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RUSU JĖGOS RUMUNIJOS PASIENYJ 
Turkija pasiryžusi padėti Graikijai

IŠ Rumunijos ateina žinios, jis rusų visai nepasikvietė. Ru-
kad Vokietija ir Sovietų Rtrti-muniją okupavo labai diplcma- 
ja paskubomis siunčia dideles tišku budu, be jokio šūvio. Ga-
karo jėgas Rumunijos pasienin. 
Nesenai atžygiavusios vokiečių 
kariuomenės dalys stiprinasi de
šiniame Pruto upės krante, o 
rusai daro apkasus kairiame tos 
pačios upės ktante.

Rusų kariuomenės skaičius, 
yra neapsakomai didelis. Sovie
tų karo vadovybė atsigabeno 
didelę daugybę pačių moderniš
kiausių patrankų ir jas stipri
na prie pačios rumunų sienos.

Yra pagrindo tikėti, kad Sta
linas su Hitleriu susitars ge
ruoju, kaip ligi šiam metui vi
sais reikalais susitardavo. Bet 
tuo pačiu metu galima manyti, 
kad Stalinas negali būti labai
patenkintas Rumunijos okupa
cija.

Visi žinome, kad Stalinas, ei
damas Rusijos imperialistinių 
carų keliais, norėjo pagrobti 
Balkanų valstybes. Paskutiniu 
metu komunistų veikimas Eu
ropoj buvo sustabdytas, bet Bul
garijoj ir Jugoslavijoj, Mask
vos agentai buvo labai aktyvus. 
Jie reikalavo karoT’šuttfrfies su 
Rusija. * 7 ^5,k —-

Tuo tarpu Hitleris rusams 
labai gražiai kelią užkirto Bal
kanuose. Vienos konferencijon

Vokiečiai Afrikoje
BERLYNAS, Vokietija, spa

lių 14 d. — šiandien naciai ofi
cialiai paskelbė, kad “smogia
mosios” vokiečių kariuomenės 
dalys jau randasi Afrikoje. Jos 
yra priskirtos prie itališkų ka
riuomenės vienetų. Kaip italų, 
taip ir vokiečių kariuomenės 
dalis komanduoja italų genero
las Graziani.

Naciai skelbia, kad vokiečių 
kariuomenė Afrikoje pratinasi 
prie vietos klimato, praktikuo
jasi, kad vėliau galėtų būti pa
naudota centralinės Afrikos nu
kariavimui.

Pasidavė sukilėliai
CHIHUAHUA, Meksika, spa- 

lių 14 d. — Pranešama, kad 
227 gen. Almazan šalininkai 
vakar pasidavė gen. Guerrero. 
Tuo budu tapo likviduotas vie
nas didžiausių sukilėlių lizdų. 
Gen. Guerrero jiems užtikrino 
laisvę ir prižadėjo nebausti ka
ro lauko įstatymais.

Sukilėliai buvo labai blogai 
ginkluoti. Jie įteikė visos savo 
ginklus, bet jų skaičius buvo 
toks mažas, kad vargu jie bu
tų galėję ilgiau išsilaikyti. Jais 
Vadovavo buvęs pulkininkas 
Villalba.

Neramus miestas
ŠANCHAJUS, Kinija, spalių 

14 d. — Praeitą naktį buvo pa
leisti keli šūviai į japonų ka
rininkų automobilių, kai jie va
žiavo Šanchajaus gatvėmis, šū
viai sukėlė didelį nervingumų, 
nes ligi šiam metui neišaiškin
ta kas tuos šuvius paleido.

Japonų karo vadovybė sustip
rino sargybas savo rajonuose. 
Tatai labai trukdo visą judėji-

Įima tikėtis, kad tai padarė ru
sų visai neatsiklausdamas. Jei; 
gu rusai butų žinoję apie Vo
kiečių planus Rumunijoj, nebū
tų susirašinėjimų vedę su ru
munų valdžia dėl nesusiprati
mų prie sienų.

Rusai dar šiandien rašo ru
munų valdžiai protestus. Stali
no diplomatai gązdina įsiveržti 
į Moldaviją. Tuo tarpu Rumu
nijos diktatorius visai neatsa
kinėja į rusų notas. Jis žino, 
kad rusai nedrįs įsiveržti, nes 
ten jau stovi stipri vokiečių ka
riuomenė. Stalinas pats nepasi
juto, kaip jo ekspansijai Bal
kanuose kelias tapo visiškai už
kirstas.

Turkų ir graikų kariuomenės 
štabai veda pasitarimus apsau
gai koordinuoti. Turkų kariuo
menė yra pasiryžusi padėti grai
kams pastoti kelią naciams. At
rodo, kad sovietai drąsina tur
kus • ir liepia padėti sudrausti 
nacius.

Pasakojama, kad turkų vy
riausybė kreipėsi į rusus, kvies
dama sudaryti apsaugos bloką 
prieš vokiečius, kurie veržiasi 
į rytus. Turkai nori susitarti su 
graikais ir jugoslavais.

mą mieste, nes gyventojai ne
gali laisvai vykti iš vienos mie
sto dalies į kitą. Bijoma, kad 
japonai nepanaudotų šių inci
dentų francuzų koncesijoms pa
grobti. Suimti 3 Šanchajaus 
mero nužudyme įtariami kinie- v • •ciai.

Perdaug plepa
ALBANY, N. Y., spalių 14 

d. — Wendell Willkie kalba be 
sustojimo. Bet paskutinėmis sa
vaitėmis jis pasiryžęs sumušti 
savo rekordą. Į 13 dienų jis 
nori pasakyti 55 kalbas. Tiki
si aplankyti New York valsty
bę, Pennsylvanią, Ohio, Illinois, 
Indiana, Wisconsiną ir kitas 
vietas.

Willkie bus tiek užimtas, 
kad jis neturės laiko nei pail
sėti. Mcnadžeriai laiką taip iš
skirstė, kad jis turės progos 
miegoti tiktai kelionėje. Will- 
kie žmona taip pat pradėjo mi
tinguoti. Patyrę politikieriai 
tvirtina, kad Willkie daugiau 
balsų gautų, jeigu jis mažiau 
kalbėtų.

Tikisi orlaivių
LONDONAS, Anglija, spalių 

14 d. — 30 amerikiečių lakū
nų Anglijoj daro pratimus Su 
pačiais naujausiais karo orlai
viais. Jie ruošiasi netrukus iš
skristi j pirmas fronto linijas.

Amerikiečiai lakūnai tikisi
gauti didelius stratosferinius 
lėktuvus, kuriais galės bombar
duoti pačias tolimiausias Vokie
tijos vietas. Ligi šiam metui 
Amerikos karininkai nenorėjo 
duoti britams pačių naujausių 
orlaivių, bet paskutiniu metu, 
sako, kad Amerikos kariuome

parduoti kelis stratosferinius 1 paramą Petain Francuzijai, bet'Kiti laivynui stiprinti darbai 
orlaivius. Ineranda pritarimo. • įeina visa skuba.

« .L UUI

DAYTON, OHIO. — Prezidentas Rooseveltas, Orville
Wright ir James Cox aplanko Wright skraidyklą.

Glaudesni ryšiai 
su Kanada

WA$HINGTON, D. C., spa
lių 14 d. — Tvirtinama, kad ar
timoj ateityj Kanados ir Su
vienytų Amerikos Valstybių 
aukštesni štabo karininkai tu
rės ilgą pasitarimą šiaurinės 
Amerikos apsaugos reikalais. 
Ligi šiam metui Rooseveltas pa
simatė su Kanados premjeru, 
vėliau kelis posėdžius padare 
bendra komisija, kuriai pirmi
ninkauja Nevv Yorko meras La- 
guardia.

Visi reikalai jau tiek toli nu-? 
ėjo, kad lieka tiktai karinome* 
nes štabų karininkams susitar
ti dėl paties plano vykdymo.

Hull pareiškimai
WASHINGTON, D. C., spa

lių 14 d. — Užsienio departa
mento sekretorius Cordell Hull 
šiandien pareiškė spaudos at
stovam)?, kad Suv. Valst. vy
riausybė veda derybas su kai 
kuriomis pietų Amerikos val
stybės karo bazėms steigti.

Jis pabrėžė, kad karo bazių 
įsteigimas Suvienytoms Ameri
kos valstybėms neduoda jokių 
teisių į kitus valstybės reika
lus. Hull patvirtino, kad minė
tų valstybių suverenumas lie
ka nepaliestas. Britų kolonijo
se įgytų bazių statyba jau pra
sidėjusi. Neatlikti formalumai 
nekliudo statybos.

Hitleris — bado 
nešėjas

WASHINGTON, D. C., spa
lių 14 d. — Amerikos sostinė
je šiandien gauta informacijų, 
kurios rodo, kad Europa ne
privalės badauti, jeigu Hitleris 
parodys pakankamai žmoniš
kumo. Sulig turimomis žinio
mis, Hitleris turi dideles javų
atsargas. Jis javus saugoja sa
vo kariuomenei.

Okupuotų kraštų gyventojai
negyventų pertekliuje, bet jiems Havajų salas.
nereikėtų mirti iš bado. Jei^u Laivynu vadovauja admiro- 
Hitleris savo sandėlių nemano las Richardson. Jis pasakė, kad 
atidaryti, teks /visiems pakęsti laivynas yra pakankamai stip- 
didelis badas. Francuzų amba- rtis priešui kelią pastoti, ( bet 
sadorius stengiasi organizuoti' jis bus dar žymiai sustiprintas.

g ----- — •'-r—.*- * v ——

įeina visa skuba.

Apsiginklavimas 
netrukdomas

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 14 d. —J Finansų departa
mento sekretorius Morgenthau, 
atsakydamas i Wilikie užmeti
mus dėl sąmpningo ginklavimo
si trukdymo, pabrėžė, kad Su
vienytų Valstybių apsiginklavi
mas niekeno nėra trukdomas 
ir niekeno nebuvo sutrukdy
tas.

Sekretorius turi pakankamai 
duomenų įrodyti, jog niekad šio 
krašto istorijoj apsiginklavi
mas nebuvo vykdomas tokiu 
dideliu smarkumu, kaip pasku- 
tiniais mėnesiais. Wendell -Will- 
kie užmetimai, kad vyriausybė 
sąmoningai trukdo ginklavimą
si, neturi jokio pagrindo.

Amerikos auksas
WASHINGTON, D. C., spa- 

lių 14 d. — Kai tiktai oficia
liai pasitvirtino vokiečių kariuo
menės įžengimas Rumunijon, 
Roosevelt uždėjo embargo Ru
munijos bankų atsargai Ame
rikoje. Dabar uždėtas embargo 
9 valstybėms. Rumunijos auk
so atsarga Amerikoje buvo 70 
milijonų dolerių sumai. Fran- 
cuzijos aukso atsarga 1,283 mi
lijonų dolerių sumai. Belgijos 
atsarga 512 mik dol. sumai. 
Olandijos atsarga 1,398 mik 
dok Norvegijos ir Danijos 200 
mik d’ok Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos 2 mik dol. Iš viso su
laikyta aukso už 3,468 milijo
nus dolerių. Amerikos vyriau
sybė yra nusistačiusi sugrąžin
ti auksą, kai tiktai minėti kraš
tai atgaus savo nepriklauso
mybę.

Laivynas išplaukė
SAN PEDRO, Cak, spalių 14 

d. — Padriko laivynas sustip
rintas keliais kreiseriais, nai
kintojais ir kitos rųšies karo 
laivais. Prie jo prijungta 2,600 
jurininkų. Visas laivynas va
kar išplaukė iš Californijos į

Karo sutartis 
su Meksika

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
MEKSIKA, sostine, (spalių 

14 d. — Atsakomingi valdžios 
asmenys ’ šiandien pranešė, kad 
netolimoj ateityj Suvienytos 
Amerikos Valstybes^ ir Meksi
ka pasirašys karo sutartį abie
jų kraštų apsaugai. Pasakoja
ma, kad sutartis bus pasirašy
ta ateinančių metų pradžioje. 
Ji bus panaši į sutartį, kuria 
Suvienytos Valstybės pasirašė 
su Kanada.

Sutartis atidedama todėl, 
kad abiejuose kraštuose laukia
ma prezidentų pakeitimų. Mek
sikoje laukiama, kad naujai iš
rinktas prezidentas pradėtų ei
ti savo pareigas, o Suvienyto
se Valstybėse laukiama, koi 
praeis prezidento rinkimai.

Apsauga senai 
stiprinta

BUFFALO, N. Y., spalių 14 
d. — Vidaus reikalų departa
mento sekretorius lokes, kalbė
damas į didelę minią, pasakė 
kad šiandien galime didžiuotis 
Roosevelto valdžios padarytais 
darbais. Prezidentas ir jo vy
riausybė jau 1933 ir 1936 me
tais rūpinosi krašto apsauga.

Kongresas tuo metu nenorė
jo duoti pinigų apsaugos rei
kalams. Pinigai buvo paskirti 
PWA darbams. Pasistengta 
pravesti daug kelių, kurie tu
ri labai dideles strateginės reik
šmės. Pastatyta daug ir kitų 
dalykų, kurie šiandien yra nau
dingi krašto apsaugai.

Naciu akiplėšiš
kumas

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalių 14 d. — Prieš porą die
nų nacių agentai suėmė du ar- 
gentiniečius, kurie šiaurės Ar
gentinoje vedė smarkią propa 
gandą prieš nacių veikimą.

Argentiniečiai buvo labai 
smarkiai sumušti, jie buvo už
daryti dvi dienas slaptame na
cių agentų kambaryje ir pri
versti garbinti Hitlerį.

Vidaus reikalų ministeris yra 
pasiryžęs visiškai atimti na
ciams galimybes daryti propa
gandą ir persekioti argentinie- 
čius. Visoj Argentinoj sukėlė 
didelį pasipiktinimą nacių agen
tų akiplėšiškumas.

Automobilių 
gamyba

NEW YORK, N. Y., spaliu 
14 d. — Amerikos automobi
lių gamintojai deda pastangas, 
kad ateinančiais metais auto
mobilių gamyba nei kiek ne
sumažėtų. Beveik visi gavo di 
delius užsakymus kariuomenei, 
bet visi nori, kad it ateinan
čių metų modelis butų laiku 
pagamintas.

Mažesnieji pramonininkai tu
ri sunkumų dėl įrankių per
tvarkymo. Kiekvienas naujas 
modelis reikalauja didelių pa
kaitų įrankiuose. Pramoninin
kų apskaičiavimais žalios me
džiagos įvairioms automobilių 
rųšims pakaks visiems ateinan
tiems metams. Tuo reikalu jie 

I visai neprivalo rūpintis.

— Rumunijos fašistai paleido keliolika šūvių į britų karo 
atachees namus. Nieko nesužeidė, bet išdaužė langus.

— Anglų karo lėktuvai smarkiai bombardavo Kiel ir Wil- 
helmshaven.

— Vokiečiai pasiuntė juros karininkų misiją Rumunijon 
karo bazei steigti Konstanca uoste.

— Amerikos kare- laivas Omaha aplankė Afrikos valstybę 
Liberiją, kuri randasi visai netoli francuzų Dakaro.

— Prezidento Roosevelt sūnūs Elliot, turėdamas galvoj pa
reikštą kritiką, atsistatydino nuo kapitono pareigų, bet jo vir
šininkas atsistatydinimo nepriėmė.

Amerikos karo atachee Michela pasiekė Maskvą. Jo kelio
nė užtruko visą mėnesį. Jis važiavo pro Europos valstybes.

— Rusija pažadėjo turkams moralę paramą, jeigu jie ry
šis pastoti naciams kelią į rytus. Balkanų valstybės nepaten
kintos vien morale parama.

— Vokietija įteikė Jugoslavijai ekonominius reikalavimus. 
Hitleris pasižada pirkti visą jugoslavų derlių. Vokiečiai jugo
slavams nurodo, jog jie privalo rūpintis javų auginimu, dau
giau nieko.

— Britų orlaiviai bombardavo italų bazes Lybi joj ir Do- 
dekaneso salas.

— Amerikos laivas Monterrey išplaukė iš San Francisko 
į Japoniją. Jis plaukia parvežti amerikiečių.

Fašistai giriasi
f

ROMA, Italija, spalių 14 d. 
— Italų karo vadovybė šiandien 
paskelbė, kad jų karo laivai lai
mėjo didelį juros mūšį netoli 
Maltos. Halai skelbia, kad jiems 
pasisekė nuskandinti britų krei
serį, sužeisti vieną didelį bri
tų karo'ląįvą ir paliesti lėktuv
nešį. Italai sakosi, kad jie pa
tys prarado vieną submariną ir 
du lengvesnius karo laivus, bei 
italų nuostoliai palyginamai bu
vo daug mažesni, negu britų 
nuostoliai.

Londone paskelbta, jog susi
dūrimas šu italais buvo gali
mas, bet jie dar neturį jokių 
žinių apie susidūrimo pasek
mes.

Tik jėgos bijo
TOKIO, Japonija, spalių 11 

d. — Japonų ministerių pareiš
kimai ir spaudos tonas Ame
rikos atžvilgiu paskutinėmis 
dienomis visai pasikeitė. Japo
nų valdžios sluoksnius labai pa
veikė patarimas amerikiečiams 
grįžti į savo kraštą; embargo 
svarbiems karo produktams; 
sulaikymas varto iš Kanados.

Dabartinė japonų vyriausybė 
deda pastangas įtikinti Ameri
kos atstovus, jog ji visai ne
mano vesti karo su Amerika. 
Visi užsieniškiai tvirtina, kad 
su japonais galima susitarti, 
jeigu ryžtingus pareiškimus pa
remia karo jėga.

Saugoja sienas
BANGKOK, Šiam, spalių 14 

d. — Pranešama, kad karo va
dovybė stiprina valstybės sie
nas su Indokinija. Šiam vyriau
sybė bijo, kad sąryšyj su Bur- 
ma vieškelio atidarymu, nepra
sidėtų mūšiai jų teritorijoj. Ja
ponų karininkai pasižadėjo 
bombarduoti britus.

Dabar francuzų Indokinijoj 
yra daug japonų kariuomenės 
ir Šiam vyriausybė bijo, kad 
japonai nepasinaudotų proga ir 
neužpultų jų teritorijos. Japo
nų vyriausybė nepatenkinta už
sieny j pasklidusiais gandais, 
kurie tvirtina, jog Šiam klau
so japonų patarimų užsienio 
politikoje. Šiam yra savarankiš
ka valstybė.

Naujos karo bazes
BUENOS AIRES, Argentina, 

spalių 14 d. — Iš diplomatinių 
sluoksnių teko patirti, kad Bra
zilija ir Čile nutarė leis4 Su
vienytoms Amerikos sty- 
bLms steigti karo ' a/c' , ų uo
stuose. Sųv. \V-ls l.o baze 
Čilėje bus netoli Valparaiso, o 
Brazilijoj visai arti Para uo
sto.

Karo bazių pastatymą finan
suos Washingtonas. Diplomatai 
senai vedė pasitarimus šiuo rei
kalu. Tvirtinama, kad ir Uru
gvajaus vyriausybe dabar lin
kusi leisti įsteigti karo bazę 
savo vandenyse. Ligi šiam me
tui Urugvajaus valdžia prieši
nosi.

Nacių valdymo 
budai

VARŠUVA, Lenkija, spalių 
14 d. — Pranešama, kad vo
kiečių paskirtas gubernatorius 
nutarė leisti lenkams vaikščio
ti Varšuvos gatvėmis ligi 10 
valandos vakaro. Ligi šiam me
tui lenkai privalėdavo būti sa
vo butuose 9 v. v.

Vokiškas gubernatorius sako, 
kad jis padaręs tokį nutarimą 
dėl gero lenkų elgesio. Pasku
tiniu metu lenkai klauso vo
kiečių parėdymų. Varšuvoj jau 
nėra susišaudymų su vokiečiais. 
Naciai įsakė lenkų žydams pa
sitraukti nuo šaligatvio, kai juo 
eina vokiečių kareivis.

■■ ----------- ■ I

Suimti belgu mi- 
nisteriai

PERPIGNAN, Francuzija, 
spalių 14 d. — Pranešama, kad 
dabartinis belgų ministeris pir
mininkas Pierlot ir užsienių rei
kalų ministeris Spaak sulaiky
ti Barcelonoj. Abu ministeriai 
stengėsi pasiekti Angliją, bet 
kai tiktai įvažiavo į Ispaniją, 
Serrano Suner įsakymu buvo 
sulaikyti.

Ispanų užsienio reikalų mi
nisterija gavo labai daug pro
testų, bet vidaus reikalų mi
nisteris Suner, atsisako paleisti 
suimtuosius. Suner klauso Ispa
nijoj veikiančių geštapo agentų 
nurodymų.

Giedra ir šalta.
Saulė teka 6:02 v. r., leid

žiasi 5:11 v. v.
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(Tęsinys)
Siauras saulės spindulys, 

praslydęs pro senio -kelių tar
pą, nukrito ant užmerktų Mi- 
guejio akių. Miguelis gu|ėjq įy- 
liai, nemirksėdamas, nčsąm- 
ningai sustingęs tokiam pat 
kaulėjusiame nejudrume? kaip 
ir jį siaųčią lavopąi, įr 
garsus, atlekiančius iš išorės, 
ir sunkius savo širdies smū
gius. Ant lavonų priskrisdąvo 
daug musių, jos ropinėjo jo 
rankomis ir veidu; siauras, šil
tas saulės spindulys alpinan
čiai, lėtai slidinėjo po jo kak
tą. Jis beveik užsnūdo; staiga 
šviesa pradingo, ir jo akis už
dengė šešėlis. Jis atsimerkė ir 
biškį pakraipė galvą, žvilgsi 
niu sekdamas saulės spindulį, 
kuris dabar mįrgęju ant nuogę 
kaklo ir pečių jaunos mergaį- 
tės, gulėjusios šabo jo, nu
šviesdamas švelnutį, beveik ne
pastebimą šviesų pūkelį, su
teikdamas auksinį antlųką jo
sios baltai, perregimai odąi, to
kiai šviežiaį ir nuostabiai gy
vai. Aplink ją gulėjo senių la
vonai, ir tik ji buvo jauna, gra
ži ir dar neseniai mylima. Ir 
Miguelis staiga pajuto aštrų 
gailesį. Jis minutėlei užmiršo 
pavojų ir baimę, lavonų dvo
kimą ir muses, zirziančias ant 
krekėjančio kraujo; jį perpildė 
skausmas ir gailesys dęl šitol! 
nuostabaus mirusio moteriško 
kūno, gulinčio greta jo, ištisąm 
skausme slypėjo prisiminimas 
kito, kaž kada gyvybės pilno 
kūno, kurį jis bučiavo suspaus
damas glėbyje.

Prieš tris metus jo žmona 
buvo nužudyta Tarptautinio

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. Akys egząmįnuojamoe 
dykai. Kainos ąkįnių prieinaippę

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3-109 So. Halsted §Įrept 

Tel. Yar^s 2151

užmušė.ąusirupipęs laivelioĮ pasilenkęs ąpt žmogau^ prąijė* sėdėjo
p—Muįl’OTjlękigąly, . sp.įų^^rnas ran- v—Kapi jie tąt dąro! — su-'ris; ji turėjo šviesius plaukus 
silpnas, komis krpyiųą galvą ir kuk- riko Tomas- Jo balsąs staiga'ir baltą <odą, ir ji atrodė jam

'k'L H.................. .

legijono kareivių, malšinusių 
sukilimą Astųrijoje. Ją išprie
vartavo, paskui nušovė. Jis bu
vo toli, už laisvę kovojo. Kai, 
kovotojai sugrįžo namo, jie 
ątrąclo tįfc apdegusias trobą 
griuvėsius; ųet šunes buvo už? 
ipųšti. Jam nieko p ėjiko, |į? 
skyrus drabužius, Rupiuos jis 
vilkėję ir seųą šautuvą. No to 
laiko jis su šautuvu nesiskyrė. 
Ir dabar jis gulėjo kankinan
čiai pergyvendamas visą ta, 
kps įvyko tada, pi patrankų 
trenksmas aidėjo kalnuose, 
lėktuvai ūžė yiršųm galvos, jis 
girdėjo 'kareivių žingsnius, jų 
neaiškias kalbąs ir juoką, jau
tė karšto valgio kvąpą, nuo 
kurio ję tuščias pilvas konvul- 
singaį traukėsi, kaip išsigandu
si širdis.

Nuvargę, iškgnkįpįi, jąų dau
giau nebejausdami nei vilties, 
nei bąiinės, jie užmigo.

Staiga Fedro pabudo, suvir
pėjęs visu kunti. Saulė buvo 
žemai. Laiks nuo laiko iš toli 
ataidedayo šautuvų traškesys. 
Kaime viešpatavo visiška tyla.

Jis pakratė Miguelį už peties, 
anas pabudo, ir jie kurį laiką 
gulėjo, prisiglaudę.

—Viskas tvarkoje,—prašnib
ždėjo Pedro, ir jie išlindo iš po 
lavonų krūvos.

Būrys nuėjo Gichono krypti
mi. Bet jie žinojo, kad pąskuį 

įjuos ateis kiti. Viduryje sunai
kinto, išdeginto kaimo smilko 
namai, blokšdaiųi ilgus šešė
lius. Nuo žvejų laivelių, kurie 
dar tebedegė, sklido juodi, 
purvini, pilki dūmai ir gulė ant 
juros.

Laivelis gulėjo ant kranto, 
kur jie jį paliko. Jie skubiai 
apibėgo kaimelį ieškodami 
maįsto. Pedro surado du nedi-

jo čiupinętį jo galvą.—Mąp 
rodos, jis pe taip jau s
—tarė jis.—Jam, jpiąįyt, sudavė 
plytos skeveldra.

—Mes negąliipe jo £ią pa
likti, — pasakę Pedro.

—Suprantama, ne. Mes jį pa
imsime su savimi.

Jie pakėlė jį ir nunešė į lai-

Dabar, aprėpti iš visų pusiu 
vandens ftęrigppto, jįe, atrodė, 
buvo 1)£ gąlo tęlį nuo nugrįmz- 
jdųsio į kruviną chąęsą pasau
lio, likusio užpakalyje. Jų min
čių ratas baigėsi lėtu, sunkiu 
irklų ritmu.

Žmogus, kurį jie pasiėmė, iš- 
siskėtriojęs gulėjo laivelio prie
kinėj dąjyj. Jo drąubpžiai bu
vo suplėšyti ir kruvini- Staiga 
jis pajudėjo. Jp akys atsimer
kė, jr jis nukreipė beprasmišką 
žvilgsnį aukštyn, į lengvus vė
jo genamus debesis, į blankiną 
žvaigždes. Jis laukė, kol nurims 
skausmas gąlyoje ir ims veikti 
mintis, ir jis galės sužinoti, 
kur randasi ir kąs jam pasida
rė. Jis atminė tik sprogimo 
trenksmą, sužeistųjų riksmą, 
spardytų namų dulkes, sumi
šusias su aštriais dumąįs, spro
gstančius sviedinius; atipinė, 
kaip, pamįšęs, šliaužiojo jis 

rausėsitarp plytų puolaužų, 
kruvinuose skuduruose, įsižiu- 
rėdąmas į nuogus, 
kunus.

Putė nakties vėjas, šiltąs,

sužalotųs

kia nepanaši į jo krašto motę- DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

čiojo.—Jis iškreipė suskilusias pąsidarč griežtas ir jįs skubiai kažkokia nuostabi, nenanrasta 0,,sas 4445 80. ASHLAND AVĖ. 
, y . • v. v 1 ’ - • * - I m - _ _ ’ r Ir fTfico vol * Mur> 9 i ir i A. A filupas į Talpinančią šypseną, 
yėliąų jis ii|alopiaį, bet tvirtai 
papurįė Miguelį ųž pętięą; ga
liausią!, anas pąbųdo, sudeja
vę ir atmerkė akis.

Jie geĮbėjęsį, jįę btivo vieni
ški ir laisvi, mirtis jų daugiau 
nebesivijo, JmFP diegęs įr nak
tys liko užpąkąjyję; Tep, už 
ruko paklodės/ — drauginga 
Šalis, kur buvo duęnęs ir vypof 
minkšti pabalai jr ęamįos pąk? 
tys. O ‘kol kas jie dar turėjo 
duonos, beveik du literiu vyno 
ir lėnąjį deŠFdš.’ Jįę pavalgė, 
išgėrė Irųpųtį ' vyftp įr ėmė 
lanktį, koj TųbM i^sįs^ląįdys 
Migųęlįs į? pędrp ĮWĮsj.ąvė §ąyo 
suplyšųsįųs bams5 ir ^Šutu
sias fcęjinęs įr panardino kp? 
jas į vėsų, švarą vandepį.—I<ad 
t a i p ųžsir ųfcy |i. V! —tarė Ped
ro. ;

Tęniąs sėd^jp;
prie kupriniu, tyįųę įr abejin
gas; ję yęnfe Tęiąkę didelę 
kančįą. Taį buvę tampąs, irą 
pus, m^loRPs, siauručio yęido 
vaikinas. ’

—IŠ kur- tų, drauge?—pa
klausė jo ^įguęlįs.'

Jįą ąt^ąkinėję jįemą ųnųo- 
romįs, tartum jam bnly -simku 
kalbėlį, jįsąį iš Sąn MartilMb 
pasakė jis, įr praęįtą pąktį sm 
grįžo iš froptę. *

Pedro patapnojo jam per

pradėjo kalbėti, nelaukdamas 
kląusiipų. Jam dvidešimt trys 
ipetąį, jis dailidė, niekad nesi- 
interesuodavo politika, tačiau 
kai prasidėjęs karas, jis paju
to, ka(i negali palikti namuo
se. Jis tada buvo tik ką vedęs 
—Štąj kąą jį sulaikydavo. Jis 
kariavę šęšis mėnesius ir ne
matė sav0 jaunutės žmonos. 
Vėjįąų jis gavo atostogų. Ji 
nelaukė jo. 4 ;

— Tu supranti kas įvyko, kai 
ji manę pamatė!—pasakė jis.

Ryįą jįą nutarė pasivaikščio
ti įp žvilgterėti savo senon 
dirbUivęp, kur Jis dirbo, ir kai 
prasidėjo bombardavimas, jis 
ąėdėję tenai plepėdamas su bi- 
čiųljąis. Jis pabėgo į namus ir 
ųąmų yįętoje rado griuvėsius. 
Kąimynai pasakė, kad jo žmo
na išėję kreutuyėn, ir jis bė
giojo po kaiift^, pradžių ieš
kodamas gatvėse, paskiau tarp 
ąų^rįąutų namą- Kai prąside- 
jp ąpšaudym<as įš patrunku, ir 
visi ėmė kranstytis iš kaimo,

būtybė. Jis norėjo ją žodžiais 
nupiešti, gal būt jie matė ją, 
tačiau kaip jis galėjo ją nu
piešti ...

(Bus daugiau)

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 9 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel: YARDS 4787 
Namą TeL PROSPECT 1930

Garsinkitčs “N-nose”

Mrs. A. K. JARUS?!
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWĮJ?E 
6630 S. VVesternav.

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. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Aye. 
artį 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Šaradoj pagal sutartį

DR, BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St, 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. yiNCENNES 5272 
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

AKIU specialistai|Vp^7t Brazis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 įki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas i
Palengvina akių įtempimą, kurisi 

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.
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone y AR D S 1373

tąt ir neišėjo su jais. Jįs beviL 
tįšįąį ieškojo jps tarp krautu
vės griuvėsių, p paskum staiga 
sprogo sviedinys ip viskas din
gę. Jįs tąip įp nesužinoję, ar 
gyvą ji, ar ne, ir niekad nesu- 
žipęs.

—Ji buvo ne musų krašto,— 
pasakė jisai- — Ji aųdalųžiete, 
šyįe§įąpląu'kė...

Jis pagalvojo apie tai, kaip 
jie viens kitą mylėjo, kaip jie

— ir tuos džiaugėsi. Ji buvo gražuolė, to-

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

petį.
—]fcfes žinome, kas su įąvim, 

priteliau, — pasakė jis. —■ 
Musų taimą taip pat sudegino, 
niekę neliko, šunis

ir krisdavo, lėtai ir sklandžiai 
slidinėdamas nuo bangos ant 
bangos. Jis prisiminė staigų 
sviedinio stauginią viršum gal
vos, kurtinantį traškėjimą ir 
karšto oro srovę, sųdrožusią 
jam per veidą, kai jis pargriu
vo kniūbsčias; paskiau sunki 
tamsa užgriuvo ąnt jo galvos, 
kaįp ‘kūjis, ir saulė užtemp. 
Bet buvo dar kažkas — jis ūžt 
miršo kas, iq dabar irz norėjų 

mabto“ I>edro”šurado.7u nedi- ir a18"1“11'1-. Jjs vėl už, 
delius boselius vynų ir duonos!11“^6 akls »ugniuzdo .į kar.

y štligišką miegą. p - -
j O anie du tebesiyrė kruvino
mis rankomis, iškankinti ir 

■ kantrus. Jie jau nebuvo, kaip 
anksčiau, du skirtingi žmonės 
su įvairiomis mintimis, vilti
mis, nuogąstavimais: abiejų 
buvo vienodai užkimę balsai, 
sukepę lupos, neskusti veidai: 

iabicin baisiai įdubo akys, abu 
|vienodai kentė, vienodai judė
jo, skatinami yiepo ir to palies 
savisaugoj instinkto.

Pedro pirmam išseko jėgos. 
Miguclis dar kelis kartus užsi
mojo irklais, paskiau taip pat 
liovėsi. Ir abu, tartum smūgio 
apkurtinti, vienu laiku griuvo 
ant laivelio dugno ir užsnūdo- 

Laivelis siūbavo ant bangų, 
šautuvai truputį barškėjo, su- 
siduodamį kits į kitą, ir vynas 
boseliuose tylutėliai kliuksėjo 
ir sroveno. Paskiau Jengvutįs 
vėjeliu visiškai nurimo, bangos 
atslūgo ir ęme kiįti rųkas.

Topiąs, sužeistasis, pąbųdo 
pįrmas, jausdamas kvaitulį 
nusilpimą, stm'kų kraujo tvink
sėjimą smilkiųįuose, Bpt jdpę- 
bųlys praėjo, jis pajėgė maty
ti, Pajėgė galvoti; jis pamalė 
,du žmones, kųęie ųiipgojo sun
kiu miegu, išsitiesę laivelio 
(dugjio; vėliau jis prisiminė sa
vo žmoną ir pravirko, ašaros 
riedėjo jo veidu, jįs jų ne
šluostė. ; .

Laįyelis palengva svyruiįavo 
bąjloj.o ruko viduryje, ant nę- 
matomos jupos, po ųemalomu 
d,apgum; darniai rįędęjp lėįo- 
sįps bangos, pieniškai žalios įr 
lyg §v.eįnios. Ęuke paskępdp 
viskas, diųgp ir jaikąs.

Paskiau pajudėjo Ppdfo ir 
tuojau pajutę SįmkJj
skausmą ir nuovargį, kwri§ 
kaustė jp sęrgančms? i^idir- 
bųsįus muskulus. Jo Jmmojc 
buvę puvėsių kvapas, įkąrščią- 
vę akių vokai degė, visas kū
nas prašė ramybės, ir, rodėsi, 
rėkė: “Mesk viską, mesk ir 
mięgpk!” Jis pamatė tirštą, 
baltą rųką ir I^Dkų, nejudantį 
orą, apsiautus j juos js visų 
pusių, jįs pamątę Tomą, kuri’?

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

jkąsnfelį 'su įstrigusia šrapnelio 
skeveldra. Jie greit liovėsi ieš
koję, žinodami, kad daug čia 
neras. Paskui jie užėjo žmoguj 
respublikoniškoje uniformoje; 
'jisai gulėjo kniubščias ant ply
tų krūvos, jam, matyt, buvo

kad jis negyvas, tačiau jis 
judėjo ir sudejavo.

—Jani kiaušas sulaužytas,— 
pasakė Pedro- — Negalima jį 
čia palikti, jis papuls jiems į 
rankąs.

—Palauk, —tarė Miguclis, ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
y' ; PIENĄ IR NAKTĮ’ "'

VM THefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

, yetafon»» JLAFAYETTE 0797

-7 • koplyčios visose
J—r y crdL 1 Chicagos dalyse

Klausykite tausų radią programų Antradienio is šeštadienio lyt- 
mečlais, 10:00 vai. ryto iš W. H. i. P. stotieo (1480 K.) 

mi POVILU 8ALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Akinių DirbtuvėOfisas ir 
’ 756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

ČRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 
Telefonas POĮĮTSĮĮIOUTH 9022 

geriausių 
»7.65

POCAHONTAS Mine Rup iŠ 
mąinų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiąu.

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

COPR- WO, HSSOLSCRAFT tftflCB, INC.
DOG ’ PATTERN 2651

•2651 — Išsiuvinėtas žaislas vaikučiams (tinkama 
Kalėdų (|pvaną’

I NAUJIENOS NEEDLECRĄF? pĘPT 
| 1739 So. Hafcted St, Chicago, ĮJĮ,

Čia jdedu 10 centų k prašau atsiųsti man Pavyzdį No,......

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

No. 2651

Adresas.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, - 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
niiiiiiiiiiiiiiiitiiuinipiiiiiirhiiiii

imiiiimiinitiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTQ 

DALYSE
oaiiiiaiiiiiiiitittiiiiiiiiiiiniiiiiHtii

S. P, MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Węst 2ąrd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42,44 East 108th Street TeL Pullman 1270

■ ------------ -- ----------------- -------------- —:-----------------------------------------------------------------------------------

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

ANTANAS Mf PHILLIPS
3307 Lituanica Av.enue phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
68J.2 So,. Węsterp Avė.
j.4jtp §put|i J9th Coąrt, Cicero

Phpnę QRQvelU|I 0142 
fhoąe Cicerą 21p9

J, MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phęne LAFayette 3572

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

X L j. ZOLF
1§46 W.est 46th Street Phone YARds 0781

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

■- Iš RUSIJOS •'
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 746a

u
h

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsyvick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. Ą. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr, V. E. SIEDUNSK)
DANTISTAS

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

’ ’ Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvlrtad., Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

TeL .LAFATETTE 3S60

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YĄRDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

’133 53:
Vai.'11—2 dieną ir 4—B vakaro 

134 N. LA 8ALLE STREET 
Room 2014 Tel. STAte 7572 

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. ViCtory 2679

Pirkite to$ę krautuvėse, lęu- 
rięs garsinasi “NĄUJIENO§ĘW

Miestas ir valstija
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KORESPONDENCIJOS
PABALTIJO VALSTYBIŲ DIENA PASAU

LINĖJE PARODOJE NEW YORKE
Spalio 6 dieną Pasaulinėje sugiedotas Latvijos himnas ir

Parodoje New Yorke įvyko taip 
vadinama Pabaltijo Valstybių 
Diena: lietuvių, latvių ir estų. 
Programą sudarė visų trijų tau
tų atstovų kalbos, solistų bei 
chorų dainos, muzika ir šokiai.

Programą pradėjo su įžangi
ne kalba adv. K. Jurgėla ir pa
kvietė kalbėti Pasaulinės Paro
dos komisijonierių Cfrover Wha- 
len, kuris savo kalboje pasvei
kino visų trijų tautų žmones, 
padėkojo už dalyvavimą paro
doje ir palinkėjo visoms trims 
valstybėms atgauti savo nepri
klausomybę, kurios jos savo 
darbais ir kultūrinių pakilimu 
yra pilnai užsitarnavusios.

Tolesniu i buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas ir sekė Lietuvos 
atstovo P, Žadeikio kalba ang
lų ir lietuvių kalbose. Po to

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES. •

• APDRAUDĄ RAKANDU.
• APDRAUDĄ NUO VAGIU.
• APDRAUDĄ LANGU.
• TAVERNŲ namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Htlea.

NAUJIENŲ
Kaltinėje per. r 

A. ĘYPKEVIClV.
1739 S. Halsted St

Raitlnb atdara kas vakaras 
Iki t vai. Sekmadieniais — 
nne 9 ryto iki 1 vai. popiet.

Rsaches decay-rldden “Blind Spots” 
that ordlnary pastas, powdars , . . 

evan watar ... itaay not antar
It’s bėro! The moet dollghtfully dlfferent 
tooth pašte you over heard of. When saliva 
and brush touch the NE W formula Lįsterlno 
Tooth Pašte, supercharged Wlth Luster- 
Foam detergent, instantly springs Into 
an amazing bubble bath" that makos your 
mouth tingle wlth Ufe. So Ane it surges Into 
and cleanfi danger spots that ordlnary den- 
tifricee may nevereven havereached. Cleans 
and poliahee areas where some experts say 
up to 98% of decay starte.

Get the big 254 tube, or better štili, the 
double-size 404 tube oontainlng more than 
X pound of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louls, Mo.

THI NEW PORMULA

[ISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged^^.^^

Garsinkites “N-nose”1

kalbėjo Latvijos atstovas Alfred 
Bilmanis. Taigi sugiedotas Esti
jos himnas ir kalbėjo Estijos 
konsulas Johannes Kaiv. Lietu
vos ministeris P. Žadeikis kal
bėjo bešališkai, tik prisiminda
mas esamus pasikeitimus Euro
poje, kurie palietė ir Lietuvą. 
Latvijos ir Estonijos atstovai 
kalbėjo smarkiai smerkdami 
Rusijos smurtą ir ragino tų tri
jų valstybių žmones vieniu ,a 
kov.oti išsiliuosavimui iš Rusi
jos vergijos.

Skaityta New Yorko miesto 
majoro La Guardia ir Districi; 
attorney Dewey pasveikinimai 
ir linkėjimai atgauti nepriklau
somybę,

Apreiškimo parapijos ir Ka
ralienės Angelų parapijos jung
tiniai chorai, vadovaujami Jo
no Jankaus, sudainavo “Kur 
Giria Žaliuoja” ir “Berneli Mu
sų”. Metropolitan Operos daini
ninkė Ona Kaskas-Katkauskaitė 
sudainavo “Kur Bakūžė Sama
nota”, “Nuliūdimo Valanda”, 
“Malda” ir sykiu su chorais 
“Karvelėli Mėlynasis”. Lietuvis 
Alekas Vasiliauskas sudainavo 
dvi latviškas dainas: “Sapnų 
Taluma” ir “Tautiešami Roku 
Devu”. Ar jis buvo latvių pa
samdytas ar liuosnoriai pats 
latvius reprezentavo, neteko su
žinoti.

Taipgi dainavo latvių bažny
tinis choras ir buvo keletas mu
zikalių dalykų ir tautiškų, ku
riems vadovavo Lillian Slilso- 
naitė-Antanavičienė.

Bendrai programa susidėjo iš 
47 skirtingų dalykų, kuriuos 
visus išpildyti nebuvo pakanka
mai laiko ir turėjo būti apleisti. 
Programa buvo gana gyva ir 
įdomi, kurią perduodant per 
garsiakalbius buvo galima gir
dėti labai plačioje parodos aikš
tėje ir labai didelis skaičius į- 
vairių tautų žmonių prograino 
klausėsi ir juo gėrėjosi. ■

Spalio 6 dieną New Yorke 
buvo gana graži, saulėta ir ne
šilta nei šalta, tad tą dieną pa
rodoje dalyvavo publikos t 348,- 
544, nes pavakary tiek rodė Na
tional Registeris, kuris parodo
je aukštai iškeltas, su pakeiti
mais kas 15 minu tų parodo da
lyvių skaičių. •?

Tą dieną parodoje dalyvavo 
per 10,000 lietuvių, didžiumoje 
iš didžiojo New Yorko ir arti
mesnių apylinkės miestų, taipgi 
nemažai iš New Jersey ir Gon- 
neetieut valstijų. Su šia diena 
lietuviai dar kartą save garbin
gai užsirekordavo Neyv Yorko 
miesto istorijoje.

—K. J. Paulauskas

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Keturiolikos metų princesė Elizabeth (po dešinei)

kalba per radijo apie Anglijos vaikų drąsumą.

nų kalbos. Jis ta p pat nesude- 
gino blynelių, nors apie tai an
glų istorikai vis nesiliauja pąz- 
šakoję. '

Marijos Stiuaift mylimojo 
jRizzio kraujo negalima matyti 
ant grindų toje salėje, kur jį

Garsios neteisybės istorijoje

r

Spausdinam

NAUJIENOS
1739 South Hahtęd Strae* 

CHICAGO, ILLINOIS 
T«Z. Canal 8900

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

Naujausi mokslo tyrinėjimai 
parodo, kad daugelis musų gra
žių svajonių iš istorijos pusla
pių dažniausiai yra įvairių ro
mantikų prasimanymai arba 
pačių istorikų klaidos, atsira
dusios dėl nuolatinių kartoji
mų. Tuo pat metu mokslininkų 
istorikų tyrinėjimai parodo, 
kad žmonija nebuvo taip baisi 
ir juoda, kaip ją piešė; ji ne
buvo ir taip nekalta ir balta, 
kaip kiti istorikai piešė, štai 
iš naujausių tyrinėjimų sužino
me tokių dalykų:

Herodotas, istorijos tėvas, 
mėgdavęs visai gražiai pame
luoti.

Anglijos karalius Richardas 
III-sis nebuvo kupruotas, kaip 
rašoma, bet status ir tiesus ka
rys, turėjęs pretensijas būti 
gražus, pasižymėjęs didele as
mens jėga ir drąsa, .jį

Kleopatra nėtarpydavo vyne 
perlų, kad tuo padarius savo 
vartojamą vyną išimtinai bran
gų. Mokslininkų eksperimentai 
parodo, kad perlų vyne ištar- 
pyti negalima. . < ; ; ’ •.

Karolis ĮX-sįs nešaudė, Pary
žiuje ,į hugenotu,s iš savo “bar- 
quebųšo” Lpųvrė rūmų lange 
s v. Bąltramiej aus Nakties sker
dynių dmetii./,; < !

Terrtiopylų sąsiaurį saugojo 
ne trys šimtai graikų karei
vių, kaip pasakoją istorijos va
dovėliai,, bet nemažiau 7,000 
graiką, o gal net ir ligi 12,000, 
kaip teigia kiti istorijos tyri
nėtojai; .

Jurgis Washingtonas, kai bu-i 
vo berniukas, nenukirto 'vyšnių 
medžio ir nepasakė tėvui: “Tė
ve, negaliu meluoti, aš nukir
tau vyšnių medelį su savo kir
vuku!” Tą gražią pasaką apie 
Washingtoną išgalvojo jo bio
grafas Mason Weems. norėda
mas parodyti Amerikos jauni
mui didžiausią Washingtono 
dorybę, vadinasi, kad jis nie
kados nemeluodavo...

Trojos apsiaustis buvo didžia 
savo dalim mitas ir pasaka: 
net ir pagal Homero nurody
mus Trojos Elena turėjo būti 
bent 60 metų amžiaus, kai ją 
įsimylėjo Parisas.

Liudvikas XVI-sis nebuvo 
kilniai ir įstabiai ramus, kai 
atėjo prie giljotinos, nors ta p 
ir teigia kai kurie istorikai. 
Jis klykė ir šaukėsi pagalbos, 
grūmėsi su budeliais ir prašė 
malonės...

Diogenas niekados negyvo 
statinėje. Šį faktą išgalvojo ki
ti, remdamies jo biografo žod
žiais, kur pasakyta, kad Dio
genas buvo taip susitraukęs ir 
ąukumpęs, kad “butų galėjęs 
gyventi statinėje, kaip šuo...”

Wilhelmas Tellis nenušovė 
obuolio nuo savo sunaus gal
vos; šveicaruos kantonų archy
vuose pet ir jo vardo niekur 
negalima rasti.

Aleksandras Didysis never
kė dėl to, kad jam nebuvo li
kę kitų pasaulių / užkariauti.

Yra pagrindo manyti, kad jo 
armijoms teko turėti didelių 
sunkenybių ir nepas’sekimų In
dijoje, ir dėl to jis turėjo trau
ktis atgal.

Netiesa, kad britų valstybi
ninkas Pittas butų pasakęs j 
Walpolį, kad “žiaurus nusikal
timas yra būti jaunuoliu!” Tą 
posakį sugalvojo Dr. Johnsu- 
nas.

Konstantinas Didysis visai 
nebuvo šventasis, kaip jį rodo 
istorikai. Jis nužudė savo žmo
ną ir vieną ar du sūnūs ir ga
na daug kitų savo giminaičių. 
Jis buvo krikščionis tiktai var
du ir nieko nežinojo apie tą ti
kėjimą.

Kolumbas niekados nepasi
naudojo kiaušiniu, kad įtikinus 
savo oponentus. Tą triuką su 
kiaušiniu padarė* italas arch - 
tektas Brųnelleschi, norėdamas 
nuraminti kritikus, kurie klau
sė jį, kaip jis ketina paremti 
Florencijos katedros lubas, ir 
kad tai esą taip' pat neįmano
ma, kaip pastatyti kiaušinį ant 
smaigalio;; ' t • ;

■ Alfredas Difl^šis nesilankė 
trubaduru apsirėdęs danų sto
vyklose; einant svarbiais isto
rikų įrodymais, jis nemokėjo

nudurė Darnleys ir kiti sąmok
slininkai. Matomas tiktai rau
donų dažų seniau užtekštas žen
klas.

Graikų poetė Sapho niekados 
nenušoko nuo Leukido kalno 
dėl to, kad mylėjo Phaoną. Jos 
gyvenimo aprašymas yra mela
gingas; istorija jau įrodė, kad 
ji buvo labai padori moteris, 
aukšto charakterio ir gaus’os 
šeimos motina.

Ispanijos Pilypas II-sis ne
buvo ugnyje sudegintas dėl to, 
kad etiketas neleido niekam lie
sti karaliaus asmenį. Jis mirė 
paprasta mirtimi, kaip ir šiaip 
žmogus.

Kai Pilypas VI-sis, bėgda
mas iš Crftcy musių lauko nak
ties metu, priėjo prie Blois pi
lies vartų, jis nešaukė “Aš esu 
Prancūzijos laimė!” Jis tik šau 
kė nužem’ntu balsu: “Atidary
kite! Atidarykite! Aš esu ne
laimingas Prancūzijos kara
lius!”

Kabanti Babilono sodai visai 
nekabėjo ir nebuvo sodai! Tai 
buvo terasos, paramstytos iš
lenktų arkų ir apaugusios me
džiais. Tos terasos buvo pada
rytos Babilono karalienei links
minti.

Kolumbas savo ketvirtoje 
kelionėje į Naują Pasaulį, kuo
met jo laivas 1504 metais su
dužo prie Jamaikos salos, ne
sujaudino nevaišingų laukinių 
indėnų pranašavimais apie mė
nulio užtemimą ir nea škino'in
dėnams, kad tai esąs dievų ne
malonės ir rūstybės ženklas. 
Tuo metu kaip susekama iš ka
lendoriaus, visai nebuvo mėnu
lio užtemimo.

Karolis I-si.s nemiegojo ra
miai Whitehall t rūmuose pas 
kutinę naktį pr’eš ekzekuciją, 
kaip pasakoja Hume, nekliudo
mas triukšmo, kurį kėlė darbi
ninkai, statę ešafotą. Jis visai 
nenakvojo Whitehalle tą naktį,' 
bet praleido ją St. James rū
muose, toli nuo ekzekucijos vie
tos ir dėl to negalėjo girdėti

bas, kaip jį piešia istorikai. Jo 
otina Agripina nebuvo jo įsa

kymu nužudyta, ji negriežė 
kanklėmis ar smuiku (beje, 
smuikas atsirado tik keliems 
amžiams po Nerono laikų pra
ėjus), kai degė Roma ir ta pro
ga negiedojo jokių savo odų 
apie Trojos gaisrą.

Anglijos karalienė Elžbieta 
nebuvo švelni karalienė, kaip ją 
piešia anglų istorikai ir jos lai
kų poetai. Jos temperamentas 
buvo taip pat karštas ir rau
donas, kaip ir jos plaukai. Ji 
mėgdavo rėkti ant savo tarnai
čių ir freilinų, dažnai mušdavo, 
gnaibydavo ir spardydavo jas...

Taip įrodinėja Kenneth P. 
Wood savo knygoje “You’re 
Wrong About That”.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas

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

3039 S. Halsted St
CHICAGO. ILL.

EGG .............................  $6.00
NUT ............................... $6.00
LLMP_ ............................ $6.25
MINE RUN ...............   $5.75
STOKER Screenings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PASKOLOS
Ant Real Estate 

41/2% 
1-mų ir 2-rų morgičių 

Petcrs Bros, and Co. 
1647 VVEST 47th STREET

Lengvai 
Palengvin
ti Raume
nų Skaus

mus

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant PlasteriO' kada pirksit 

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

;i kanklių ir nemokėjo dą'

triukšmo prie statomojo eša
foto.

Neronas nebuvo toks siau-

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

. - ‘ » 1 a ’ ; '

Universal Savings & Loan Ass’n
RAŠTINE

UNIVERSAL SAVINGS and LQĄN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3^% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $5000-00 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp.j Washingtoh, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
1 1 \ CANAL 8500

T YPEWRITER 
Rentals 
3 MON^HS 

>5
Rentai Aoplied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

I QTEPHENQ
STUDIO

4142 Archer Avė.
Tel. VIRGINIA 0396

Mokytojas: 
PIANO—ORCHESTRA

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

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
šauki, Tel. VICTORY 0066

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

[
NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,
Chicago, HL

Vardas ................. .......—_______ ;

Adresas ____________________Miestas______________________ !

Valstija__________ _
S—..................... . .......
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The Lithuanlan Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outąide of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Užsakymo kaina:

$8.00 
4.00 
2.00 
1,50 
'.75

, 3c 
18c 
7flc

Japonija ir Prancūzų Indo-Kinija

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., imder the act of 
March 3rd 1879.

Rąujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžią Naū* 
jiehų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicagp, III. Telfefonas Canal 8500.

Pusei metų ......... ...............
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams ___ ......
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išsiuntinėtoj us 
Viena kopija _____ ___

Savaitei ................ . ..........
Mėnesiui „........... .......... .....

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpigintą) 

Metam? .
Pusei me|ų ,....... .
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ........      $8.00
Pušėi metų ......   4.0Q
Trims mėnesiams .....______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kariu su užsakymu.
■ ■ ■■ -u.. ■ .

1.51

Anglijos darbininkų nusistatymas
Pereitą savaitę pasibaigė Anglijos darbininkų uni* 

jų kongresas, kuriame dalyvavo 650 delegatų. Kongrese 
buvo atstovaujama 200 unijų, kurios priskaito apie 5,000,* 
000 organizuotų darbininkų.

Svarbiausias klausimas, žinoma, buvo kąrąs.
Hitlerio agentai veda propagandą, kuri vyriausiai 

siekiasi įrodyti, kad už karą stoją tik Anglijos “pluto- 
kratai’’. Šiaip, girdi, darbininkai karo nenorį ir jie tuoj 
sutiktų su nacių valdoma Vokietija taiką padaryti.

jei dar kas tikėjo tomis Hitlerio agentų skleidžiamo
mis pasakomis, tai įvykęs kongresas išsklaidė visas abe^ 
jones dėl darbininkų nusistatymo karo atžvilgiu. Angli
jos darbininkai aiškiai pasisakė, kad jie visomis išgalė
mis rems karą prieš Hitlerį, kuris yra primojęs visą 
Europą pavergti.

Kongresas priėmė rezoliuciją, kuria griežtai pasisa
kė už tęsimą kovos su agresoriais ir tuo pačiu metu iš
reiškė padėką Jungtinėms Valstijoms už parodymą soli
darumo ir laisvų tautų rėmimą.

Hitlerio galybė
Sakoma, kad velnias iiėra toks baisus kaip jį malia- 

vaja.
Panašiai mano apie Hitlerį Gęiiėvieve Tabouis, iš* 

garsėjusi prancūzų žurnalistė, kuri prieš kiek laiko at- 
vyko į Artiferikį. ‘ 9 i '

Tabouis sako, jog Hitlerio sukurtosios karo mašinos 
pajėgumas toli gražu nėra toks didelis, kaip daugelis ma-i 
no. Faktiškai tas pajėgumas jau ėmė mažėti, kitais žo
džiais sakaht, Hitleris jau pradėjo ristis į pakalnę.

Italija ne tik jau pradeda pavargtu bot ir jaučiasi 
hepatenktnta. |siveldama į karą, ji tikėjosi be jokių au
kų daug laimėti. Dabrii* ji pamatė, jog karas gali labai 
ilgai užtrukti. O , tuo tarpu mažai tėra vilties, kad ji ką 
galėtų laimėti. Ji pradeda bijoti, kad Hitleris per daug 
neįsigalėtų ir nenustumtų savo partnerio į šalį.

.Visi tie pasitarimai ir pasimatymai, kurie vyko pa
skutinėmis dienomis tarp Hitlerio ir Mussolinio bei jų 
diplomatų aiškiai rodo, jog Berlyno.-Romos ašis jau pra
dėjo girgždėti.

Tabouis sako, jog dabartinis Amerikos nusistatymas 
yra geriausias. Įsimaišyti į karą bent dabartiniu laiku’ 
nėra jokio reikalo. Teikdama visokeriopą pagalbą Ang- 
lijai) ji galės daugiau gero padaryti, negu tiesiogiai kare 
dalyvaudama. Japonija gali tik blokuoti. Ji Kinijoje y^a 
tiek įklimpusi, jog kariauti su Amerika jokiu budri riej 
pajėgtų. v

Nepaprasti įvykiai, kurie gal- . vatrukčįąįš keičią Europos veidą, meta savo šešėlį iv į viso pasaulio žemynus. Prancūzija ; ’aktiškai atsidūrė po Hitlerio padą, — jos armija sunaikinta, . i liko bejėgė priešintis dikta- driams. Nebegalį ji apsaugoti ir savo ’ milžiniškos kolonialės imperijos, kuri pradeda viso* mis siūlėmis irti. Tolimuose lytuose jau daromi pirmi žingsniai kolonialei imperijai padalinti, Japonijos vyriausy* )ė pastatė prancūzams tokius reikalavimus, kurie nebuvo galima suderinti su nepriklausomos valstybės prestižu, Ir vis dėĮto Praneuzija buvo privers* ta priimti padiktuotas pažeminančias sąlygas ir užleisti japonams strateginius punktus- Nesilaikydami riet sutarties, japonai įsibriovė į indo-Kirii- ją anksčiau, hegų buvo nustatyta. Be to, jie pasiėmė daugiau, negu “geruoju” išsiderėjo.Priaricuzų Indo-Kinija iri anglų kontroliuojama Purina jau nuo seniai buvo skaudus pa* širias japonams. Netekusi Savcį uostų, Kibi j a tik per Irido-Klni* ją ir Buriiią galėjo gauti ginklų ir amuiiicijos karui vesti, Keliais atvejais japonų vyriai!* sybė reikalavo, kad anglai ir prancūzai paliautų pristatinėję kinams amuniciją iri gihklus, Tačiau, kol Prancūzija bebuvo dar susiriukuSiį ,į tuos rieikdta* vimus nebuvo kreipiama dė* mesio. Bet štai pastaruoju laiku dagi Anglija buvo priądėju- ši “maldinti” Agresingą Japo* niją ir sutiko uždaryti Buririos kėlią.Bet kai pagaliau Japoniją Susidėjo su Vokietija ir Italija ir paskelbė, jog Azijoje ji yra pasiryžusi įvesti “naują tvarką”, tai Ąpgliją draugė Su Jungtinėinis /Valstijomis susi* mėtė užkirsti kelią tiems gro* buoniškieins užsimojimams, Nėtruktos Tolimuose Rytuose tad galima laukti didelių įvy-

Nepasitiki
Nępriklaųsomos Rumunijos neberia. Jų drąskyti prą* 

d^jd Stalirias, o jiribaiįė Hitleris.
Štaiihae ią Ęuhuinijos atplėšė Besarabiją ir Bukovi- 

ni|j b Hitleris priėmę Vigą Ruinuniją.
Kai Hitlerio mdtririzubtos kariuomenės daliniai įrriąr- 

šavo i Riįhirinijos tėriboriiją, tai to kriašto neprikl^usoiriy* 
bėi liko kryžius Rumunija dabar bus tiek jau
“nepriiklausoma”, kaip Pabaltijo valstybės, kurias rarido- noji armija okUfekyd. Ką Berlynas padiktups, tą savo' 
rųšfes /<palecMhėn Brięhąresto vyriausybė pildys.

Vėliausiomis žibiomis, prie Rumunijos sienos kon- centriuojama raudriftoji kirmija. Tai reiškia, jog MasRVa 
yra susirupinusi nacių įsigalėjimu Balkanuose.

* Kaip matyti, partneriai nebepasitiki vienas antru. O 
tai vįsai natūralu; dėl grobio ir geriausi partneriai su
sipeša. .• National Yęutfa Ądmlnislra- tion adresu 153 West Huribn street, spalių 21 d., įsteigs ąma- tų mokyklą, kur nemokamai kas semestrą mokins amdtų 600-tus jaunuolių. Amatai bus tokie, kurie suteiks mokiniams progą dirbti karo pramonėse.
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........ ."i'.-ss• Nepriklausomas chicagiečių komitetas, suorganizuotas remti Roosęvelto kąndidąturą į prezidentus, vakar paskelbę, kad ąpalių 29 d., Chicagos stadione įvyks masinis mitingas, kuriame kalbės New Yorko mėras, Fięręllo Ęa Guardįą.

Pranciižų įsigalėjimas Indo* Kinijoje prasidėjo jau garia sė* niai. Pirmieji prancūzų misi* jonicriai atvyko ten septynioliktame šimtmetyje ir pradėjo konkuruoti su ispanų, , portuga* lų, olandų, itąlų ir kitų tautybių mišijoniėriais, pirkliais ar* ba tiesiog avantiūristais, kurie buvo atvykę daug anksčiau. Prancūzų misijohierius 1749 m. suorganizavo pirmą prekybinę ekšpĮėdiciją į Kocliiričliirią- Versalyje 1787 pi. prancūzai pasirašė draugiškumo sutartį sū Ariamu. Tačiau iš los sutarti^ ntakb beišėjo, kadarigi vietps gyventojai pradėjo sąmyši^ kfeili prieš kitataučių įsigalėjimą. Ta kova prieš phmcuzų ir iš dalies įspanų iriisijonierius,. kuriė faktiškai buvo svetimos valstybės agentai, privedė priė viso krašto užkariavimo.Indo*Kiriljos uįkftHavimjas iri pavertiriiaš jok prrinėUzių ko* Jonija įvyko šiiritipečib antfojoję dalyje kada buvo baigiamas pasaulio* dalinimas. Tai buvo prancūzų kolonialės politikos išvystymo lalkotarpta. Viena k'Olmiialę ekspediciją sekė paskui kitą: Kongo, Tųnis, Tonkin, Madagąskaras ir Ė t. Prancūzijoje pasireiškė tikra koibniale karišfligė — paskolos, tiesimas geležinkelių, tiesiog negirdėtą spekuliacija buvo tas įjaltiųis, kuris suteikė Čtauge- lui progos trumpu laiku praturtėti.Prancuzų-ispanų laivyiias- 1858 m. atplaukė į Turaną. Atplaukė jis tam, kad galėtų suteikti mišijpnĮeriąms apsąųgą. Aišku, kad tai buvę tik prie-

—* 1 ■ Jj e gavd tris provincijas, prive- legij aš uostuose, o Anamoš vy- riątosybė jjasižtodėjp sumokėti 20 milijonų frankų kontribucijos. Nijo 1863 IM O buvto pravestas Kochinchinos prpvitocljaš,. -p vėliąų Antomą ir Tonkiną. Kadangi Tankine buvo įiitoiėčių kariubinfenėš, tai įvyfeb kruvinas šuąiriėtoihtoąš. žitotoitoa, WnillWta$ baigėsi M- n iečių pralaimėjimu. Kinija 18I& w btovu pasira*šyli taikos štolaritį iri visąito laiktoi toteižądėtl nuo Anatoo iri TUnkitoto. Stataas m. priveriėias priipaMtotl prtotiču- zatos Laoso jpriblėktipriifttą. pa* galiau 1907 m. prancūzai galutinai įsitviritirto indo-Kinijpje, atplėšdami iš Siamo dar tris Kambodži pribvinčijaš.Tokiu budu Prancūzijai ėmė apie 40 metų, kol jį visiškai už’kariiayd Indb-Kiniją. Krašto satotVUrika buvo nustatyta 1887 m. išleistais dekretais. Nuo to laiko valdžia perėjo į civilio gęperalįp gubernatoriaus rian* kas- Nors formaliai tik Koęhim china buvo laikoma prancūzų kolonija, o kiti kraštai buvA lyg ir protektoratai, tačiau be* veik jokio skirtumo tai nesu* darė, Aname, Kambodži ir La* osoje yra • vietiniai karaliai, bet tai tik dekoracijos, nes prie valdžios vairo stovi prancūzai.Pirmojo pasaulio karo me* tu prancūzai plačiai išnaudojo šavo kolonijas, žinoma, svar* bu vaidmenį tada teko vaidinti Indo*Kinijai. Labai daug iš ten buvo išvežta visokios pušies žą* liavps. Be tbp* Indo-Kinija pa* siuntė daug tūkstančių kareivių ir darbininkų/ išpirko už 370 milijonų frankų karo pasko* los lakštų ir Visokiais kitokiais budais pi'isid^jo prie karo lai* mojimo. ,indo-Kinija yra viena tur> tingiausių prancūzų kolonijų, Jos ištekliai yra milžiniški, Iki šiol prancūzai sugebėjo įšnau* doli tik Ramiojo vandenynb pakraščius, Milžiniškos terito4 rijos, jo ypąč kalnų srityse, pa* silikb mažai teištirtos ir beveik visai neišnaudotos. Bet ir ta nedidelę terįtorijaį kurią prancūzai pajėgė išnaudoti, ' buvd tikras- - šaltinis neišsemiamų turtų.Indp-Kinijoje europiečiui (daUgidtošia prancūzai) sudarių visai inUžą nuošimtį. Jų prj- skaitomą tik i apie 4g,000. Dalį* giausia j|e yra sUsiSpietę miestuose, kur jie vadovauja visa* kioms biznio įstaigoms $ei einą visokių, valdininkų pareigas.(BUŠ” daugiau)
% i?" j? ......

lytoj Banketas 
U&AtOui 
Lietuvai, Norem’ui

paskolas,

ieabg. Jau kitais mętftįs bįjypi užimtas Saitonas ir užkariauta Kochinėhina* I8&Ž tol. buvo pasirašyta taikos sutartis, pagal kurią prancūzą! Ęoęjtytoęhjųjj^p.

St. Miščikas-žiemys

Antro pasaulio karo 
metines praleidus..
(Tęsinys ištai kokibs mintyk kilo man galvoje minint pirmas Šio ka- ro, antro pąsau)io kąrit>, metikes, Iri tik včlimi, tik vėlai nakty, kuomet visą šeima jau raitojai ilsėjos, pažvelgiau į sie- iiųje kabantį ženiliąpi iri grįžau prie sąvb hmato: žuhnalis- tb ątnato^ kuris lyg koks auto- lyg btočlialttorls, tylri pa- Įnlrišii žmogų, pavieni žmogų jri vertinti šį karų globai iš ki- tOŠ pusės; iš strateginės iš ginklų gausybės, Okupuotos teritorijos dydžio, pasilikusių ir užmuštų kareivių skaičiaus taška- regio pažvelgęs.Kam skaityti dabar invalidus tiek dūšios, tiek kūno, kad dar liegalima suvesti balanso? Kam galvoti apie busimus bepročius, jei skaitytojas laukia atsakymo į tokius svarbius klausimus: kas daugiau numos bbmbiį, kas pirmas pavartos dujas, kas gudresnį ginklą pavartos, kiek dar tautų šito karan įslvels ir šimtai kitų klausimų, kuriuose žmOgds, pavienis žmogus ir dargi visos kartos nervų pairi- mo, beprotystės simptomų ga* limas pasirodymas ateityje yra antraeilis klausimas? Sakyk kas buš rytoj, o kas bus už dešimt metų — velniai nematė!Ko mums rūpintis kdki bus musų vaikai, svarbu kaip tėvai laikosi šiandien kare! Ko* linkime, spiaudykime į veidą nugalėtiems, parblokštiems ir valio rėkime nugalėtojams ar* ba sielokimės, kodėl musų sim* patizuojamos pusės vis pralaimi, o musų mi laimi?!,Toks. Jjrą Raulis, pasaulis, yiendifeniš kuriam dažndi vienas svarbesnis, negu milijonas gyvybių!Bet neparašęs šios įžangos, neparodęs ir antros medalio pusės negalėjau eiti prie pačio šalto įvykių vertinimo, be pa* prasto popierinio balanso suve* dimo, kukis visgi ne tiek turės įtakos musų pasaulio ateičiai^ kUip ta antroji puSė, kuri škai* čiais nėbfeįvfertitoama, kurią jUn* ta kiekvienas žmogus, bet ko nedrįsta ^Ašalcyti dargi visas pasaiilis!Verk, bet tik slapta, juokišj nes kiti žiuri! Toks yrū cirko juokdario likimas, toks yra mu* Sų visų likimas, nes pasaulyje visi pienuotas lupas laižo, gi KRUVINŲ NIEKAS NEMATO!Ntitilk, širdie, ik patoįršk žmogų: vektiiik tik jo dakbųs, noris ir blankiausius, juosė ‘ kažką kįlnadą, melagingo!

kareiviai nekenčia*pervuotas pasaulis, trupinys

bet rasknors irII.Užsibaigė pirmiejiįvyks Ohicago Towėrs Klube.R^toj Vakare CJilcago Toweris įdubę (bpvįisįąįto Medinah Temple rUmUosė) įvyksta banketas Jungtinių Valstijų .atstovui Li$- jttoVįi Mr. Owen C. Norem’įji pagerbti.Bąnkiėtą rengia skubotai veikėjų sudarytas komitetas. Maį, tik keletą dienų atgal sužinotą,- kad p. Norem’as bus Chicagoj, keli jo pažįstami iš Lietuvos sumanė ta proga pasinaudoti Jr (svečią supažindinti su Chicagos. lietuvių visuomenės lyderiais.Rezervacijas banketui reiklu darytį ne vėliau šio vakaro. Reikia šaukti p. Julių P. Rakšty, telefonas HAYmarket 3555. Bilietų kainos $2.50 asmeniui.Noręip atvyks į Ghięagą turbūt trečiadienio rytą, praleis ''W r.-- , - /Washlngtoną. Jis neseniai 1$- vp alįąųl^tas iš Lietuvos, kiįV Amerikos valdžia nebelaiko at- ^tpvybęs, ir dabąr yrą prįgkiri-
■ j.. •• ■ ••

karo hiatai, pasakė 'kiekvienos kariaujančios valstybės vadąs atariu-* karną prakalbą, kiekvienas iš jųjų pasigyrė laimėjimais, ir pd- žaJėjo ddr didėshius ateityje, bet liūdniausia tai, kąd ŠVeh- čiant metines, kiekvieną plisė žadėjo nė šiėmėt ir nė kitąmet, bet už trijų ari pėnkių mėtų baigti karą...Pirkią pasaūlip kąrią gyvendami, visą lųiką tikėjomės greito karo pabaigimo, bet užsitęsė daug ilgiau, negu pėsimistiš* kibusi žnibnės galvoju, gi šį karą Visį panašauja nūslįęsiant ir tiirętų, ąehoS taisyklės prisilai- karit, grteitai Užbaigti.Bet ar taip bils?Faktai šių vilčių hebętęįkją/ Kai kas linkęs dargi dar kelis mėtlis pridėti, jei jau kąriąuib tai kariauti iki pakars galųli- naį.Kiek man kdrtų tęko savo ' ■ z ’ .‘tas tarnybai prie U.S. Statė de- pąrtąniento. .

straipšrihirise liešti karo Ilgumo klausihią, visuomet buvdu triip pat, kad šis karas nusitęs daug ilgiau, iitegu praėjusiš, nors paskutiniai įvykiai, smarkus vokiečių laimėj linai fronte, turėjo prhnašdiiti labai greitai galą.Bet patys įvykiai iš paviršiaus žiūrint, labai apgaulingi ir reikia, Šiahdieri pripažinti, kad kadras tikrai dar neprasidėjo ir hei Vieno lemiančio mūšio neįvyko.Jei praėjusiame kare buvo dar mažiau okupuotų arba su* muštų valstybių per pirmus tris ritėtus, negu šiame per vienus, nereiškia, kad viskas tuo ir baigsis.Svarbiausia tai, jog šis karas daug keistesnis, negu visi kiti ir jis dar perdaug išsiblaškęs, nevirtęs vienlypiu. Daug frontų, daug kariaujančių valstybių, bet tatp kiekvieno fi*onto vis dar yra balti protarpiai, kurie pasaulinio maštabo kare neį- manoriii ir kurie turės būti apimti.Dabartinį karą pasauliniu ga* Įima pavadinti tik atsižvelgiant į atskirus karus, kurie vyksta pasaulyje, bet negalima pasakyti, jog šiandien pasaulis, kaip praėjusiame kare, galutinai pasidalino į du frontu.Gal šiame kare niekuomet nebus lokio griežto pasidalinimo, kokį mes matėme praėjusiame karė, bet visgi šis karų gausumas turės virsti vienlypesniu, gi iki to dar labai toli ir todėl karo pabaigos laukti sunku.Karas tebeprasideda ir gal daugiausia įsisiūbuos ateinančių metų pradžioje, jei ne visai pabaigoje, kuomet prasidės dit dėšni karo Veiksmai Afrikoje arba Azijoje, kur besiartinanti Europos žiema negali pakenkti karo veiksmams.Bet bendrai kuo pasibaigė pirmi mėtai?Jei pažvelgsime į šiuos praslinkusius karo metus vien šių metų laikotarpio veiksmais, turėsime pripažinti, jog pirmi metai baigėsi nepaprastais vokiečiams pasisekimais ir laimėjimais. Vokiečiai šiandien stovi daug geriau, negu praėjusiame kare pirmiems metams praslinkus, nes kaip . praėjusiais metais, svarbiausias, nenugalimas priešas buvo Anglija ir visų veiksmų tikslas buvo kaip galima arčiau prisiartinti prie šios salos.Praėjusiairie kare vokiečių veržimasis link La Manšo kanalo nenusisekė, gi šį kartą pasisekė dargi perdaug, nes ne tik įsistiprino visame ruože La Manšo karialo, bet galima sakyti, jog tvirtai įsitaisė visu Atlanto varidehyno Europos pakrante atmenant, jog kasdien gėli prie jų gerumu ar piktu- n|U prisidėti Ispanija.Strateginiu atžvilgiu tai nepaprastas laimėjimas ir nors vokiečių padėtis ptiblogėtų, ang- ląį gautų iš kur nors daugiau pagalbos, šią pakrantę atsiimti bris daug sunkiau, negu buvo prarasti.Nors Italija nėrė tokia galinga, kaip jį save pučia, visgi jos pHsidėjiihės į>rie Vokiečių, siriarkiaį sristlpriho Vokietijos padėtį. Karas vienu kartu, Italijai įsikištos, prasiplėtė dat į dh kontihbritus: Afriką, kur jau vyksta kapo veiksmai ir Italai dargi paėniČ anglų Somali ją ir Ąžijon, kur kovos neprasidėjo, bpt kur visgi Anglija turi būti afoargi ir kur anglams didžiau- sjas pavojus gręsia, nes ten didžiausi naftos šaltiniai, be ku- rįų,. kaip žmogus be kraujo, ne- gali kariauti.Pirmi metai pasižymėjo ne<- paprastais Santarvininkų pralal-

taip praėjusiame kare,

rui nebuvo tinkamai pasiruošę, o svarbiausia, neįvertino vokiečių stiprumo ir savo padėties viduje.Didžiausia klaida buvo ta, jog Santarvės valstybių vadų tarpe nesuprastas šio karo pobūdis ir esmė.Bet jei pažvelgsime į šį karą, kaip į pasaulinį, o tik toks jis yra, vokiečių laimėjimai* nei kiek juos nepriartino prie, karo laimėjimo arčiau, šiandien vokiečiai daug toliau nuo laimėjimo, negu karo pradžioje, nes vokiečių karo laimėjimas buvo pastatytas ant dviejų ramsčių: karinių ir diplomatinių smūgių. Karo smūgiuose turėjo pasisekimo, bet diplomatija pradėjo šlubuoti ir tai gali būti didžiausias vokiečių pralaimėjimo faktorius ateityje.Vokiečiai savo karo vedimo plano, kuris buvo numatytas karą pradedant, negalėjo įvyk- dinti, reikėjo jį keisti ir gavosi tas pats, kaip praėjusiame kare po pirmų laimėjimų: nubėgta toli, bet ir vejamas laimėjimo traukinys paskubino savo ’ greitį ir jis sunku pavyti, atstumas ne tik nesumažėjo, bet dar padidėjo.Jei šis karas vyktų vien dėl sąskaitų suvedimo su Prancūzija bei Anglija, vokiečiai butų labai arti prie laimėjimo, bet šis karas vyksta ne dėl kažkokių skriaudų atitaisymo, bet pasaulio valdymo, užėmimo vietos, kurion atsisėdus, visi vadintų ir skaitytųsi viešpačiu pasaulyje. Tai jau visai kas kita ir viską iš pamatų keičia. Tai jau žūt būtina kova, kurioje reikia būti atsargiam ne tik su nebesipešančiais kol kas, bet dargi su draugais.Ilgą laiką Europoje ir bendrai pasaulyje buvo galvota, jbg Europos pavergimas — reiškia pasaulio pavergimą. Bet jau Napoleono laikais teko įsitikinti, kad Europa valdyti, reiškia vien Skolų] turėti, bet ne pasaulio sostą, nes šiandien ne pasaulis nuo Europos, bet Europa nuo pasaulio priklauso. O pasaulyje, ko nebuvo pirmiau, kiekviename kontinente atsirado viena valstybė, kuri galvoja panašiai, kaip Europos užkariautojai, būtent, aš valdysiu vieną kontinentą, tuo pat turėsiu savo rankose visą pasaulį. Vienintėle išimtimi yra Australija. Maža to, šiandien pasaulis negali laisvai gyventi, kol jame nebus lygsvaros, kol visi kontinentai nebendradarbiaus taqj savęs, arba nepriklausys vienam kontinentui. Antras įvykis neįmanomas, Imperijų, paremtų jėga laikai galutinai pražuvo,Jei to dar butų maža, kiekvienas kontinentas turi kurį nors produktą, be kurio negali gyventi visas likusia pasaulis ir kurio monopolio niekas nenori atiduoti kitam, kuriam nors vienam.Ir prie viso ko jei dar pridėsime, jog visos galingos valstybės turi savo rubežius ne viename, bet dargi keliuose kontinentuose, prieisime prie liūdnos išvados, jog pasaulis yra susiskaldęs ne kontinentų atžvilgiu, dargi ne rasių ar valstybių, dargi idėjų, bet produktų, žaliavos atžvilgiu.Tiek Italija, tiek Vokietija rėkia, jog jos kovojančios kaip nuskriaustos, proletarinės valstybės prieš plutokratinęs, turtingas valstybes, kurios yra pagrobusios visus žaliavos šaltinius ir tuo naudojasi spausda- moš, kitas valstybes, kurių ribose tų žaliavų, taip reikalingų pramonei, nėra. “Ašis” reikalauja teisingesnio žaliavos šaltinių padalinimo, naujo pasauli’) kolonijų pergrupavimo šeimininkų atžvilgiu.Rodos, iš paviršiaus žiūrint, reikalavimai labai teisingi ir jų egzistencijai butini.(Bus daugiau)Pirkite tose krautuvėse, ku- mėjįpiąįs jog jie fcą-jrios garsinasi “NAUJIENOSE”
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REGISTRACIJOS STOTYS KARIUOMENES 
AMŽIAUS VYRAMS

(Registracijos diena rytoj, spalių 16 d; Stotys bus Atdaros 
nuo 7-tos ryto iki 9-tos vakare. Rė£istHiotiš pHValo Visi VyfM 
nuo 21 iki 35 ritėtų amžiaus, nevedę, vedę, piliečiai ir nepiiie- 
Čiai. Registruotis reikia savtf prėcinkto Stotyjė.)

WARD 7—AREA 12

So,

School,

14
46

incl.—85-87 to 95 incl.—101.
Bryn Mawr School, 7855 S. 

Jeffery.
O’Keefe School, 6940 Mer

rill.
Parkside School, 6938 Erist 

End.
WARD 7—AREA 13

Pcts 32-44 to 84 incl.-—86-96 
to 100 incl,—

Bradwell School, 7710 Bufn- 
ham.

Marin School, 8050 S. Chip- 
pel.

Sullivan Eelmehtary 
8255 S. Houston.

WARD 8—AREA
Pcts 1 to 23 incl.—Ž5 to 

incl.—57-75-79-80-81
Hirsch High School, 7740 S. 

Ingleside.
Ąvajon Park School, 8045 

Keriwood.
Ruggles School, 7831 South 

Prairie.
Comėll School, 7540 Drexel.
MadiSori School; 7333 Į)or- 

chester.
South Shore High School, 

76th and Constance.
WARD 8—AltiEA 15 

Pcts 24—47 to 56 incl.—58 to

Pęrry School, 9128 UniVer-

to 
to

11411 South

10115 South

School, 137

Burnside School, 650 E, 91st.
Digon School, 8310 St, Law- 

rence.
Caldwell School, 8546 South 

Cregler.
WARt> 9—AREA 16

Pcts! 1 to 10 incl.—13— 221
• 44 inclF-S# ’td 64 incl.^68

71 inet—
Fenget High School, 11220 

Wall4ce.
Kohn School, 10414 S. State.
Bfehan School,

Eggleston.
Benriett School,

Prairie,
Van Vlisslngėi) 

W, tOSth pi.
Poe School, 10538 S. Lang- 

ley.
Van Vlisaihgfeh Branch Sch

ool, Fprest Avė. and iofeth.

WARD AhEA 17
Pcts 11-12—14 to 21 Riet.—45

tb 61 itol.-^«5J86-»T,
West tblllrnan Schbbl, 11941 

S. Parnell.
Gompeth Schobl; 12302 So.

State.
Curtis Schobl, 11445

State.
Riverdale Bbanch oj

School, 13233 Prairie,
Scgnlan Sehopl, 11725
Pullmari Sehopl, 521 Ė, 113th.

WAUD 10—AREA h
Prcts i to 55 Ine.—

Galhstel SchooJ, 10447 Ewing 
Avenue.

Bbwen High School, 2710 Ė, 
89 th.

Bright School, 10740 South 
Calhouh.

Clay Schbol, 13231 Burley,
Marsh School, 

change.
F h ii Sheridatt

Escanaba.
Taylor School,

South

Curtis

Pterry.

9810 S. Ex

SchOol, 90^3

9912 Avenua

School, 8014

Holden School, 1104 W, 31st. 
Healy jSchoot 3$7 Wallaee. 
Greene Schobl, 3537 S. Pau

lina.
Armour School, 950 W. 33d, 
MęCJeJlan School, 3527 SoutĄ 

Wallace.
Richards Vocational School, 

2525 S. Gfbbn.
Webfcter Schc&l BrAnch, 250 

W. $7th. ‘ 7

WARP Iž^AREA Ž0 
Pcts 1 to 62 Ine.—

Gunsaulus School, 4420 
gaeramento.

Burroufch School, 3542 South 
Washtenaw.

Davis School, 3014 W. 39 th, 
Evėfrett Schobl, 3419 S. Bell. 
Kelly High School, 4136 So, 

California.
Longfellow School, 1901 W, 

35th.
Shields School, 4250 S. Rock- 

ivell.
Hedges School, 4735 S. Win4, 

ėhe^ter,
Christopher School, 51 st & 

Artesian.

WARD 13— AREA 21 
Pcts i to 14 Ine. — 16 to 
jhc. — 40-47-55 to 60 Irič, 
62-64-65-71-73.

Bdward School, 4800 South 
Kaiiov

Hale School, 6210 S. Lindėr
Htibbard Sčliool, 6200 South 

įjatnlin.
Pasteur School, 5825 South 

Kostner
Peck School, 3826 W, 58th
Sawyer Avenue School, 5248 

S. Sawyer
Toriti School, 5814 S. Hohiah
Tvvain School, 5131 S. Linder
Bynid; School, ‘5321 S. Oak 

Park
Twaln Schbol-Branch, 45 th

& S. KilpatHck
Pasteur School-Brancfe, 6451 

S. Kilpatrick
WARD 13—AREA 22

27

Seeley
Morfili Šchbol, 6011 S. Rock- 

well
WARD 16—AftEA Ž6

Pct;. i to iiž tob. — Ž2-23- 
24-30.3i“-S2-37-3B-39-40-51-52-53 
54-56-57-5B-B1 tb 64 Ine. — B7-. 
68172-74.

Copernieus School, 6010 Sb. 
Throop

Earle SėhObt 6121 S. 
mitage

Harpėf High 6520 5. 
Wood

Lindbloom Tech High School, 
6120 $, W$cbtt

wAfti) IfcAttteA „ ' į
Pctš; 13 to 21 jM !Ž5 tb 

29 in<j, 35 to 36 Iftė; — 41 to; 
50 inc;
71-73-75>-76,

Bass setetii,, 65M S, Majį
Beaie Šchobi; 6043 Š. Šalį- 

gamon
Hohiies Sėhbol, 5525 S. Mor

gam ,
WARD 17—AREA 28

Pcts, 1 to 35 inc. — 72 to 
75 iito. —.79.

Lewis Champlin School, 320 
W. Engle’ivbod

BroWnell School, 6509 South 
Perry

Packer High Shool(3!Ž5 Nbr- 
mal Parkway.

Shervvood School, 245 West 
O7th

Englewood High School, 6201 
Ste^vart

Kershaw Elementarž 
6431 S. Union

Parker Elementarž 
6900 S. Stevvart

WARD 17—AREA

School,

School,

W.

So.

76-77-

South

J. N. Throp 
Biiffalo.

Wapren School, 9210 Ohaju 
pel.

Bowen High Branch at South 
Chicago, 9258 Houstdtt.

Coles School, 8500 S. Phil
lips- ; . .

Caldwell Branch School, 89th 
and Dante.

WARD 11—AREA 19
Prcts 1 to 50 Incl.—

Sheridan Mark School, 533 
W. 27th.

Pcts 11-28 to 39 Ine. — 41- 
42-43-44-45-46 49 to 54 Ine.— 
61-63-60 to 70 Ine. — 72.

Eberhart School, 3400 
65th

Marąuette School, 6550
Richmond

McKay School, 6901 fe, Fair- 
fjcld

Karstei* School, 6036Š. Męr- 
lįįitage

WARb U—Arba Ž3
Pcts 1 tb 56 Ific. —
Dewey Schooh 5415 South 

Ufaion i
Libby School, 5300 S, Loomis
Pąykman School, 215 Wpst 

5ist
Hamline School, 4747 South

Blshop . . ‘
Graliam Schddl, 11^6 fepitili 

Uiton
Sevvard Schoolį 4600 S. Her- 

Mitage
Sherman Sęhooj, 5116 South 

Morgan
Tilden Technicai Wl|gii Sėhbdl 

4747 Union
Hendricks Sėliobl, 313 

i-'hd
Hrihtufck vtitntfomi sum,

4630 S, Princeton.
WARD 15—AREA 24 5

Pcts. 1 to 27 Inc. r-^ 55»56«58’i 
59-63-64-66.

Nightingale Schdol, 51Ž50 Sb, 
Rockwell

Gage Park. School; 3616
Maplęwood

Fulton School, 5300 fe; 
mitage

Gage Park High Schdbi, 5030 
S. Rockwell ;

Henderson School, 5650 Sb; 
WolCott

WARD 15—AfcĖA 25 ' į 
‘ Pcts, 28 to 54 I|Ąė. 
61r62-65-67-68-69.

■s

29
Pcts. 26 to 71 incl. — 

78-80-81
Hookway Schobl, 8101 

Šalie
Harvard School, 7525 

Harvard
Yale School, 7010 Yale
Wescott Branch ęf Calmnct 

High School, 8025 Normai.

WARI) 18—AREA 30
Pcts. 1 tb 38 Incl. — 81-83- 

84-85-86-87-89
Oglesby School, 7646 South 

Grėen
Barton School, 7650 S. Wol- 

cott '
Algeld School, 1340 W. 71st
Wentworth School, 6950 San- 

gamon
WAfeb 18—AREA 31 ■

Pcts. 39 to 80 Incl. -— 
90-91

brėsham School, 8510
Green

Calumei Schobl, 8510
GFėeh

Calumet High School, 8131 fe;
May

Cook Selibbi, 8150 Š; BishbP
feteF Park Š'r. bt Kelldg

School, 8500 S. Wbbd
Eberhart Branch, 3800 W; 

83rd
Foresį Hill-faarloh Brahcli, 

7855 fe, Western

WARD 19-^AREA 32
Pcts. j to 25 incl. — 27 to 33 

Incl. — 5’6-57-58-60-62-63-65^ 
66-67-68.-70-71-72

Kėllbg School, 9241 South 
Lteavitt

Vfiriderpbtei School, 0510 Sb, 
Prospect '

Bytier School, 8716 South 
\Va0ace

82-88-

South

South
I ’ >

NAUJIENOS, Chicago,' III
Esnlond School, 1865 Wėst 

Mbnivalę '
Shoop School, ližth & 

ito , ... ...
ML Greenv.oo<l, 10851 Š. Hb- 

hiiiii
YVARD 20—AREA 34

IMš. 1 to 51 Ihči.
Goodrieli School 915 W.

ioi’ ' '
'Glad^tblib saiobi, 1231 

ijainnh • r
Poster Schbol, 720 O’Brien
Mfbrsttft Sbhbbi, 15Ž2

Filinlbi’fe
teyith ŠBhbiiii 1859 W, IMil
Mfetflll High Šchobi; 13Ž6 W;

Ulh
McKhitey High Bh ai mgiei- 

Hehooi, 1820 W, Gfehshaw.
Dante School, 840 S, De»-

Hite s^iiboi, ii i i s, Thftjhb
Miirttefiotb Schbol, 655 Wr 

iitii . ....
Jaeksori School, 820 S. Car- 

penter
WARD 21-^AREA 35

Pcts. 1 to 53 Incl. !
Jirka Schobl, 1420 W. 17tll
Jungman Vocational Schobl, 

1746 S. Miller t:
kdmėnšky School, 1923 So. 

Thrdop
Whittier Scliool, 1900 West 

23rd
Walsh School, 2015 S. Peoria
Pickard Scįibol, 2301 W. 21 

pi.
Froebei Schobl, 2021 W. 21.
Gooper School, 1624 W. 19th

WaBD 22—AREA 36
Pcts, 1 to 52 incl.
Farrągut High School, 2345 

S, Chrisliana
McCormick ’School, 2700 So. 

Savvyer .
Būrus Schooly 2524 S. Cent

ral Park , J,.-
Spry School,. 2400 .Marshall 

blvd. rlti
Pope School; 1852 S. Albany

WARD 23—-AREA 37
Pcts. 1 to 57 incl. .......
Mason School, 1830 S. Keeler
Bryant 'Šchool, 1355 S. Ked- 

vale
Gary Schbol, 3000 S. Ridge- 

way
Whitney Sęljool, 2815 S. Ko- 

mensky
Corkery ‘ fechooi, 2510 SoUth 

Kildare

.< WARD 24—AREA 38 •
Pcts. 1 to 61 Incl. —
Hoyvland School, 1616 Sputh 

Spauldihg
Lawson Schobl, 1256 S. I lo

mai! 1
Penu Schoolį 1616 S. Avers
Shepard School, 2839 Fill- 

mbre
Hėrzel City Junior College, 

3711 Douglas
WARD 25—AREA 39

Pcts 1 to 47 incl. —
Irvirig School, 2140 

ington į.
Hammond School, 

21st .
King School, 2420 

rison . ■
Brainard School, 2113 Wash- 

burne
MAnley High School; 2935 

Polk
Plamondon School, 1525 So. 

Washtehaw
| Cre'rar School, 1002 S. Camp- 

. Fort liepfborh School, 90$5 ^eį!, 
fe, Throop v •

EetilWt5Uti SfcHbbi, 10041 SU. 
Uiiion

Poe (Branch), 9300 South
Stato • / >

BFowheti Branch 1, 117 E 
87th . / - ■ '

; ■ WA»b iŠ—88 
1>ČU. 26—34 to 55 tnčl, - 

5!),61.64i60-7^74-75
Barnard Šchodl, 10354 tjliar 

les .
ŠbiithfeHand i’oOiS 8;; 

-
; ML Vernbii feęhool, 10540 fe.

Morfeah . .
Morgan Park Migli feehobl,

_ ____________ v Cliwte fechbol, &J50 West
O'Točle School, i " ‘ ’

W. Lex-

2819 W.

\V, Har

' _ u

Ericsson School, 2930 Wėst
HarrUdh

Chalmers School, 1200 So.
Fairfield

Crane Technicai High School, 
ĮŽ24-5 Jaeksori

Harrisbh Tech. High feėltobh 
2850 Wh

WAftb ŽteAREA 40

Pcto 1 fo 50 Ihb, — 
0tis School, 523 Arinbui’ 
Aųtobri fecįtobi 1155 kto-ih

WolcęH
Wabhhigton Schitol, 10bb

/ . . n

PMhbdy Svitool, 1444
Augusta : p ‘

a L z

Coluiribus Scfiooh 3120
Augusta

High sehooh 936
AshlttM , 

43 
PcU. i to ihei.
Gregory School, ^7jS West

jilarshali Sehool, 3255 West
Mphrtjie i

tSUhliiei’ Schoolį 715 S. Kil- 
darė

Marsliall High School, 3250
W; Adairife •'

bėlano Bttobh S937 Wilcox

WAW 45
Pefe, F: te 47 O — 58 to 

66 liiei, — ^74^75-77
^'eiieėr Seltobt Ž14 N. La 

Viefarite
May feėhbol, 512 fe, LaVergne
May fefchboii 51ŠŽ fe; LaVergne 

WAftD 31—AREA 46

No;

Von Huiiiboldt School, 1410 
N. Rockwell

Lovvell School, 3320 Hirsch
Lafayėtte fechobl, 2714 West 

Augusta blvd.
Chbpin School, 2440 Rice
Samerori fechooi, 1224 No, 

Monticello
WARD 32^-AREA 57

Pcts. 1 to 57
Drummoiid

Gortlaiid
Burr School;
Schley Sctiooi, 1240 N. Oak

incl.
School, 1845'

1621 Wabanšii

1424 N.

Sabin Schbol; branch of Hu- 
ley High School, 2216 Hirsch

Tiiley High Schobl, 1313 N.
Claremont

Lahgland School, 2230 Cort* 
land

Košeiusžko School,
Cleaver

Wicker Park School, 2032
Evėrgrėėh

TUley High Branch (Bau- 
croft), 1638 N. Maplewood

WARD 33—AREA 48
Pcts.’ 1.’jto*. 06 incl.
Liiihe Sčiibol, 3221 N. Sac- 

ramento
Breiitano School, 2723 N.

Fairfield
Avbhdate School, 2945 No.

Sa\vyer
Pulasky Sclibol, 2030 North 

Leaviit
Logan School, 2238 N; Odk- 

ley
Goethė fechbo’, 2236 N. Rbėk- 

^ėli
WAto 34—AREA 49

Pcts* 4 to 67 incl.

Mbtįey Schpol, 739 N. Adri
Gąrįjenier School, 666 Nortfy

Račirie ''

Stowe School, 3444 Waban- 
sia*

Moos School, 3711 N. CftH- 
fornia

Chase School, 2021 Poiht
DartUn School, 2314 N. Al- 

bany
Funslon School, 2010 N. Ceri-1 

tral Park
Yates School, 1839 N. Rich- 

mond
Mozart School, 2200 N. Ham- 

lin
WARD 35—AREA 50

Pcts 1 to 8 Ine. — 14 to 28 
Ine. 56 to 81 Ine, — 63-65-66- 
67-68-70

Monroe School, 3651 
Schubert

Rėilly School, 3650
Scjiool

WARD 35—AREA 51
Pcts 9 to 13 Ine. — 29 to 

Ine. — 62-64-69-71-72-73
Bany School, 2828 N, Kil- 

bourne
Schubert School, 2727 Long
Falcbner School, 3000 N. La- 

mon

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8218 3. Hafcrted St. VICtory 4965 
Stogus, Finas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.

* apdraustas. 
"■IM* "'lWI

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOB 
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted SL

Tel. Boulevard 0014

r

West

West

35

39—AREA 58
31 inb. — 40-64-68 
incl.

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

2x4 .................................... pėda 2c
1x6 ............ ....... ..........- pėdal^c
Plasterboard    pėda 2c 
VVallboard ............. kv, pėda 2c
Special Maleva, reg. $1.95,

dabar ...............   $1.25
$3 Vertės Maleva ---- ------ $L95
Cedrlniai poštai <7 pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH.
Ąpskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI
ALBERT LUMBER 

& SUPPLY CO. 
3800 S. VVestern Avė, 

Tel. LAFayette 2101 
Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v. v., nedaliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

Irvihg Park High, 1343 
Wrightwood

Lloyd School Branch, 2431 
N, Cicero

WARD
Pcts 1 to

— 70 to 74
Pahnfer School, 5031 N. Ken- 

netti
Maj'fair School, 1626 Norih 

Knox
Voita School, S. W. eor. Ar- 

gyle & Avers
Sauganash School, 6010 N.

Kilpatrick
Haugan School, 4540 North

Hamljii
WARD 44—AREA 66

Pcts. 1 to 70 Ine. —
Knickerbocker School, 2301

N. Ciilton
Lincoln School, 2324 Geneva

School, 1445 Bei-

School, 718 W. Ar-

Thoinas
den

Arnolds
mitage

Alcoft School, 2625 W. Or- 
chard

Walter High School, 2007 Or- 
chard

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523— Chicago 

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

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

UŽEIKITE PAS

PETE YOUNG 
Narys: 271 Am. Legion Post., 

Chicagos Lietuvių Draugijos.
S CIIL IT Z ALUS 

82nd ir Kean Avenue 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAliGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus) <r 
stipriausi FOX HEAD ALŲ 

Vynai-Likierjai-Gėrimai 
į visas mieste dalis.

5031 W. Roosevdi Rd.
CICERO, ILL.

✓

• FOTOGRAFAS

PadėU Pinigai kas Mėnesį Prieš U d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame 3^% UŽ Pa- 
dėtųiB Dubdam Paskbr
ląs Aht Namų 1 iki 20

ČHARTERED B Y Ū. S. 
GOVEtohiĘNT 

SAVINgS FEIiERALLY 
IUSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tek VlRklnia 1141

T

MNGS
LOAN ASSOClATIONofCiiogo
JUSTIN MAC‘ĖIEWICB, Preš,

Vak 9 iki 4, Ser. 9 iki 12
Sub. 9 iki 8 vak.

Mes esame puikių dantinių pleitų

: ATI)AKA KAfcDlfcN 9 Ik! 6

v

TO su NĖW HUE DANTIMIS, 
Pataisymas $1.00

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR! I
$n.5O ir
.. JJ Žlukščiail i

U . u A Mes esame puikių oamuiių pienų ji
Mes tanunamę pentures tik gamintojai jau per šuvirš 18 metų.®

Ir užsakymą nuo Ateikite, leiskit mums parodyti ■ 
teteniUDtų pimtistg, kombinaciją PERMATOMO PLEbl

APSKAIČIAVIMAS '' ~ ~Sykai.

Lnmdale Dental Labonrtorin
ttEJNĄ BROS.

Atdara nuo 9 r, iki 9:30 v, y.—Sųbatomis nuo 9 r. ik| 5 v. vak.
3045 W-, ŽBih Si. 1724 S, Ashland Avė,

Tel. Lawndale 2908 Tel. Mohroe 9251
_ . -30 N. Dėarbom State 9649
W RbOM Š06 ATDARA KAfeDlfcN 9 Iki «

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir HoHywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd SL
Tel. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ............... *IOiUU
PRABUVIMAS ern hn
Ligoninėje ...............
RAUDONGYSLIŲ $.OC flH 
Išėmimas ir Ligon. CU«UU 
REUMATIZMAS C O f) H
Greitą fagelba .... . CnUU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 A A
it vaistai .................... ■
D()UGLAS PA&K HOSPITAL 

1900 S. Kedzic Avė. Chicago

opnie
JDai*cus
RYTINE RAUK) 

VALANDA
— iš stoties —

Kasdien nuo 8.45 v. ryto 
iki 9:15 vai, ryty. 

Sukatomis nuo 8:30 iki 9:15 
vai. ryto, 

Pirmadieniaįs taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Į? kitus įdomius 

pranešimus.
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iįthuantaS^bd^f
CHICAGOS UE-TŪVIU DRAUGIJA

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

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

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius 
________________________________________-....................................... ........... >

DRAUGIJOS VEIKLA
Chicagos Lietuvių Draugija 

per šią vasarą turėjo du pikni
kus, būtent, Jubiliejinio Kontes- 
to užbaigos pikniką naujų na
rių pagerbimui ir Draugijos 
metinį pikniką. Abu piknikai 
buvo sėkmingi. Tokie piknikai 
yra geri tuo, kad draugijos var
das plačiau išsirėkiamuoju, 
draugijos nariai turi progos vie
nas su kitu arčiau susipažinti ir 
tokiu budu nariai labiau prisi
riša prie savo draugijos. Kadan
gi atostogų ir piknikų laikas 
jau praėjo, tai visi rengiasi su
tikti žiemą. Lietuviškas visuo
meninis ir draugijinis judėji
mas persikelia į svetaines ir 
ten savo darbuotę tęs toliau su 
didesniu smarkumu.

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Kaip kas metai nuo įsikūri
mo Kultūros Draugijų, tai yra 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyrių, taip ir šiemet Kultūros 
Draugijų skyriai turės savo su
važiavimą. Kultūros Draugijų 
suvažiavimas — konferencija į- 
vyks šį sekmadienį, spalių 20 
dieną, 1 vai. po pietų, 1108 So. 
Main St., Bockford, III. Kultū
ros Draugijų skyrių delegatai 
suvažiavę į konferenciją papa
sakos apie savo skyrių veiklą, 
tai yra kiek kuris skyrius nu
veikė kultūros dirvoje, k ek na
rių gavo per pereiti s metus, ką 
nuveikė sporto šakoje, kokius 
prospektas turi ateityje ir tam

Pasiklausykite
Šį Vakarą

šį vakarą užsistatykite savo 
radijas ant stoties WGES kaip 
7:30 valandą ir pasiklausykite 
įdomaus programo, “Lietuviški 
Kvotimai“.

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

(Sk.)

“KAI
Gėlės ŽYDĖJO”

(BLOSSOM TIME)
Stato

PIRMYN CHORAS
SPALIŲ 27

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

JACKTSWIFI>

panašiai. Taigi visi delegatai pa
sistenkit laiku atvykti, kad ga
lėtum rimtai apsvarstyti Ku.tu 
ros Draugijų skyrių veiklą.

I DRAUGIJOS NARIUS
Kadangi jau atėjo ruduo, va

karai pasidarė ilgesni, tai kiek
vienam Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariui pravartu pagalvo
ti, kaip gauti naujų narių, ypa
tingai jaunų, į draugiją. Kiek
vienam suėjime ar atsilankius, 
kur į svečius pasistenkit pakal- 
bint prisirašyti į draugiją. Kal
bindami įrašyti į draugiją nu
rodykite, kad ši draugija yra 
didžiausia visoje Amerikoje tu
rinti apie 5,600 narių, taipgi tu
rinti daug jaunimo, nariams
nėra būtino reikalo lankyti su
sirinkimus, sergantiems na
riams išmokama pašalpa kas 
mėnesį prisiunčiant čekį į na
mus. Dėl narių patogumo už
laikomas ofisas kuriame drau
gijos narys gali savo duokles 
užsimokėti kiekvieną dieną. Na
riui mirus pomirtinė išmokama 
tą pačią savaitę ’ paveldėtojui. 
Kaip matote, iš šių kelių mane 
paduotų faktų, kad musų įgy
vendinta tvarka, skubus narnu 
patarnavimas kalba už draugi
ją. Kiekvienam draugijos nariui 
reikia žinoti šiuos faktus paaiš- 
kyt juos savo pažįstamai ir ta
da lengva bus įrašyti į drau
giją. Dar kartą primenu drau
gijos nariams pasidarbuoti dėl 
draugijos.

NAUJI NARIAI
Pereitą savaitę įsirašė sekan

ti nauji nariai:
George Mocus
Estei le Blazik
William A. Daly
Eleanor Yuška
Juozapas Sliažas 
Motiejus Daugirda 
Zenon Grushas 
L. Gužis

Šiuos narius įrašė Helen Da- 
y, Juozas Žukas, Ona Daugiu, 

xJeter calskis, P. Milaševičius ir 
Antanas Pocius. Kaip pasirodo, 
musų darbštesni draugijos na
riai stengiasi draugijai pasidar
buoti įrašinėdami naujus na
rius.

CICERO, ILL.
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks spalių 18 dieną, 1940 
m., Liuosybės svetainėje, 14 St. 
ir 49 Ct., 7:30 vai. vakare. Ne
pamirškit dalyvauti.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
gyvenantieji Ciceroje ir arčiau 
Ciceros galit mėnesinius mokes
čius užsimokėti šiame susirinki
me. Fin. Sek. K. Yokubka

, NAUJIENŲ-ACME Telephpto
Ašies partneriai iškilmingai apvaikščinja Italijos, Vokietijos ir Japonijos pa

sirašytą paktą. Tos iškilmės buvo surengtos Tokio mieste.

SAPNAI IR SAPNININKAI Naudokitės %u-
Žmogus nuo senų laikų ne

rimsta dėl savo ateities. Vidur
amžiais prietaringam žmogui 
ateitį pranašaudavo visokį reiš
kiniai ir daiktai bei žyniai, ir 
iš kiekvieno menkniekio žmo
gus stengdavosi atspėti savo 
ateitį. Tais laikais tas gal ir na- 
turalu buvo, nes žmogus buvo 
tamsus ir nemokytas. Ir nieko 
nuostabaus, kad rytmetį kiek
vienas šeimos narys pasakoda
vosi savo sapnus ir stengdavo
si atspėti jų reikšmę, o turtin
gesnieji šiam reikalui kviesda
vo žynius, ką aiškiai liudija 
pasaka apie “septynias karves 
liesas ir septynias riebias”, ar
ba apie tai, kaip D. L. K. Ge
diminas laike medžioklės sap
navo geležinį staugiantį vilką 
Panerių kalnuose.

Bet yra žmonių, kurie ir 
šiais kulturps laikais labai rū
pinasi savo ateitį sužinoti ir ją 
atspėti. Nekalbant apie pasi
taikančias išimtis inteligentiš
kose šeimose, daugiausia jų 
yra kaimuose, ypač moterų 
tarpe (jos daugiau atliekamo 
laiko turi už vyrus ir šiaip ne
kantrus laukti elementas). Jos 
veik kiekvieną rytmetį, dar iš 
lovos nesikėlusios, išsipasakoja 
savo sapnus ir apsvarsto jų ga
limą reikšmę. Pasidalinti įspū
džiais ir iš sapnuotų sapnų 
fantastiškumo, ar nepaprastu
mo pasijuokti — nieko blogo, 
bet atsiranda asmenų, kurie 
susapnavę kokį nemalonų sap
ną, tuoj susidaro nuomonę, kad 
jis reiškia kokią busimą nelai
mę ir baisiai susirūpina, kar
tais net suserga. Pavyzdžiui: 
išsipranašavęs nelaimę, susiju
sią su mirtimi, žmogus prade- 
11a bijoti mažiausio menknie
kio, kiekvieną įvykį rišli su 
nelaime, o toks žmogus greitai 
išsigąsta ir kartais net labai 
rimtai apserga. Bet ilgainiui, 
belaukiant išpranašauto įvykio, 
kuris vis neįvyksta, apsipran
tama ir jis pamirštamas, xo 
kartu pamirštama ir “išaiškin
to” sapno reikšmė. Nieko ne
atsitikus, pats asmuo pamato, 
koks buvo naivus jo tikėjimas.

Bet tą žmonių naivumą gra
žiai išnaudoti moka visokį ap
gavikai. štai vienas toks prira
šė pluoštą nesąmonių, atspaus

dino, davė vardą “Sapninin
kas, surinktas iš Aigypto išmin
čių keliolikos knygų”, nustatė 
jam nekrizišką kainą ir palei
do į apyvartą. Neapsiriko. Tų 
nesąmonių sąrašas tikrai girai j 
apsimokėjo, nes veik kiekvie
noje kaimo bakūžėje, kokią 
knygą rasi, kokią ne, o sapni
ninką tikrai.

Nė vienas mokslininkas ner i 
pasakęs, kad sapnas reiškia vie
nokį ar kitokį busimą įvykį, o 
yra' grynas pergyventų vaiz- 
dį atsispindėjimas pasąmonėje 
žmogui miegant. Tiesa, kartais 
pasitaiko pranašingų sapnų, bet 
tiek retai, kad'Trąšiai galima 
pasakyti, jog pdts įvykis su 
sapnuotu sapnu ‘susiderino, su
tapo, o ne pranašingas sapnas 
buvo. ”

,n., -■■■■ 5:. .Tikėjimas sappais, nėra pa
grįstas. Jų bčt koks spėj mus 
i'č “aiškinimėš* yra'tik net kęs 
laiko praleidimai. Todėl vieto
je sapnininkų, vietoje visokių 
“oraku.ų”, knygų lentynose tu
ri užimti vietą geros kultūrin
gos knygos ir laikraščiai.

' . V. L Č US. •

“ AR ŽINOTE KĄ .J
RAŠO "

“KELEIVIS?” i
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

žia, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti ?

Net kunigai pasislėpę j j 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonirns draudžia jj i rankas 
paimt.

•‘Keleivį*’ žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepątaikau- 
ia ir nesibijo teisybę skelbti.

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

Be to, jame rąsi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveiksiu ir žinių 
iš viso pasaulio(

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS"
253 Broadway, 

SO BOSTON, MASS.

Garsinkitės “N-nose’‘

įienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimu^

“Naujienos“ įsteigė Lietuvišką 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savi 
parengimų. Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas“ 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, š 
patarnavimą “Naujienos“ tei 
l<ia nemokamai.

S
 Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di-

.i,.j, įdžiansia- lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
9 apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių

brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 
Lta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš

kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šchny- 
• non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau

jiems nariams priimti.

A
 Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel

no, todėl Susivienijime apdrauda 'yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams danginus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

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

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Nuostabi Knyga Apie 
Dusulį—DYKAI

Dykai knyga, tik kų IMIjusi. iškelia labai 
svarbių Žinių dusulio l>el brianeialio kosulio 
aukoms. Prašykite kopijos Šiandien, jei du
sulio antpuoliai trugdo miegą, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir šniokšti. Net Ir 
jei butu m per metus kankinęsis ir bevilties 
išgyti, įsigykite Aią knygą. Ji atidarS palai
mos duris tūkstančiams—ji gali tai padaryt! 
ir jums I Nesiųsklt pinigų. Nfira prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks jums visiškai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni. rašyk šiandien 

stata Life Bldg., 
tndianapolis, Indiana. x

- SAVAITRAŠTIS - 

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas’
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti i tas Krautuves, 
ksDries Skelbiasi Nauji enroro,

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai jgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

EVEN 
YOUR BEST 

FRIEND W0NT 
TELL YOU

You yourself might easily have 
halitosis (bad breath) vvithout 
ever suspecting it for it’s often 
due to food fermentation in the 
mouth. And the subject is so 
delicate that even your best 
friend wouidn’t tell you.

That’s the insidious thing 
about this condition. Nearly 
everybody offends at some time 
or other . . . usually without 
suspecting it. Are you positive 
your breath is fresh and pure 
right now?

Listerine Antiseptic ųuickly 
halts this fermentation, said by 
some authorities to be a major 
cause of odors, then overcomes 
the odors themselves. So why 
take unnecessary risks? It is so 
pleasant and easy to guard 
against offending—just gargle 
with Listerine Antiseptic.

Get in the habit of using Lis
terine moming and night, and 
before all important engage- 
ments. Lambert Pharmacal 
Company, St. Louis, Mo.

LISTERINE 
for HALITOSIS

(BAD BREATH)

No. 4594—Mažutėms mergaitėms 
suknelė. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8 ir 10 metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted Sk, Chicage, IR.

Čia įdeda 1* eentų ir prataro 

atsiųsti maa pavyzdį No .

Mtaroa  per kruttaro

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

Offantea fe mlatilaj



Aętracjien., skalių 15, 1940 ' WWS, Chicagd, Į1J.

Iš Politikos Lauko
AR PREZIDENTAS GALI BŪTI RENKAMAS 

TREČIU ATVEJU?
Artėja rinkimai, Eina atkak

li kova tarp abiejų vyraujan
čių partijų. Visuomenei tenka 
spręsti didelis galvosūkis prieš 
rinkimus: ką šį kartą rinkti 
Amerikos Prezidentu? Dar nie
kad Prezidento rinkimai ne
buvo tokie svarbus, kaip šiais 
neramiais laikais, kuomet A- 
merikos žemynų rytuose ir va
karuose jau kelinti metai liep
snoja atkaklus 'karas, nuslin
kęs jau į tris žemynus. Jau i? 
amerikiečiai gyvena karų aki
vaizdoje ir tarp didelių pavo
jų. Plinta nuomonė, kad nuo 
busipiojo JAV Prezidento dau
giausia pareis Amerikos sulai
kymas fino karo arba įvėlimas 
į ginkluotą ginčą dčl viešosios 
ideologijos ir busimos viso pa
saulio santvarkos. Jeigu, jau ir 
kariaujančios valstybės labai 
rupinaąi Am- Prezidento rįpkį- 
maįs, tai tąs tuo labiati turi 
rūpėti šio krašto piliečiams, 
kurių miniose yrą keli šimtai 
tūkstančių lietuvių. Tad ligi 
rinkimų turime giliai pasvar
styti galutiniam nusistatymui.

Respublikonų kandidatas į 
Prezidentūrą W. Willkie yra 
naujas ir viešame politiniame 
gyvenime dar nežinomas žmo
gus. Demokratų kandidatas yra 
dabartinis Prezidentas Frank
linas D. Rooseveltas, kuris jau 
dviem atvejais liko išrinktas 
aukščiausioms pareigoms ir tuo 
budu jau trečiu atveju kandi
datuoja. Kadangi jis jau 8 me
tus valdo politinį Amerikos

ko vįąegujjernatpriaiis žmona), 
per radiją a.tsakydamą į prie
kaištus dėl 3-jo termino, tarp 
kitko pareiškė: “Aišku, kad 
Prez. Robseveltas nėra vienin
telis demokratas, tinkamas 
Prezidento įstaigai. Bet šian
dien, kai demokratija visur 
puolama ir kai reikalingas pa
tyręs vyriausybės vyras, De
mokratų Partija butų neišmin
tingai pasielgus, nesiekdama 
perrinkimo. Jq gabumų ir ne
paprasto vadovavimo negali 
paneigti ir politiniai jo prie
šininkai. Deni. Partija įsitiki
nus, kad eilę ateinančių kri
tiškų metų Amerikai vadovau
ti geriausiai tinka toks yyrąs, 
kuris turi didelio patyrimo val
džioje ir yra įrodęs, kad gali 
išmintingai ir vyriškai vado
vauti musų tautai. Tūkstan
čiai protaujančių žmonių |ik- 
rai bijosi šiuo metu pavesti 
musų vyriausybę vyrui, 
nei vienos dienos netarnavo 
valstybės seimely ir niekad nė-

natorium, miesto majoru 
valstybes gubernatorium.

“Kalbajna, kad trądi

ar

sišaknijus mųsų demokratijo
je. Ir aš galiu kartoti Vašing
tono ir Džefersono žodžius į- 
rodymui, kad nusistatymas

vadovauja iš gilios depresijos 
atstatytam šio krašto gyveni
mui, tai visuomenė iš jo dar
bu gali lengvai spręsti apie šio 
ka n d id^tV^flnk'afnumą. Tačiau 
priešrinkiminiuose ginčuose 
daugiauąia kalbama apie tre
čiąjį terminą. Viešai kalbama 
ir spaudoje plačiai rašoma vis 
tuo pačiu klausimų: ar Pre
zidentas gali bu|i netgi trečią 
kartą renkamas? Tuo reika- 

*lu noriu patiekti žymiųjų as
menų nuomones.

Ponia Poletti’enė (New Yor-

I ni/fL U ■ UI l\ IV Visas Pasaulio
Dalis

kvietkininkas
Gėlės Vestuvėms, Bank ie tams 

ir Pagrabams
3316 Sp. Halsted Street

TeL YARDS 7308

11 F! n A Gėlės MylintįemsI K A Vestuvėms, 'Ban-URDn^”“-vems, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Pitone LAFAYETTE 5890

įsišaknijęs musų demokrati
joje. Pirmasis suvažiavimas 
Konstitucijai priimti nuspren
dė neapriboti Prezidento per
rinkimo terminų skaičiaus. 
Nuo to laiko buvo atmesta 
kiekviena pastanga keisti šio 
krašto kūrėjų, musų tėvų 
sprendimui, nors prezidenta
vimo terminui apriboti buvo 
patiekta jau per 150 siūlymų.

“Kalbama, kad Teodoras 
Rooseveltas buvo priešingas 
trečiam terminui. Argi užmirš
ta, kad jis siekė 3-čk> termino 
1912 m. ir buyo gayęs daugiau 
respublikonų balsų negu Taf> 
tas? Jį rėme daugelis įr reak
cinių laikraščių, kurie šian
dien garsiausiai šaukia prįe$ 
3-jį terminą.

“Prieš 12 metų du trečda
liai Vyr. Respublikonų Komi
teto pritarė Prez. RLųlidžio 
(Coolįdge) 3-jąin terminui. 
Tam pritarė ir daųgųpią iš 
200 respublikonų laikraščių. 
Jie visi sutiko, kad 3-is termi 
nąs nesukelia jokio pavojaus 
šios Respublikos dėąnįams. 
Točiąu tas buvo 1928 m. Šian- 
dįeų jie ryžusi atgaivinti trą-

dęjo prieš 12 metų.
“ĘpspųblįRonai bijosi, kąd 

Rooseve|tps, girdi, liks fašisti
nių diktatorium. Nekalbėtume
T"..'?!!--------T~  T ~

apie jęj fcftFlll
nebūtu puolami (tems>feF8tmiei. 
musų deniai. MiliJ
jonai ąoięnkįęėįR j
demoRrątfoę {pųsų 
Mes nesitiktai, kąd Rąs 
galėtų yžyąldyti ^įrttaggs 
džios šąkąs. itaRta?
greso nąrįąi, ApMč- Tąismąą 
ir patį visuomenė? kuri Fspfea 
Prezidentą ir savo atstovus, 
kurį rytmetį neitas bet kurlįp 
Prezidento nkll pakftJik.ąL 
užmirškim? kad jfypgt- V-bta 
Prezidentą yjąuomm Ffi«ka 
slaptų tadmimn kas 4 metąį 
(musij krašto kRFėjami$ tos 
ypatingą! FRpejP pąįymeH 
Konstitaeįjpje) ir kad parei
gas moteto AufcŠ 
prižiūrimi įstaiymsi ir Repyk 
kiausęmąą bei viešai yahka? 
mas Knngresąs.. Ęe to, tupime 
laisvąją ąpąĮjd^ tkUFi skelbto 
ir nągrmėja kiekvieną vy* 
riausybės žingsnįr Tie yįU fok? 
toriai neleidžia diktatais- 4? 
merikos žmonės nėrą iF 
jie tefoektoilrolittoją vyrianey? 
bę. Jie sprendžia! ir įtondnjasi 
šia galią. Re§pųtoik9RR Šltoką, 
kad Pre?. Rnosevelto perrinki-’ 
mas padarytų galą demokrati
jai, įžeidžia ne tik tą vyrą, ku
ris nuolat kovojo dėl demo- 
krątįjos dėsnių, bet ir mnąn 
savivaldos formą ir visus A-, 
ipęrik°.s rinkikus.

“Keistą, kad kai kųrię res
publikonų seųątoriaį, kurie la
biausią! šaukia prieš Pręz. 
Roosevelto 3-jį terminą, paty.| 
eina 4-tą, 5-tą ir 6-tą terminą 
JĄy Senate. Kaip antai, \Val- 
ter George ten tebėra 18-tps 
metus, Hįrąin Jolmson’as 24-s 
Gerąld Nye 16-tųs ir jų kan
didatas į Viceprezidentus 
CĮjarles McNąry 22-tus ipetus. 
Yra nesąmonė kalbėti apie 3-jį 
terminą prieš šiuos rinkimus. 
Bąlsupbąjai žino, kad šiuo at
veju tenka svarstyti tiktai šios 
Vyriausybės tautinė ir tąrptau- 
tinė politika, kurios įvertinimą 
jie pareikš savo balsais. Bet iš 
•tikro*'-čia reiškiasi ne diktatū
ros baimė ir ne tradicijos pri
silaikymas, bet kas kita, anot 
James G. Blaine: kas priešina
si trečiajam termiunį, tas trok
šta pirmojo termino.

Harvardo 
fesorius A 
“Visai aišku, kad musų 
tybes kūrėjai, steigdami Prezi
dento tarnybą, nen|apč drausti 
pareigunuį būti perrinktam 
visuomenės pageidavimu. Nors 
bendrui gąlėtų būti 
dalijamas Prezidento 
tarimas trečią kartą 
bet kariais gali būtį 
tinga ir net nesaugu šalinti išr 
mėgintas ir pątvirtintas valsty
bės vadas yipų tik tam, kad 
užleistų vietą naujam žmogui. 
Veteranų Prezį(|ento pakeiti
mas nepatyrnsjų ir palyginti 
nežinomu kandidatu, nors šis 
ir kažių Riek gabus butų, Pą- 
saulinio Karo sūkuryje butų 
nereikalingas įr pcpąppas|as 
rizikas, kurio turėtų vengti są
moningi balsuotojai. JoRią A- 
merikos tradicija neverčia rin
kikus taip rizikuoti.” . .

Taigi, visos kalbos apie ga
limą diktatūrą Amerikoje ir 
prieš trečią terminą yrą tik 
agitacija. Reikia tikėtis, Rąc! 
nerimta ągi Racija nepaveiks

Universiteto 
Holcojnbe

pro- 
sako: 
vals-r

J AMERIKA LIETUVIUS
' .■____ ė- <

Ir vėl Lroipiamės į
Broliai AmenKoą lF
vėl muša skys, bjussi viltys, 

p»g!w»»s ląufomas šię
sunkią v»Įswta fląisFpiptas i 
■Uis, UžjįlFiP Broliai.

Europa
SU SH'iknĮelį. NpbšĮ'ii kampelio,
Rgifl ti^ipigipiu netlssiogi-

Rpįių Sro nebatu
RRuiUiUsi! Ir masų 
dalimis tiHMas m phwų 
phM larplsULHW sam-sis^H

? 'į
Llatųvps okupavime 

JialHviM palikti
Mimika sam RalbatiiH agyp
laiavę ir"aavo^ gyvybe Hkati 
prieglaudos užsienyje. Did- 
žwipii paH4alia ypa 
kaimyninėje Vpkietijpje- Visų 
pabėgėlių pmlefe yį§ąi§ alžyiį- 
giai§ ypa be ga|p skmdi? žmn- 
hės bėgn kaip iš gaisro. Bcgo 
kaip viena pamaina 
deabužm $ 1 ” ’ ’

be i^ekfim Nereta pabė
gėlis sieną plaukte perplaukė 
Baltijos pakraščių ą^bą per 
Nemuną, Šešupę, tik su, mau
dymosi kostiumu. Ypač sunki 
padėtis šeimų su mažais vai
kais. 0 yra ir nėščių moterų ir 
silpnos sveikatos žmonių- Ji® 
visi privalo skubios realios pa
ramos. Net ir darbą gavusieji 
pabėgėliai teuždirbą 
maistui.

Svetimam if be to 
piaująpčiame krašte 
(Jųosnump ir negalimą laukti. 
Pabėgėliui dėkingi Vokietį j ai, 
kacj jį leido jiems išsigelbėti- 
Jie ip norėti negali, kad butų 
visaįs atžvilgiais aprūpinti.

Pabėgėliams! padėti Berlyne 
susiorganizavo, Lietuvos Pilie
čių Sąjungą- Bet ji visai neturi 
lėšų ir todėl žymesnės pagal
bos pabėgėliams teikti negali. 
Sąjunga prašė paramos Tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių, Vo
kiečių, Danų, Švedų R. K., 
Hooverią Koiięiitętą ir kitas 
tarptautines viešosios pagalbos 
organizacijas, j Tačiau šiandien,

anginą 
nm-

butui i|*

dar kū
dikėlio

kąį tų 0F|gpįjtg4|ų pagalbos 
šaukiasi milijonai kenčiančių 
žmonių, Iji bąkto$ yąrdu tukt 
stenėta poros lakstančių 
llatavių yra ppr silp
nus, kąd jį yalkiąi išgirstų, o 
mpąų tąųlięčįąms mkalinga 
pągątlto MtaojąM.
pdųo, ątetaft Ša^įąĮ. Drabužių 
ręįRaįąs—šįandien jĮą^si pa
bėgėlių raikųiu. Ka- 
4ąngi dėl teąnsporto sunkumų 
H Amerikos bei ką gauti natū
ra ltowk įtolta^ųomą, tai ga
limą tik piniginė pąrama.

Sąjungm vienodąi rupi visų 
itotųyių pabėgėlių reįkąlai, be 
sRirhmio pązįprų, pądėties, 
prpfeBįjęs, Todėl Sąjunga pra- 
$9 pągąlbos visų .Amerikos 
itetayių? taip pat be skirtumo 
įsitikinimų k grupių bei sro
vių. Ęądąngi pagalbą reikalin
gą lųojan, ta4 prąšmpą nelau
kti, kpl bus sulinktą didesnė 
suma, bet siųsti ir smulkias su- 
m.ąs.

BĘĄNGŲS Užjuąip BRO
LIAI LIETUVIAI, turėdami 
prieš aRis Jas milžiniškas au
kas, kurias Jus 
tautos reikalams 
šiandieną mes 
kad Jų5ų širdys 
pranta sRąudžįą mųsų pabėgė
tų dalią, ir kad Jūsų užuojau
ta, Jūsų paguoda ir parama 
mums tik dar labiau sutvirtins 
musų tautinės vienybės ryšius, 
tik dur tyirčiąu sujungs mus 
visus tautinei! bendrųomenėn, 
nors ir skiria pins vąndcnynas.

(pasirašyta)
S tąsys Kuzm inskas, 

L- P. Sąjungos Pirmininkas, 
(pasirašyta)

VI. Čępas, 
Sąjungos Vįcepirm.

(pasirašyta)
Alfyųsas Konę.ė,

I Sekretorius.' * —
(pąsipaąytą)

Prasidėjo

esate musų 
sudėję, ir 

neabejojame, 
jaučia ir su-

II
Priinslds, 
Sekretprius

Dr. Pr. Ancevičius, 
Sąjungos Iždininkas.

GLASSIFIED APS

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

SUSIRINKIMAI
NORTHWEST LIETUVIŲ MOTE

RŲ kliubo mėp. susirinkimas įvyks 
;rečiadienį, spalių 16 d., p-ios Krau- 

čunięnės namuose, 2748 N. Kostner 
avenue, 7:30 vai. vak. Narė§ atsi
lankykite: vakacijos pasibaigė, tu
rim pradėt veikti.

Sekr. A. Aleknienė.
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 

3AS laikys savo mėn. susirinkimą 
trečiadienį, spalių-Oct. 16, 8 vai. 
vak. Hollywood Svet., 2417 W. 43 
st. —JuĮia JPetraitienė, rast.

D. L. K. VYTAUTO DR-JA lai
kys mėn. susirinkimą antradienį, 
spalių 15 d., 7:30 vai. vak., Chic. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted st. Susirinkimas yra svarbus, 
kiekvienas draugas privalo būtinai 
pribūti. Taipgi reikia darbininkus 
išrinkti patarnauti baliuje, kuris 
yra rengiamas lapkričio 16 d.

—P. K., sekr.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikią

PATYRUSI MERGINA ABEL- 
NAM namų darbui. Nuosavas kam
barys, paprastas virimas. $7 prade
dant. Davis 8210. šaukiant, liepkite 
telefono kaštus “reversuoti.”

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Skalbti tik savo, nereikia 
langų plauti. Prie 4 suaugusių. $9. 
ARMitage 3327.

go numerio (nuo tilto) nega
lėdamas greitai suvaldyti au
tomobilio, vos nesulamdė nau
jus, žibančius Chevroleto “fen
derius”. Bet viskas jiasibaigė 
laimingai.

Visiems svečiams, kurie ne
patingėjo atvykti iš tolimesnių 
apylinkių, tariam širdingą a- 
čiu, ir atsiprašom, jei ne visus 
suminėj om. Ne su visais mums 
teko sueiti į pažintį. Rs.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE

50 VAIKINŲ IR MERGINŲ dirb
tuvių įr šapų darbui, su pagyrimu 
ar be. Pastovus darbas. Algos nuo 
30 iki 40c valandai. Wabash Emp- 
Loyment Agency, Roon? 900, 202 S. 
State St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD.

REIKIA VYRO DIRBTI ant far- 
mos. $5 arba $10 mėnesiui, kamba
rys ii’ valgis. 423 E. 64 St. 1 aukš
tas.

REIKIA POLISHERS IR Buffers.
3249 Ogden Avė.

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

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.

nepagei- 
kandida- 
jš eiles, 
neišmin-

—Petrąą Jurgėla

........ "■" . ................................................ I ■ N..,.,., I I IR

Diena Iš Dienos
. ................. .............................. ... .................................................. .....

SOPHIE BALTUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 14 d., 6:00 vai. ryto, 1940 

meta|s, sulaukus 19 metų amžiaus, gipius Ghicago, Iii.
Ralįkų dideliame ųųlįųdime motiną Sophie, po tėvais Rut

kauskaitę, broli Klemensą, patėvi Antaną Dedonį, 5 dč^es: Ra- 
zimierą Baltų, J. Rutkauską, Antaną Paleikį, ThpqUpre Simpna- 
viėią ir Prana Drigutą, Keposha, Wis. ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių ir draugų, o Lietuvoje senutę Oną Baltienę, dėdę 
Bladą, 4 d edenas, Oiisą, Marijoną, Julijoną ir Oną ir kitas gi
mines.

Veiįonė baigė Šv. Kąžiipierp Akademiją.
Kūnas pašarvotas 1620 So. 47th Ct., Cicero, 111.
Laidotuvės ivyks ketvirtadieni, spalių 17 d., 8:00 vai. ryto 

iŠ namų j Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos ųž velionės sielą, o iš ten bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Sophie Baltus giminės, draugai ir pažįstami esa| 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Motina, Brolis, Patėvis, Dėdės ir Giminės.

Laid. Direktorius Antanas Petkus, Tel. Cicero 2109.

Rengia šokius 
Spalių 25

' Būrys veiklių jaunų lietuvių 
įr lietuvaičių spalių 25 ,d« f en
gia šokius Roselando parapijps 
salėje, adresu 10806 WaŲash 
avenue. Rengimo komisiją su
daro Helen Aliošįus, Julįa 
Shatkus, Alicc Jocius, Joseph- 
jne Normantas, Sofija Gedmin
us, Al Pivoriūnas, George 
Smulkis, Anthony Stakulis ir 
Jonas Duggan.

Ręmkįte tijpsf kurie 
gąrsin^si 

"NAUJIENOSE’*

Puošiasi Vestuvėms! 
Balsis—Ponseigo

ROSELĄND — Spalių 19 d,, 
įvyks iškilmingo^ vestuvės 
dviejų jaunų žmoųių, Alvinos 
Balsiutės ir Josepli Ponseigo, 
nuo 12111 Michigan avenue. 
Keletą (liepų atgal jai buyo 
surengtos gražios lauktuvės, 
kuriose jaunoji susilaukė daug 
gražių dovanų. Drg.
tf ... . f ■

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagųj)
Robert Perdiie, 51, su Eula 

GąĮmop, 42
. Alyiu Berger, 28, su CJiar- 
lųlte Kąminsky> 27

Howar,d įirąhp, 22, su 
zabetb StepJtoųs, 19 
. J.olm Grąbpwi!z^ 24, su 
<|ys Usatpyk, 19

Gimimai 
Cliicagoj

pęcgms, John >i.,
w • i . • —

Tolimų Kolonijų
Svečiai “Naujienų”
Parengime

Atvažiavo Net Iš Už 400 
Mylių

Ęli-

Gla

Kaip spalių 6 d., taip ir šį 
sckmąidienį “Naujienų’’ su
rengtam autpinobilių pąrcągi- 
iųe buvp pemažas skąičiųs lie
tuvių iš toiįmęsųių k°i°mjm 
Nebylų tąi “N” parengimas jei 
iš Kenoshos su buriu draugų 
neatvažiuotų C- K. Braze. Bu
vo jis ir labai lietingą sp. 6 d., 
buvo ip užvakar.

S p. 6 d., matėsi waukcganie- 
tis J. Mačiulis, irgi atvykęs su 
buriu draugų. Iš South Bend, 
Ipd., buvp ątvykes Dp. įr p, A. 
Eiimriaį, buyo p. Dcrmęilienė 
iš Pehoito, dįįęlįs būrys sve
čių iš Melposą Parko ir iš kibi 
vįe|ų.

Iš AVisconsino

, PECLJEIS. Jpllll M- 3715 
jioųstpp Ąvcmię, gi;iĮp rugs^fl 
26, teva|: Jos.cph ir Ąntpįne||c.

STONE, Robert L-, Į04D3 
Ąvęnųe gimė rugsėju 24, tc- 
vąį: Robq4 Leoną.
t PLONIS, Thcodore, 4506 Km - 
erąk(| Ąvenųp, giiųė rugsėjo 27, 
tėvai: Thępdore Ąphp.

DOMINICK, Judilįi, 261 1 W- 
1111 Ii Street, gimė spalių 4, tė
vai: Michąę) ir Bernice.

GAUZINSKAS, Donakl T., 
1825 So. Sawycr Ąveųųc, gįmė 
rugpjūčio 24, tėvai: Jobu ir 
Mąrie. • ,
y GAIMPNĄS? Phyllis, 7139 
So. Waš)jt^nąw Ąvp., spa
lių 1 d., |iva|; Jolin ir A|bmą.

silankė if viešnia atvykusi Ghi- 
ęagon net iš už 400 piylių, iš 
Kepųan, Wisc,oų^|ų. Taį p. Ma- 
py Lątąkicųū, buvusi p, Dapi- 
į’auskienė, su vyru p. Kązių 
E.ątąku. Jį yrą buvusį ęhįpagie- 
ė, ir Kcnnane gyvena jau ąp- 

|ri melai, )<ur turį laibai grąžų 
pkį įr ląįiųingą gyveųipią.

Atvykę Cbįęagpn pp. kątakąf 
apsistojo pas p. Ąppą Mažeika, 
(IŽ43 Narraganęptt avpųųe, jp 
grįš paųio turfrųt šiąndiepą. 
pereitą vasarą, pasakojo p. Ma
ceiką, ji su chįcągįpte p. Purk- 
šieųe pp. Latakų grąžįąm akyj; 
pčąleiįp labai ^magias ątosįo- 
gas-

\tymją xpp. Laįakų Cheypo- 
įejt nĮasių^ “BliUkriege^* vos 
neištikusi neląiijĮe. Vienas 
blitįckriągįninkąs? pąyojin-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Aye., A. Kaųlakis —Nut. 
rast., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt.
Avė.; Z. Grigonis,—Ko n t r. rast., 
P. Juozapavičę—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibųpa 
kas mėnesio antrą
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBĄ 194<j METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Aye.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So.' Central Avė.; Fin. Rast. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rast.—V. Mąnikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Brųchas;

' Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

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

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Sųbaitis—Vice-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunąs — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. Margevičia, — Kontr. rašt, 
4409 S. Faįrfield Avė.; F. šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair- 
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, įr koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių priŽiur., 656 W. 35th St., 
Yards 670il; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustina^, Sųbaitis; K.Stul- 
ga—Teisė j ąs; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

12 WARDO AMERIKOS LIETU- 
VIŲ PILIEČIŲ kLUBO VALDYBA 
1940 MEDAMS: J. Švitrius—Pinų.

400 S. Talman Avė.; W. Tųrner 
—Pitmin. Pagelb., 2541 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut račt.,i 
81? W. 33rd st; L. Dagiutė—Fm.

Rašt., 2Š02 W. Pershing Rd.; P. 
Montvidas— Kontrol. rašt., 4005 
Sę. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 40pl S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rpckvell st; Dr. T. 
jOupdulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jus, 4258 ,S. Western avė.; J. Je- 
siupas—Maršąl. Susirinkimai įvy
ksta kiekv|eno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st Nariais 
galį b.ų|i vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 pietų ąmžįaųs.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

2 aukštų mūrinis namas, su ta- 
verno bizniu, karšto vandens šilu
ma. Parduosim ar mainysim. Prie
žastis—liga. Frank ir Nellie Yasius, 
739 E. 92 Place.

t

3534 S. Lowe 
Kontr. rast., 

glob.;
3137

Dr. kvotėjas,

K. Valaitis—Ligonių pri-
sekmadienį,

99

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
grožio salionas, darantis puikų biz
nį.' Su 4 kambarių apartmentu. 
Renda $40. Cicero 4143.

PARDAVIMUI AR RENDAI ta
vernas su virtuve ir gyvenimui 
kambariais. Gerai einantis biznis 
ant daug vartojamos gatvės. Labai 
tiktų didelei šeimynai, kuriai ne
reikėtų samdyti darbininkų, šaukite 
HAYmąrkęt 9597 prieš 2 vai. 
Klauskite savininko.

REAL ESTATE FOK SALE 
Nainai-žemč F ar davimui
MARQUETTE PARKE

Pąrdayimui ar rendavimui 2 vė
liausios mados namai, ką tik bai
giami statyti, po 4 ir 5 kambarius. 
3007—3011 W. 71st St. Kas ką tu
rite mainyti, perkant mažas įmokė- 
jimas. Tunu daug visokių kitokių 
namų, mažų ir didelių. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.

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

Republic 3713 
Vakarais Prospect 0176.

SU $100 JUS PRADEDATE 
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

PARDAVIMUI 30x125 LOTAS 
Parduosime už prieinamą kainą. 

7127 So. Talman.

ųUILDRBS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktpriai

C J ZELVIS 
BUILDING KONTRAKTORIAI 
Stątpm nąujus, ir taisėm senus 

namus. Muro, cemento ir karpente- 
rystes darbus atliekam prieinama 
kaina. Lengvais išmokėjimais arba 
cash nupiginta kaįna dabar. Taipgi 
apskaičiuojame ugnies nuostolius ir 
patarnaujam apdraudos reikaluose. 
271g W. ^2nd St. Lafayette 0331

FURNITUBE-FlkTURE F0R-SALB 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI taverno fikčeriai. 

Pilnai įrengta. 116 E. 95 St.

WHQLESALE FURNITURE

MOKĖDAMAS CĄSH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukit^ ar. 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionalūd žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Ave ' Chi- 
cago, ĮU. Phone Repųblįc 6&51.
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ATEIVIŲ REGISTRAVIMAS IR PRIVERSTI
NOS KARO TARNYBOS ĮSTATYMAS

Ateiviai Vyrai Tarpe 21 ir 35 m. Amžiaus Privalo 
Įsiregistruoti Einant Abiejais Įstatymais — A- 
teivių Registravimo Įstatymu ir Priverstinos 

Karo Tarnybos Įstatymu
Valdžios Pareiškimas Lietu- stinos Tarnybos Įstatymu,” sa- 

viams — N e piliečiams Į ko p. Harrison, “nepaliuosuo-
ja jį nuo užsiregistravimo su-

- Nepiliečiams
Teisingumo Departamentas 

šiandien išleido p. Earl G. Har- 
rison’o, Ateivių Registravimo 
Diicktoriaus, pranešimų, kuris 
nurodo, jog visi “drafto” am
žiaus ateiviai-vyrai privalo re-, 
gistruotis einant abiejais Jsta-j 
tymais — Ateiviu Registravimo' ... . . .. . ..* . n . . tymu. Ateivis gali būti sunkiaiĮstatymu iš 1940 m. ir Priver- / ... t .**. ... . .m i T . . -baudžiamas, jeigu jis nejsirc- stinos Karo Tarnybos Įstatymu. J{ . . >~ . / . T \ . igistruas pagal šitų abieju fede- Aleivių Registravimo Įstaty- n ” £
mas reikalauja įsiregistravimų 
visų ateivių prieš gruodžio 26

tymu iš 194(1 m. jeigu jis atei
vis; ir jo užsiregistravimas su
lig Ateivių Registravimo Įsta
tymu nepaliuosuoja jį nuo už- 

ralių įstatymų reikalavimus.
EarI Harrison taipgi pranc- 

<!., 1940 m. Priverstinos Tarny-(^a’ naujas Tautybės Ku
bos Įstatymas reikalauja visus (leKsas , kuris ką lik abiejų 
“drafto” amžiaus vyrus, pilie- Dilių .^P0 priimtas ir laukia 
filis ir • ateivius, įsiregistruoti prezidento pasirašymo, jokiu 
spa|ių iG (i Ibildu neliečia ateivių Registrą-

Drafto registravimai įvyks v*ino programa. Naujas Kodek- 
paskelbtose vietose, o ateiviųi®as veikti tik 90 dienų
registravimas įvvksta paštuose- P° Paridento pasirašymu, lo- 

Įkiu bildu 'kodeksas pradės 
Bausmės Vž Nesiregistravi(ną veikli po užsibaigimu registra- 

“Užsiregistravimas nepiliečio vimo programos, gruodžio 26 
tarpe 21 ir 35 m. sulig Priver- d., 1940.

MILŽINIŠKAS BUVO “NAUJIENŲ” “AUTO-į 
MOBILIŲ BLITZKRIEGAS”

Suvažiavo Tūkstančiai Žmonių

te smarkų skausmą. Numojęs 
ranką tarė, kad “tai niekis, 
skausmas praeis”, bet vėliau, 
po programo pasirodė, kad jis 
buvo sužeistas labai pavojin
gai. •; ..

Bet tai ne pirmas kartas, pa
sakojo McKenzie, netrukus kau
las suaugs, ir jis vėl grįš prie 
savo pavojingos, keistos profe
sijos.

Pavojingi Numeriai
Tie vakariniai numeriai su 

ugnim — važiavimas per de
gančią sieną, per degantį, šie
no prikrautą ir gasolinu sulai
stytą namą, atrodė daugiau 
vaizdingi, negu pavojingi, bet 
tikrenybėj tai buvo pavojin
giausi'programo numeriai.

Su ugnim žaisti visuomet pa
vojinga. Numeriai buvo labai 
pavojingi ■ todėl, kad jei bent 
vienax kibirkštis butų patekusi 

automobilių gasoliną, tai bu- 
;ų įvykęs sprogimas, kuris bu- 
;ų ir mašiną išnešiojęs ir vai
ruotojo;., nepagailėjęs.

Tie “blitzkrięginipkaį” išpil
dė programą, kuris buvo dide
lė naujięnybė lietuviams; bet 
gaila, kad jų vadui McKenzie 
teko sųšižeisti. ’ j'č

'Pažvelgus atgal, ' reikia pasa
kyti, kad jų profesija yra iš
tikro keista ir bent mums daug 
geriau patinka, yra daug sau
giau stumti paišelis raštinėje.

Pažįstamas.

Dovanos “N-nų” 
“Auto. Blitzkriego” 
Svečiams

(Dovanos, prie kurių laimė
tojų pavardės nėra paduotos, 
nebuvo atsiimtos ir randasi 
“N-nų” raštinėj. Jeigu jūsų bi
lieto numeris atitinka prie do
vanos paduotam numeriui, pra
šom sustoti raštinėj ir dovaną 
atsiimti.)

1. Clothes Hamper—bilieto 
Num. 1666—

2. Floor Lamp—Num. 32*96 
—laimėjo S. Macejauskas, 2434 
W. 69thSt.

3. Silver Serving Sėt—Num.
542— ’

4. Binoculars—Num. 4064—
5. Glass Rolling Pin, (New 

City Furn.),—Num. 3880—lai
mėjo P. Atkočiūnas, 1329 So. 
49th Avė., Cicero.

6. Silver Serving Sėt—Num. 
2788— s

7. Glass Rolling Pin, (New 
City Furn.),—Num. 1769—lai
mėjo Anna MikaŠius, 3151 S. 
EmeraldAvė.

8. Silver Serving Sėt—Num. 
3230,—laimėjo Virginia Incura, 
2830 W. 63rd St

9. Monkey Doll—Num. 3226

Gamta, kaip ir kokia moti
na: vieną sykį savo vaiką bau
džia, kitą sykį glosto, glamo
nėja.

Taip buvo ir su “Naujienų” 
rengtu “Automobilių Blitzkrie- 
gu”. Spalių 6 dieną, lietus py
lė, kaip iš kibiro, — sutrugdė 
parengimą. Bet užvakar, .spalių 
13 dieną, gamta visus glHHid- 
nėjo. Oras buvo gražus, malo
nus. Užtai žmonių privažiavo 
pažiūrėti “Naujienų” ‘Blitzkrie
go’, tiek, kad sunku buvo ir 
suskaityti. Pamačius eilių eiles 
automobilių, sunku ir įsivaiz
duoti, kad lietuviai turi tiek 
daug ir tokių gražių naujų au
tomobilių.

Jeigu butų buvus, rengta aur 
tomobilių paroda, tai “Naujie
nų” sekmadienio parengimas, 
ištikro butų buvus tikra, mil
žiniška automobilių paroda; di
delė ir graži paroda.

“Naujienos”, jau dvidešimts 
šešti metai, rengia įvairius pa
rengimus ir nei vieno sykio dar 
publikos neapvylė. Ką prižadė
jo, tą ir davė. Taip buvo ir šį 
sykį.

Pirmą Sykį Tarp Lietuvių
Vadinamą “Automobilių Blitz- 

kriegą” dar pirmu sykiu lietu
viai matė. Ir žingeidumas vi
sų buvo begalinis. Kiekvienas 
stebėjosi ir džiaugėsi neišpasa
kyta drąsa jaunuolių, kurie ro
dė įvairius “triksus” su auto
mobiliais. čia aiškiai buvo ma
tyti jų sugabumas, drąsa ir vik
rumas.

Visi žiūrėtojai taip buvo su- 
siinteresavę, kad tiesiog gulte 
apgulė visą lauką ir stebėjosi 
rodomais numeriais.

Ir juokų buvo nemažai^ Ypač 
labiausiai juokino visus vyras 
pasirengęs į moterį. Ji vis lak
stė po automobiliams skirtą lau
ką ir reikalavo “raido”. Kiek 
sykių Žukas sakė “jai”, kad 
pasitrauktų iš lauko. Bet “mo
teriškė” neklausė. Jai bebėgio
jant, keli vyrukai, netyčia, su
čiupo ją ir įmetė į vieną autb- 
inobilį skirtą numeriams. Ji 
spardėsi, nesidavė, bet ją va
žinėjo taip po lauką, kad rezul
tatai “keleivei” nebuvo geri. 
O užpykęs vairuotojas nutarė 
ją suvažinėti jr trenkė į vie
tą, kur “moteris” buvo pasi
slėpus.

■“Uuuu!” pasigirdo iš publi
kos, Kiti manė, kad “moterei”

tikrai bus “kaput”. Bet ji tu
rėjo įsikasusi gilią duobę ir 
tuoj duobėj pasislėpus.

Dvylika Numerių

O automobilis, kaip lėkė per 
degantį namą, tai buvo tikrai 
bauginantis ir įspūdingas daly
tas. Viso buvo parodyta apie 
dvyliką skirtingų numerių. f

Kol užsibaigė Blitzkriegas ir 
tol išdalino dovanas, jau bu
vo vėlokas laikas. Chorams jau 
nebebuvo kada dainuoti. Cho
rų dainas išgirsime kitą sykį. 
(Dovanų sąrašas kitoj vietoj).

Kiek teko paskiau su sve
čiais pasikalbėti ir išgirsti jų 
pasakojimus apie tą “Naujie
nų” surengtą “Blitzkriegą”, tai 
jų entuziazmui nėra galo. v

— Už tokį parengimą negai
la butų mokėti nei dolerio!

— Ne bet kas gali tokius pa
rengimus surengti!

— Aš niekuomet neapleisiu 
neatsilankęs į “Naujienų” pa
rengimus !

žodžiu, visi džiaugėsi ir gė
rėjosi “Naujienų” parengimu. 
Ir dabar dar ilgai, ilgai kalbės 
su savo draugais apie “Naujie
nų” “Blitzkriegą”.

McKenzie Sunkokai Susižeidė
“Blitzkriego” programe dau

giausiai pasižymėjo Bill Mc 
Kenzie, visos grupės vadas, lie
tuvis Bill Kurauskas, kuris va
žiuodamas nuo tilto ant dvie
jų ratų, su automobiliu kuliais 
apsivertė, bet išliko sveikas, ir 
minėtas “moteriškė”, kuris su 
automobiliu oru lėkė.

Vakarinėje programo dalyje, 
kurioj buvo vykinami numeriai 
su ugnim, įvyko nelaimė. Mc 
Kenzie pildė vieną labai pavo
jingų numerių. Smarkiai įsibė
gėjęs su automobiliu, jis užva<- 
žiavo ant tilto, ir savo auto
mobilį teukulė į ankščiau pa
degtą automobilį. Susirėmimas 
buvo toks smarkus, kad tiltas 
sugriuvo. Prie automobilių pri
bėgo pagelbininkai McKenzie iš 
vairuotojo vietos išimti, ir at
rado jį be sąmonės. Ir nebuvo 
galima atidaryti automobilio 
durų. Reikėjo “wrecking” tre
ko mašiną nutempti į šalį ir 
tik tada pasisekė vairuotoją iš
imti. Jis netrukus ątgavo są
monę, pasakė savo gelbėtoj amsr 
kad jis “O.K.” ir atliko dar 
Vieną numerį. Bet šlubavo, nes 

[kojas apsidaužė ir krūtinėj jau-

A NAUJIENŲ-aCME Teiephou>
Northwestern universiteto futbolo komanda nugalėjo Ohio universitet) fut

bolininkus.

Tėvas ir Sumiš 
Susitiko Pirmą 
Kartą Gyvenime
Karas Ir Amerikiečiai Europoj.

Keliolika metų atgal į Lenki
ją išvyko chicagietis Dr. Adam 
L. Szwajkart. Ten jis vedė len
kų grafaitę, ir tuojau po didžio
jo karo grįžo Amerikon, žmo
na paliko Europoj.,<Ji negalėjo 
važiuoti, nes laukė kūdikio. Kū
dikis (sūnūs) gimė Lwowe. Mo
tina susirgo ir netrukus pasimi
rė, o berniuką, į augino Dr. 
Szwajkart’o giminės Lenkijoj.

Vakar tas kūdikis, jau 13 me
tų berniukas,( Ądąm Jr., atvyko 
Chicagon ir pirmą kartą gyve
nime susitiko su (tėvu. Lenkijai 
pakliuvus po vokiečiais, berniu
kas išbėgo gyventi Rumanijoj, 
ir iš ten su ,tėv.o< įr Amerikos 
valdžios pagalbą; jdasikase iki 
Portugalijos ir ten paėmė laivą^ 
New Yorke buvo sekmadienį.

Misiurevičius atvyko per ' 
Portugaliją.

Pereitą savaitę iš Lietuvos į 
Chicago atvyko p. Vytautas Mi
siurevičius, buvusios :chicag:e- 
tes p. Josephine Alekšiunaitės- 
Misiurevičienės vyras. Ji grįžo į 
Chicagą rugpiučio mėnesį, laivu 
“American Legion”, kartu su 
kitais buvusiais amerikiečiais. 
P-s Misiurevičius buvo privers
tas plaukti į Dėdės Šamo žemę 
kiek vėliau ir aplinkiniu keliu, 
per Lisaboną, Portugaliją, vie
nintelį Europos tibstą, kuris pa
laiko šiokį-tokį jsusisiekimą su

10. Silver Serving Sėt — 
Num. 315,—laimėjo Z. Songai
la, 3429 So. Ųniįh Avė.

11. Percolator^pNum. 1272.
12. Silver Serying Sėt.—Num. 

3846,—laimėjo Ė, Vaičius, 1980 
Canalport Avė. |

13. Carpet Sweeper—Num.
2734—

14. Wrist Watęh (P. Nover) 
—Num. 2013— ‘ ■

' 15. 6 mėnesių “Naujienų” 
prenumerata,—NUm. 4099—

16. Pen and Pepcil Sėt, (Riz- 
gėn)—Num. 2430—

17. Bracelet (Rizgeh)—Num. 
3119,—laimėjo " Bruno Gumn- 
lauskas, 8330 S. Kerfoot Avė.

18. Pen and Peinėil Combi- 
nation (Rizgen)—Nutfi. 2402,— 
laimėjo J. Orlauskas, 2837 W. 
39th St. ;‘-ų;į; :?‘

19. Electric' Toaster—Num. 
1679,-—laimė j o Albert Btidris, 
2’526 West 45th Place. v

■2D; Silver Serving Set—Num.
4^8,—laimėjo Skrabutį^
nas, 10056 So. Lowe Avė.

21. Glass Rolling Pin (New 
City Furn.)—Num. 230—

Jungtinėmis Valstijomis.
P-s Misiurevičius yra buvęs 

Lietuvos finansų ministerijos 
valdininkas ir apsivedė su p. 
Aleksaite du metai atgal.

\

Atvyksta majoras L. Zibavičius.
Kada nors lapkričio mėnesį 

Chicagą pasieks ir majoras L. 
Zibavičius, chicagietės p. Irenos 
Juozai tytės-Zibavičienės vyras. 
Jis čia buvo atvykęs pereitais 
metais, bet pareigų pririštas tu
rėjo grįžti į Lietuvą. Chicagoj 
paliko žmoną, jaunutį sūnų 
Liudą Jr., ir žadėjo kaip šią 
vasarą sugrįžti į Chicagą ir čia 
pastoviai apsigyventi.

Bet įvyko Lietuvos okupaci
ja, naujos valstybės buvo įvel
tos į Europos karą, ir galimy
bės atvykti į Ameriką labai su
mažėjo.

Kaip dabar sunku žmogui at
vykti iš Lietuvos ryškiai parodo 
maj. Zibavičiaus kelionė. Jis ap
leido Kauną pereitos, savaitės 
pabaigoj. Iš Kauno turėjo nu
vykti į Maskvą, ir iš ten paim
ti traukinį į Vladivostoką. Tu
rės važiuoti per Europos Rusiją 
ir visą Sibirą. Vladivostoke pa
ims laivą kelionei į Japoniją. 
Turbūt Yokohama uoste vėl tu
rės sėsti į laivą ilgai kelionei į 
Californiją per visą Pacifiko 
vandenyną. Reguliaris kelias 
per Atlantą tarp Lietuvos ir 
Jungtinių Valstijų yra daugiau
sia apie 5,000 mylių, bet maj. 
Zibavičiui tenka keliauti bene 
keturgubai daugiau.

Konsulas Petras 
Daužvardis 
Washingtone

Lietuvių Delegacija pas 
Prezidentą.

Į AVashingtoną kelių dienų 
vizitui Lietuvos nepriklausomy
bės reikalais yra išvykęs Chica- 
gos konsulas, p. Petras Dauž
vardis. Grįš turbut rytoj rytą.

P-s Daužvardis konferavo su 
Lietuvos atstovu Jungtinėms 
Valstijoms, pulk. P. Žadeikių ir 
su Amerikos lietuvių visuome
nes atstovais, kuriuos šįryt pri
ims Jungtinių valstijų preziden
tas F, D. Roosevelt’as.

Delegacijoj nuo pažangios A- 
merikos lietuvių visuomenės 
dalyvauja Dr. P. Grigaitis, Po
vilas Milleris ir adv. F. J. Ba- 
gočius.

•- Gindamas motiną- nuo savo 
tėvo, kuris puolė ją mušti, 17 
metų sūnūs Walter Berry jį, 
savo tėvą, sunkiai pašovė. Gin
čas įvyko Berry šeimynos na
muose, adresu 2239 Fullerton 
Street.

Aukos “Naujienų” 
Namo Remontui

(Mrs. B. Tarnas ir Emma Asčilla, ir p. Aldona Grigonis ir Mr?.
Ascilla surinko Liberty Grove darže, sp. 13 d.)

VISO ............................................................................. $1,152.00

MR. SITAVIčlUS ........    1.00
A. ŠILIMAS ........................  1.25
MRS. KAMPIKAS .............     1.25
S. GALZIN ....................   1.25
ANTHONY SHERPITIS .....................  1.00

z A. ZIMONT .......................................   1.00
GEORGE PALETH ................ t...................................... 1.00
JOSEPH ŽAUGRA ..............  50

Po 25c:
X., Louis Snyder (30c), Anna Drigot, XX., p. Kantor, 
Bernice Tumas, Anthony Kaponis, Mary Powers, P. 
Gronskienė, Mrs. F. Kazy, Josephine Miller, Beatriče 
Mockus. John Rukštala, J. Faiza, J. Kasputis ..........  3.80

SMULKIAIS ................................  90
. N 

12.95 
BUVO PASKELBTA .................   .$1,139.05

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

• Automobiliai vakar ir už
vakar Chicagos apylinkėje už
mušė devynis žmones:

Sister Clementina, iš Sisters 
of Nazareth Convent Home, 
Park Ridge;

William F. Dreggers, 55, 
6035 South Sawyer avenue;

Virginia May Corey, 2719 Ar- 
thington Street, 3 metų am
žiaus;

John Neurohr, 63, 4854 Me’.- 
rose Street;

John Kromroy, 66, 404 Kent 
Road, Riverside;

Victcria Zazecny, 39, 3814 
West 56th Place;

Ernest Zimmerman, 19, iš 
Elgin; ,,

Ąnton Kančer, 3351 N. Aveis 
avenue;

Nežinomą, 66 metų žmogų, 
kuris žuvo prie 74th ir South 
Chicago avenue.

Keli Lietuviai 
Sužeisti Autom. 
Nelaimėse
Suvažinėjo 13 Metų Berniuką

Šiomis dienomis automobi
liai Chicagoj ir apylinkėj sun
kokai sužeidė kelis lietuvius.

Ties 116th ir Wabash avenue 
po automobiliu pakliuvo 13 m. 
berniukas, George Druktcnis, 
nuo 11621 Harvard avenue. Jis 
važiavo dviračiu. Dviratis bu
vo gerai aplamdytas, o ber
niukui automobilis sunkiai su
žeidė dešinių 'koją. Prie auto
mobilio vairo buvo 61 metų 
F. W. Lewis, nuo 9049 Bishop 
Street.

Kitoj nelaimėj buvo sunkiai 
sužeista 23 metų Stella Nekro- 
šis, nuo 3346 Wallacė Street, ir 
27 metų Helen Ukrėnas (?, to
kią pavardę paduoda, policijos 
raportas), nuo 1104 West 31th 
Place. Pirmajai buvo apdaužy
ta galva ir sužeisti kairioji ko
ja, o antrajai apkapojo veidą 
ir bumą.

Nelaimė įvyko prie Pennsyl- 
vania gelžkelio bėgių southsi- 
dėj. Automobilis paslydo ir at
simušė į gatvekario stoties stul
pą. Automobilį vairavo Walter 
Ukrėnas, nuo 34th Place adre
so.

Sunkiai Sužeidė 
Bill Osmanskį

Vakar paaiškėjo, kad garsus 
lietuvis footballininkas Bill O.5- 
manski buvo sužeistas laike 
Chicago Bears ir Detroit Lions 
profesionalių komandų susikir
timo Wrigley Parke, sekmadie
nį po pietų.. Osmanskiui. buvo 
pramušta galva ir sukrėsti sme-

VAKAR CHICAGOJE
• U.S. senatas vakar paskyrė 
du senatorius, Reed ir Lester 
Hill, padaryti tyrinėjimą Chica
gos miestui primetamų balsavi
mų netikslumų ir balsuotojų 
registracijos sąrašų klastavimą.
• Federalis teismas Chicagoj 
vakar gavo kaltinimus, kad Cu- 
neo spaustuvė vertė darbin li
kus dirbti nuo 50 iki 60 valan
dų savaitėj ir jiems nemokėjo 
viršlaikio algų, tuo nusižengda
ma valandų ir algų įstatymui.
• Nuo trijų aukštų namo sto
go nušoko ir užsimušė 55 me
tų bedarbis, Miečys Mierawins- 
ki. Jis gyveno adresu 1337 N. 
Western avenue.
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Dainuos Brighton Park Moterų 
Kliubo Grupė, A. Zabukienė;

Muzika, Įdomybės, t. t.
Po vasaros atostogų, Bright

on Park Moterų Kliubas pra
dėjo smarkiai veikti, ypač dai
nininkų grupė yra gerai prisi
rengus. Taigi, radio klausyto
jams bus malonu girdėti jų 
harmoningus balsus. Vadovau
jant Anelei Zabukienei jos pa
dainuos daug gražių liaudies 
dainelių, kurios sukels jaus
mus radio klausytojų kaip Lie
tuvos gyvenimą jaunystės die
nomis. Prie šių dainų bus pri- 
taikinth gražios muzikos, nau
dingų patarimų ir pranešimų. 
Klausytojams bus taipgi nau
dinga girdėti gerų žinių iš 
Peoples Krautuvės, nes, mat, 
čia šiomis dienomis galima 
pasipirkti namams reikalingų 
dalykų sumažintomis kainomis. 
Programas transliuojamas iš 
WGEES, 7 v. v., antradienio 
vakarais.

—Be p. xxx

Pametė Piniginę 
Liberty Darže

“Liberty” Darže, kur sekma
dienį įvyko “Naujienų” reng
tas “Automobilių Blitzkriegas” 
buvo pamesta moteriška pini
ginę. Ji priklausė p. Adelei 
Highland. Piniginėj buvo rak
tų grandinėlė, Sočiai Security 
kortelė ir kiti dokumentai, 
svarbus savininkei, bet neturį 
vertes kitiems. Kas atradot pra
šom radinį grąžinti “Naujie
noms ar savininkei, p. High- 
and- Telefonas REPublic 9744.

genys.
Jis guli Illinois Memorial li-x 

goninėje. Osmanski lošia su 
Chicagos Bears komanda.




