193> metų Japonijos komerc - 
ja su Peru respublika išaugo 
iki 300% importo pą viela.e; 
204% su Argentina ir 292% su 
Chile.

Vidutiniškos japoniškų pro? 
kių kokybės “dumpingas” yra 
užtektinai pajėgus užkariauti 
Įdėtų Amerikos rinkas, kur 
darbininkų ir tarnautojų algos, 
palyginamai, kol kas dar ne
aukštos, ir dėl tos dalinai prie
žasties tarnautojas ar darbinin
kas sau reikmenų ieško kuo 
pigesnių, nes ne visuomet jo 
kišenė išneša nusipirkti bran
gesnį pirmos rųšies daiktų ar

MAMAI JR DUKRELEI SUKNELĖS.
Nq. <530—-dukrelei — Sųktrptps mieros 2, 4, p, 8 ir 10 motų.
No. 4467—Sukirptos mieros '34, 36, 38. 40, 42, 44, 46, 48.

N»mh»i giiuti vieną ar dau
ginu virš nurodytų ‘pavyzdžių 
pašomą iškerpti paduotų bląn- 
kyįį arba priduoti pavyzdžio 
ųupierį pažymėti mįerą ir aiš
kiai parašyfi savo vąrdą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-< 
vyzdžio kaįna 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Rattern Dept., 1739 
$«. Hahfed St., Chicago, IU., 

ir su Anglijos ir Prancūzijos, 
nes iki pat karo pradžios tų 
valstybių darbininkų algos bu
vo bene aukščiausios visame 
pasaulyje, o tuo pačiu ir prekių 
pagaminimas tose valstybėse 
brangiau apsieidavo negu Japo
nijoj, Vokietijoj ar Rusijoj, kur 
darbininkų algos yra žymiai že
mesnės.

Bet labiausia nerimų kelia 
tai japonų skverbimasis Pietų 
Amerikon, tai yra jų skaičiaus 
greitas augimas ir graibštumas 
dominuoti vidaus gyvenimų. 
To pasekmėj tam tikros Pietų 
Amerikos valstybės yra, taip 
sakant, paraližuotos didelio ja
ponų imigrantų skaičiaus ir, 
maža to, tautiniai labai pro*- 
gresy vaus.

Peru sostinės — Lima — 
provincijoj, iš 215 barų japo
nams jau priklauso 158 barai; 
iš 78 duonos kepyklų japonams 
priklauso 42, o peruanams tik 
3b kepyklos, Barzdaskučiu amąr 
te, iš 195 plaukų kirpyklų ja
ponams ppiklapso 140, o perua
nams — tik 55. Kai kuriose 
komercijos srityse, japonai ko) 
kas dar nėra pralenkę perua- 
pų, bet jau mažai ir tebetrūks
ta; jų rankose randasi, pavyz
džiui, 58 bazarų krautuvės, kai

................A 1 ..................... 11
NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. HąUteJ St, Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti njąn pavyzdį No...............

tyięrps ...............------ per krųtiąę

(Vardas Ir pavarde)

(Miestą, ir valstija)
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ęjHCĄRO. — BcrnarH Limlngr įr Jo E,ditj| 
ailyjkaip ofjsę. Lįp^R^F nušovė sąyp partnerį ^imapa, 
kuris buvęs jo žmonos nmilyžis. •

tuo tarpų peruaiiąj turi 76 (įik 
18 baząrų daugiau pž jąppjms). 
Smulkioji lųimercįja lojo pro
vincijoje, kaip rudo Perų pra
kybos ir pramonę^ dnomonys 
už 1939 mepus, tąip pąt dide
liu nyošįmęiu priklauso japo4 
nams.

Savo kapitalu stiprios japo
nų žemės ūkio draugijos, to
kios kaip ‘‘peru TakhuylKoku 
Kumiai ’, kas metai suorgani
zuoja skaitlingus japonų imi
grantų kontingentus, nuo kurių 
peruanai kenčia taip pat, nes 
toji skaitlinga japonų imigraci
ja vis labiau įgauna invazijos 
pobūdį. Kai kuriose apylinkėse 
daugiau kaip 4/5 žemes ūkio 
nuosavybių priklauso japonams. 
Tikrieji krašto šeimininkai — 
peruanai — čia vis labiau yirs- 
ta japonų samdiniais už paly
ginamai labai mažų atlyginimų. 
Huaral’e, kaip kad rašo vienas 
peruanų žurnalistas, reikia tu- 

tai plevėsuojant japonų impe
rijos vėliavų. Visi komercijos 
namai, kavinės, reslauranai, ki
no leatrai ir omnibusai — pri
klauso japonams. Japonai gy
dytojai, dcnlislai; japonų kole
gijos ir profesoriai.

Chancay apylinkėj, iš 12,0QJ 
ha. žemės tinkamos kųKyvąvi- 
m ui, 7200 ha. priklauso tik 
trim japonų žemės ūkio bend
rovėm. Likusioji žemė smul
kiais kiekiais priklauso kelioli
kai savininkų ir penkiom pe- 
ruąpų žemės ūkio bend^pvem; 
bet dar ir iš tos žemės gproka 
dajimi naudojasi japonai pusi
ninkai bei nuomininkai. Darbi
ninkai ppruanai čią yra beveik 
nustumti į šąlį nuo ekonomi
nio gyvenimo. Atęivių jąppnų 
gyvepimo standartas yra tok’s 
žemas, |<ad japonai lengvai gu
lį kopkurupti žemdirbius peni ' 
antis, o be to dar, didžjąųsips 
japonų žemės ukįo bendrovėj, 
palaikomps didelių Jąpopijps 
bankų krc.ditų, veda racionali
zuotų j.enjės ūkį, ku’tyvuoda- 
mos naujausios technikos že- 
meą ukįo. mašinomis.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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NARIAI
Chicagos,
Cicero 1
Liętuvių 
Direktorių 
Asoęigcijos

sistematiškųi tajp pat. Pirmiau
sia, importuojant į jų dide'į 
japonų imigrantų — koloniza- 

džia, įstatymo keliu yra apru- 
bežiavusi japonų imigrantų 
skaičių i)<į pusketvirto tuksian
čio asmenų per metus. Bet de* 
i<a cep tralinės vąldžios silpny
bėm, lašai įstatymas įvairiais 
budaįs yra apeinamas (žinau 
vieną valstybę Pietų Amerikoj, 
kur už pusę paso galimų pa
pirkti ir generolų!). Esant taip, 
1934-37 metų la.kotarpyje, ja 
ponų skaičius Brazilijoj pakilo 
nuo 8.0,000 iki 250,000. asmenų. 
Jie apgyvendinti didelėse mile į 
ūkio koncesijose Sa<T’>Wtilo, 
Mątto Gfosso, Ąmazonos ir kt 
estaduose. Brazilijos nacionalis
tas tąs geltoiiodžių kolonijas 
vadiną “qųi$te račiai” (rasinis 
žirpis). Dvi japonų bendrovės, 
tiesioginiai kontroliuojamos ir

“japopų imigrantų salose Bra-'jant jąppnų kolopiząvimų gę- 
zilįjpj”, Rio dp Jepjeiro vyriau- ografjniai, gaunasi įspūdis, jog 
sybp yrą viąiškaį prąradusi sa- japoųai yra kolonizuojami 
vp autorįtetų, — į ją japonai gal Jąpppijos Vyriausiojo Kąro 
žiuri kaip į savo įrankį, kurį štabų paruoštą planų. Jie ko’p' 
gąliįųą “pifkti ir parduoti”, ne-' nizuųjami ne derlingose ir dįiųr 
žiųpipt, kad |ąį yra Brazilijos j ginu cįyjlj^ųptose Brazilijos sri- 
vyriausybė, o japonai —- Bra-'tyse, bęį daugiau ar 
zilijos gyventojai. Japoniški ko
lonistai pripažįsta tjk savo vir
šininkus, savo inžinierius, sa-

savo gydytojus jr ^avo ląiRraš- 
įįliipkps, autorizuątus Tokip 
valdžųjs. I£ąd tai yra tįsąa, ą:š- 

į l<iai pąr(|dp šitpkis įyyRis. Kar
tų vienas karinis Brazilijos 
aviatorius priverstas buvo nusi- 
|p4stj Mą|to Grpssp ęs&de, vie- 

jąpppų kplonįjpję. Japonai 
įą ųyjųįprių tuojau areštavo, ir 
yjsoy Brazilijos valdžios polici
nės pastangos išlaisyinti tą 
ayiątprių nuėjo piękąįs. Tiktai 
Jąppųijps ambą^aclpriui Brazi- 
Jįjpj (|ąyus įsąRymų paleisti, 
buvo tppjąu pąteisįas tušai 
K‘sy.etimos,? valstybės plieninis 
pąųRŠtĮ^, į japonų
1'ąpRąs Prązilijpj ųž fa i, kad 
br.ązį|ąs? p ne jąppnąs buvo!

^uprąntųmąj Kąd tokiose sų- 
Jygpsp Braziliją priyalp praras
ti yisąs sąyp viltis — matyli 
I$ą4ą ųprs visų tų japoniškų 
piąsę ąsimįjiay.usių ir insikor- 
pprayusių į brązįliečių tautų 
Kei jos kultūrą. Sunku įsivaiz* 
(Įųptį tuomeį, kokiup lengvu
mu tos kolonijos, aklai gerbian
čios Tokio Įstatymus, galėtų so
lidarizuoti kada nors brazilie- 
čių tautiniam judėjimui, jei 
japonui solidarizuoti Japonijai
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fipąpsupjąpKOS TpRįp yąjdžip^ 
tąs kplpRijąs prgąpį^pją įl’ $- 
rigųpja. Vipirą tų bpuįlrpyiy į 
jąppnų Rp|opizącįjų ^rązilijoj 
yrą įdėjusi 9 mį|ijpuųs ypųų, 
p ąų|rą — 30 mjl. I£ą$ iięU- 
biąųi?ią, dar daugiau negu Peru 
ręspubtikpj, tai tų Rojppijų net 
kąrinis parupsimas kartų su 
japoniško pąlriotiziRp ręsisten- 
cija, visais galimais budais izo
liuojantis nuo braziliečių kultu-1 
ros ir papročių, sudarant lyg ir» 
sovietiškas japonų saleles Bra
zai i jos teritorijoj, bet ne tie
sioginiai priklausančias savo 
tėvynėj Japonijai.

- Reikia pasakyti, kad tose
----------- 1—:-----------------

reikia pastebėti, kad, tyrinę-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO į STAIGA

1 ambulance; -
, DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė, i
4447 South Fairfjeld Avenue Į

Tel'folUU EAFAYETTE vm

4 koplyčios visose
.1 JUCZ 1 Chicagos dalyse
L......  .....■y"!"'." ' t ' ............ L11.' , .. ...... ..

Klausykite musą radio prograiąų Antradienio if šeštadienio tjtr 
mečiais, 10:90 vai. ryto iš W. H. L P. stoties <1480 K.) 

su POVILU fiALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
Ambulance 
Patarnavir 
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Węst 2£u4 Ptyce Phone CĄNąl 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Sįreet Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M, PHILLIPS 
33Q7 ytĮianipa AyęųĮię Phone YĄRds 4908

ĄNTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GRPvie|iiU 9|4?
1410 3oąlh ęicerp Pfrone Cicero 2109

J. LIULEVIČILS
4,348 S. CaliLornią Avenue Phftne EĄFąyette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YĄRds 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th JStreet Phone YARds 078T

sfp. MAŽEISA YARds 1138
3319 Litųąnicą Ąvgpųę - YAĘdų 1139

tyse, pep (langiau ar mažiau 
reik šm i ilguose s tra tegi n i uose

apgyvendinti, pavyzdžiui, Acrc 
(Bus 4augiau)

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICĄL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Kasdien nuo 10 v.
M rvto fiki 7 v. vak. 

pB.i- šeštadienį ir sek-
niadienį — į Sand 
^unes> Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

LIETUVIS
Mano 20 pietų praktikavimas 

jūsų garantavimas 
Optometrįcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

. pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
’ Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Praugijos Nariąi_
phone CANĄL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERJLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofįso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

Dr. F. Pulsųcki 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 telefpnąs Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadienįąis: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S.' HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS

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

Tel. YĄRDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė,

TeL LAFATETTE 3650

Ketvirtai, spalių 10, 1940

DR. STRIKOL’IS
Gydytojau ir Chirurgą^ 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vaje. Nedėlįpj pagal susitarimą 
Ofįso Tel.: YAftDŠ 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL1S 
DENTISTAS 

4645 So. Ąshįand Ąye. 
jįrti 47 Strgeį' 

T^Jefoąas YARDS ?2£6 
Vąlancįps nuo 9 ikį 8 val^ro 

^epedoj 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 

NumU Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis 
gydytojas ir chirurgas 
6757 S. Western Avė. 

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 03rd Str<eęt 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

irai, vakaro ir pagal sutartį 
TeL PROSPECT 8737

VIRGINIA 2421

ir nuoOfiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

DR. Margeris
3325 So, Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

KITATAUČIAI 1 / 
DILHERZMAN^

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-Rąy ir kitokius 
elektrikos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th SL, netoli Mąrgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
RęzidenęijoĮS telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7461

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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL
Kamb. 1431-1434-Tel. Centraį 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:38

Telefonas YARDS 8818
Ketvirtadieniais ir Sekmądigniąhs 

—pagal sutartį

ADVOKATĄ8
7 So. Dearborn St
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STRAPT 
’ Tęl. CADmnet

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

Room ?014 Tel. $TAte 7572 
3149 SO. HALSTED STRERT 

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku* 
rios garMnąaį '‘NAUJTĘMJSE
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Negražus išsišokimas. — Metas butų sudrausti tuos, ku
rie nevaldo savo liežuvių. — SLA 136 kuopa reika
lauja, kad “Tėvynė” nebūtų naudojama ilgaliežuva- 
vimui. — Masinis mitingas. — Ateivių registravi
mas. — Statys didelį amunicijos fabriką. — Ima į 
nagą raketierius. — Automobilistams žinotina.

Tautininkų spauda ir tauti
ninkų vadai vis dar nenurims
ta ir neapsieina be kandžiojimo 
SLA viršininkų ir Pilti. Tary
bos narių. Po Jurgelioniu ap
rašymo ‘ Tėvynėje” Piki. Tary
bos suvažiavimo, tuoj ir tauti
ninkų spauda pasinaudojo pro
ga ir ėmė pulti vicc-prezidenta 
J. K. Mažukną kiek tik jie iš
gali.

“Sandara” ne vien rezignaci
ją siūlo, bet pataria ir iš Susi
vienijimo išmesti. Ir vien tik už 
tai, kad busią Mažukna pasi
priešinęs Jurgelioniu norams ir 
nepritarė tam tikrai klikai, ku
ri nori savo keliu ir saviems 
interesams organizacijų pa
kreipti.

Daryti tokius pa iu’ymus ir 
] riskaityti žmogų prie penktos 
kolumnos, tai jau visai be ap- 
s’rokavimo kalbama. Jeigu Pil. 
Taryba nenutylėtų, tai gali ir 
labai karšta pasidaryti tokiems 
melų skleidėjams. Tai yra tie
siog žmogaus įkriminavimas.

14 kuopa taipgi išnešė savo
tišką prieš Mažukną protestų ir 
taipgi reikalauja pašalinimo, 
liet gal jie ir patys nežino, kad 
kuopa gali būti nubausta už 
melų skleidimų ant viršininku.

SLA kuopos turėtų prieš tų į 
visų pakelti protestų. Kuopos 
turėtų kreiptis į visų Piki. Ta
rybų ir į apšvietus komisijų, 
kad tokie raštai butų organe 
geriau prižiūrimi. O kitaip, tai 
vis daugiąu. ir daugiai | k i Apa
riu tarpe vištikių nesusiprati
mų, 

o o a
SLA 136 kuopa laikytame su

sirinkime spalio 3 dienų griežtai 
pasmerkė tokius raštus, kurie 
telpa . organe “Tėvynėje”, nei 
jie įžeidžia įvairius asmenis. 
Kada redaktorius aprašo Tary
bos suvažiavimų, tai neturėtų 
įžeisti asmenų, o tik kalbėti 
apie reikalų. Todėl kuopa rei
kalauja, kad Piki. Taryba ir 
apšvietus komisija padarytų 
tam galų.

s B B
Spalių G dieną Lietuvių b'z- 

nierių sąjunga buvo surengusi 
masinį mitingą Lietuvos klau
simų. Kalbėjo Dr. Vileišis ir 
Dr. Račkus. Publikos buvo pil
na svetainė. Tąja proga buvo 
aplankytas ir Liet. Kult. Darže
lis.

B B B

COLUMBUS, Ohio. — Iš čion 
pranešama, kad Ohio valstijoj: 
jau užsiregistravo per šešias de
šimt tūkstančių ateivių, kurie 
dar nėra Amerikos piliečai 
Pranešimas sako, kad tai tiek 
jau užsiregistravo per pirmas 
27 dienas registracijos. Kiek i s 
viso yra nepiliečių šioj valsti
joj, tai dar nežinoma, nes kas
dien vis daugiau Užsiregistruo
ja.

B B O

Federalė valdžia praneša, kad 
arti prie Glevelando statys di
delę amunicijos dirbtuvę. Ku
rioje vietoje, tai dar tikrai nė
ra pasakyta, bet bus arti Erie 
ežero. Sako, kad įrengimas mi
nėtos dirbtuvės atsieis apie de
šimt milijonų dolerių. Mat, Cle- 
velandas randasi prie didelio 
Erie ežero ir bus gerai laivais 
medžiagų gabenti. Labiausiai, 
kad geras susisiekimas su Ka
nada. Jeigu tas įvyks, tai su
teiks daug darbų šio didelio 
miesto darbininkams.

B B B

PASKOLOS 
Ant Real Estate 

41/2% 
1-mų ir 2-rų morgicių 

Peters Bros, and Co. 
1647 WEST 47th STREET 

* ---- - ■<

Unijų vadai varydavo įvairų 
raketų tarpe darbininkų ir 
darbdavių. Bet vienas po kitam 
jau yra traukiami atsakomy
bėn. Keletas jų jau sėdi kalė
jimuose, o kiti yra teisiami, 
šiomis dienomis kilo didelis 
skandalas tarpe namų statybos 
kontraktorių ir unijos vadų. 
Pasirodo, kad tie unijų raketie- 
riai imdavo dideles sumas pi
nigų iš kontraktorių, o kitaip 
sulaikydavo jų pradėtus darbus. 
Kiek jau dąbar matyti, tai kai 
kurie gaus po daugelį metų ka
lėjimo. Už tai reikia atiduoti 
didelis kreditas apsaugos direk
toriui Ness. Jis per pereitus 
metus sukišo į kalėjimus kelis 
policijos viršininkus ir kelis 
unijų vadus už įvairius rakie- 
tus, kuriuos jie šiame mieste 
varydavo.

B B B

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

Garsinkitės “N-nose”

Automobilių draivinimo lais- 
niai užsibaigia su lapkričio 30 
diena. Visi turi laisnius atnau
jinti, o kitaip gali papulti į bė
dą ir pabaudų užsimokėti. Lais- 
niai kainuoja tik 40c, o pabau
da gali pasiekti iki dešimties 
dolerių. Tai geriau apsisaugoti. 
Policija praneša, kad Cayahago 
apskrityje dar yra apie šimtas 
tūkstančių draiverių, kurie lais- 
nių neatnaujino. Jų policija 
dabar ieško. —Jonas Jarus.

FAIRFIELD SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

raume-naujienų Phovu
NEW YORK. — Wendell Willkie kalba netoli nuo 

Times aikštės.

TĖVAS RAŠO APIE SAVO VAIKUS
Per kiek laiko mes rašome laiko poilsiui ir geriems lai- 

straipsnius apie tėvus ir jų kams. To mes nežinojome sc- 
vaikus, ir apie jų nekurias name krašte. Musų vaikai apie 
problemas. Mums labai malo-^tai išmoksta mokyklose ir ki
nu pranešti, kad gavome daug tose vietose- Jei tėvams nepa-
atsiliepimų į musų tuos straip- tinka, kai vaikai bėga bovytis, 
snius. Gavę nuo tėvų laiškus tai ką vaikai turi daryti?
apie dalykus, kurie suka jų1 Suprantama, kad tie žmo-j 
galvas, galime bandyti išrišti nes, kurių vaikai elgiasi kaip 
tas problemas. Stengiamės as-j viršminėtame laiške parašyta, 
meniškai atsakyti visus tuos.juos labai kritikuoja. Bet kri- 
laiškus, ir spaudoj vartojame tikavimas neišriša problemos.
tik tuos, kurie ir kitiems tė- Gražumu apkalbėki! daly-

kus su vaikais ir teikite jiems 
pagelbą. Jie nori, kad visi juos 
laikytų kaipo tipiškus ameri-t) 
kiečius. Jie nori jaustis atsa i 
komais. Jie istik.ro nori, k&d j 
visi juos mylėtų. Jeigu tik mes' 

sugrąžinti tėvams pinigus, ku-Įhl suprasime, tai rasime laike j 
riuos jie taip sunkiai dėjo dėl,a^s^s^s^ sa savo vaikais ir 
mano išvažiavimo į naujų kra- stengtis viską, ypatingai apie

varas yra įdomus.
Vienas skaitytojas 

parašė sekantį laiškų—
“Jau Amerikoje gyvenu su- 

virš 30 metų. Kai atvykau, | 
man tik rūpėjo rasti darbo ir į

mums

štų. Aš jiems sugrąžinau pini
gus iki paskutinio cento. Apsi
vedžiau. Sulaukiau šeimos- 
Mes gražiai gyvename^ Bet 
šiandien vaikai visai kitokie,
negu vaikai buvo mano dieno
se. šiandien mano vaikai vi
sai neįstengia rasti darbų. Jie 
visada skolina pinigus nuo 
mano žmonos ir nuo manęs ir 
niekad nė nebando atmokėti 
tas skolas. Jie man sako, kad 
susiedų vaikai taip daro—ma
no susiedai yra lenkai, vokie
čiai, žydai ir švedai. Sudriskę

Sergėki! Sveikatą!
D AUG lengviau yra sveikatą pamesti negu 

atgauti, todėl sveikata turėtų būti aukščiau
sios svarbos reikalu-

Bet žmonės labai retai pamano apie sveika-
palaikymų kada jie neserga.

/Muito >. «x*fe

1 darbų, su jais apsvarstyti.
Daug miestų, ypatingai di

desni miestai, turi organiza
cijų, kurios kaip tik žino kaip 
apsiveikti su šitokioms proble-
moms. Jos mums pagelbės. 
Jeigu Tamstos pageidaujate 
vardus lokių organizacijų s n- 
vo mieste—jeigu,įgyveni mies- 

^parašykite nuoi, aš pasių
siu vardą jums geriausios or
ganizacijos. F. L. I. S-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

jie visi ant gatvių bovinasi, 
rėkia. Mes, jų tėvai, niekad 
nedrįsom išeiti iš durų su su- 
plyšusioms kelnėms ir be ke
purės. Mes visada bandėme 
gražiai apsirėdyti, šiandien 
jaunieji nepaiso, kokie yra jų 
drabužiai, jiems nerupi išsi
mokyti ko gero, nerupi apsi
vesti, turėti savo namų ar biz- 
nelį. Jiems nepatinka musų 
nupirkti namai. Kai šitų vaikų 
tėvai miršta, jiems rupi kuo- 
greičiausiai parduoti namų, 
kad tik gavus kiek nors pini
gų ant rankos. Vasarų pasiė
mę šėtrą laukuose gyvena. Jie 
žuvauja, medžioja, visai nepai
so, kad tiems dalykams ne 
laikas-..”

Matome, kad daug, tėvų ma
no kaip viršminėtas tėvas, jie 
nežino nė ką įdaryti. Jų vaikai 
auga be jokių atsakomybių. 
Gal pirmas žingsnis reikalauja 
geriau suprasti šitą padėjimą. 
Galimas daiktas, kad šiandien 
nedarbas ypatingai liečia jau
nuosius. Per savaites jie ban
do rasti darbo. Matydami, kad 
to darbo nėra jie imasi ko ki
to. Jie nuduoda, kad jiems 
niekad nerupi, nieko nepdiso 
jie, bet daugumoj atsitikimų 
tai nėra teisybė,—jie nenori, 
kad kiti manytų, jog jų drąsa 
atimta.

Pažįstu du vaikinu, kurie 
per mėnesius kasdien ieško 
darbo. Parėję namo tėvai juosi 
vis barė. Galų gale jie daugiau’ 
ir daugiau laiko praleido ki
tur. Namai jiems įkyrėjo. Tai
gi ar ne patartina tėvams ban
dyti suprasti jų vaikus?

Laikykime galvoje, kad A-j 
merikoje žmonės reikalauja

Tuksiančiai Chicagos žmonių yra nu
skurę sveikatoj, nervuoti ir negali 
miegoti, mėtosi per naktis belaukda
mi poilsio, kuris atsisako ateiti. Kiti 
tuksiančiai visai nestengia ilsėtis. Jie 
jaučiasi įtempti, nervuoti ir neturi 
reikalingo gyvumo.

Na, tamsta, jums reikalingas gyvumo gėra
las, maistingas gėralas stiprinti atsispyri
mą prieš ligas ir jei jus, taip kaip daugelis 
tūkstančių, — geriate MALVAZ reguliariai, 
jus džiaugiatės, kad mes davėme patarimą.

Atminkite, UŽSILAIKYTI sveiku yra leng
viau negu ATGAUTI sveikatą kasdieni
niams darbams.

Gerkite MALVAZ—pradėkite šiandien duoti 
sistemai normalumą. šaukite dylerį arba 
CANal 6500.

MONARCH ALAUS GAMINTOJAI GAMINA MALVAZ

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS —pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

EGG .......................   $6.00
NUT ............................... $6.00
LUMP .... 4........................$6.00
MINE RUN ..........„....... $5.75
STOKER Screenings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Bukit Malonys 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMFTRTSTAT
1801 So. Ashland AVenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

T Y P E W RITER
Rentals HSSSSB&
3 MON™S*5®

, Rentai Applied on Purchase
i WAGNER
! Typewriter Sales and Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

2ArCIier Ak V v.
Tel. VIRGINIA 0396

Mokytojas: 
PIANO—ORCHESTRA

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

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su Čigone.

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

istik.ro


Ketvirtad,, spaliij 10, 1940 ' > ,*"*» * * *_ • *%••» » NAUJIENOS, Chicago, III. 3

Negražus išsišokimas. — Metas butų sudrausti tuo?, ku
rie nevaldo savo liežuvių. — SLA 136 kuopa reika
lauja, kad “Tėvynė” nebūtų naudojama ilgaliežuva- 
vimui. — Masinis mitingas. — Ateivių registravi
mas. — Statys didelį amunicijos fabriką. — Ima į 
nagą raketierius. — Automobilistams žinotina.

Tautininkų spauda ir tauti
ninkų vadai vis dar nenurims
ta ir neapsieina be kandžiojimo 
SLA viršininkų ir Pild. Tary
bos narių. Po Jurgelionio ap
rašymo ‘Tėvynėje” Pild. Tary
bos suvažiavimo, tuoj ir tauti
ninkų spauda pasinaudojo pro
ga ir ėmė pulti vicc-prezidentą 
J. K. Mažukną kiek tik jie iš
gali.

“Sandara” ne vien rezignaci
jų siūlo, bet pataria ir iš Susi
vienijimo išmesti. Ir vien tik už 
tai, kad busiu Mažukna pasi
priešinęs Jurgelionio norams ir 
nepritarė tam tikrai klikai, ku
ri nori savo keliu ir saviems 
interesams organizacijų pa
kreipti.

Daryti tokius ra iu’ymus ir 
] riskaityti žmogų prie penktos 

skolumnos, tai jau visai be ap- 
sirokavimo kalbama. Jeigu Pil. 
Taryba nenutylėtų, tai gali ir 
labai karšta pasidaryti tokiems 
melų skleidėjams. Tai yra tie
siog žmogaus įkriminavimas.

1 t kuopa taipgi išnešė savo
tišką prieš Mažukną protestų ir 
taipgi reikalauja pašalinimo. 
Bet gal jie ir patys nežino, kad 
kuopa gali būti nubausta už 
melų skleidimą ant viršininkų.

SLA kuopos turėtų prieš tą 
visą pakelti protestą. Kuopos 
turėtų kreiptis į visą Pild. Ta
rybą ir į apšvietos kopiisijų, 
kad tokie raštai butų organe 
geriau prižiūrimi. O kitaip, tai 
vis daugiau, ir-daugiąi| kilę* pu
rių tarpe višokių nesusiprati
mų.

0 0 0
SLA 136 kuopa laikytame su

sirinkime spalio 3 dieną griežtai 
pasmerkė tokius raštus, kurie 
telpa . organe “Tėvynėje”, r.e> 
jie įžeidžia įvairius asmenis. 
Kada redaktorius aprašo Tary
bos suvažiavimą, tai neturėtų 
įžeisti asmenų, p tik kalbėti 
apie reikalą. Todėl kuopa rei
kalauja, kad Pild. Taryba ir 
apšvietos komisija padarytų 
tam galą.

O 0 0
Spalių 6 dieną Lietuvių biz

nierių sąjunga buvo surengusi 
masinį mitingą Lietuvos klau
simu. Kalbėjo Dr. Vileišis ir 
I)r. Račkus. Publikos buvo pil
na svetainė. Tąja proga buvo 
aplankytas ir Liet. Kult. Darže
lis.

0 0 0
COLUMBUS, Ohio. — Iš čion 

pranešama, kad Ohio valstijoj: 
jau užsiregistravo per šešias de
šimt tūkstančių ateivių, kurie 
dar nėra Amerikos pilieč’ai 
Pranešimas sako, kad tai tiek 
jau užsireg'stravo per pirmas 
27 dienas registracijos. Kiek iš 
viso yra nepiliečių šioj valsti
joj, tai dar nežinoma, nes kas
dien vis daugiau Užsiregistruo
ja.

0 0 0

(ACME-NAUJIEN V Phov» J
NEW YORK. — Wendell Willkie kalba netoli nuo 

Times aikštės.

TĖVAS RAŠO APIE SAVO VAIKUS
Per kiek laiko mos rašome laiko poilsiui ir geriems lai- 

straipsnius apie tėvus ir jų kains. To mes nežinojome sc- 
vaikus, ir apie jų nekurias name krašte. Musų vaikai apie 
problemas. Mums labai malo- tai išmoksta mokyklose ir ki
nu pranešti, kad gavome daug tose vietose- Jei tėvams nepa-

Sergėkit Sveikatą!
T) AUG lengviau yra sveikatą pamesti negu 

atgauti, todėl sveikata turėtų būti aukščiau
sios svarbos reikalu-

Bet žmones labai retai pamano apie sveika-
palaikymą kada jie i’ga.

PASKOLOS
Ant Real Estate 

41/2% 
1-mų ir 2-rų morgičių 

Peters Bros, and Co. 
1647 WEST 47th STREET

Federalė valdžia praneša, kad 
arti prie Clevelando statys di
delę amunicijos dirbtuvę. Ku
rioje vietoje, tai dar tikrai nė
ra pasakyta, bet bus arti Erie 
ežero. Sako, kad įrengimas mi
nėtos dirbtuvės atsieis apie de
šimt milijonų dolerių. Mat, Gle- 
velandas randasi prie didelio 
Erie ežero ir bus gerai laivais 
medžiagą gabenti. Labiausiai, 
kad geras susisiekimas su Ka
nada. Jeigu tas įvyks, tai su
teiks daug darbų šio didelio 
miesto darbininkams.

0 0 0
Unijų vadai varydavo įvairų 

raketų tarpe darbininkų ir 
darbdavių. Bot vienas po kitam 
jau yra traukiami atsakomy
bėn. Keletas jų jau sėdi kalė
jimuose, o kiti yra teisiami, 
šiomis dienomis kilo didelis 
skandalas tarpe namų statybos 
kontraktorių ir unijos vadų. 
Pasirodo, kad tie unijų raketie- 
riai imdavo dideles sumas pi
nigų iš kontraktorių, o kitaip 
sulaikydavo jų pradėtus darbus. 
Kiek jau dgbar matyti, tai kai 
kurie gaus po daugelį metų ka
lėjimo. Už tai reikia atiduoti 
didelis kreditas apsaugos direk
toriui Ness. Jis per pereitus 
metus sukišo į kalėjimus kelis 
policijos viršininkus ir kelis 
unijų vadus už įvairius rakie- 
tus, kuriuos jie šiame mieste 
varydavo.

000

atsiliepimų į musų tuos straip- tinka, kai vaikai bėga bovytis, 
snius. Gavę nuo tėvų laiškus tai ką vaikai turi daryti?
apie dalykus, kurie suka jų1 Suprantama, kad tie žmo-j 
galvas, galime bandyti išrišti nes, kurių vaikai elgiasi kaip 
tas problemas. Stengiamės as-jviršminėtame laiške parašyta, 
meniškai atsakyti visus tuos.juos labai kritikuoja. Bet kri-^ 
laiškus, ir spaudoj vartojame tikavimas neišriša problemos.
tik tuos, kurie ir kitiems tė
vams yra įdomus.

Vienas skaitytojas mums 
parašė sekantį laišką—

“Jau Amerikoje gyvenu su
virs 30 metų. Kai atvykau, 
man tik rūpėjo rasti darbo ir 
sugrąžinti tėvams pinigus, ku
riuos jie taip sunkiai dėjo dėl 
mano išvažiavimo į naują kra
štą. Aš jiems sugrąžinau pini
gus iki paskutinio cento. Apsi
vedžiau. Sulaukiau šeimos- 
Mes gražiai gyvename*.,. Ret 
šiandien vaikai visai kitokie, 
negu vaikai buvo mano dieno
se. Šiandien mano vaikai vi
sai neįstengia rasti darbų. Jie 
visada skolina pinigus nuo 
mano žmonos ir nuo manęs ir 
niekad ne nebando atmokėti 
tas skolas. Jie man sako, kad 
susiedų vaikai taip daro—ma
no susiedai yra lenkai, vokie
čiai, žydai ir švedai. Sudriskę
jie visi ant gatvių bovinasi,

Tūkstančiai Chicagos žmonių yra nu
skurę sveikatoj, nervuoti ir negali 
miegoti, mėtosi per naktis belaukda
mi poilsio, kuris atsisako ateiti. Kiti 
tūkstančiai visai nestengia ilsėtis. Jie 
jaučiasi įtempti, nervuoti ir neturi 
reikalingo gyvumo.

Na, tamsta, jums reikalingas gyvumo gėra
las, maistingas gėralas stiprinti atsispyri
mą prieš ligas ir jei jus, taip kaip daugelis 
tūkstančių, — geriate MALVAZ reguliariai, 
jus džiaugiatės, kad mes davėm-e patarimą.

Atminkite, UŽSILAIKYTI sveiku yra leng
viau negu ATGAUTI sveikatą kasdieni
niams darbams.

Gerkite MALVAZ—pradėkite šiandien duoti 
sistemai normalumą. šaukite dylerį arba 
CANal 6500.

MONARCH ALAUS GAMINTOJAI GAMINA MALVAZ

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

, Bukit Malonus
SAVO AKIMS

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

32 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie pašalina 

visą akių įtempimą
Dr. John J. Smetana

Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMFTRTSTAT

1801 So. Ashland AVenue
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL 0523—Chicago 
OFISO VALANDOS

Kasdien 9 00 a. m. iki 8:30 p. m.
Treč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 

7:30 p. m.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066.

Garsinkitės “N-nose”

Automobilių draivinimo lais- 
niai užsibaigia su lapkričio 30 
diena. Visi turi laisnius atnau
jinti, o kitaip gali papulti į bė
dą ir pabaudą užsimokėti. Lais- 
niai kainuoja tik 40c, o pabau
da gali pasiekti iki dešimties 
dolerių. Tai geriau apsisaugoti. 
Policija praneša, kad Cayahago 
apskrityje dar yra apie šimtas 
tūkstančių draiverių, kurie lais- 
nių neatnaujino. Jų policija 
dabar ieško. —Jonas Jarus.

rėkia. Mes, jų tėvai, niekad 
nedrįsom išeiti iš durų su su- 
plyšusioms kelnėms ir be ke
purės. Mes visada bandėme 
gražiai apsirėdyti. šiandien 
jaunieji nepaiso, kokio yra jų 
drabužiai, jiems nerupi išsi
mokyti ko gero, nerupi apsi
vesti, turėti savo namą ar biz- 
nelį. Jiems nepatinka musų 
nupirkti namai. Kai šitų vaikų 
tėvai miršta, jiems rupi kuo- 
greičiausiai parduoti namą, 
kad tik gavus kiek nors pini
gų ant rankos. Vasarą pasiė
mę šėtrą laukuose gyvena. Jie 
žuvauja, medžioja, visai nepai
so, kad tiems dalykams ne 
laikas...”

Matome, kad daug tėvų ma
no kaip viršminėtas tėvas, jie 
nežino nė ką /laryti. Jų vaikai 
auga be jokių atsakomybių. 
Gal pirmas žingsnis reikalauja 
geriau suprasti šitą padėjimą. 
Galimas daiktas, kad šiandien 
nedarbas ypatingai liečia jau
nuosius. Per savaites jie ban
do rasti darbo. Matydami, kad 
to darbo nėra jie imasi ko ki
to. Jie nuduoda, kad jiems 
niekad nerupi, nieko nepaiso 
jie, bet daugumoj atsitikimų 
tai nėra teisybė,—jie nenori, 
kad kiti manytų, jog jų 
atimta.

Pažįstu du vaikinu, 
per menesius kasdien
darbo. Parėję namo tėvai juos 
vis barė. Galų gale jie daugiau^ 
ir daugiau laiko praleido ki
tur. Namai jiems įkyrėjo. Tai-( 
gi ar ne patartina tėvams ban
dyti suprasti jų vaikus?

Laikykime galvoje, kad A-į 
merikoje žmonės reikalauja

drąsa

kurie 
ieškoAmmiHs opom by ftb® IStfa mhq let

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

Gražumu apkalbekit daly
kus su vaikais ir teikite jiems 
pagelbą. Jie nori, kad visi juos 
laikytų kaipo tipiškus ameri-, 
kiečius. Jie nori jaustis atsa- į 
komais. Jie ištikro nori, k&d 
visi juos mylėtų. Jeigu tik mes' 
tą suprasime, tai rasime laikf 
atsisėsti su savo vaikais ir1 
stengtis viską, ypatingai apie 
darbą, su jais apsvarstyti.

Daug miestų, ypatingai di
desni miestai, turi organiza
cijų, kurios kaip lik žino kaip 
apsiveikti su šitokioms proble
moms. Jos mums pagelbės. 
Jeigu Tamstos pageidaujate 
vardus tokių organizacijų sa
vo mieste—jeigų.^ gyveni mies
te—parašykite intfn, aš pasių
siu vardą jums geriausios or
ganizacijos. F. L. I. S-

Pirkite tose krautuvėse, ku
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LIETUVOS “KAPITALIZ
MAS "■ IK.STALINIŠKAS 

“SOCIALIZMAS’'

St. MiAčikastžiemy^

Paskutiniam Mohikanui žuvus...

turini,

Lietu-

Lygiai prieš metus laiko, kaip šiandien, Maskvoje 
buvo pasirašyta Lietuvos ir Sovietų Sąjungos “Savitar
pio Pagalbos Sutartis”, kuria Lietuva pasižadėjo ginti 
SSSR, jeigu ji butų užpulta, ir SSSR pasižadėjo ginti 
Lietuvą. Sovietų Rusija, be to, sutiko grąžinti Lietuvai 
Vilnių su kai kuriomis Vilniaus krašto sritimis, bet už 
tai išsiderėjo iš Lietuvos teisę įsteigti keletą karo “bazių” 
Lietuvos teritorijoje su apribotu kariuomenės skaičium. 
Už tas bazes sovietų valdžia apsiėmė mokėti nuomą ir 
kartu prižadėjo, kad sovietų kareiviai nesikiš į Lietuvos 
vidaus reikalus.

Kai Ameriką pasiekė žinios apie sutarties 
“Naujienos” rašė:

“Vilnius Lietuvai, o Lietuva? ..
Pastebėjusios, kad Lietuvai tenka tik dalelė 

mių Vilniaus krašte, kurias sovietų valdžią buvo 
vai pripažinusi 1920 m., “Naujienos” sakė:

“Ret ir atiduodama Lietuvai tiktai dalį to, kas 
jai priklauso, sovietų valdžia išsiderėjo sau stambių 
koncesijų Lietuvos nepriklausomybes sąskaitom.. 
Maskvos ‘Pravda’ šitaip apibudiną sovietų ‘laimėji
mus’ Pabaltijo kraštuose, po sutarties pasirašymo su 
Lietuva:

u ‘Tokiu budu geležinis sovietų apsigynimo lan
kas yra sudaromas visame Pabaltijy.’

“Vadinasi, Lietuva jau; paverstą ‘geležinio sovie
tų lanko’ dalim! O Amerikos telegramų agentūros 
korespoodentasr/M^sJcvoje sako, kad Lietuva kartų 
su Estija ir Latvija dabar ‘pasidarė esųjėje sovietų 
protektoratai’, t. y. pasidarė priklausomos nuo rusų.

“Reikia tačiau pastebėti, kad pagal tik-ką pasi
rašytą Maskvoje sutartį Lietuva virsta ‘protektora
tu’ (sovietų globojama šalim) kolkas dąr tiktai kąro 
atžvilgiu. Sutartyje pasakyta, kad Rusija nesikiš i 
ekonominę ir socialinę Lietuvos santvarką. Jeigu 
Maskva šito savo prižado laikysis, tai Lietuvos žmo
nės bent savo vidujinius reikalus galės tvarkyti kaip 
tinkami. Bet ar ji to prižado laikysis?

“Pirmesnę sutartį, iš 1920 metų, Maskva jau 
‘pakeitė’. Nepuolimo ir draugingumo sutartį, kuri 
buvo pasirašyta 1926 m. ir kurioje buvo patvirtintos 

v 1920 metais nustatytos sienos, jau ji užmiršo. Kodėl?
“Todėl gąli būti visaip. Vilnius grįžta Lietuvai

— dabar Lietuva turės kovoti, gindama savo nepri
klausomybę!” (Žiur. “Nauj.” 1939 m. spalių 12 d.)
Deja, nelaimė, kurios grasinančią šmėklą “Naujie

nos” matė prieš metus laiko, jau atėjo. Nepriklausomos 
Lietuvos nebėra!

Sovietų valdžia, sulaužiusi pereitų metų spalio 10 d. 
dvi pirmiaus pasirašytas su Lietuva sutartis, šiemet su
laužė ir trečią.

O atsimenate, kaip musiškiąi komunistai tuomet pro* 
testuodąvo ir piktžodžiaudavo dėl “Naujienų” išreikštos 
abejonės apie- Stalino nuoširdumą Lietuvai? Kąip jie pik-, 
tindavosi “Naujienų” pasakymu, kad Lietuvą tąpo, pą-. 
versta Rusijos “proįekturatu”!

Šiandien jau ir protektorato nebėra. Lietuva, kaipo 
valstybę tapo visiškai panaikinta. Ji nebeturi nei savo 
kariuomenės, nei savn užsienių reikalų ministerijos; jos 
piliečius užsieniuose naujieji Lietuvos valdovai verčia re
gistruotis SSSR piliečiais. Bet tie patys gaivalai, kurie 
pernai draskėsi, įrodinėdami, kad Stalinas esąs geriau
sias ‘'Lietuvos draugas” ir jos “nepriklausomybės gynė
jas”, šiandien siunčią Maskvos diktatoriui padėkos pa
reiškimus už tai, kad jisai Lietuvos nepriklausomybę su
trempė! Už tai, kad jisai begėdiškai sulaužė savo iškil
mingą prižadą!!!’

Rengdamasis Lietuvą pasmaugti, Stalinas davė jai 
‘prezentą: grąžino istorinę jos sostinę. Dabar visi supran
ta, kad tai buvo tik apgaulė, pasityčiojimas iš Lietuvos 
žmonių jausmų. Jo raudonarmiečių “korektingas” užsi
laikymas irgi buvo tiktaį klastą, kąd Lietuvos valdžia ir 
žmonės nesiruoštų gintis, kuomet jie bus užpulti. Jie ir 
nesiruošė

Spalio Dešimtoji buvo tos nelaimės pradžia,
Bet nusiminti nereikįa. Lietuva nėra amžinai žuvus. 

Ji nusikratė carizmo, nusikratys ir Stalino jungo.

Lietuva pasidavė be pasipriešinimo.

Kauno ekonominiame žurna
le “Tautos Ūkis” (rugp. 24 d.) 
tūlas A. Petruševičius rašo apie 
“Lietuvos prajnonės charakte
ristiką nacionalizavimo metu”. 
Nors autorius yra pusiteikęs 
bolševikiškai, bet jisai banejo 
kalbėti rimtai, paremdamas sa
vo mintis faktais ir skaitlinė
mis.

Kokiame gi storyje bolševi
kai užtiko Lietuvos pramonę, 
kuomet jie sumanė ją naciona
lizuoti? Pifmiausia, jos dydis. 
“Tautos Ūkyje” skaitome;

“Viso pramonės įmonių, iš- 
perkančių verslo liudijimus, 
įskaitant ir amatus, 1939 m. 
buvo 16,719; tačiau tame 
skaičiuje stambesnių įmonių, 
priklausančių nacionalizavi
mui, t. y. mechanizuotų įmo
nių, kuriose dirba ne mažiau 
10 darbininkų, ir nemechani
zuotų, kuriose dirba nema
žiau 20 darbininkų — buvo 
tiktai 589. Iš viso pramonėje 
dirbo, įskaitant savininkus ir 
šeimos narius, 88,714 asme
nų; tame skaičiuje nacionali
zuojamoje pramonėje — 36,- 
253 asipens. Darbininkų ir 
tarnautojų visoje pramonėje, 
įskaitant ir amatininkus, dir
bo 69,169; tame skaičiuje na
cionalizuojamoje pramonėje 
— 35,541. Tokiu budu nacio
nalizuojama j ai pramonei ten
ka daugiau kaip pusė visų 
pramonėje ir amatuose dir
bančių darbininku ir tarnau
tojų.”
Apie šitas skaitlines yra pra

vartu truputį pagalvoti. Kai ku
riuos sakinius aukščjąus pądųc- 

, toje citatoj pilies pabraukėme, 
kad skaitytojus atkreiptų į juos 
sąvo dėmesį.

“Tautos Ūkio” duomenimis, 
Lietuvos pramonė (nepriskai- 
tąijt Vilniaus krašto) susideda 
viso iš 16,719 įmonių, tarp ku
rių milžinišką daugumą (netoli 
97%) sudaro amatininkų dirb
tuvėlės ir smulkios įmonės, ku-< 
nosc dirba tik po keletą arba 
kelioliką darbininkų.

Tik 589 įmonės, t. y. apie 3% 
viso įmonių skaičiaus, turi dau
giau kaip po 10 darbininkų ir 
vartoja, mašinas (yra mechani
zuotos) arba turi daugiau kaip 
po 20 darbininkų, bet nėra me
chanizuotos. Šitas įmones Mas
kvos komisarai laiko “stambią
ja pramone”; ir nutarė paimti į 
valdžios rankąs!

Dabar matote, iš ko bolševi
kai kuria “socialistinę sistemą” 
Lietuvoje. Nepilnai 600 įmonių, 
kurių daugelis turi tik dešimtį- 
kitą darbininkų, paima į val
džius rankas, ir kiekvienai jų 
paskiriamas komisaras: tai esąs 
“socializmas”. O su viršum 16,- 
000 įmonėlių, kaip buvo priva
tiniai biziieliąi, taip ir paliks.

Aiškus dalykas, kad naciona
lizuoti šitas įmonėles butų vi
sišką nesąmonė. Nes kaip tu čia 
“nacionalizuosi”, sakysime, siu- 
įvejo (kriaučiaus( dirbtuvėlę, 
kurioje dirba pats savininkas su 
vienu arba dviem gizeliais? Ar
ba kalvę, arba laikrodininko ša- 
pelę, arba “barbernę”? Tokia 
smulki įmonė nestengtų išlaiky
ti valdžios paskirto jai komisa
ro. Ir ką galėtų komisaras, ąt- 

‘ęjęs į ją, veikti? Noroms-neno- 
roms bolševikai turėjo palikti 
jose privatinį biznį.

Bet- įmonė, turinti 10 darbi
ninkų ir vąrtojąnU keletą ma
šinų su motorais (pav. nedide
lė spaustuvė), jau yra “suvals
tybinta” ir pastatyta po koųii- 
saro kontrole. Ji pasidarė “so- 
cialistiška”. Blaiviomis akimis 
žiūrint į šitą “sOpializjną”, da
rosi aiškų, jogeį svarbiausias 
šito “socializmo” rezultatas yra

tas, kad šimtai valdžios agentų 
tąpo aprūpinti “džabais” įmo
nėse, kurios jų patarnavimo vi- 
sąi nereikalavo. Pramonei už
karta ant sprando 589 biurokra
tiški parazitai.

Dabar pažvelgsime į kitą 
klausimo pusę.

Pramonės darbininkai.
Kiek žmonių yęa užimtų Lie

tuvoj pramonėje?
“Tautjos Ūkio ’ duomęmmij, 

Lietuvos. 7 kapitalistinėje” pra
monėje “dirbo” iš viso 88,714

V jį'
žiponių, įskaitant ir savininkus 
ii: taip pat įskaitant darbininkų 
ir savininkų šeimas (žmonas, 
vaikus ir t.t.).t O kiek yra visų 
Lietuvos ' gyventojų (be Vil
niaus krašto) ? Apie 2,500,000.

Taigi žmonės, kurie “kapita
listinėje” Lietuvoje vertėsi pra
mone, sudarė tik apie 3.4 nuo
šimčius visų gyventojų.

.Jeigu imsime tiktai darbinin
kus ir tarnautojus, atskirdami 
savininkus, tai nuošimtis bus 
dar mažesnis. Darbininkų ir 
tarnautojų visoje “kapitalisti
nės” Lietuvos pramonėje, įskai
tant ir amatiniųkas (kalvius, 
griaučius, laikrodininkus, bar
benus ir 1.1.), buvo 69,169. Ne
užmirškite, kad čia priskaitoma. 
ir jų? šęiipos, kurių nariai —- 
seni tėvai, maži, vaikai — ne 
visi dirba. Palyginę šit,ą skait
linę su visu Lietuvos gyvento
jų skaičium, randame, kad; vi
sas, taip sakant, pramoninis 
proletariatas “kapitalistinėje” 
Lietuvoje sudarė tik apie ^.7%>, 
t. y. mažiau, negu trecią nuo
šimtį kramto (.gyventojų.

Tai ve kafp Lietuvą buvo 
“pavergęs kapitalizmas”. Netoli 
trys žmonės? kiekviename šimte 
vilko -sunkųbkapitalizmo jungą, 
ir todėl geradėjas Stalinas at
siuntę raudonąją armiją Lietu
vos “proletariatą” išvaduoti.

Tačiau išvaduoti kolkas jisai 
ryžosi dar ne visus. “Nacionali- 
zuojamoje^toamonėje”, kaip ra
šo tame žurnale A. Petruševi
čius, dirba 35,541 asmuo. Vadi
nasi, į “socializmo” tvarką turi 
laimę įžengti tiktai truputį dau
giau kaip pusė viso proletaria
to. O kita dalis — 31,628 pro
letarai — dar turės vargti ka
pitalizmo tvarkoje.

Paėmę liktai “nacionalizuo
jamosios pramonės” proletarus, 
randame, kad bolševikiškas “so
cializmas” išvadavo apie 1.4%, 
t. y. nepilnai pusantro nuošim
čio krašto gyventojų.

šitas geniališkojo Stalino “so
cializmas” primena pasaką apie 
Lietuvos ubagą, kuris norėjo 
pasidaryti mutinio. Gavęs iš 
vienos gaspadinės riekę duonęs, 
o iš kitos šmotą -cukraus, uba
gas. nuėjo prie upelio kranto ir 
atsisėdo; paskui, nusiėmęs krep
šį ir pasidėjęs kriukius, sutru
pino duoną į vandenį ir įmętė 
gabalą cukraus; pamaišęs van
denį šaukštu, ėmė srėbti. Ubago 
nelaimei, sraunus upelio van
duo visą jo “patriovą” nunešė, 
pirmų negu jisai suspėjo jos pa
ragauti ! ,,

Lįetuvęs eksploatacija.
Apie ekonominius klausimus 

bolševikiškas '“tautų vadas” iš
mano, tur būt, ne daugiau už 
tą Lietuvos ubagą. Bet kituose 
dalykuose jisai yra “kytras”. 
Kuomet eina klausimas apie .tai,

■

(LEVĄ TROCKĮ PRISIMINUS)

NAUJIENŲ.ACME Teleohoto
DAYTON, OHIO. — Maj. 

Kenneth B. Wolfe, kuris 
yra kap. Elliolt Roosevelto 
viršininkas.

bos išlaidų. — “N.” Red.) i 
produkcijos vertė 1939 m. 
sudarė 551.8 mil. litų; tame 
skaičiuje nacionalizuojama j ai 
pramonei tenka 304.9 mil. li
tų arba 66,1%.”
Vadinasi, ta pramone, kurią 

valdžia paėmė į savo rankas, 
pagamina prekių per metus be
veik už 365 milionųs litų. “Tau
tos Ūkio” straipsnyje skaitlinės 
toliau sumaišytos, taip kad nė
ra budo tikrai surasti, kokia tos 
sumos dajis sudaro gamybos iš
laidas (suvartotų medžiagų ver
tę, darbininkų algas ir trobų 
bei mašinų nusidėvėjimą) ir 
kokia — atliekantį nuo išlaidų 
pelną. Bet staliniško “socializ
mo” sistemoje visas pramonės 
produktas priklauso valdžiai. 
Trobų statyti ir mašinų pirkti 
vųldžiai nereikia, nes ji jas jau 
užtiko. Todėl valdžiai tenka tik
tai užmokėti už žaliavas ir už 
darbininkų darbą, o visa, kas 
po to palieka, sudaro gryną jos 
pėlųą. Iš Petruševičiaus išva
džiojimų galima numanyti, kad 
“kapitalistinėje” Lietuvos pra
monėje tos išlaidos sudarydavo 
apie 70% visos pagaminto pro
dukto vertės. Taigi apie 30% 
gali dabar eiti į pelną.

30% nuo 364.9 mil. litų bus 
109,470,000 litų. Štai, kiek pini
gėlių Stalinas galės kasmet iš
spausti iš Lietuvos pramonės 
(neskaitant Vilniaus krašto), 
paėmęs ją į savo rankas. 0 jei
gu darbininkai bus. priversti 
dirbti sparčiau (šitam tikslui 
tarnauja “s.tącha.iiovizmas”) ir 
pramonės gaminių, kainos bus 
pakeltos, tai sovietų, diktatūra 
išsiurbs iš Lietuvos pramonės, 
gal būt, dvigubai ir trigubai di
desnes sumas.

žodžiu, Maskva kasmet gąuc 
šiiųtus miliopų litų vien tik is 
“socializuolos” Lietuvos pramo
nės, neskaitant žemės ul>io, kur 
rio produkcija yra daug stani- 
bespė.

Tokią krašto, eksploatavimo 
sistemą apsimoka Stalinui, var 
dinti- “socializmu”, ‘kad darbi
ninkai nesuprastų, kas juos iš
naudoja, o Stalino agentai kad 
galėtų, mulkinti publiką pasako
mis apie Lietuvos išvadavimą iš 
“kapitalizmo vergijos”.

sai savo “genijų” parodo.
Nors pasakos apie “socialisti

nę tvarką” Lietuvoje yra moiųų 
mažiems vaikams akis apduiųtį, 
bet ta sistema, kurią Rusijos 
diktatorius Lietuvoje įvedė, 
duoda jam galimumą Lietuvą 
išnaudoti.

štai kokias skaitlines “Tautos 
Ųkis” paduoda apie Lietuvos 
įiramųpčs gamybą.

“Bendra Lietuvos pranjp-. 
nes brutto (neatėmus gaiųy-.

{VAIRIOS ŽINIOS
Ford kaltas

revoliucija, buvo nuilsę vargu, 
norėjo pasinaudoti gyvenimu,; 
kaip tuo naudojosi kiti ir pasu
ko dešinėn, pasuko tuo keliu, 
kuris sako: “Po musų nors pa
saulio tvanas!” Nepasitikėui 
liaudimi, bet liaudis mokėjo 
kentėti ir aukotis, bet inteligen
tiškos kilmės vadai savo mastu 
matavo proletarijatą ir savo ne
pajėgumo nusigandę, galvojo, 
jog ir liaudis to bijo.

Stalinas 1935 metais galutinai 
sušuko: “Norime linksmintis”. 
Ir tas linksminimosi noras, tai 
noras gauti užinokesnį už bu
vusius vargus, nors tapo tuo 
pat pasmerkimas ateinančių 
kartų naujam vargui, nuvedė 
Rusiją šuntakiais, pavert.ė ją 

’ | fašistine valstybe. Dabartinių 
Rusijos vadų elgęsis panašus į 
tą ūkininką, kuris visą amžių 
dirbo, plušo, sukurė ūkį tikėda
mas jį perduoti vaikams ir pa
galiau, peržengęs penkiasdešimt 
metų amžiaus pamatė, kad jis 
iš gyvenimo dar nieko neturėjo, 
na, ir pasileido naudotis gyve
nimu, pradėjo naudotis turtais 
ir vaikams paliko ... vėl vien 
skolas, vergiją.

Sakau, teisingai ar ne, bet 
Trockis buvo tos nuomonės, 

| kad pasaulio išganymas gludi

(Tęsinys)
stalinizmas daro sutartis, 

tariasi, pasitiki ar ne, bet kiek
viena sutartis jo padaryta su 
buržuaziniu pasauliu išeiną ano 
naudai. Faktas, dabartine jo su
tartis su hitlerizmu, jo šokinė
jimas kartu su pasaulio fašizmu 
grąsinant silpnom valsiybč.ėmr 
piešiant jėga pasinaudojus.

ir ne kas kitas, kaip staliniz
mas turėjo rūpesčio su Trockiu 
ir norėjo jį pašalinti iš gyvųjų 
skaičiaus, nes jis vienas pasili- 

l ko ištikimas tam, ką skelbė tie, 
kurie šiandien visa lai pamynė.'

Tai nauja dėmė ant stahniz-1 
ino, kuri, žinoma, jam nebaisi; i 
nes jau vienas faktas, nuvesti

Į visus šunkeliais yra tokia dė
mė, kuri verčia vėliau daryti 
visa kita.

Stalinizmas gali aiškintis, ga
li teisintis, bet kiekvienam aiš
ku, jog Trockis žuvo dėka jo, 
dėka jo agitacijos prieš vienin
telį, kurio negalėjo nuteisti 
dirbtinais, teatraliais teismais, 
kurio neįstengė papirkti auksu 
išspaustu iš Rusijos ir kitų pa
vergtų tautų.

II.
Nėra žmogaus, kuris neklys- Į įaba«' 1’artZ‘pasUukJjime 

tų, kaip lygiai ne kiekvieną bllsiluoms kartoms. ši karta tu- 
Į klaidatikį galima pavadinti sa- U žuli kovodaina> turi žuti 
vanaudžiu. Ne čia vieta, jau vargdama> kad ateinančios kar- 
kaip anksčiau sakiau, nagrinėti tos jau gaIčtų šick (iek pajusti 
kiek teisingos_ buvo Trockio laim^ Trockis reikaląvo 5avęs 
skelbiamos idėjos, kaip butų išsižadėjimo, politinio asketiz-x 
pasaulis nuėjęs, jei vieton Sta- mo> gj dabartiniai vadai pano- 
lino butų buvęs Iiockis, bet rgjo patys pasinaudoti gyveni- 
leikia visgi pripažinti, kad dau- mo gėrybėms, nors dėl to jj.ei- 
geliu atžvilgių jis buvo teisiu- nan&os kartos vėl prieitų prie 
gas, daug kartų jis geriau nu- bangoto.
spėjo ateities kelią ir jo nuiody- Trockis neieškojo kompromi- 
tu keliu ėjo daigi jo priešai. sl^ ncs kompromiso nebuvo, 

Negalima viso to atpasakoti negalėjo būti, kuomet reikalau- 
tvumpame straipsnyje, tuo la- jama aukotis dėl busimų 'kartų, 

Lbiau veikiant dar tragiškam kuomet sprendžiamas viso pa- 
faktui, ir norisi čia tarti kelis šaulio likimas, 
žodžius vien kaip asmenį, as- Jį ištremia...
menį ir veikėją, kokių mes Jis nenusileidžia. Jis pasilie- 
daug turime ir kurie laikui bė- ka tuo pat...
gaut keitėsi ir tebesikeičia gy- jfcm grąsina...
venimo stumdomi. Jis nenusigąsta, nekeičia, ne-

Trockis tikėjo diktatūra, rodo tiems, kuriuos šaukė vie- 
Trockis tikėjo tuo tariamu ko- nam, dabar kitą veidą, 
munizmu, kuris rėmėsi jėga ir Ir jis žūva ištikimas savo įdė
ta jėga turėjo išplaukti vien iš Į joms, 
darbo klasės. Jis buvo ortodok
sinis marksistas, kuris nenorė
jo keisti tai, kas buvo Markso 
nusakyta, tik viename dalyke 
jis keitė — kovos metoduose, 
prisitaikydamas prie dabartinių 
apystovų.

Jis tikėjo^ vien darbo klase ir 
visa kas ne ji — jam buvo trep-

CINCINNATI, Ohio, spalių 
d. — Apeliacijos teismas šian
dien nagrinėjo kelis mętus be<- 
sitęsiančią bylą ir pripažinę 
Fordą kaltu. Teismas pripažir 
sta, kad Ford kaltas cįėj 1937 
m. gegužio 28 d'enos įvykusiu 
sumušimų River Rougę fabri
kuose. '

Teismas nutarė, jog Ford pri
valo priimti atgal įdarbą 22 pa
šalintus darbininkus. Ford gar 
Ii atleisti tiktai viepą dąębinių- 
ką Tomkov, kiti privalo bątį 
■priimti darban.

$

99

Gi

liena. Ir šis nepaprastas klasi
nis pasitikėjimas vien darbinin
kais, vertė jį žiauriai elgtis su 
visais, kurie to kilmės bilieto 
neturėjo ir kuriuos jis skaitė 
galimus, gyvenimui veikiant, 
nukrypti. Jis tiesiog fanatiškai 
tikėjo pramonės proletaro nelie
čiamybe, nekaltumu. Jis nepa
perkamu niekuo, nei auksu, nei 
kitonišku gyvenimu, skaitė vien 
proletarų kilusį fabrike.

Kad ta vadinama proletarinė 
diktatūra Rusijoje dar Trockitų 
esant, pradėjo virsti grynai par
tine diktatūra, jis neskaitė pa
vojingu, nes skaitė, kad vienip- 
teįė grynai pi?o|ctarinę partija 
kaip fca#tą^ yra komunistai ię 
jeį joj# nebus įsilcidžiavią svę< 
tiltas klasinį elementus — ko
munistu partiją
vięn proletouie W jau visą to* 
dė& negalės nuo (o ke-,
lio^ kuris darbo, klasei. pągįirtąą 
mąrksizmo teorijoje.

Jis labai bijojo baltarankių 
įtąįkos ir skaitė W“
giųiimo simptomu. Jis bijojo 
taip pat kilmės
inįelig^u^jjOs, Kuri ąyvcųiiųą 
kitoniškai suprato, kuri galėjo 
sustoti pusjftųįęlėjfc. pagijai* 
bepl kiek gyvenimo. sųlygęyųs.

Jis ngįat®ttgė eiti tųa keliu

Tame jo kaip asmens ir po
litiko didybe. Mes istorijoje tu
rime daug pavyzdžių, kuomet 
vienam buvo šaukiama kovoti, 
o vėliau vadai pąsiteukuidaYą 
kuo kitu. Tuo keliu nuėjo Sta
linas. Trockis nekeitė, jis pa
sakė ir pasakė tai, kuo likėjo 
ir nuo šio kelio nenuėjo.

Manau netenka priminti skai
tytojui, jog Trockis butų as
meniškai daug pelnęs ir geriau

vienon ar kiton pusėn, bet jis 
savęs neišsižadėjo ir žuvo kaip 
revoliucionierius, ištikimas sa
vom idėjom, žūdamas už jas.

O lokių labai maža, gi tokių 
labai daug reikia, jei mes nori
me iš šio dvasinio bankroto iš
eiti, kuriame jau tiek amžių 
klaidžiojame.

Visos revoliucijos nepasiekė 
savo tikslo vien dėl vadų išga- 
miškumo, jų išsižadėjimo, jų 
noro pasinaudoti tuo, ką jiems 
patiekė dabartinis momentas.

Proletariate* antudm aukotis, 
jis aukojasi, jfc sutinką gąluti- 
ųai paaukoti, ištisą kartą, kad 
tik ateiti^ butų šviesesnė, nes 
tokia jo, iatoriptf Užduotis.
. Bet... įU apijaunamas, suvi
liojamas, m^unu^mas, kuomet 
kiti pasiekę savo.

U’ todėk jei ne dėl jo peliti
nių įsitikinimų, tai kaip pąvyz 
dingas vadąs, kaip asmuo, turi 
ir pasiliks amžiams Trockis pa- 
vysd&u.

(GALAS)
J940—VIII—23d.

(GAUS)

t<*sc krfcųtuv&ie, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

J
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ROMOS KATALIKU BAŽNYČIOS KUNIGU 
HEROJIZMAS

“Draugas” spalių 4 d. 1SMO 
m. padavė pavyzdį, kaip tūlas 
francuzų kunigas G. Thierry 
(PArgenlieu, tarnavęs laivyne 
kapitonu, pasižymėjo nepapras
tu didvyriškumu. Jis tą savo 
didvyriškumą, parodęs Dąkttf 
uoste, Afrikoje, kur geneioląs 
Charles dę Gaulle su pagalba 
anglų norėjo paimti tą uostą.

Kad kartais pasitaiko patrįo- 
tingų žmonių ir Romos katali
kų kunigų tarpe, tai čia nieko 
ypatingo.. Juk jie tokie visi tu
rėtų būti, nes yrą gerai apšvies
ti, turi lengvą pragyvenimą iš 
savo tikinčiųjų tautiečių-. Kad 
taip nėra, tąi mes pamatysime 
vėliau. *

Kad tokioje didelėje laiboje, 
kaip francuzų (francųzų yęą 
apie 40 mihjęnų, Frakcijoje) 
pasitaiko vienur kitur vienus 
kitas patriotingas kunigas, tai 
dar iš to negalima darytį išva
dos, kad visi romiški kunigai 
ir visose tautose yra didėti pa
triotai ir herojai. Tačiau “Drau-

gas”, pažymėjęs šitą atsitikimą 
apie tą francuzų kunigą, daro 
šitokią išvadą: “Bet ne tik 
pranzuzų, bet visų kraštų kata
likų dvasiškiją, kai iškyla ęeir 
kabąs pasiaukoti savo taųtaį 
drąsiai, dirba įr kavoja*. 
sižvelgdama į save/’

Taigi, iš šitQ viem? frąnęųzų 
kunigo pasižymėjimo “Draur 
gas” jau sako, kad visų tautų 
romiški kunigai yrą patriųtai ir- 
herojai. Argi jie y»ą tokie- 
patriotai ir herojai? Sitai, dubar- 
visai neseniai Amerikos J'ungtir 
wų Valstijų kongresas pravedė 
priverstinos konsk.ripoROą 
tymą. Tas, kaip visiems yrą žir 
noma i.ę sjuprantąma, yrą būti-, 
nąi reikalinga šalies saugimiul

■
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John Rasinski, 57,
Puolikas, 49

Justin Zalecki, 26, 
phinę Stankus, £2

Frąnh, Misunag, 39,
O’Brien, 24

Alphonse Waichunas, 24, su
Auna Lisauskas, 19

JoąfcldK Prohaska, 40, su He- 
l<m 2$

Garimu Lenart, 25, su Wam
Ją Kmek, 22

J-osųph Jankumis, 26, su Rose 
iPaj^dj^ U
i Kujpą, 21, su Genę-
vieve ReypoJdą, 19

’ęikalauja
PerskUu

Gertrude Willauczarus 
.Vlax WUtauczarus

narna saulė,, bet ne bHevaą. o 
tikrenybių visa RonM katali
kų bažnyčią garbinu sąųų,. tik 
jų i^xUU$į j$ sanų, uUuebo- 
rriMj^. kuri$ įdeda į utonatran- 
ęijią, padą-
įryų sųųįfe p$vU&U (į^krita),. 
Komunija, . j kurią .1 įdeda į tą 
nioiistrąnriĮią, tąipgi yra’,apskri
to pavidalo.' /:?;!'

Bet Lietuvos kunigija buvo 
i tokia žliba, kad j i nesuprato 
Lietuvos žmonių patriotinio 
troškimo ir nuleido jiems tai 
parodyti savo bažųyčioąe. Vie
toj ugdyti žmonėse patriotizmą, 
'tai Lietuvos kunigija jį mari 
no> ir neige. Na, ąr- tokie žkbiąl 
igąlima vadinti patriolais ir ho- 
vojais?' Kaip neką beskl o, vis 
'dėlto reikia pripažinti, kad len
kų kunigai, kad: ir romiečiai, 
yra daug sykių paįriotiškesni 
už mūsiškius lietuvius, rom š- 
kus kunigus. Tą galima patvir
tinti: pažvelgus ęįa pat. f Ameri
kos ląnkų katalikų gyvenimą, 
ko betgi negalima pasakyti apie 
lietuvius Romos kątaMkųs kuni- 
;gus,<1 Musų lietuviai iRoinos ku
nigai galvatrukč ais yayėia be" 
Luvlus į aiijųšr— tai, tą u. pat
riotai . ir b.ęrojai 1 ■; ,

(,■ Pęrbųno^ąrgąs,
p f» • t , ’ / • . ’ ■ ' t J**’' l ;Į
“Perdaug Alinių

už laisvę, už žmoniškumą, už 
geresni ’ šmotelį duonos? O juk 
Romos katalikų bažnyčios ku- 
lŲgiją, kurios, priešakyje stovė
jo; generolas Franko,, buvo pą- 
ąikvietiisi ąpje 8Q,QOO vokiečių 
nacių ir apie 160,000; italų fą-

•/ /• . .. 
j - Ispanijos žmonių nelaimei, 
Anglijos lordai i.r Frąhcijos 
didturčiąi beį visokie fabrikan- 
laį nematė reikalo pagelbėti Is
panijos. rcpub]įkonams, o leido 
[aimeti fasisląnią, Tąd dabar jie 
gauna tinkamą ir užtarnautą 
atlyginimą nuo, nacių ir fašistų. 
Frakcijos jau nebėra, o Angli
jos lordai turi slėptis pože
mių urvuose nuo tų. pačių ną- 
ęių ir fašistų, kuriems jie leido, 
įsigalėti ir laimėli Ispanijoje.

Galop, pažvelkime į musų 
; komunistų užgrobtą Lietuvą. 
Ar daug teisingiau elgėsi lietu
viai Romos katalikai kunigai, 
kada jie buvo galioje? Išreika
lavę iš; lengvapėdiško Romos 
kunigijai pataikaujančio Lietu
vos prezidento Smetonos viso
kių sau lengvatų ir privilegijų, 
jie kitaip, tikinčius arba visąi 
netikinčius visokiais budąia 
persekiojo, ir tiesiog verste vęr- 
tė įvairius, vą<Wžioą pgyęjįgųmia 
vartoti diskrimin>aQij^ prieš. $ę- 
kątalikus. Kur ir kame Licįu-. 
vos kunigai pąsfcodc dicląlifti^ j f 
pątrioltąis ir lietojais?

Kai Lietuvai rusų komunįs- 
tą-i buvo laikinai grąžinę- Vil
nių ir kaj lietuviai, patyrę jog 
lenkų kunigai visur leidžia baž-

nuo
agresorių užpuolimo. ISa, ar- 
manote,, kad musų. AmerAko^ 
Romos katalikų kunigiją šjjtą 
tautos ir valstybės apgyiwo> 
priedermę sutiko, ęamiąj, pa-z 
lankiai? Viąai ne, Amerikos po
nios. katalikų . kardįnolai ir 
vyskupai tuojau kreipėsi į val
džią, kad butų paliuošuoti nuo 
kareiviavimo prievolės visi se- 
minarijų auklėtiniai, visi vie
nuolijų broliukai, ir kunigai. 
Suprantama, valdžią ri,nk.miWs 
politikos sumetimais, neąoi-ędn- 
Ria pyktis su romiškoj bažny
čios vadais sutiko tuos vįąua 
tikybinių dąlykų studentus pą- 
liuosuoti nuo karei viąvimo 
prievolės. Sykiu, sųprantąma, 
turėjo paliųosuoti ir kitų tiky
bų studentus nuo kariuomenė
je tarnavimų priedermės.

Kada ateina reikalas ginti 
ląutos nepriklausomybę, ir ką- palaimintas gen. 
da vieąa tos tąutos menkutė Ispanijos žmonių r kraują; 
klasė pąieįkajaują sau išimties, tik jam ėjo į pagalbą visi kuni-r 
kąd ji butų paliuosuotą nuoĮgai ir viępuojai, bet jis dar 
tos priedermes atlikimo, taj I pasikvietė. Italijos fašistus ir' 
čia jau pąsireiškią privilegiją. ĮVokieti j ps nacius. Tik reikią 
Tokias panašias privilegijas Ro-. .pugąlvoti, kokia ta kombiiiaci- 
mos katalikų bažnyčios kunigi- ją buvo, kuri triuškino Ispani
ją buvo pęr ri’Utmęęius įšąįkor j°a rep.ųbljkoniškos valdžios jė- 
vojusi sau Europos šalyse ir- ga«< Itąlijos, fąšįstai, kurie sa- 
vriur, kur tik ji pasidarė bent ve vądjną gorąis katalikais, ir 
kiek skaitlingesnė už kitas vį- TiitJerio naciai, kuriuos juk po- 
.suomeuės klases, Na, ar tokįslpAežiųs buvo pasmerkęs. O, vis 
.Romos katalikų bažnyčios, kum;- dėlto, kad# jie ėjo kariauti su 
.gijoą. pasielgimas, čia pądąęO/U6^^-^ Ispanijos valdžią, Ro- 
nors kokią žymę patrlotįškiuno mos neklaidingas popiežius 
ar Kerojjškumo? juos visus laįnimo ir ragino

Ir kodėl turėtų būti tię t,ųk&- ąmnušti republikomš’
-tąąięįąį Romos katalikų bažny- kąjų valdžią. Kodėl popiežius 
icias seminarijų studentai pa- ta>iP- darę, gal n# vienąs pą- 
Jiuosujoti nuo, ka^eiviąvimo, o,UUąųąti? Ogi dėl to, kad ne- 
studentąi, einą į daktarus, ą<p kląidjugoji Ęomos katalikų 

--------------------‘ ---- . bažnyčios kunigija norėjo iš
gelbėti savo; per šimtniečaits 
pasisavintas privilegijas. Neno
rėjo, pravarti m.Užiniškns. žemei 
plo.tus, miestuose šimtus namų,

[įmonių, už kurias nemokėjo, 
valstybei jokių mokesčių.

Čia kai kas pasakys, kad ro
miškieji kunigai kariaudami u^ 
generolą Franko daugelyje vie
tų pasižymėjo,( pasirodė hero
jais. Taip, jie kariavo, tačiau 
Ue už Ispaniją, bet už savo pri
vilegijas. Ar yrą galimą juos 
Siavadinti patriotais ir herojais, 
eį jie pasikvietė iš svetimų 

valstybių Šiintųs tūkstančių ka
reivių, kad galėtų nugalėti są-

ART AMBROZ
SAęĘTX CUNIC ĄNB. F1LHNG STATION

50th St. & Western Avė.
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^ANDA»U RE® CROWN GĄZAS. IR .ISO,-VIS. ALIEJUS 
Naujos žemos Kainos už Gapą, Aliejų ir Greitą Auto Taisymą.

BREKIŲ TAISYMAS "
Daug. Kasų

MOTOR SWĄY 
ALIEJAVIMAS

MOTORO TŲNR-ŲB^’
$1 ir aukščiau.

MOTORO VlTALlZACnA DABaH

12 RATŲ DĖRlRlMAS^ 
ratų ** d ae ans avim ašT 

$1 yž vieną.
ŠV1E8V TĄSYMAS IR 

derinimas. Porą $1.0ą 
BETERftSATG A^VINIMAS 

su renda.

TIK

M Q. kilų parijų studentai 
tos privilegijos neturi? Taipgi 
dėl visuomenės yra daugiau 
ųeikalingi kitų profesijų žmo
nės, ųegu kunigai. Tai kodėl, čia 
turi būti išimtis, daromą? Ko
dėl ta nelygybė yra bandoma

Todėl čia tai ir pasirodo vi
soje savo nuogybėje Romoą 
katalikų kunigijos patriotizmai 
ir herojizmas. Romos katalikų 
kunigija, kur ji nebūtų, kokio-, 
je valstybėje ji tik įsigali, vj- 
suf ji sau reikalauja privilegi
jų, specialių lengvatų ir t. t.

Paimkime nelaimingąją Ispą- 
niją. Per tris metus popiežiaus 

r Franko liejo 
ne

t i, tai buvo pradėję reika auti, 
kad butų leistas giedoti Lietu
vos himnas Lietuvos bažnyčio
se. O ką į tai atsakė Lietuvos 
vyskupui? Jie paskiri,, kad 
“Lietuva Tėvynė Musų” nega
lima esą giedoti, bažnyčiose dęl 
to, ka.d, girdi; Lięluvos himne 
nęsą paminėtas Dievo, vardas. 
Tai tokiais pasirodė Lietuvos 
Romoą kątalįkų bažnyčios vys
kupui patriotais, ii- herojąis. 01 
kaj dabar rusų kųmuuistąi, už
grobę visą Lietuvą, įsakys gie
doti internacionalą, tai musų 
patriotai ir herojai kunigėliai 
giedos ir internacionalą bažny
čiose, o betgi Lietuvos himnų 
jie atsisakė giedoti.

Svarbiausia priežastis Lietu
vos Romos katalikų bažnyčios 
kunigų ątrisąkyino gįedpti L’ę- 
tuvos himną buvę tąęiamus, ųę- 
buviiPie^Q Va^dą ‘Į^jętuvoŠ' 

Įvo tautos žmones, kovojančius himne. Git’di,. ten esąiiti gąrbl- 
rrr-r

jBijoją Kariuomenės, 
Nusižudė

$4 metų Harr-y Lindblom va
kar pasikorė susirūpinęs, kąd 
jį gali pašaukti kariuomenėn. 
Jų kunąs buvo, atrasiąs gaso- 
Hno stųtyj.,. ądręs.u; 2’U8 Green- 
d-ęąf, Ęyan&tone, kurią veljoąis 
ližląikėv Gyveno, ąd. 6020 Crąjn 
įtreet, Morton Grdvę.

ItlUVy'HJ'H Ht'H R I1 U. » !>T- 
Tel. CICERO 5^06

C.&M.PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam guriausi ir 
stipriausi

FOX BĘAD ALŲ 
Vynai-jLikieriai-Garimai 

į visas miest« i^lis.

!

Kalbėdamas miesto tarybos 
laisnių komisijai vienas. Nichor 
las Ėašk' pareiškė, kad: Ghicą- 

;gQj. yrą. pęrdapg'ąljpįų. Jų tur 
retų bu li iki 1,500į mažiau ne
gu . dąbąr (viąę ^2į<4.’ 

■ Ląą.k yrą .ąękEątorios Liauor 
Pęąleją’ Ąsąotf&tipjų. kuri tų-ri 
Ksųę^gaų ząvųsi ąlųdžly ąaVmįPr
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SPECIALUS PRANEŠIMAS

A, F. GOMIACOFF
Rusiško Baleto
SOKIVMOKYKLA

ęp. WA^a ąvę.

Ft1 ‘)/! A HĮTOĮB ; - .V'JVT

, ■ ■ f ■

Č.atyar

-»A'i

oręąnizųojąrne BaletoMę§ ............ rr ____
grupę iš gabių vaikų, nuo 7 iki 

■ įg metų ajrnžiaMS, ir siūlome spe- 
oialg grupjąę kąiąą- įdomaujan
tys Baleto, šokimu yra kviečiami 

; prisidėti. 1
Apribotas Priėmimas
Tel. HARR1SON 8959
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Padėti Pinigai, kas Mėnesi P*i*š neš Nuoštaptį Nuo 1 Diepof

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
Atsargos fondas virš - M00,000.00 
Dabar Mokame 3^%- Už Pą- 

i dėtw Piųigua. Duodąm Paskę- 
; lą$ Ant Namų. 1 ftį 20. r^t,

5031 W. Roosevelt ftd.
CICERO, ILL.
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SVEIKATOS KLINIKAS

Xs,ms...... *13.50
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raudongyslių nn 
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• Greita. Pagelia .......
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DOUGLĄS P ARK HOSĘITAL 

‘1900 S. Kedzic Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS
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FOTOGRAFAS

Studija įrengta PU* 
męs rųšięs ?u rąo- 
derniškomis užlai
domis ir Rojlywood, 
Šviesomis, Darbaą 
gąrantuotas.

420 W. 63rd SL 
TęL ENG,
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UOAHRNMENT 
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i PASTABOS

Turi 3,000 Žmonių 
“Šeimyną”

Šią savaitę vaikai parsineš 
namo korteles, ant kurių bus 
pažymėta tam tikrais laipsniais, 
ką vaikai ątsiekė mokykloj per 
pirmas šešias savaites šio ber- 
tainio. Pradinėse mokyklose 
vaikams yra duodamos korte
lės, o aukštesnėse — knygutės 
vadinamos “course book”.

Jeigu mokytoja duoda stu
dentui žemą laipsnį, tai tam 
tikroj vietoj yra įrašyta prie
žastis vaiko nepasižymėjimo. 
Tėvams reiktų tuojau patirti, 
kaip išspręsti šią problemą, nes 
bertainio gale yra pervėlu vai
kui pavyti kitus studentus, ku
rie tinkamai atliko savo uždud- 
las lekcijas.

o a a
Statistikos tyrinėjimai paro

do, kad daugiausia nelaimių at
sitinka pėstininkams, kai jie 
mėgina eiti skersai gatVės per 
vidurį. Yra daug saugiau per
eiti gale gatvės (kampuose). 
Tėvai turi kooperuoti su moky
tojomis viršminė'.oms ž’noms 
suteikti ypatingą svarbą ir vai
kams tinkamai priminti.

Taipgi reikia pamokyti vai
kus neiti skerskampiai, bet ly
giai nuo vieno kampo iki kito, 
sekant šviesas arba tą ypatų, 
kuri kontroliuoja gatvės perė
jimą. j

Ypatingai pradinėse mokyk-, 
lose yra išrinkti tam tikri vai-)

kai iš aukštesnių klasių, ■ vadi
nami “patrol boys”, kurie rūpi
nasi vaikų perėjimu skersai 
gatve. Vaikai turi suprasti, kad 
jie privalo klausyti šių vadų, 
nes jų (vaikų) saugumas ir 
net jų gyvastis gali priklausyti 
nuo jų paklausimo.

» » »
Šiomis dienomis eina rinki

mai pinigų dėl raudono kry
žiaus draugijos. Yra gerai vai
kui aukoti šiai draugijai ne tik 
dėl to, kad šitas rinkimas yra 
vertas paramos, bet kad vaikas 
priprastų atjausti nelaimingus 
žmones ir kad vaikas, kol jau
nas, būdamas saumyla, pradė
tų kreipti dėmesį nuo savęs ir 
pradėtų žiūrėti į savo aplinky
bę ir į visuomenę. Aukojimas 
šiam tikslui sustiprina vaiko 
charakterį ir budina bei stipri
na jo kilniuosius jausmus. Ge
riau butų, jeigu vaikas pats už
dirbtų savo duodamą auką ar
ba kad kolekcijai užleistų jam 
skiriamus pinigus dėl kokio 
žaislo ar taip labai norimo da
lyko.

Ne tik vaikams, bet ir vi
siems reikėtų aukoti raudonam 
kryžiui, nes pinigai yra labai 
reikalingi ir dėl daug gero yra 
naudojami, ypatingai šiomis 
dienomis, kada visas pasaulis 
nėra pastovus. Jeigu nuo ma- 

fžens nepradėsime atjausti ki
tus, tai ko galima susilaukti iš 

1 suaugusių?

Lee August—Leocadia 
Augustinavičiutė

Ši panelė yra visai jauna, be: 
ant jos pečių guli atsakomybė 
kuri butų sunki ir kur kas se 
nesniam žmogui.

Ji yra vyriausia dietetikė di
džiulėj Illinois valstijos ligoni
nėje, kuri randasi Peoria, III., 
mieste (t. y., Peoria State Hos- 
pital). Jos globoj yra apie 2,600

įnamių bei tarnautojų, ir jos 
užduotis yra prižiūrėti, kad 
kiekvieną dienų kiekvienas tų 
ligonių bei tarnautojų gautų 
tokį maistų, kokio jam reikia 
sveikatai atgauti ir palaikyti. 
Vienam reikia skystimų, kitam 
riebalų, trečiam krakmolų, etc. 
Sunkiai serganti^a. ligoniams 
reikia vienokio, sveikstantiems 
— kitokio maisto.

SIS TAS IŠ LOS 
ANGELES

Vieną sekmadienio popietį, t. 
y. rugsėjo 22 d. buvau pakvies
ta į Los Angeles Lietuvių Mote
rų Labdaros klubo susirinkimų, 
kuris įvyko p-ios Onos Račkau
skienės bute. Kadangi susirin
kimas buvo pirmas po vasari
nių atostogų, tad nepasižymėjo 
skaitlingumu. Bet užtat rodė 
narių rimtą susidomėjimų klu
bo reikalais.

Pasirodo, kad šis moterų klu
bas jau gyvuoja trejus metus, 
tačiau dar neturėjo nei konsti
tucijos, nei nustatytų užsibrėži- 
mų, bei obalsio.

Paskutiniame pavasario susi
rinkime buvo išrinkta konstitu
cijos komitetas, susidedąs iš 
trijų narių — p-ių O. Lužienės 
(rytiečiams geriau žinoma kai
po Ramanauskienė), B. Star- 
kienės ir p. O. Račkauskienės 
šios klubo narės laike vasaros 
atostogų paruošė klubo konsti
tuciją ir ryškesnius užsibrėži- 
mus.

Daugiausia susirinkimo die
notvarkę ’ užėmė svarstymas ir 
apkalbėjimas minėtų klausimų. 
Verta pažymėti, kad visos klu
bo narės turi savo opinijas (ku
rios, aišku, yra skirtingos) ir 
nesivaržo jas išreikšti. Tas, frian 
rodos, yra girtina, nes čia na
rės turi progos išreikšt tavo 
mintis, arčiau susipažinti sli 
bendra organizacijų veikimo ei
ga ir t.t.

Tiesa, gvildenant kai kuriuds 
konstitucijos punktus, galėjo 
prieit prie argumentų, bet pir
mininkės p. šereikienės jau pri
tyrusi ranka viską vedė sklan
džiai. Galutinas priėmimas konu 
stitucijos dar palikta sekančiam 
susirinkimui.

Baigus svarstyti klubo reika

lus, p-ia Račkauskienė pavadi
no klubietes skaniais pietumis 
ir Californijos vynu. Žinoma, 
tuomet jau buvo atvykę ir klu- 
biečių vyrai, tad visi drauge 
linksmai pasišnekučiavę sakė 
labanakt.

Mane tikrai maloniai stebina 
toks nepaprastai gyvas p-os Lu
žienės ąktyviškumas. Juk ji yra 
viena iš pirmutinių lietuvių 
moterį) veikėjų. Pavasarį (ro
dos, gegužės mėnesį) ir man 
teko .dalyvauti apvaikščiojime 
p-ios Lužienės 75-to gimtadie
nio. Tuomet ji mums pareiškė 
esanti 75 metų jaunuolė. Ir ji 
tą pareiškimą patvirtina savo 
veiklumu, energija ir patvaru
mu. širdingai linkėtina š’ai 
energingai veikėjai dar daug 
daug metų darbuotis lietuvių 
judėjime! Adelė

Ji turi prižiūrėti, kad virš 
3,000 žmonių kiekvienų dienų 
gautų gerai pavalgyti tris .kar
tus į dienų, ir gautų sveiką,

MADOS
Veda Nelda Gražinte

Paskiausios rudeninės ma
dos rodo daug įvaiiių sijonėlių 
ir bliuskučių. Kuomet sijonas 
ir bliuska yra suderinti, atro
do lyg suknelė. Be to dar ga
lima dėvėti juos kel ais budais. 
Tą pačią bliuskutę galima dė
vėti prie kostiumo (siuto) ir 
sijono su kitomis bliuskomis it4 
sveteriais.

Medžiagas naudoja įvairiau
sias, bet viena populiariausių 
yra ta senoviška medžiaga, va
dinama “alpaca”. ši medžiaga 
yra lengvutė, bet nesiraukšli. 
Žinoma, aksomėlis “velveteen” 
yra šilčiausias dėvėti šaltyje.

Sijonai gali būti šešių ir net 
aštuOnių palų, arba s’aurų 
kvoldukų, kurie yra nusiūti ik' 
pusės sijono, kad galėtų duoti 
laibesnę figūrą dėvėtojai. Spal
vos yra visokiausios, priskal- 
tant juodą ir rudą.

nos butų ta pati, tai įėjus į ru
tiną darbas gaį butų ir nesun
kus, bet čia kiėkyiehą diehą die
tas reikia įvairinti, nes tos pa
čios patrovos diena fš dienos 
gali ir sveikam iki kaulo įgris
ti, nekalbant apie ligonis.
Iklšiol Tokios Klaups Nbpadarė.

P-lė Augustinavičihtė taipgi 
turi (tris mėnesius iš anksto pa
ruošti maisto rekvizicijas ligo
ninei trijų mėnesių periodui, ir 
turi viską taip , apskaičiuoti,

maistą. Tai darbas, kurį gali 
gerai įvertinti tik šeimininke, 
gaminanti maistų didelei šei
mynai.

Chicagoj gimbsi lietuvaitė
P-lė Leocadia Augustinavi

čiutė, ligoninėj žinoma vardu 
Miss Lee August, yra Chicagoj 
gimusi lietuvaitė. Jos tėvai, pp.

Šio Skyriaus Bendra 
darbe Grožio

Son ja

( š Vandos d.enoraščio)

Ona M. Schultz

ir neperdaug ir nepermažai. 
Mat, ligoninė, kaipo valdiška į- 
staiga, veikia po taitl tikru au
torizuotu, aprubežiuotu biudže
tu, kurį gali pakeisti tiktai le- 
gislatura. Klaidą apskaičiavime 
padarius reikia kelių savaičių 
laiko jų atitaisyti. Tad klaidos 
tokiame dalyke yča labai pavo 
jingas ir nedovanotinas dalykas,

Dar kitas p-lės AugUstin .vi
elutės uždavinys yra prižiūrėti, 
kad virtuvė visūoilfėt butų kuo- 
ligieniškiausiai užlaikoma. Mil

žiniškų ligoninę pavalgydinus, 
virtuvė kįelivįeną kartų yrą rū
pestingai išvaloma ir ji visuo- 
m(et tiesiog blizga.

Tai tokios yra jaunos p-lės 
Augustinavičiules atsakomybės, 
/i jaučiasi labai laiminga savo 
tarnyboj ir nemano, kad jos 
užduotys labai1 surikioš. Bet mes 
žinom, kad šešių žmonių šeimy
nai maistų gaminti yra neleng
vas darbas, o tirš 3,000 žmo
nių “šeimynų” turėti — tai at
sakomybė, , kurių retai kas no
rėtų sau užsidėti. J.

Parinktine kosmetika mote
rims, kurios moka atskirti. Pa
tarimai kaip naudoti kosmetiką, 
kad atrodytų natūrali.

Veido pata symai ( ‘cor.ec;- 
ive facials”) .

Ona įsteigė savo groi.io sky
rių prie jos sesutės, nuo seniai 
gerai žinomos veikėjos, Maiiu 
tės Stanelienės firmos, kur. yra 
žinoma kaipo:

WARINANCO BEAUTY 
PARLOR

184 Elmora Avenue,

(Tęsinys)
Štai jums pavyzdys, kokias 
terš bailios”.
A, ką dabar sakysit?”
Taip, šituo atveju buvo 
yta drąsos, bet tai tik
ras atsitikimas, o bendra:

pa-
ar-

Veda-NINA
Korsetas yra pamatas jūsų fi

gūros. Jūsų drapahų geras ar 
blogas pritikimas daug priklau
so nuo gerai ar blogai pritai
kinto korseto.

žurnalistė

na prie Benton Harbor, Micbi- 
gane, kur turi gražų vaisių 
ūkį. Ji yra giminaitė “Naujie
nų” antrojo redaktoriaus ir 
knygvedės pp. Kostanto ir Ju
lijos Augustų.

Prirengiamuosius mokslus iš
ėjusi Michigane, p-lė Augusti- 
navičiutė įstojo į Ghicagos uni
versitetų dietetikos kursams. 
Po kelių semestrų ji persikėlė 
į Michigan State University, 
Lansinge, Michigane, ten moks
lus baigė ir gavo dietetikos 
laipsnį. Vienų metų praktikai 
ji tarnavo Chicagos Mercy li
goninėj, netrukus po to gavo 
tarnybų Illinois Central ligoni
nėj, o vėliau persikėlė dirbti į 
Toledo, Ohio valstijoj.

Iš ten jį vėliau persikėlė į 
Peoria, III., ligoninę, čia trum
pai ėjusi eilinės dietetikos parei
gas, p-lė Augustinavičiutė pa
sekmingai išlaikė specialius ci- 
vilės tarnybos (Civil Service) 
kvotinius ir netrukus gavo vy
riausios ligoninės dietetikės vie
tą.

Aišku, ji pati maisto negami
na, bet ji turi paruošti recep
tus kiekvienai patrovai (pavyz
džiui, kiek ir ko reikia 180 Čiai 
galionų ledų (ice cream) ), nu
rodyti virėjams ir kepėjams 
kaip maištą greitai ir ekonomiš
kai pagaminti, kokias porcijas 
įvairiems ligoniams reikia duo
ti, ėtc. Jeigu dieta diena iš die

Reta suaugusi moteris yra 
tiek laiminga, kad jai nereikėtų 
dėvėti korsetas. Todėl, jeigu 
manote pirkti naują rudeninį 
“ensemble” ar šiaip tik sukne
lę, ‘visų pirma bukite tikra, kad 
jūsų korsetas yra tinkamas jū
sų tipo figūrai. Tik tada jūsų 
suknelė atrodys be raukšlių ar
ba įtempimo.

Niekuomet nedėvėkite korse
to, kuris yra per mažas ar per
daug suveržtas. Tas nepadarys 
jus menkesne, bet atbulai, iš 
šaukia visus trukumus jūsų fi
gūros.

Kada perkate korsetų, yra pa
tartina krautuvėje pasimieruo 
ti. Tada galėsite išsirinkti tų 
kuris geriaus tinka jūsų figū
rai. —ONA

Tikiu, kad didžiuma “Naujie
nų” Moterų Skyriaus skaityto
jų atmena pasirodymų šiame 
skyriuje jaunos žurnalistės p. 
Genovaitės Gu lahorn iš Los 
Angeles. Gal kai kurios statot 
klausimą, kodėl ji daugiau ne
aplanko šio skyriaus savo gra
žiais rašinėliais? Noriu tad jus 
supažindinti su Genovaitės 
skaudžiu padėjimu.

Dar ankstyvų pavasarį buvo 
padaryta p. G. Gullahorn sunki 
kaklo operacija. Viskas pavyko 
kuo puikiausiai: išbuvus vos 10 
dienų ligoninėje p. Gullahorn 
grįžo namo ir gražiai sveiko. 
Kaip tik pradėjo jaustis stipres
nė, turėjo lankytis pas dantistų, 
kad baigtų pradėtų dantų taisy
mą, kuris buvo sutrukdytas.

Dantistui gręžiant jos dantį, 
nežinia kaip paslydo gružių vč- 
lio adata ir perpiovė p. Gulla
horn didžiųjų gyslų, kuri jun-

“Ką “bendrai moterys”? su
šukau. “Moterys silpnos, mote
rys bailios, taip. Bet kur jus, 
Vyrai, jų.s drąsus, stiprus, kur 
jus vedat pasaulį su savo drą
sumu? Vyrai drąsus — ir už
tat karai nesibaigia. Niekas ne
sakys, kad dabartiniams valdo
nams trūksta drąsos, bet kas 
iš to — karas, karas ir karas! 
Kraujas, ašaros teka kaip van
duo; žmogaus gyvybė menkiau 
vertinama negu musės; silpnie
ji ir mažieji skriaudžiami ir 
smaugiami... Ne gana vien drą
sos, reikia dar kiek ir meilės. 
Bet meile verkdama nulėkė i 
dausas, o žemėj viešpatauja tik 
kruvinas kardas... nutilau, pa
ti susigėdus savo pasikarščia
vimo.

Bet niekas nesijuokė. Visi 
surimtėjo ir sus’mąstė. Kaip 
nesusimųstys? Visiem pasivai
deno karo Šmėkla, kuri tuos 
pačius jaunus veidus, esančius 
musų tarpe, apipils krauju, tas 
išdidžias tvirtas krutinės su
draskys, ir tas akis, dabar ta'p 
šviesiai ir linksmai žiūrinčias, 
užgesins...

“Neliūdėkit vaikai. Ateis ne-

laimė ir nešaukiama,” nutrau
kė musų m ntis Onutės moti
na. “Ar juoksitės, ar verksit 
— pasaulio likimo nepakeisi!. 
Kur muzikantai dingo?”

“Musų muzikantus katinas 
papjovė,

Ir atlėkė juoda varna, kau
lus išnešiojo,” 

sudainavo senutė Adomienė.
Kaip švelnus vėje’is, vidu- 

dien'o tyloj staiga papūtęs, su
judina sušlamina miško med
žius, taip ta jos dainutė išsklai
dė visų juodas mintis. Visi su- 
šnero, suklegėjo: jaunystė ne
moka ilgai liūdėti...

Muzikantai, norėdami paro
dyti, kad dar nėra katino pjau
nami, griebėsi instrumentų, ir 
kambary 
Dunojaus
supdamos visus iš realybės į 
svajonių ir užmiršimo šalį, kur 
nėra keršto nei pykčio, kur 
niekas neverk a...

“Kur gėles nevysta nuo 
šalnų,

Kur meilė negęsta nuo vė
jų šaltų, —

Tenai, mieloji, aš einu,
• Duok ranką, keliaukim 

kartu!”
> vidury šokio sudainavo Alfre

das, lyg 
tis. . ...

“Nėra
> “Yra”,

“Jeigu ir yra, tai aš neži
nau tako į ją,” atsidusau.

(Bus daugiau)

pasklido “Mėlynojo
bangos, nešdamos

atspėjęs mano min-

tokios šabes,” tariau, 
atsakė tyliai.

208-tos SLA MOTERŲ KUOPOS SIDABRI 
NIO JUBILIEJAUS PROGA

Atėjus Auditorium viešbutin 
trečiadienio vakarų,

Švęsti dvidešimts penkių me
tų veiklos sukaktį yra visuo- praeito 
met malonus dalykas. Bet, ka- kur įvyko kuopos jubiliejinė 
da tie dvidešimts penki metai vakarienė, kiekvienas tuojau 
yra apvainikuoti gražiais ir pajuto tą šeimininkių malonų 
visuomenei naudingais darbais priėmimą ir buvo nustebintas 
(kurie, pavyzdžiui, dabina 208- 
tos SLA Moterų kuopos istori
jos knygą), tai iš tikro

tuojau

v ra

Gerai Šeiminihkėm 
Žinoti, Kad:.

gė-Galima išimti pletmUs iš 
lių Vazų įpylus į vazą arbatos 
lapelius, pamirkytus actu. Jei
gu plėtmas sunku pasiekti, tai 
palikite tuos lapelius vazoj per 
naktį. Vėliaus išplaukite su šil
tu, muiluotu vahdehiu.

» » #
Beveik visas prakaito dėmęs 

galima išimti, jeigu pamirkysi
te sutėptą drapaną tvirtai drus- 
kuotame vandenyje prieš skal
biant. —Kaimynka.

galima nugabenti jų į ligoninę, 
aišku, ji nustojo neapsakomai 
daug kraujo, kas nusilpnino jau 
.r taip ne per daug pasveiku
sias jėgas. Kaip jos gyvastis li
ko išgelbėta, tai tikras stebuk- 
a§. Trimis atvejais buvo ban
dyta susiut žaizdų ir trimis at
vejais žaizda atsidarė ir krau
jo plūdimas pasikartojo. Paga
liau daktarai turėjo piauti kak 
le atidarymų iš išlaukinės pu
sės, kad tinkamai surišt gyslų. 
Per visų tų laikų ligonė, aišku, 
visai negalėjo valgyti. Buvo da
ryta net penkios kraujo trans- 
fuzijos. Taip tai ligonė kanki
nosi arti trijų mėnesių. Šian
dien tik buvo parvežta namo ir 
pirmą kartų man buvo leistą ją 
atlankyti.

Pamačius taip skausmų nu
kankintų jaunuolę, kaž kaip no
risi pykti ant tokio žiauraus li
kimo. O ji .šypsosi paskendusi 
baltuose pagalviuose lyg šešėlis. 
Kalbėti dar mažai tegali. Dak
tarai yra patenkinti išgelbėję

Prieš 25 metus grupė mu
sų veikliųjų moterų nusitarė, 
kad jos savistoviai gali veikti 
svarbius darbus. Kaipo paak- 
stinimą moterims organizuotis 
ir veikti, jos suorganizavo pir
mąją moterų kuopą musų di- 
džiamjam SLA. Pradėjus šį 
darbą, pasirodė, kad pritarėjų 
skaičius didinos, jų bendra 
veikla augo. Greitu laiku įgy
damos ir visuomenės simpati
jų. pritarimų ir jų darbų įver
tinimų, ši moterų kuopa atliko

bariu-
Pirmiausia atkreipė dėmesį 

visa siena, ant kurios, tarp di
deliu Amerikos ir Lietuvos vė
liavų (jas maloniai paskolino 
švento Kazimiero Akademija 
per Antaniną Nausėdienę), 
spindėjo gražios sidabrinės rai- 

(Tęsinys 7-me pust.)

Maistas
▼ėda MOKTA BUGUNB

Grybai Su
nemažai daug reikšmingų dar- LaŠiniukais
bu kai]) labdaros, taip ir kul
tūros srityse. Ju imsistatvmas 
prisidėti kiek ir kaip galima 
prie visos veiklos, kuri nešė 
naudą lietuviams ir Lietuvai 
buvo no vien tik žodžiuose, bet'dėk saldžios grietinės ir atvirink. 
ir duosniuose darbuose.
trukumo vietos šias kuopos is- ėia, bet miestuose, kur rukšta grie- 
torija gal tilps kada

Gerai perrink ir nuplauk grybus, 
supiaustyk ir, užpylus vandenį, ge
rai nuvirink. Nusunk ir dar kartą 
gerai nuplauk. Pakepink lašiniu- 
kus ir svogūnus (smulkiai supiau- 

jstytus). Pridėk grybus ir druskos 
j pagal skonį, ir gerai pavirink. Pri-

(Dėl Kur galima gauti geros rukščios 
' . grietinės—tinkamiau vartoti rukš-

And it ori u m Puošė 
S palvos f Skambėjo 

Dainos

nors atei- pastuerizuota, vartojant ji tik 
(susitraukia ir ne tik sugadina sko- 
| nį, bet ir gaminio išvaizdą. Grybus 
1 geriausiai pateikti su virtom bul-

ietuvių Vietoj lašiąiukų galima vartoti 
sviestą, atlikusius riebalus nuo kep
intu lašinių arba paprastus taukus.

- Taipgi galima vartoti tik dalį grie-
I tinės ir sumaišyti grietinę su pienu. 

“Cauliflower” grybus reikia vi
rinti daug ilgiau, negu kitus grybus 
ir virinant rejkia mainvti vandenį 

aukščiaus paminėta. Vartojant dalį 
pieno vietoj vien grietinės galima

ilgiau virti piene su svogūnais ir la- 
aj ii šiniukais. ir tik begiant virti pri- 

—Adele dėti grietinės.
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Lietuvos vėm ,r namie raugintais agurkais.

jos gyvybę. Kad p:lnai pasveik-|
ti, sako, ims nemažiau kaip š>
šiš mėnesius ir tai prie v siškai keletą kartų. Gaminti taip pat, kaip 
ramaus užsilaikymo. aukščiaus paminėta. Vartojant dalį

m . . pieno vietoj vien grietinės galima
Tokiam tai padėjime randasi sumažinti virimo laiką vandenyje ir 

musų jauna žurnalistė.
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Įvyks Marąuette Parke. .
MARQUETTE P A R K. -r 

Sekipą^liepj Ą vąĮ. pppipį visi 
šios apylinkės lietuviai kvta? 
čiami į milžinišką politišką 
susirinkimą, kurjaląe žadą pa? 
atrodyti n$ tik vietiniai, bet ir 
stąjnlipsni pojitįkps yądąj ir 
duoti progą lietuviams išgirsti 
ir pamatyti dabartinius vą? 
dus ir pręgidentp floosevelto

Wendell Willkie 
Pareiškimas 
Lietuviams

dės pląiikte Dląukė sidahriuės, 
' §tygps, Atrudė lyg Ūsą j musų- 

supąs. Įr ^SLA yrą
kpkęąĮ HŠą

LtaKivos ątyy/ 
su • įl*'

Pradžia 7 vai. vakaro. Visi be? lupsiu H* jąmihpy sl$ąįt 
tuviai ristikai kv ečiami atvyk?yĮ^hl^į
U. D ktask ątimąiHDim Ir ru-

lietuviuPirmas Šio sezono lietuviu 
ristikų treniravimosi įvyks ppąr 
lių 11 d. Armour Park patąir 
pose (88rd ir Shields A-venųe.)

"?■ ...... 1 H. ' J '■ "■■Rl1 JI f

naikinti Lietuvą, bet nepajėgė 
to pądąpyM.- — jpepadarys nė 
dabar/’ buvo žodžiai kuriais p. 
Dąužvardis savo fcąlbą baigė-

VąkąrjėD^s įąiUotąrpiąįs bu
vo bendras daiDavimas, ku- 
fiąm alpnriipąiuhiPDtą suteikė 
ą,bordipių§iąs Darbutas. Po vą- 

ir programos sękė 
daigos, šokiai ir įvai

rus žaidimai. Nuotaika buvp 
ypaliągąi malopj ir, be abejo-

1 " 1 --------------- .J.”-™ !.' ■'!------ " J "..'■■R-t-
SITUATKJN WANTED 

Ieško Darbo
PĄJEŠKĄU DARBO. Esu patyręs 

penteris ir dekoratorius. Darbą at
liekų gerąi ir pigiąį. J. Ąųgąitip, 
1608 So. 50th Avė., Tel. CICĘRO 
2633.

PAIgŠKAU DARBO už hartende- 
rį, houseman, bučerį ar janitorių. 
Šituos dąrbus esu dirbęs. Galių dir
bti ir kitokius darbus. Rašykit ąr 
p%ašąųkį.te Ben Spląn, 5923 g. Racine 
Ąyenųe, NORmal 7479.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

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

HELP W ANT Ę D—MALĖ 
Darbininkų Reikia

R^ngipiQ kopinių sudaro 
vietiniai li^fuviąi veikėjai, ku
rie dabar užima geresnes vie? 
tas musų miesto valdžioje. Jau 
pirmiau užimdavp svęlinRatH 
čiąi. Lietuviu prpgpcsas pp de- 
ųiokrąįų partijos vadovybe 
bųvp gąna didelis ir ąpiąrkus, 
Nupiato|ųa, kad ir ateityje dar 
daugiąi| nuopelnų iš demokra
tų p^aės lietuviams.
Darbininkai Padarė Didelę 

Pažangą.
Lietuviai, kurie daugumoje 

yra darbininkai ir taipgi de
mokratai, gerai supranta, kač| 
po Demokratų Partijos ir pre
zidento Roosevelto valdžią 
darbininkui yra padarę did
žiausiu pąžąpgą, .fcpkios wą 
padarę per perpilą šimtą nųdų. 
Lietuviai lodei šjąndipną yra 
beveik visi pąsjpyžę dpti visas 
pastanga}—Roosevellą ir De-r 
mokralų partiją remti viso
kiais budais, kad tik jie galė
tų ir toliau muips gerą nešti.

Todėl prašome visų atsilan
kyti pasikalbėti, pasiklaušyti 

'ir toliau rimtai-vesti kampa
niją, ką d šios šalies žymiau
sias pre^idenląs Įhoosevęltas 
vėl butų išrinktas.

Po kalbų bus programas ir

Giria juos už “atsidavimą de-r 
mokratijos principams*’

Šiomis dienomis rppųblįkor 
pų kandidatas į pp^Įdeutus, 
Wendell L. Willkie, išlaido 
pareiškimą lietuviams, kuria? 
ine jisai pasmerkia sovietą 
Rusiją ųž Lietuvos užgriebi 
mą, ir sveikina lietuvius už jų 
prisirišimą depiokrątijos prįh? 
cipams.

Jo pareiškimas seka:
“Pabaltos Valstybes Lietu? 

vos žmones atsivežė—į šią ša? 
lį ištvermingumo dvasią, norą 
gyventi drauginguose ryšiuose 
su savo kaimynais ir pasiryžir 
mą visuomet gyventi laisvėj. 
Tos jų ypatybės nepalygina? 
mai daug prisidėjo Amerikos 
laisvei išlaikyti. Dabartinėj 
mažos Lietuvos tragedijos va
landoj, kiekvieno amerikiečio 
širdis jaučia Lietuvai giliausią 
užuojautą. Ji yra nekalta auką 
diktatorių godumo.

“Aš didžiuojuos turėdamas 
šią progą kartu su visais kitais 
laisvei pasišventusiais žmonė
mis pasaulyj, pąsvpį'kinti Lie? 
t u vos kilmės žmones už jų 
griežtą nusistatymą komuniz
mo idėjoms, ir už tvirtą prisi
rišimą musų demokratiniams 
principams.

Kviečią Lietuvius į Talką.
“Lietuvos kilmės amerikie

čiai žino priespaudos reikmę. 
Tokie žmonės, vyrai ir mote-

W,wtte JJ5* —z:
^tžiu ntriiminimu iš šiii suk^kln-

tps ristyųęs. - '
J. J, Bągdonąs, ■

{Darbininkus 
Spalių 13 d. 
Parengimui

Ažsišąukimaą.
“Naujienų^ Bendrovė 

šįpdingąi ačiū visiems dar)xnją- 
kams, kurie pereitą sękmadie? 
n j pribuvo į Liberty Darž^? nę- 
jduript blogo oro, stojo prįe 
darbą ir pagelbėjo parengimą 
t’vąrkyti.

šiuomi atsišaukiame į 
tuos ir vėl mums ateiti

.tartą

visųs
i tal-

JULIUS STRUMILA 
(gyy. 11011 §. Michįgąn av.)

Persiskyrė su šiuo pą§,ąųl|ų 
spalių 9 d., 5:40 vai. ryto,
194P m., sulaukęs 59 jn. ąmž., 
gimęs Lipt., Jtąše|pių ąpskr., 
Vadžgiriu parap., Dudlaukįų 
kąime. Amerikoj išgyveno 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris Stefaniją įr žentą 
Joną Juškus, ir Jadvygą ir 
ž.en|ą Liudviką Statkus; 2 sū
nūs, Edward ir marčią Sofiją 
ir Juozapą; 3 anukus, Lep- 
nąrrf ir Raympnd Juškus ir 
James Strumilą; seserį Mel- 
vyną ir švogerį Joną Stulgin- 
skus; 2 pųsprpljųs: Joną ir 
brolienę Sukevlčįus ir Boles
lovą ir Michaliną Gailevičius; 
2 pusseseres, Juoząpiąą įr %vq- 
gerį Feliksą Jasinskus ir Mel- 
viną Lagąnįenę ir kitas gimi
nes Amerikoj, o Lietuvoj bro
lį ir gimines.

Kūnas pąšąryotąs kopi., 
10834 S. Miphiąan Ąvę. Lai
dotuvės įvyks sešta’d., spalių 
12 d., 8:30 vai. ryto iš kopi, 
į Visų šventų parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už YeU9niQ sįę- 
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Juliaus Strumilo 
giminės, draugą! ir . pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sptaikd 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliude lieka: 
Dukterys, Sūnus, Žentąj, Ityar- 
li, Anūkai, Sesuo ir Giminės.

Laią. Pirekt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YĄRDS 4908.

ją įvertino ir mapo tėvukai, 
kurie čia atvyko bėgdami pud 
autokratijos. Žmonės, kurie į- 
vertina laisvę, neleidžia ki
tiems sutrempti jų teises. Aš 
kyięčįy ktekvipjią žmogų būti 
kareiviu dabartinėj kpypj A- 
mcrikai gąlhėli. Šis krąstas 
nebųjų Jaisyps šalis, jei jis np- 
bųtų ir didvyrių žemė.

Wendell į. WiĮlkįe.“

PO BLITZKRIEGO

salėj

laukto
Darže.

Naujos Gadynės Choras ren
gia kortų ir šokių °M.—DAY” 
balių, New Marąuette 
69th ir Wcstern Avė. 
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Pp •“‘Naujienų” ilgai 
“blitzkriegp” Liberty
Naujagadyniečiai kviečią vjsųs 
užvažiuoti į jų rengiamą ba
lių.

Trisdešimts šeši prizai kortų 
lošėjams, penki primai SU įžan
gos b lietais. Prie to, dąlųos, 
užkąndžiai ir šokiai prie geros 
lietuviškos muzikos.

Nepamirškiįe dįeną —? spalių 
13! Šokiai prasideda 7 yal. va
kare.

— Cho^o Į^ąrįai.

Vakaras

Sekami darbininkai ir 
įlinkės esate kviečiami 
nauti sekmadienį, spalių 13 d. 
Liberty darže, “Naujienų” ren
giamam f‘Ąutomobilių Blitz- 
krieg” parengime, 

10 vai. ryto.
J. Bąčiunąs 
Ą. Narbutą^ 
J. PuČkorįus 
X. Shąikųs 
P. Qąlsk|^ 
R. $hajkus

j. Tumosa >■ 
Ąrt|iur Tąmgsa 
Ntaius 
Ąrtišąuskąs 
Ruįis 
k- 
J, Jašlnskąs 
Jt Pyp^ka 

. F. Alvikis
Josephine Miller 
Vąleria ^ądfeą 
A- VįJis 
J. Ascjlą 
p. šveims 
J. Gypiayskąs 
Mr,. Jačpiontąs 
ę, p. Deveikis
J. Miląševiėius 
Mr. Dainiuj 
1H. Rąndrp^ka 
Al, šmotelis 
j, Prąnekus 
p. Rąrniškis 
B, Shyymkaris
K. Rypkęvięięne 
MtaeYįčifmė 
Julia Daiąįeąč
M. JąsinskiPpė 
Mrs, O. Viliepė 
B, Ląąęąjtė 
Mrs. Pądišąyskiejję 
& Ęimkmuis
N. Jakubka 
p. Skmkįs 
J. Ą^cillą 
j, Bmfris 
d. MBler 
p. Bewris 
F. Sutkus 
j, Tikutis

Pereitą sekmadienį gana
delį skaitlių darbininkų pri
siuntė Chicagos 1/i.et, Vyrą cho
ras, <fPjrmyn” Ghorąe, Naujoj 
Gadynės CJioraą ir -Kultūroj 
Ratelio Chorąs.

Tikimės, kad ir šį nedėldienį 
ir kiti chorai prisius po keletą

Įš ąpHsįo tariam# vi§|#m§ įla- 
lyviaijiA širdingą

T. UypKgvižją,
■r?' : — : r——WJ.' 1 'ji.u i

Skelbimai Naujienose., 
dųpda nauda dėlto,

darbi- 
p'atar?

ir būti dar
že

d.

11 H f! A MylintiemsUnBA^^^Vvčms, papuoši?
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone Į.AFAVĘTJĘ 5800

. r — ------ ,-------—j 
i m ir n/ms‘unčiarn GėIe*LOVEIKISrU-^

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuv|in9? Bankieta^s 

ir Paįraįams
3316 Sį>.? fT^Įstęd Stree|

TeL TARPS 7308

Lįetųvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio Choras ruošia Jįpksmus 
šokius su programų spajįy 13 
d,, sekrpadįenį, Hpl|ywpod sve
tainėje, 2417 W. 43rd St.

Šokiams gros šaunus ratelio 
orkestfąs. Choras pątięfcs pui
kų dainų programą.

Ęviečįąipe vfsps lįą^siųyjjių 
mylėtojus ątsiląpkyti jr ||ijks- 
ip<i praleisti vakąrą siu Ęątę? 
liečiais. Pradž a 6 Vai. vakare.

Rengimo Komisija.

Garsinkitės “N-nose”

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI
. L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD.

IEŠKAU DARBO už janitorių 
arba darbo prie namų. Turiu daug 
metų patyrimą. Box 2413, 1739 So. 
Halsted St.įįy U <iu sukaktu

vių m ilgėjimo.
baigti pepąsukius 

padėkos ir ądmirądjos žodžio 
tmųs gDMpe kųppps narams, 

pasląiigomis buvo su- 
raiiįgtą§ šis puikus pokylis. 
Pailgimo komisiją buvo ae- 
kmdii kumpos pįrmimukė Ma
rijona BrenzaitB ir komisija iš 
nariy, poidų Mikšą? Ęimdrot, 
Tbornąs, Kųppr ir musų ilga
metis veikėjos ir iždininkės 
Jųgėo Norkienės, kuri buvo ko
misijos pĮrmininkl- Ypatingai 
matomi pažymėti, kad komisi
ją susidėjo didžiumoj iš jau
nųjų kMopos narių, šiame dar
bo jos visos parodė sąvp suma- 
mimą ir gausą energijos ir no
ro veikti, ši kuopa gali pąsi- 
džiąųgti turėdama kaip jas 
taip ir daugybę kitų veiklių 
moterų savo narių tarpe, ku
rios taip puikiai kooperuoja 
ir dirbą sų musų senomis ir vi? 
supmet pąsitikamomis narėmis.

—N. G.

kapy ir ryd 
šlylinkni ^į^ąhriph ’
Tarp jy Ąmvp ipiflli 
bąhi ir
nes pps&h ir rnydpyij žali irį 
gejtpnį įš kitas- vietas 
pąžyiD^p irgi šiai pka^kai pri-i 
|ąįkiMW karteli, LąpeiUb ku- 
riyp^a byvp ąlspąųs4inU^ 4ąj? 
bps bąiitom daiBavimuh hw- 
vo surišti maitos impaivhis 
ir kąspįą||iąį§,
džjy, viskas buyu Drigmhb 
reikšinihga ir arlislįšky sko-; 
niu papuošta-

Svepiąnta ir nąiTtUs 
visiems savu vietas, prieš pra
dedant vakarienę, buvn sūdai- 
n uotą Ąnierikos ir ^įeĮųvps 
himnaG kurines vedė Nėra 
Gųgienę įr prie pianu palydėję 
Salomėja čėriėne. Po skanios 
vakarienės ir prieš išdalinimą 
to- didelio ir gražiai papuošto 
sukaktuvių pyrago (kurį pą- 
gamine mU«y kuopos narė p- 
$. Narvidienė) kyppps pfrmj- 
innkė p-lė Marijena i^renzaitė 
pasveikinę visus .susirinkusius, 
^ręik^datna savo dziaugstirą, 
kad panunėjįmiui šių sukaktu
vių susirinkę?taksai gražus ka
rys kuupes Wiy ir įžytniu vi
suomenės veikėju, perstątyda- 
ma I)r. S, i šlakis te vakare 
prpgrąmps i > Medėj a,; Pr- linkis 
trumpais bhmžais’ paninėje 
kuapes įsteigėjas, atsistojimu 
pagęrbėm atmintį dvipjų iš jų,

tian^ jr 
toms uarėpįl^urins prikUusp 
pria pat pinnųju
dienų įr Šimpa vakare da^var 
vp — lipniems Kiriemm gaįr 
kauskieneį ir ĮCuėinskieuai — 
pdė Hran^aiiė. sveikindama 

prisegė joms gražu baitu 
gardam j p kersaž^ • Kitoms 
trims iš'seniausių ‘ narių, bet 
vakarienėje : nėdaiyvdvusmms 
peniems ^imnn|ienei? Mąslu ir 
Pmumt, visi dainėje palinkė
jo gerea sveikatos ir ilgiausių 
metUf

Po ‘UiirtlĮday rakė” pjovimo 
ir dalinimo ęeręįnpnįjm kurio
se dalyvavo Marijoną Preu^ąir 
tė ir pirmosios kuopos jiafės 
Kirienė, Šatkauskienė ir Kučin- 
S'kicnė is v jenos pusės įr visas 
susirinkimas,, sy dainomis ir 
muzika iš kil°s< įmūiem malo
numo pąsiklaųsytį įdomių kal
bų ir sveikinimu dar dvieju 
musų vakarienes dalyvių, pir
mą kalbėjo pda fliąčkįęne, ne
seniai iš Lietuvos sugrįžusi. Ji 
pąsąkojo apie savo asmeniniai 
įgytus Įspūdžius iš paskutinių 
kelių mėnesiu Uettivpję gyve
nant, ir kokiose aplinkybėse 
dabar randasi Lietuva, sveti
mos ŽalieS užvaldyta.

VŽhalghnm programos Dr. 
Slakis pakvietė gerbiamą kon
sulą Pelra paužyardį. Ponas 
Paužvardis pasveikino kuopą 
UŽ gražius nuveiktus darbus 
tautos Ubui. °.Jusų sidabrinis 
jubijipjus paauksuafas gražiais 
auksiniais darbąis’k pasakė p. 
pąužvardis. “Sekdamas Šios 
Ruopės darbuotę. • aš žinau, 
kaip jus visuomet dirbote ir 
atikas siuntėt įie tų vai UŽ tai 
Ūetuva yra jums labai djkip- 

pt papivardią toliau
’ita dar Kdd
kąip tik Ims ibikąmąs laikas, 
padaryti >cikla paskalių apie 
Lietuvą. “Ambrika gali 
ryti, kad pasaulis lietuvių bal^ą

•• - jeigu per 120 melų 
iHatimt mėgiiiP prislėgti ir iš*

PąmĮjanąi-
Itaup Įr n J Uer?'ih$kięuę, Iš

kM p/>ps Maujienpsi J • ■ . ♦

yi’s naudingas.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbipiųkjų Keikią

MOTINOS PADĖJĖJA, padėti 
prie namų darbo, geri namai, gera 
alga. 7362 N. Ashland Avė., Rogers 
Park 0591.

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

Įf |
IKino-Tea traSj

TARNAITĖS IR VEITERKOS, 
merginos įstaigų virtuvėms. $40 su 
kambariu ir valgiu. Daržovių virė
jos, $60. Prie garinių stalų, 
Prieskonių (saląd) gamintojos, 
Pusryčių virėjos, $65. Modern 
tel Bųrpaų, 879 N. State.

$55.
$60. 
Ho-

PATYRUSI MERGINA dirbti ta- 
verne—restorane, 6 dienas savaitėj. 
3856 So. Union Avė.

REIKALINGA MOTERIS abel- 
nam namų darbui ip prižiūrėti 4 
metų kūdikį. Ant vietos gyveni
mas. 7140 So. Artesian Avė. REP- 
ublic 2897.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui, už kambarį ir valgį. Labai 
mažai darbo. 2173 Lincoln Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI ALIEJINIS PE

ČIUS, vartotas tik 4 mėnesius, už 
pusę kainos. Informacijų šaukite 
tarpe 1 ir 2 vai. popiet, BOUlevard 
9726.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

pardavimui TAVERNAS su 
visais fikčeriais, arba išrenduosiu 
už pigią rendą. 3827 So. Emerald 
Avenue.

2 aukštų mūrinis namas, su ta- 
verno bizniu, karšto vandens šilu-MEBGĮNA ABELNAM NAMŲ

darbųį, nuosavas kąmbprys, nęr^ik ma. Parduosim ar mainysim. Prie- 
virti arba skalbti. Gera alga.
RQCkw.ell 6828.

žastis—liga. Frank ir Nellie Yasius, 
739 E. 92 Place.

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
nai įsteigtas, ant gero kampo. 1724 
West 47 th S t.

Rytoj rytą atvyks Charles 
Ląughton į Chicągo. Ir jeigu 
norite, gaidri pasidaryti hdeįtą” 
su juo porąj valandą ęjncagos 
teatre — bet nevėluekitės, nes 
tas garsusis lošėjas bus mieste 
tik ..penktadienį pirmame rody
me naujo veikalo ‘’They Knęw 
What They Wauted ’.

Laugbtoii šį kartą nebauginu 
publikos; jo širdis yra tyro 
aukso, jis yra italas ir augina 
vynuoges.

Carolę Comhard yra jo pati; 
Wi||iam Gargan, Frank Fay ir 
Harry Carey prisideda prie 
kemplilmcijų,

Pasinaudoki ta proga arčiau 
susipažinti su Caugldeu •’

Pėl taugvesiue įaiko pralei
dimo rekomenduoju * Strike Up 
The Baud" su Mtakey Homrey, 
Judy Garland ir June Preisser.

Visi trys puikiai pasirodo. 
Pridėkite prie jų dainų, juokų 
ir miklių šokjų Paul Whitemąn 
beno muziką ir turite kombi
naciją linksniam vakarui — 
veikalas dabar rodomas United 
Artists teatre.

Pasaka apie gimnazijos stu
dentus mažam miestelyj ir jų 
mokyklos beną. Mickęy Rooiies7 
yra beno dirigentas, ir jų pa
stangomis jauni muzikai pasie
kia Chicago, kur jie užsitarnau
ja pripažinimą garsiojo Paul 
AVhiteman.

z Judy Garland yrą Mickey’s 
simpatiška draugė; puikįąi' j i 
prisideda prie beno atsižymėji- 
piŲ su savo gražiu balseliu, 
nuiloniu budu.

Tikrai pamėgsit ^Strike Up 
The Band’U

Suzanna Vi iutė.

DALYKAI, KURIUOS 
MOTERYS ATLIKO

■■ ■ ■

Auį djyną bnžiuriuėjnnt 
<}ę|į rinkinį $KarPU į* doku? 
įpentų, 'kuriuos suriuko vieną 
ippteris žnrnaljsįė, mes sužino? 
jom daug apie tai, ką moterys 
darydavo.

Mes sužiųĄoni, pavyz^iui, 
kąd mnteris sumanė reikalin-

MO-

MĘĘGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Nereik skalbti. Gyvenimas 
vietoj. $8 Randai!, 7431 Chappell. 
BUTtęrfįeld 2793.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ

TERŲ KLUBO susirinkimas įyks 
spaJių-Oęt. 10 d., ketvirtad., 
vai. vakaro, Ųarbipinkų svet., 10413 
So.Michigan' Avė. Po susirinkimo 
šurųm b'ururti. —Sekretore. * •

KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. G. 
W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, spąlįų 11 d., Amalgamated 
Centro name, 7:30 vai. vak. Delega
tai išduos raportą iš penkių valsti
jų Amalgamąted konferencijos dėl 
išrinkimo prezidento Franklin D. 
Roosevelt. Bus svarbu nariams iš
girsti delęgątų pranešimą, tad visų 
ąąrįų pareiga dalyvauti.

—Valdyba.

7130

hmclies” vaikams. Motc-

--- f:—“r?----- -------—    —— t .> 

giųųą speęiąlių kąmbarių dėl 
vąį|<ų Yicšųpse knygynuose. Bu
vp moteris, kuri pirma suma
nė, kad mokyklose butų duodą- 
Uli
ri$ išpado vaiko vežimėlį, ku
ris 
ippterta buvo vadė kovoje už 
tyrą vandenį vienam didmies
tyje. Kitur yėl randame močiu
tę, kuri gavus būrį WPA dar
bininkų, pavertė sašlavyną į 
dailiausį pasilinksminimo par
ką jos valstijoj.

Tąčiau, nęžiyrįnt kaip svar
bus yra molęrų atsiekimai, jie 
yra beveik išimtinai lokaliai; 
moterys dar nevisai susibūrė 
Racionaliam veikimui, 
da jau jos tą padarys, 
kito svarbių rezultatų. 

(Iš “Women’s

mažiau šokinėja, čia vėl

Bet ku
tai lau-

Home
Companion”)

Seni Drabužiai 
Gali Atrodyti 
Kaip Nauji!

senas

PARSIDUODA GROSERNĖ. Ei
nantis biznis, gera vieta. Pardavimo 
priežastį patirsite vietoje. 2124 W. 
Coulter (arba 25 gatvė).

•/' 2 KRAUTUVĖS, ŠOKIŲ SALĖ 
ir 9 flatai, kampinis mūrinis na
mas. Pataisymai reikalingi. Pilna 
kaina $4800. Tovvn of Lake apylin
kėje. 4400 So. Honore, VIRginia 
9075.

GAZOLINO STOTIS PARDAVI
MUI. 12,000 galionų per mėnesį. 150 
pėdų greta Archer Avė. 2 aukštų 
mūrinis namas su karšto vandens 
šiluma. Atiduosiu pigiai. 5103 Ar
cher Avenue.

PARDUOSIU KRIAUČIŲ šapą, 
pigi renda, 2 kambariai gyveni
mui. Biznis išdirbtas. Atsišaukite 
810 West 19th St. Dennis Bacius.

REAL ESTATE FOK SALE 
NąnĮąi-žępiė Pardavimui

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

ARTI 59TH IR WENTWORTH, 
Šv. Martino parapijoj, 2 aukštų 
medinis ant muro pąmato, naujai 
numąlevotas, 4 ir 4 kambariai. Pe
čiais apšildomas. Maudynė, elektra. 
Kaina $2800, įmokėti $500. Harrell, 
1212 W. 63rd St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir KontraktoriaiNėra reikalo numesti 

suknes, apatines arba firankas 
kada galima juos atnaujinti tik 
už keletą centų. Jie gali būti 
nudažyti bet kokia .spalva ir ta
da atrodys kaip nauji, piran- 
kas geriausią dažyti nauja eęru 
spalva.

Pagarsėję Gypsy ‘ Pąžai yrą 
pąrduodami vąistinęse jr depar- 
tąmentinioąę krautuvėse, ir par
siduoda labai pigiai, šeiminin
kės, pamėginkite, — pamatysi
te kaip senesni drabužiai atro
dys vėl kąip nauji.

Prašykite pakelio su čigoąe. .
(Sk.) |*W>' DV Fhon® Ęepyblta

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 apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St. Lafąyette Q331
ui j „i j imiį ruįj

VVROLESĄLE FŲRNĮTŲRE

MOKYDAMAS CASH ųž rakan
dus, sutaupysi nup 40 iki 6Q%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik pacionaliaį žinomi daiktai 
rąądąsi pas mus. ARLAUSKAS, 
Sūnus. 6343 S. W«stęrn Ąvę.. C|ii-



Ketvirtad., spalių 10, 1940'NAUJIENOS, Chičagb, Ui. 
rimai.

2,017,929 Chicagoj
Turi Teisę
Balsuoti

Algos Pakilo 
25-iose Svarbiose 
Pramonėse

Apie 160,000 Daugiau
1936 Melais

Negu

Pirmadienį pasibaigė bal
suotojų registracija preziden
tiniams rinkimams, kurie į- 
vyks lapkričio 5 d.

Sudėjus pirmiau registruotų 
ir naujai užsiregistravusių bal
suotojų skaičius, pasirodo, kad 
viso prezidentiniuose rinki
muose teisę dalyvauti turės 2,- 
017,929 balsuotojai pačiam 
Chicagos mieste, taipgi jo 
priemiesčiuose.

1936 metų rinkimuose teisę 
balsuoti turės 1,865,236, apie 
160,000 mažiau, negu šįmet.

National Industrial Confe- 
rence Board, pramonininkų 
statistinė įstaiga, skelbia, kad 
25-kiose svarbiausiose Jungti
nių Valstijų pramonėse algos 
pakilo

Kur 
ninkas 
$30.81,

iki 19%.
pereitais melais darbi- 

vidutiniai gaudavo
dabar jis gauna $32.46.

Kur Reikia

Kariuomenei?

Užsiregistravo
95,318 Chicagos 
Ateiviai

Sekite • “Naujienas”
Pradedant rytdienos nume

riu “Naujienos” pradės ske’bti 
adresus stočių, kur karinio am
žiaus vyrams (nuo 21 iki 35) 
reikės registruotis privalomam 
kareiv avimui. Registracijos die
na yra spalių 16 d.

1,090 069 Per Visų Ameriką Pasitraukė Du 
Valstijos

mo 
ko

Jungtinių Valstijų teisingu-, VfllHitlinlrili 
■ departamentas, kuris tvar-j 

ateivių registraciją, skcl- 
kad iki pereito penktadie-

Chicagoj užsiregistravo 
o per visą A-

nio
95,318 ateiviai, 
meriką užsiregistravusių buvo 
1,690,069.

Chicagoj vidutiniai užsiregi
struoja 2,500 žmonių kiekvie
na dieną.

Prašo Nelaukti.
Vietos pašto viršininkas, 

J. Kruetgen, prašo “Naujienų” 
perspėti visus nepiliečius lie
tuvius nelaukti paskutinių 
dienų, bet užsiregistruoti tuo
jau, dabar. Laiko tai padaryti 
yra iki gruodžio 26 d., bei ku.i 
anksčiau registracijos reika
las bus atliktas, tuo bus 
riau.

ne

Paskutinėmis dienomis 
tekti ilgai laukti, kartais 
kilti nesmagumai. Tad geriau 

• užsiregistruoti dabar, o ne vė
liau.

gali

Laukti patartina tiktai tiems 
ateiviams, kurie prieš gruod-

tai yra “antrus popierius” 
Jeigu jie gaus pilietybę prieš 
gruodžio 26 d., tai jiems regi
struotis visai nereikės.

Padarys Congress 
Gatvę Vieškeliu

yraChicagos miesto taryba 
galutinai nutarusi pad 
Congress gatvę plačiu vieške
liu pagreitini 
tarp VVestsidės
čio. Platinimo darbas bus 
dėtas anksti 1941 metais.

susisiekimą 
ir vidurmies-

pra-

Reikės nugriauti visą eilę 
namų, vietomis gatvę nuleisti 
kelias pėdas žemyn ir sudėti 
naujas šviesas. Naujojo vieš
kelio šonai bus išlyginti į pie
vas ir apsodinti medžiais.

Gengsteris Pasi 
davė Teismui

Rezignavo Nudelman, Akers.
Vakar rezignacijas naujam 

gubernatoriui John Stelle įtei
kė Samuel L. Nudelman, val
stijas finansų direktorius, ir 
Milburn P. Akers, gub. Morncf- 
rio spaudos atstovas. Abu bu
vo artimi Hornerio draugai ir 
priešingi Stclle’o politikai. 
Stelle yra artimesnis Kelly- 
Nash mašinai negu buvo Hor- 
ner, kuris tą mašina kartais 
atkakliai kovodavo.

Nudelman’o vietai gub. Siel
io paskyrė Al M. Carter, ban- 
kierių iš Murphy^boro, III., o 
George E- Schųppe, savo ąs- 
menišką sekretorių, Akers’o 
vakancijai užpildyti.

Rūkytojams Kabinos 
Autobusuose

Chicagos autobusų bendrovė 
paleido apyvarton kelis nau
jus busus, kurie yra aprūpinti 
rūkymo kabinomis dideliems 
cigaretų mėgėjams. Kabinos 
turi specialius ventiliatorius, 
kurie kas 90 sekundžių pilnai 
apmaino orą ir išnešioja du
rnus. Beje, autobusų bendrovė 
pasirinko jauną lietuvaitę, p-lę 
Viola Joneliai tę pademons
truoti kabinas ir jų įrengimus 
spaudai.

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

MITCHELL, Marian, 
We.st Congress street,
rugsėjo 24, tėvai: Joseph ir Ro- 
salle.

JELLON, Gordon, A., 1937 
West Ohio street, gimė rugsė
jo 29, tėvai: George ir

3327 
gimė

June.

Gaisras
Garaže

Kriminaliniam teismui vakar 
pasidavė buvęs Capone gengs- 
terių gaujos narys, Frank 
“The Enforcer 
traukiamas teisman 
grobimą Chicagos bartenderių klauso 
linijos iždo. I

Garaže adresu 3166 
avenue nuo degančių

Archer 
šiukšlių

Nitti. Jis yra,kilo gaisras. Sunaikino dalį trio- 
už už-‘bes’o ir įrengimų. Garažas pri- 

John Janeskiui, kuris 
I vietoj ir gyvena.

BOB McKENZIE 
“Vadas”

LAIŠKAS CHICAGOS LIETUVIAMS NUO.
“BUTZKRIEGININKŲ 

.....     '■<" i . ■ i . ■ A

Pasimatysim_šįSekmądienį
“BLITZKRIEGININKAI” RAŠO LAIŠKĄ

rys publikos, ir mums tai buvo 
nepaprastai smagus dalykas.

Tiems žmonėms, kurie gal 
buvo drąsesni negu mudu du — 
už tai, kad nebijojo sušlapti, 
— mes norėjome parodyti^su 
savo automobiliais nors 'vieną 
ar du numerius. Bet, gaila, kad 
mes nei to negalėjome padary
ti. Mes gal butume bandę, bet 
draugai A. Rypkevičius, J. J. 
Žukas ir kiti iš “Naujienų” nu
sprendė, kad gali įvykti nelai
mė ir mums patarė “ramiai tu
pėti” ir laukti geresnio oro šį 
sekmadienį, žemė ir žolė darže 
buvo, ištikro, tiek sumirkę, kad 
musų automobiliai jokiu budii 
nebūtų galėję ganėtinai įsibė
gėti numerius atlikti, ir labai 
galimas daiktas, kad mes 
ir butume susižėidę. Bet lai 
butų pirmas kartas.

Atliks 10 Numerių
Apžiūrėję visas sąlygas,

patys nutarėme, kad ge- 
nieko nebandyti, nedaryti 

vieno ar dviejų numerių, 
palaukti kito sekmadienio

Aukos “Naujienų’ 
Namo Remontui

gal
ne-

ir

(šias aukas surinko pp. Vic- 
toria Deveikis ir Mane Ascilla 
pereitu sekmadienį, Liberty 
Grovė darže)

S. Rinkimas ..................
A. Gastis ..r...................
Jonas Pilkis ............
Klainas .........................
Matulis .........................
Gustis .........................
A. Šankus............. ......
Sargotis .....................
Antanas Norkevičius ....

. Rasečkas .............
Do\viett .....................
K....................................

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

$1.00

.25

.25

.50

.50

.25

1.00
.25

1.00

Petras Palulis
Mačulis ......
Ascilla .........
Stankus .....
Krikščiūnas

5.00
1.00

.10

.00

.25
(Šias aukas surinko pp.

Stclla Pūkis ir Frances
Ma tekūnas)

Madame “X” ..............  r 1.00
Dr. Einoris, S. Bend, Ind. 1.00
Buvo paskelbta ....... 1,086.55

VISO $1,104.05

VAKAR CHICAGOJEmes 
riau 
nei 
bet 
(t.y. spalių 13 d.) Geriau ne
imsime perdidelės riz koš susi
žeisti, bet palauksim kelias die
nas ir tada atliksime visus nu
merius. O jeigu butų kas įvy- 

: kę pereitą sekmadienį tai ši 
isekmadienį nebūtume galėję nei 
;vieno numerio atlikti. Susižei- 
jdimų pavojus musų šakoje grę- 
Įsia visuomet, tad neapsimoka 
tyčia bandyti jam įbėgti į na
gus.
; ; Mes atl.ksimė šį sekmadienį 
10 ar gal net daugiau numerių, 
kurie visiems turėtų labai pa
tikti. Mes esame juos darę mi
nioms žmonių po visą Ameri
ką, ir jei tikėti v’sų kalbomis, 
tai mes patys turėtume stebė
tis, kad mes dar turime svei
kus kailius. Mes atliksime su 
automobiliais dalykus, kurie 
kai kam gal atrodys negalimi 
arba tik “monai”, bet mes už
tikriname, kad jie yra galimi, 
jeigu kas tam pasišvenčia jr 
praleidžia kelis metus bemik- 
lindamas savo kūną, ypač ran- 

ikas, ir užtikriram, kad tai ne 
: “monai”. Sudaužyti musų auto
mobilių likučiai, kuriuos publi
ka galės apžiūrėti po progra
mo, bus bene geriausi liudinin
kai to, ką mes bus’me atlikę.

Gal Nųsikaltom?
,Už nelemtą sekmadienio orą 
už negalėjimą programo pil

dyti — mes publikos labai at
siprašome, Oras gal nebuvo mu
sų kaltč\ bet ją prisiimsime, 
nes gal dangui kokiu nors bu- 
du nusidėjome. Bet esam tik
ri, kad šį sekmadienį oras tu
rėtų būti geras.

Draugus, kurie buvo pereitą 
sekmadienį, kviečiam vėl atsi
lankyti, (naujų 
kė “Naujienos” 
seni bus geri), 
ir visus kitus
pereitą sekmadienį nebuvo, bū
tinai atsilankyti.

Mes užtikrinam, kad mes .sa
vo numeriais, kuriuos atliksi
me, nei vieno nesuvilsime. Tai 
yra musų profesija ir mes ban
dom savo užduotis kuotobuliau- 
siai atlikti.

Pasimatys me Liberty Grove 
Darže

žuvo šeši Žmonės
Vakar ir užvakar automobi

liai Chicagos distrikte užmušė 
sekamus žmones:

63 metų gydytoją, D r. George 
B. Butt, 6737 Merrill avenue;

Charles Pinckney, 4 metų ku
rt kį, 3749 Giles avenue;

Sam Brasevitsky, 75, 
State street; 
metų Peter Icovetti, 
23rd street, Chicago

• Palmer Parke, llllh ir 
Indiana avenue, vakar vakare 
įvyko iškilmės Parko 35 metų 
sukaktuvėms paminėt i> Iškil
mėms vadovavo kriminalio 
teismo teisėjas John Prystals- 
ki. Dalyvavo didelis skaičius 
vietos žmonių.

nuo

ir

BILL KURAUSKAS 
“Asistentas” 

žai susižeidimų. Užsimušti kol 
kas neužsimušėm, hes, todoš, 
esam visai gyvi. Pergyvenom 
ir didelių paši.sėkimQ it nesma
gių ' nepasisekimų. Tokioj pro
fesijoj visko būną*. Bet galim 
pasakyti, kad tnums dar nie
kad neteko matyti tiek daug' 
publikos, susirinkusios inus pa
matyti biau ridmjliėtihgam ore, 
kaip pėrė tą < sėkipadiėnį.

Nėra Nieko Malonesnio 
žmoguikuris pelno gyveni

mą scenoj, tėatfe, lodydamas 
savo gabumus? publikai, nėra 
nieko brange^hio, malonesnio 
kaip matyti; kad publika tiek 
juo domisi, jog stis’tenka ne-, 
žiūrint labai' ii^prielaiikitį aplin-'

sis narys, Bob McKenžiė, jau kybių. Blogėšhfo oto riėgu tu- 
Mes rėjome pereitu sekmadienį, ne

esame daug visko pergyvenę, [galima reikalauti/ Vieriok Li- 
Ir nemažai nela’mių ir nema- berty darže buvo d'džiųlis bu-

Gerbiami Chicagiečiai:
Pereitą sekmadienį Liberty 

Grove darže turėjo įvykti mu
sų “Automobilių BLtzkriegas”.' 
Kodėl jis neįvyko, visi žinom.' 
Kai lietus ėmė pilti kibirais nie
kas nebūtų žiūrėjęs musų nu
merių, jeigu ir butume juos da
rę. Nebuvo galima tikėtis, kad 
dėl kokių ten dviejų drąsių prąį 
muštgalvių, Bob McKenzie’io ir 
Bill Kurausko, publika mirks 
lietuje ir dumble per valandą: 
ar dvi ir žiūrės kokius jie “mo- 
nus” krečia. > . \

Mes tame “Autęmobilių 
Blitzkriegų” rengime esame ga
na ilgą laiką. Kurauskas kelis 
metus, o musų dvejukės antra-

bilietų kaip sa- 
nereikės pirkti, 
taipgi kviečiam 
lietuvius, kurie

sekmadienį, spalių 13!
“Blitzkriegininkai” 

BOB McKENZIE 
BILL KURAUSKAS.

bene devyniolikti metai.

(Įžanga, kaip ir pereitą sek
madienį, bus 25c. Kas turi bi
lietus, tiems kitų pirkti nerei
kės. Prieš ir po programo gros 
orkestras šokiams, taipgi bus 
dovanų dalinimas, kurio perei
tą sekmadienj irgi nebuvo ga
lima įvykinti dėl lietaus.^-Red.)

Hei-

3558
38 

East 
ghts;

John Bryton, 56, nuo 537 So. 
Oakley Bulvaras, ir

21 metų Leonard Matlock,
4338 LaSalle street.

Kuzma Buvo Sužeistas
Šis jaunuolis žuvo kai apvir

to trokas prie Gary, Ind., ant 
vieškelio U.S. 20. Pirmosios ž - 
nios apie įvykį pranešė, kad ne
laimėje žuvo ir antras troke 
buvęs žmogus, Ęlmer Kuzma, 
nuo 307 Swan street. Bet vė
liau pasirodė, kad jis tebuvo 
sužeistas, bet išliko gyvas.

Klaidos
Atitaisymas

Dėl Hornerio Laidotuvių

Vakar dienos “Naujienose” 
per klaidą buvo įdėta žinia apie 
Illinois gubernatoriaus Henry 
Hornerio laidotuves. Žinia bu
vo priruošta pirmadienį ir tu
rėjo tilpti antradienio laidoje, 
bet ji netilpo, o įsigavo į vaka
rykšti numerį.

Atsiprašom, jeigu kam dėl 
ž.nioje paduotų suvėlintų infor
macijų teko turėti nesmagu
mų.

Cicero Medžiotojai 
Parsivežė Net 
77 Fazanus

Užteks Visam Cicero 
Miesteliui”

vyksta buvęs chicagictis, da
bar U. S. laivyno sekretorius, 
Col. Frank Knox. Jis čia pasa
kys kalbą Laivyno Dienom pro
ga.

• 15 metų Alice Berglund, 
4946 IV. Ohio stret, yra smarki 
mergaitė ir turi gerus plau
čius. Prie Latvi e r ir Ohio gat
vių jų užpuolė nežinomas jau
nas pikladaris. Bet jis gailėjo
si, nes kai užpultoji ėmė gin
tis, tai piktadario akys vargu 
išliko sveikos ir ji taip ėmė 
šaukti, kad jis pasileido hėgti 
kiek tik kojos rtešė.

© Paul Schvvab Coal Com- 
pany garaže, adresu 1840 No. 
Lorcl avenue, įvyko sprogimas 
ir gaisras, gerokai apgadinęs 
tris* sunkius trokus-

• Pavirtęs gatvėje ties Kim- 
ball ir Daivson avenue mirti
nai Susižeidė 82 metų senelis 
F ra n k Palm, 2922 Daivson avė.

• Republikonai skelbia, 
kad spalių 22 d., Chicagon at
vyks jų kandidatas į preziden
tus, Wendell Willkie, pasakyti 
vieną svarbiausių savo kam
panijos kuilių. Kalbės Chica
gos stadione.

• Iš Richmond, Ind., Chica
gon konvencijai ir atostogoms 
atvyko 77 metų krautuvinin
kas, John Balzer. Praleidęs čia 
tik vienų dieną jis gavo širdies 
ataką ir mirė, negavęs atosto
goms nei pasidžiaugti.

• Indiana valstijos rinkimų 
taryba uždraudė dėti komu
nistų partijos kandidatu sąra
šą i lapkričio 5 d., rinkimų

CICERO. — Ciceriečiai me
džiotojai arba geriau sakant, 
“nije’džiojimo

baliotus.
• Pirmadienį įvykusi rink- 

iava Chicagoj atnešė $60,000 
‘sportininkai,” ,aukomis Chicago Childrens 

Nik. Jankaitis, Joe Sheinetas Benefit League organizacijai,
ir J. Peistino jau pagrįžo iš kurį rūpinasi našleičiais ir 
tolimos South Dakotos- Kelio-pamestinukais. 
nė didele, bet nebuvo veltui— 
parsivežė 77 fazanus.

Tai tur būt bus fazanų me- . 
džiojimo rekordas, nes dar Kad neužilgo pas Joe
niekad tarp lietuvių nebuvo Sheinetą įvyks Fazanų parė . 
girdėti, kad kas nors butų par- Bet Niek Jonikaitis pirmiau- 
sivežęs vienam sezone 77 faza- šiai fazanais apdovanojo savo 

išvažiuodami geriausius draugus pas jį, mat, 
medžiotojai sakė, kad parvef; visados pirmiausia draugai. A, 
tiek paukštienos, kad užteks oad :6kadNuuUa o ooo

pusei Cicero pavaišinti. Nu-

nus. Neveltui

‘ ‘ , » / ‘ P. į S. 'į • ' . U''
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