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DĖKOJA UŽ AGRESIJOS PASMERKIMĄ
Prašo padėti atgauti Lietuvos ne 

priklausomybę
spaūdoje 

tusu im- 
pri pažinti 
Molotovas 
apie kitas 
kol britai 
Pabaltyje

Paskutiniu metu 
pasirodė žinių, kad 
perialistai reikalauja 
Pabalčio pagrobimą, 
nieko nenorįs žinoti 
derybas su Anglija, 
atsisako pripažinti
padarytą sovietų smurtą.

Pabalčio valstybių reikalas 
Maskvos valdovams yra tiek 
svarbus, kad jie išsižada tar
tis su anglais labai svarbiais 
Kinijos reikalais ir nenori nie
ko žinoti apie artimųjų rytų 
politiką.

Sovietų smurto nepripažino 
ir Amerikos vyriausybė. Užsie
nio departamento sekretoriaus 
paėjėjas Welles pareiškė, kad 
Amerikos vyriausybė nepripa
žins jokio prievarta padaryto 
akto. Amerika nepripažins stip
rios valstybės padaryto smur
to.

šie We’les pareiškimai sovie
tams labai nepatinka. Sovietų 
ambasadorius Umanskis, kalbė
damas apie bendrus užsienių 
politikos reikalus, priminė, Kad 
Pabalčio reikalas *dar heHsprę- 
stas. Jis nori/ kkd Amerika pa
keistų savo nusistatymą ir so
vietų okupantus pripažintų tei
siškais Pabalčio šeimininkais.

Sovietai labai nepatenkinti

Roosevelto nutarimu 
Lietuvos banko auksą. Sovietų 
agentai reiškė pretenzijų į mi
nėtą aukso atsargą, bet jiems 
buvo atsakyta, kad šis auksas 
ne jūsų uždirbtas, jus neturi
te jokių teisių.

Amerikos lietuvių visuomenė 
pareiškė savo protestą dėl Lie
tuvos okupacijos. Tuo reikalu 
padaryta visa eilė susirinkimų, 
padaryta nutarimų ir priimta 
daug komunistus smerkiančių 
rezoliucijų. Daugelis tų rezoliu
cijų buvo paskelbta spaudoje.

Bet ligi šiam metui nebuvo 
pareikštas organizuotos visuo
menės balsas. Protesto balsus 
kė'e atskiros visuomenės gru
pės.

Vakar Amerikos prezidentą 
aplankė organizuotos lietuvių 
visuomenės grupių atstovai ir 
jam pareiškė padėką dėl drą
sios ir teisingos Amerikos poli
tikos nepriklausomos 
atžvilgiu.

Amerikos lietuvių 
nes atstovai padėkojo 
tui, nes jo .vyriausybės pareiš
kimai duoda vilties lietuviams 
atsikratyti rusų okupacijos ir 
vėl tapti laisvais ir nepriklau
somais.

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS, KURIS VAKAR PRI
ĖMĖ LIETUVIŲ DELEGACIJĄ. '

Vienodi orlaiviai
VVASHĮNGTON, D. C., spa

lių 15 d‘. — Pranešama, kad 
Suvienytoms Valstybėms ir An
glijai gaminami orlaiviai priva
lės būti labai panašus. Finan
sų departamento sekretorius 
Morgenthau praneša, kad toks 
subendrinimas yra reikalingas 
gamybai pagreitinti.

I

Kai kurie fabrikai gamina 
vieną orlaivį Amerikos kariuo
menei, o antrą Anglijai. Jeigu 
orlaiviai butų visai skirtingi, 
tai darbas butų labai sudėtin
gas.

Prezidentas paskyrė 4 asme
nų komisiją, kuri privalo in
spektuoti orlaivių gamybą. Ko
misiją sudaro karo sekretorius 
Stimson, juros sekretorius 
Knc-x, Morgenthau ir gamybos 
komisijos pirmininkas Knud- 
sen.

Siunčia jėgas Į rytus

Lietuvos

visuome-
Roosevel-

DELEGACIJA; PAS PREZ. ROOSEVELT4
Dr. P. Grigaitis įteikė dovanas

Džiaugiasi laivais
LONDONAS, Anglija, spalių 

15 d. — Iš Amerikos gauti ka
ro laivai tinka ne vien tiktai 
svarbioms karo operacijoms, 
bet jų įrengimas yra labai ge- 
ras. Anglai rado visus moder- 
niškiausius įtaisymus.

Gautų laivų sandėliai yra pil
ni reikalingos karo medžiagos, 
dėžės pilnos drabužių, rankšluo
sčių, antklodžių. Kiekvienam 
laive rastos trys rašomosios 
mašinėlės, rasti net paišeliams 
drožti peilukai. Kiekviename 
laive rasti šaldytuvai, mašinos 
ledams daryti, virtuvės įrengi
mai.

Įdomiausia, kad visi šie nau
ji priedai yra patys modemiš- 
kiausi. Net 
ro laivuose 
mų, kaip 
laivuose.

naujuose anglų ka- 
nėra tokių patogu- 
Amerikos duotuose

Su Stalinu nesi
skaito

15

Skuba sugrįžti
WASHINGTON, D. C., spa

lių 15 d. — Dedama pastangos 
galimai greičiau sugrąžinti 
Amerikos piliečius, gyvenan
čius pavojingose Azijos zonose, 
šiam reikalui kreipiama ypa
tingo dėmesio, nes netrukus 
prasidės embargo geležei.

Kad neįvyktų jokio trynimo- 
si, Amerikos karo laivynas iš
plaukė į Havajų salas.

Vyriausybė pasiuntė 
kelis Amerikos laivus, 
ijos uostuose stovėję
<os keleiviniai laivai gavo įsa
kymą plaukti į Kiniją 
niją. Jie sugrąžins jau 
šiušius ir norinčius 
amerikiečius.

Azijon 
Austra- 
Ameri-

ir Japo- 
pasiruo- 
sugrįžti

Jugoslavai susi 
rupinę

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai paskelbė, kad jiems pavyko paimti nelaisvėn 

anglų žuvininkų, kurie drįso žuvauti kanale.
— Vokiečių kareiviai atvyko Albanijon. 

juos atvežė italų laivai. Iš viso atvyko apie 
kareivių.

— Bulgarijoj tvirtinama, kad Rusija veda 
kija. Atrodo, kad bus pasirašytas apsigynimo

— Vokiečiai tūkstančiais veža vaikus iš 
orlaiviai kiekvieną naktį bombarduoja miestą 
nuostolius.

— Vakar anglai numušė 18 vokiečių lėktuvų ir neteko 15 
savųjų.

— Rumunijon atvyko didelis vokiečių ginklų transportas, 
sunkių tankų tuojau nugabenta į Galacą, nes turima žinių, 
rusai ten sutraukė dideles kariuomenės jėgas.
— Vienas anglų lakūnas vakar dešimties minučių laikotar- 
numušė 4 vokiečių orlaivius. Gavo aukščiausią pasižy-

40
Į Durazo uostą 
30,000 vokiečių

derybas su Tur- 
paktas.
Berlyno. Anglų
ir daro didelius

i H C

ROMA, Italija, spalių 15 d. 
— Italų karo vadovybė prane
ša, kad jų orlaiviai smalkiai 
bombardavo britų karo laivus, 
kurie vežė kariuomenę į Egyp- 
tą. Italai giriasi, kad jų bom- 
banešiai palietė vieną britų ka
ro laivą 4r pdd’arė daug nuosto
lių, ties rinitas kareiviais buvo 
perpildytas.

Italai skelbia, kad britai ka
riuomenės transportacijai var
toja pačius geriausius savo ke
leivinius laivus. Nesenai Vidur
žemių jura praplaukė Maureta- 
nia, kuris vežė 15,000 kareivių. 
Queen Mary taip pat veža bri
tų kareivius.

300 
kad

Ffyj
mėjimo ženklą.

— Vokiečiai verčia Petain vyriausybę pasirašyti nepuoli
mo paktą su Siamu. Francuzai turės atiduoti dali teritorijos. 
Vokiečiai tenkina japonų norus.

— Amerikos vyriausybės nutarė vėl atnaujinti ginklų ir 
mašinų eksportą į Sovietų Rusiją.

— Amerikos karo misija inspektuoja britų Gijaną. Ten 
ruošia steigti karo bazę.

Rusai Rumunijoj Japonų-rusų paktas
LONDONAS, Anglija, spalių 

15 d. — Informacinės agentū
ros praneša, kad rusų armija 
perėjo Rumunijos sieną ir žen
gia į pietus. Pasakoja, kad vįe- 

įsi’ver- 
perėjo 
žiot.r-

ni kariuomenes vienetai 
žė į Moraviją, o kiti 
sieną pačiose Dunojaus 
se.

MASKVA, Rusija, spalių 
d. — Sovietų vyriausybė pra
neša, kad ji visai nebuvo infor
muota apie vokiečių kariuome
nės įžengimą į Rumuniją. Už- 
sienyj paskelbtos žinios apie 
laikų padarytą informaciją, ne- 
atatinka tikrenybę. Sovietai vi
sai nebuvo perspėti ir jiems ne
pranešta kiek vokiečių 
menės manoma laikyti 
nijoj.

Sovietai nepatenkinti,
atkreipta reikalingo dėmesio 
jų pareiškimus, padarytus pra
eito mėnesio pradžioje. Sovie
tams rupi Balkanų problemos 
ir jie nenori pasilikti abejingi. 
Prie rumunų sienų sovietai tu
ri 180,000 vyrų.

kariuo- 
Rumu-

BELGRADAS, Jugoslavija, 
spalių 15 d. — Vakar vokiečių 
vyriausybė įteikė Jugoslavijai 
labai griežtus reikalavimus. Vo
kiečiai nori, kad jugoslavai 
kreiptų visą dėmesį vien tik
tai į žemės ūkį, nesirūpindami 
pramone. ,

Vokiečių reikalavimas yra 
grynai ekonominis, bet jis turi 
labai didelės reikšmės. Jeigu 
jugoslavai paklausytų, tai kra
štas visą 
silikusiu 
klausytų 
kraštų.

Jugoslavai vokiečių bijo, bet 
nežinia ar vyriausybe priims šį 
vokiečių reikalavimą.

Vakar 11:22 valandą ryto prezidentas Roosevelt pri
zme Amerikos lietuvių visuomenes idelegaciją Baltuose 
Rūmuose.

Delegaciją sudarė dvylika visuomenės atstovų. Jų 
tarpe buvo daktaras P. Grigaitis, BagočiuSj Miller, M?- 
kužiutė, Karpius, Kumskis, Laučka, Pivariunas, šimutis, 
švagždys, Vaidyla ir Zuris.

Audiencija tęsėsi 20 minučių.
Delegacija įteikė prezidentui pareiškimą, kurį at- 

spaudžiame kitame "Naujienų” puslapy j.
Prezidentas labai atydžiai perskaitė visą pareiškimą 

ir tarė atstovams:
—Lietuvos nepriklausomybė neprarasta, bet tiktai ___  __ _

laikinai padėta į šalį. Esu tikras, kad. Lietuva vėl tapsjrjkos piliečiams važiuoti į Azi- 
nepriklausoma. Nors Lietuva skaitoma ir maža valstybe, ją ir į kitas pavojingas zonas, 
bet ji turi teisę būti laisva. Departamentas deda pastangas

Teisėjas Zuris delegacijos vardu pareiškė preziden- sugrąžinti piliečius iš pavojin
gų zonų, suprantama, kad ne
gali leisti kitiems piliečiams 
ten keliauti. 

| Leidžiama 
tiktai labai 
mais. Norįs 
ri nurodyti 
tikslų vedinas jis nori lankyti 
pavojingas vietas.

Draudžia važiuoti 
Azijon

Prie Juodosios juros 
užėmė 20 mylių juostą 
vežė dideles kariuomenės dalis. 
Rusai labai gerai ginkluoti, at
vyko daug aviacijos. Atrodo, 
kad rusai yra pasiryžę toliau 
maršuoti. Jie nori paimti visą 
Dunojaus įtaką.

Šios žinios gautos iš 
jos, bet jų nepasisekė 
rinti kitose vietose.

nes ne-

rusai 
ir at-

Ang'i-

laiką turėtu būti at- 
kraštu, nes jis pri- 
nuo kitų pramoningų

WASHINGTON, D. C., spa- 
. lių 15 d. — Užsienio reikalų de
partamentas šiandien paskelbė 
taisykles, kurios draudžia Amo-

Rusai mobilizuoja

ŠANCHAJUS, Kinija, spalių 
15 d. — šiandien pranešama, 
kad nepuolimo paktas tarp Ru
sijos ir Japonijos gali būti pa
sirašytas šiomis dienomis. Tuo 
reikalu derybos jau 
vedamos. ,

Tvirtinama,, kad 
bus paliktos laisvos 
nijoj. Rusai gaus
šiaurinės Kinijos sritis, kur ja
ponai pasižadės visai nesikišti. 
Labai galimas daiktas, kad ru
sai atsisakys toliau remti ki
niečius kovoje prieš japonus.

senai būvu

japonams^ 
rankos Ki
tam tikras

Italai meluoja

tui ir visai administracijai padėką, kad jie nepripažino 
sovietų padaryto smurto.

Daktaras Grigaitis delegacijos vardu įteikė prezi-i 
dentui dovanų. Prezidentui įteikė gintarinę peleninę ir 
mundštuką, o prezidento žmonai įteikė gintarinius karo
lius.

Prezidentas padėkojo už dovanas ir pasakė, kad jo 
žmona labai mėgsta gintarą. Ponia Roosevelt gintaru la
bai dažnai puošiasi. Spaudoj talpintose fotografijose ga
lima tai pastebėti.

Prezidentas labai maloniai kalbėjosi su de’egatais ir 
vėliau pats pasiūlė delegatams kartu nusifotografuoti. 
Delegatai informavo spaudos atstovus apie bo’ševikų pa
vartotą smurtą prieš Lietuvos gyventojus.

važiuoti į Aziją 
išimtinais atsitiki- 
gauti pasportą tu- 
vyriausybei kokių

Įsigalioja embargo

MASKVA, Rusija, spalių 15 
d. — Visi rusų kariuomenės 
organai rašo, kad dėl labai 
įtemptų tarptautinių santykių, 
rusų kariuomenė privalo būti 
mobilizuota ir pasiruoši bet 
kokiam netikėtinumui.

Kariškoj spaudoj paskelbti 
nauji dekretai kareiviams lie
pia aklai klausyti karininkų. 
Niekas negali ginčyti arba prie
šintis dėl mažiausio nepaklau- 
symo.

Vyriausybė sako, kad raudo
nos armijos disciplina privalo 
būti stipresnė, negu išnaudoto
jų armijos.

LONDONAS, Anglija, spalių 
15 d. — Vakar italai paskelbė, 
kad jų karo laivai nuskandino 
didelį britų karo laivą ir kitus 
du smarkiai sužeidė. Britų Ad
miralitetas šiandien praneša, 
kad joki britų karo laivai ne
susitiko su italų laivais. Joks 
britų karo laivas nenuskandin
tas nei nesužeistas.

laivas Ajax susišaudė 
karo laivais ir paskali-' 
italų destrojerius. Ajax 
sužeidė ir trečia italu * v

Britų 
su italų 
dino du 
sunkiai
karo laivą. Tai vienintelis britų 
karo laivas, kuris susidūrė su 
italais rytinėje Viduržemių ju
ros dalyje.

Padės anglams
NEW YORK, N. Y., spalių 

15 d. — Britams padėti komi
tetas paskelbė, kad jiems pa
vyko susitarti su Amerikos 
manuf ak turistais žiemos pagel- 
bos reikalu. Manufakturistai 
pasižadėjo pagaminti 100,000 
paltų ir kitos rųšies drabužių, 
kurie bus pasiųsti į Angliją ir 
atiduoti tiems gyventojams, 
kurie nukentėjo nuo vokiečiui 
bombardavimo.

Komitetas veda derybas su 
David Dubinsky, darbininkų ly
deriu, kad darbininkai minėtus 
drabužius veltui pasiutų. Dar
bininkų dauguma z mielu noru 
sutinka padirbėti keletą valan
dų nukentėjusių anglų naudai.

Išskrido amba 
sadorius

WASHINGTON, D. C., spa
lių 15 d. — Užsienio departa
mente daug dirbama, nes šian
dien naktį įsigalioja preziden
to pasirašytas embargo geležei. 
Akte sakoma, kad geležis už
draudžiama išvežti, nes ji rei
kalinga krašto gynimosi reika
lams.

spa’iųNEW YORK, N. Y., 
15 d. — Pranešama, kad britų 
ambasadorius, lordas Lothian, 
šiandien transatlantiniu oriai- I 
viu išskrido į Angliją. Many
ta, kad britų ambasadoriaus 
kelionė bus atidėta ilgesniam 
laikui, bet jis išskrido visai ne
tikėtai.

Sekretorius Hull pranešė, 
kad Amerikos ambasadorius 
Londone netrukus sugrįš į Ame
riką. Vyriausybė nori turėti ge
ras informacijas apie Anglijos 
padėtį ir reikalinga su Kennedy 
aptarti daugelį svarbių dalykų.

| WASHINGTON, D. C., spa- 
kurių priežasčių vyriausy-Jių 15 d. — Senatas vienbal- 

patafė amerikiečiams aplei-’siai patvirtino Wisconsin pro-

Aiherikos ambasadoriaus Grew, i 
d ‘ ‘ 
b

Japoniją. Ambasadorius atti ______________
sake: —karingos japonų mini- 
sterių kalbos.

Japonai labai nerimauja, nes

fesorių Dykstrą vesti 
verstino kareiviavimo 
ei jos darbą. Savaitės 
vienas demokratas

visą pri- 
organiza- 
pradžioje 
nenorėjo

Japonai nerimauja
TOKIO, Japonija, spalių. 15 .

d. — Japonų užsienių reikalų Į ponai mato, kad Amerika 
ministerija oficialiai užklausė ra pasiryžusi nusileisti.

jiems nepavyko Amerikos vy- tvirtinti Dykstros paskyrimo, 
riausybės perkalbėti ir pakeisti šiandien jis vienbalsiai pa- 
nusistatymą Japonijos atžvil- tvirtintas ir tuojau pranešta 
giu. Jiems rupi šiandien įsiga- prezidentui.
liojąs geležies embargo ir san- Senatoriai numatė, kad ne- 
tykių įtempimas, sąryšy j 
Burma vieškelio atidarymu.

Senatoriai numatė, kad ne- 
siti galima veltui trukdyti laiką, ka- 

Ja- da vedama priverstino kareivia- 
nė- vimo registracija. Dykstra gaus 

10,000 dolerių į metu*.

Dabar Amerikos pirkliai ge
ležį gali parduoti tiktai Ameri
kos valstybėms ir Didžiajai Bri
tanijai.

Nors akte nieko^apie tai ne
minima, bet šis uždraudimas 
daugiausia liečia Japonjią. 70% 
suvartotos geležies japonai pirk
davo Amerikoje. Departamente
dirbama ir kitų prekių embar-:Hull neminėjo nieko apie Ken- 
go paruošimui. ’nedy pasitraukimą.

Giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:03 v. r., leid

žiasi 5:09 v. v.
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(Tęsinys) dė nėšdkyti, kol jiėftis visiškai
Miguelis prisimins šviesia-* 

plaukės tnoters lavoną, kuris 
jame sukėlęs tiek daug karčių 
minčių. Tai, tikriausia, buvo 
jinai Jis liūdnai pakraipė gab 
vą, nežinodamas, kaip jam pa* 
steigti

—Trisdešimt ketvirtais me
tais jie nužudė mano žmoną^-. 
lėtai tarė jis.—Aš jos net mi
rusios nemačiau. Taip, rodos, 
dar sunkiau, kad tu nieko ne
žinai •..

Tomas neatsakė. Jani Vėl 
gyvai prisiminė jų glamonėji* 
masis, jų svajonės apie laimę.

Migtielis ir Pedro vėl užsnū
do, juos pažadino tolimas, 
liūdnas sirenos kaukimas. Mig* 
las švelnino ir kurtino garsą, 
ir negalima buvo suprasti, iš 
kur jis ateina ir kaip toli nuo 
jų plaukia garlaivis. Jie čiupo 
už šautuvų ir laukė, bet kauki
mas nutilo, ir vėl aplink juos 
tebuvo tik miglos. Vėliau pro 
miglas pradėjo skverbtis saulė, 
tat jiems padėjo nustatyti kryp
ti, ir jie vėl ėmė irkluoti.

Jie yrėsi visą dieną, nieko 
aplink nematydami. Nakčia jie 
užmigo. Tomas nemiegojo ir 
žiurėjo, ar nepasirodys garlai
vio žiburiai; jis buvo perdaug 
silpnas, kad pakeistų juos prie 
irklo. Kitą dieną jie visiškai 
pavargo ir baisiai nusilpo. 
Duoną beveik visą suvalgė; 
juos kankino troškulys: vynas, 
kurį jie taupė ir gėrė po tru
putį, rodės, dar didino troškulį. 
Visą dieną jie beveik nesikal
bėjo. Migtielis kankinosi neži
nodamas, ar pasakyti Tomui 
apie jo žmoną, bei jisTiuspren-

praeis pavojus. Kitą naktį jie 
išvydo garlaivio šviesas, bet jis 
labai tpli praplaukė-

Rytą jiems pasidarė aišku, 
kad jeigu iki nakties j te nepri* 
plauks žemės Urba jų nepaims 
garlaivis, jie pražus. Bet jie 
pėrdatlg nusilpo it labai pa
mažu irklavo. KartkartČmiš 
Tomas sėsdavo prte irklų vie
toje Pedro, kuris beveik sąmo
nės netekdavo, Migtielis nesi
liovė irklavęs. Visi trys buvo 
geri berniokai ir nenorėjo pa
siduoti; bet jie perilgai kentė
jo it neteko vilties išsigelbėti.

Pusiaudieniui artinantis pa
sidarė karšta. Jie sustojo, pa
baigę paskutinę duoną ir išgėrė 
beveik Visą v?ną. Jie truputį 
pasigėrė ir buvo lyg apsvaigę. 
Miguelis kriokiančiai balsu už
giedojo revoliucinę daihą, o 
Tomas visą laiką tvirtino: —■ 
ši daina — musų vtenintelė 
viltis.

Neužilgo visi trys užmigo— 
trys gyvi dvokiančių skarmalų 
gniutulai, vienintelė dėmė ant 
didžiulių juros ir dangaus plo
tų «

Laivelį pradėjo liesti pasro
viui, padvelkė lengvutis vėje
lis. Pabudę jie išvydo Prancū
zijos krantą—neaukštas, žals
vas kalvas horižonte, geltonų 
smilčių ruoželį, baltas namų 
dėmes ir nedidelį, išsikišusį į 
jurą uostą.

—Žemė, — užkimusiai tarė 
Miguelis. — žemė -..

Pedro sušuko, kad vėjas ir 
srovė neša juos tiesiog prie 
kranto. Jie sėdėjo, žiūrėdami 
į šitas žemas kalvas, į natinis. 
Prieš juos bitVo žemė, žemė, 
kurioje Jtmonės ramiai miega 
naktimis, kur yęa duonos ir ra
mybė, kur mtizika ir šviesos 
įsminga tamson ir-žmonės ga
li mylėtis.

—Reikia signalizuoti, — tarė 
Miguelis ir, iškėlęs šautuvą, 
penkis kart iššovė erdvėn.— 
Jie išsiųs laivelį mus pasitikti, 
— pasakė jis ir ėmė žiūrėti čia 
į krantą, čia į savo šautuvą, 
makmiai jį glostydamas ranka.

—Vistick juos iš ntusų at
ims, — tarė jis ir, staiga, ne
aiškaus jausmo paskatintas, 
išmetė jį už laivelio borto o 

įkartu su juo išmetė ir šovinius, 
Į—Jis man tarnavo keturis me-

nAUJLRNŲ-ACMH Telephoto
CHICAGO. — Dr- Adam 

L. Sgwajkat pasitinka savo 
sūnų, kuris atvyko iš Lenki
jos.
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tus, — graudžiai pasakė jis.— 
Gaila išsiskirti.

Kateris atplaukė jų pasitikti.
—Tai musų paimli, —.pasa

kė Tomas.
Kai kateris priplaukė ar

čiau, žmogus su binokliu, sėdė
jęs laivo priešakyje, pasakė 
kreipdamasis į savo palydovus.

Tai respublikos kariai, fur 
būt iš Gichoiio.

Jis atsistojo ir šuktelėjo:
—Sveikinu, draugai!.— Jis 

iškėlė sugniaužtą kumštį, saliu
tuodamas ir suriko baisiai dar
kytu akcentu: —- Mes draugai, 
draugai! Tegyvuoja respubli
koniška Ispanija!

—Sveikiname, draugai! —■ 
silpnu balsu atsiliepė iš laive
lio-

Vandens ruožas tarp dviejų 
laivelių sumažėjo. Aukštas 
žmogus iš katerio išmetė vir
vę, ir Tomas ją pagavo, dabar 
tarp dviejų laivelių buvrttper- 
niestas tiltas, ir^’Ji^įąpreže 
platų pusratį, pasuko prie 
kranto, tenai, kur laukė jųjų 
valgiais apkrauti stalai, van
dens srovės, bėgančios iš kra
nų muilo gabalai, tabako krau
tuvės sU lentynomis, papirosų 
pakelių prikimštomis, minkšti 
guoliai, švarios paklodės, ra
mtis miegas.

Ir vis tik jų pirmrtsas klau
simas buvo:

—Jie užėmė Gichoną?
Taip, Gichonas buvo užim

tas.
Jie pasižiurėjo vienas į kitą 

apsiblaususiomis akimis ir vi
si galvojo vieną ir tą patį, ir 
kiekvienas žinojo kito mintis. 
Jiėnis jau nebeliko vietos gim
tojoj provincijoj, jų Ispanija 
dabar buvo toli, kitoj pusia
salio pusėje.

—O Madridas? — iškriokė 
Miguelis.

—Madridas laikosi! — suri
ko jam atsakydami.

Miguelis pažiurėjo į išvargu
sius savo draltgų veidus ir lė
tai pakraipė galvą;

—Mes turime dasikasti iki 
Port Bu; — pasakė jis ir štikte- 
lėjo žmonėms kateryje. — 
Mes norime patekti prie rubo- 
žiaus, prie Port Bu. Ar galite 
mus ten pristatyti?

Ir Tomas paskui jį pakarto
jo:

—Mes tutime dasikasti iki 
Port Bu .. • ir iš tert į Madrido 
frontą...

—Arba į Aragono, — tarė 
Pedro.

Jie daugiau negalvojo apie 
valgį ir patalus, tai vėl buvo 
žmonės, kurie hepasiduoda.
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Kasdien skaitydami 
‘^NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų. 

i. įi U ..... ..

Garsinkite “N-nose”

Karas dr nėkaras, o lietuviš
kų knygų skaitymo mėgėjai 
nenustoja skaitę. Lithuartian 
Book-of-the-Mohth Club ypač 
džiatigiasi, kad jų visi knygų 
užsakymai iš Kauno tuo tarpu 
yra sčkmiiigdi išpildomi. Jdti 
mėtai sukanka, kaip šis klubas 
1‘Upiiiasi peftradkti iš Lietuvos 
įdomių novelių ir apysakų ir 
iki šioliai šis darbas eina be di
delių kliūčių. Vpač džiugina 
faktas, kad Amerikoje gimu
sieji pradeda vis daugiau įdo
mauti lietuviškomis knygomis 
ir nfct stebisi, kadi lietuvių da
bartiniai rašytojai > gali juos 
taip UžintefėSUoti. i 1

Malonu yra dabar pranešti 
Visiems mėgstantiems praleisti 
laiką sU įdomia knyga, kad ne
seniai atplaukė iŠnietUVOs nau
joji komisijos išrinkta knyga 
kaiUBHisTAI, parašyta J. 
Grušo, šis be galo įdomus ro
manas supažindina mus su 
įvairaus tipo asmehimis. Do
mantą yra partijos sekretorius, 
iiolds ir energingas idealistas. 
Domantlenė yra savo rųšles 
teliškė, kuri mėgsta skrajoti 
po visas kavines ir po visus pa
silinksminimus, kuri mėgsta 
puošniai gyventi, ir kuri paga
liau užimponuoja vieną smar
kų, dar nevedusį karjeristą 
Murzą.

Kaip šių trijų svarbių asme
nų santykiai susinerplioja ir 
prie j kokių tragedi j ų prieina-

[ma, — tik tas, kuris perskai-* 
tys šį 400 puslapių romaną, pil- ’ 
flai tegalės suprasti.

KARJERISTAI yta knyga 
apie žmones, kurie iš gražių 
principų, paremtų tėvynės mei
lės Šukiu, Stato Sdvo karjeras. 
Tai yra knyga, kuri padaro 
stiprų įspūdį apie įvykius ir 
žmoųes, kokių, be abejonės, bu
vo galima rasti dar neseniai 
IdisVojė Lietuvoje. Kas ilori 
praleisti tikrai malonių Valan
dų su knyga, rekomenduojame 
įsigyti KARJERISTAI. Kaina 
tik 85 centai. Adresas: Lith- 
uanian Book-of-the-M.onth Club, 
129 West 88 th Street, New 
York, New York.

Komisija.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Tėiida Žiniai Apie. Paien- 

gihtiis.

^Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Klubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti ^NaUjienomsH dienus savo 
parengimų.’ Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
ŠOlrie kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. š; 
patarnavimą “Naujienos“ lei 

'kia nemokamai.

DR. STRKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu M45 SO, ASHLAND AVĖ, 
Ofiso vai.: Kuo 2 iki 4 ir nuo fl iki 8 

vak. Nedalioj pagal fiUsitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namu Teh PROSPEUT 1831

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE’
L JARUSŽ

PHYŠIČAt 
Therapy 

and MIDWlFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITŪSH, OPT.

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

telefonas YAltDS 2246 
Valandos riuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HfcMLOCK 7899 

14amųTęL yiNCENNES 5272 
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 it iiuo 7 iki 9

■!!! 110 iim B   U f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA; LAIDOJIMO (STAIGA

. . AMBULANCE
} DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telataiiu LAFAYETTE VtWl

-r 1 4 koplyčios visose
JL-J GL1 Chicagos dalyse

------------ ------------------ .. L . . Į ' ' ----------------

Klausykite musą radio programų Antradienio it Šeštadienio »gt- 
mečiaia, 10:00 ▼*!. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

ra POVILU ftALTlMlEItU

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas 
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, ktiris 

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. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Qfiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 VaL Vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
v * Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTlSTAl 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

BrauSij°S ,Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pet 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 ptietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos
niiiifiiiiiiiiiliiit/hiiiuniiiilKiiiii
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURlMfc 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSĖ
ii n t ii i iki n m 1111 ii ii i ili< 11 ■ i tom

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vėl. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
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

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
&319 Litiiafiiča AVėhite YARds 1139
, , ■ ■ ...---M...... .Į „—.M ■ ■/ ■ ............ , ;--- ----M

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street tel. Pullman 1270

Į ALBERT V. PETKUS
4704 fŠD; WeSterri Avenue Phone LAFayette 8024

l.i . l • t . . . . . 1 _. ..............■ ■ 2.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LituSiliCii AVėiiūfi Phone YARds 4908

1* ...u 1■,.... ... .  ...............Ai , ». t 1. II Į.JI.1,'1 ,į i

ANTHONY B. PETKUS
6812 S(b Westėrn Avė.
1410 South 40th Cdurt, Cicero

/—l...     .■ u., ;■ a .i

I’hone GROvehill 0142
Phdne Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califorhia AvėnUe Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Ualsted Street , YAIlds 1419

I. J . ŽOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

A

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

24(fo WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SĖELEY 7330
Namų telefonas BrunswiCk 0597

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

4 ir 7 iki 0
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. Ai Šimkus 
GYDYTOJAS Itt CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDUNSKJ
DANTISTAS 

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

Tei. Yards 6994 
Antrad., KetVirtad., PenktadiehJ 
4143 So. Archer Avė. 

lėk LAFAYETTE MM

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 6OUTH ASHLAND AVEi 

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 fcMfcl m rt MMh ■! rffootuiud* j,,--., ■

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sėkihadienikis 

—pagal sutartį
....... ■ * '■ !■ i- —- ■■ ■■ »■ 1 11 ■' m m f r •.

A. A. SLAKIS
v ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CĖNTRAL 1824 
Namų tel.-^Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — - 

8133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877 

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
3140 SO. HALSTED STREET 

Tėt VICtOry 2879

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE"
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Trečiadien., spalių 16, 1940
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Albertas Gangas.

Tokia smulkmena!
PERSIORGANIZAVO “VIENYBE”; IŠ LIE

TUVOS ATVYKO TUBELIENĖ, DEVE- 
NIENĖ, ŠEIMYNOS

traukiamais žodžiais jis papa* 
makojo sekliui, kaip įvyko už
mušimas. i

Kai po pusės valandos susi
jaudinęs ir išblyškęs tarnas

ŽINIOS Iš BROOKLYNO
Penktadienio vakare, spalių 

11 d., “Vienybes” šerininkų su
sirinkime padaryta keletas 
stambių pakeitimų. Rezignavo 
visas iki šiol buvęs Trečioko 
vad. direktorių tas. Vieton jo iš
rinkta nauja “Vienybes” leidėjų 
valdyba, į kurių įeina šie asme
nys: Ant. Mikalauskas, A. S. 
Trečiokas, Liet. Radio Dr-jos 
dir. Juozas Ginkus, D. Klinga, 
adv. W. F. Laukaitis iš Balti- 
morės, Jokūbaitis iš Long įs
iauti ir Juozas Tysliava iš N. Y.

Tysliava Redaktorius.

“Vienybes” leidėjų korporaci
jos prezidentu išrinktas Ant. 
Mikalauskas. “Vienybės” vy-! 
liausiu redaktorium pakviestas 
buvęs “Vienybės” dienraščio lei
dimo laikais red. J. Tysliava,

Tikrai Pilno Dydžio Maisto 
Produktai Jūsų DYKAI!
l ŽDIKKKIT LENGVU 

RIDU!
l’adčti greitai užaldlrbtl pi
nigų, rtA diionhi didelę * 
e’lę MAISTŲ. OROSKRIŲ. 
Ml'ILV. KTC. Tikrai pilno 
dydžio pakeliun-vertuH $5.00. 
Taip. VISIŠKAI DYKAI! 
Taniuta gali tapti mano 
Dylerhi uavo mieate Ir "pa- 
Hlpinlgaut”, rodant produk
tu* draugams ir kaimy
nams Ir gaudamas orderius 
dčl 200 kasdieninių reik
menų: Kavos. Arbatos. Špi
ce*, Muilų. Puošnumui Rei
kmenų. etc. Lengvai, nes eilė yra geros 
kokybės, puikios vertės Ir duodu bran
gias dovanas, nuostabius 1c išpardavimus 
Ir kitus Rargenų Specialu*.
NESIŲSK IT PINIGŲ. Sužinokite, kaip 
gulite uždirbti pinigų pilnu ar liuosu lųi. 
kn be patyrimo, kaipo Dyleris mano di
džios greitai parsiduodančių reikmenų ei
lės. JI MS Dl'ODV IR KREDITĄ! štai 
proga turėti nuosavų blxn|. Siųskite var
dų ir adresų DARAR. kad gauti eilę tik
rai pilno dydžio pakelių—VISIŠKAI DY. 
KAI. Veiklt dabar. ZANOL. 4375 Mon- 
mouth Avė., Cineinnati, Ohio.

kuris pastaruoju laiku redaguo
ja žurnalų “Lietuvą”, žurnalas 
“Lietuva”, kaip ėjo taip ir eis, 
nežiūrint to, kad J. Tysliava da
bar redaguos “Vienybę”. Jis re
daguos abu laikraščius.
Į Ameriką Atvyko 17 Lietuvių.

Sekmadienio rytą, spalių 13 
d., iš Lietuvos atvyko p-ia-Tu- 
beliene su dukrele, dr. Devenio 
žmona su dviem sunais ir duk
rele. Dr. Devenis Lietuvoje bu
vo areštuotas ir kur dabar esąs 
nežinoma. Atvyko apie 17 lie
tuvių, kurie uoste buvo pasi
tikti su dideliu džiaugsmu.

Brooklyno liėtuvių futbolo 
komanda pralošė prieš Manhat
tan “Makabi”, rezultatai 6—2.

Koncertas Spiauti.
Sekmadienį, spalių—Octdber 

20 d., įvyks didis Liet. Rad o 
Dr-jos koncertas, kuriame da
lyvaus žymios meno jėgos, kaip 
p-lė Jonė Žukauskaitė, solistė; 
Longinas Buinis, Jr., smuikinin
kas, dainininkės A. Maslauskai- 
tė ir A. Dragūnaitė; Tadas Šid
lauskas; Justas Jankus; Kazys 
Hoffmanas, Juozas Olšauskas ir 
kiti. Koncerto pradžia lygiai 
4:15 vai. po pietų, šokiai, ku
riems gros A. Jozavito Metropo
litan Badio Recording Orkestrą, 
prasidės po koncerto.

Vyt. Ubara.

Marks Krautuvės 
Švenčia Naujos 
Krautuves Proga

-—Dar ką nors liepsite, miste- spintą. Pastūmęs į šalį pinigus, 
ri Morisai! (jis rado paketą su savo popie-

Kamerdineris sustojo valan- riais ir įsikišo jį į kišenę. Ten 
dėliai ant miegamojo kamba- buvo padėta dar daug tokių pa- 
rio slenksčio. Džekas Morisas ketėlių. Jis norėtų paimti juos
neigiamai linkterėjo galva ir at 
sigulė patogiau pogalviuose.

vaikščiojo bute, ruošdamas jį, 
jis paklausė seklio, kuris buvo 
vienas kabinete:

—Tai kaip tamsta taip grei
tai radai, kas padarė nusikalti
mą?

—Tai buvo labai papiasta. 
Parkeris parašė Morisui laišką, 
kviesdamas ji ateiti pas jį va
kar vakare. Jis rašė rašinėle, 
kurios kaspinas buvo visai nau
jas. Mes tik nuvyniojome jį 
nuo velenėlio, — ir tuomet len
gva buvo 'gauti tekstą laiško, 
kurį gavo Morisas... Taip, tai 
visuomet tik smulkmenos...

Išvertė Arėjas Vitkauskas

3

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų ravi-

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Publie Llabi- 
Mtles.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki I vai. Sekmadieniais — 
nue I ryto iki 1 vaL popiet

Visos septynios Marks rūbų 
krautuvės šiomis dienomis 
švenčia naujos “super-krautu- 
vės” atidarymo progą ir kvie
čia visus chicagiečius tuo pa
sinaudoti. * ;

Per visą savaitę ne tik naujo
joj krautuvėj, 6409 So. Halsted 
St., bet ir kitose šešiose eina 
smarkus rudens ir žiemos se
zonams rūbų išpardavimas..

Pavyzdžiui, mergaitės ir mo
teriškės gali nusipirkti pilną 
apsirėdimui eilutę, f virkautą, 
sukneles, audeklinį kautą, pan- 
čiakas, pursą, pirštines ir skry
bėlę—viso 10 šmotų—už tik 
$59.90, sutaupydamos $45! Be 
to, kiekvienam ir kiekvienai 
pirkėjai bus duodama $10 ver
tės dovana jei pirks prekių už 
$25 ar daugiau. Ir vyrai nėra 
šiame išpardavime užmiršti. 
Jų irgi laukia bargenai!

Pamatykite Marks skelbimą 
šioje laidoje. (Skl.)

—rr

i

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS - 
T<l. Canal 8500

—Ne, dėkui. Dabar, kai aš 
atsiguliau, man galva beveik 
praėjo. Aš dar truputį paskaity
siu. Tam ta gali eiti į kino.

—Dėkui už laisvą vakarą, — 
atsakė kamerdineris uždaręs pa
skui save duris. Morisas atsklei
dė knygą ir ėmė skaityti. Skai
tė jis iki tol, kol išgirdo, kaip, 
išeidamas, tarnas užrakino įėji
mo duris. Tuomet jis apdėjo 
knygą į šalį ir paėmė iš po po- 
galvio laišką, kurį gavo rytą. 
Tame laiške tebuvo viso kelios 
eilutės. Jis perskaitė jį jau ke
lius kartus, o dabar ėmėsi jo 
vėl. Fredas Parkeris rašė man
dagiai, kaip visuomet, bet labai 
primyktinai, kad jis laukia jo 
šiandien vakare. Morisas matė 
prieš save, kaip Parkeris sėdi 
su savo pajuokiama šypsena 
prie rašomosios mašinėlės. To
kius “malonius kvietimus” jis 
rašė visuomet pats. Todėl, kad 
Parkeris turėjo svarbių priežas
čių, kad aplinkiniai kaip galima 
mažiau žinotų apie tai, ką jis 
daro ir ką priima. Jis turėjo la-
bai pelningą įmonę. Jis “darė
pinigus” iš - savo artimųjų ma
žų ir didelių paslapčių. Visą 
žmonių armiją laikė jis amži
noje skandalo baimėje ir tie 
žmonės mokėjo jam didelius pi
nigus. Daugelį žmonių, kurie 
buvo savo laiku turtingi, jis jau 
padarė elgetomis.

Tai jis vieną gražią dieną ir
sugavo į savo tinklą Morisą. 
Jau seniai buvo gandų, kad Mo-
rišo turtas įgytas taijisiais bu
dais, — bet niekas negalėjo nie
ko įrodyti. O įrodymai atsira
do Parkerio rankose! Ir tai bu
vo pelningu paragrafu. Morisas
pradėjo gauti bent du kartus 
per mėnesį laiškus, panašius į 
tą, kokį gavo šiandien. Ir jis ėjo 
pas Parkerį ir mokėjo...

Seniai jau Morisas pamany
davo apie tai, kaip Čia nusikra
čius kraujagerio valdžios. Bet 
nieko gero’ neateidavo jam į
galvą.. Ir tik palaipsniui atsi
rado jo smegenyse mintis, kaip, 
kartą ir visam laikui, nusikra
tyti tuo voru.

Jis išsiuntė šiandien savo tar
ną į kino, kad kelioms valan
doms pasilikti be priežiūros. Jis 
seniai jau atsigulė į guolį, skus
damasis nepakenčiamu galvos 
skausmu. O kai tarnas grįš, jis 
ras jį tvirtai miegančiu. Puikus 
alibi, jeigu jis bus jam rei
kalingas. Niekas nežinojo apie 
tą laišką, kurį parašė jam Par
keris. O šis jau niekuomet ne
pasakys, dėl labai svarbių prie
žasčių, apie tai, ko jis laukia.

Dėl atsargumo Morisas pali
ko šviesą savo miegamajame 
kambaryje. Greitai apsirengęs 
jis nežymiai išėjo į gatvę. Jis 
nieko nesutiko.

Po pusės valandos Morisas 
stovėjo prie išnaudotojo negy
vo kūno. Visa praėjo pagal pro
gramą. Parkerį pavyko apgauti 
tais gailiais prašymais, į ku
riuos jis paprastai atsakydavo 
pajuokomis. Paskui Morisas, 
kaip paprastai, nudavė, kad jis 
sutinka vėl mokėti, paklausęs, 
ar iš tikrų jų Parkeris turi įro
dymus, kuriais jis jam visą lai
ką grąso. Parkeris, kuris buvo 
įsitikinęs, kad pinigai beveik! jo 
kišeniuje, nuėjo prie spintos, 
kad parodyti lankytojui medžią* 
gą. Jis atsiseko į jį nugara. Ir 
tai nulėmė jo likimą. Vienas 
pašokimas ir voro kaklas jo 
rankose. Jis spaudžia jį, spau
džia... Nusivylimas ir, pyktis su
teikė jam ne žmoniškų jėgą..J

Kaį Morisas įsitikino, kad iš
naudotojas negyvas, jis apsimo
vė pirštines ir atidarė piniginę

taip pat drauge, —juk tai gry
ni pinigai. Bet negalima. Tai 
gali užvesti kuomet nors ant 
pėdsakų... Jis dar kartą atsigrį
žo į kambarį, — ąr nepaliko jis 
kokio nors pėdsako... Jis nerū
kė, negėrė vandens ir nelietė 
nieko kambaryje nuogomis ran
komis. Visa tvarkoje.

Kai Morisas grįžo namo, jo 
kambaryje buvo visa toje pa
čioje būklėje. Jis ramiai nusi
rengė, nušluostė dulkes nuo sa
vo kurpių, pakabino savo dra
panas į vietą ir atsigulė vėl j 
guolį. Jis ėmė rūkyti vieną pa
pirosą paskui kitą, kad peleni
nėje prisirinktų daugiau pelėnų. 
Paskui užvertė kelius puslankš- 
čius los knygos, kurią jis pra
dėjo skaityti kamerdineriui iš
einant.

Dar kartą apgalvojo, ar ne
užmiršo kokios nors smulkme
nos, — juk smulkmenos visuo
met užveda nusikaltimuose ant 
pėdsakų.

Kai tarnas grįžo, jis pamatė 
dar šviesą Moriso miegamaja
me kambaryje.

—Nuobodi knyga, — tarė jis,
-aš manau, ji padės man už-.

migti...
Morisuųpasirodė, kad jis nu

budo labai anksti. Jis išgirdo 
prieangyje balsą savo tarno, ku
ris ginčijosi su kažin kuo, at
merkė akis ir pamatė įeinantį 
pas jį nepažįstamą poną. Jis 
pasisakė esąs jam slaptosios po
licijos agentas.

—Aš atėjau phs tamstą dėl 
Parkerio bylos. Jis šiandien raS- . \ t
tas negyvas savo bute.

Morisą • taip-Air pritrenkė. 
Kaip? Nežiūrint visų atsargu
mo priemonių jo vardą kažin 
kodėl surišo su tuo užmušimu?
Ir žmogus, kuris taip ramiai 
apgalvojo užmušimą ir įvykdė 
jį taip šaltai;-.; tas žmogus stai
ga pajiljto baisų išgąstį dėl to, 
kas įvyko... Visas /jo įsitikini
mas, kad nusikaltimas negali 
būti ištirtas, subyrėjo. Ir nu

Sutaupote

$99.55

$59.90Visi 10 tik

2 95
1.95 
2.00

$50.00
19.95

, 7.00

vinį lo Rck

DAVĘ 
Gulinate 
Viską

Elokt riki
ui* Laik
rodis Rcg. 

$10. Su nors 
$25 pirkiniu

Furknuta* .... 
Auilek. Kimia* 
' Sukite* ........

Skrybėlė .........
Gružus l’ursas 
Virstinaitės 
'Z pr. Dančiukų

Vertybių celebracija — -pinigų taupymo |vy- 
ds vertas mylių kelionė* — musų nauju 
‘Huper-krautuvč” 0409 So. Halsted St.

->6409 S- Holsfed Street 
•.■. < i ’ *ii i. . ■ 4736 S. Ashland Avenuc

<?• N^***xf.' • > 'I d ■ W. ■ 26fh S. t r e e t
3119 Lincoln Avenue 6306 W. Cermak Rood
1654 W. Chičac|o<Avenue 32 W. Washinqton Street

UNIVERSAL

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’
RAŠTINE

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra. pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3%% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

CHICAGO, ILL.

EGG ................................ $6.00
NUT .......................   $6.00
LUMP ......................   $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 WEST 47th STREET

TYPEWRITER

Rentai Applied on Purchase
WAGNER

Typewriter Sales and Service 
3712 SO. WESTERN AVĖ.

Phone LAFayette 3534

ĮSTEPHENQ
k-*_M U S I C—

S T U D I O 
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 Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY »066

MADŲ 
KNYGA

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

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

1739 South Halsted Street 
Telerphone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy. s
Entered as Second Class Matter 

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

i

$8.00 
4.0C 
2.0Č 
1.5C

.75
3c 

18c 
75ė

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ......... ...
Pusei metų .............. .........
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija .....  .....
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ........ ................. $5.00
Pusei metų ............   2.76
Trims mėnesiams .................  1.50
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui ______    .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .1____     $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ____    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu.

Karas ir Amerikos žmonių nusistatymas
Pasaulio įvykiai keičia Amerikos žmonių nusistaty

mą karo klausimu.
Kai pernai Europoje prasidėjo karas, tai Amerikoje 

visai mažas nuošimtis žmonių buvo linkęs teikti Anglijai 
ir Prancūzijai kiek didesnę paramą ginklais ir amuni
cija. O apie militarinę pagalbą tai ir kalbos negalėjo būti.

Buvo įrodinėjama, kad pirmame pasauliniame kare 
Amerika skaudžiai nudegė nagus, begelbėdama demokra
tiją nuo kaizerio pasimojimų įsigalėti Europoje. Tada 
Amerika faktiškai buvo panaudota tam, kad galėtų iš 
ugnies anglams ir prancūzams ištraukti kaštanus.

Kai karas pasibaigė, tai Amerika, kaip sakoma, pa
siliko su tuščiu maišu: ji paskolino įvairioms Europos 
valstybėms kelis bilijonus dolerių, kuriuos vargu kada 
beatgaus. Tos karo skolos pasiekė net 11 bilijonų dolerių. 
Ir daugiausia Amerikai įsiskolino Anglija ir Prancūzija.

Kadangi Europos valstybės viena po kitai atsisakė 
skolas mokėti, tai Amerikos žmonėse vis labiau ėmė įsi
galėti izoliacijos dvasia. Nusistatymas buvo toks, kad 
tegul Europa sau žinosi.

Hitlerio žaibo karas Lenkijoje privertė Amerikos 
žmones kiek susimąstyti. Bet kai po to kelis mėnesius 
vakarų fronte neįvyko “nieko naujo”, tai visi pradėjo 
kalbėti apie “keistą karą”. Atrodė, jog rungtynės baig
sis lygiomis, nes naciai nepajėgs per Maginot liniją pra
simušti.

Bet štai pavasarį Hitleris ir vėl pradėjo žaibo karą 
prieš Olandiją, Belgiją, Luksenburgą ir pagaliau Pran
cūziją. Kelių savaičių bųvyję tos Valstybėš jikd sutriuš
kintos ir pasidavė naciams.

Hitlerio pasisekimas karo lauke ir pakartotinas pa
reiškimas, jog po karo ne tik Europa, bet ir visas pasau
lis turės nusilenkti nacių dominavimui, privertė Ameri
kos žmones pakeisti savo nusistatymą.

Amerikos viešosios opinijos instituto surinkti davi
niai rodo, jog nusistatymas karo klausimu žymiai paki
tėjo nuo to laiko, kai Prancūzija pasidavė Hitleriui. Dau
gumas amerikiečių laikosi tos nuomonės, jog nuo galuti
nio Europos pavergimo Hitlerį sulaiko Anglija. Jei na
ciams pasisektų nugalėti tą paskutinę kliuvinę, tai Euro
poje butų sunaikinta visokia laisvė.

Štai kodėl daugumas, amerikiečių stoja už tai, kad 
Anglijai butų teikiama visokeriopa parama, nežiūrint to, 
jog su tos paramos teikimu gali būti surišta rizika į ka
rą įsivelti. Pasak Dr. George Gallup, kuris vadovauja 
kalbamam institutui, tokio nusistatymo laikosi 52 nuo
šimčiai Amerikos žmonių.

Bendrai, sako, Dr. Gallup, pakilo ir žmonių karin
gumas. Kai Japonija atvirai susidėjo su naciais bei fa
šistais ir pradėjo grūmoti Amerikai, tai stojančių už ka
ro paskelbimą nuošimtis pašoko iki septyniolikos.

Tie faktai rodo, jog izoliacijos šalininkų įtaka labai 
susilpnėjo. Amerikos žmonės vis labiau pradeda įsitikin
ti, jog laikytis nuošaliai nuo pasaulio įvykių nėra gali
ma. Juo labiau, kad diktatoriai visai nesivaržydami kal
ba apie totalinės santvarkos įvedimą ne tik Europoje, 
bet ir kituose žemynuose*

Ameriką, kad toji laikytųsi vadinamosios “džentelmeniš
kos sutarties” ir nebandytą pravesti diskriminacinio pa
tvarkymo, kuris būtų nukreiptas prieš japonus.

Dalykas toks, kad tuo metu kongrese buvo sprem 
džiamas bilius, kuris siekėsi suvaržyti japonų ir kiniečių 
įvažiavimą | šią šaĮj* Iki to laiko galiojo vadinamoji 
“džentelmeniška sutartis”, pagal kurią Japonija pasiža^' 
dėjo sulaikyti savo gyventojus nuo važiavimo į Jungtines 
Valstijas. > ,

Kongrese dėl to biliaus nuomonės buvo pasidalinu
sios. Galima buvo tikėtis, jog* bilius bus atmestas ir pra
tęsta “džentelmoniska sutartis”, juo labiau, kad tiek pre
zidentas Coolidge, tiek tuolaikinis valstybės sekretorius 
Hughes į kalbamą bilių žiurėjo neigiamai.

Bet Japonija, kaip sakoma, visą biznį t sugadino. Kai 
ji įteikė Amerikos vyriausybei notą, jog kalbamo biliaus 
priėmimas gali turėti °rimtų pasėkų”, tai kilo toks pa
sipiktinimas, jog svyruojantis atstovų butas ir senatas 
bilių priėmė didele balsų dauguma. Senate už biliaus pri
ėmimą pasisakė 76 prieš 2, \

Iš visko atrodo, kad tokio pat likimo susilauks ir da* 
bartinis Japonijos blofas. Į Matsuoka grūmojimus Jung
tinių Valstijų vyriausybė atsakė tokia kalba, kurią japo
nų militaristai labai gerai suprato. Visiems Amerikos pi
liečiams, kurie gyvena Japonijoje ir kitose pavojingose 
srityse, liko įsakyta grįžti namo*

To įsakymo reikšmė yra tik viena: jei Japonija no
ri karo, tai Jungtinės Valstijos yra pasirengusios.

Taip japonai ir suprato. Dabar jų karingoji vyriau
sybė teisinasi ir įtikinėja, jog su naciais ir fašistais sip 
darytoji sutartis visai nėra kreipiama prieš Ameriką. 
Girdi, Japonija nori su Amerika palaikyti kuo geriausius 
santykius.

Aišku, kad Japonija pakeitė savo toną dėl to, jog ji 
yra silpna ir iki ausų įklimpusi Kinijoje. Dabartiniu lai
ku kariauti su Amerika jai butų saužudystė.

- ’ f •

Japonija ir Prancūzų Indo-Kinija
i r

(Tęsinys)
Prancūzai pavertė Indo-Kini- 

ją visai nebloga savo produk
tams rinka. Daugiausia parduo
davo ten tekstilės gaminių. Ne
mažai taip pat siųsdavo įvairių 
mašinų bei chemikalų. Tuo tar
pu to krašto eksportas vyriau
siai susidėjo ry|įų, kąučuko 
ir įvairios žalih vos'.jSfe* dalykai 
buvo daugiausia siunčiami į 
Singapūrą, Kiniją ir kitas pa
saulio dalis. Nepaprastas darbo 
jėgos pigumas leidžia Indo-Ki
nijos pramonei konkuruoti net 
su japonais. Todėl didesnė da
lis prekių eksportuojama iš In
do-Kinijos į Azijos rinkas*

Iki pat karo Indo-Kinija dau
giau nei pusę įvairių prekių 
pirkdavo iš Prancūzijos, o jai 
parduodavo tik apie 23 nuošim
čius savo užsienin išvežamų 
prekių. Indo-Kinijos prekyba 
su Jungtinėmis Valstijomis bu
vo labai menka.'

...... ». » » *
Taip sakant, visam Indo-Kini

jos ekonominiam gyvenimui 
gaires nustatydavo grupė finan
sinių koncernų* kurie palaikė 
glaudžius ryšius su prancūzų 
bankais bei stambiąja pramone* 
Tų finansininkų pryšakyje sto
vėjo O. Ombergas, kuris kon
troliavo Indo-Kinijos pramonę. 
Faktiškai jam priklausė šimtai 
įvairiausių įmonių. Kontroliavo 
jis ne tik įmones, bet ir bankus* 
Nu6 jo'priklausė taip pat ir 
vietos spauda: stambesnieji lai
kraščiai buvo jo finansuojami 
ir leidžiami.

Blofas neišdegė
Su didžiausia pompa buvo paskelbta sutartis,., kurią 

pasirašė Vokietija, Italija ir Japonija. Pasauliui buvo 
pranešta, kad tos valstybės yra pasiryžusios įvesti Eu
ropoje, Azijoje ir kitur naują santvarką, ir jei kas ban
dys tam pasipriešinti, tai bus sutriuškintas. Girdi, tos 
trys valstybės turi 250 milijonų gyventojų ir 20 milijonų 
apmokytų kareivių. Prieš tą jėgą niekas negalės atsilai
kyti. \

Yosuke Matsuoka, Japonijos labai karingai nusitei
kęs užsienių reikalų ministras, pradėjo Amerikai grūmo
ti, kad ji nesikištų į Azijos reikalus, jei nenori i karą

Aišku, kąd tai buvo blofas, kuriuo Japonija ir jos 
naujieji talkininkai susimetė Ameriką nugąsdinti ir at
baidyti nuo teikimo paramos Anglijai.

Japonija, rodosi, turėjo progos netolimoje praeity
je įsitikinti, jog Amerika nėra linkusi prieš tos, rųšies 
blofus nusilenkti.. Kaip žinia, 1924 m. Japonija įspėjo

Indo-Kinija yra nepaprastu! 
turtingas kraštas, šiaurinėje jos 
dalyje, kurią sudaro Tenkinas 
ir iš dalies Anamas, dauginusia 
yra auginami ryžiai. Ryžių lau
kai ten sudaro apie 75 nuošiin- 
čius visos: dirbamos žemės. Be 
to, ten yra auginama medvilnė* 
cukraus nendrės ir kiti tropikų 
augmenys. Tinkamos ganyklos 
ir pfevos suteikia galimybes Au
ginti raguočius, ypačiai buivo
lus, kurie eksportuojami į Ki
niją, Filipinų salas bei kitus 
kraštus, šiaurinė dalis yra tur
tinga ir gamtos ištekliais. Pa- 
Vyzdžiui, ten randama labai 
daug antracito, geležies rudos, 
švino ir cinko. ’ ‘ ’

Cehtralineje Indo-Kinijos da
lyje auginama arbata, cukraus 
nendrė, tabakas, kukurūzai,

St. Miščikas-žieitiys

Antro pasaulio karo 
metines praleidus..

-—-- — . -—" '

medvilnė ir kiti augmenys. Kal
nuose randama daug geležies 
rudos ir kitokių mineralų. Pa
kraščiuose (Įąug anglies, aukso, 
Vario ir kitokių kasyklų.

Pietinė Indo-Kinijos dalis, į 
kurią įeina Kochinchina, Kom- 
bodži ir ’Laos, pasižymi nepa
prastu derlidgumu. Jokiame ki
tame krašte neuždera taip ge
rai ryžiai, kaip tenai* Ten taip 
pat randasi didelės kaučuko 
plantacijos. , Be to, ten auga 
medvilnė, tabakas, pipirai, pal
mės ir t.t. Vakarinėje dalyje 
auginami raguočiai, kurių dide
lis kiekis yra eksportuojamas 
į kitus kraštus. Nemažas gyven
tojų skaičius (verčiasi žuvavhnu. 

» » »
žodžiu sakant, Indo-Kinija 

yra viena turtingiausių prancū
zų kolonijų. Ir ne tik turtin
giausių, bet ir pelningiausių. 
Prancūzai ten turėjo puikią rin
ką savo pramonės gaminiams. 
Finansininkai buvo investavę 
milijonus frankų į Indo-Kinijos 
pramonę ir plantacijas. Tie in- 
vestmentai buvo labai pelningi. 
Kadangi kraštas, palyginti, bu
vo visai mažai išvystytas, tai 
ateityje prancūzai butų turėję 
dar daugiau naudos ir pelno.

Tačiau Prancūzijos susmuki- 
nias davė progos Japonijai įkel
ti koją į Indo-Kiniją. Geruoju 
ar bloguoju japonai yra pasiry
žę tą kraštą iš prancūzų visiš
kai paveržti, o vėliau dar la
biau savo ekspansiją praplėsti.

Sudarę sutartį su Hitleriu ir 
Mussolini, dabartiniai Japonijos 
valdovai ėmė labai smarkauti ir 
sukauti apie įvedimą Azijoje 
naujos santvarkos. Tačiau Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų nusi
statymas truputį atšaldė* japo
nų įsikarščiavimą, nes jie pa
matė, kad šį kartą vargu jiems 
pasiseks blofas.

Kas gali atsitikti Tolimuose 
Rytuose, tai toks klausimas, į 
kurį niekas negali duoti - tiks
laus atsakymo* Vienok jau ir 
dabar galima tvirtinti, kad 
prancūzų viešpatavimui Ifido* 
Kinijoje prasidėjo sutemos.

(GALAS)
», A • - . ( \
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kaip visur, taip ir čia vien 
spekuliuojama žodžiais, vienaip 
kalbama, kitaip daroma. Nei 
Vokietija, nei Italija nenori tei
singesnio žaliavų padalinimų, 
bet jų monopolio ir jeigu norė
tų teisingesnio turtų padalini
mo, pasauliui nebūtų ko džiū
gauti, nes tuo dar nepasibaigtų 
pasaulio Vargai* nes tik kai ku
riose pasaulio dalyse suplevė
suotų kita vėliava, bet tų tau
tų gyvenimas ne kiek nepage
rėtų, Jie pasiliktų, kaip buvo 
vergai.

Tai ar šitas vokiečių karo lai
mėjimo noras yra išganymas 
pasauliui? Nieko panašaus, tai 
tik persigrupavimas senais pa
matais, tik pagrindan padėjus 
dar žiauresnius žmogaus žmo
gumi išnaudojimo principus.

Nei viena kariaujanti valsty
be nežada nieko gero laimėji
mu, nes šio karo laimėjimas, 
kurios pusės bebūtų, nebeiš
spręs pasaulio problemų ir ne- 
besumažins karo pavojaus atei
tyje, bet atsižvelgiant į karo 
tikslus, kuriuos tik ką nusa
kiau, reikia laukti karo prasi- 
plėtimo, nes kaip Vokietija, taip 
visos pasaulio galingos valsty
bes siekia žaliavų monopolio ir 
tą monopolį kol kas gali įgyti 
vien karo veiksmais, bet lygiai 
nei viena nenorės to monopo
lio kitai suteikti ir kuomet ku
rios nors valstybės reikalai, dėl 
tų pat žaliavų, bus pavojuje, 
ana įstos karan. O kadangi, 
kaip anksčiau sakiau, nei vie
nos galingos valstybės rubežiai 
nesibaigia kurio nors kontinen
to rubežiais, interesai yra taip 
susipainioję, jog turime laukti 
visų valstybių įsikišimo šiose 
naujose ...dalybose, kurios taip 
nevykusiai buvo užsibaigę pra
ėjusiame kare.

Gi šiandien trys galiūnai: Š. 
Amerika, Japonija, Rusija dar 
tose dalyse aktyviai nedalyvau
ja. š. Amerika laukia tvirtinda- 
mosi, ruošdamosi tarti svarų žo
dį ateityje, kuomet bus jau ne
išvengiamas jos žodis pasaulio 
lygsvarai atstatyti, Japonija įsi- 
vėlus Kinijoje šiandien pama
čius geresnius grobius, atsisto
jo grįžkelėje gi Rusija, naudo
damosi kitų peštynėmis, grobia 
ką gali laukdama progos taip 
pat tarti savo žodį netolimoje 
ateityje. Iš šių trijų galiūnų, 
kiekvienas nori įsikišti į Euro
pos karą paskutinis, kad galė
tų, anot, diplomatų, naudoda
mosi savo jėgomis padiktuoti 
taiką visiems, bet visų intere
sai yra tiek susipainioję, kad 
negali žinoti ar aplinkybes ne- 
įvels jas anksčiaus, kad nepasi
vėlavus prie grobio dalybų*

Rusija laukia Amerikos susi
kirtimo stl Japonija* gi Ameri
ka laukia to pat iš Rusijos ir 
abidvi, nukreipusios savo žvilg
snį į prancūzų Indokiniją, tiki
si, jog čia Vienos kurios valsty
bes kantrybė truks ir turės įsi
kišti. Bet netikiu. Rusai jeigu 
kišis japonams Indokinijon 
briaujanties, tai įsikiš tik netie
sioginiai Užsiundydami ir palai
kydami kiniečius, kuriuos pa
siųs ten pat lenktyniuotis su ja
ponais, gi amerikiečiai, matyt, 
galvoja tą patį ir priedo turi 
dar anglus, k.Urie taip pat ne
pakęs japonų kišimosi, gi ang
lams pasipriešihus ir japonams 
nenusileidus, tiesa, gali pirma 
įsivelti š. Amerika ir Rusija lai
kytis nuošalyje laukdama pro
gos griebti kur nors kraštelį ar
ba paskelbdama Kinijos prijun
gimą prie SSSR. . .

Bet amerikiečiai tai supranta 
ir yisa darys* ką<i ne jie pirmu
tiniai pasikarščiuotų prieš ja
ponus* aiitta, japonai matyda
mi šį pavojų, gali taip pat su
silaikyti.

Ąfcttąs> gaisro plėtimosi .taš

kas — Artymieji Rytai su savo 
naftos šaltiniais.

Labai klysta tie, kurie galvo
ja, jog vokiečiai negali jau šian
dien užimti Anglijos salas. Vo
kietija tą dieną, kuomet mė
gins užimti Anglų salds, nors 
ir su dideliais nuostoliais, už
ims.

Nepagelbės anglams nei 50 
naikintuvų, kuriuos neseniai 
gavo, nei kita pagalba, nes 
kiečiai ims anglus visomis 
ro priemonėmis ir paims, 
kyla tuomet klausimas: tai 
dėl jie neima?

Tai gal jau butų atskiras 
klausimas ir atskiras straipsnis, 
bet kadangi palietėme, 
trumpai panagrinėkime.

Paimti Anglijos salas, reiškia 
panaudoti visą turimą jėgą ir 
nors tikėtis laimėti šį mūšį, gan 
rizikinga. Rizikinga dėl dviejų 
dalykų:

1) dėl priemonių, norint grei
tai užimti;

2) dėl nepaprasto išsekimo 
jėgų, kurios gali būti labai ka
tastrofiškos patiems vokiečiams 
atmenant, jog tuo karas visgi 
nepasibaigs.

Greitai užimti Anglijos salas, 
reikia ne tik panaudoti geriau
sias kariuomenės dalis ir tikėtis 
didelių nuostolių, bet reikia ir 
pavartoti naujus puolimo meto
dus, kad laimėjimas butų ga
rantuotas.

Tai pasiekti, reikia pavartoti 
nauji ginklai, iki šiol nevartoti, 
bet kurie savo žiaurumu ir ga
lingumu nustebins visą pasaulį. 
Reikia pirma išnaikinti bent 
pusę Anglijos gyventojų, galin- 
čių priešintis. Iš žinomiausių 
tos rųšies ginklų yra nuodija
mosios -dujos. Be jų vokiečiai 
neapsieis, jei nutars anglus nu
galėti jų salose trumpiausiu lai
ku.

Bet ši lazda turi du galus. 
Niekam nepaslaptis, jog tiek 
anglai, tiek vokiečiai žino, kad 
svarbiausias mušis turi įvykti 
jų saloje ir matydami, kad šis 
mušis pralaimimas, nepasigailės 
nieko, tuo labiau, kad iš anglų 
visų buvusių karų metodų ne
sunku nuspręsti, jog anglai kra
štutinumo atvejuje, su jokiais 
principais nesiskaito ir nutars, 
kad nei man, nei tau ir gali 
taip tygiai, jei ne smarkiau, pa
vaišinti Vokietiją dujomis, kad 
salų užėmimas bus ne laimėji
mas, bet pralaimėjimas.

Jei imti salas įprastais, mums 
žinomais metodais, vokiečiai tu
ri nutarti tam tikslui atiduoti 
paskutinį lašą savo naftos ir 
geriausius vyrus.

O tai padaryti, butų tas pats, 
kaip sovietų filmoje “Petras 
Didysis” antroje dalyje, kur 
vienoje scenoje, kuomet ‘Petras 
lankosi Vokietijoje, jam filoso
fas Leibnicas sako: “Slavų už
duotis turi būti veržtis į rytus” 
į ką įsiutęs Petras I-as atsako: 
“Norite rusų kaulais išgrįsti ke
lią vokiečių pirkliams? Ar ne?”

Panašioje situacijoje atsidur
tų vokiečiai išsiaikvoję Anglijos 
salų užėmime, nes nugrįstų sa
vo kaulais kelią kitiems ir atsi
durtų tokioje padėtyje, jog pri
klausytų nuo vienų rusų.

Tai puikiai vokiečiai žino ir 
šitokios klaidos nepadarys*

Kas tuomet lieka? Kada gi 
pagaliau šis karas pasibaigs? 
Nejaugi visą laiką taip ir tę- 
šysis bombarduodami vienas 
kitą ir neidami prie karo pabai
gos?

Kažkas panašaus galima nu
manyti iš paskutinių kalbų, o 
ypač iš Hitlerio pranašav'mų, 
jog jis pasiritošęM dargi penkis 
metus kariauti.

Bet to negali būti, kaip Vie- 
ulėms, taip kitiems ilgas karo 
užtęsimas gręsia vidaus suirutė
mis ir vienas kito kantrybę ilgų į

vo- 
ka- 
bet 
ko-

bent

metų karu negali mėginti ir tuo 
keliu laukti laimėjimo. Jei tai 
gali daryti bent iš dalies anglai, 
tai neįmanoma Vokietijai ir 
Vokietijai tenka ieškoti greites
nės išeities.

Kur?
Daug kelių, bet kuris tikriau

sias sunku kam nors nuspėti, 
kuomet patys užinteresuoti (vo
kiečiai) suka galvą ir negali nu
tarti.

Bet išspręsti šį klausimą vo
kiečiai turi ir ieško patogiausio 
kelio.

Vienas svarbiausių klausimų 
yra nafta, tas puikiausias ir 
reikalingiausias karo vitaminas.

Kaip spėjama, vokiečiai turi 
naftos atsargos dargi devy
niems mėnesiams, jei karo tem
pas nebus padidintas, bet jį pa
didinus, jos naudojimą pavarto
jus plačiau, užteksią, girdi, tik 
keturiems mėnesiams.

Gal ir perdaug pesimistiniai 
apskaičiavimai, vokiečiai turi 
daugiau ir tikiu, jog kol kas jie 
daugiau gauna, negu suvartoja 
ir tokiu budu ne tik neturi im
ti iš atsargos, bet ir gali šį tą 
atidėti, bet juk toks ekonomiš
kas vartojimas kare negalimas 
ir reikia visuomet turėti tiek, 
kad dar liktų daugiausia nau
dojus.

Ir nors vokiečiai gerai supra
to, kad Balkanų klausimo judi
nimas labai pavojingas, turėjo 
tai pajudinti, nes rusai, užėmę 
Besarabiją prisiartino per daug 
arti prie Rumunijos naftos šal
tinių ir sprendžiamame mo
mente gal juos užimti įgydami 
tuo pat labai svarbų ginklą vo
kiečių privertimui klausyti sa
vęs.

Ir vokiečiai, kad galutinai 
visgi dar nesubyrėtų Rumunija, 
pareikalavo savo sąjungininkei 
Vengrijai atiduoti tik šiaurinę 
Transilvanijos dalį, kuo vokie
čiai siekė dviejų tikslų: prisi
artinti bent dešimčia kilometrų 
arčiau už rusus prie svarbiau
sių'rumunų naftos šaltinių (Pe

atsparesnę jėgų prie Karpatų 
kalnų ties Bukovina, kur tiek 
rusų kraujo pralieta praėjusia
me kare, bet kurių visgi nega
lėjo peržengti rusų caro kariuo
menė.

Vokiečiai įsakys vengrams 
tuojau toje vietoje pastatyti sa
votišką Siegfriedo liniją ir bū
ti pasiruošusiems, kilus dides
niems neramumams Rumunijo
je, užimti Peatra naftos šalti
nius.

Bet tai tik laikinas ir nereik
šmingas išsigelbėjimas iš grę
siančio pavojaus. Rumunija su 
visais savo naftos šaltiniais ncr 
gali patenkinti visų vokiečių 
karo mašinos reikalavimų šių

Jų nepakanka. Vokietija visvien 
naftos atžvilgiu pasilieka pri
klausoma nuo rusų, kas jai nie
ko gero nežada ir kuo, beabe- 
jo, rusai, kada nors pasinaudos, 
jei tik pasitaikys proga.

Iš to nesunku padaryti išva
da, kad karas taip greitai ne tik 
nepasibaigs, bet gali į jį įsivelti 
daugelis kitu valstybių, ir svar- 

iki 
nei 
ka-

blausia, jog vokiečių visi 
šiol pasiekti laimėjimai jos 
kiek nepriartino prie pačio 
ro laimėjimo.

Ir todėl atšventus metines
Įima kalbėti vien apie tolimes
nio karo linkmę, apie galimus

ga-

ne apie taip laukiamą taiką.
III.

Kadangi vokiečiai ne tik pra-

bet visą laiką buvo puolikais, 
ir šiandien jiems priklauso to’i- 
mesnis karo vedimas, nes ang
lai nėra tiek stiprus, nežiūrint 
jų ministerių išdidžių kalbų, 
kad galėtų bent už metų pradė
ti kur nors puolimą savo ini
ciatyva, jiems ir toliau pasilie
ka vien gintis.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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Į Apie Įvairius Dalyklis |
AUGALU PASAULIO GYVENIMAS

Meksika, 'Pietų Amerika ir 
dalinai Australija daugiausia 
pasižymi nepaprastu augalų 
gausumu.

Afrikoje gausiai auga ypa
tingi cukraus medžiai. Vietos 
gyventojai tuos medžius vadi
na mrahmos dovana. Medis iš
auga gana didelis, su labai 
daug Šakų ir šakelių. Du kar
tu per metus mrahmos medis 
žydi. Vos tik nukrinta žiedai, 
šakučių viršūnėse žiedų vieto
je prisirenka tirštų sulčių. Sul
tys per keletą dienų apsitrau
kia blizgančia plėvele. Tuomet 
medis atrodo nepaprastai gra
žiai ir vilioja į save žmones, 
paukščius ir vabzdžius. Mažus 
saldžius pumpuriukus renka 
čiabuviai. Tai lyg kokie saldai
niai, labai mėgiami vaikų ir su-

MADOS

No. 4392—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44 ir 46.

augusių. Tačiau šios mrahmos 
uogos labai greit tampa nuo
dingos. Saldumas virsta aštriu 
kartumu ir išleidžia iš savęs 
nebemalonų kvapą. Tuomet 
nuo mrahmos medžio šalinasi 
visokia gyvybė. Vietos gyven
tojai mrahmos uogas tinkamu 
laiku valgo, o vėliau vartoja 
medicinai ir kitokiems reika
lams. Po keleto 'dienų uogos 
susprogsta ir sprogimo vietoje 
išleidžia naujas šakutes.

Rytinėje Indijoje vešliai kles
ti palme, iš kurios teka balti 
syvai. Juose yra apie 8—10% 
cukraus. Gyventojai palmės ka
miene įrėžia skyles, kaip pas 
mus beržui ar klevui, ir teki
na. Per vienerius metus pri
bėga keliolika kilogramų syvų. 
Palmės gali kokius 25—30 me
tų būti nuleidžiamos, todėl vie
tos gyventojams duoda didelio 
pelno. Tik beda, kad tos pal
mės gana sunkiai išauginamos 
ir iš pradžių reikalauja labai 
didelės priežiūros.

Himalajų kalnų pietų šlai
tuose auga valgomieji medžiai 
malino. Patys medžiai nevalgo
mi, skanus tik jų žiedai. Vos 
tik medžiai sužydi, kaip sąran
čiai užpuola juos žmonės ir 
nuskina visus žiedus. Nuo vie
no medžio priskinama kelios 
dešimtys kilogramų žiedų. Žie
dai yra 
ir pilni 
valgomi 
ka košė

nj syvų davinį, įgaudavę kaž
kokį nujautimą aiškiaregystę. 
Apie tai yra užregistruota dau
gybė atsitikimų. Išgėręs kaktu
so syvų žmogus pasako, kas 
yra kitame kambaryje už sie- 
rios; pamato, ką kas turi kiše
nėje, ir t. t. Todėl syvai buvo 
laikomi stebuklinga dievų do
vana, Vėliau botanikai ištyrė, 
kad tai ne koks stebuklas, o 
nepaprastas syvų nuodų veiki
mas. Tie nuodai labai veikia 
pasąmonę, padaro egzaltuotą 
žmogaus dvasios būseną. Pa
stebėtina, kad i tokie aiškiaregiš- 
kumo 
pirmą 
Antrą 
tiems
dėsnio veikimo.

Afrikoje, Rehelo ir Nilo upių 
aukštupių rajonuose, Ugandoje 
užtinkamos keistų akacijų gi
rios. Akacijų spygliuose labai 
mėgsta veistis tam tikra vabz
džių rųšis. Vabzdys prakerta 
spyglyje skylutę, įleidžia į ją 
kiaušelį ir palieka, 
prasikala gyvis 
minta spyglio 
mase. Spyglys 
Papūtus vėj ui,
girsta savotiškas švilpumas. Ka
dangi išėstais viduriais spyglių 
esti milijonai, tai vėjuotame 
ore akacijų girios, atrodo, ver
kia, dejuoja... Atrodo, kad tai 
tikrai dvasių pilni miškai. Vie
tos gyventojai akacijų girių iš 
tikrųjų dar ir dabar privengia

simptomai esti tik pas 
kartą syvų ragavusius, 
kartą syvų ragaujan- 

nebepasireiškia tokio di-

Ilgainiui 
ir kol išauga 
viduje esančia 
lieka kiauras, 

akacijoje pasi-

Kokybės Anglys—Pigiai 
SPECIALI PASIŪLA

PEČIAMS ALIEJUS
Tik Iki Spalių 31, 1940

Pečiams C V?
Aliejus, Ii ' ** 
galionas C
Perkant .po 150 ga
aukštesnės mažesniais kiekiais.
Oil Drums *1.75
Cunninghani & Co.
5113 S. HALSTED STREET

BOUlevatd 2698-2699 ____

Regular ■Ku
pečiams JT u 
Aliejus, B 
gal........ ■

.: kainos biskį

gana maistingi, saldus 
savotiškų riebalų. Jie 
žali, verdama savotiš- 
ir rauginant daromas

svaiginąs gėrimas. Šio medžio 
žiedai maitina tūkstančius ne
turtingų indų, be to, duoda ne
mažo pelno.

UŽEIKITE! PAS’
PETE YOUNG

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

SCIILITZ ALUS 
82nd ir Kean Avenue 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

y

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę 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 paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 1739 
So. Halsted SU Chicago, IU.

šie syvai sukietėja į 
tačiau pašildžius sti- 

ir vėl esti lengvai 
Ilgose kelionėse in- 
maistas esti niekuo

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

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted SU Chieago, HL

ataftjsti ma* paryniį No.

Pietų Amerikoje, Amazonės 
ir Rio Negro upių srityse, kur 
pasaulio nematę primityvų gy
venimą gyvena girių indėnai, 
kur baltojo koja vargu yra 
daugiau kaip porą kartų įžen
gusi, auga medis, duodąs labai 
maistingus syvus.

Indėnai šiais syvais daugiau
sia ir minta. Iš medžio teka 
tirštas syvas, beveik kaip me
dus. Ištirpintas medžio medus 
netenka saldumo, virsta savo
tiškais maistingais riebalais, 
kurie ne tik negenda, bet ir 
lengvai virškinami. Ilgiau sto
vėdami 
akmenį,
minkštėja 
valgomi, 
dams šis 
nepakeičiamas.

Meksikoje, netoli Jucatano, 
dar ir dabai* retkarčiais užtin
kamas nepaprastas kaktusas, 
turįs paslaptingų sulčių. Nukir
tus augalą, iš kamieno išbėga 
keliolika lašų sulčių. Išgėrus 
keletą lašų, žmogų užvaldo 
keistas svaigulys, noras ypatin
gai daug kalbėti. Vietiniai gy
ventojai kaktuso syvais svaigi
nasi ir vartoja juos religinių 
iškilmių metu. Apie tuos Jacu- 
tano kaktuso syvus nuo senų 
laikų yra sukurta įvairių pasa
kojimų ir legendų. Jacutailo 
kaktuso syvai prieš daugelį me
tų buvo laikomi stebuklinguo
ju pranašavimo gėrimu. Sako
ma, kai baltieji, išgėrę, dides-

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

Jlz—11 M PRAISED
/fFROM

COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemisheo and similar skin irntations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfullv soothing 
Liauid Žemo—which auiekly relievea 
itening soreness and starta right in to 
help nature promotė FAST healing. 
80 yeara continuous success! Let 
Zemo’a 10 differont marvelously effec- 
tive ingredienta help YOUR akin. 
Also ointment form. Severe caaes 
may need Extra Strength Žemo.

ir bijo: taria, kad ten švilpia 
ir dejuoja nelaimingųjų d va -, 
sios. ši spyglių \muzika tikrai 
yra gūdi, švelni, pilna melan
cholijos ir grožio. Arčiau prie 
kelių stovi specialus viešbučiai, 
nes čia sūpląukia galybės turis
tų pasiklausyti nepaprastosios 
gamtos muzikos.

Storiausi ir aukščiausi me
džiai auga Pietų Amerikoje, 
Meksikoje ir Australijoje. Arti 
Toulos klėsti nepaprasčiausias 
pasaulyje kiparisas. Jo kamie
nas prie žemės turi be kelių 
centimetrų lygiai penkiasdešimt 
metrų storio. Beveik tokio pat 
storio medžių yra Graikijoje. 
Tai garsieji Sicilijos kaštanai* 
Neįžengiamuose Australijos gi
rių gelmėse auga tūkstančiai 
eukaliptų. Eukaliptai išauga 
net iki 150 metrų aukštumo!., 
šimto metrų eukaliptų galima 
užtikti ir mažesnėse Australi
jos giriose. Tai svaiginąs aukš
tis. ■

Augalai labai prisitaiko prie 
gyvenimo krašto sąlygų. Pietų 
Amerikos rage, Čili ir Argenti
nos šiaurėje, kur nuolat siaučia 
nepaprasto smarkumo audrus 
ir baisus vėjai, auga su atitin
kamomis šaknimis plikų ka
mienų medžiai, čia jie be ša
kų ir be lapų, tik vieni rusvi 
stuobriai, lyg granito obel'skai. 
Į žemę šie pasakiški medžiai 
yra įsikibę šimtais didelių ir 
mažų šaknų. Be to, šie medžiai 
yra nepaprastai kieti. Joks kir 
vis, piuklas, ar kuri kita pjau
namoji priemones jų neįve.kia. 
Tačiau ir jų augimas yra nuo
stabiai lėtas. J^ėr 20—40 met i 
šis medis teužauga vos 30—40 
centimetrų aukščio. Šimto me
tų medis turi arti pusantro 
aukščio. Medis niekam nevar
tojamas, netinka net kurui, nes 
nedega. Kai pčr tas sritis bu
vo tiesiamas ' kelias pasitaikę 
pakeliui, kliuvę medžiai buvo 
dinamitų išsprogdinti. Storai
siais medžiais.:oi gana sumaniai 
moka pasinaudoti, bizniui veiv 
telgos. 1

Kalifornijoje’ pilna visose pa
kelėse mamuto medžių. Jie už
auga iki 60 ir daugiau metrų 
aukščio ir turi iki 12 metrų 
pločio. Maitinto medžiuose Ka
lifornijoje 1 mėgstama rengti 
viešbučiai, šokių sales, smuklės. 
Čia kiekvienoje pakelėje užeisi 
medyje viešbutį, kur už kelis 
dolerius gali pasinuomoti kam
barį kokiame tik pageidauji 
aukšte. Viešbučiai įrengti labai 
ištaigingai, su visais moder
niais patogumais. Viename me
dyje telpa gana didelis viešbu
tis, su erdviais kambariais, sa
lėmis, valgyklomis. Amerikie
čiai labai mėgšta medžiuose 
įrengtas šokių sales. Net ir 
ekonominio sunkmedžio laikais 
medžių kamienuose restorano 
svečių nestinga. Kalifornijoje 
neseniai buvo vedamas naujas 
kelias. Tiesiamojoje linijoje pa
sitaikė labai gražus milžiniškas 
mamuto medis. Medis turėjo 
imti iškirstas. Tačiau kirsti bu
vo gaila. Tuomet nutarta me
dyje kirsti duris keliui. Nori 
tai pareikalavo nemaža pinigo 
ir laiko, tačiau medyje buvo 
prakirsta 7 metrų pločio anga* 
Ir dabar kelias veda per medžio 
kamieną. Vieškeliu eina milži
niškas judėjimas, dideliu grei
čiu dūzgia auto mašinos, ta
čiau niekas nevažiuoja kilu 
keliu, o lenda pro mamuto me-

juos statybai. Tačiau statytojai 
rado juos per kietus ir nume
tė šalin, \

SOUTHTOWN’O 
DIDŽIAUSIA 
FINANSINE 

ĮSTAIGA
Įsteigta 1893 m.

BRIDGEPOBT ROOFING AND 
SUEET METAL CO.

8216 S. Halsted SL VICtory 4960
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
K apdraustas.

vandens, 
iki 5—6

gausiuo-

džio vartus. Tai savotiški pra
šmatniosios Amerikos triumfo 
vartai.

Pačius didžiausius žiedus tu
ri Sumatros salos giriose kles- 
tįs rafles augalas, kuris trupu
tį panašus į musų apynį* Jis 
kariasi labai aukštai, o kai už
augina žiedus, tai Šie su pačiu 
kamienu prilinksta prie žemės. 
Užaugęs žiedas turi apie vieną 
metrą pločio, o jo viduje gali 
tilpti net 4—5 litrai 
Suaugęs žiedas sveria 
kg.

Amazones upėje ir
se jos baseinuose auga atogrą
žų vandeninė lelija. Jos žiedai 
pluduriuoja ant vandens pa
viršiaus ir yra nuo dviejų iki 
pustrečio metro skersmens. Jų 
kraštai yra truputį pakilę į vir
šų. Ant tokio lapo gali ramiai 
stovėti 3—4 metų vaikutis.

Vienas gražiausių ir prakil
niausių brangiųjų medžių yra 
raudonasis medis, kuris esti 
įvairių rųšių. Raudonasis me
dis pasižymi kietumu ir stip
rumu, puikiai. išlaiko visokias 
oro atmainas, pakenčia didelį 
šaltį ar karštį, gerai poliruoja
mas ir nebūna vabzdžių naiki
namas. Jo gimtinė yra Vakari
ne Indija, tačiau dabar jis kles
ti ir Afrikoje. Praktiniams 
darbams naudoti raudonasis 
medis pradėtas tik XVIII amž., į 
ir tai visai atsitiktinai. Jį į 
Londoną atgabeno laivo kapi-i 
tonas Gibonas, naudodamas
kaip balastą laivui. Londone 
Gibonas medžius atidavė savo 
broliui, kuris nutarė sunaudoti

F. H. A

Remklte Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St

Tel Boulevard 0014

Paskolos
PIRKTI! STATYTI! 

REFINANSUOTI!
Ateikite ir pasitarkite su 
mumis apie jūsų paskolų 
problemas. Mes NORIAI 
jums duosime visas infor
macijas.

ŽEMIAUSIOS
PALŪKANOS

Chicago City Bank 
A & Trust Co.

1 Halsted at Sixty-
Third Street

Tel. WENTWORTH 8800

Narys J'ederal Deposit 
Insurance Corporai i o n

MASTER W1NDOW SHADE C0.
S. J. Vondrak TeL Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo i Dienos

$5,500,000.00
$400,000.00

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 pi.

4

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

pėda 2c 
pėda IVžc 
pėda 2c 
pėda 2c

dabar ___ .....________ — $1.25
$3 Vertės Malė va    _ $1.95 
Cedriniai Postai (7 pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH.
Apskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI
ALBERT LUMBER 

& SUPPLY CO.
3800 S. Western Avė.

Tel. LAFayette 2101
Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 

v. v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 
vai. dienos.

2x4 ..................................
1x6 ..................    i.
Plasterboard ............ .
VVallboard .............. kv<
Spėcial Maleva, reg. $1.95.

✓

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 (tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

Tel CICERO 5306

t*

LOAN ASSOClATIONofCfiicag 
just t n mackiewjch .

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

C. & M. PAIIGA
DISTR1BUTORS

Parduodam geriausi ir 
stipriausi 

FOX HEAD ALV 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miešti ialis.

5031 W. Roosevdt Rd.
CICERO, 1LL.

✓

CHARTERED BY U. S. 
(JOVERNMENT 

SAV7NGS FEDERALLY 
tnsured

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141 d .■ ■■—........ . ■ ii ■■■ — -i

• FOTOGRAFAS

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!
.50 ir 

aukščiau
Dentures 
užsakymą 

’aisnluotų Dentistų.
APSKAIČIAVIMAS 

DYKAI.

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir

tik 
nuo

esame puikių dantinių pleitųMes 
gamintojai jau per suvirš 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Lmdale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

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

ROOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

SVEIKATOS KLINIKAS
TON81LUS $4Q C
prabų vimas sen n n
RAUDONGYSLIŲ f|fi
Išėmimas ir Ligon. ’CUbUU 
REUMATIZMAS SO HA 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 A A
Ir vaistai .................. * I
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

(Vardai fcf pavard*)

(Adresai)

JACK SWIFT

H»R 0U0BL.ES, 
FLOATING 
RAST HER 

GI V E HOPE, 
FOR HER 

OKYGEN TANK 
15 EMPTY.

5HE FIGHTS 
HER WAY UP 

A SLOPINO 
PA5SAGEWAY, 

AND—

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE**

arcus
RYTINE 

VALANDA
i r stoties —

RI3E5 TO THE TOP OF A CHAMBER WHER£ 
THE IMPRISONEO Al R 15 COULECTING ' ANO 
FOACINO THE WATER ©ACM - 5HE CAN 
BReATHEAOA.N. —

AFTER AN HOUR SHE HEAAS TAP^ING. 
5HE TAPS ON THE ROCK WAUL IN R6PLY.

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

8 ubą tomis nuo 8:30 iki 9:15 
vai. ryto.

Plrrfladieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

0U0BL.ES


6 ' NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadien., spaliu 16, 1940
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS :-:
ŽIAURI DALIA MUSU TAUTOS ŠAUKIA 

VISUS BENDRAM DARBUI
Lai visus jungia vieningas darbas

Labai daug istorijos lapų pa
sako, kaip senas yra tas kam
pelis, kuriame likimas lėmė įsi
kurti musų lietuviškąjai kilmei. 
Ji, kaip jau pasauliui žinoma, 
yra viena seniausių tautų. Ži
noma ir tai, kad musų tauta 
yra patyrusi ne vien laimės, 
bet ir vargo bei nelaimės.

Musų didinga senoji Lietuva, 
kuri buvo apėmusi plotų nuo 
Baltijos iki Juodosios juros, 
daugelių atvejų, žiauraus liki
mo buvo draskoma svetimųjų. 
Dėl tos priežasties musų tauta 
gyveno skaudžioj priespaudoj, 
pakeldama didžiai sunkų jun
gų. Priespaudos įtakoj esant ne
nuostabu, kad nemažai musų 
tautos narių pradėjo užmiršti 
savo papročius ir kalbų. Tačiau 
tie, kurie nepasidavė svetimų 
bangų slopinami, išlaikė ne tik 
papročius, gimtųjų kalbų, bet 
ir kultūrų. Jie buvo tikrieji Lie
tuvos vaikai, jie ir savo brolius 
dvasios paliegėlius stropiai gy
dė gaivindami merdinčių lietu
viškų dvasių, neleisdami gesti 
ugnelei švietusiai šalies naudai.

švintanti aušra
Senosios kartos inteligentų 

dėka, kurie visokiomis priemo
nėmis kovojo nepaisydami žiau
nų persekiojimų bei trėmimų, 
.šiiko nen.imar.nta Lietuva. Jų 
pasiaukojimu (nors ir slegiami 
baimės) sulaukėme švintančios 
aušros. Jų pasišventimu išgir
dome Dr. Kudirkos varpų, šau
kusį prislėgtai tautai, Kelkite, 
kelkite, kelkite!

Nors sunkiai, nors su auko
mis, vienok Šukys nenUaidėjo 
tyrais, Lietuva kėlėsi, tautinio 
atgijimo darbas ėjo šuoliais. 
Žiaurioji priespaudos gadynė 
vis kas kart labiau byrėjo ir 
liaudis vis lengviau kvėpavo, 
sunkus pančiai greičiau dilo ir 
tautai vis artėjo švintantis ry
tas.

Musų pirmtakunų nenuilsta
mas ir nuoširdus darbas už lie
tuvybę, už laisvę tautai liko 
ne tik gera pamoka mums, bet 
ir brangiu indėliu musų istori
joj.

Kada Lietuvą ištiko didysis 
karas, kada suliepsnojo musų 
kaimai, tai musų tautai teko ir 
vėl susirūpinti jos ateitimi.v Šio 
darbo stvėrėsi musų jaunoji 
karta, kuri nenusiminė, nes jau 
buvo įkvėpta lietuviškumo ir 
vilties. Joje reiškėsi didis karin
gumas, kurs akstino stoti už 
savo reikalus ir galutinų kraš
to išlaisvinimų.

Ir taip karingas ryžtingumas 
musų brolių nulėmė laimėji
mų, kurs 1918 m. pareiškė pa
sauliui, kad Lietuva jau nepri
klausoma. Lietuva kėlėsi iš 
griuvėsių, susikūrė savo valsty
bę, kurios ateitim rūpintis bu
vo pavesta jos žmonėms.

Jau regis visokie pavojai, 
persekiojimai ir įtempimai at
slūgo, jie tautai beliko tik skau
dus atsiminimai.

Gruodžio 17
Vienok ir po nepriklausomy

bės trispalve gyvenant teko pa
tirti įvairių įvykių. Kai kurie 
iŠ jų palietė liaudžiai skaudžią
sias vietas...

17 d. gruodžio įvykio, be abe
jo, liaudis laurais puošti nega
lėjo. šio įvykio “herojai** gal 
tik šiandien suprato klaidų pa
darę, jie tik dabar (kada tautų 
vėl ištiko nelaimė) pajuto, kad 
prievarta mylimi nebuvo.

Kas gal žinoti, gal būti iš 17 
d. gruodžio padarytos klaidos 
musų “herojai** ras daug pa* 
mokinančio ateities bendriems

darbams dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės grąžinimo. 
Gal ir žodis “demokratija“ jau 
nebebus taip baisus?

Gal būt dabar, kuomet Lie
tuvos nepriklausomybę sutrypė 
svetima įtaka, bus įvertintas 
musų tautos jautrumas savo 
tėvynės labui. Juk musų tauta 
visad rimtai reagavo į kraštų 
liečiančius įvykius. Deja, ne 
visada ir ne viskuo buvo dali
namasi su liaudim, kuri ne žo
džiais, bet darbu ir krauju vi
sad gindavo savo kraštų.

Vieningumas
Dabar, kuomet Lietuva vėl 

prislėgta svetimo jungo, mes 
supratome, kad lietuvis lietu
viui turi būti brolis, kad vi
siems bendrai reikia kovoti tau
tai išlaisvinti. Taip, tai šventas 
tikslas, mes turime burtis, tu
rime kauptis rimtam ir atsako 
mingam darbui. Kyla tik vie
nas ir svarbus klausimas, ar 

musų žymesni veikėjai, viso
kių įsitikinimų ir pažiūrų, ku
rie sudaro bendrus ryšius, yra 
pilnai ir tinkamai pasiruošę ei
ti tiesiu ir sunkiu keliu, ar nei 
vienos pakraipos atstovas ne
bandys iškrypti iš tiesaus kelio 
į šuntakius, bandydamas įterp
ti savus neva geresnius supra
timus. šis darbas reikalauja pa
miršti vakarykštį pyktį ir tar- 
pusavę nesantaikų ir d rbti vie
ningai, budriai ir patvariai, be 
užgauliojimų ir priekaištų.

Jei musų velkėjai-vadai šio 
kilnaus darbo tikrai gražiai su
jungs jėgas, jų nesuskaldys 
tarpusaviai vaidai ir partijų 
principai, tai mes eiliniai tau
tos nariai su visa širdimi reni
ai m ir gelbėsim bendram darbe, 
kad Lietuva vėl atsistotų lais
va, nepriklausoma ir demokra
tiška !

Tad šalin partijiniai princi
pai, įsitikinimų šališkumai, lai 
jungia vieningas ir darnus dar
bas visus lietuvius išlaisvinmui 
prislėgtos tautos!

Liaudies dukra.

Suknelių siuvėjai, 
pasiruoškite

TORONTO, KANADA — 
Trumpu laiku įvyks suknelių 
siuvėjų lokalo 72 viršininkų 
rinkimai. Kad butu išrinkta 
gera ir progresyvė administra
cija, kuri ištikimai ir atsidavu
siai tarnautų suknelių siuvėjų 
reikalams, kiekvienas narys 
privalo būti pasiruošęs iššluo
ti lauk komunistų vadovybę ir 
jos pakalikus, kurie kontro
liavo lokalų per paskutinius 
keletu metų.

Kiekvienas žino, kad komu
nistai siekia lokalo kontrolės 
tikslu sustiprinti ir praplėsti 
savo veiklą ir išnaudoti loka
lų savo klikos naudai. Jeigu 
kas pasipriešina jų politikai, 
jie tokį persekioja ir net pasi
stengia pašalinti iš darbo.

Nesiduokite save suklaidinti 
visokiais melais ir pasalingais 
metodais komunistų, kurie mė
gins pagauti jūsų balsą savo 
kandidatams, kaip jie padarė 
gegužės mėnesio rinkimuose, 
kuriuos trys vice-prezidentai 
iš Vykdomojo Komiteto Inter
national Ladies Garment Wor- 
kers Unijos panaikino kaipo 
klastingai prevestus.

Šių dienų pasaulio įvykiai 
aiškiai parodė, kad nė vienas 
komunistas negali būti ištiki
mas darbininkams ir, kaipo to-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
James J. Minės, buvęs New Yorko politinis bosas, 

turės sėdėti Sing Sing kalėjime 8 metus už protegavimų 
gemblerių sindikato.

KAS DEDASI TORONTO LIETUVIU 
PADANGĖJE

Bereikalingi pranašavimai. — “Literaturka” ir “Sunite” 
buk lietuviškos. — Kas išvijo A. Smetoną iš Lietu
vos? — “L. Balso” red. J. Yla ragina Kanados lie
tuvius būti išgamomis. — “L. Balsas” mulkina savo 
skaitytojus. — 
rika.

‘L. Balso“ red. J. Yla ragina1 
Kanados lietuvius būti 

išgamomis
štai tame pačiame “L. Bal.“ 

469 n r. Yla savo pastabose ra
šo: “Daug Kanados lietuvių su
sirūpinę registracija, kad tapti 
Sovietų Sąjungos piliečiais”, 
štai tau tautieti “komunaciš- 
kas malonumas“. Vienoje vie
toje sako, kad Lietuva turi sa
vo teises ir demokratiškiausių 
santvarką* o čia jau ragina tap
ti Sovietų Sąjungos piliečiais, 
nes kitaip negalėsite grįžti į sa
vo gimtąjį kraštą. Tai ką reiš
kia toks pareiškimas? Argi ne 
tai, kad Lietuva yra pavergta 
Sovietų Sąjungos imperialistų? 
Hitleris dar tokių pasityčiojimų 
nepraktikuoja su užgrobtų ša
lių žmonėmis kaip J. Štai nas.

L. Balsas“ mulkina 
skaitytojus

štai “L. Balso“ 470 
laiškai iš Lietuvos. Po 
j u pasirašo J. Olšauskas, kuris 
rašo: 
Pigo, 
a Irai 
rąjį
Baleišis, kuris rašo: “žemė per
eina amžlnon nuosavybėn tų, 
kurie ją dirba. Mokesčiai už 
darbą pakelti, uždirbama iki 8 
litų dienai.“

Abiejų laiškų dedu tik tuos 
kelis sakinius, nes gaila laiko 
ir vietos spaudoje. Pažymėtini 
išsireiškimai, tai kad buk Kau
ne atpigo butai ir žemė parėji 
si ainžinon nuosavybėn. Bend
rai dėl tų dviejų laiškų tono ir 
turinio galima pasakyti, kad lai 
yra la.sifikacija, bet ir pusėti
nai kvaila. Abudu laiškai rašy
ti to paties falsifikatcrlaus, ku
ris matomai Visai n eko nenusi
vokia apie Kauno butų padėlį ir 
Stalino žemės reformos nuosta
tus. Kas liečia uždarbį, tai 
galima pasakyti, kad l.to ver- 

kontroliuoja vislį draugiją, ką leį nukritus iki vieno dešimtu- 
liudija ir pats laktas, kad lei-|]4O tikrosios vertės, tai tiktoji 

Stalino agentų L. dienos uždarbio vertė siekia tik

“L. Balso” aimanos. — Išgamų iste-

Bereikalingi pranašavimai
t)

Lietuvos išgamų 
Balso“ redaktorius 
pastabose 469 nr. 
apie A. Smetonos 
J. V. ir porina:

“Jo sutikimui rengiasi ne tik 
tautininkai ir klerikalai, bet ir 
naujienininkai. Tai bus gražu, 
kuomet už vieno stalo sėdės A. 
Smetona, šimutis, Grigaitis, 
Stilšonas ir kiti.“ Galiu drąsiai 
užtikrinti tavorščių J. Ylą, kad 
jo pranašavimą nusineš margis 
ant uodegos. Kam, kam, bet 
tavorščiui J. Ylai visai nepritin
ka zomintį A. Smetoną, nes 
kaip čia seniai buvo, kad pats 
ragino Kanados lietuvius auko
ti pinigus A. Smetonos buvu
siam ginklų fondui. Bet stebė
tis netenka, nes visi diktatorių 
klapčiukai garbina diktatorius 
tol, kol jie sėdi ant sostų. Tai
gi A. Smetonai netekus sosto 
ir išsigimėliui Ylai pasidarė ne
be “košer“. Neatrodo, kad J. 
Yla tokiais pranašavimais sulai
kys Amerikos ir Kanados lietu
vius nuo kovos už demokratinę 
Lietuvos nepriklausomybę. To
dėl jo pranašavimas bereika
lingas.

“Literaturka“ ir “Šuninė“ 
bus lietuviškos

organo “I.. 
J. Yla savo 
pranašauja 
atvykimų į

ninę“, tai galima/ pareikšti, kad 
joje, yra nemažąį gerų lietuvių, 

i tik, deja, jie nesugeba apsiva
lyti nuo Stalino agentų, kurie

džiamas
Balsas ne tik organauja “Šuni
nei“, bet ir savo visą štabą “šu
ninės“ patalpose sukrauste. O 
kas liečia “literaturką“, tai jos 
visi nariai priklauso tai pačiai 
“Šuninei”, kurie ir yra nelaime 
“Šuninei”. Literaturkininkai, 
būdami patys tautos išgamo' 
mis, nustelbia ir “Šuninės“ var-

savo

nr. yra 
pirmuo-

IŠ KANADOS LIETUVIU TARYBOS 
VEIKLOS

'Kanados Lietuvių Tarybosirios rėme ir remia subversyvę 
veikla su kiekviena savaite au- spaudą, sąjūdį, palaike agre- 
ga ir plečiasi. Iš vėliausiai pri- šorių žygius vakaru 
sidejusių prie visos Kanados 
lietuvių bendro darbo yra Ha- ir ryžtasi būti švari,
millono SLA kuopa, kuriai Ta- ma jėgos priemonę 
rvbos tikslus išaiškino ten nu 
vykę atstovai, būtent, J. Yoku-'neigdama 
bynas ir J. Samulevičius.

ir Pabaltijos kraštu i
Europoje 
e. J i vra 
n trr. e ;< a

“Butai atpigo, elektra at- 
mokesčius sumažino. Te- 
ir kinai visai pigus.“ Ant- 
laišką pasirašo Antanas

ią santvarką ir griežtai pa
ti ktitur.-

nės valdžios formas. Kas šian
dien kovotų prieš Tarybą, tas

Iš Montrealo gauta įdomus' kovotų prieš jos ginamu^ prin- 
laiškas nuo Jono Ylos (ne to- cipus ir tarnautų totalitarinių 
rontiškio), kuris žada daug valstybių naudai, 
pasidarbuoti išvystymui Tary
bos veiklos savo 'kolonijoj. 
Kiek man atrodo, ten tokiam 
sąjūdžiui daug jilatesnė 
va, negu kitoj musų kolonijoj. 
Viskas, ko montrealicčiams 
trūksta, tai sklandesnio sugyve-' 
nimo ir susitarimo tarpusavy-j 
je. Reikia užmiršti praeitį. To- 
rontiečiai gali būti geriausiu' 
pavyzdžiu visoms kolonijoms.. 
Toronte viskas užmiršta, vis
kas palaidota ir darbas eina 
kuo sklandžiausiai. Mums šiuo 
momentu reikalinga kiekvieno 
gero lietuvio talka.

Taryba sie
kias! įtraukti visas organizaci- 

, jas. Bet jos turi būti apvalytos dir- : v ’ ...... • _ ,ir svarios. \ įsi Šunines drau
gijos nariai, kurie mėgsta va
dintis “keleiviečiais“, “vieny- 

ibiečiais“ ir “naujieniečiais“, tu- 
'ri užimti aiškią poziciją ir pa- 

y įdėli draugijai atsipalaidoti ko- 
'munacių vadovybės. Kol ši 
‘draugija ncapsivalys, kol ji 
ti si. giniai ar netiesioginiai 
tarnaus diktatorių garbinto
jams, Taryba, mano manymu, 

I prisilaikydama Kanados Apsi 
igynimo Patvarkymu, negali 
įjos priimti. Pažangiems Šuni
nės draugijos nariams kovoje 
už atsipalaidojimą nuo komu-

ir tokie nariai turi palaikyti su 
ja glaudžiausius ryšius.

ir Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
kuri atstovauja vidurio srovę. 
Tačiau Toronte randasi ir ne
organizuotų liaudininkų, val- 
stiečių-liaudininkų, kurie taip
gi karštai remia, Tarybos veik-

ar
Taryba iš tiek srovių galės vie
ningai veikti ir plėsti savo dar-

J. Yla savo pastabose daro 
priekaištą K. L. Tarybos vice- 
sekretoriui už pareiškimą, kad 
visos lietuviškos Toronto orga
nizacijos yra prisidėję prie mi
nimos tarybos. Kas liečia “Su

kis, daleistas vadovauti bent 
kokiai organizacijai. Komunis
tų bendradarbiavimas su Hit
leriu pastato juos demokratijos 
priešų eilėse, nežiūrint, kad 
jie liežuviais .mala prieš Hit
lerį, bet savo darbais 
agresoriams kelią-

Kada bus rinkimai,

ruošia

bukite

80 lietuviškų centų, nes dabar 
už tuos 8 litus reikalingų pro
duktų žmogus gali gauti tik 
tiek, kiek pirmiau už 60 centų. 
Jeigu “L. B.“ štabas tik po tiek 
uždirbtų, tai jie verčiau eitų 
dirbti kur pas kokį kapitalistų.

Matomai “L. Balso“ redakto
rius savo skaitytojus laiko la
bai mažo supratimo, nes kitai])

Kas išvijo A. Smetoną iš 
Lietuvos?

Komunacių organas “L. Bal
sas“ mėgina įtikinti Kanados 
lietuvius, buk A. Smetoną išvi
jusi Lietuvos liaudis. Tuo tarpu 
visi žino, kad A. Smetona Lie
tuvą valdė nuo 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmo iki 1940 
m. vidurvasario. Tame laiko
tarpyje buvo net keli mėgini
mai daryti, kad atsikračius 
smetoniško režimo, bet niekas 
negalėjo. Smetona nebėgo net 
ir po to, kai Stalinas prisiuntė 
20,000 raudonarmiečių į Lietu
vą. O išbėgo tik/tada, kada po
nas Dekanozovas atvažiavo su 
didžiausiomis jėgomis į Lietu
vą, kad ją “išgelbėti“ nuo jos 
nepriklausomybės. Tada Lietu
vos liaudis jau jokių teisių ne
beturėjo, kaip ji jų neturi da
bar, tai kaip ji galėjo išvyti 
Smetoną? Pagaliau, niekas ne
smerktų pono Dekanozovo, jei
gu jis išvijęs A. Smetoną iš 
Lietuvos butų pavedęs Lietu
vos liaudžiai sulig jos nuožiūra, demokratijos, tas pilnai stoja 
sudaryti vyriausybę, kuri, be 
abejo, Smetonos šalininkų ne
būtų. įsileidusi. Bet ponas De
kanozovas atvykęs į Lietuvą 
pradėjo daug aršiau sauvaliau
ti, negu A. Smetona, Komuna-

kinančių laiškų.
“L. Balso“ aimanos

. Štai ką rašo “L. B.“ admi
nistracija: “Tenka pastebėti, 
kad kai kurie pastovus ir seni 
skaitytojai gerai žinodami, kad 
jų prenumeratos jau yra pasi
baigę, bet ir paraginti nesisten
gia tuojau užsimokėti už laik-

Kam nėra žinomi tokie ad
ministracijų nusiskund.mai, ką 
tai reiškia, bet kitoje vietoje 
redaktorius mėgina įtikinėti sa
vo skaitytojus, buk ‘ lietuvių 
visuomenė gausiai remia ‘L.B’.“ 
Atrodo, kad J. Ylos 
pradėjo šlubuoti.

Išgamų isteriką

galvelė

“L. Balšas“ 470 nr. po ant- 
galviu 
tiečių ir darbininkų išnaudoto
jų bernai” štabistas savo iste- 
rikoje visai iškrypsta iš žmo
niškumo ribų ir tarp kitko jis 
sako: “Jei kas nori Lietuvai

Nutilkite Lietuvos vals-

Winnipego lietuviai irgi pra
deda išsijudinti į darbą ir sto
ti. po vėliava Tarybos. Ten im
asi kilnaus darbo Povilas Yau- 
niškis, vienas iš jiirmųjų Ka
nados veikėjų, kurio lietuviš
kos dvasios nepajėgė palaužti . ... . .
joki svetimu valstybių agen- . .
tai. vVinnipege galima sudaryti 
nemažą Tarybos kuopą iš su
sipratusių ir labiau apsišvietu
sių lietuvių. Ten tuojau turė
tų stoti į talką K. Beniusis, V. 
Novogrodskas, Palikimai, Ur
bonai ir kiti.

Kalbant apie Winnipegą. rei-|lą- Kai kas pradėjo abejoti, 
kia pripažinti, kad ten iki šiol 
buvo giliai įsišaknijęs hitlerinis 
gaivalas, prisidengęs kaukėmis 
suvienyto fronto, kova prieš 
fašizmą, prieš Smetonos reži
mą ir kova už taiką. Bet šian
dien ta kaukė jiems nusmuko, 
kada jie jiradėjo teisinti Sta
lino Hitlerio “bliekrygą“ Len
kijoj, remti hitlerinę taiką ir 
visaip iš džiaugsmo šokinėti, 
kada Maskvos imperializmas 
su Hitlerio pritarimu sunaiki
no Lietuvos nepriklausomybę, 
įvedė Lietuvoje sovietinę bau
džiavą ir despotiškai naikina 
viską, ką Lietuvos liaudis su
kūrė per 22 metų nepriklauso
mo gyvenimo.

Tačiau daug gabių ir labiau 
apsišvietusių winnipegieČių ne
priklauso komunacių slaptai 
klikai, kuri sėdi viršūnėse visų 
keturių ten esamų organizaci
jų. Ta slapta komunacių “ja- 
čeika“, jeigu tikėti pačių 'ko
munacių daviniais, turi tik 
apie 25 narius. Reikia stebėtis, 
kad tokia mažytė grupelė iš
gamų galėtų diktuoti visai 
Winnipego lietuvių kolonijai 
ir vadovautų jų veiklai. Win- 
nipegiečiai privalo užimti 
griežtesnę poziciją ir mėginti 
apvalyti draugijas nuo hitle
rininkų globos, iššluoti lauk 
raudonus-juodus reakcionie
rius — tai pažangiųjų winni- 
pegiečių pirma užduotis.

Man atrodo, kad galės. Tas, 
kas jau yra nuveikta, mums į- 
rodė, kad visų srovių organi
zacijos, kurios iki šiol vyto ir 
merdėjo, Tarybos vadovybėje

mokėti susitarti bendram dar
bui, vengiant kišti į Tarybos 
veiklų grynai partinius reika
lus. Mums neturėtų rūpėti, ką 
už Tarybos ribų veikia soci
alistai, katalikai, tautininkai 
bei kiti. Užtenka to, kad šios 
visos srovės remia Lietuvos iš
laisvinimo klausima, kovoja 
prieš Kanados ir Lietuvos prie
šus ir neprieŠingos Tarybos va
dovybei.

pasirengę paduoti savo balsą cių spaudos pranešimai, buk 
ne už komunistinę-hitlerinę ad- Lietuvos liaudis džiūgauja su 
ministraciją, bet už ištikimą Dekonozovo suformuota Palec- 
Progresyvę Administraciją.
L-J. L. G. W. U., Lok 72 Narys klausias melas.

kine vyriausybe, yra begėdiš-

už dabartinę Lietuvos santvar
ką, už demokratiškai rinktą 
liaudies seimą, kuris demokra
tiškumo atžvilgiu yra milionus 
kartų demokratiškesnių už bu
vusius pirmesnius”.

Tas sukvaišęs komunacis sa
vo isteriką taiko tiems, kurie 
stoja kovoti už demokratinę 
Lietuvos nepriklausomybę. Aš 
galiu pasakyti, kad tas štabis-

Kanados Lietuvių Tarybą 
sudaro tik tikrai lietuviškos 
organizacijos, kurios visuomet 
stovėjo ir stovi už palaikymą 
Kanados demokratinės santvar
kos, Lietuvos nepriklausomy
bės ir šiandien stovi už sudau
žymą diktatūrų ašies. Jai ne
gali priklausyti komunacių 
kontroliuojamos draugijos, ku-

Ypač turėtumėm vengti ame
rikietiškos tarpsnovinės politi
kos. Amerikiečiai mums nieko 
nepadėjo ir nepadės. Kada 
brukliniškis komunacių centro 
biuras pradėjo sukti Kanadoje 
savo lizdus, demoralizuoti ko
lonijų po kolonijos, amerikie
čiai tautininkai, katalikai ir 
socialistai užmiršo mus. Užmir
šo mus ir DULR, kuri siunti 
organizatorius ir mokyklų ve
dėjus pietų Amerikon. Viskų, 
kų mes šiandien turime, tai tik 
dėka musų pačių sunkaus dar
bo ir pasišventimo. Kanados 
Lietuvių Taryba turi gerą pro
gą išauklėti stiprų ir net ame
rikiečiams pavyzdingą sąjūdį. 
Viską, ką mums amerikiečiai 
gali padėti, tai duoti vietos mu
sų reikalams savo spaudoje.

to antgalvis labai puikiai tinka 
komunaciams, nes kur dides
nius valstiečių ir darbininkų 
Waudoto jus rasi kaip komu na
ciai? —žiežirba.

į Centro Tarybą neįeina joki 
karjeristai. Mes neturime jokių 
apmokamų žmonių. Visi daug 
dirbame, ypač valdyba, liue
su laiku, iŠ pasišventimo ir 
šiam darbui aukojame ne tik 
savo laiką, bet ir pinigus.

—A. Bure

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



Trėciadieit, spalių 16, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

Diena Is Dienos
Y —............. ------------------------- --------------

Sunkiai Serga 
Jurgis Šulinskas

Vakar iš Hines Mcinorial 
Veteranų ligoninės, Hines, III., 
Mfš. E. šallnsklenė gavo tele
gramą, kad jos vyras Jurgis 
šalihskas labai sunkiai serga 
ir kad jo gyvybė yra pavojuj.

P-a šalinskienė gyvena ad
resu 944 West 37th Place, kur 
ji užlaiko alinę ir valgyklą. 
Reiškiam jai užuojautą dėl ne
malonių žinių, ir norim tikėti, 
kad ligonis atsigriebs ir viskas 
pasibaigs laimingai. Drg.

A. Kuzmickienę 
Sugrįžo Iš Atostogų

Mes- A. Kuztirickienč (se
iliaus A. Dudonienė) sugrįžo 
iš atostogų. Ji linksmai pralei
do atostogas pas savo vyro gi
mines Rhinelander, Wis. Tie 
giminės yra Petraičiai.

Dr-gė Kuzmiėkieriė turėjo 
progą dalyvauti Domicėlės Pe- 
(raičiutės vestuvėse. Ji ištekėjo 
už cicerieČio Albert Palueis.

Dr-gė Kuzmickieu* parsive
žė daug grybų. Ji gyvena 7917 
Harvard. Ji čia turi gražų na
mą.

Dr-gė
mečiams yra žinoma po pir
mo vyro pavarde, A. Dudonie- 
nėj ir savo laiku daug veikė 
tarp Bridgeporto progresyvių 
moterų. —Steponas

Kuzmiekiene itaujie-

Bruno Prokop^ 25, su Lillian
Kiuža, 22

Josdph AngUš, 24, su Jeah 
Elišiuš, 23

John Sterbis, 23, su Marcel
in Karkimas, 23

John Shrion, 25, su Dorothy
Thompson, 22

Leonora Rabašauskas, 21, su
Frank Mikels, 27

Erncst Yonahes, 23, su Mild- 
red Siskfi, 22

Reikalauja
PerskirŲ

Jean Blazes nuč> JoŠCpli Bla
zes

Gavo
Perskiras

Leoną Wilkes nuo Louis Wil- 
kes.

Helen Gundus nuo
Gundus

Gimimai
Chicagoj

Peter

2420RŪBAS, GvVendolyn, 
West 67th St., gimė rugsėjo 26, 
tėvai: Ėrnest ir Estellc-

RIMKUS, Albert, 1727 South 
Union Avė., gimė rugsėjo 3, tė
vai: Albert ir Angeline.

SPRINDIS, Norcen, 3613 Ar
cher Avė., gimė rugsėjo 29, tė
vai: Stanley ii* Noreen.

ZAUN, Patricia^ 410 Briar 
PI., gimė rugsėjo 30, tėvai: Al
iau ir Helen

BUTVILAS, John, 910 West 
19th PI., gimė spalių 4 d 
vai: John ir Stetlla.

lė

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)

Louis GasioFck, 48, sU Wah-
da Gasparditis, 47

Richafd Joswick, 21, su Ma
ry Oaks, 21

zWilHam Tautkus,' 24, su JiL
lih Mikalunas, 23

Robert Karrįins,
ley Ritter, 22

A. L. Paulson 
Gavo State Laisnį 
Taisyti Ginklus
Ekspertas Šautuvų Mechanikas

22, su Sli’r-

su Gert-
rude Galins, 24

Venocestaus Strzcchovvski, 21 
su Irene Mikutis,' 18

Joseph Scozzari, 38, su Auna
Janionis, 27

Edwin Lange, 21, su Bernice 
Banaitis, 25
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KVIETKINlNltAS
| Gėlės Vestuvėms, Bankietamš 

ir Pagrabams
S316 So. Halsted Street

Tel. VAROS 7308

g | rm A Gėlės Mylintiems L! U f! Vestuvėms, Han- U II D MkleUtlis, Laidoiti-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800
■r nia

“Aš Ją Myliu

O. SKĖVER ir A. CAŠPER 
Mitzi ir Schilberto Polese
“Aš ją myliu, bet veltui. Lai 

ta meilė, nors ir suvilta, duoda 
man teisės reikalauti.. • mal
dauja Schubertas grafo šarh- 
tovo. Ko jis maldauja ir kas 
privedė prie to maldavimo ga
lėsite pamatyti spalių 27 d., 

svet., 2343 So. Kedzie 
kur “Pirmyn” choras 
perstatyts garsų Sig- 

Ronibergo operetę,

Sokol 
Avė., 
scenoj 
mund
“BLOSSOM TIME”—‘KAI GĖ
LĖS ŽYDĖJO”. Tai puikus 
veikalas pagrįstas Franz Schu- 
berto gyveniniu, nelaiminga 
meile ir vargu.

Pradžia 3:00 vai. po pietų, 
—MTD

Visiems gerai žinomas bene 
lik vienintelis lietuvis “Gun- 
snlith”, 5427 So. Sacramento 
Avė ,- gavo State laisnį ir dabar 
galės laisvai ne tik taisyti su
gedusius šautuvus, bet turi pri
vilegiją Wholesale ir Rctail 
biznio šakoj.

Drangas Paulson (Pavilsio- 
nis) yra geras naujienietis ir 
patyręs šatituVU mechanikas. 
Jis Didžiojo Pasaulinio karo 
liietu dirbo Suvienytų Valstijų 
Gihkhį Arsenale už užvdizdą 
arba, kitaip sakant, už Vytinu
sį mechaniką.

Jo telefono numeris yra 
Hemlock 0384.

—Steponas

Pereitos savaitės pabaigoj du 
ginkluoti piktadariai apiplėšė

nę, adresu 1337 Bauwans st. 
Jie suguldė savininkę Mrs. 
Wally Gailus ir kostumcrius 
ant grindų, ištuštino registerį, 
ir pasiėmę $90 dingo-

SOPHIE
Pfctsiskyrė šit Šiuo pasaulin spalių 14 d., 6:00 vai. ryto, 1940 

metais, sulauktos 10 mėtų dthžUus, gimus Chicago, 111.
Paliko didėliame ndlltodinle motiną Sophie, po tSVais Rut

kauskaitę, brolį Klemensą, patėvį Antaną Deflonį, 5 dėdes: Ka
zimierą Baltą, J. kutkauską, Antaną Paleikį, Theodore Simpna- 
vičią Ir Praną Drigbtą, kenosha, Wis. ir jų šeimynas ir daUg 
kitų giminių ir draugų, d Lietuvoje senutę Oną Baltiėnę, dėd^ 
Bladą, 4 dėdėnas, Olisą, Marijaną, Julijoną ir Oną ir kitas gi
mines.

Velionė baigė 9v. Kažlthlėro Akademiją.
KUnas pašarvotas 1620 So, 47th Ct., Ciėėrd, III.
LaiddtuvBs įvyks ketvirtadienį, spalių 17 d., 8:00 vai. ryto 

M namų į Šv. Antano parąp. bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos Už velionės sielą, d iš tėn bus nulydėta į Šv. Ka-

BALTAS

Visi a. a. Sophie Baltas giminės, draugdi it pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

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

Ldld. Direktorius Antanas Petkus, Tel. Cicero 2109.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

NEPAPRASTAS LIETUVOS AVANTIURIS 
TO GYVENIMO KELIAS

Jis dalyvavo btify kare ir Galipolio operacijose

r
CLASSIFIED ADS.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Antanas Adomaitis 
Turi Savo Orkestrą

Antanas Adomaitis, sūnūs 
naujienietės M. Pocienės, 1719 
W. 33rd Place, sudarė gražų 
ir šaunų jaunuolių orkestrą. 
Jis gražiai vartoja lietuvių įkal
bą ir jo orkestras .griežia lie
tuviškus šokius. Patartina pa
remti jį ir pašaukti telefonu 
Lafayette 8964- —Steponas

Chicagos Draugijų. 
Kliubų Vaidybos 

1940 Metams
LIETUVOS BŪNU KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rast., 3549 S. Hal
sted st.; Cdnstantas Jahushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rast., 
1649 So. Harding st.; Kasds Gldb. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Igrtatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shehlett sVfet., 3336 LitUa- 
nica avė. Chicago. III.

VALDYBA LIETUVIŲ DEMOKRA- 
TŲ KLUBO 15-to WARDO DEL 
1940 MĖTŲ SEKANČIA: Pifm.

Floyd J. Dowiat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajsvila, 6140 
S. WashtenaW Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St.; Fin, 
Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasieriuš, J. Gura, 
8406 S. Frdncisco St.; Advokatas, 
C. Zekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mis. D. Petrol, 5945 S. 
Albany Št. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S. Maplėwood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen
to Street.

LIETUVIŲ. DEMOKRATŲ KLIU- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J, Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—tek. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasds globėjai—D; 
Petrol it J. Noteika; matšalka—• 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
DAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th Pi., Tėl. Lafayėtte 
2106; Vice-pirnl.—Benis Lėkšha, 
3427 So. Lituanica Avė: Iždim— 
A. Jakutis, 6958 So. ,Maplewood 
Avė. Ffospect 6240; Fin. RdŠt.— 
Petras Samoška, 5ĮW. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan
te, 3314 So. Lituanica Ąve.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas 
4415 So. Franciseo Avė.; Bronė 
Laučiiitė, 837 W? 34th Pi., ir Vla
das Raila, 6801 So. rittėsiėn; AVė. 
tel. Hemlock 5370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą trėr 
čiadiėhį. Holiywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Vitginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 Vai. toj pačioj 
svėtaihėje.

—Mes džiaugiamės tuomet, ; 
kad turime pakankamai atklie- 
nos, — tarė maiib kaimynas G. 
visiems sėdint prie pietų stalo. : 

Tai buvo Londone. Aš buvau : 
pakviestas pds Viėną savo pa
žįstamą; seną Londono gyven
toją, kilusį įš ŠIątdių. Tenai aš 
susipažinau sU vįeftu jo svečiu 
C., kuris pasirodė taip pat, kaip 
ir musų šeimininkas, kilęs iš 
Lietuvos. ' < •' ;

Dabar nebegaliu atsiminti, 
kaip iškilo tš t,e^ią apie arklie
ną, tačiau ji neturi ypatingos 
reikšmės. Takiau ta mano kai
myno C. pastaba buvo nepa
prasta ir viset rtį’hsų kompanija 
staiga nutilo fr pasisuko į jį.

Mano kaimyhhs G. Valandėlę 
tylėjo, d po to pradėjo pasako
ti savo nuotykingo gyvenimo 
vieną epižodą; . ?

—Tai bUVo l^i)9 *ui. Praside
dant būrų' karui, aš kaip tik 
buvau Pietų Afrikoje, kur bu
vau atkeliavęs prieš keletą me
nesių. Nors buvau labai jaunas, 
tačiau tuojau įstojau į britų 
kariuomenę ir šit buriu karei
vių buvau pasiųstas prieš bu
rus.

Būrams pasisekė vieną mu
sų dalį atskirti ir aš tarp 1509 
kareivių atsidūriau Mafekinge, 
mažame miestely, kurį buvo vi
sai apsupęs priešas.

Seras Robertas Baden-Pove- 
lis, musų vadas Mafekinge, ku- 
;ris yra skautų įkūrėjas ir da
bar pirmasis pasaulio skautas, 
ipąrodė savę.^^j-ąjjeginius gabu
mus. Jis tuojau įsakė iškasti 
dvi apkasų linijas aplink tą 
midštelį ir i/ięį užėmėme savo 
pozicijas. Jis matė, kad mes 
esam apsupti stipresnio priešo 
ii* vienintelė musų viltis bus 
gintis tolei, kopftiOs susilauksi-: 
me pastiprininHj. ’

Būrai buvo puikus kariai, ta
čiau jie daugiausiai kariavo 
partizaniniais, .metodais ir dėl 
to nutarė musų tiesiog nepulti, 
bet bandyti priversti mus ba
dauti.

Tos kovos dėl Mafckingo už
truko net 9 mėn. Kai mes jame 
įsitVirtinoiii, turėjom nemažas 
maišto atsargas, Ibet greitai pa
matėm, kad reikia įvesti griež
tai aptėžttis davinius maisto^ 
jei norime ilgiau atsilaikyti. Ta
čiau ir tokiu budti tvarkantis, 
musų konservuotos mėsos ir 
biskvitų atsargos greitai pasi
baigė ir nuims pagaliau reikė
jo piauli arklius. Tokiu budu 
man teko ilgą laiką valgyti ark*

• » » 8
Pabaigus pietus, norėjau sii 

C. arčiau susipažinti. Kaip tik

Zelandijoj karfeividis. Tuomet 
ir aš patekau į jo dalis ir jose 
tarnavau iki karo pabaigos. De- 
lilobnižtiotas, kaip ekskareivis 
aš gavau koncesiją vienoje ka
syklų srityje atidaryti valgyk
lą, arba kaip ten vietiniai va
dindavo — kafrų valgyklą. Rei 
kia pasakyti, kad tokia konce
sija ? buvo pelninga. Mat, ji 
duodavo teisę laikyti ne tik val
gyklą, kaftams, dirbantiems 
kasyklose; kuriems buvo už
drausta pasišalinti iš kasyklų 
rajono, bet ir ibarą 'baltiesiems 
inžinieriams ir kitiems baltie
siems ir, be to, dar krautuvę. 
Negrai kafrai kasyklose uždirb
davo nemažai, o baltieji dar 
daugiąu. Taigi, tokia aukso lau
kuose koncesija buvo aukso 
verta. Išleisti pinigus visi jie 
taip pat gčrai mokėjo.

Tačiau aš vis dar negalėjau 
priprasti ramiai gyventi. Po 
kiek laiko aš tą koncesiją už 
5000 svarų sterlingų pardaviau 
ir vėl išsirengiau į kelionę. Ap
lankiau Ameriką, Naująją Ze
landiją ir grįžau į Europą, po 
kurią plačiai važinėjau, ir pas
kui grįžau į Lietuvą. Apsigy
venau Šiauliuose. Tačiau to? 
keLonės man nemaža kaštavo. 
Po kiek laiko pamačiau, kad 
aš vėl esu beveik švarus, nebė
ra svarų. Tuomet vėl išsiren
giau į Pietų Afriką.

Tenai man vėl pasisekė, nors 
ir sunkiai, gauti koncesiją, šį 
kartą atidaryti vieną alkoholio 
krautuvę. Tačiau aš neturėjau 
reikiamo kapitalo ir reikėjo ieš
koti partnerio su kapitalu. To
kį pasisekė rasti. Pradėjom iš 
pusės bizniauti: 
sija, o jo pinigai.

Tačiau toks musų biznis ne- 
;ilgai užtruko. Aš mėgau lošti 
kortomis, dalyvauti afklių lenk
tynėse ir t. t. Tad po kiek lai
ko aš netekau beveik pusės sa
vo dalies; Mano partneris tuo
met išmokėjo man likusią dalį 
ir aš pasitraukiau. Jis susirado 
kitą partnerį taip pat Lietuvos 
emigrantą ir su juo savo pre
kybą dar labiau išplėtė. Jie pri
sipirko asilų ir pradėjo juos ap
krovę siuntinėti į nuošalesnes 
krašto vietas, kur prekes mainė 
ant daiktų, kailių ir k t.

Kai aš visus savo gautus pi
nigus tuo budu išleidau, krei
piausi į tuos kompanijomis, pa
siūlydamas jiems padėti. Aš 
kaip tik likau tokiam 'bizniui, 
nes kalbėjau abiemis kalbomis: 
angliškai ir briškai (afrikoniš- 
kai) / ir buvau susipažinęs su 
plačiomis sritimis ir keliais per 
karą. Ir toks biznis mums se
kėsi. Po kiek laiko aš vėl turė
jau užsidirbęs apie 2000 svarų

miestą ir plačiau įsikalbėti. 
Man, žinoma, labiausiai domi
no jo istorijų. Todėl ir papra
šiau ją papasakoti:

—Aš esti gimęs Kaune. Jau 
vaikas buvau nemažas išdykė
lis ir iiOnuorahia. Nilo 9 nietų 
amžiaus mano galva buvo pil
na įvairiausių nuotykių ir Su
laukęs 11 įlietų nutariau vykti į 
Ameriką. Keliauti kartu aš pri
kalbinau kelis savo mokyklos 
dfaUgiis ir mes visi išsirengėm

turėjom patekti į laivus. Ta
čiau mus pakeliui sitlaike poli
cija ir iš tėvų teko gauti į kdi-

Garsinkites “N-nose”

Tačiau kelionių ir nuotykių 
troškimas neišnyko man iš 
galvos. Kai kiek paaugau, tė
vai, matyęlanii; Jog iš manęs 
darbininkas iiiehkas, nutarė 
leisti važiuoti į Pietų Afriką. 
Tenai aš kurį laiką basčiausi, 
po to iki būrų karo dirbau 
aukso kasyklose, o po to įsto
jau į britų kariuomenę.

į Kaip jau esit pasakojęs, Mą- 
fėkinge apsupti mes išbuvome 
9 mėn. Pagaliau mus išvadavo 
gįen. Godley su saVo Naujosios

PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
jenteris ir dekoratorius. Darbą at
teku getai ir pigiai. J. Augaitis, 
1608 So. 50th Avė., Tel. CICERO 
2633. .
I ' inrri imį i ■ I m II nifiiII

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

**—

PATYRĘ VAIKĄI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

. 'JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
‘ L O O P

EMPLOYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD.

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

REIKIA POLISHERS IR Buffers.
3249 Ogden Avė.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Skalbti tik savo, nereikia 
langų plauti. Prie 4 suaugusių. $9. 
ARMitage 3322.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbininkiųReikia
50 VAIKINŲ IR MERGINŲ dirb

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

REIKIA DISHWASHER, kamba
rys, valgis ir alga. 5702 W. 65th 
Street.

REIKIA 5 VYRŲ TŪOJAUS, su 
praktika ar ne, pirkti trailerius dėl 
komercinio išvežinėjimo. 2 metų ly- 
sas. Gera mokestis. 2512 Archer 
Avenue, Chicago.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
GyvenimuiKambariai

RENDON KAMBARYS, apšildy
tas, vedusiai porai arba vyrui ar 
merginai. BOUlevard 1399, 5257 S. 
Princeton.

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 

BAS laikys savo mėn. susirinkimą 
trečiadienį, spalių-Oct. 16, 8 vai. 
vak. Hollywood Svet., 2417 W. 43 
st. —Julia Petraitienė, rašt.

NORTHWEST LIETUVIŲ MOTE
RŲ kliubo mėn. susirinkifnas įvyks 
trečiadienį, spalių 16 d., p-ios Krau- 
čunienės namuose, 2748 N. Kostner 
avenue, 7:30 vai. vak. Narės atsi
lankykite: vakacijos pasibaigė, tu
rim pradėt veikti.

Sekr. A. Aleknienė.

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 
Seki kautai verti $250 dabar tik 
$125. Jade Furs, 162 N. State St., 
Suite 401.

Naujosios Zelandijos, iš gen. 
Godley, aš buvau paskirtas vie
no Pietų Afrikos miesto karo 
Intelligence service (žvalgybos) 
viršininku. Po kiek laiko aš 
gavau pakvietimą vykti į Lon
doną, o iš ten vykti pas gen. 
Godley, kuris buvo prie Gali- 
polio, Dardaneluos. Nuplaukiau 
transporto laivu. Galipoly teko

mano koiice- bos tarnyboj.
Britų pozicijos buvo kalnų 

viršūnėse'ir priėjimai prie jų 
buvo atviri turkų ugniai. Man 
tekdavo nakties metu vesti 
naujai atvykusius britų dali
nius į jų pozicijas, čia man taip 
pat nemaža padėjo Pietų Afri
koj išmokti skautiški metodai.

Pagaliau britai nutarė nu
traukti Galipolio operacijas. 
Tuomet aš su Naujosios Zelan* 
dijos kareiviais nuplaukiau į 
Aleksandriją^ Egipte. Tenai te
ko dalyvauti ir kovose Sirijoj 
ir Palestinoj.

Po kiek laiko musų dalys bu
vo perkeltos į Prancūziją, So
mos frontam Tenai aš vėl bu
vau paskirtas į slaptąją tarny
bą. Nieko nenoriu plačiau apie 
lai pasakoti. Pasakysiu tik, kad 
teko dirbti Vokietijoj, už fron-

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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 
HAYmarket 9597 prieš 2 vai. 
Klauskite savininko.

PARDAVIMUI 2 BIZNIAI kartu, 
tavernas ir restoranas. Priežastis— 
savininkas serga ir ligoninėj. Biznis 
išdirbtas .per 20 metų. Priimsiu 
pusininką nevedusį, kuris supranta 
virimą. Turi būti pilietis.

944 West 37th Place.

SALDAINIŲ, CIGARETŲ, moky
klos reikmenų krautuvė. Gyvenimui 
kambariai su maudyne. Prieinamai. 
W. Neffas, 3255 S. Halsted St.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimai

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

Tačiau mano nelaimė, kad aš 
negalėjau ilgai nusėdėti vienoj 
vietoj ir dirbti pastovų darbą. 
Turėdamas tiek pinigų aš vėl 
mečiau tą biznį ir vėl pasiry
žau keliauti. Basčiausi po dau
gelį Afrikos vietų. Išleidęs pini
gus, vėl grįžau į Pietų Afriką. 
Dabar ir įtakingi mano drau
gai nebegalėjo man išrūpinti 
naujos koncesijos, tačiau aš ga-

darbą — pasidariau vieno vieš
kelio direktoriumi. Maniau, 
kad jau dabar pradėsiu norma
lų gyvenimą.

Tačiau netrukus prasidėjo 
Didysis karas. Aš vėl negalėjau 
nurimti. Parašiau savo buvu
siam viršininkui gen. Godlėy, 
prašydamas priimti mane į jo 
dalis. Netrukus Pietų Afrikoj 
prasidėjo vokiečių inspiruotas 
būrų sukilimas. Aš kaip tik btp 
vau toje srityje, kur išsiplėtė 
šukilinlas. Aš surinkau būrį 
britų ir pradėjom jiems prie* 
ši utis. Tačiau atvirai burus pul
ti negalėjom, nes musų jėgų 
buvo per maža.

Belaukdamas atsakymo iš

Baigiantis karui mane atšau
kė i Angliją, kur teko rūpintis 
rusų kareiviais, pabėgusiais iš 
vokiečių nelaisvės. Aš gerai 
kalbėjau rusiškai, todėl ir bu
vau to darbo dirbti paskirtas.

Kai Rusijoj prasidėjo vidaus 
karai, aš buvau pasiųstas su 
britų kariuomenės daliniu į Ar
changelską. Iš ten aš įsiveržiau

7 KAMBARIŲ MURO REZIDEN
CIJA, arkuotos durys, tile maudy
nė, karšto vandens šiluma, stokeris, 
kabinetinis pečius, tefrigeracija, 
venetian uždangalai, 2' karų gara
žas. $5500. Arti 55-tos ir Carpentct 
STEvvart 3602.

8 KAMBARIŲ BUNGALOW, 4 
viršuj ir 4 apačioj, 2 uždaromi 
porčiai, 2 maudynes, karšto vandens 
šiluma. Naujai statytas. Gaunama 
renda. Kaina $5500. 2735 W. 97th 
St., BlUe Island 2234.

dirbau, kaip Anglijos užsienių 
reikalų m-jos agentas — bai
gė jis pasakoti.

Europos padėčiai stabilizuo
jantis, jis nebegrįžo į Pietų Af
riką, bet atsikėlė į Londoiią, 
kur it dabar tebegyvena. Da
bar C jau turi 63 iii. amžiaus, 
tačiau ir dabar dar vis nerims
ta. Jis atidžiai sekąs šį karą ir 
vėl norįs pasiūlyti savo jėgas 
atitinkamoms Įstaigoms.

Apie šią istoriją dar teira
vausi pas šeimininką, kilris ge
rai C pažįsta. Jis visa tai pa
tvirtino. š.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS na
mas, 22’x80’. štoro dydis 22’x50’. 
Gyvenimui kambariai užpakaly. 
Belmontas po visu namu. Karšto 
vandens šiluma. 2 karų garažas. 
Pats savininkas parduoda. 2435 W. 
71 St., REPublic 8242. Kaina $7500.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ii* Kontraktoriai

p T 7VT V IR
BtHLŪlNd KONTRAKTORtAI
Statote naujus, ir taisote senus 

namus. Muro, cemento ir karpente* 
tystėš darbus atliekam prieinama 
kaina. Lengvais išmokėjimais arba 
cash nupiginta kaina dabar. Taipgi 
apskaičiuojame ugnies nuostolius ir 
patamaujam apdraudos reikaluosė. 
2716 W. 42nd St Lafayfette 0331

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
vra naudingos

_ ■ ■ - - . 1 ■

Garsinkitės “N-nose”

WHOLESALE FURNITŪRA 
Rakandai ir (taisai Pardavimui 
mokėdamas cašr ui rakan- 

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mas 
pristatome bilė kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik naeionfeliai žitionii daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westertt Avė., Chi- 
čago, UL Phonė ftepublts dML
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Šiandien Registracija Karo Tarnybai
4

REGISTRUOTIS PRIVALO VISI VYRAI
TARPE 21-36 METU AMŽIAUS
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Registracija Vyks iVešose Mokyklose Nuo
7 Vai. Ryto Iki 9 Vai. Vakaro <

šiandien yra ta diena.
šiandien 16,000,000 Ameri

kos vyry, kurių amžius yra tar
pe 21 ir 36 rnetų maršuos už
siregistruoti galimam draftavi- 
mui j karinę tarnybą.

Chicagoje draftavimo am
žiaus vyrų priskaitoma suvirs 
600,000. Jie užsirašys 404 vie
šose mokyklose. Visos regis
tracijos vietos bus atidaros 
nuo 7 va’andos ryto iki 9 va
landai vakaro.- Registruotis rei
kia savam warde ir precinkte.

Registracija mokyklos.
“Naujienos” jau kelios die

nos anksčiau paskelbė pilną są
rašą Chicagos registracijos 
punktų ir jų adresų. Bet dides
nio aiškumo deliai, kad išveng
ti nesusipratimų, Chicagos Rin
kimų Komisijonierių Taryba pa
sirūpino iškelti Amerikos vė
liavą ir išstatyti plakatus su 
visais nurodymais kiekvienariie 
iš šio miesto 3,648 precinktų 
balsavimų punktų.

Tad jeigu turite bent kokios 
abejonės apie tai kur jums rei
kia eiti registruotis, nuvykite j 
tą vietą kur jus paprastai bal
suojate rinkimų metu. Ten gau
site pilnus nurodymus kur ei
ti.

Ir nepiliečiai registruojasi.

reikės puses valandos ir net 
daugiau pašvęsti.

šį rytą, septintą valandą, tuo 
laiku, kada Chicagoje atsidarė 
registracijos punktai, iš Wa- 
shingtono specialę kalbą šios 
šalies vyrams per radio rengė
si pasakyti prezidentas Roose- 
veltas.

Vyrai atsineša gerai.
Iki šiol vyrai drafto atžvil

giu atsinešė labai pavyzdingai. 
Jie išsireiškė jaučią savo parei
ga eiti karo tarnybon, kad pri
sirengti gynimui savo šalies 
laisves ir tikrosios demokrati
jos. Dėl to registracijos vykdy
mo oficiolai išreiškė pasitikėji
mą, kad atsiras labai mažas 
nuošimtis vyriškių, kurie tyčio
mis bandys nuo registracijos 
pasislėpti.

Negaus mokėti.
Registrarais šiandien tarnau

ja mokyklų mokytojai, rinkimų 
oficiolai ir įvairus visuomeni
ninkai. Jie išdirbs tas reikalin
gas 14 valandų kaipo savo'auką 
šalies reikalams, nes už tą dar
bą niekas negaus jokio užmo- 
kesnio. Registrarais, kiek teko 
patirti, pakviesta ir keli lietu
viai, jų tarpe “Naujienų” vieti
nių žinių vedėjas Aritanas Vai
vada.

CHICAGO HEIGHTS

Pcts. 1; 7, 8, 9, 20 — Gar- 
field School, 23rd arti Wallace.

Pcts. 2, 3, 4, 5, 6, 19, 21 —- 
Lincoln School, Center arti 15h.

Pcts. 10, 11, 12, 13,' 14, 18 — 
Washington School, 16th ir 
Chicago.

Pcts. 15, 16, 7, 22 — Roose
velt School, Prairie ir 14th.

HARVEY

Pcts. 1 to 15 — Harvey City 
Hali, 158 E 154th.

STICKNEY
Pcts. 1 ir 2 — Village Hali, 

6503 Pershing
SUMMIT

Pcts. 1 ir 2—Summit School, 
5640 S. 75th.

Pct. 6 — John D. WJili 
School, 5631 Archer.

Pcts. 3 ir 5 — Otis P. Graver 
School, 7400 6th pi.

Pcts 4 ir 1 — Argo School, 
7555 64th st.

Kitų priemiesčių vietos buvo 
paskelbtos penktadienio ir šcš 
tadįenio “Naujienose”).

Lietuvis Nušovė 
Žmona, Pats 
Mirtinai Pasišovė
Tragedija Yurkaičių Šeimynoje

BRIDGEPORT — Trys savai
tės atgal Kazimieras Yurkaitis 
ir jo žmona Veronica Yurkai- 
tiene persiskyrė. Ji apsigyveno 
adresu 2724 Emerald avenue.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto 
Joseph H. Bali, 34 metų 

amžiaus St, Paul reporteris, 
kurį Minnesotos gubernato
rius paskyrė Jungtinių Vals
tijų senatorium į vietą šen. 
Ėrnest Ltimleen, kuris žuvo 
lėktuvo avarijoje.

'■ ............. ; j

Šįvakar Banketas 
OwenC. Norem’ui 
TowersKliube

' U. S. Atstovas Lietuvai.
šįvakar .chicagiečiai susipa

žins' su žmogumi, kuris pėr 
kelis metus, nuo lapkričio, 
1937, atstovavo Jungtinių Vals
tijų valdžią Lietuvos sostinėj, 
Kaune. Tai Oweh C. Norem’as.

'laiškas
“NAUJIENOMS”
Džiaugiasi ,,Naujienų,, “Auto
mobilių Įililzkriego“ Programa

Ačiū “Naujienij” administra
cijai už tokį gražų programą, 
kuris įvyko Liberty Darže spa
lių 13 d. Pamatėm ko nebuvom 
matę—labai įdomius ir šiur
pulingus dalykus, ir tik už ma
žą bilieto kainą-

O Stalino gazieta piktai me
luodama rašė, kad “Naujienos” 
nieko gero neparodė ir neparo
dys.

Ačiū širdingai už lokį gražų 
programą.

IV/n. Sabaliauskas 
3934 So. California 

Chicago

Chicagietis Žuvo 
Gaisre

(AMERIKOS LIETUVĘ! DELEGACIJOS PA- 
REIŠKIMAS PREZIDENTUI ROOSEVELTUI

(žiūrėk žinią pirmam puslapyje)

Užsiregistruoti privalo visi 
vyrai, kurie jau sulaukė 21 me
tus amžiaus ir dar nesulaukė 
savo 36-tosios gimimo dienos. 
Registracija privaloma lygiai 
piliečiams kaip ir nepiliečfe'ms. 
Šis faktas yra itin įsidėmėtinas 
lietuviams kaip ir kitiems atei
viams, kurių tarpe randasi ne- 
piliečių.

Laukia bausmė.
Tie kurie neužsiregistruos 

bus baudžiami įstatymu.
Registracijos punktai atsida

rys septintą valandą ryto ir 
bus atidari iki 9 valandai va
karo. Kadangi mokyklos paves
tos registracijai tai viešųjų mo
kyklų vaikai šiandien gauną 
vienos dienos atostogas.

11 klausimų.
Vyrai turės atsakyti 11 pa

grindinių klausimų kaip tai: 
vardas, pavardė, gyvenamoji 
vieta, darbo vieta, telefonas, gi
mimo data, gimimo vieta ir ki
ta panaši informacija. Atsaky
mus į speciales blankas įrašys 
registrarai, kurie dar nuo sa
vęs ant tų blankų pažymės sa
vas pastabas apie vyrų fizines 
karekteristikas. Išpildytą blanką 
užsiregistruojantis vyras turės 
pasirašyti. Tai atlikus kiekvie
nam bus išduota speciali kor
telė, kuri bus liudijimu, jog tas 
vyras yra užsiregistravęs. Tą 
kortelę vyrai turės su savim 
nešioti, kad bet kur ir kada 
jie galėtų prirodyti apie savo 
užsiregistravimą.

Gaus korteles.
Kartu su kortele registran- 

tai gaus tam tikrą informacijų 
knygelę, kuri pamokins kaip 
reikės pildyti kita anketa su 
daugybe smulkmeniškų klausi
mų. Šios anketas bus vyrams 
prisiųstos per paštą Vėliau, po 
to kaip Washingtone bus iš
traukti jų numeriai. ,

Laukiama, kad bendras vie
no vyro registracijai atlikti lai
kas užims 20 minučių. Tie, ku
rie yra daugiau prasilavinę ir 
anglų kalbą vartoja liuosai, ga
lės atisakyti į klausimus per 
penkias minutes, gi tiems, ku
rie sunkiau angliškai kalba, gal

Jei Nežinote Kur 
Užsiregistruoti —

Jei nežinote ar abejojate kur 
jums reikia užsiregistruoti ka
ro tarnybai, tai padarykite štai 
ką:

Susiieškokite adresą pirma
dienio arba vakarykščiose “Nau
jienose”, arba nueikite į savo 
precinkto balsavimo stotį (ta
me precinkte, kur gyvenate). 
Prie stclies bus iškabinta vė
liava, o lange bus paduotas ad
resas artimiausios mokyklos, 
kur privalote registracijai nu
eiti.

O jei nežinote kur yra jūsų 
precinkte balsavimo stotis, tai 
jau reikia bizūnų...

Registracijos Vietos 
Cicero, Harvey, 
Suminite —

CICERO

Precinktai: 58 — Drexel 
School, 36th st. ir 54th avė.

Pcts. 55, 56, 57, 58 — Colum- 
bus School, 31 st st. ir 54th av.

Pcts. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
77 — Woodbine School, 30th st. 
ir 50th avė.

Pcts. 39, 40, 41, 42, 43, 48, 
75 —- Sherlock School, 23rd st. 
ir 54th avė.

Pcts. 4, 5, 6, 7, 8, 44, 45, 46, 
47, 74, 76 — Cicero School, 23d 
st. ir 49th avė.

Pcts. 9, 19, 13, 62, 72, .73 — 
Roosevelt School, 15th st. ir 
50th avė.

Pcts. 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
63, 64 — McKinley School, 59th 
avė ir Roosėvelt.

Pcts. 19, 21, 22, 23, 24, 27, 
28, 60, 65, 66 — Burnhani 
School, 18th st. ir 59th avė.

Pcts. 25, 26, 35, 37, 38. 61, 67, 
70, 71 — Woodrow Wilson 
School, 23d s t. ir 57th avė.

Pcts. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
68, 69 — Goodwin School, Aus- 
tin ir 26th st.

Pcts. 59 -r- Lincoln .School, 
60th st. ir 35th avė.

Užvakar vakare Yurkaitis 
atėjo į jos butą, gal norėdamas 
taikintis. Kilo smarkus ginčas, 
grąsinimai, ir Yurkaitienė už
sirakino savo miegamajame 
•kambaryje. Ji gal žinojo, kad 
jos buvęs vyras buvo apsigin
klavęs.

Yurkaitis išlaužė kambario 
duris, ir paleido dti revolverio 
šuvi.us. Yurkaitienę sunkiai su
žeidė,Sbet; ji dar turėjo šiek- 
tiek spėkų, ir išbėgo į gatvę. 
Ten Yurkaitis šovė dar kartą, 
ir suvarė moteriškei kulką į 
galvą, ir ją užmušė. Po to Yur
kaitis atstatė revolverį sau į 
kaktą ir šovė tris kartus, šią 
•žinią rašant jis dar buvox gy
vas, bet daktarai neturi jokios 
vilties, kad jis pasveiks. Po 
įvykio Yurkaitis buvo’ paguldy
tas bridewell kalėjimo ligoni
nėje.

Antra Tragedija
Panaši tragedija įvyko ir ki

toj vietoj, adresu 1758 West 
17th Street. Įsigavusi į butą po
licija rado negyvus, 69 metų 
pensijonuotą darbininką, John 
Nūs, ir 40 metų našlę, Agnės 
Jachimiak, kuri su Nus’u gy
veno. Policija spėja, kad Nūs 
nužudė moteriškę, po to pats 
nusišovė- x

Giminės pasakoja, kad velio
nis su velione labai dažnai 
bardavosi. •

Yurkaitis buvo apie 50 metų 
amžiaus, o jo žmona—42. 
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Sustreikavo 
Butler Brothers 
Darbininkai

Užvakar vakare į streiką iš
ėjo apie 300 darbininkų, ku
rie dirba Butler Brothers san- 
dėlyj, prie Randolph ir Canal 
gatvių. Nesusipratimas kilo dėl 
naujos algų sutarties.

Unija, Wholesale Warehou- 
se Merchandise Wofkęrs, at
stovaujanti sandėlio darbinin
kus, pareikalavo derybų nau- 
jai, darbininkams palankesnei 
sutarčiai - sudaryti, bet Bendro
vė atsisakė į derybas eiti. <

Jani pagerbti Chicagos lietu
vių sudarytas komitetas rengia 
banketą puošniam Towers 
Kliube, prie Michigah avenue, 
netoli Wackei,<?‘ 1 (buvusiuose 
Medina h ruinUose).
' Rezervacijoms! reikia šaukti 
p. J. P. Rakštį Haymarket 
3555. ( ,

Užmušė Moteriškę 
Ant Tilto

'i’.'/ —■——  ji

J Harvey ant Halsted gatvės 
tilto virš Calumet upės, auto
mobilis užmušė 26 metų mote
riškę, Elizabėth Hali, nuo 
14522 Union avenue, Harvey.

Automobilį valdė 51 metų 
doltonietis Frank Zula, 14438 
Shepherd avenue.
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Gražus Budriko 
Programas , »

Pereitą sekmadienį, spalių 
13, vėl teko klausytis puikaus 
radio progrąinl, kurį savo lė
šomis- leidžia Juozo Budriko 
rakandų ir r&dio krautuvė 
Chicagoje, iš galingos WCFL 
stoties, nuo 5:30 iki 6:30 p. m.

Su puikia, charakteringa me
lodija “Plaukią Nemunėlis” di
džiulis radio orkestras visada 
šį programą pradeda. Tad ir šį 
kartą tą melodiją išgirdus — 
pasijutom, kad Budriko pa
stangomis jau plaukia oro ban
gomis lietuviška daina, muzi
ka. ’ \ |..

Puikiai dainavo harmonin
gas duetas, solistė p. Ona Juo
zaitienė ir mišrus kvartetas, 
kuriem pritarę radio orkestras. 
Klausykis ir daugiau liorėk, ro
dos, kad ta valanda yra per 
trumpa. Makalų drama irgi bu
vo labai žingeidi. Kažin ar 
Juozas išliks gyvas? Beje, buvo 
daug juoko klausantis gabaus 
“Pasakoriaus” gyveninio įvy
ktų — atsitikimų atpasakoji
mo. Vienu žodžiu, tai buvo 
puikus; ‘ gyvas? it įdomus pro
gramas, - - - - : —Šiauliškis

Trys buvo sužeisti.
Sporto salėje adresu 5221 

Broadway vakar anksti rytą 
įvyko keli sprogimai ir kilo 
gaisras, kuriame vienas žmogus 
buvo užmuštas, o trys kiti su
žeisti, vienas jų gal mirtinai.

Vieta dar nebuvo baigta sta
tyti, bet jau buvo naudojama 
kamuolių rltinimui. Sprogimas 
kilo, matyt, kai kas tai įmetė 
degantį cigaretą į statinę ma
liavai naudojamo varnišo.

Užmuštasis buvo 45 metų 
Edward C. Kamt, nuo 1921 So. 
Ridgeway avenue. Sunk ai su
žeistas buvo Elmer Herman, 
nuo 5348 Madison street.

To His Excellency Franklin 
Delano Roosevelt
President of the United Statas.

Mr. President:
The delegation before you, 

M r. President, represents mos t 
of the Lithuanian people, citi- 
zens of the United States; it is 
here to encourage you in the 
great task of bringing- reason 
and law to reign again in a 
distracted world.

With the world aflame, with 
ruthless might attempting to 
conųuer the earth, the Lith
uanian people in America were 
moved—moved to great depths 
of sorrow when their native 
land and the land of their fore- 
bearers lošt her freedom.

When Lithuania fell, it seem- 
ed Ihat the nations of the 
earth, particularly those na
tions who had recognizcd her 
as independent, were disinte- 
rested, none condemned that 
act of extirpation which to the 
Lithuanians of America seem- 
ed so needful of eondemnation.

Then, on the twenty-third 
day of July 1940, your State 
Department, Mr. President, an- 
nounced the attitude of the 
goVernment of the United 
States regarding the loss of 
Lithuania’s i nd epe n d e n c e. 
Among other dedarations, it 
said:—

VAKAR CHIC M GOJĘfl

• Prie Wabash avenue gelž- 
kelio bėgių, ties 2410 West 18th 
Street, svičiuojamas garvežis 
užmušė 50 metų svičmaną, Char
les Zazeski, nuo 5012 S. Eliza- 
beth street.

• Už bažnyčių apiplėšinėji
mą Chicagoj po areštu yra trys 
jauni piktadariai: 24 metų Wil- 
liam A. Rothwell, 20 metų 
Frank Smoltz, ir 21 metų Ken- 
neth Smith. Pirmasis yra chi
cagietis, antras iš Clevelando, 
trečias iš Cheyenne, Wyoming.

• Už drąsą ir išgelbėjimą 
kelių žmonių nuo mirties trys 
chicagiečiai gavo Amerikos le
giono herojų medalius: 24 me
tų Gerald Padon, 4348 Shake- 
speare, 22 metų Richard Ander- 
son, 3345 We!lington avenue, ir 
19 metų Leonard Ratkovski, 
1353 North K Ashland avenue.

• Užvakar ir vakar rytme
čio vėtra Chicagoj sudaužė ar
ba paskandino dešimts laivų, 
pastatytų Michigan ežero prie
plaukose. Prie Shedd žuvyno 
dugnan nuėjo ir vienas didelis 
liuksusinis laivas.

0 Prie Parker ir Kilbourn 
avenue, automobilyj sėdėjo dvi 
poros jaunų žmonių. Tai buvo 
naktį iš pirmadienio į antra-

Suėmę Jauną 
Brightonparkietį

Sekmadienį po “hit-and-run” 
:auto. nelaimės policija suėmė 
brightonparkietį Victor Mazur- 
kiewi.cz, nuo 3148 West 42nd 
<Place. Suimtąjį pakamantinč- 
jus, pasirodė, kad jisai vasa
rio mėnesį apiplėšė vieną det- 
roitietį, Victor Mattson, atėmė 
nuo jo $20, o vėliau pasivogė 
svetimo automobilio laisnių 
numerius, ir juos naudojo sa
vo mašinai.

Šiandien Žemaičių 
Susirinkimas
Bus Žemaičių Beno Praktika

Šiandien spalių 16-tą d. 7:30 
vai. vakare įvyksta žemaičių 
Kultūros Klitibo mėnesinis su
sirinkimas Hollywood Inn sve
tainėje, 2417 W. 43rd St.

Geistina, kad nariai skaitlin
gai dalyvautų nes turime daug 
svarbių reikalų Svarstyti. Po 
susirinkimo Žemaičių Kultutos 
Kliubo Benas turės savo prak
tiką. Kurie nariai-ės norės, ga
lės ir pasišokti.

—Steponas Narkis, pirm.

Ar “Naujienos” Lan
ko Jūsų Namus 
Kasdieną?

Ar “Naujienos” Janko1 jūsų 
nasrus kasdieną? Jei ne, tuoj 
pašaukite mane telefonu Vir- 
ginia 1279. Aš urnai pribusiu 
su “Naujienų” pakvitavimais 
ir jus gausite laikraštį kasdie
ną. 7

Kiekvieno lietuvio pareiga 
yra skaityti “Naujienas”, ypač 
todėl, kad “Naujienos” paduo
da vėliausias ir teisingiausias 
žinias ne tik vietines, bet ir iš 
viso pasaulio.

—Steponas Narkis

Garsinkitės “N-nose”

“The policy of this govern- 
ment is universally known. 
The people of the United 
States arę opposed to pre- 
datory activities po matter 
whether they are carried on 
by the ūse of force or by 
the threat of force. They are 
likewise opposed to any form 
of intervention on the part 
of one statė however power- 
ful i n the domės tie eoncerns 
of any other sovereign statė 
however weak.

“These principles constitute 
the very foundation upon 
which the existing relation- 
ship betvveen twenty-one so
vereign republies in the New 
World rests.

“The United States will 
continue to stand by these 
principles, because of the con- 
vietion of the American 
people that unless the doc- 
trine in which these princi
ples are inherent once again 
governs the relations between 
nations, the rule of reason. 
of justice and of law—in 
other words the basis of mo- 
dern civilization itself—can- 

♦not be preserved.”
That was a clear, under- 

standable and uneųuivocal statė- 
ment of policy. It was an act 
of eondemnation of a wrong 
committed by a great power 
against a we-ak nation. At lašt 
the clamor of destruction was 
overcome by the call to reason 
and justice and our people were 
glad that that voice came from 
the greatest liberty-loving na
tion on earth—the United 
States of America.

We are proud that our Unit
ed States of America stands 
firmly behind a policy that 
knows no compromise with ag- 
gression. Your courageous stand, 
Mr. President, on the side of 
justice, law and reason enkind- 
led the flame of hope — a hope 
that Lithuania may again take 
her place amongst the nations 
of the earth.

Please accept, Mr. President, 
the sincere gratitude, esteem 
and also the profound admir- 
ation of the Lithuanians of 
America for that declaration.

dienj. Iš kur tai atsirado du 
jauni piktadariai, abi merginas 
pagrobė, nusivežė jas į miesto 
pakraštį ir užpuolė. Nuo abie
jų jaunuolių atėmė visus pini
gus ir laikrodėlį. ,

• Prie Navy Pier prieplau
kos iš Michigan ežero vakar 
buvo ištrauktas kūnas 55 metų 
chicagiečio, Michael Kennedy. 
Jis tarnavo gatvekarių linijai 
ir gyveno adresu 1628 North 
Mason avenue.

• Už dviejų savaičių Chica
goj susirinks generaliai virši
ninkai International Ladies 
Handbag, Pocketbook, ir Novel- 
ty Workers unijos. Jie svarstys 
kaltinimus, kad komunistai ban
dą pasigriebti kontrolėn unijos 
du lokalus Chicagoj. Pereitą sa
vaitę generalis unijos preziden
tas Samuel Reinlib suspendavo 
34 tų lokalų viršininkus.

• Trečiu kartu trijų mėne
sių bčgyj plėšikai aptuštino re- 
gisterį gėrimų krautuvėj, adre
su 3000 Irving Park bulvaras, 
šį kartą pasigrobė $70.

• Gaisras kilęs apartamen- 
tiniame name adresu 4718 So. 
State street, vakar rytą išmetė 
gatvėn apie 50 žmonių. Ugnį 
gesinant vienas ugniagesys, 
Clarence Allen, iš No. 18 ko
mandos, buvo sunkokai sužeis
tas.

Paliuosavo W.P.A. 
Registracijai

W.P.A. vakar paskelbė, kad 
šiandien duos dieną “atostogų” 
30,000 darbininkų Chicagoj, su
teikdama jiems progą užsiregis
truoti privalomam kareiviavi
mui. Visi darbininkai gaus pil
ną atlyginimą už visą dieną.

“ KAI GĖLES 
ŽYDĖJO”

(BLOSSOM TIME)

Stato 
IRMYN CHORAS

SPALIŲ 27 
SOKOL SVET.

kiewi.cz



