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PABALČIO KLAUSIMAS NEIŠSPRĘSTAS
Amerika nori sutaikyti rusus su anglais
Paskutiniu metu vyksta la

bai smarkios diplomatinės de
rybos tarp didelių pasaulio val
stybių. Ligi Šiam metui oficia
liai apie šias derybas nieko ne
paskelbta, bet visi žino, kad jų 
rezultatai turės labai didelės 
įtakos į visus politinio gyveni
mo įvykius.

Turima žinių, kad vokiečiai 
dusams pasiūlė įsteigti didelę 
karo bazę Dardaneluose. Vokie
čiai pasiūlė perleisti visiškai ru
sų įtakai Azijos Turkiją, Iraną 
ir Afganistanu, Vokiečiai paža
dėjo rusams didelę Suomijos 
dalį ir pasisiūlė sutaikyti su ja
ponais.

Vokiečiai nori 
stą Konstancoje 
paimti Balkanų 
sams nepatinka
bazė Juodojoj juroj, nes jie ži
no, kad anksčiau ar vė’iau, ji 
bus panaudota prieš rusus. Li
gi šiam metui Juodojoj juroj 
rusai jautėsi ramus, nes nei 
viena Balkanų valstybė nega
lėjo jų pulti. Jeigu vokiečiai 
ten įkels koją, tai tada gręsia 
pavojus visai Ukrainai ir ki
toms turtingoms Juodoąįo^ ju
ros pakraščių sritims.
- Amerikos diplomatai deda 
pastangas suderinti Anglijos ir 
Rusijos užsienio politiką. So
vietų ambasadorius Umanskis

turėti karo uo- 
ir savo įtakoj 
pusiasalį. Ru- 
vokiečių karo

turėjo ilgus pasikalbėjimus su 
Welles. Tvirtinama, kad rusai 
pasižadėjo remti kiniečius ko
voje prieš japonus. Anglai taip 
pat nori ir toliau padėti kinie
čiams. Amerikos diplomatai de
da pastangas rasti bendrą, kal
bą tarp anglų ir rusų bent šia
me reikale.

Amerikos vyriausybė padarė 
nusileidimus rusams. Leido iš
vežti Amerikos uostuose sulai
kytas mašinas. Mašinų vertė 
siekia daug / milijonų dolerių. 
Amerika pasižadėjo leisti vežti 
benziną į Vladivostoką.

Didžiausia šių pasitarimų 
kliūtimi yra Pabalčio valstybių 
likimas. Rusai nieko nenori ži
noti apie artimesnį bendradar
biavimą, kol Anglija nepfipa- 
žins Pabalčio pagrobimo. Ame
rikai sunku derybas vesti, nes 
ir Amerika pasmerkė rusus už 
Suomijos karą ir Pabalčio val
stybių sunaikinimą.

Rusai saugiai nesijaučia Lie
tuvoj, kol dide’ės valstybės ne
pripažino jų teisių visose Pa
balčio valstybėse. Rusai nori 
pasinaudoti sunkia Anglijos bū
kle ir išgauti jų pripažinimą. 
Jeigu Anglija tokį pripažinimą 
duotų, tai tada, Lietuvos liki
mas butų daug liūdnesnis, nes 
galimybės pasiliuosuoti iš bol
ševikų jungo butų sunkesnės.

, NAUJIENŲ-ACME Teleuhoto
Prezidentas Rooseveltas apžiūrinėja Ohi.o ir Pcnnsylvania valstijose vielas, 

kurios yra svarbios militarišku atžvilgiu. Drąuge su meru Scully (viduryje) ir 
senatorių Joe. G.uffey (po dešinei) jis važiuoja Piltsburgho gatvėmis.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Icelandą ir Greenlandi- 
Norvegijoj ruošia jėgas

amerikietį Merrick. Ma-

Ploja anglų 
lakūnams

Hull pareiškimai

Vokiečiai Gijanoj
LONDONAS, Anglija, spalių 

13 d. — Gen. de Gaulle štabas 
praneša, kad vokiečiai stengėsi 
pagrobti franeuzų Gi j aną. Vo
kiečiams padėjo franeuzų karo 

, laivai, kurie nesenai praplaukė 
pro Gibraltarą ir išvyko į Mar- 
tinikos salą.

Brazilijoj, prie franeuzų Gi- 
janos sienų, vokiečiai sutrau
kė daug ištikimų nacių ir no
rėjo pradėti kolonijos užpuoli
mą. Tvirtinama, kad Petain no
rėjo j Gijaną pasiųsti neištiki
mus jo režimui franeuzus, o 
Hitleris norėjo ten įsistiprinti 
ir turėti pirmą koloniją p’etų 
Amerikoje.

De Gaulle štabas sako, kad 
* Gijanoj buvę jo šalininkai at

mušė Petain franeuzus ir vo
kiečius. Amerikos valstybės 
atydžiai seka G janos įvykius.

Praeities neatstatysi
LONDONAS, Anglija, spalių 

13 d. — Darbo ministeris Er- 
nest Bevin pasakė labai drą
sinančią kalbą. Jis kvietė dar
bininkus dėti visas pastangas 
dar labiau padidinti gamybą ir 
pakelti darbingumą, 
darbininkai dabar 
daugiau negu ligi 
jie dirbo. Bevin 
kiekvienas, kuris
naujini senus ginčus ir atgai
vinti blogus papročius yra Hit
lerio 
metu 
tijos

Anglijos 
dirba daug 
šiam metui 
pasakė, kad 
stengsis at-

draugas, bet tuo pačiu 
yra laisvės ir demokra- 
p riešas.

VICHY, Francuzja, spalių 
13 d. — Vokiečių karo vado
vybė paskelbė, kad ji uždary
sianti visus franeuzų kinus, jei
gu savininkai Ir toliau nesu- 
valdysią publikos. Vok’ečiai pa
darė kelis filmus, kuriuose ro-. 
domi anglų aviacijos sugriauti 
miestai ir fabrikai Vokietijoj.

Kai tiktai publika pamato 
anglų aviacijos padarytus dar
bus, labai smarkiai ploja. Vo
kiečiai toki pasielgimą skaito 
neištikimybės pareiškimu ir ža
da atatinkamai nubausti kino 
teatrų savininkus, kurie nieko 
nekalti.

W ASHINGTON, D. C., spa’ių 
13 d. — Užsienio departamen
to sekretorius Hull pareškė, 
kad jis girdėjęs apie įvykius 
franeuzų Gijanoj, bet smulkių 
informacijų tuo reikalu dar ne
turįs. 4?

Pridėjo, - kad jo? departamen
tas patarė prekybos laivams 
vykti į Azijos vandenis ameri
kiečiams sugrąžinti. Netrukus 
išplauks į Aziją laivai Wash- 
ington ir Manhatten. K’ekvie- 
nas laivas gaR pa’mti 3000 ke
leivių. Pacifike randasi kiti 5 
Amerikos laivai, kurie paims 
norinčius parvažiuoji amer’kę- 
čius. Rytuose^ yra apie 16,000 
amerikiečių.

Maskvoj susirū
pinimas

MASKVA, Rusija, spalių 
d. — Skubos keliu Maskvon 
grįžo du mėnesius išbuvęs ato
stogose turkų ambasadorius 
Aktaj. Jis tuojau pasimatė su 
Molotovu. ,

’ Neskelbtos pasikalbėjimo' 
smulkmenos, bet tvirtinama, 
kad Rusija pasižadėjo nedary
ti jokių sunkenybių Turkijai, 
jeigu pastaroji eisianti 
geibų užpultai Graikijai, 
kva nepatenkinta dideliu 
įsigalėjimu Balkanuose, 
norėjo pagrobti Bulgariją 
goslaviją, bet Hitleris
jiems ten visai užkirto kelią.

su-

1 pa- 
Mas- 
nacių 
Rusai 
ir Ju- 
dabar

— Brazilijos vyriausybė areštavo 10 integralistų partijos 
narių. Jie bendradarbiavo su naciais.

— Okupuotos Norvegijos vyriausybė įsakė grįžti į savo 
kraštą visiems Norvegijos piliečiams, 
ją vokiečiai priskyrė prie Norvegijos, 
šioms saloms okupuoti.

— Meksikos vyriausybė išs’.untė
noma, kad jis bendradarbiavo su Almazano šalininkais.

— Vokiečiai susprogdino karo metu žuvusiems juodukams 
pastatytą paminklą Chalons sur Reims.

— 4 Dancigo gyventojams nukirstos galvos už bendradar
biavimą su priešu. Vienų metų laikotarpyj vokiečiai nukirto 
galvas 40 dancigiečių.

— Washingtone iš naujo svarstomas “skraidomųjų tvirto
vių” reikalas. Kai kurie pareigūnai siūlo parduoti dalį tvirto
vių anglams.

— 30 Amerikos karo laivų išplaukė papildomiems maniev- 
rams Pacifike.

— Amerikos karo misija jau pasiekė Londoną. Trys auk
šti karininkai tirs bombų daromus nuostolius ir apsaugą.

— Britų lėktuvai smarkiai bombardavo italų kariuomenę 
Sidi Barani miestelyj ir Lybijos pakraščių uostus.

— Belfaste gauta žinių, kad vokiečių submarinai, kurie 
kia šiaurės Atlantike, gauna benzinos atsargą Irlandijos 
krašČiuose.

— Buenos Aires ir New Yorko seismografai rodo, kad
ko didelėje atstumoje žemės drebėjimai. Manoma, jog drebė
jimai vyko vandenyne.

vei-
pa-

įvy-

Derybos su rusais . Apleidžia Japoniją

ilgą pasikalbėjimą 
ambasadorium. Pa
metu tartasi anie 
Turkijai artėjantį

Naciai Rumunijoj
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

spalių 13 d. — Vokiečių kariuo
menės dalys, vedamos kavąję- 
rijos generolo, pasiekė Buka
reštą, rumunų sostnę. Nacių 
generolas įsteigė savo štabą 
sostinėje ir viršuje savo kam
barių iškėlę didelę nacišką vė
liavą.

Nacių generolą atlydėjo dide
lis skaičius štabo karininkų ir 
įvairių valdininkų. Niekas ne
žino kiek nacių kariuomenės 
yra Rumunijoj. Visiems aiškų, 
kad kasdien vokiečių kariuonąe- 
nės skaičius didėja, nes įžen
gia naujos divizijos.

Virš Bukarešto skraidė nę 
vien nac'ų lėktuvai, bet ir ita- 
liški. Lėktuvai išskrido į žiba
lo versmių laukus. Vokiečių ka
riuomenės dalys išvyko į piętų 
Rumunijos žibalo gamybos ap- 
skriČlus.

Ginklai Kinijai
NEW YORK, N. Y., spalių 

13 d. — Japonų agentūra pra
neša, kad Amerika gabena di
delius ginklų kiekius į Kiniją. 
Japonai turi žinių, kad Ameri
kos prekybiniai laivai atgabe
no į Kiniją daug tankų, sunk
vežimių, priešlėktuvinės artile
rijos, bombanešių ir didelę dau
gybę municijos.

Dalis šios karo medžiagos 
jau atgabenta į Manilą, Fili
pinų salas. Kai tikrai Anglija 
atidarys B urmą vieškelį, visa ši 
medžiaga bus pasiųsta į Kini
ją.

Stiprina rubežius
SOFIJA, Bulgarija, spalių 13 

d. — Bulgarija šiandien pradė
jo stiprinti savo rubežius su 
Rumunija. Į pasienį atvyko 
naujos kariuomenės dalys. Kai 
kuriose vietose sustiprintos sar
gybos.

Ypatingos dėmės kreipiama į 
Giugiu apylinkes. Ten yra ru
munų žibalo versmės ir ten at
vyko didelės vokiečių kariuo
menės dalys, šion Bulgarijos 
vieton vyriausybė pasiuntė ke
lias naujas priešlėktuvines pa
trankas.

Nacių įtaka jaučiama Bulga
rijoj. Vyriausybė įsakė vienam 
britų piliečiui išvažiuoti iš Bul
garijos. Gyventojai nesupranta 
kuriam tikslui vyriausybė daro 
pasiruošimus.

Naujas direktorius
MADISON, Wis., spalių 13 d. 

— Wisconsin Universiteto pro
fesorius Dykstra pasiirtas Nau
jokams šaukti Komisijos direk
torium. Ligi šiam metui šias pa
reigas laikinai ėjo pulkininkas 
Hershey.

Dykstra pradžioje nenorėja 
apleisti universiteto, bet po il
go pasikalbėjimo su karo de
partamento sekretorium* Stim- 
sonu ir Rooseveltu, sutiko už
imti paskirtas pareigas. Dyk
stra išvyks į VVasĮiįngtoną, kai 
tiktai sužinos, jog senatas pa
tvirtino jo paskyrimą. Dykstra 
eina 57 metus ir kelis kartus 
dirbo valstybės darbą.

Neis kariuomenėn
YORK, N. Y., spalių 
Naujokams šaukti Ko- 
pirmininkas MacDer-

NEW 
13 d. — 
misijos 
mott pranešė, kad gavo kunigų
seminarijos mokin'ų raštą, ku
riame seminaristai atsisako ei
ti registruotis. Norim klausyti 
dievo nuostatu, sako seminaris
tai, pirma klausyti savo sąži
nės, o ne valstybės.

MacDermott pasakė, kad vi
si privalo registruotis. Komisi
ja, prisilaikydama įstatymų, nu
tars ką atle'sti nuo kareiviavi
mo pareigų, o ką ne. Semina
ristai bus baudžiami, jeigu at
sisakytų registruotis.

Lakūnai palikti 
tarnyboj

Svarbus perspėjimai

Indijonai neis ka
riuomenėn

ANKARA, Turkija, spalių 13 
d. — Turkija labai atydžiai se
ka vokiečių kariuomenės judė
jimą Rumunijoj. Turku niiftfs- 
terj# pij’ihTiipka8 Refik Say- 
dam turėjo 
su sovietų 
sikalbėjimo 
Rusijai ir
pavojų iš nacių ekspansijos.

Po minėto pasikalbėjimo tur
kų radijas paskelbė, kad Dar
danelus ir kelią į rytus,' pasto
sią 2 milijonai durtuvų. Radi
jas pasakė, kad ne tiktai Ral- 
k’anų valstybės, bet ir Rusija 
netrukus gali būti įvelta į ka
rą.

Ginkluo jame s taikai
DAYTON, O., spalių 13 d.— 

Prezidentas, panaudodamas A- 
merikos atradimo dienos su
kaktuvių progą, pasakė kalbą, 
kuri buvo taikyta pietų Ame
rikos valstybėms. Prezidento 
kalba buvo pasakyta iš vago
no, kuriuo jis važinėja inspek
cijai.

Rooseveltas pasakė, kad A- 
merika ginkluojasi
vesti, bet taikai išsaugoti. Ame
rika nenori daryti jokių užka
riavimų. Amerika nori, kad vi
si taikiai gyventų. Jis nori, kad 
Amerikos valstybės dirbtų tai
kai, kaip jos bendradarbiauja 
apsigynimui.

ne karui

Atnaujina santykius

NEW YORK, N. Y., spalių 
13 d. — Valstybės gynėjas Ben- 
net pranešė, kad komunistų 
partijos sekretorius Earl Brovv- 
der, neturės teisės balsuoti. 
Browder buvo nuteistas už pas
torių falsifikacijų. Tuo pačiu 
metu atimtos teisės balsuoti ir 
kitiems sukčiams. Pastarieji 
apkaltinti slaptu diamantų ga
benimu į Ameriką. Valstybės 
iždas jų suktybių daug nuken
tėjo. Atimtos teisės artistams 
Burns ir Benny.

DAYTON, O., spalių 13 d. — 
Rooseveltas, ka'bėda Mas į pietų 
Amerikos valstybes, perspė'o 
apie penktosios kolonos agentų 
veikimą. Jis priminė Norvegi
jos, Olandijos ir Belgijos liki
mą. šios valstybes nekreipė rei
kalingo dėmesio į modern’Škas 
priedo priemones įr labai leng
vai buvo įveiktos.

Patarė nek’au?yįi diktatorių 
pažadų,- nes diktatoriai jų nie
kad nepildo.

Diktatoriai pirma stengiasi 
suskaldyti, o paskui užvaldyti. 
Jeigu Amerikos valstybės dirbs

WASH1NGTON, D. C., spaliu 
13 d. — Laivyno departamen
to sekretorius Knox pareiškė, 
kad visi laivyno lakūnai, kurie 
baigė tarnauti sutartą laiką, 
paliekami aktyvioj tarnyboj..

Sulig pasirašytoms sutartims, 
lakūnai, ištarnavę keturis me
tus kariuomene j?, galėjo eiti at- 
sargon, jeigu pageidaudavo. 
Bet turint galvoj3 susidariusias 
tarptautines sąlygas, departa
mentas neleidžia atsargan lakū
nų. Visi jie pasiliks karo tarny
boj neribotam laikui. Jie Bu^ ... . .

1 paleidžiami, kai visiškai pra- iš vieno, tai čia Europos užka- 
Inyks karo pavojus.

WASHINGTON, D. C., skalių 
13 d. —. Pranešama, kad New 
Yorks valstijoje gyvenantieji 
Mohawk giminės indijonai at
sisako nuo amerikoniškos pilie
tybės ir nenori eiti kariuome
nėn. Indijonų viršininkai pa
reiškė, kad jie nEsiregs’ruošią 
ir neklausysią vyriausybės pa
rėdymų kariuomenės reikalu.

Jeigu Amerika bus priversta 
kariauti su svetima valstybe* 
tai indijonai eisią kariuome
nėn savanoriais, bet jie nenori 
“leisti, laiką kareivinėse”. Aukš
čiau pareikštos mintys išdėsty
tos memorandume, kurį indi- Franko paskelbimu, nes oficia- 
jonų vadai Washingtone įteikė liai vyriausybei nieko dar ne- 
John Collier, indijonų reikalų pranešta apie santykių 
komisionieriui. 'jinimą.

MADRIDAS, Ispanija, spalių 
13 d. — Vakar suėjo 448 me
tai nuo Amerikos atradimo. Vi
soj Ispanijoj ir lotynų Ameri
kos valstybėse ši diena iškil
mingai minima.

Franko vyriausybė šia pro
ga paskelbė, kad ji vėl atnau
jina diplomatinius santykius 
su Čilės vyriausybe. Santykiai 
buvo nutraukti dėl 14 respub
likonų, kurie buvo pasislėpę Či
lės ambasadoj Madride. Čilė vy
riausybe buvo nustebusi tokiu

TOKIO, Japonija, spalų 13 
d. — Amerikiečiai nekreipia jo- 
kip^dėmesio j japonų perspėji
mus anie nenorą vesti karą .su 
-Amerika,, įęt kląųso.. konsulų 
patarimų ir rengiasi sugrįžti į 
Amerika. Daugelis amerikiečių 
jau apleido Japonija, Jie išva
žiavo Kanados keleiviniu laivu 
Empress of Russia.

Pirmon eilėn išvažiuoja pre
kybininkų ir tarnautojų šeimy 
nos. 
kai. 
ryta 
mai.

Daugumoj moterys ir vai
notiems laivams jau pada- 
dideli laivakorčių u'.sakv- A A

Iš Šanchajaus ir kitų Kini 
jos miestų taip pat rengiasi 
amerikieč ai išvąžiuoti. Šis ame
rikiečių pasielgimas labai er
zina japonų vyriausybės sluo
ksnius, nes jie žno, kad jis 
nieko gero nežada.

Graikijoj mobili 
zacija

ATĖNAI. Graikija, spalių 13 
d. — Aukštas vyriausybės' pa
reigūnas paskelbė, kad Graiki
jos kariuomenė jau inobil’zuo- 
ta ir pasiruošus laukia prie Al
banijos sienų. Graikai mobili
zaciją pravedė šaukdami nedi
delius atsarginių kiekius.

Rumunijos okupavimas Grai
kijoj sukėlė didelio susirūpini
mo, nes įvyko be jokio pasi
priešinimo. Graikai bijo, kad 
vokiečiai prie jų sienų gali būti 
prileisti per Jugoslaviją ir Bul
gariją. Vieninteliu graikų są
jungininku yra Turkija. Grai
kai tikisi gauti Anglijos laivy
no ir kariuomenės paramą, jei
gu prasidėtų karas.

atnau-

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

Vėsus, po pietų gali būti lie
taus. ' .

Saulė teka 5:59 v. r., leid
žiasi 5:14 v. v.riautojai neįsigalės.



NAUJIENOS, Chicago, III. \ Pirmadien., spalių 14, 1940
JOHN SGMMFjRFTELD

Ilgos rankos ir mažos gyvos 
■akys •darė jį truputį juokingų. 
Pedro veidas, kai jis tarnus, 
primena profilius, iškaltus ant 
Tomėhiškų monetų. Jo tiesi no
sis, apvali galva, be priekaišto 
apibrėžtos lupos; bet dažniau
sia šypsojosi, plepėjo arba dai-

Buvo girdėti vandens pliuk- 
’šeFrimas, 'smukus žmonių alsa
vimas, kurtus, vienodas iriklų 
girgždėjimas; nuo kranto at
skrido tolimas, griausmingas 
patrankų bildesys. <

Du žmonės, kurie yrėsd 
valandėlei nulei-do >iAh.is it
apsižvalgė, įsižinred&tni į nž- nava, ir >ioinet jo veidas visiš-, 
pabalyje jų tamsoje <dwriksa>n- kai pasikeisdavo. Dabar inuo- 
tį krantų, nuo ktirij atfkflys&fc- vargio ir bad^ savaites wlygi-; 
vo patrankų griaudimas, no jų veidus, suteikė jiems vie

nodų niūrų kentėjimo atspal
vį.

Jie yrėsi į šiaurės rytus, to
lyn ritio gimtosios šalies. Nak-i 
tis slinko artyn su kiekvienu; 
irklo smrrgiu. Jie buvo pasrku-| 
Viniai iš būrio, kuris visų me
nesį trankėsi kalnuose, lėktu
vų naikinamas, negalėdamas 
susidurti su priešu—jie jį ma-! 
te tik ankštai, viršum galvos,; 
arba apačioj, klonyj-e, kantro- 
lių durnų gniužuluose- Tačiau; 
•prieš tris dienas, po bombar
davimo iš oro ir apšaudymo iš 
patrankų, pasirodė italų ka
riuomenė, prisiartino prie jų 
pro uraganiškos kulkosvaidžių 

ro,- -kažkaip netgi keista, tie- ugnies uždangų. Ir asturiečiai 
sa?

Migirclis kųžkų sumurmėjo. 
Pedro ėmė noras kalbėti- ši ty
la, šis ramumas, nuo kurio jie 
seniai atprato, baidė j j. i

—'Gal mums nereikėjo imti 
jį su savim, — tarė jis, galva' 
mos kylėdamas į tretįjį, kuris' 
susirangęs gulėjo laivelio dug
ne.—Kaip tu manai, iš kur 
jis?... ;

Juodu buvo Asturijos pilie
čiai, respublikoniškosios 
cijos kovotojai — neaukšti, sti
prus, išdėvėtais, purvinais 
kombinezonais apsivilkę. Mi- 
guelio buvo trisdešimt metų.

—Aš noriu gerti,—tarė vy
resnysis, kurį vadino Migueliu.

—Aš taip pat,—atsakė Pedro, 
ir pažiurėjo į vyno, pilnus <bo$e-« 
liūs, gulėjusius laivelio dugne 
kartu su šautuvais ir kuprinė
mis.

sake Miguclis.
Jų balsai užkimusiai aidėjo. į 

springdami iš nuovargio. Nuo, 
kimų sklido aštrus prakaito, 
kvapas, nuo alkio dvokė iŠkve-. 
puojamas oras. Jie yrėsi pa
vargę, slinkiai alsuodami, tau-j 
pydami išsenkančias jėgas.

—Kaip čia ramu,—4arė Ped-1

pakriko, alkani, iškankinti, rš-i 
metę beveik visus karo reik
menis, jų armija subyrėjo į 
bitrius, besitraukiančius kas 
sau. .

Dvi dienas ir tris naktis Mi-; 
guolio būrys kas valandų ma-; 
žėdamas, iš juros pusės dengė 
pasitraukimų, sulaikydain a s 
priešų ant kalnų šlaitų. Dvi 
Klienas ir tris naktis kovotojai.
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DR. K. NURKAT
Kviečia jurois prisirinkti geras 
akinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akintų .prieinamos

BUDRIK 
furniture mirsi

Krautuvė Šu Mėlyno J'rOnth
3409 So. Halsted Street

MAUJIENŲ-ACME Telephoto 
LONDONAS. — Nacių bomba pataikė į išgarsėji^sių 
Povio katedrų.

veikslas stojo prieš jų akis: /kaip kurapkas. Pabandykime
siauros gatvės buvo užverstos 
suardytų namų skeveldromis, 
aplink stovėjo moterys, bejė
giškai ištiestomis rankomis — 
vienos isteriškai klykė, kitos 
dejavo. Vyrai,, rausėsi krūvose 
balkių, plytų ir tinkoi; ir rin
kos aikštėje gulėjo užmuštųjų 
kūnai, išvilkti iš po skeveldrų, 
kad gyvieji galėtų rast ir pa- 

J’žint savo artimuosius.
Aplinkui kovotojus, kurie su

tūpė kelio pakraštyje ir kram- 
fa'šistus palikdami užpa-^te duonų su dešra, gautų kai- 
e. Priešakyje dunksojo mėlyje, susirinko žmonės- 

-žveju kaimelis San Martin, ty
liame Tj’to ore virš stogų raitė
si i dūmelis. Jie žiuojo, kad ten 
raį duonos, papirosų, gal bu t

buvo be maisto ir miego. Tre 
tįjį rylQ šeši kovotojai, atsilikę: 
nuo būrio, nusileido prie j u-, 
ros, f

—Jie ateina čionai?
Miguclis truktelėjo pečius. 
—Gal būt, — pasakė, jis.
—Matyt, jie ateis čionai.1 Tik- 

l^at,alų!; ir Jie šimtai nlišliįteno raij. jaii uzčihė k'ctių1. l^ct mes 
į.kkiĖ^ų.' ne daugiau už jus žinome.

Tuo pat metu atsirado lėk- Niekas nežinojo kų daryli, 
•tuvai---riešimt juodų bom’bonc- Kai kurie ėmė rinkli sava man- 

Jšru, skridusiu visiškai žemai. Hų. Kovotojai i 
*■ . c . iPras'kriisdami virš kaimo, kiek- minutės juos pi

į.kh'iMių,
•• ■>

Praskrisdami virš 'kaimo, kiek- (minutės juos prižadino arlilcri- 
vienas numetė po bombų. Po jos trenksmas. Jie pamalė prio- 
minutės pašėlęs jų užimąs su- Šo pa tori jos durnus, maždaug 
silpnėjo ir nutilo. tris mylias atstu

Jų užpakalyje išaugo, temdy-, 
darni dangti, dešimt rudų ir 
•tirštų durnų stulpų.

Kai kovotojai priėjo prie kai
mo, baisus ir pažįstamas pa-j 

,-»* . ... , j
___ - - -------- . ' 1 * ii fc. . I ■ .

CHANE COAL OOMPANV 
5332 So. Long Avenue 

rORTsMOutH 9022 
^OCAht)NfAS Mine Run iš-g^feusių1 
uainų, dtiUg dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP .........

$7.65

$9.50

s ♦!_!«, 
LIBERTY, .
PURSlH^į

HAPPtŽtSS

PATRIOTIC MOTIFS PATTERN _ 2666
— IšsiuviMcti patriotiški ženklai.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFt feEPTo 
Į 1739 So. Hateted Chfcura «1L .

I čia įdedu TO centų ir prašau auitprtrt in»h Pavyzdį NO.

No. 2666

pasislėpti.
Jie nubėgo į rinkos aikštę, 

puolė prie krūvos ten suvirtu
sių lavonų ir užsirausė tarp jų, 
atkakliai besistengdami nuga
lėti pasibiąurėjinio jausmų, ky
lantį dėl prisily įėjimo prie 
kruvinų ir saulės karšty greit

ėmusių gesti kūnų.
I Tėn buvo daugiau kaip de
šimts lavonų. Jų varingi rūbai 
vargu begalėjo a'tkrčipti į save 
marodierių dėmesį. Pedro ir 
Migirclis gulėjo kartu su numi-1 
rcTiais. Jeigu fašistai praeis ne
sustodami kaimfe, draugai ga
lės išsigelbėti.

| Pro jmos su trenksmu praėjo 
tankai, prisiartino kariuome
nė. Jie girdėjo sunkų, ritmingų 
marguojančių kojų žengimų, 
sunkių balų tapnojimų per dul
kėtų keli$. Būrys sustojo kai-, 

i me, pasigirdo šstutuvų bildė- 
jjiinas į žemę, nunrestų 'kupri
nių triukšmas, staiga aplinkui 

i suskardėjo čiurlenanti itališka 
kalba. Jie, nežiūrėdami, žino
jo, kas darosi aplinkui: k arei- 

{ Viai rūkė, sėdėdami kelio pa
kraštyje, kai kurie nusiavė ba- 
i Lūs ir kojines ir žiurėjo į ne- 
: švarias, pūslėtas koj-as, kiti iš- 
! s i skaidė ir šniukštmėjio po iš
griautus namus, ieškodami ko 
valgomo.

Greta Miguelio gulėjo jau
nos, šviesiaplaukės mergaitės 
lavonas. Viena jos ranka buvo 
ištempta priešakiu ir taip ir su
stingo. Atrodė, ji atkakliai stū
mė jį nuo savęs. Kitoj pusėj 
gulėjo Pedro. Ant jįj gulėjo po
rų senukų; vienas jų, rodėsi, 
ramiai miegojo; kitam sviedi
nys nutraukė galvų, jis gulėjo 
Susirietęs ir iš jo kaklo ant Pe
dro dažnai nutekėdavo tiršti 
kraujo lašai.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘‘NAUJIENOSE

■ ■■ f| |Į || III imi |RI

Kasdien skaitydami 
^NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa* 
mokinimų.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi A 11.11 h,X . »<

Mrs. A. K. JARUSZ 
tPHYSICAI 
’THERAPY 

fctfd MIDWlEE 
$630 S. Westei* a\

Telefonas: HEMLOCK 9252 
Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
ŠeštadienĮ ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisu 4645 SO. ASHLAND AV*. 
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki fe 

vak. Nedėlioj pagal SūmHftią 
Ofhm TdU YARDS 4787 

NaMiH TeL PROSPECT 1930

.....■*.».....u   *

AKIU SPECIALISTAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. Western Avt. 

VALANDOS: 1 iki 3 ir -nuo 7 S

dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Teftfonta VAROS 4fe46 

Valandos ftuo -9 iki Vakare
Seredoj pagal sutartį

»R BRUNO J, 
ZUBRICK’AS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 pofcifct tt 7—# 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

nuo kaime
lio, kurio jau nukrito keletas 
lengvųjų sviedinių.

—Gyvuliai, — tarė Pedro.—- 
Kam tat ji ėmę reikalinga? Iš 
čia mums reikia kraustytis. • • • kValstiečiai apleido kaimelį—i 
skurdus, išsidraikęs būrelis! 
žimonių klydo keliu; jie ėjo 
baugiai, suklupdami, kaip ei
na visi pabėgėliai; ėjo mote-:
rys, seneliai, verkių vjiįikai;; 
mulai traukė vežimus, kuriuo
se un t krūvų čiužinių ir pagal-

jais,-
negalima -eiti . sil 

• Miguclis. — Reikia

Ir jie dviese nubėgo prie ju
ros, o jų drangai nuėjo į pu
siau sugriautų vyno parduotuvę 
gauti ko nors užvalgyt.

Viena bomba- nupuolė ant 
kranto, ir ten dabar gulėjo 
žvejų laivelių šipuliai. Vis lik 
jie surado' loivėlį, kuris atro
dė lyg sveikas, ir nubėgo ieš
koti draugų.• Jie nerado jų: 
apšaudymas jau pasibaigė, bet 
paskutinis sviedinys nukrito 

ant vyno parduotuvės, palaido
damas po griuvėsiais keturis 
kovotojus, kurie dirbo toj pat 
šacIrioj su Migireliu ir Pcdra, 
kurio Iii) ilgai su jais petys ,į 
petį kovojo.

I Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir

sake ‘Pcdro ir jo balse pasigir
do nusiminimas.

Jie pamažu nuėjo prie kran
to ir ėmė stumti laivelį. Bot 
bttvo jau pervėlu. Žvilgterėję 
aukštyn, jie pamatė tankus, pa
sirodžiusius iš kelio užsisuki
mo, maždaug ketvirlics niylios 
atstume nuo jų, ir Užpakalyj 

- priešo kareivius.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
. •. į ’Tl l ; j

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBVLANCR
DIENA nt NAKTĮ

Visi telef^ai YAEDS1741-1742 ‘ 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

t«wobiu lAfayette vm
T-V— ^1' -  2 koplyčios visose

Klausykite inustj radio programų Antradienio i» šeštadienio iyt- 
mečlais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stotie* (1480 K.) 

L eu POVILU teALTlMlERU.
 1, ' ■ :■ • : į

---------  — >;■/...!...... r.  

Laidotuvių Direktoriai
, iiiii ii'iii ui ilitiitlii m ■ iiiitiniii'ii

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių . 
Direktorių; 
Asociacijos
niii muilu iiiiiiiiUuiiiiiiiiiimiiii

Illilfilllflic)iil616it*liii<iii<illlii<

Ambulance : 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
^■ii (u m m iii m iiiii <■■ ■■••■■ ■*■<'>■■ u

4^
I S. P. MAŽEIKA YARiis 1138

3319 Lituanicą Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wfest 23rd Piace Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ėast 108th Street Tel. Pullman 1270

ĄLBERT V. PETKUS
4704 So. Westęrn Avenue Phorie LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
37807 Lituanica Avėriue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. W«Stern Avo. Pilone GROvehill ■0142
141^) Šotitih 49111 Coutt, Cicero FhoTie Cicero 2109

j ,!1 —•—    . . :— ..... .

J. LIUlEVIčIŪS
4348 S. California Avenue Phone LAFayettę 3572

YARds 1419

; > ’ w •• ' •1 ‘ •

T a «
' . ■ | .. » • <*

3354 So. Halsted ‘Street

tanky
-j-Per vęlu, — pasakė Migue- 

pašans ritus laivelyje,
Phowe YARds 0781

DR. VAITUSH, OPT.
■LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
-Namų TėL VIRGINIA 2425

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

yPritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
•Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

___ D raugi j os Nariai .
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Vitginia 0036 
Residenoijos Telefonas 

BEVERlY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Vau
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

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

A. Montvid, M. 1).
West Town State Bank Bldg 

2400 VVEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

TeL YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir AktaiUs Pritaiko 
8343 S. HALSTED ST.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. OHiefe 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.

■ ■! >1.1 . ..................... Į »

KIIATAlfflAI

Dr. V. E SIEDUNSK):
dantistas

PttrtL, TrečibdtehM. šeštadienį 
4631 So. Ashland Avė. j 

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

TeL LAFAVETTE 3S50

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS 

, Gerai lietuviams žinomas per 3^1' 
inetas kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 VV. I8th St,, netoli Morgan SL 

Valandas nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant •Šeštadienio vakaro 
ir nedėliotnis.

TeL CANAL 3110
Rezidencijas telefonai: 

SupCrior 9454 Centrai '746A
■■X—., lt .X. ---------------------------- I ■ ■ dili. A — .A.

Dr. Charles Segai
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

cmOAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10—12 Vai. ,tyto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis riuo TO 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 8 po 
pietų, -7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Teleyhonę PLAJZA 2200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbotn SL 
Khmb. 1431-1434^1. Central 4411-8 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais Kuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį
■•• ■ ■ ■ .........- . .;.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
•Namų tel.—Hyd« Park 8395

...... .................... ■ , j. I-a o ,i f ■

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CAUtrtitt!t 6677

Vak 11*~2 dieną ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2M Tet. BTĄte 7572
‘ 3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, *k.u-s
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PITTSBURGH
LIETUVIU KAMBARIO ATIDARYMO 

IŠKILMĖS
PITTSBURGH, Pa. — Spalio 

4 d. oficialiai ir su tam ikro- 
mis iškilmėmis Pittsburgho 
universitete buvo atidarytas 
Lietuvių Atminties Kambarys. 
Iškilmėse dalyvavo Lietuvos at
stovas Povilas žadeikis, kuris 
kaipo nepriklausomos Lietuvos 
atstovas oficialiai Amerikos lie
tuvių vardu įteikė kambarį 
Universiteto Chancellor Dr. 
John G. Bowman. Taip pat iš
kilmėse dalyvavo ir svečių: iš 
Detroito teko susitikti Dr. J. J. 
Jonikaitį, iš CIevelando K. S. 
Karpių su žmona, inžinierių 
Zurį su žmona, Brazauską su 
žmona ir keletą kitų iš Detroi
to bei CIevelando, kurių pavar
des nepasisekė įsitčmyti. Teko 
girdėti, kad buvę svečių iš Chi- 
cagos, bet su ehicagiečiais ne
teko sueiti, tai nežinau, kas 
Chieagai atstovavo šiose taip 
reikšmingose Amerikos lietuvių 
iškilmėse, o ypač šiuo momen
tu.

Bendrai didžiausią dalį iškil
mių dalyvių sudarė Pittsburgho 
ir apylinkės- rinktine, publika. 
Matės publikoje ir svetimtaučių.

Dr. William Hung, kuris yra 
atvykęs iš Kinijos Yenehing 
universiteto, apsirengęs savo 
gimtosios šalies tautiškais pro
fesoriaus rūbais atkreipė visų 
dėmesį. Jo rūbai buvo panašus 
daugiau į moteriškus. Kinų 
profesorius labai gražiai varto
ja anglų kalbą. Jis reiškė Lie
tuvai užuojautą ryšium su da
bartine jos nelaime. Teko ma
tyti keletą čekoslova^y veikė
ju ir kitų tautų, Tačiau šiose 
iškilmėse nesimatė nė vieno lie
tuvio kunigo, nors tai . buvo 
bendras visų lietuvių reikalas.
Iškilmių programa. — Bankie- 

tas pagerbimui Lietuvos 
atstovo

Iškilmės buvo maždaug sę- 
■• i į * . <•***..• j ! n

karnai tvarkomos: lygiai 6:30 
vai. vak. universiteto patalpose 
Facųlty Club kambaryje buvo 
surengtas bankietas pagerbimui 
Lietuvos atstovo Povilo Žadei- 

.. • .. t .7 \ • * */ »

kio, kuriame daly va vd Lietuvių 
Kambario Komiteto nariai; P. 
Pivaronas, J, V. Gray, J. Baltru
šaitis, A. S. Marčiulaitis, W. 
Zamblauskas, Dr. J. T. Baltru
šaitiene, Mrs. Mary V. Wosh- 
ner, J. Virbickas, adv. Edward 
A. Schultz, universiteto atsto
vė Mrs. R. C. Mitchell. Taip 
pat svečiai iš CIevelando, Det
roito ir geras būrys Pittsburgho 
ir apylinkės lietuvių veikėjų. 
Iš viso galėjo būti apie 150 
žmonių. Bankieto tostmeisteriu 
buvo adv. Schultz. Buvo trum
pos prakalbėlės, buvo perstato
mi ir supažindinami su publika 
Kambario Komiteto nariai, sve
čiai atvykę iš toliau ir vietiniai 
veikėjai.

Lietuvos atstovas Povilas ža
deikis visus svečius apdovano
jo “suvinirais”, visiems įteik
damas atminimui po lietuvišką 
varinį centą. Reikia pasakyti, 
kad bankieto nuotaika buvo 
šališka, per daug buvo dėme
sio kreipiama į p. Karpių, pcr- 
statinėjant veikėjus buvo dau
giau prisilaikoma “tautininki?- 
kos linijos” ir neatleistinas elgi
mąsi iš kai kurių komiteto na
rių — tai lyg ir ignoravimas 
Dr. Baltrušaitienės, bijojimas 
jai duoti priklausomą kreditą. 
Bijojimo ar pamiršimo prisi
minti, kad tai daktarės Balti u- 
šaitienės buvo širdis įdėta į tą 
Kambario įrengimą ir kad ji 
pirmoji šį darbą sumanė ir per 
visą laiką nuoširdžiai darbavo
si. Priežastis; tur būt, yra skir
tinga politinė, pasaulėžvalga 
tarpe daktarės ir kai kurių ko
miteto narių. Tarpe bankieto 
svečių tas buvo jaučiama, o 
ypač tarpe tų, kurie yra arti 
buvę prie komiteto darbuotės.

Šiuo prisiminimu apie ban
kieto nuotaiką nenoriu nieko 
pažeminti ne įžeisti, tik noriu 
pažymėti tą faktą, kad dar vis 
pas mus pasitaiko kai kada sto
ka ųuoširdumo bendruose dar
buose.

Kitas Kambario Komiteto su- 
žiniai ar nesužiniai netikslus 
pasielgimas buvo atidarymo iš
kilmėse, — tai nepakvietimas 
nieko iš SLA Pildomosios Ta
rybos. Trumpai sakant, SLA 
irgi buvo ignoruojamas. Tik 
komiteto kasierius Adomas 
Marčiulaitis savo kalboje prisi? 
minė, kad su aukomis kamba
rio, įrengimui SLA užima ant
rą vietą.

Gal būt, kad p. Marčiulaitis 
prisimindamas apie SLA aukas 
turėjo mintyje* tik tas SLA au
kas, kuriaš SLA seimai yra au
koję iš Tautiškų centiį fondo. 

'Bet aš norėčiau manyti, kad
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gana gražiai išpildė keletą nu
merių.

Paskui buvo perstatytas Ado
mas Marčiulaitis kaipo Komi- 

! lėto iždininkas. Jis pradžioje sa
vo kalboje padėkojo aukoto
jams ir pažymėjo tą faktą, kad 
SLA su aukomis yra daugiau 
prisidėjęs iš visų lietuvių ir lie
tuviškų organizacijų.

Perstatomas Lietuvos atsto
vas Povilas Žadeikis, kuris kal
bėjo lietuviškai ir angliškai, pa
reikšdamas seną lietuvių posa
kį: “kas bus, kas nebus, o Lie
tuva nepražus”. Dabartinėj Lie
tuvos liūdnumo valandoje dėl 
netekimo nepriklausomybės A- 
merikos lietuviai yra įkvėpimo 
dvasia. Su įrengimu šio Kam
bario jie žadina musų viltis at
gauti laisvę ir ne^riklausomy-

Lietuvių Kambario bei kitų 
tautinių kambarių, kurių jau 
pilnai yra įreųgtp 10 ir dar 9 
yra rengiami.

Gražiai įrengiau Lietuvių 
Kambarys

Lietuvių Kambarys yra tikra: 
gražiai įrengtas ir su gerų sko
niu. Aš čia nebandau aprašyti 
kambario išžiūrą, nes tai pe.‘ 
daug užimtų laiko. Bus geriau
siai, kad kurie neturėjo progos 
matyti, tai kad pasistengtų ap 
lankyti prie pirpios piogos ir 
patys įsitikins, kad tos aukos 
ir tos pastangos, kurios buvo 
padėtos Kambario įreng.mui, 
pilnai atsiekė savo tikslą.

S. Bakanas.

f
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Jungtinių Valstijų armijos .transportas, susidedąs iš 9,000 karių ir 100 kari

ninkų, iš San Francisco išplaukė į Hawajų salas ir Guamą.

jei mes pažve’gsime į aukų są
rašą ir pridėsim ir tas aukas 
prie tautiškų centų, kurias su
aukojo SLA kuopos ir apskri
čiai, tai SLA gali užimti pirmą! 
vietą. Na, jei bus ir taip, kaip 
kad p. Marčiulaitis sako, tai^ 
Susivienijimas vistiek užima 
pirmą vietą su aukomis iš lie
tuviškų organizacijų, nes pagal 
p. Marčiulaičio pareiškimą pir
ma vieta priklauso amerikonui 
daktarui (jo pavardės nenugir
dau), kuris buvo garbės svečiu.

Bankieto nuotaika buvo ati
taisyta, kada buvo perstatytas 
Lietuvos atstovas Povilas Žadei
kis. Jisai kaipo diplomatas ir 
su atsidėjimu sekąs musų A- 
merikos lietuvių spaudą, gerai 
yra susipažinęs su Kambario 
įrengimo darbu. Gėrb. Žadeikis 
savo kalboje daugiausia kredi
to davė universiteto atstovei 
Mrs. R. C. Mitchell. Peč daug vu 
nesigilindamas į komiteto dar
buotę, daugiausia t-_____ .......
formoje paliete Lietuvos dabar-Į bari 
tinę padėtį. Tas, žinoma, visų teto atstovai, Lietuvos atstovas žinomas kanklininkas ir daili- 
mintis perkėlė į Lietuvą. | Povilas Žadeikis buvo susodinti į ninkąs Juozas Olšauskas, kuris

Oficialio atidarymo iškilmės gražiai gėlių išpuoštoje scenoje. 
Commons kambaryje

I Oficialio Kambario atidary- 
| mo iškilmės prasidėjo lygiai 
i 8:30 vai. vakare pilnoje uni
versiteto vadovystės priežiuro- 

ije, didingam universiteto Com
mons Room, kuris savo archi
tektūra ir įrengimu yra kaip, ir

i kokia šventavietė iš stilingai 
akmenų nukaltų^, ir mechaniš-

j kai sustatytų be plieno pagal
bos. Žiūrint į universiteto ste
buklingai gražius įrengimus 
prisimena Londonas, kur bran
gus kultūros tūkstančių metų 
kuriniai yra naikinami nacių 
orlaivių bombomis. Laimingi, 
kad mes esame šioje šalyje, o 
ne Londone.

Programa b u vb pradėta su 
Amerikos himnu, prie vargonų 
vadovaujant panelei Valantinai 
Vaišnoraitei.

Gražia tvarka, vadovaujant 
tinkamoje( universiteto maršalams, Kam- 

io Komiteto nariai universi-

. Komiteto pirmininkas P. Piva- 
' ronas pirmiausia pasakė šveiki- 

i 1 nimo trumpą kalbą ir pavedė 
tvarkos vedimą p. William 
Zambrauskui, Komiteto sekre
toriui.

Reikia pasakyti, kad Zamb
lauskas savo pareigoms pilnai 
atitiko ir sumaniai tvarką ve
dė, nesilaikydamas jokio šališ
kumo, bet pi’niausioje toleran
tiškumo ir draugiškumo dva
sioje. Matyti, kaipo Komiteto 
sekretorius per 8 metus, jisai 
artimai yra susijęs su Kamba
rio įrengimo darbuote.

Muzikalę iškilmių programos 
dalį pravedė jauna lietuvaite 
pittsburghiete. pasižymėjusi mu
zikoje, Valentina Vaišnoraitė, 
kuri yra žinoma ne tik tarpe 
lietuvių, bet ir tarpe ameriko
nų savo talentu vargonais gro
ti tokiose įstaigose, kaip Car- 
negie Music Hali i;* Planito- 
riume. Antras programp daly
vis — tai Amerikos lietuviainš 
žinomas kanklininkas -ir daili-

Gerb. žadeikio kalba darė 
jaudinantį įspūdį ypač žiūrint į 
pagrindus, kur Lietuvos trispal
vė vėliava kartu su Amerikos 
ir universiteto vėliavomis ple
vėsavo ir žinant, kad dabarti
niu laiku Lietuvos žmonės jau 
negali matyti savo trispalves 
vėliavos.

Dovanos

Ant Real Estate
■■ 41/2% 

1-mų ir 2-rų morgicių 

Peters Bros, and Co. 
1647 WEST 47th STREET

Kitas nemažiau jaudinantis 
reginys buvo — tai Dr. John G. 
Bormanui dovanų įteikimas. 
Vadovaujant Dr. J. T. Baltru
šaitienei, tautiškuose kostiu
muose dvi mažos mergaitės ir 
du maži berniukai. Edward A. 
Schultz Jr. nešė Lietuvos miško 
eglės porą skujų, Petras L. Pi- 
varonas Jr., lietuvišką elemen
torių, Julia Magowan (Dr. Bal
trušaitienės anūkė) rūtas ir 
Diana Virbickaite kankles. Tei
kiant tas sęntimentališkąs do
vanas Dr. Baltrušaitienė pasa
kė atitinkamą prakąlbėlę. Dr. 
Bowman priėmė dovanas ir pa
liepė nunešti į Lietuvišką kam
barį ir pasakė padėkos prakal
bą pareikšdamas, kad Lietuvių 
Kambarys bus prisiminimas ir 
inspiracija priaugančiai kartai.

Po tų visų ceremonijų ir iš
kilmių programa buvo uždary
ta su Lietuvos, himnu ir publi
ka buvo pakviesta eiti apžiūrėti

—----- -------------- ---------- -u---------- —---- ----------------------

UŽEIKITE PAS
PETE YOUNG 

Narys: 271 Am. Legion Post., 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

SCHLTTZ alus 
82nd ir Kean Avenue 

(prięš Tautiškų kąpipių vargią)
WILLOW SPRINGS, ’iLL. !

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 aklų {tempimą
Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

ofiso Valandos
Kasdien 9:00 ą. m. iki 8:30 p. m.

TreČ. ir šėlt. 9:00 a. m. iki 
7:30 v p. m.:

TYPEWRITER
: Rentals 

3 MOSTUS 
$5.. 

Rentai Applied on Purchase 
WAGNER 

TypewHter Sale* and Service 
3712 SO. WESTERK AVĖ. 

Phone LAFayette 3584
............. I Į J ■<■■ ■■ ................... .................
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YflV-Amėrlkonv Žvaigžde ŠID LUCK- 
MĄN telkia pilną idltną Chesterfields 
Visu-Amerikonu Kolegijos Mergaitei 
MARY L O U BŪLLARO.

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
įrašykite pakelio su čigone.

STEPHENg
STUDIO 

414Ž Archer Avė. 
Tel. VHĮGINIA 0396 

.Mokytojas: 
PIANO-ORCHESTRĄ^ 

visokiems Reikalams 
Kasdien—3 vai. vak.—*7 vai. vak. 
šeštadieniais—9 y. r. iki 2 p. p. 
Georgę Stephens-Steponąvičius.

AR JŪS RŪKOT CIGARETĘ KURIS^^Z... JIS YRA RŪKYTOJO CIGARETAS
■ ■ ' • • - >• ■ J. S: •• • . .. . ■ X '■ k

JŪSŲ GOALAS DIDESNIAM 
RŪKYMO MALONUMUI YRA

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, DLL.

LENGVESNIS,
VĖSESNIS, GERESNIS SKONIS

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
Nudažyti
kurtenus

COM

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75

EGG
NUT
LUMP
MINE RUN _________
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — i
DIENĄ AR NAKTĮ. Pr

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

ModSrninSt Cheiterfleld pakavimo malinęs vl- 
sadO Interesuoja daug svečių mūsų Chesterfleld 
fabrike, iitos molinos išleidžia tūkstančius pa* 
kpllų Chesterfields kas valanda prisidėti prie 
malonumo milijonams rūkytojų per visą žali. 
(Kaip matoma naujoj filmai "TOBACCOLAND,

Trifht 1M0, Lkgbtt * Mtm* Tobacco Co.

|M o
<

^Yra trys “toųchdowns” į kiekvieną 
Chesterfields pakelį dėl rūkytojų kaip tam
sta, Pirmas yra VĖSESNIS durnas... antras 
dėl Chesterfield yra GERESNIS SKONIS... 
ir trečias ir laimejantis bet kuriam rūkytojui 
yra Chesterfield’s TIKRAS LENGVUMAS.

Priežastis kodėl Chesterfields Patenkina yra 
į jų tikrą kombinaciją puikiausių augintų ta* 
bakų . . . į tobulą sumaišymą kokį nerasite 
nei viename kitame cigarete. Jie tikrai Pa* 
tenkina.

PADARYKITE JŪSŲ SEKANTI PAKELI CHESTERFIE|J>

Gypsy
F.CRU CURTAIN DYE

10c
3už2«c

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomlČiUR, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam | farmas ir kitus mies
tus, žema kaiųm Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pririetom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit TeL VICTORY 0066

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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St Miščikns-žtemys

Naujienos ėfria kasdien, išski
riant sekiųadięnius. Leidžia Nąii- 
jjbnų Bendrovė, 1739 S. Halšted St., 
Chicago, Ilk Tėlefohas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chięągoje—paštu:

Metams ..... ...... ..... ....... . ....
Pusei metų ..2......................
Trirhs mėnesiams ...... ........
Dviem hiėneslhms ......
Vienam mėnesiui ..............

Chicagbj pfer IšStUlitiHėtoJus 
Vieną kopija ________

SąValtel ...•..... .  ...................
Mėnesiui ..............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui (Atpiginta)

ft/fetairis .................................. $5.00
Pūsdi ttlet,ų i.......... .................. 2,75
Trims mėnesiams;..................  1,50
pvįėm iriėriešiūhis ............... 1.00
VifeiiSm ihbriegiui .._..........z.... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metąms .... ..........    $8.00
Pusei metų ...... ......   4»00
Trims mene'ši&lhš ,..L.L...:..... 2150
Plhigiis feifeia sitįšti pašto iloney

Orderiu kartu su užsakymu.
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Už dviejų diehų turės užsiregistruoti visi vyrai 
Jungtinėse Valstijose, kurie turi rife ttiažiaū kaip 21 ir 
ne daugiau kaip 35 metiiš amži&ufe. Apskaičiuojama, 
kad tokio amžiaus vyrų Jungtinėse Valstijose yra apie 
16,400,000.

Jų dalis bus pašaukta į armiją. Spėjama, kad per 
ateinančius du mėnesiu šauks ne daugiau, kaip 100,000. 
Paškui, gal būt, vėl apie tiek pat, ir taip toliaUs, iki sh- 
Šidarys reikiamas naujoki} skaičius. Į armiją bus ima
mi tiktai tie, kurie yra sveiki, kurie nėra vieninteliai 
savo šeimų maitintojai ir kbrių tarnavimui kariuome
nėje neką kitokių kliūčių, hustatytų įstatytose.

Parinkti tuos, kurie iš viso užsiregistravusių vyrų 
skaičiaus turės būt pašaukti, yra paruošti dideli lakštai 
popieros su eile klausimų, kuriuos registrantai turės at
sakyti. Pagal tuos atsakytoms valdžia špr’ęš, kūri’e re
gistrantai gali būt tinkaitoi, ir jie bus pašaukti išekza- 
minavimui. Iš jų vieni bus priimti, kiti atmesti.

kariuomenės įstaigos mano, k&d artimoje ateityje 
bus paimta į karo tarnybą ne daugiau, kaip 1 iš kiek
vienų 40 Užsiregistravusiųjų vyrų> o per ateinančius 
metus ne daugiau; kaip 1 iš 20.

Ar tiėtois bdšihiįems kareiviams teks eiti į karą, 
šiandien sunku pasakyti. Tai priklausys nuo to, kaip 
sbksis Hitleriui vėsti šavb “britzkriegą”. Jeigu jisai už 
kbkių inėlų laiko bus sumištas, tai karo pavojus išnyks. 
Bet jėigu jo į^hitoitynės šu Anglija Užsitęs labai ilgai, 
tai karo gaisras plėsis vis Iribiau ir labiau ir, gal būt, 
pasieks ito Aifaerite}. Šiandien jau ne tiktai kalnai ir 
upės; bet ir juros bei vandenynai nebėra apsauga nuo 
užpuolikų.

Kol kas tačiau eina . klausimas ne kpie Aniėrikds 
dalyvavimą kare, o tiktai apie pasiruošimą apsiginti, 
jeigu toks: reikalas ateitų. Kuomet Amerika bus pasi- 
Fttoittši, tai atsiras mažiau “ukvatninkų”, kurie norėtų 
ją Užktobitfti. To‘d®l viši aukšeiauš paminėto amžiaus Vy- 
toii Savd pareigą Atlikti.

t rt. t* v.- «jrv • •*

tijon Šimtai', 
tančirii;
kenčite aifl't

tiitgtotato itata iitavtoi ta- 
ife, ttota«i ta tata- 
Žito šktobti' kUViį ki'itaiBHyhek 
taahto Vtač ‘Licitavai 
buvo datbiiia ta

Liėtliviy delegacija pas prezidentą

gyveitefttofe ^blerikoje.

Bet tabp'e pabėgėliiį yrd ir 
tokių žmonių, kurie paramos 
neverti. Kas gi uores šelpti, sa
kysime, kokį nors bUVUsį žval- 
gybihinkų, kliris, tkitodūddriias 
t’autininkų diktaturki Lietuvoje, 
gkudy'ddVb Įidždngiiiš VištibiVie-. 
riė's Veikėjtiš; kišdaVb jiioš į ka- 
lėjiniį ir imddVb tiž tdi i’iėbilas' 
dlį'as iŠ vklštybėk iždo?

Jie, ir pabėgę, savo dirhato 
rieiššiž'adh. štai kų raŠd “Amė- 
rife”:

r
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“Gavome labai liūdnų ži
nių, kurios sako, kad pabė-; 
gūsių į Vokietijų iš Lietuvos' 
asmenų tarpe yra ir tokių as
menų, kurie tarnauja ir ko
munistams. . Shvalkų srityje 
vokiečiai yra paskyrę tarny-; 
bon Buvusius Lietilvos slap-; 
tosios policijos įidreigbnuš, 
kurie suimihėja jiėrftš įVetlh- 
kanius, lietuviu'š v dtbėgčiius 
ir įerduodn bdlševikaifĮš pbr 

, Įląsiebį-. ■ Ntip Wvo thutfeČių; 
išdavikiškos tarikOs niikėhte- 
jUŠią tarpe yra Vienaš jhirifas 
kuriighs, labai Veiklus vistib- 
nibiiiniiikaš, kūrį; Li'ėtUVbs 
kkaniu dUoiia mltę, būt šV'e- 
timleiiis parsidavę, asmenys' 
atidhvė į bofšdvikų rankas.” 1

Pmidentas Rooseveltds rytoj priims Washingtone 
lietuvių delegaciją, sudarytą iš įvairių musų visuomenės 
srioVių atstovi}.

Delegacija vyksta pasimatyti su prėžišihtil ‘dSHb'te! 
tikslais: išrėifcšti jiam padėką už tai, kad jb adihiilĮėtr^- 
cija atsisakė pripažinti teišėtu Rusijos smurto žygį, pa
darytą pri’eš Libtuvą; antra, prašyti, kad Jungtinės Val
stijos ir toliau i*emtų Lietuvos teisę spręsti š£Vo likimą.

Ši Amerikos lietuvių padėka prezidfehtui febbsevel- 
thi, 6 pėr jį ir šib k^štb žfrionėms, turėjo feuti isiSėikšta 
seniai, nes jau praėjo kelios savaitėš nuo tb laiko; kai 
valstybės departamentas Washingtonė giežiai alnflete 
SOVfettį athbasadoriaus Umanskio reikalavimą, kad jam 
bttttį parduotos Lietuvos pasiuntinybės patalpos. Toks 
jungtinių Valstijų nusistatymas suteikė milžinišką pa
drąsinimą Lietuvos žmonėms ir Lietuvos išeiviams už
sieniuose, kuriems yra brangi jų gimtoj® kraite Stfeltfe.

feet libtUviu delbgacija vyksta į AVashingtoną svar-

PADEREVSKIS IR 
SMETONA

—----------- - Į ( •

tekb girdėti, kąd trio -pačiu
teini iŠ t ifertii^iljoš tetoiatikč' 
Arii’erikriri šte»^kte fe kad r
tona. '

Paderevskis buvo Lenkijos 
premjeras tuo laiku, kai Želi
govskis (Pilsudskio:-' paskatin- 

ptoįįVbBČ Vilriiiį: f Smetona; 
tuomet; ' dar nebuvo hč Lietu-^ 
vos seimo narys, net po 192b 
metų perversmų pateko į res
publikos pržžid'ėbitoš ii* .toje

paprastas drąsumas; užsidegi
mas. O buvome vaikai tarp 8 
14 hietų, daugiausia šešioliki- U mai.

Lyg to butų inaža, tas 
karas be žiaurumo, kurį gili
nome savo kariniais žaislais, 
ihųį išhiokč daug kiltį dalykų.

Maisto stoka ir netaiku pa- 
vhlgymas ir tėvų džiaugsmas, 
kad mes ne namie, bet gatvėje 
ir neprašome duonos, kurios 
nėta, mus išmokė ne tik elge
tautą bet ir vogti.

Vogti ne vien maistą, bet ir 
kitus daiktus. Išmokė rūkyti, 
apgaudinėti, girtuokliauti ir 
dąrgi paleistuvauti.

Dešimties — dvylikos metų 
vaikai kalbėjome apie moterį 
kaip seniai ir kalbėjome ne iš 
kitų išmokę, bet iš praktinio 
patyrimo.

Jaunos mergaitės, dvylikos, 
trylikos metų ir baigiant tris
dešimt penkių ar keturiasde
šimt metų senos prostitutės, ku
rios kareivių tarpe neturėjo 
pasisekimo, mus įvedė į naują, 
mums svetimą jausmų pasaulį.

Musų tėvai mus tebeskaitė 
vaikais, slėpės nuo musų kalbė
dami, kuomet jau jų kalbos 
mus neįdomavo, nes mes prak
tikoje daugiau žinojome apie 
viską, negu jie savo dvidešimt 
metų vedybiniame gyvenime...

Kas mes buvome ir kas išau
gome ?

kdbniel trišdiešimt ketvirtais 
ib’etate htvykhu Lietuvon ir iš 
161® šeklhu Savo kūdikystes 
draugus, žiu Ve j ari, klriušlnejau 
kiltis atole heinatrihius, iŠ aki
račio pražiivtišius dtoailgus ir 
Urritųįės, rridau jų visur: gerai 
gyveri'dričiiį, vargstaričitį, Sėdin
čių kaiėjlriie, besi vaikio jilhčių 
gatvėje; Vagių, valdininkų ir ki
tikių, bbt Vėtą, kuris btittį nor
maliai; ž&ui'ntekai gyv’enęš.

Visi atitikti tiitejb šhvo veide 
audringos jaunystės žymes, 
keiktų minėti pavūi*deš, žiūrėti 
fdtdgbahjdš, knistis šerilidse Už- 
rūSUoše, kad pasakyti kokiu ke-

___ LLL
darįi įjri'e j d paČld įibipHikti;

Užmuštas, peršautiš, pa
smeigtas, su išplėštais vftlttrinik 
žmogus ar arklys, mums jau 
jokio įsplidžib riebedarė te įkai
tėme tai tokiu pat nattiValiu 
ištekiniu, kaip Vištos įjapfovirii^ 
kr aVių vilnų kirpimų.

Karas mus užgrūdino, suga- 
'tiifio, išmėtė Iš paptastbs gyve
nimo vežtis, gi Vėliau revoliuci
nis darbas dar labimi šudbaugė- 
vo Su ginklu ir ginklas buvo 
dhrgi mylimas draugas ir ska
lius pavartojimui. KUoihet iS- 
girsdavai, kad viekui* ar kitur 
įvyko kaš nors riepaprasto ir 
visįi nfebuvo paleistas į darbų 
hbi pfeilis; nei kitas ginklas, ti
kėkite manim, budd|vo dargi 
kOktb.

Išši&imėni, ir tiek išsigimėm, 
jog be šūvių garso buvo nuo
bodu, pikta ir nešinamu.

Tieša, tūoįri'et dar buvome 
jduni, apie moterį galvbjome 
taip pat kariškai: kiekvienariiė 
įhieštelyje kitų, kasnakt klėtelė 
nalija (vargšes sesutes, kinį) još 
kentėjo), šeima, vaikai, žmona, 
ramus gyvenimas — buržuazl- 
hiai prietarai: klajoti, kovoti, 
lipti ant dagio, ieškoti kokių 
įidrs širdį veriančių .prietikių— 
buvo gįyvehimo tikslas.

Jšet laikas bėgo, gyvenimas] 
po truputį ėjo į ratnešries Vežfes, 
brdtaš pradėjo susitupėti, vir- 
tOme praktiškesniais, ir viskas 
pasikeitė, taika virto lyg nor
maliu reiškiniu gyveriime.

Bėt karas irius buvo užnuodi
jęs. Arrnotų šūviai, kulkosvai
džių tarškėjimas, sužeistųjų vai
tojimai noks riublriko kasdieni
niame gyvenime; būdavo pergy
venami labai dažnai naktį sap
ne ir kiekvienų kartų pabudęs 
pagalvodavai: karas ... baisus J

Nėp&iribtoto kaž; ii'ėt Bbvo vie- 
Liš Mite $fcftkė šį ar 
BhbM ‘TO kibiau ph-
^fetii Ž^ifete; jilb tekiau nepa- 
keto’čiu t*al U* ne taip,
ifeį k&Žk&š patoriŠritlš Buvo pa- 
lakyte; b fei Hikkkiš fe nepasu
ki, §W^ota, bet

witeu kaš 
w^tės.

pašau- 
tltai bš <toi- totalu dide- 

ito VįA'itoį npl tagi diek jau nu- 
tatotal Statoj itae, jog 
tato tata, ta tatoos neu- 

. Vokifečilj sulau- 
iki Peišicik, jdg įiaikraštis 

fttah rifekiiVb ’šteilihtes Ir pirmų 
iteįtetfiib kurą pafebrih be tik iš 
vbikkhife, ii'ci te kfek įiČk iš pa-, 
khkų;

febt fekri kffite; kkip ip Jau- 
geliui Lietuvos jaunimo, kuris 
nors pkkivėlaVęs, atsidūrė gim
nazijos šuolūh, pasibaigė ne 
1918 m., bet maždaug apie 1921 
iri. užsibaigus Lietuvos Nepri- 
klaiVšbhiyB^ khriditoš.

TokiŪ btodu tokskuliriis karas 
riiuriiš liėtuvikfriš buvo ne ke
lti Hų įlietų, Bėt dkrįi septynių.

fe i)O k’ėptyhių ritetų karo į- 
Vykiiį Šekiirid iš feib arti, kaito 
inuihš lietiivkfes teko, galejO- 
riiė su kūrd riiincia kįteitorašh ir
- •» - ■* | .. >• i ■ ............ . " » .... . ......

Hite

Napoleonas, pasigrobęs galią į 
savo rankas Fr h n elizijoj e, už
simanė UžkaViauti paisąiilį. Vie* 
nai tautai po kitos jisai užko
rė savo diktatorišką jungą ir 
baspdino į karalių sostus savo 
brolius, gimines ir generolus. 
Tiioš užkririhVliiio fe phvergi- 
brlb žyįiriš jišai Šarib “laiisVes, 
ijįybėš ib brolybes’’ Vūrdu. Ar 
tei ri’ėi^kia, kefd tątitoš, kūribs 
totorėj O riiiveršti Napbleėhto jiiri- 
įį (ir ghių-gbie riilVertė); tii- 
rlfe kbvbjb fe ^faVbėš 
tribkŠtarttį užkririauttoją pknle- 
klriti ir trifc!f’'kilriteš idėjte, kii- 
ritofhiš jitei “rČihė” sdVo įro- 
b'iidhišktos ritokimuš?

teirgelionis turet.ų žinoti, kad 
nėra, nė vienos kilnios idėjos, 
ne vieno gražaus sūkio, kiirie 
nebuvo pavartoti visokioms 
'šlykštybėms pridengti. Aukš- 
čiaūs minėjome krikščionišką 
artimo meilę ir Francuzijoš 
nštutoriibliktdjd šiiriimėčib žmo- 
nišfctmio ’ idėjas.1 Pridėkinfe į>a- 
tribtteteį, ūĮ5ie kuri buVo h'e be 
pagrindo pasakytą; kūd jišai 
dažnai patarnauja, kaipo “prie
glauda niekšams”. O kiek pa-, 
šhiųis yrą matęs žiąurių darbų, 
dtliktų teisingumo vardu? Kiek 
suktybių ir .apgavysčių yra pa
daroma, prisidengiant labdary
be? '

•/v ,, ‘ . •

Revoliucija ir masės
Mės 'čia negVildenširtiė ‘ Tė- 
V^bUrikfeifteus phšžiktošy 
___ Mątoksš5a's ^ėikkmV^ (Šūr^i 
“garsiai”) ‘^ritofetetefc Šikte-J 
tu ros”; kąri jte&i kto-
kiąs ,teį “‘ekbiibtoiiriį dtoįiriį” fc 
visižkri’i žrifttohtek&š
ypdi^įfeš; ’ttridicijriš ii* šVąjto-; 
nes; ŠlVa jb beteką 1'tocfe, kdii

-V.« L. . ' r...... .s-, .

d.. mm bb! 
hei Libtom

fi___ _ „ _
Hžltodti į AtoietW A 
ytoteš aštoittb; wkti
jteai čia nbįai^š „i-— ir, 
šia, nehdto^Š; / ,:•

• • z A **

hų” skaitytbįj&i fealejb patirti pereitą sekmadienį, Ma
skva daro didelių įmstahgų Londone, kad jos grobis Bal
tijos krašttioįsė Buitį Tegaližuotas. LtettiVoS; LktViJofe ir 
Estijos pagrobimo pripažitoimą ji st^t’6 ^taglafite’, 
sąlygą kooperavitoib Tolimuose Rytuose. KM toto^ltoi 
tam spaudimui nepasišuotį, lietuviai turi kfelti MVd bW- 
są, ir kudhiėt tam balsui jparodys savo Atoi^
rikos valdžia, tai ir anglai nesutiks eiti į kompromisus 
su Štalftou Lietuvos sąskaitom 1 ;j!

Lietuva yra pavergta. Bet Amerikbje ’dar 
laisvė. Tddėl Amefrikdš lietuviai turi progą savo gimta
jam kraštui jiadėti^.^5

> J . - ■ 4S A ♦
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K&škilgi.. Brisi j os bbiševik&i 
atėjo į Lietuvą; skeiBŠkirii 
WkAį taitas > ¥Ai. ta fe! 
geltonis ryžosi sunaiktoti 
“mat’ksižnią’y / šituo tikslu ji* 
tei, prfeasė daugiau ckaįp pušį 
toušiatoit) jtetriferis imkitės “Te-- 
vyheje”. W
, Jisai piešia K.. ^aVkšb moks- 
lą, kaip “tii’Mijbš ’įrahkį”; kaip 
šiaurų dogmą, suvaržančią 
žmonių protą; kaip reVoliuci- 
fiių bbrilsfri šaltiife tamsiofeš 
įhlhiuriik kutštyti; te t. t. Krifefe 
kas pHtoaŽįšta,- k4Š toats Makk-’ 
sas, gal būt, to nemok i no ab 
ba nepramato, ką Šiandien skel-' 
bia ir daro jo vardu bolševikai, 
|)et% jo n^omonev tai nesudaro, 
joliio ‘skirtumo:

tai tei tota “iettoitati”. 
fet toj įji‘0 tai tols pšii'ėžŪ dar 
Vi'eH'į ptototlį j'<> litovį&inganie 
hlih&ių itatitta itoM randa, 
ta fclito taf Ž’afcš phdare 
“Statoito ,te Itaitototei 
tartoi tai ta
tosta Wmto .gHliitototo 
te, it totai ateja Ištetai 
to ’itotafet į šta tate

“Vita revoiiiieijdS ta <4-

biją phšibaigė visai kitaip: čia 
buvp įsteigta delhokratiriė san
tvarka, kuri da ir šiandiėri te
begyvuoja. šyeicąrijo taip pat 
įsigijo demokratinę santvarkų 
(dar net tobulesnę, negu Ame
rikos) pb revoliucijos.

Neužin ir skite taip pat, kad 
demokratinės respublikos gy- 
yaVo, per penkiblikų metų ar-; 
bd daugiai! Vokietijoje, Austri
joje ii* čėkošĮbvakijbje. Šilfe 
Žalių lilemdkraliją ; sutriuškirib, 
§alų gale, įie kokie ten “nauji 
džurPątoriaį”, bet senieji žmb- 
tolų išnaudotojai, ątga vašieji 
šA'vb galią šėką jvairių 'aplih-- 
fcybilį pbkariiiejė Europoje, 
senieji išnaudoto j ai tai Prū
sų junkeriai (dvarininkai), ar
mijos kariiiiiikai ir Stambieji 
kapitalistai, kurie bendromis 
pastangomis pasodino ant Vo
kietijos sprando Hitlerį. Vokfe- 
tijos 1918 19 melą revoliucija, 
dejų, li'eštenge ’tlį išnaudotoją 
galybę visiškai sunaikinti, ka
dangi, pirma negu suspėjo rea- 
publikos valdžia sustiprėti; ko
munistai (kurstomi ir dlrigub1 
jami iš MaSkV$$ j^U ėmė da
lyti sukiiifebs.

O ktt ųpte '“ifeeitebvikHs’’; fe1- 
visieihs Žifebriii ‘fekfel ixĮ’db; 
kaš j fe J'dkfų totobgį 
“žfebtoėtoi^ ah't W-
kbjd. teriižljbje; kdfetolbt ji &l- 
šiiŽeie fifed, RUšljb^, hVėtoŠbvikri!

kfeltai&tata'ė to ta taiiį); 
to |m ite tau
tai totaktatai

k tai-

te

febfeife žriitohėniš
^iterišto; Bolš'evikams

Bristoj įteiki
Bet te feteW

L Wi totoriškę Ot

ta ifeto> it taita tata 
tafe mito, tai tato 
tostas fevdHta tai te ta- 
!iįyše Šlltotik'dc ArBĄ 'ta taiki to- 
vei-tį jš v'SŽįiį; B'čt faktas Vita 
įtofeilibkii TaktU, ta ta'bitoii- 
itiį tottitos, itafetotuš Siafta 
teijiį §w-
Baitai tota grąžtai
it itaittviiiltok
Jtato'ct taste. 'btoto tato-

' .e
W>ra pastato.

sos. Viena, ne visos revbiiūc^oš 
Išbaigia tilo, kad naujų uzur- 

4 . patorik teaika užsilipa žmonėms 
ė^^/skW’krit ^rariUo. Amerikos revoliu-

fe Wito 'tedrdri” tie 
šcspdfe i. mindo savflį■širiįybVs 
pateisinti. Juk jeigu Jie;&ng-; 
stytųsi kitokiais autoritetais, tai 
ar jų despotizmas butų geres
nis?

Nesinorėdavo tuomet galvoti 
i kurią pusę jis veikią gerą ar 
blogą, bet pakako pa&o fakto 
prisiminiino, kad žmogus tą 
dieną arba bent pirmus pusva
landžius atsikėlęs gyventum ne 
thi'p kaip visuomet, bet kažkaip 
kitoniškai, galima sakyti, kariš
kai: galvodavai kitoniškai, 
spręsdavąi taip pat kitoniškai, 
kažkoks keistas budhvai ir vis
kas kitdritekai terodė, daug len- 
gVabUdiškrati.

Bet pitiirį pasaulio karų 
pergyvenėme visgi tik paviršu
tiniai, nebuvom aktyvus jo da
lyviai'. O tie, kurie dalyavo ak
tyviai-? Jį VUikhl?

Jau mes pairę nuo buvusio 
karo, nors gimėme gerokai 
prieš jį ir kaip ne kaip dalis 
fe karo įtakos teko musų vai- 
tato, gi šiems naujai gimstari- 
tferite po perskaitytų laikraščių 
Ūtolb bombardieravimus apie 
feiilciį ^trinamus pusgyvių su- 
$ėtetoį it&Peivių lavonus?
ta toto u busimų kartų?
6 Šte Kubinis apmokymas 

tato. tata .pradedant nub
Stotoaus, tas garbi- 

HffeiaS fe gČ^Jimasis lavonų 
ki*toV:dihte, įgytihias tų žmoniIj

kfe* to^fete ? '
fete nilte Afeėtikojc karas te- 

bėgfr'di’rifete kaip teninas atbal- 
feel k&fe Veikla į vaikui, 

feltol gritve, Žiuri; Vaikai stau-
tčklh; teįri, Wilpia, lekih 

ftkfetite iftfeliVį bananai... 
kū-s eią?.. Saldžia karu

fttedŽfe Žaisliniai re- 
vdlVbrii^i; Užmuštųjų skaitymai, 
gi nei j iriiūsls, k U H c daugiau nii- 
Žfede..:. o jhk biri ffer nėra ka- 
ro... .

ifetsifefeiYa feano kūdikystė 
ha rb iiiclu; , kasdien karas, 
-grumstai; svihtoyidėt, “ragatif-

tįMtes, prie lab
ilų <prir^šfe peniai vieton durtu- 
’vų ir praskeltds, Oliuojančios 
galvos, subadyti savo išdirbinio 
durtuvą,, sųdrąskyu ęubai ir n<*

tlhiai, bet gdliu užtikrinti, jog 
kiekvienas iš hiušų gyvenime 
vienokių ar kitokių savo gatviš- 
kos, mėšlyno paviršiuje praleis
tos jaunystės tragedijų.

Tiesa, visi, retas iš musų su
kniubto į5b gyvėrihtoo ttešte, esa
me ŪŽyVudiiiti, savižudžių vos 
kelfc l'erdšihie, bet kas iš to?

Dar hfekhš tenlškį drairitos ne- 
įSdi’&Šė, niekis iibnUpieše niušti, 
kibo vūikų, .drriilų brite golgto- 
fe, bet j'ei kiš parašytų, galiu 
•juS bžtikrihti, khd kiltų dbiig 
fdohi^snė, ririgu BėrBitiŠO: “tlg- 
iiis”, Rcmdrkb: “Vakarų fcfon- 
tb Niekti Nailjo”.

Riek kdrtų griebiausi pltmk- 
šiVdš dvašlds liudešio dienomis, 
kdU paišyti, Įvelti j bleletristi- 
kbs rublis kų iries peYgyvenb- 
ihė, kU’O VirioAie, ir nickhoįričt 
bbb'ėfgi Ari.

Tūriu gttl kelis šilritūs pusla
pių patašytų, Ifel begaliu nieko 
Vienlypio Sutverti, nes perdaug 
yri! medžiagos ir visa rricdžią- 
gd, h’dVs ptegyverild, išvargta, 
iškentėta, iŠK)do dargi hian pa- 
Čiani tokia bepatikima, tokia 
kūlrtū biariri ir šventa, jog bi
jai išnešti j gatvę, parodyti šavo 
sielų, savo skausmų.

Kas patikės, kad dvylikos me
ti) vdikas Vogė pas savo pusiau 
badaujančių motinų centus, kad 
už juos brieiti pas prostitutę? 
tj buvo toki ir dar keistesni 
įvykiai mūsų kūdikystės drau
gų gyvenime. Kas patikės, jog 
didžiavosi Vaikas savo motina, 
kad turi clUug kareivių?

Bet tokiais mes virtome iš 
normaliais laikais gimusių vai
kų, tad kas bus iš tų vaikų, 
kurių tėvai pergyveno pirmų 
pasaulio karų ir šiandien jų vai
kai gyvena antrų pasaulio ka
rų, daug baisesni, žiauresnį, pld- 
teŠiiĮ, negu pirmasis?

(Bus daugiau)
4

. ftemkite tuo.*, kurie

J

v-:-
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Kas Dabai Dedasi Lietuvoje 
švedai kuo griežčiausiai demonstravo prieš sovietų rbHo- 

mą filmų. — Teismas rusų reikalavimų atmetė. — 
Lietuvoje pasireiškia didelė pašarų stoka. — Mirė 
Pranas Mašiotas. — Susirūpino kolchozais. — Ko
munistų partijos kursai. — Garsiakalbiai turguose. 
— Sovietų tvarka įvedama Lietuvoje grynai aziatiš- 
kais metodais. — LietuVojė gyventojai išktaustomi 
iš savo butų. — Fabrikas nacionalizuotas.

(BIŪLETENIS Nr. 16)

—Stockholntas. Rugsėjo 9 d.- 
Stockholmo kinematografe “Ri
nito” įvyko pirmuttais švedų ki
no praktikoje atsitikimas, kad 
pubLka kuo griežčiausiai de
monstruotų prieš rodomą filmą. 
Paprastai šalti, vistibmet korek-

reagavo thip griežtai, kaip nie
kuomet Švedijoje. Skandalus 
publikoje prasidėjo nuo to, kai 
keletas jaunuolių salėje parodė 
šavo susižavėjimą, pamatę ek
rane Maskvos paradą. Tuomet 
pūbliką pradėjo švilpti ir Su
kauti. Triukšmas pasiekė aukš
čiausią laipsnį, kai filmo j e pa-, 

tingi Švedai berodo per daug sirodė vaizdai iš Estijos ir Lat-t
savo jausmų Piešoje vietoje, ta
čiau Šį kartą jie, matomai, ne
išlaikė ir švilpimu bei protesto 
šūkavimais privertė nutraukti 
rusiškos propagandinės filmos 
demonstravimą. Švedai labai 
pasipiktino rusų akiplėšiškumu, 
inscenizuojant “liaudies džiaug
smą” Latvijoj ir Lstijdj po tų 
kraštų prijungimo prie Sovietų

Del Šito incidento kino di
rektorius davė spaudai šių pa
aiškinimų: “Bialto gavo savai
tinę programą su ilgesniu vei
kalu ir Su trtnhpa kino kroni
ka iš atitinkamos kino filmų 
agentūros. Kino kronikoje pasi
rodė butą ir trumpos rusiškos 
fihnos, kurios kibo savininkas 
nesuspėjęs net pataatyti. bčl 
šios tai kronikos publika Salėje

* Fotografas
CONRAD
FOTOdRAfrAS

Studija įrengta pir
mos . rųšieė su mo
derniškomis užląįr 
domis, ii Hollywood 
Švi£šotnis. Darbas 
gararitliotas.
. 420 tV. 63M SL » 
Tel. ENG. 5883-5840

" 11 ■* --------
SVEIKATOS KLINIKAS. ... ,1

TONSILUS
Pf^UVįffis 
Ligoninėje ............... ■ .
ftAUbONGYŠLIV 5LOC jftft 
Išėmithas lr Ltgort. :
REUMATIZMAS M fift

DdbGtAĖ PARK »OSPttAL 
1900 S. Kedziė Avė. ChiCagO

vijos po komuhistų režimu. Ro
dyki filmos tolia ii nebebuvo ga
lima ir kiho sdvinihkas liepė ją 
išmesti iš programos.

— Štockholibas. Solvesborgb 
(Švedijoj) teismui šiomis die
nomis teko svarstyti įdomų 
klausimą ar sovietų valdžia tu
ri teisę naciOnalizŪOti estų lai
vą, stovintį švedų uoste, kuriam 
švedų teismas uždėjo areštą. 
Klausimas iškilo ryšium su so
vietų reikalavimu išleisti iš Šve
dijos Uostė estų laivą “Marš”, 
kaip nacionalizuotą rusų įsta
tymais, bet kuris jau kuris lai
kas yra ten sulaikytas už sko
las Švedijos piliečiams. Teismas 
tą klausinių išsprendė ta pras
me, kad sovietai negali nacio
nalizuoti laivų, kurie yra už so
vietų teritorijos ribų. Todėl, pa
siremdamas buvusiais švedų tei
simų praktikoje precedentais, 
teismas rusų reikalavimą atme
tė. Byla, tur Būt, bus perkelta 
į aukštesnę instanciją.

—Lietuvoje ešaiit didelei pa
šarų stokai, net ir suvalstybin
tieji dvarai nenori parduoti pa
šaro sovietų kariuoihenės rei
kalams; RyŠiuni Sih tuo- 'sovie
tų Lietuvos valstybinė žemes 
ukip komisija išleido įsakymą, 
kuriuo vietos komitetai ir dva
rų komisarai verčiami pUi'dboti 
pašarą Sovietų kariūOmenėš Rei
kalams arba “maistui”, kuris 
taip pat pašarą parduoda tik so
vietų kariuomenei. įsakyme sa- 
kbfhd, kad nekliu'ddmai butiį 
phrduodaniaš pašaras iŠ tų U- 

| kių, kurie jo turi daugiau, nei 
ūkio reikalams reikalingą. Bet 
yra žmbmh, kad šiemet visoje

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 "d., bes Nuošimtį Nuo 1 Df6ri6š

Turtas virš - - - >) j L/
Atsargos fondas virš
Dabar Mbkame U* Pa 
dėtuš Ptaijghš. Dūodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 2Č r*»).

♦ M V +'• <V. u 4*.

$5,500,000.00
$400,000.00

LOAN ASSOClATIONofCfiicaga
1USTIN MACKŪEVVICfl, Ptėš.

Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 
SUb. 9 iki 8 vak.

TeL VIRginla 1141

AVINGS
CHARTERED BY IL S. 

bOVEKNlMENT
ŠAVINGŠ FEDERaLi.Y 

INSURED
1192 ARCHER AVENIU?

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

kAUJIENV-ACME Telėpholo
Fu Siao-en, Šanchajaus 

majoras, kuris liko misteriš
kai nužudytas.

-—Ištraukos iš laiško, rašyto 
iš Libtūvos ir ghuto slaptu kelta 
rugsė j o viduryj e :

“Sovietų socialistinė tvdrka 
įvedama Lietuvoje grybai bzia- 
tiškais mblbdais. Eiilį gčbybių 
ir kaip tik brangiausių žmonių 
(kaipo darbo jėgos) destrukci
ja, gamybos pakirtimas ir išar
dymas. Stebėtinas nemokėjimas 
Ir nesugebėjimas organizuoti ir 
hdministriioti! Areštūbjama iii- 
leligeritįja (beveik išimtinai lie- 
tuviai) ir nėra žinių, kas su jais 
daroma. Bet vien žinoma, kad 
kalėjimai yra perpildyti ir eina 
išsiuntimai politinių kalinių 
(naktimis prekiniais vagonais) 
į Rusijos gilunią.. Tur bute, jums 
yra žihbma, kad Menkių ir Urb
šių Šęimds yra išsiųsto^ į Bu-

Matomai, komunistų nusistaty
ta sunaikinti visą Lietuvos inte
ligentiją.

dicinos skyriaus pirmasis kur
sas.

—žinomas Plungės Kučinskio 
iF Ptkbfedinskio tekstilės fabri
kas, kūris, kai0 ir kitos įmonės, 
yba nkclonaliŽUbtas, praneša u- 

i kininkų žiniai, kad jis pavie
niams asmenims daugidu siūlų 
nėbevėrpia ir nebedaro mainų, 

_ ... t t L . ‘i t. y. nepriima linų ir iii vietoti Į .škrauotytus butus ateina ap-iftedtote siul 
sigyventi maskoliai okupantai, |___
ypač Sovietų kačinihkėi. šiomis 
>1 1 ~ C! 1 4* « 4/Y L /N

Miestų biedpuomenei sėlenos 
buš įardhvinejanioš tik iki rug
sėjo pabaigos, bet ipagal specia- 
Įinids sąrašus, kdFiuos maldhai 
įpareigoti sudariiitti.

—Gaunama žinių, kad Lietu-( 
voje gyventojai iškrąustomi iš 
savo butų ne tik didesniuose 
miestuose, bet ir miesteliuose

BRIDGEPpRT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8216 S.HąistedŠt VfCtory 4905 
Stogus, Finas, stoglangius ir 

hienų apmušimus.
Taisome bet ka. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

z

dienomis iš Salantų miestelio 
(Kretingos apskr.) iškraustytas 
net vienas restoranas, nes jo 
prireikė raudonajam karinin
kui.

—VaiįūVoje iriintirige buvo 
htftbrta baigti pfūdėląją įstatyti 
špitolę, kurioje bus įrengta sa- ; 
lė mitingams.

—Sovietų Lietuvoje Šiuo me
tu diskusuojamas klausimas su
valstybinti visas privatinių as- 
mettų Idilibihąšiaš niūšinaš.

... . ■ " I

—Vilniaus Universitete nuo į 
šių mokslo metų pradžios prie 
matematikos-gamtos fakulteto 
pradeda veikti farmacijos sky
riaus pirmieji du kursai ir mc-

2c
MII I I—, .7; itti -ii. I . .
tfel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi Ir 
stipriausi 

, FOX HEAD ALV 
Vynai-JUkieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
tLL. » v?, i

PIRKITE ANT 
z KRĘDITO 
MUŠT žĖMbfalS CASB 

KAINOMIS
2x4 ...................    pMa
Ex6 i.... .......................... pėda 114c
Pląsterboard ................ pėda 2c
VVąllboard ........... kv, pėda 2c
Spebihi Mkleva, reg. $1.95, 

dabar .............................. $1.25
$3 Vertės Maleva ............. $1.95
Cėdriniai Postai (7 pėdų) 10c
Taipgi Cehiehtas, Smiltys, žvyrai 

NEREIKIA CASH.
Apfckaitliavirhas DYKAI-^- 

Pristatymas DYKAI
ALBERT LUMBER 

& SUPfLY CO. 
3800 S. Western Avė. 

Tel. LAFiyette 2101
Atdara. kasdien 7 v. ryto iki 6 
v. v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.> ................ ■ ■ ■ •

“Iš nacionalizuotų įmonių 
(kredito, pramonės, prekybas, 
draudimo ir 1.1.) savininkai ir 
bū v. Vedėjai, geresni specai iš
metami į gatvę be jokių lėšų 
pragyvėnimbi* ir be vilties dar
bo gauti. įmonių vedėjais ski
riami komisarai, dažniausiai žy
dai. Panašiai yra ir viešojo po
būdžio įstaigose (valstybės ir 
savivaldybės). Daugumos mies
tų burmistrais paskirti žydaiy 
paprastai blogiausios rųšieš. Ga
lite įšivaizdųdįi, kaip eina dar
bas įmonėse ir kaip veikią ad
ministracijos aparatas. Ypač 
daug atsiųsta GPU agentų, ku
rie čia atvažiuoja su savo šei
momis. Tiki yrū padėtieš viešpa
čiai. Geriausi itamhl, tiesiog iš
tisomis gatvęniis, yra paimti į- 
vairių rusų pareigūnų šeimoms 
ir įstaigoms (ypač karinėms), 
gyventojai gį-išmetami į gatvę 
(per 24 veli.). Neleidžiama pa
siimti net būidų ir kitų dSmerti- 
niiį reikmeiių. Būtų kladšihtas 
išrištas paprastai: viehamie 
kambaryje tu’ri tilpti bent du 
žmonės, bet sūprantama tik li
kusiuos blogsta i tioše hamuOsč.

“Prekės iš ;k>tūutuvių pranyk
sta arba. daūgSmOj - visai prany
ko. Daug jų Išvežta Rusijon. 
Indėliai bankuose faktiškai 
kohfiskūoti, nes savininkai la
bai Vargirtgai ii* tai ntphprUštai 
mažomis sumomis judš Eejaįiit- 
na. Kraštas kasdien šlinksta į 
vis didesnį vargą, ir dar sliiikš/ 
ko'i hesUšiiygihs su Sovietų Bu- 
sijos gyvenimo standartu.

“įvedama gamybos destrukci
ja ir žemės ūkyje. Ūkininkas 
ja'U hebę ŠaviUinkaš. Nebėra 
akstino ir saugumo, — reika
lingo gamybai; Nebėra ir ifttc 
reiso ^afninti rinkai, bes ūkinin
kas hebėgabiih jaili reiltalingiį 
prekių pirkti (geležies, vinių ir 
tr.). Todėl ilkihinkdi galhina 
tik savo šeimos reikalams. Be
konų, sviesto ir kiaušinių ga
myba nukrito ir dar lablUū nu: 
kris.

“Kariūdmcilė sulieta š’ti rau- 
ddiiįja Urtaija. Geresni karihin 
kai iš kariuomenės išmesti arba 
suareštuoti.

“Viešojo gyvenimo paviršitin 
išplaukia blOgiaūšiaš ėlėmcūtas, 
kaip iš darbin:nkų, taip ir iš ki
tų sluoksnių. Jie vadovauja ir 
“kuria” naują gyvenimą^ “lai- 

i mingą Lietuvą”. VilSi kiti laik
raščiai Uždaryti, b palikti tik 
keli komunistiniai laikraščiai. 
Bet užtat masiniai vežami laik
raščiai ir kiti spausdiniai iš’

ie
Lietuvoje niekas neturi pakan
kamai pašaro nei savo reika
lams, Buvęs slilikviduotųjų že
mės ūkio rūmų direktorius P. 
Vasiliauskas “Valstiečių Laik
raštyje” įdėjo straipsnį, kuria
me nusiskundžiama pašaro sto
ka. Pasak jo, “ne tik nė viehi 
sauja dobilų ar šieno atolo, bet 
nei vienas bulvienojus, nei vie
nas buroko lapas, nėi vienas 
kopūstlapis šį rudenį neturi su
pūti ant žemės.”

—Iš Kauno gauta žinių, kad 
ten mirė Prdiias Mašiotas, žino
mas pedagogas, ypač pašižyihė- 
jęš kaipo vaikų pedagoginės li
teratūros rašytojas. Velionis 
jau nuo senų laikų dirbo publi
cistinį darbą ir rašinėjo “Auš
roje” ir “Varpe”. Sovietų Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
prezidiumas, kaip nutarime sa
koma, “atsižvelgdamas į Prano 
Mašioto, kaip liaudies auklėto
jo, pedagogo ir jaunimo lite
ratūros kūrėjo didelius nuopel
nus, nutarė jį palaidoti valsty
bės lėšomis ir švietimo liaudies 
cbmišaro pavaduotojui draugui 
Liudai Girai paVedė organizuo
ti visuomenines velioiiies laido
tuves.

Šios “valstybinės laidotuvės”, 
ie abejojimo, reiškia ne dau
giau ir ne mažiau, kaip lietu
vių tautai didžiai nusipelniusio 
vyro pomirtinį išjuokimą. A.a. 
Pranas Mašiotas visą savo ilgą 
amžių kovojo už lietuvių tau
tos laisvę, o štai dabar Lietuvos 
lepriklatisomybės duobkasiai 

VČŪgia jam “valstybines laidotu
ves”. Tenka dar priminti, kad 
ponia M. Urbšienė, velionius 
duktė, kartu su vyru, nepri- 
dausomos Lietuvos Užsienių 
teikėjų niinistrli, yra. išvežti 
Maskolijos gilumom

—Dabartiniai, Maskvai tai- 
hadjantieji, Lietuvos vdldoVai, 
matomai, numato, kad įsteigtie
ji kolchozai pavirs tokiais pat 
nuostolingais ūkiais, kaip So
vietų Rusijoje. Tddei valdžia vi- 
šbniis įmCinonėm s stengiasi 
juos remti. Nutarta, kad origi- 
nalinė sėkla, kuri nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvo iš
vesta prtvyždinguose ūkiuose 
derįidi pąkelti, biVs duodaind tik 
“valstybiniams ūkiams”. Kas iš 
jų liks busią duodama ir ki
tiems, bet tiktai iš anksto pa
sirašius sutartį.

—Panevėžyje rengiami ko
munistų partijos kursai, kurių 
tikšlas csUs paruošti provinci
jai “gesrešnį partijos kadrą”. 
Kursuose dėstomą Stalino koh- 
ŠtHubija, r bolševikų partijos is-: 
tori j a ir kiti ‘mokslai”. Tarjy 
kursų lektorių yra ir raudono-; 
šibS čkupącihės kariuomenės 
politinis vadovas “drauįąs” Kų- 
’raiida.

—Lietuvos turguose yra į- 
rengti garsiakalbiai, per kuriuos; 
duodama šovieBškbs dainos iį 
pan. Kadangi ūkininkai vis ma
žiau begali į turgus savo pro,- 
dūktų atVtežti, hfeš Vikkiis Yiūei

A

PAULINA 
ftUŠSUN-TŪftKISH BATHS 

ATLANKYKI! SVEIKATOS PIRTĮ
PiFtįs, naujai pertaisyta SU akmenų krosnim, čia gausite Elektros 
‘i’Vyttaenluš, Ultra Violet Sūrishihe ir Irifra- Red Light Radiationš. 

A. L CZESNA, Savininkas
1657 W. 45ūi Št. kaftiįk Sb. Paulina Sfrfcėt
Moterims Seredomis

ircus
RYTINĖ RAIMI) 

VALANDA
— iš stoties -

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
hUDRIKO RADIO VALANDA C. F- L., 970 K. 

5:30 iki 6:30 Nedėlios Vakare.
LJ__: 7 ........ ........... . ....... .............-

Phone BOtTLEVAkD 4552
| »*S,» « K’ • * K v*.

'T1 " 1.... . 11. ........... ■" .■ 11 "■

MODEL 33 BG
A ė-tįibe, iticludingrectifier, combination radid-phonograph 
artd rėcording ūriit, ėbmplete wįth table microphone. Has 
public address system, a metho^of fading voice with radio 
or rėčprding. Bj-oadcast, International Shortwave and 
image poKce bahds; 8-inch super-dynamic speaker, variable 
tone cohtrol, bais compensation, and Heliscope loop aerial.

1941 Metų
. . ■ ZENITH, RCA VICTOR,

PHILCO, CROSLEY, FARNSWORTH iš- 
krautos parodai Budriko Rakandų Krautu
vė jė. Dabar laikhš yta jūšų š'ėną Radio išsi- 
mainyti ant haUjbfe trtodiėi,niškdS ržldioš.

5t)% daugiais hūblai'dos už jūsų seną radio

MADOS

FOR ČNLY

EASY 
TERMS

Nauja Radio, kuri padaro ir rekordus ir po- 
tam groja rekordus.. Ateikite, išbandykite 
savo kalbps balsą. Pasidarykite savo rekordą 
dykai.

No. 4586—Apatiniai. Sukirptos 
rtneros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48 ir 50.

.Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numterį pažymėti mierų Ir aiš
kiai 'p&rašyti fcavo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainfc 15 ceiitų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu 8u užsaky
mai. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, .1739 
So. Halsted SU Chieago, I1L

Mes gaminame Den turės tik
•gavę įsprūdą ir UžsakyriiiĮ hūO Ateikite“
Wlateniu6tų DentiŠtų. koiribinfc

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

kariuomenei išmaitinti, tai ir 
Jurgai Lietuvoje pradeda nykti.

Jos. F. SUDRIK
FURNITURE HOUSE

Š409-21 S. ŪALSTED STREET
S Tel. YARdŠ 3088 

z1' 3 ’ ’■ • • . » T • i ■ ■ >

■'KratiiuVĮfi ^HdarU. tita¥riinkals,ke t vergais ir subatomis iki 
, vai. vakarą- PanedSliais; Seredoęnis |r jpėtnyčipmip iki 6 v. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. popiet.

ir aukščiau
Męs ęsąme puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirš 18 metų. 
Ateikite, leiskit hlums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PtEI- 
TO su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

| Lmdale Deniai Laboratoriei
L HEjNA BROS,
i Atdara nub 9 r. iki 8:30 v. v.—Suhątomię nub 9 r. iki 5 v. vak.
į 3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė.

Tėl. LaiviMiie 2908 Tėt Mbtffoe 9251
Į 30 N. Dteai-Kji-n State 9649
A RtioM AtDARA KAšnrefa

Maskvčs.”
—Sbviętiį LlClūVoje jau pr

irūko kdiięėhtriiotų pašarų 
šėiČhų ir išspaudų. Todėl vi 
sičius malūnams ir aliejinėmsi 
įsakyta net du kartus pt# hlG- 
nesį jJrdhėšti “Piehbbėtitčpi“ ū- 
pie turimas koncentruotų paša-, 
rų atsargas. Malūnams ir aliejit 
nėms uždrausta be “Pifenocėifr 
tro” sutikimo bardavtaėti šelė- 
nas ir Išspaudas; 4

S&lėiibs bus pardavinėjamos, 
per kooperatines pienines, bet; 
norintieji jų ‘pirkti turės gauti 

’tttvtižu, tefeS ViSRUs mitelį kontrolės ratelių, agronomų 
fih/šbvlekų okupacinei išąlkušiait pažymėjimą. Koiičentruo{tų,į)aį

Šarų negalima daugiau pirktis, 
kaip tik ‘dSdejų hiėnesių kiekį.
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LUC
Did you ever want to reach out 

and stop the hands of the clock to 
save time? Have you ever paused 
over the 31 days. you recently tore 
from the calendar and vvonder 
vvhere they went ? And as you 
look at a new month do you vvon- 
der vvhat it will bring—only to 
hurry on because you have so much 
to do and have so little time?

If we could only stop the hands 
of the clock and see ourselves— 
what we have done—what we have 
to do. If we could see ourselves not 
only as individuals, būt as 
of sočiai organizations, 
groups, and citizens of a 
what we have to do not
the next month or year or decade, 
būt for generations!

devolop much interest in the club 
būt štili hasn’t reached his sėt mem- 
bership quota. (Although I shouldn’t 
tęll—his aim is to have the Auxi- 
liary outnumber the LUC itself! 
My!) The Auxiliary needs just a 
little more cooperation from pre- 
sent “outsiders” — if you’ll become 
“insiders” we’ll all be happier!

—x—
We can’t haye a 

meeting as wė had 
refreshments. just a 
nogra.ph—and what 
need?), if we did we’d-never com- 
plete the constitution. Būt if every. 
body comes to this week’s meeting, 
on Wednesday, October 16, at 7:30 
(at the Fellowship House, 833 W. 
33rd 
ness 
have 
sure

An Engrossing 
Dramatic Novel, 
“The Careerist’s”

members 
political 
nation— 
only for

The Lithuanian University Club 
is a small representative group of 
American youth. First organized to 
extend in America the Lithuanian 
arts, it augmented its scope to of- 
fer financial aid to needy students 
and establish permanent residence 
so that its work should endure. By 
writing their own plays, music and 
publicity, by designing stage sets, 
sponsoring bunco .parties, 
zing high school youth, 
funds to the worthy causes 
older Lithuanian societies,
stovving as many scholarships to 
students as their efforts made pos- 
sible, the Lithuanian University 
Club has become increasingly ac- 
tive.

organi- 
donating 
of many 
and be-

Today they are arranging for a 
card and bunco party extra-ordi- 
naiy with novelties, entertainment 
and surprizes for all. Rehearsalš for 
the annual show, “Teta Iš Ameri
kos,” a bright and sparkling come- 
dy, have started.

master, has 
Club many 
and promo-

Time, that invisible 
taught the University 
lessons in organization 
tion. Būt now the ąuestion arises
—how long will it continue? Lašt 
month nominations for a new presi- 
dent vvere held. The narnės of 
veral young men vvere put on 
slate; then one member stood 
and proposed a young lady be 
ted into the .president’s chair.
reason—“many of the young men 
vvill be called by the draft.” The 
students laughed—būt laughed so- 
mehovv as if they would never 
reconcile the fact that the loss of 
their lives vvould bring peace to 
this world.

se- 
the 
up 

vo- 
His

Hundreds and thousands of orga- 
nizations throughout the country, 
likę the Lithuanian University Club, 
have vvorked and are vvorking and 
are vvondering • what a few more 
revolutions of the clock vvill bring.

—Wenetta.

LUC Auxiliary

party at every 
lašt time (no 

radio and pho- 
more did vvė

PI.) we could finish the busi- 
matters in a hurry, and štili 
time for a few dances. So be 
to come—and not alone!

—I See ‘Ern.

Naujos Gadynės 
Intermezzo

In the lašt issue, I’m sorry to say, 
I failed to announce that Birute 
Chorus has 
Joan Grybe 
cinskas) as 
so far she has been doing a splen- 
did job, and we see that our choice 
was im.peccable!

—x—
We’re prond to annouce the fact 

that Birutė has acquired tyvo new 
and charming members, namely 
Eleanor Gregg, a lovely soprano 
and AI Zelnis a handsome bass ... 
Welcome to 
hope you’ll 
bers.

.. unanimously elected 
(the former Joan Bu- 

our new secretary .and

the Chorus and we 
become regular mem-

—x—
a great number of our

Latest Lith “Book pf-thę-Month”
For the ever grovvipg c j rele of 

Lithuanian book readers a nevv 
novel is announced by the Lithua
nian Book-of-the-Month Club of 
129 West 88th St.. New York, N. 
Y. It is a gripping 400 page story 
KARJERISTAI by J. Grušas. The 
book has just reached New York 
and any of us vvho enjoys drama, 
intrigue, and domestjc trįangles, 
will go far before encountering as 
exciting a book as karjeristai.

KARJERISTAI (Careerists) are 
persons vYho found their careers on 
seemingly noble motjves. Byt these 
motives vvhich they fjaunt before 
the eyes of everybody SO ostenta- 
tiously are merely a thiri shell 
under which are greęd, avarice and 
desire for high .nositions. We meet 
several types of these careerists in 
our story.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

T 
. t j . , .... r. v - -

Just two more weeks remain be
fore we again present “Blossom 
Time”. On Oct. 27, Vhis 'beautiful 
Sigmund Romberg operetta will 
again come to lįfe at Sokol Hali, 
2343 So. Kedzie. On that day Franz 
Schubert and all his friends, Scho- 
ber, Vogei, von Schvvind, Kuppel- 
weiser, Bellabruna, Mitzi, etc., will 
again come to life. The tragedy of 
Schubert will again unfold before 
your eyes.

Domantas, the Party Secretary, 
is, of course, an 
with himself and

Bric-a-Brac
by BRUNO RA T MATHEW8

$

The .oipers do not seem a very 
pooular lot amongst Lithuanian 
Chicagoans. So often are they dis- 
missed with a shrug and remark: 
“O tai koks muzikantas”. The Pied 
Pi.pers is reminded of a defense of 
musicians by Dr. Howard Handson 
who wrote: “I imagine that it is 
possible for a man to be a great 
painter and at the šame time steal 
chickens. Būt I cannot believe that 
the man is a great painter because 
he steals chickens”... So if any- 
one. should tell you, that because 
vou are musicians you are of a
lower status socially and morally, hoyfriend Vyto did! 
do not believe them. It is quite pos-' 
sible to 
štili

ideąltet, honest 
wįth his associ- 
is in ą sense a 

some years ago

I see that
Birutė Chorus members showed up 
to Pirmyn’š Barn Dance lašt week 
and seemed to be tyaving a ripe, 
husking time of it!

—x—
It was a great shame about the 

first “Naujienos” “Blitzkrieg” end- 
ing in a down-pouę, būt even so we 
saw the invincible of Birute; Chorus
present. The Pratt Boys and of-!ates. Yet even he 
course Superman (Felix Mikaitis) jcar?erist, baving 
always together... Then too we broken off his engagemept with the 
saw Zen Prane and his sister Wan- giri be’ rėally loved and married a 
da... John Miskevich brought his oampered daugther of a wealthy 
girlfriend Lillian out... Jean Ves- j family. Mrs. Domantas turns out 
pender was seen happy in any kind! to be more and more a sočiai but- 
of weather. .. Anna Kampikas and terfly and possessing charm and a 
Mickey seemed to be making the 
best of the situation ... ’Course We
couldn’t do without Oomph Giri many a mari, inclūding one influ- 
(Sadie Termėnas) and so nat'urally ential bachelor Mui4&. 
she came out... Mr. Byanskas was 
dignity personified ... and then we' 
all wonder what happened to Helen

1 Chesna, she didn’t show up, būt her

certain skili in her, ęoquetry easily 
succeeds in turning. the head of

o—o
Another addition has been made 

to the cast. Bruno Brooks takes 
over the part created by 
gujis, vvho is vvorking 
can’t make it.

o—o
And now a revievv of 

Barn Dance.
The committee extends their 

thanks to those vvho .put in time in 
making “Pirmyn’š” Barn Dance a 
success.

Bartenders Stan Stašaitis, Joey 
Stankus, Wally Zemgulis.

At the, .door—F. Matekunas, E 
Parker, J. Rukštala, John Avelis, 
E. Kazy.

Others who hel.ped out vvere:— 
Bron Tamulion, ,Wally Kuchinskas, 
Boni Janulis, Gedmin Tumas, Tony 
Bublis, Josephine Balchunas and 
“Punchy” Ališauskas. At the “hot 
dogs” vvere Mrs. Krisciunas, Stankus 
and Miller.

Stan Zem- 
njtes anc

PIRMYN’Š

be
lead an exemplary life and 
a good musician.

—x—
N. 

they

—x—
Birutės Operetta “šienapiutė 

something none of you vvill vvant 
to miss ... remember the date. Dec- 
ember

report that anian 
picnic at St.

Sept. 29th;
Our

held Saturday,, October 26th at the

o—o
Did you know that Johnny Ruk- 

stala had a birthday the follovving 
day, Oct.
Johnny.

6th? Congratulations,Naturally, it does not take long 
before the family life of Doman
tas is in ruins. The lašt stravv is 

(when through Mrs. Domantas’, ne- 
į glect their child dies. To mąke mat-

. terš vvorse Domantas loses his job is .and is forced to seek less preten
tious quarters. Mrs Domantas’ pride 

o j , -... cannot endure this and she leaves8, 1940 and the place Lithu- ... ~ f ' T «. ... . oibo O tt 1- x j his heme for tha.t of Murza. Life forAuditorium 3133 S. Halsted , ., ' r . . ,, her is then one round of luxunes 
I after another uritil Mutza tires of 

, her—until she .lands in a hospital.be ,
In the meantime, 'Domantas meets

j

—x—
Hallowe’en Party vvill

Tony Bublis and Al Motusas spent 
a busy evening at the bar 
the dance, treating all the 

o—o
“Punchy” and’ B. Zabel 

the “Square Dance”.

during 
girls.

leading

Stell Pūkis and Bron vvinning a 
livė chicken for the best costumes.

Lil Baronas and B. Miller 
ners-up with a rooster as 

Sandara Hali, 840 West 33rd St. at his old svveetheart and both indulge uern and Mary Miller are in 
R P 1VT IVTomhorc nnrl thair -Pvinr, v->r> Jnf, ,1 ' irt i cni r» d T.ifo ... . ,dinner at the Baronąs.

G. chorus members 
attended Birutes 

Liberty Grove Sunday, 
“en masse” and are glad to agree
with said choruses scribe that it 
was a success. Pirmyn’š barn dance 
at 69th and Western was certainly 8 P. M. Members and their friends in some .painful reminisęįng. Life 
well attended and the anties of one mušt come in costume or pay a might have been much sweetet for 
of their guests “the famous Jacoba”,penalty (.25). So let’s see all you them both. 
of Kitty Davis fame enlivened a members out here on the 26th in 
bright evening. 

—x—

run- 
prize. 
for a

mušt come in costume or pay a might have been much svveetet for

costume. .. an evening of fun and : 
riot is in store for you! j

The dramatic critic started to. Aldona Rutkauskas
leave in the middle of the second 
act of the play. Visit Flo Ziegfeld“Don’t go now”, said the manager. . T
“I promise there’s a terrific kiek Home In Chicago
“ “ .............iThis Week .

Fine , was the retort, give it( _____ <. . .
to the author”. —• Būt do not goj CHICAGO TOURS FOR THIS
to the next page yet, readers, as. < WEEK
we wish to announce our cast for( • \
our performanoe of Gilbert and A ‘°ur 10 ° įouses °" Old] 
Sullivans “Pirates of Pehzance”.|West Slde Gold Coast wlth an op-| 
Our romance department is in the PortuniV view «« old home 
hands of Aldona Grigonis and Jack where F1° Zif«feld «ved is a ma-

left for a 
the LUC • 
fledgling— 

in the 
world. 

a confi- 
of. some

----------- ---------------------------------  
associations’ conference which was 
held in Springfield lašt week in 
conjunction with the Illinois Real 
Estate Węek...

ENGAGEMENTS: People close to 
Bjrutė are complaining that since 
her engagement to newspaperman 
Ed Uzemack former secretary Elea
nor Platkauskas is not attending re- 
hearsals as faithfully as she had 
in the .past... Ernest Dulinskas 
will walk down the aisle with 
Estelle Klapatauskas of Thorpe, 
Wisconsin, on November 17 . .. (Our 
tipster turns pessimistic and adds: 
“if he will not be drafted before 
that date”)... The bride-to-be is a 
dretician at St. Luke’s hospital; Er- 
nie had been and štili is very act- 
ive with the Lithuanian Youth So- 
iety (LYS) ... The club was plan- 
ning a party for the couple (date 
a secret) to show their a.npreciation 
. . . The parents of Alfreda Grigo
nis, a cousin of N. G.’s Aldona, an
nounced her engagement to Charles 
Bimba of West Pullman lašt Sun
day ... He is the son of a West 
Pullman businessman and is an en- 
gineer.. . Another N. G. member, 
Angeline Misevich, who is hearc 
frequently on the “Naujienos” pro- 
grams, has the all important date 
with Ray Kanushas, a violinist with 
the Lithuanian Symphony orches
tra, on November 30 ... Stella “Gol- 
die” Galdikas and Felix Sudrik’ 
might be two people whom some of 
you might have been missing re
cently . .. Both are very much alive 
and are preparing to be married (i:1 
they already haven’t on Saturday) 
tho not to each other... “Goldie’s” 
choise is Vincent Ramanauskas, 
vvhile Felix hits the long trail with 
Jose.phine Bardauskas ...

FARFLUNG: Somebody recently 
called our attention to the family of 
an interesting “Naujienos” booster, 
C. K. Braze of Kenosha ... His 
is a doctor and practices in 
home town ... One daughter 
married several months ago 
now resides in Florida, where 
Braze’s also have a summer home 
... C. K. turned over his house to 
his son, the doctor, and resides with 
another daughter in Kenosha ... 
Mrs. Braze ir visiting her daughter 
in Florida ...

MUSIC: George Stephens seems 
to - be keeping himself very busy 
even tho Kitty Davis’ has been 
“elosed for alterations”... He is

Parks FalI 
and VVįnter 
Schedule Opens

The Fall and Winter .program 
of Chicago Park District activities, 
offering an interesting and instruc- 
tive schedule of vocational guidan- 
ce, leisure-time pursuits and phy- 
sical development training will 
open this week in all parks where 
facilities are available, announces 
George T. Donoghue, general su- 
perintendent.

Gymnastics, calesthenics and phy- 
sical exėrcises for youth develop
ment will be featured in the Park 
District fieldhouse gyms.

The Park District “Little Thea- 
tre” group known as the “Central 
Group” will again present three 
major productions during the win- 
ter consisting of a drama, a myste- 
ry comedy and an operetta at the 
Goodman Theatre. The best ama- 
teur talent available in the parks 
will compose,,<tthę ,ęasts ^of thęse 
plays.

Table games for old and young 
will, as usual, be one of the popu
lar indoor pastimes. They will in- 
clude chess, checkers, bridge, pino- 
chle, and ping-pong.

The program will also offer cro- 
cheting, knitting, fifteen kinds of 
rug making, puppetry, leather craft 
with the dressmaker trend and 
costume and dressmaking.

New features will be nature 
, study groups conducted by the art

craft division in which boys and 
girls will forage the parks to collect

son
the
vvas'and study various phases of animal 
and I and plant life during the autumn 
the season. They vvill gather brightly 

colored fallep leaves and twigs, 
acorns, coboons and other nature 
materials for the making of tree 
ornaments for fieldhouse yuletide 
parties, 
nursing 
artcraft

Both

Home hygiene and home 
will also be a part of the 
program. .
adults and youth vvill be

afforded an opportunity by craft 
division instructorsQną Skever again brought 

of “Swift’s” people.
" o~o

A SAD TALE OF ONE CHICKEN

a lot to study theFor readability and sijstained. ihf 
terest KARJERISTAI is perhaps 
the finest of all oqr books recom- 
mended thus far., Į^an be yours ih 
a few days for only Š5 cents.

j —4Committeę
■ 1 - --------- ■

“INJUN SUMMER”
■ . ■ ------ ’ '

“Injūn Summer”; ■ a big outdoor 
pągeant, will bė pręsęnfced by the 
Chicago Park Distrįt pext week in 
various parks. \

The tale is that of ąn old timer 
showing his little grąncĮ§on that the 
corn shocks pilečl in the field 
aren’t just corn sJiOęks būt an In- 
jun villagę under the mągic of 
late Summer.

Besides these two, the casts will 
be comprised of '81 Indiai)S and 6 
scouts ranging in age from 1.2 to 
18 years. The casts are local com- 
munity talent froni the parks in 
which the pageant is g^ven.

The dances have bęęn taught by 
Park District .physical instructors 
and Chief Whirling Tjhunder, full- 
blooded Winnebago and a Park 
District erafts instrųct^r.

“Injun Summer” lyill be produ- 
cpd at Gage Park, 55tĮ] $tręęt and 
Western Avenue, qh J^on^ąy, Oc
tober 14; at Tuley Park, 90th St. 
and St. Lavvrence Avenue, on Wed- 
nesday, October 16; and Athletiė 
Field Park, 3546 West Madison St, 
on Friday, October 18; Ęamlin Pk., 
Wellington and Hoyne Avęnųęs, op 
Monday, October 21; at Kelvyn 
Park; Wrightwood tind Kostner A- 
venues, on Wednęsdąy, Oęjober 23 
and Douglas Park, 14ih Street and 
Albany Avenue, on Friday, October 
25th. •’ -

Each performancę stąfts ąt 8:00 
d. m. and lasts abqu|. 45 minutes.

A cool, clear brisk morning had 
just dawned. It was Sunday, Oct. 6. 
Bron had ž just brought “Pūky” 
home from Pirmyn’š Barn Dance. 
Mama desired to know if Stell had 
brought home the milk. ' 
’ “No, Jnama. It’s a chicken!”

. “What! Well, put it in the refri-

vivovu avi aivviauAviio • • • aav ,
directing the Naujos Gadynės and use anc^ application of the Interna-

is teach- 
studio at 
Davis, it 
the feas-

tional Morse Code.
Outdoor sports 

available in many 
bąli, soccer, rugby and other athle- 
tic games and competition. There 
also will be skating on all lagoons 

' and flooded areas during suitable 
weather.

fields vvill be 
parks for foot-

Airmen Wanted 
To Teach U, S. 
Flying’ Cadetschicken was placed

latest 
you 

mail Sixty civilian flight instructors to 
give training to United States Air 
Corps cadets are needed immedia- 
tely, Director of Lafror Martin P. 
Durkin annoųced tpday.

The Illinois State Eemployment 
Service has been ašked to supply 
these instructors for a private mid- 
west air college that has a training 
contract vvith the United States Air 
Corps. 
can be 
offices

The
starts at $250 a month and increa- 
ses to $325 after a year’s Service. 
Promotion is to the grade of as- 
sistant chięf pilot ąnd then to chief 
pilot at $350 

. Additional 
the positions 
Office 
ment 
vvith 
ment 
agent
cations should be filed immedia- 
tely.

later mama vvoke 
sound slee,p.- — *- - - - vvhere Flo Ziegfeld lived is a ma-

Savage playing the .oarts of Mabel ^or ^eature ^he WPA Free Chi- 
and Frederick, respectively. Ruth,lca«° Tours for the week °f October 

,13—19. Tours for the week include: 
Sunday, October 13. “Old Houses 

on the West Side Gold Coast”. See 
the old Beidler mansion, theThird

• Presbyterian and the First Congre- 
gational Churches. Meet at 3 p. m., 
southwest corner Sangamon St. and 
Jackson Blvd.

Tuesday, October 15. “WPA Se- 
wing Project”. See how clothing 
for the needy is manufactured. 
Meet at 2:30 p. m., 6130 So. La 
Šalie St.

Tuesday, October 15. “Drama and 
the Dance”. Vievv a motion choir 
in action. Attend a rehearsal of the 
Chicago Rviertory grodp. Meet at 
8 p. m., 116 S. Michigan Avė.

Thursday, October 1?. “47th St. 
Negro Business Area”. Visit a Ne
gro school of beauty culture, a de
partment store and an ultramodern 
amusement center. Meet at 2:30 p. 
m., 4801 So. Michigan Avė.

Thursday, October 17. “American 
Red Cross”. Attend a leeture and 
vievv movies portraying work and 
activities of the Red Cross. Meet 
at 8 p. m., 616 So. Michigan Avė.. . „VJl T

Fjriday, October 18. “Greek Del- There is no admjsęipp chąrge. In 
ta”. Visit the city’š oldest Greek cąsp of inclęjnent węąthęr. the pa- 
colony, with its churches, Stores, j gėęnt will be givęn the foĮlowing 

Should the }Vęather retnain 
. 6 additional pėrtorrnąnces 

will bę presented in l^oveipber.

v

the vvould be romancer, is to be 
plaved by popular “Valuc” Ladigas. 
Aldona vvill be assissted by Ange
line Misevich, Josephine Miller and 
Beatriče Mockus, three daųghters 
of General Stanley portrayed by 
our steVar performer Jose,ph Va
lentas. Uncle John Virbickas and 
Eddy Budraitis vvill lead the pirates 
in their attack upon the English 
bobbies who are led bv our old 
friend Al Downs. Our director is 

, sure of real cooperation and pro
miles a vvorth while performance.

—x—

When ye olde scribe 
vacation lašt summer 
Auxiliary was a mere 
nervously feeling its way
uncooperative, unheeding 
Now that I return I find 
dent, well-organized group 
thirty young people ready to tackle
anything that comes up. It’s amaz- 
ing how much can be accomplished 
when there is a will to cooperąte.

—x—
My greatest surprise came in find- 

ing out that two successful beach 
parties and a picnic were already 
held and that two more activities 
are being planned. Officers are al
ready elected and a constitution is 
in the making. (How one loses 
touch with the world when in the 
country!)

Our s;gn-painting vice-,president 
Johnny Kubilis is at work on post- 
ęrs for the “Pirates” on a “mass 
production” basis. And not to be 
outdone, brother Al claims a record 
convalescence from an appendicitis 
operation. Operated on the 21st \of 
September, Al returned to the te- 
nor section October lOth. He claims 
his fąst recovery was due to the 
fact that the surgeon used a zipper 
to close the incision instead of the 
usual stitches.

—x—

realized it mušt 
On doing so she

“I can’t, it’s alive.”
And so . the 

in a box.
Two hours

Stell out of a
“Šhall we take that chicken to 

uncle------------- ’ farm, or shall we
have it for dinner?”
» “Mumble ... Mumble ... I don’t 
care what you do,” and back to 
sleep went Stell.

Hour later Stell 
be time to get up.
found her mother plucking the lašt 
feather from a poor, innocent fowl. 
Stell negleeted to say whether the 
chicken tasted good or not.

And thus ends the story of “first 
prize” in “Pirmyn’š” Barti Dance.

—M. T. DOME

A BRAND-NEW ONE.

Dem-
‘The

Oksas 
back to

Applications for the jobs 
filed a t any of the 58 local 
of the Employment Service, 
pay for flight instructors

—x—
For the benefit of those who mąy 

have skipped over the reports about 
the Auxiliary, may I say that it is 
a branch of the Lithuanian Uni- 

. versity Club, orgahižed to acquaint 
high school students with fields and 
professions open to them. Mr. 
Charles Rusackas, sponsor of the 
Auxiliary and present president oi 
the LUC proper, has been able to

N. G. looks fonvard to its busiest 
season. Besides three, weddings-to- 
be amongst chorus members, Mr. 
Dąinis, of our business commįttee 
announces concerts for No v. 2, 10;
17, and 24. ' .
. So again we pipe our way and 
nnish this lay in the usual way, 
with ą hey-dey! derry-down deriry- 
down dey, Pied Piper

J
•i ’-i- ■

pastry shops ancT coffee houses., night. Should the 
Meet at 8 p. m„ 1101 So. Peoriaiwąrm. < 
Street.

Saturday, October 19. “Ęourth 
Annual Campfire Meeting”. Tour an 
apcierit Indian hunting groūnd. 
Hear typical campfirę songs and 
stories. Meęt 7 p.< m., Northeast cor- 
ner of 87th St. and Western Avė.87th St. and Western Avė.

TU® Tęst.
■ - Ajfczu.J** *■ s ‘ 'n.-.- :

“A clever man would nęvęr think 
of being rudę to his wife.”

“Clever men havėn’t got wiyes?*

A

A new derk was always late, and 
alvvays had a different excuse. Ar- 
rlving an hour late one morning, 
he was greeted by the boss with:

“Well, Brown, what’s your story 
this time?”

“Well, šit”, was the reply, “my 
daųghters were afraid of the storm 
lašt night and turned the mirror on 
the mantlepiece round to the wall. 
When į came downstairs this morn
ing I couldh’t see myself in the 
looking glass, and. nąturally, I 
thought I’d gone to work!”

“You win”, gasped the manager.

SOME MISTAKE.
“I hardly feel 1 likę a stranger”, 

said the best man a t the wedding; 
my friend has so often done me the 
honor of reading ęxtracts from his 
dear Ivy’s letięrs.”

“Sir”, ękclaimed the bride, “my 
name is Margarat.”

Waukegan choruses and 
ing piano in his music 
4142 Archer avė . .. Mr. 
develops, is considering
ability of opening an even more 
pretentious place in Florida... If 
hę does, Chicago stands to lose the 
presence of Mr. and Mrs. George 
Stephens and Mr. and Mrs. Frank 
Jakavičius (Jacoba) since they both 
have contracts vvith Davis...

REORGANIZATION: The 
issue of “Jaunimas” (vvhich 
probably received thru the
today) announces that a reorgan- 
ization had taken place and that 
that popular organ of the Lithu- 
anian-American youth vvill hereaf- 
ter appear on the streets on the 
Ist and 15th of each month... De- 
tails of the reorganization vvill be 
given in the November lst issue 
according to a front page announc- 
ement... At the Lithuanian Dem- 
ocratic League’s banąuet lašt week 
Judge Zuris introduced Anthony 
Stelmok as the “editor of our 
ocratic Party’s nevvspaper, 
Leader’...”

KNICKKNACKS: Mike 
sold the Liberty restaurant
the original owner, Pilkis ... This 
movė came only a few short weeks 
after Mike’s marriage to the former 
Adele Rakauskas... The commie 
daily reports that the Lithuanian 
Republicans were not successful in 
their attempt to- oust Dr. Graicunas 
from their party... By this it is 
meąnt, we suppose, that the Doc 
is going to vote for Willkie regard- 
less... Tsk, tsk! Citizen Brovvder 
should learn of such goings on!... 
Tony Juška provided the winning 
touchdown for the Chicago Gun- 
ners in their first victory of the 
year at Rand stadium lašt week... 
That touchdovvn was the only one 
in the game, which was plkyed un
der lights... It is reported that 
Jospphine Aleks Misiurevičius’ 
husband was finally able to get out 
of Lithuania and is on his way _ 
the States via Portugal... Irene 
Juozaitis Zabavičiiis’ husband is 
also on his way to America via 
Siberia and Japan... K. P. Gugis 
ręturned from a building and loan

and $375 a month.
Information regarding 
can be had from any 
Illinois State Employ- 
which, in conjunction

of the
Service
the United States Employ- 
Service, is acting as clearing 
for National Defense. Appli-

PAINLESS.
and Mike lay next to each 
in a hospital, both suffering

Pat 
other 
from the šame teg trouble. Thedoc- 
tor came along and attended Pat’s 
leg. The poor fellow screamed with 
pain.

Then the doctor looked at Mike’s 
leg, patted it, tvfisted it, būt Mike 
didn’t make a sound.

tJ After the dpctor had gone, Pat 
t « a - iL* _ Si - __ __ a_shouted to his friencl: “You are the 

bravest man Į-ve evęr seen.”
“Well,” Mike replied, casually, *T 

saw what he did to you, so I show- 
ed him my good one.”

1
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i KTUVIV KEISTUČIO PAŠAIPOS KLIU 
BAŠ ŠVENČIA 29 METŲ SUKAKTI Iš Politikos Lauko hfijena Iš Dienos
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I CLASSIF1ED ADS
Iš {vykusio susirinkimo DEMOKRATAI

Spalių 6 d. įvyko LKP Rltibc 
mėnesinis susirinkimas. Tuviu 
pastebėti, kad šiame sfcsiririki*- 
me finansų raštininkas Dr. Zu- 
bas su savo pritarėjais dirbo 
nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų. Julė Skeberdytė net gavo 
barti vieną kartą, kad apleido 
finansų stalą.

Valdyba pranešė, kad šiuo 
kartu klube yra viskas gerai. 
Pirmininkas L. Jakavičius pra
nešė, kad aplaikė paskutinius, 
pinigus per Pažarską iš Rose- 
lando* nuo draugijos, kuri prie 
Keistučio Klubo prisidėjo.

K. Chapas perskaitė visas ko- 
respomlencijas ir protokolą. .1. 
Stulgaitis pagelbėjo išpildyti ap
likacijas. -žodžiu sakant, visa 
valdyba dirbo ir stengėsi, kad 
susirinkimas eitų kuogeriausn 
vaga.. • .

Dr. Stiiko’is pargryžęs iš ato
stogų vėl užsiima gydymo prak
tika ir patikrino trijų naujų na
rių sveikatos stovį. Jie liko pri
imti prie Keistučio Klubo.

Investmentai.

Atžymėta 29 Metą Sukaktis.

Pirm. R. Jakavičius baigiant 
susirinkimą priminė, kad spalių 
6 d. sukanka 29 metai 'kaip 
musų klubas yra susitveręs. 
Kad tai tinkamai paminėti, pa
ragino narius sudėti po kelis 
centus ir turėti banketą. Ant 
greitųjų P. Radauskienė, Holly' 
Wood svetainės savininkė, paga
mino užkandžių ir gėrimų. Api'e 
50 ypatų dalyvavo tame banke
te.

Atsilankė ir svečių: vienas iš 
Floridos, kitas, P. Baltrenas, 
ristikas, iš Rrooklyno. Viši link
sminosi ir kalbėjo, kad būtinai 
reikia daugiau jaunimo įtraukti 
kluban ir choran. Taipgi dau
gelis pareiškė geriausius Lnkėji- 
mus klubui bešvenčiant 29 me
tų jubiliejų.

—J. D. Bendokaitls

Komunistai Apie 
“Draftą”

Vato Agitaciją
Už Rewevelto
Išrinkimą

[Lietuviai dem&krat&i 
darbuojas

Lietuviai •demokratai, vado
vaujami teisėjo J. T. Zurio it 
Al. įKnmšlrio, varde lietuvių 
denio kratų 'lygos, surengė Šatv- 
nų banditą, ti*eėi;ad'T6Tiio Valkh1- 
rc ,

tvankd’į lifai kiksas gas»pa^Oi 
trim. / '

Muirfklį ir |jwkų
išpildo Juozas latvis. Tai savo:
Tųšiės ^flaterius, gis .gerai;

^!aųą, gerai groja: 
^kord'itįouus, Taipgi gerai ir: 
'dainuo^. jjwokus krėsti tai: 
dar goriau palaiko. i

Stebėtis reikia-, kad kaip' 
ka'lbėHi taip ir * d ainuot i j is vi1- 
■sai tengvai iit *ą»ugiltškai ir Tie-; 
liūtiškai mčka. Taip šių žbd^

jis augęs L^uvoje ar Čia.
banketas ’ buvo smagus 

Yisi juoin patenkinti.
■ v ' ‘ i J

Laliai musų lietu-*
i viai jauni ViTai 'eiiia ą šios ša- 
|Wcs ipeditiką. Ateity gal susi-

<zi<ų irašy*tojfts ir -nesirpTato Uri

ir;,<į)alių ^9 d., li>ariaTrš--'Giit&noj 
salėje.

Iš p. Al Kumskio, kuris a<tr-, 
darė pT^'igrani* laike ’vakariei-| 
nės ir teisėjo T. T. 'Žurio, ku^’

'^ 'Įbfink^as^® ir Wa.shing-
♦tone aWtovų. Ta’tai ,pagefrėkwn; 
♦miiiSų JaUTi'ieiūs taul’ieči^ms. '

Ai

Kliubas savo pinigus turi įdė
jęs į nejudinamą tartą ir spul- 
kas ir yra komisija tani rūpin
tis. J. Bendokaitis pranešė, kad 
Midland Loan “spulka” laikosi 
geram stovyj, atmokėjo ketvir
tą nuošimtį ir pelno per metus 
atliko $5,200. Taipgi darinkt.i 
trys direktoriai. Cicero Liuosy- 
bės Namo Bendrovė laikė pik
niką ir gerai ęavyko. Bendro
vė šiais metais šėrininkams nu- 
mokejo $1,0'00 pirmo morgi- 
čiaus. Apie Lietuvių Auditoriją 
pranešimo nebuvo.

Keistučio Klubo Choras.

— Skaitytojų Balsai —

“Vilny” iš spalio 11 d., kaž 
koks Senis besmagęnis iš Al
ton, Pa., piestu šoka prieš Ame
rikos mobilizaciją (kuri 
grynai apsiginimo tikslui 
razbaininkų), vadindamas 
net nekrikščionišką. Mat,
munistams reikalui prisiėjus ir 

žodžiai (nors 
turi didelės 

tik protestuoti 
kareivių, kai 

nuo razbainin- 
sy-

yra 
nuo

ko-

ris rlžerftig toas-tl-MSterio vletąJllM*»*iwe ietuViai ir dau- 
paaiškėjo, kad L__ ________
yra •SureJfrgtas prferitdentti'i Ro- 
osevėltui ir kitų demokratų, 
kampanijai.

Tai yra ietuviių demdktatų: 
pradžia gairtinos agitaciįjos,| 
kad Rooseveltas ir kiti demo
kratai laimėtų rinkimus.

Šitame bankete dalyvavo iš-j 
imtinai lietuvių demokratų 
kliubų valdybos ir- wardų vei
kėjai, vt’so apie 100. '■

11, 12, 13 Tvardai, taipgi
Northsidc ir Cicero turėjo ga
na skaitlingą reprezentaciją. 
Kitos kolonijos kiek mažiau.

Visi kalbėtojai kalbėjo entu
ziastiškai už Rooseveltą.

Sklandas Programas.

Iki Rinki mų — Tik 
Trys Savaites; 
Partijos Sukruto

tya'itys Labai Smarkią 
Agitaciją, r

•Nors neseniai klubo choras 
susiorganizavęs, bet jau spėjo 
gerai pasirodyti. Neseniai Da- 
riahs-GirėiTO svetainėje buvo

kiihigužpalaikio 
ir hypokritiški) 
reikšmės, bile 
prieš mokinimą 
reikia atsiginti
kų. Turbūt ištižęs “Senis 
kiti .su Rev. Allen Clay Lam- 
bert, (priskiriant ir Vilnį) no
rėtų, kad Amerikos jaunimas 
butų iš netyčių užkluptas ir pa- 
klupdytas, kad diktatoriai Hit
leris, Musso, ir Džiugašvili ga-

mas programą, sklandžiai ir 
rimtai stengėsi nepamiršti nė 
vieno veiklesnio veikėjo pa-

.įirreiigęs-šokių vakarą, ktirri ^tų S • i *1 i * perpiairti be* jokio mūšio.

Jei reikės 
muštis, tai 
nant 
kad 
štai.

paVyko visai getai. ■
L Klimas pranešė, kad n u b 

to vakaro pelno liko $140. Cho 
rą mokina P. Sarpalius. Dabar 
mokinasi veikalą su dainomis, 
kuris bus perstatytas klubu.! 
lapkričio 17 dieną, Sokolų s'vc- 
tainėje. J. Kundroška iš ankstoj 
pasirinko du darbininkus dČ to 
parengimo.

Visi keistutiečiai raginami; 
dah’vauti savo padengime.

Aukse au LtiVo niim^tyta; 
šiais metais 'klubui gauti bemĮ 
500 naujų 
'ShaTtnian j 
kad vajus 
no narius, kati, bent po 
naują narį kiekvienas gautumei 
iki sekančio susirihkimo.

narių. Bot pagal J.

eina s 1 onai ir iagi ' 
vienui

«
Gėlės Mylintiems 1 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Aventiė

Fhfcne LAFAYElTE 5800

kaip, 
norėtų

su razbaininkais 
geriau muštis ži- 

o ne bobiškai kaip 
ponas Jap-mus-hit-

Maskvą, 
18 m. vaikus.

Kipšas No. 1.
Siųskit protestus Į. 

kad jie nėmObiližuolų

Lawndale Atidarė 
Naują Ofisą 
Vidurmiestyje

Ilgų nuobodžių kalbų nebu
vo.

AI. Kumskis lai tikras typas,- 
'kuriam tinka būti politikoj ir- 
j'cf ii,’, visos. ypa-tybes ati
tinka tam dalykui. Mandagu-' 
nm ir vikrumo pas jį netrūk
sta. Nepraleis nei vieno nepa
matęs—nepasveikinęs, jo .'rū
pesčiai tai kad viskas bu<tų!

Iki rinkimų prezidentinių, 
beliko tik- trys savaitės ir vie
na diena laiko. Jie įvyks lap
kričio 5 d. i

Ikišiol kaip republi'konai 
taip demokratai Chicagoj 
kampanijų ^vųtė labai 'smar
kiu tempu- Willkic važinėja 
po Ameriką jau kelintą savai
tę, sako Hctąkliškas kalbas ir 
mažina savo balsų skaičių, bet 
lokaliai politikai 
dideliu maštabu 

. h c):-
Bet šią savaitę 

ja rankoves ir

kampanijos 
nevaro.
jie a tsi ra i te
pasi leidžia į 

tikrą, sunkti 'dačbą. Dabar ra- 
did mio-Iųty^įdųndės politikų! 
kalbomis, vista’ nmirgės afišos, 
•ir visur vyks iųasiniai m itin-- 
gai^-rsu alunji w “šuniukais”: 
nemokamai >v i s i c m s daly
viams. 11

-

REPUBOKONŲ RADIO PROGRAMAS

ATVYKO PADARYTI SUR- 
psazĄ atrado didesni 
SURRRIZĄ ATVYKVS

J^hn Thompson (Tamošiū
nas), gyvenąs 501 W. Garfield 
Avė., -BeRefeuntaan, O., atvyko 
į 'Svečius p&š savo ŠVogerį Leo 
Radauskus, <$258 S. Union Avė. 
Manė padarysiąs -didėlį siurpri
zą -Pp. Radauskams, nes kartu 
atsivežė ir savo žmoną, Hazel, 
•sti kuria neseniai -apsivedė, Ra- 
Klauskams nežinant.

Betgi pats Jonaš Surado dar 
didesnį -siurprizą pas Radaus
kus, nes ir jisai nežinojo, kad 
ppp. Radauskai, po 12 metų ve 
dybinio gyvenimo, susilaukė 
dukters, kurią .p&krikštino var
du Bernice. Kurna buvo p-lė 
Ann -Stankus iš Cicero, kūmas 
Rapolas Dikša, vietos biznie- 

; Tins. Prie 'to dar ir kitą siur
prizą magaryčioms r ei Ida pri
dėti, —r tai, kad Jonas nežino
jo apie Leono kelionę po ryti
nes valstijas, kur jisai aplankė 
Visą eilę giminių.

Rirmiausia atsilankė pas se
serį Anastaziją ir -švogeri Juo- 
&ą Palianskus, kurie labai gra
žiai turi užgyvenę pusę Curtis 
Bay ‘apylinkės, netoli Balti- 

!'

mere. Užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę, didelį ūkį ir viešbu
tį apie 125 kambarių. Vieta la
bai patogi vasarotojams ir žie
mą medžioklei. Washingtonc, 
D. ;C. susipažino su senu nau- 
jieniečiu, kuris d rba karo sky
riuje, tai p. J. Gabrilavičia.

Vėliaus .kartu su Mrs. Pa- 
lianskiene nuvyko į Hartford ir 
Waterbury, Conn. Hartforde 
pasimatė su Petru Jankum, ku
ris turi kepyklos b znį ir Frank 
Vičą. Buvo labai vaišingai pri
imti. Waterbury buvo pas Sta
sį Tuliušį, kuris kartu su Bu- 
gailiškiais užlaido taverną ir 
kepyklą. Na, ir pas Kazį Stri- 
kulį, kuris užlaiko bučernę. Grį
žtant atgal dar teko pasimaty
ti su Petru Guokii, dėde, ku
ris gyvena Virginijos Valst.

{Kelionė buvo labai smagi ir 
ilgai atmintina, nes per 14 me
tų tie giminės nebuvo matyti.

—-VBA.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

HELP VVANTED—FEMALE

PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
lenteris ir dekoratorius. Darbą at
lieku gerai ir pigiai. J. Augaitis, 
1608 So. 50th Avė., Tel. CICERO 
2633.

MERGINA NAMŲ DARBUI. Ne- 
reik virti arba sunkiai skalbti. Prie 
poros su kūdikiu. Cohen, 533 Briar, 
LAKeview 5381, popiet ir vakare.

di-| 
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dar

< 4 M!

• :•••'1' .

z > " • • • •
s- ■

►..... .
t « ••• •

1 '•"A < 
<\ j "• /i< 8

M' W
W ; ;:į • T

1-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME- 
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J.' 
Stul—Vice-«pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rąšt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Ža
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rast., 3215 
W. 64th Pi.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. y/allace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

REIKIA 2 PATYRUSIŲ skudurų 
sorterių. Ateikite dirbti pirmadie
nį. Fairfield Iron and Metai Co., 
1140 So. Fairfield Avė., KEDzie 
4078.

HĖLP WANTED-MALE-FEMALĖ 
parbininkų-DarbtoinkiųBBtkhi
50 VAIKINŲ IR MERGINŲ dirb

tuvių ir šapų darbui, su patyrimu 
ar be. Pastovus darbas. Algos nuo 
30 iki 40c valandai. Wabash Emp- 
'loyment Agency, Room 900, 202 S. 
State St.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 59Ž3; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 

, boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 21'09 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rast., 1218 S. Indėpendence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kaso? Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, 111.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS' SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

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

Mary

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĖ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD.

<1 Irtaii m —

z OLOTHES and FURS

WHOLESALE IŠDIRBĖJO užsi
darymas. Madų parodų ir salesma- 
nų pavyzdiniai kautai ir Chubbies 
tik $24.50 iki $59. Taipgi 2 Hudson 
Seal kautai verti $250 dabar tik 
$125. Jade Furs, 162 N. State St., 
Suite 401.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

2 aukštų mūrinis namas, su ta
verno bižniu, karšto vandens šilu
ma. Parduosim ar mainyšim. Prie
žastis—liga. Frank ir Nellie Yasius, 
739 E. 92 Place.
•-1—i\------- • - ■ -............ .   ■ ir

REAL ESTATE FOB SALĖ 
■ ; >1,,.iNaAiai-žemė Pardavimui

MARQUETTĖ PARKE
Pardavimui ar rendavimui 2 vė

liausios mados namai, ką tik bai
giami statyti, po 4 ir 5 kambarius. 
3007—3011 W. 7-lst St. Kas ką tu
rite mainyti, perkant mažas įnrokė- 
jimas. Tunu daug visokių -kitokrų 
namų, mažų ir didelių. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue. 

Rcpublic 3718 
Vakarais 'Protpect 0176.

Latvndale l lentai L<aboratb-j 
ries, dirbtinių dantų plėitų ga-' 
mintojai, praneša, kad vis 
dejarft ’kl jentų M<aičiin, 
įstaigos savininkai atidarė
vieną ofisą, šį karią v-rdurmie-j 
styje, adr. 30 N. Dearbotn. Se 
nieji ofisai randasi 3945 West; 
26th St. ir 1724 So. Ashlai^l 
Avė. Tos^ įstaigos savininkai, 
yra Hejna Broliai, kurie gami
na dantinius pleitus jau per su
virs 18 metų.

Kam reikalingi pleitai, įsigy
kite gražius, natūralius iš 
Lawndale Dental Laboratories. 
Atritinkite, betgi, kad ši įstai
ga gamina pleitus tik gavus 
įspaudą ir užsakymą nuo lais- 
niuotų dentistų. (Sk.)

(Iš kairės į dešinę, sėdi : Z. 'S. Mickeviče ir teisėjas 
Edward R. Casey). Z. S. Mickeviče, kurį matot paveik
sle atsakant klausimus ir kalbantis su teisėju Casey iš 
Chicagos Municipal teismo, dalyvavo “The Voice of the 
Voler”—“Balsuotojų Balsas”—programe praeitą sekma
dienio vakarą, spalių 6 d., 6:30 vai. vak., stotyje W. B. 
B. M. Tas programas yra transliuojamas 'kiekvieną sek
madienio vakarą tuo pačiu laiku. '

Tas pats programas yra transliuojamas kiekvieną 
vakarą 7 valandą iš stoties WlND. Pasiklausykite, ži
nosite ką įtakingi žmonės mano apie rinkimus. P-as 
Mickeviče yra narys Republikonų Cook Apskričio Ko
misijos Lietuvių Skyriaus; teisėjas Casey yra kandidatas 
į “Associate Judges -of thc Municipal Coitrl*’ urėdo Re- 
publikonų partijos tikiete. ". (skl.)

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)

James Wilks, 24, sj
Wallaee, 29

Julius Moonen, 22, su Emma
Gura, 24

Mitehell Hatlick, 27, su He-
len Matuzevich, 19

Albert Fischer, 28, su Mary
Klapatauskas, 25

John Grabowitz, 24, su Gla-i
dys Usatuck, 19

Basil Kasper, 29, su Adeke
Radzevicze, 23

William Benson, 28, su Julia
Jucius, 20

Raymond Amo, 22, su Don-
na Jurgaitis, 20

George Milkintas, 24, su
ra Schuster, 30

Clement Macys, 25,
iiice Szmyd, 25

Andrew Zmugg, 29,
nifred Hamiltron, 29

Gia-

su

su

Ber-

Wi-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KlIŲ'BO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.;

Grakauskas, 3939 N. Christiana: 
A Ve., tel. Juniper 5936; Vicfe-pir- 
•mininkas — I 
33^7 Le Moyne 'St.; Protokolų 
sekt. — Anton Lungevicž, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humbold-t: 

‘2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
nedkis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.-^-Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų Yašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PL; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą 
madienį kiekvieną menes, 
vai. popiet, Hollywood salėj, 
W. 43rd St.

Mike čepulevičius,;

SU $100 JUS P&ADEDATE 
■įgyti nuosavą namą, 6 kambarių, 
visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
namai. Tik keletą minučių nuo Oak 
Park. Maži mėnesiniai išmokėjimai. 
Box 976. 1739 So. Halsted St.
ii jį > .... , ,

FARMS FOR SALE 
jŲMąt Tardą vimui

120 AKRŲ FARMA, gera žemė, 
budinkai. Elektra, stakas, mašinos, 
derlius. Ant gero vieškelio, % my
lios nuo mokyklos. $7500, dalį įmo
kėti. E. Japp, Route 4, Wisconsin 
Delis, Wis.

IOWA VALSTIJOJ 120 akrų 
prie New Hampton. Elektra, geri 
budinkai, niekad neiŠrenduoti.

CHARLES GOTT, 
New Hampton, Idwa.

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

sek-
1130
2417

BUtLDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

■M*-

JACK SWIFT
+*

BŪT HOW?

$UN*6N HEAP

JACH wurl3: 
THE AUAORA
TO A STOP

i 

5

HE LOVES 
WANDER5, 
LOŠT IN A 
' M A£E OP

TUbtNE‘L.5 ANO 
CHA M BEQS.

HER Al-P SUPPLY MUŠT BE NEARLY 'GONE. 
IT WOULX) TAKE HOUR5 TO SEARCH THiAT , 
PYRAMlb. WE MUŠT GlVE HER Al R FIRST— 
AND AT ONCE-.

BY O RENI NO AN ATR-UOCH; 
SEAL INO IT AGAINfeT TA AT'
PAS5AGEWAY AND~

»- - . ‘ ■ 1 ‘ . ,£ . ------------

THEN BY PUTTING EVERY PRESSUn'E 
■NEUTRAUZER TO WOR4^ FORCING AIR 
DOWN INTO THOSE TUNN’ELS

PARDAVIMUI taverno fikčerku. 
Pilnai įrengta. 116 E. 95 St.

FURNITURE-FfXTUHE FOR SAJLE 
Rakandai irJtaisaiPardayiniui

VVHOtESALE FURNITURE 
Rakandai ir Raišai Par&aVim’iri
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rąžykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionbliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALI&ACJSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Avė., Ohl- 
cegb, III. fhohe RfepubliC 6051. J

U J SUSLVIS 
BUILDING KONTRAKTORIAI 
Statom naujus, ir taisom senus 

namus. Muro, cemento ir kerpente- 
rystės darbus atliekam prieinama 
kaina. Lengvais išmokėjimais arba 
cash nupiginta kaina dabar. Taipgi 
apskaičiuojame ugnies nuostolius ir 
patarnaujam apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nti St. Lefayette 0331

—.... II II
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AMERIKOS LIETUVIU DELEGACIJA PAS 
PREZIDENTĄ ROOSEVELTĄ

Į Washingtoną išvyko Dr. P. Grigaitis, P. Miller 
ir F. J. Ęagočius

Viskas Jau Pilnai 
Sutvarkyta 
Registracijai
Nepamirškite — Trečiadienį, 

Spalių 16!
Chicagoj ir apylinkėj viskas 

jąu galutinai sutvarkyta regis
travimui kariuomenės am- 
jįląus vyrų. Vietos nustatytos 
kur registruotis (žiūrėk sąra
mą ‘‘Naujienose’*) yra paskir
tas visas personalas registra
ciją tvarkyli ir padaryta kas 
tik reik fa..

, Illinois valstijoj registraciją 
vykina Paul G. Armstrong, žy
nius Chicagos legionierius ir 
didžiojo karo veteranas.

General i u “drafto” ir regis
tracijos vykintoju visai Ameri
kai yra paskirtas Wisconsino 
universiteto prezidentas, Dyk-

NAUJIENOS, Chicago, ni.
9®

and Occupied Areos 
Others

Gibraltar repeotedly 
bombed, ln donger of 

seiauro by Spanish

MADERIA tS. 
< Port.
CANARY IS. 
‘SpJ

9 p |~Į Į Į] British Colonies

French Colonies 
!=J Under Vichy Itule

Fręe French Colonies 
KSks Loyal to De Gaulle

NIGERIA
TALIANCOAST

AFRIC

ADAGASCARCA

British btockade 
Vichyrheld ports Italy launchtt 

assault on Kenya 
after conqucring 

British Somaliland

Britain cuts off 
shipping links 

with Modagoscor

Milei 
6 4Č0

Nopoleon 
exiled here

/

ASCENSION South Atlantic Ocean 
(BrJ

FRENCH’ 
‘gįtĖOUATORIAt 
° ^AFRIČA

Durban

;ast London 
Eluabeth

so’ui W afriča“

Cfpe of Good Hopt

SOUTHERN
RHODESIA

ort Sudan
ANGLO-

uwa Gu

RHO OESIA

Italians intensify 
drive on Sutx Conal

Tobruk

ALGERIA

Sahara Desert

Piranadien., spalių 14, 1940

REGISTRACIJOS STOTYS KARIUOMENES
AMŽIAUS VYRAMS

(Registracijos diena yra ateinantis trečiadienis, spalių 16 d. 
Stotys bus atdaros nuo 7-tos ryto iki 9-tos vąkare. Registruo
tis privalo visi vyrai nuo 21 iki 35 metų amžiaus, nevedę, vedę, 
piliečiai ir nepiliečiai. Registruotis reikia savo 
tyu’e.)

precinkto sto.

1

General Weygan<l 
lėads reststance 

T to De Gaulle forces

SAUDI ARABIA

FRENCH WEST AFRICA

•• ■ZZZZ,.—2. Į TOGO

BIERRA
LEONE

De Gaulle expedition 
lands to keep hold 

on Eųuotoriol Africo

EGYPTIAN
ŠŪDAh

BELGIAN 
? CONGO 
controlled by 

"Free French"

®ANGOlX
sB<Port.)

////////////
ibouti

TANGANY 
'f^rfiioRV

Rytoj rytą Jungtinių valsti
jų prezidentas, Franklin D. 
Roosevelt, priims Amerikos Įie- 

, tuvių delegaciją.
Ją sudaro visuomenės veikė

jai iš trijų stambių lietuvių 
srovių: pažangaus lietuvių vi
suomenės elemento, katalikų ir 
tautininkų. :

Audiencijos tikslas yra padė
koti prezidentui Rooseveltių if 
visai Amerikos valdžiai už at
sisakymą pripažinti neteisėtą 
sovietų Rusijos okupaciją Lie
tuvoj, taipgi prašyti, kad ši val
stybė ir toliau remtų Lietuvos 
teises gyventi nepriklausomai.

Pažangios srovės delegaciją 
sudaro Dr. P. Grigaitis ‘ Nąųr 
j ienų” vyriausias redaktori s 
Povilas Miller, Chicagos Lietu
vių Draugijos sekretorius, ir F. 
J. Bagoeius iš Bostono, SLA 
prezidentas.

Katalikų srovę atstovaus 
“Draugo” redaktorius L. Šimu
tis, p. Laučka, brooklyniškės
“Amerikos” redaktorius, irkyn. \stra. 
švagždys. Už tautininkus kal
bės M. Vaidyla, “Sandaros” re
daktorius, K? Karpius, Cleve- 
lando “Dirvos” redaktor'us-le*- 
dėjas ir J. Virbickas. iš Pitts- 
burgho.

*■ Važiuoja teisėjas Žuris
Delegacijoje taipgi dalyvaus, 

kaipo bepartyvis Amerikos lie; 
tuvių visuomenės atstovas, tei
sėjas J. T. Zuris. Kartu su juo 
į Washingtorią taipgi, rodos, 
išvyko adv. Mast. Aleksandras 
G. Kumskis, ir keli kiti svečiai.

Audiencijos įvyks rytoj, ant
radienį,. 6 šiandien suvažiąvę 
delegacijos nariai laikys konfe
renciją Washingtone, kur iš
rinks delegacijos pirmininką, 
taipgi pasitarš įvairiais reika
lais, kurie liečia ainerikiėčfų. 
rolę Lietuvos nepriklausomybės 
atsteigime. ‘

Audiencijoj _ dalyvaus ir bu
vęs ehieagietis, dabar tarnau- 
jąs 4 VVashingtbno Kbriiėrcijps 
biure^ laikraštininkas Viktoras 
Sholis. -ri-Rs,'

Iš užregistruotų karinio am-, 
žiaųs vyrų Illinois valstijoj ka
riuomene pašauks tarnybon 
apie 6.000.

Registruotis privalo VISI.
. Nuo tarnybos laikinai bus 
paliuosuoti vedę vyrai, vyrai, 
kurip teikia pragyvenimą savo 
tėvams—juos užlaiko, taipgi 
kolegijų studentai, kurie 
gia mokslus.

bai-

Daro Nacių Lizdų 
Kratas

Federaliai agentai, su 
cagoą policijos pagalba, vakar 
pradėjo daryti visą eilę kratų 
—-vidtose, kur būk yra įrengti 
slapti Cįncagos nacių lizdai— 
ginklų arsenalai ir slaptos vie
tos muštrui.

Tokių vietų Chicagoj buk 
yra keletas, o prie Lake Forest 
hačiai buk turi didelį ūkį, kur 
Slaptai yra lavinamos smogia- 
tnps dalys. \

Chi*

Kalėjimas Laukia 
Chicagos“Gemblerių 
Karaliaus”

Nemokėjo Income Taksų

' Kalėjimas laukia taip vadi
namo “Chicagos (įemblepių 
karaliaus” vVilliam R. Jofyp- 
son’o, ir penkių jo sėbrų.

Pereitos savaitės pabaigoj, 
po ; ilgai užtrukusios bylos, 
federalis teismas Chicagoj su
rado, kad Johnson ir minimi 
jo sėbrai nesumokėjo valdžiai 
$1,837,664 income taksais. By
lai pirmininkavo teisėjas par
neš.

Jis paskyrė ketvirtadienio 
sesijai svarstyti nuteistojo pra
šymą naujai bylą persvarstyti. 
Jeigu prašymas bus atmestas, 
tai teisėjas jam ir kitiems nu
teistiesiems paskirs bausmes.

Johnson’o reikalą užbaigus, 
teismas trauks atsakomybėn

Vienų Metų 
Sukaktuves

.. ....
Jau metai praėjo nuo mirties 

Antano Žibaus. Jis buvo kilęs 
įš Plungės parapijos, Pakirkš- 
Uįq kaimo,. Paliko žmoną, tris 
vaikus ir seserį Oną Baniulis, 
jps šeimyną ir kitus gimines.

Per daug metų velionis turė
jo biznį West Pullmane. Jis 
jbųvo linksmo budo ir geros 
Širdies žmogus.

Ilsėkis ramiai šios laisvos, ša- 
' < • • .*‘ėi * z

Įelęs žemėj, kur dar tebeplevė
suoja laisvės vėliava.

šMabio
■ ( j;

Šaltimiero Valandos
Parengimas

Šiųomi pranešame organiza-
, jo artimą bendradarbi' pinigų veikėjams, kad Povilo šal-

_____ L*____ • ttmi!_____  iirvuavn mnUnia TUllMlTYl’’lošimo bizny j, William R. 
Skidmore, kuris esąs tarpinin
kas taęp “geinblerių” ir vaidi
ninkų. * . ' ,

Mirė Buvęs Senato 
rius Dieterich

ST. HELENA

MdŽAMBICIUE

>. • naUJIENŲ-ACME Telephoto
Prancūzai prieš franeuzus. Tarp gen. Weygand ir gen. de Gaulle prasidės 

varžybos dėl Afrikos kolonijų.
=»

Joniškiečiai Rengia
si Prie Nepaprastų 
Iškilmių

ir tas viskas

Ąukos “Naujienų
Namo Remontui

(Tęsinys)
MBS. VERONICA ŠMOTELIS ............... ........
BOSE STOGIS .... ..................................... ........
J. S........ L. 21.4... . ..........................................................................

EUPHROSINE MIKUžIUTĖ ............. ...........
CHAS. KRIŠČIŪNAS (klaidos pataisymas iš

BUVO PASKELBTA ...

(Bus daugiau)

Sensacija!Atėmė 
Policistams2 
Skvadkaiąn

$2.00 
■ 2.00

2.00
10.0)

.....J 2.00
$1,123.05
$1,139.05

Illinois Gavo 
$21,323,000 Socialei
Apdraudai

timiero metinis “šurum-Burum” 
paręngimas įvyks vėl Ashland 
ĘĮvd. Auditorijoje, prie Ash
land ir Van Buren gatvių, At
velykių sekmadienį, balandžio 
(Ąį>nl) 20 d. 1941 metais.

Bųąių dėkingas lietuvių drau- 
gijjųns ir veikėjams tą vakarą 
parengimų nernegti jei galima,

Gavęs širdies ataką viename7 kįd išvengus konkurencijos ir 
SpringfieM, III.,, viešbutyje kri- kad suteikus progą man parem
to negyvas William H. Dięt-Ui įvairių organizaci ų veiki- 
rich, buvęs Illinois Senatorių? Pąsilieku dėkingas už su

teiktą paramą praetiyje — ti- 
idiV kąd ir šiame sezone teks 
-V-tf A*i/7, i t .

kesnius ryšius!.. <
Paul B. šaltimieras.

rich, buvęs Illinois Senatorių^
U. S. kongrese. Jis priklausę 
demokratų partijai. Velionis ,
buvo apie 64 metų amžiaus, ir uŽmęgsti artimesnius, draugiš

švenčia 15 Metų Sukaktuves
Joniškiečių L. ir K. Kliubas 

šįmet švenčia 15 metų sukak
tuves, todėl tąja proga yra ren
giamą Jubiliejinės iškilmės.

Nęrs per tą laikotarpį, kliu- 
bui teko visko pergyventi, kaip 
ir kitoms organizacijoms, bet 
draugai joniškiečiai nenuleido 
rankų — dirbo pasišventusiai 
kliubo gerovei, ir šiandeną 
kliubas randasi gerame stovy
je. Turi, nemažai energingų ir 
darbščių narių. . i

Todėl, - šis Jubiliejinis . balius 
yra rengiamas ne vien pažymė
ti sukaktuves, bet ir pagerbti 
narius, kuriems vakarienė 
(chicken dinner) bus nemoka
ma, o svečiams tikietas tik 50c. 
Bus galima ne tik pasišokti prie 
gero orkestro ir linksmai laiką 
praleisti su Joniškiečiais, bet vi“ 
si gaus ir skanią vakarienę viš
tienos su grybais ir kitokiais 
skanumynais 
tik už 50c.

Vien tik šokiams tikietas 25c. 
Be to hus programas suside
dantis iŠ kalbų, dainų ir kito
kių pamarginimų.

Vakarienė šį Sekmadienį
Minimas balius įvyks spalių 

(Oct.) 20 d., Hollywood Inn 
svetainėj, 2417 W. 43rd St.

Svetainės durys atsidarys 
kaip 4 vai. po pietų, šokiai pra
sidės kaip 6 vai. vąk. Vakarie
nė bus duodama kaip 7 v. v. ‘ 

šis sdarbas yra pavestas val
dybai, nes Joniškiečių Kliubo 
valdyba susideda iš gana darbš
čių narių, kurie nenuilstančiai 
darbuojasi kliubo labu’.

Pavyzdžiui, pirmininkas J. 
Jonkus, ir vice-pirmininkas V. 
Kazimieraitis ir vasaros metu 
darbavosi surengdami piknikus 
bei išvažiavimus, ir dabar ben
drai su kitais valdybos nariais! 
rūpestingai darbuojasi, kad šis| 
parengimas butų kuopuikiąu- 
sias. Ir nėra abejonės, kad at-Į 
slankiusieji bus gražiai pavai
šinti, ir pilnai patenkinti.

Todėl, visi esate kviečiami 
dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti.

Tikietus galima gauti pas vi- t 
sus

Vagiliai Chicagoj yrą pada
rę daug įvairių Šposų, bet šit> 
kio kol kas nębpyo. Du jauni 
piktadariai užpuolę du policis- 
tus, vieną gerokai .sumušė ir 
atėmė jiems .jų^skvadkarį.

Užpultieji buvo William 
Kerrigan, buvęs fpotballo lo
šikas, dabar tarnąująs polici
jos departamente, ip Michael 
Culleeney. Užpuoliinns įvyko 
lies 124 N. Mas|pn avenue.

■ ........—' . ............. /"" *—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad 'pačios Naujienos

AR JIESKAI
DARBO?

SKMTXK USDigt——į 

(NAUJIENA? 
1  IR TEMYK SmTIS-—"

"REIKIA D1MINKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progai tuzino tiktai per

NMMltNŪ

IBSM.IiklliMaituiIII

politikoje dalyvavo gana ilgą valdybos narius.
N. Mickiavičienė.

5. ■

..A..

Per pereitus fiskalius me
tus. 'Illinois ’ valstija gavo $21,- 
323,000 iŠ 1 'fęderalės valdžios 
sociales apdraudos reikalams 

senatvės pensijoms, 
apdraudai, vaikų ir 
priežiūrai, etc.

Mokant apdraudas 
prideda prie sumos tiek kiek 
gauna iš federales valdžios, to- 
kiu budu socialei apdraudai 
valstija viso išleido apie $42,- 
500,000.

nedarbo 
motinų

valstija

Kaip Atsirado Trys 
Guzikai Ant Vyrų 
Rankoves

Kalta Tarno Nosis
Anądien kila labai svarbus 

klausimas apie 3 guzikus ant 
vyriškų rūbų rankovės. Kada ir 
kaip tie guzikai atsirado?

Laimė buvo, kad Juozas Pe- 
trauskasį nuo 3252 So. Morgan 
St., senas kriaučius, kuris jau 
per 30 metų gyvena Chicagoj 
ir visą laiką dirba prie kriau
čių, kuris tą svarbų klausymą 
mums išaiškinot.

Sako, “tie guzikai ant. ran
kovės buvo išmrilyti, kada po
nas pagavo savo tarną šluos
tantį nosį į rankovę”. Tada po
nas sugalvojo guzikus ant ran
kovės užsiųti, kad tarnas ne- 
galėtų< įauginus savo nosies 
rankove braukti.

j Gal ta pasakaitė ir yra tei
singa.

-VBA.

(Tęsinys)
Žemiau seka sąrašas regis

tracijos stočių Chicagoje, pagal 
wardus ir. d striktus (“areas”), 
į kuriuos wardai yra padalinti:

WARD 1—AREA 1
ELECTION PRECINTS 13 4

Place of Registration and 
dress

City Hali—Randolph & 
Šalie

WARD 1—AREA 1A
Pcts 2-5 to 32 Ine.—

Haven School, 1472 S. Wa- 
bash.

Haines School, 231 W. 23d.
Moseley School, 2348 S. Mi- 

chigan.
Ward School, 2701 S. Shields.
Drake School, 2641 Calumet.
Jonės Commercial School, 607 

Plymouth.
WARD 2—AREA 2

Pcts 1-2-4 to 17 Ine.—19 to 27
Ine.—29 to' 51 Ine.—9-96 to 

102 Ine.—
Webster School, 3315 Went- 

worth.
Keith School, 3400 S. Dear- 

born.
Raymond School, 3633 S. Wa- 

bash.
Doolittle School, 525 E. 35th.
Douglas School, 3200 Calu

met.
WARD 2—AREA 3

Pcts 3-18-28-52-53-54-56 to
Ine.—92 to 95—Ine.

Phillips Elementary 
3831 Prairie.

Phillips High School, 
Pershing. >
j Oakland School, 750 E. 40th.

Felsenthal School, 4101 Ca
lumet.

Fuller School, 537 E. 42d.
Hartigan School, 4101 Fede- 

ral.
WARD 3—AREA 4

ad-

La

90
102.
Schoo],

244

69-70-74. to 82 Ine.— .
Forestville School, 622 East 

45th.
Colman School, 4665 S. Dear- 

born.
Dunbar Vocational School, 

4430 St. Lavvrence.
WARD 3—AREA 5

Pcts 28 to 51 Ine.—53-54-55- 
56-68 to 63 Ine.—65-66-71-72- 

73-83 to 93 Ine—
Burke School,

Park.
Du Sable High

S. Wabash.
Farren School, 

bash.
WARD 4—AREA 6

Pcts 1 to 25 incl.—27 to 33 
nicl.—46-70-75-76-78-79-88-89-90

Kemvood School, 4959 Black- 
stone.

Oakenwald School, 4071 Lake 
Park.

Shakespeare School, 1119 E. 
46th.

WARD 4—AREA 7
Pcts 26—34 to 45 incl.—47 to
69 incl.—71 to 74 incl.—77—80 

tot 87 incl.—
Willard School, 4901 St. Law- 

rence.
WARD 5—AREA 8

Pcts 62 to 86 incl.—93-104 to 
114 incl.—

Carter School, 5740 Michi- 
gan.

itoss School, 6059 Wabash.
WARD 5—AREA 9

5356 South

School, 4934

5030 S. Wa-

92
incl.—94 to 103 incl.—115 to 

120 incl.—-
Kožminski School, 936 Ęast 

54th.
Hyde Park High School, 6220 

Stony Island.

1554 E. 56th.
6145 Ingleside.

Harte School,
Fiske School,
Rąy School, 5631 Kimbark.
Hyde Pąrk High Branch, 

571 h and Kenwood.
WAĘD 6—AREA 10

Pcts 1 to 13 incl.—15-16-17- 
20^21-35-36, 38 to 47 incl.— 
49 to 52 įpcl.—55-56-57-59-62- 

79-80-82-85-86-87-91.
McCosh School, 6543 Cham- 

plaip.
Wadsworth School, 6420 Uni- 

versity.
Scott 

stepe.
A. O. 

60th.
yVARD 6—AREA 11

Pcts 14-18-19-2’2 to 34 incl.— 
37-48-53-54-58-60-61-63 to 78

School, 6435 Black-

Sexton School, 641 E.

Park Mąnor School, 7049 S. 
Rhodes.

Bevere School, 7145 Ellis.
(Bus daugiau)

VAKAR CHICAGOJE
• ATe koks buvo grobis ban-

stotį prie Merehandise Mari 
rūmų. Jie pasivogė 600 telefo
no '‘slogui ir 158 bilietus ke
lionei į Evanslonų, kurie jiems 
nebus naudingi^ nes bendrovė 
juos panai kino*

Jaunas ehieagietis Jerry 
Mangano jau tris karius buvo 
pasiruošęs mirti elektros kė
dėj, bet tris kartus jo bausme 
buvo atidėta. Aukščiausias Il
linois valstijos teisinas perei
tos savaites pabaigoj įsake 
Gook kriminaliam tęismui by
lą naujai persvarstyti. Manga
no buvo nuteistas už nužudy
mą policisto Harry Francois. 
Jis prisipažino.

• Pereitos savaitės pabaigoj 
aųtornobiliai Chicagos distrik- 
te užmušė sekamus žmones:

Itfrs, Emma Huising Wallt5Q 
metų gmž.f Lake T^urich, UI.:

Emarg A. Wilsont c.j, 4608 
Elstgn avenue:

Mr$. Johanna Kocht 24 , 5203 
Sctiubert avenue:

ffeanette 'Vernier Donato, 47, 
5521 Vau Bųręn Street ir

Joseph B. Kandra, 19, iš Cle- 
veland, Ohįo,

9 hu gipkluoti vag/liai pa
sivogę $400 iš alinės adresu 
4801 Armitage avenue. Įstaiga 
priklauso vienam Christ Bal- 
las.

" • • Nežino fili asmenys pade jo 
bombą ties 3250 Washington 
bulvaras, kur gyvena valstijos 
legislgturos senatorius, George 
M. Maypole. Bombą surado de- 
dektuvai Emiį Pikša, ir John 
Meęhan, iš Fitlomore nuova
dos.

Kelyj į apskričio ligoninę, 
kur ruošėsi prašyti medikalės 
pagalbos mirė 36 metų chica- 
gięlįg, Haų| Bogush. Jis gyveno 
adresu 5050 Čbnielia avenue. 
Tupėjo Širdies ligą.
- • iYuo bartenderių, ir trijų 
kostųnierių alinėj ties num. 
4177 South Halsted Street, du 
ginkluoti piktadariai pasivogė 
$110. ir k'ęliąs bonkas geros 
degtinės, taipogi cigarų.

g Radio stotis \V. B. B. M. 
šeštadienio vakare nukirto 
transliaciją įplbos, kurią sakė 
George F. BarpeR, republikonų 
kandidatas į valstijas genera- 
liųs prokurorus. Stotis sako, 
kad jis norėją padaryti kelis 
nešvarius lupinio užmetimus 
Roųsęveltui. Stotis prašiusi 
kalbėtojo draudžiamų žodžių 
neįtraukti |<allx)n, bet jis ne- 
pakiausęs, tad teko jo kalbos 
transliaciją nukirsti. .




