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DEMOKRATIJA VISIEM PRIVALO RŪPĖTI i
Roosevelto pareiškimai kareiviavimo 

reikalu

Reikia pusantrų 
metų

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Vakar visi Suvienytose Val
stybėse gyvenantieji jauni vy
rai registravosi kareiviavimo 
pareigoms atlikti. Iš viso užsi
registravo daugiau negu 16 mi
lijonų vyrų. Ateinančio mėne
sio viduryj dalis užsiregistra
vusių bus pašaukta kariškiems 
pratimams.

Taikos metu Suvienytos Ame
rikos Valstybės niekad neturėjo 
mobilizuotis kariuomenės. Vy
riausybe neturėjo teisės mobi
lizuoti vyrus. Amerikos kariuo
menė susidėjo tiktai iš sava
norių.

Paskutinių mėnesių įvykiai 
Europoje, privertė pakeisti šį 
nusistatymą. Tinkamai karui 
nepasiruošusias valstybes, dik
tatoriai labai lengvai pavergė. 
Amerika nenori būti netikėtą! 
užklupta, todėl ir pradėjo ruo
štis apsigynimui.

Prezidentas Rooseveltas pa
naudojo registracijos progą ir 
vakar rytą pasakė trumpą kal
bą. Jis pasakė, kad Amerikos 
gyventojai ruošiasi apginti tai
ką Naujame pasaulyje, kurį 
laisvi žmonės sukutė^lfffKvę my- 
li n t i ems žmonoms./ • - - «<>»•- •

Prezidentas pabrėžė, kad ka
reiviavimo pareigos įvestos vien 
tiktai krašto apsaugai sustip
rinti ir nebus naudojamos jo
kiems kitokiems tikslams.

Amerika, 130 milijonų gy
ventojų kraštas, šiandien turi 
tiktai pusę milijono ginklą var
toti mokančių vyrų, tuo tarpu 
kraštai, kurių gyventojų skai
čius yra žymiai mažesnis, turi 
po 4, 5 ir net po 6 milijonus 
ginklus vartoti mokančius vy
rus.

Amerika šiandien gamina gin
klus ir tankus, stato laivus ir 
orlaivius. Visa tai ji atlieka be 
jokio šukavimo ir grasinimo. 
Amerika stengiasi mobilizuoti 
visus krašto turtus, kad ji kiek
vienu momentu butų pasiruo
šus atsispirti priešui. Amerika 
niekam negrasina, nes nenori 
naujų žemių, bet Amerika no
ri, kad jos teisės butų respek
tuojamos.

Rooseveltas tvirtina, kad ka
reiviavimo pareigas Amerikos 
piliečiams uždėjo užsienio dik
tatoriai. Jie drįso karan įvelti 
visą Europą, tuo pačiu metu jie 
Uždėjo amerikiečiams pareigą 
gintis.

Užsiregistravusių jaunų vy
rų pareiga susirūpinti demo
kratijos likimu. Demokratija 
yra tokia santvarka, kuri ga
rantuoja žmonėms laisvę ir lei
džia daryti pažangą. Pašauktie
ji privalės eiti ginti demokra
tišką santvarką.

NEW YORK, N. Y., spalių 
16 d. — Karo medžiagos gamy
bos; pirmininkas Knudsen pa
reiškė, kad Amerikai apgink
luoti reikia pusantrų metų lai
ko. Tiktai 1942 m. balandžio 
mėnesio pradžioje Amerika tu
rės pakankamai ginklų 1,200,- 
000 kareivių. Tuo metu turės 
pakankamą ir sunkių ginklų 
kiekį, kuriuos galės vartoti ki
ti 800,000 išmiklintų kareivių.

žalios medžiagos Amerika tu
ri pakankamai, bet šiandien jai 
dar trūksta įrankių ginklams 
gaminti. 1933 m. Amerika pa
gamino įvairių mašinų 130 mi
lijonų dolerių sumai, bet šie
met ji privalės pagaminti ma
šinų už 500 milijonus dolerių. 
Kai turėsime visas reikalingas 
mašinas, ginklų kiekis bus la
bai lengva padidinti.

NAUJiHN Ų-AUM$ Telephoiu
Pagarsėjęs Londono tiltas po nacių bombardavimo.

Karo medžiagos 
kontrolė

Gauname karo 
paslaptis

Diktatoriai
nesusitaria

vo apyskaitą. Britų laivas Ająx, 
kuris plaukė britų eskadros pry- • 
šaky j, pastebėjo tris italų, ka
ro laivus ir visus nuskandino. 
Kiti britų karo laįvai paėmė da
lį . išsigelį)ėjusią>‘italų'^ jūriniu-

. v-y
Italai buvo besiunčią kitus 

tris laivus į įvykių vietą, bet 
pastebėję britų eskadrą — nu
skubėjo į Siciliją. Nepaskendo 
nei vienas britų laivas. A j ąx 
gavo vieną šovinį- į šoną, at
plaukę.-į Gibraltarą, kur jis bus 
pataisytas. .

Stalinas kvies 
diktatorius 6

„ ..
TOKIO, Japonija, spalių;
— Valdžios nuomonę reįš-

16

"-—LONDONAS, Anglija, spalių 
16 d. — Anglija pažadėjo duo
ti Suvienytoms Valstybėms vi
sus kariško orlaivio bokštelio 
planus. Visi žinovai tvirtina, 
kad anglų karo vadovybės var
tojamas orlaivių bokštelis yra 
pats geriausias ir praktiškiau
sias. Jis taip išplanuotas, kad 
kulkosvaidininkas iš orlaivio su 
dideliu tikslumu gali šaudyti j 
visas kryptis.

Amerikos karo vadovybė ma
no užsakyti minėtus bokštelius 
visiems karo lėktuvams. Bok
štelio planai jau perduodami 
Amerikai ir galima tikėlis, kad 
netrukus jo gamyba bus pra
dėta Amerikos dirbtuvėse.

spa-1 Koncesijos japonams
pra-

BERLYNAS, Vokietija, 
lių 16 d. — Autoritetingi 
džios sluoksniai šiandien 
neša, kad sovietų Rusija buvo
savo laiku informuota apie vo
kiečių kariuomenės siuntimą į 
Rumuniją.

Vakar Tass agentūra panei
gė šias žinias, kurios pasirodė 
Europos spaudoje, bet vokiečių 
valdininkai šiandien pakartojo, 
kad rusai iš anksto buvo apie 
viską gerai informuoti. Susida
ro įspūdis, kad diktatoriai šia
me reikale nesutaria. Vienas iš 
dviejų meluoja.

d. — Valdžios nuomonę reiš
kiąs laikrašti^, Hochi šiandien 
paskelbė, kad Stalinas ruošia 
Japonijos, ’ Vokietijos ir Itali
jos/ valstybės vyrų konferenci
ją, Maskvoje. Konferenciją tu
rėtų įvykti lapkričio pradžioje 
ir joje dalyvaus patys atsako* 
mingiaūsi valdžios vyrai; ;<

Minėtoje konferencijoj ,, bus 
aptarta tarptautinė • padėtis ir 
Stalinas diktatoriams ' aiškiai 
išdėstys Rusijos užsienio poli
tikos pageidavimus, Japonija 
džiaugtųsi, jeigu konferencijoj 
pavyktų susitarti.

WASHINGTON, D. C., 
lių 16 d. -— Prezidentas Roose
veltas šiandien parėmė visą ka
ro medžiagos ir žaliavos kon
trolę. Nuo šios dienos vyriau
sybė neišleidžia karo medžiagos, 
jeigu ji yra* reikalinga Ameri
kos apsaugai.

Prezidentas jau sulaikė Šve
dijai pagamintus orlaivius, nes 
bijoma, kad vokiečiai jų nepa
grobtų. Sulaikė Šiam vyriausy
bei pagamintus orlaivius, nes 
jie gali būti pavartoti Ameri
kai priešingiems interesams 
ginti. Su’aikė geležies pardavi
mą Japonijai, nes ji gali būti 
paversta kulkomis, kurios gali 
šaudyti į Amerikos kareivius.

spa-

— Japonai skelbia nugalėję kiniečius dideliame mūšyje 
prie Hankow.

— Rooseveltas paskyrė gen. Yount saugoti ir ginti Pana
mes kanalą.

— Gibraltaro karo bazę bombardavo priešo lėktuvai. Dan
gus guvo debesuotas ir iš Ispanijos nesimatė kiek buvo lėktuvų 
ir kurio diktatoriaus pasiųsti.

— Vokiečių įsakymu sustabdytas rumunų radijas ir oro 
susisiekimas. Rumunų orlaivių linijas perims vokiečių ben
drovės.

— Prie Burma vieškelio yra 3000 prikrautų automobilių, 
kurie laukia atidarymo. Automobiliai veža Amerikoj gamin
tus ginklus.

— Admiralitetas paskelbė, kad britų karo laivai paskan
dino penkis vokiečių laivus, šeštą vokiečių laivą palietė torpe
da, bet jis nepaskendo.

— Vichy miestelyj gyvenantiems žydams išdaužyti langai. 
Petaino vyriausybė seka Hitlerio metodus.

— Italai skelbia, jog jiems pavyko paskandinti vieną bri
tų submariną.

— Pranešama iš Barcelonos, kad Franko karo teismas nu
teisė sušaudyti buvusį Katalonijos prezidentą Luis Kompans. 
Prezidentas sušaudytas vakar rytą. Maršalas Petain perdavė 
buvusį prezidentą generolui Franko.

— Pablogėjo rusų-anglų santykiai dėl latvių laivų. Anglų 
vyriausybė atsisakė atiduoti rusams 10 latvių laivų, kurie sto
vėjo britų uostuc-se Latvijos pagrobimo metu. Anglai juos kon
fiskavo visam karo metui.

— Turkai paskelbė, kad jie vieni ryšis gintis nuo vokiečių 
ir italu, jeigu nepavyks gauti rusų paramos.

Senatoriai tardo

Slepia embargo
16TOKIO, Japonija, spalių 

d. — Didelė Japonijos gyven
tojų dauguma nieko nežino 
apie geležies embargo. Valdžiai 
ištikimi laikraščiai sąmoninin- 
gai nutylėjo embargo įsigalio
jimo dieną, bet pradėjo vesti 
propagandą senai geležei rinkti 
Japonijoj. Japonų vyriausybė 
paskyrė dideles sumas pinigų 
pramonininkams, ragindama 
juos praplėsti geležies gamini
mą pačioje Japonijoj.

Japonų cenzūra sąmoniningai 
išbraukė embargo datą, kad gy
ventojai neturėtų progos pasi
džiaugti. Didelė japonų daugu? 
ma nepatenkinta užsitęsusiu 
karu ir džiaugiasi geležies 
stabdymu, 
budu bus 
baiga.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 16 d. — Pranešama, kad 
senato komisija pradėjo tardy
ti kai kuriuos valstybės tarnau
tojus, nusižengusius prieš 
Hatch įstatymą. Komisijos pir
mininkas Gillete ištardė viešų
jų darbų agentą Carmody.

Pastarasis buvo apskųstas 
valstybės pinigų aikvojimu de
mokratų propagandai. Valsty
bės pinįgais jis atspaude bro
šiūrėlę, kurioje buvo vedama 
propaganda demokratų naudai. 
Pakviesta daugelis ir kitų val
stybės įstaigų tarnautojų.

Didelis laimėjimas

nes mano, kad 
pagreitinta karo

8U- 
tųo 
pą-

fir- 
yra

pa-

MEKSIKA, sostinė, spalių 16 
d. —■ .Pranešama, kad Meksi
kos Vyriausybe davė penkiems 
metams didelių žemes plotų 
koncesijas japonų žibalo 
moms. Duotos koncesijos 
Meksikos įlankoj.

Amerikos pramonininkai
reiškė, kad minėtose srityse ja
ponai turi visai kitokių tikslų, 
bet ne žibalo ieškoti. Amerikie
čiai senai ištyrė tas vietas ir 
žino, kad ten jokių žibalo vers
mių nėra.

Bijoma, kad japonai nepavar
totų minėtų žemių savo karo 
jėgoms organizuoti. Gautos že
mės yra visai netoli Texas 
stybės sienų ir 1200 mylių 
Panamos kanalo.

val
inio

Negrai protestuoja

LONDONAS, Anglija, spalių 
16 d. — Britų admiralitetas 
sąmoningai dvi dienas tylėjo 
apie Viduržemių juroj įvykusį 
susidūrimą su italų ląivąis; po- . 
rčjp, kad italai pirma duotų sa- j girnas.

Ginklai Rumunijoj
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

spalių 16 d. — Vokiečiai be su
stojimo gabena didelius ginklų 
kiekius į Rumuniją. Atvežta di
delė daugybė tankų ir daug 
amunicijos.

Vakar ir šiandien geležinke
liais gabenamos didelių juros 
lėktuvų ir submarinų dalys. Vi
sa ši medžiaga skubiai vežama 
į Juodosios juros pakraščius. 
Naujai sįeigiamoj karo bazėj 
submarinai tuojau bus susta
tyti ir paleisti sargyboms. Vo
kiečių orlaivių skaičius Rumu
nijoj yra toks didelis, kad jie 
kontroliuoja visą žibalo vers
mių provinciją. .

WĄSHI«NGTON, D. C., spa
lių 16 d.— Nacionalinio negrų 
komiteto narys Clair Drake 
šiandien įteikė Mobilizacijos di
rektoriui pareiškimą, kuriame 
protestuoja dėl kai kurių reiš
kinių naujai organizuojamo  j 
kariuomenėj. Jis nepatenkintas 
Roosevelto pasakymu, kad ne
manoma viename kariuomenės 
vienete laikyti baltus ir juodus 
vyrus.

Drake nepatenkintas sekreto
riaus Knox parėdymu, kur jis 
sako, kad juodieji laivyne ga
li tarnauti tiktai valgio garnio 
nimo darbe. Toki pareiškimai 

lyra demokratijos principų nei-

Negalima tikėti

Nutrauktas 
telegrafas

NEW YORK, N. Y., spalių 
16 d. — Pranešama, kad tele* 
grafo linijos tarp Londono ir 
New Yorko buvo nutrauktos 8 
valandų laikotarpyj. Pradžioje 
buvo manyta, kad įsimaišė an
glų cenzūra, bet vėliau paaiš
kėjo, jog žinių persiuntimas 
buvo sustabdyta dėl bombarda
vimo.

Vokiečių lėktuvai pataikė iš
mesti vieną bombą ant telegra
fo linijų ir nutraukė vielas. Po 
8 valandų linijos vėl buvo ati
taisytos ir iš Londono praneš
ta, kad jie vėl gali priiminėti 
ir siųsti visas žinias.

Prezidento sūnus
PORTLAND, Ore., spalių 16 

d. — Prezidento žmona vakar 
pareiškė, kad jos sitnus Elliot 
visai bereikalingai buvo kriti
kuotas. Kariuomenėn jis jokiu 
budu nebūtų paimtas, nes jis 
vedęs, turi Vaikų ir be akinių 
dešimties žingsnių nemato. E'- 
liot metė pelningą darbą ir ka
riuomenėn nuėjo .savanoriu.

Jauniausias Roosevelto sūnūs 
šiandien registravosi, kaip ir 
visi kiti piliečiai, Massachusets 
valstybėje. John Rooseveltui iš
duota registracijos kortelė ir 
jis bus šaukiamas, kaip ir ki
ti tos apylinkes vyrai.

Turkų-rusų pasi
tarimai

Laivai prie Dun- 
kirkės

LONDONAS, Anglija, spalių 
16 d. — Pranešama, kad dide
li britų karo laivai vakar pri
plaukė prie Dunkirkės uosto ir 
labai smarkiai jį apšaudė. Su
kėlė labai didelių gaisrų ir pa
darė daug nuostolių. Britų lėk
tuvai išmetė didelę daugybę 
bombų Kiel ir Hamburgo lai
vu dirbtuvėse. L

Visoj Vokietijoj oras buvo 
labai blogas, debesuotas. Kai 
kurie anglų lėktuvai negalėjo 
įžiūrėti paskirtų vietų ir su
grįžo atgal su bombomis. Kiti 
anglų lėktuvai smarkiai bom
bardavo vakarų Vokietijos ge
ležinkelių susisiekimo mazgus.

Vokiečių kultūra

ANKARA, Turkija, spalių 16 
d. — Turkijos prezidentas Ino- 
nu šiandien priėmė naujai at
vykusi sovietų ambasadorių. 
Prezidentas turėjo labai ilgą 
pasikalbėjimą su rusų atstovu. 
Pasikalbėjimo melu dalyvavo 
turkų • kariuomenės štabo virši
ninkas.

Tvirtinama, kad buvo taria
masi apie įtemptą padėtį Bal
kanuose. Rusai pasižadėjo rem
ti turkus, jeigu jie eis grai
kams į pagelbą. Nežinia ar tur
kai sudarys nepuolimo paktą 
su Rusija.

WASHINGTON, D. C„ spa
lių 16 d. — Francuzų ambasa
dorius šiapdięn pareiškė, kad 
jo vyriausybė yra nusistačiusi 
dėti pastąngąs, • kad francuzų 
kolonijose ne’sigaletų jokia ki
ta trečia valstybę i£ kad kolo
nijos netaptų bazėmis kitoms 
Amerikos valstybėms pulti.

Netikima šiems pareiški
mams, nes Hitleris kelis kar
tus buvo pasižąd^įęš panagius 
dalykus,. pęt vėliau savo, paža
dus lengvai z sulaužė. Greičiai^ 
šia francuzų kolonijoms bus 
pritaikytaą Hąvąnoę aktas vi-, 
sam karo ipętui.karo ipętuį.

PARYŽIUS^ Francuzija, spa
lių 16 d. — Vokiečių gestapo 
atsiuntė Francuzijon daugelį 
savo agentų, kurių tikslas ap
valyti “laisvą francuzų kultū
rą”. Trys gestapo agentai įsi
taisė greta didžiausios francu
zų bibliotekos ir veda “valymo 
darbą”.

Atsiųsti vokiečiai tikrina vi
sas bibliotekos knygas ir kas 
jiems atrodo įtartina, išima iš 
bibliotekų. 'Naciai konfiskavo 
masonų ir žydų bibliotekas Pa
ryžiuje. Visas knygas išvežė į 
Vokietiją. Jie tvirtina, 
jie turėsią geresnes 

• knygoms revizuoti.

kad ten 
sąlygas

Japono perspėjimai
HANOI, Indokinija, spajių 16 

d. — Japonų generolas Raiširo 
Sumita, kuris yra Indokinijoj 
stovinčios kariuomenės viršinin
kas, perspėjo visas užsienio val
stybes dėl Burmos vieškelio. Ja
ponai yra nusistatę pastoti ke
lią visoms užsienio valstybėms, 
jų tarpe ir Amerikai, jeigu jos 
bandys siųsti ginklus čankaiše- 
kut v

Generolas pabrėžė, kad jis 
panaudosiąs visas japonų karp 
jėgas, o pirmon eilėn aviaciją, 
kad butų sustabdytas ginklų 
gabenimas. Sumita kalbas gale 
pąsakė, kad Amerika privalo 
gyventi geruoju su Japonija.

Edenas Egypte
ALEKSANDRIJA, Egyptas, 

spalių 16 d. — Pranešama, kad 
Anglijos karo ministeris An- 
thony Eden visai netikėtai at
vyko j Egyptą. Jis apžiurėjo 
naujai atvykusios britų kariuo
menės dalis. Tvirtinama, kad 
Edeno atvykimas yra surištas 
su galimomis karo operacijo
mis rytuose.

Vokiečiai su italais koncen
truoja dideles kariuomenes da
lis Balkanuase. Anglija žino, 
kad ta kariuomenė bus siun
čiama į Egyptą, į Suez kana
lą. Anglai žymiai sustiprino sa
vo kariuomenės skaičių. Eden 
tariasi su britų kariuomenės va
dais.

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

Giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:04 v. r., leid

žiasi 5:07 v. v.
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DEMOKRATIJA VISIEM PRIVALO RŪPĖTI t
Roosevelto pareiškimai kareiviavimo 

reikalu
Vakar visi Suvienytose Val

stybėse gyvenantieji jauni vy
rai registravosi kareiviavimo 
pareigoms atlikti. Iš viso užsi
registravo daugiau negu 16 iųi- 
lijonų vyrų. Ateinančio mėne
sio viduryj dalis užsiregistra
vusių bus pašaukta kariškiems 
pratimams.

Taikos metu Suvienytos Ame
rikos Valstybės niekad neturėjo 
mobilizuotis kariuomenės. Vy
riausybė neturėjo teisės mobi
lizuoti vyrus. Amerikos kariuo
menė susidėjo tiktai iš sava
norių.

Paskutinių mėnesių Įvykiai 
Europoje privertė pakeisti šį 
nusistatymą. Tinkamai karui 
nepasiruošusias valstybes, dik
tatoriai labai lengvai pavergė. 
Amerika nenori būti netikėtą! 
užklupta, todėl ir pradėjo ruo
štis apsigynimui.

Prezidentas Rooseveltas pa
naudojo registracijos progą ir 
vakar rytą pasakė trumpą kal
bą. Jis pasakė, kad Amerikos 
gyventojai ruošiasi apginti tai
ką Naujame ęgsaulyje, kurį 
laisvi žmonės sukurėlaTSvę my- 
lintiems ’ žmonėms A -

Prezidentas pabrėžė, kad ka
reiviavimo pareigos įvestos vien 
tiktai krašto apsaugai sustip
rinti ir nebus naudojamos jo
kiems kitokiems tikslams.

Amerika, 130 milijonų gy
ventojų kraštas, šiandien turi 
tiktai pusę milijono ginklą var
toti mokančių vyrų, tuo tarpu 
kraštai, kurių gyventojų skai
čius yra žymiai mažesnis, turi 
po 4, 5 ir net po 6 milijonus 
ginklus vartoti mokančius vy
rus.

Amerika šiandien gamina gin
klus ir tankus, stato laivus ir 
orlaivius. Visa tai ji atlieka be 
jokio šukavimo ir grasinimo. 
Amerika stengiasi mobilizuoti 
visus krašto turtus, kad ji kiek
vienu momentu butų pasiruo
šus atsispirti priešui. Amerika 
niekam negrasina, nes nenori 
naujų žemių, bet Amerika no
ri, kad jos teisės butų respek
tuojamos.

Rooseveltas tvirtina, kad ka
reiviavimo pareigas Amerikos 
piliečiams uždėjo užsienio dik
tatoriai. Jie drįso karan Įvelti 
visą Europą, tuo pačiu metu jie 
Uždėjo amerikiečiams pareigą 
gintis.

Užsiregistravusių jaunų vy
rų pareiga susirūpinti demo
kratijos likimu. Demokratija 
yra tokia santvarka, kuri ga
rantuoja žmonėms laisvę ir lei
džia daryti pažangą. Pašauktie
ji privalės eiti ginti demokra
tišką santvarką.

N AU J1EN Ų-ACM$ Lulophoiu
Pagarsėjęs Londono tiltas po naciu bombardavimo.

Reikia pusantrų 
metų

NEW YORK, N. Y., spalių 
16 d. — Karo medžiagos gamy
bos; pirmininkas Knudsen pa
reiškė, kad Amerikai apgink
luoti reikia pusantrų metų lai
ko. Tiktai 1942 m. balandžio 
mėnesio pradžioje Amerika tu
rės pakankamai ginklų 1,200,- 
000 kareivių. Tuo metu turės 
pakankamą, ir sunkių ginklų 
kiekį, kuriuos galės vartoti ki
ti 800,000 išmiklintų kareivių.

žalios medžiagos Amerika tu
ri pakankamai, bet šiandien jai 
dar trūksta Įrankių ginklams 
gaminti. 1933 m. Amerika pa
gamino įvairių mašinų 130 mi
lijonų dolerių sumai, bet šie
met ji privalės pagaminti ma
šinų už 500 milijonus dolerių. 
Kai turėsime visas reikalingas 
mašinas, ginklų kiekis bus la
bai lengva padidinti.

Karo medžiagos 
kontrole

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Gauname karo 
paslaptis

Diktatoriai 
nesusitaria

vo apyskaitą. Britų laivas Ająx, 
kuris plaukė britų eskadros pry- 
šąkyj, -pastebėjo tris italų, ka
ro laivus ir visus nuskandino. 
Kiti britų karo laįvai paėmę da
lį . išsigelbėju^i»Mtalų'" jūriniu-

y > f". r < » 'f

Italai buvo besiunčią kitus 
tris laivus į įvykių vietą, bet 
pastebėję britų eskadrą — nu
skubėjo į Siciliją. Nepaskendo 
nei vienas britų laivas. Ajax 
gavo vieną šovinį'; į šoną, at
plaukę. į Gibraltarą, kur jis bus 
pataisytas.

Stalinas kvies 
diktatorius

•/-r------ :—
TOKIO, Japonija, spalių; 16 

os nuomonę reiš-

LONDONAS, Anglija, spalių 
16 d. — Anglija pažadėjo duo
ti Suvienytoms Valstybėms vi
sus kariško orlaivio bokštelio 
planus. Visi žinovai tvirtina, 
kad anglų karo vadovybės var
tojamas orlaivių bokštelis yra 
pats geriausias ir praktiškiau
sias. Jis taip išplanuotas, kad 
kulkosvaidininkas iš orlaivio su 
dideliu tikslumu gali šaudyti j 
visas kryptis.

Amerikos karo vadovybė ma
no užsakyti minėtus bokštelius 
visiems karo lėktuvams. Bok
štelio planai jau perduodami 
Amerikai ir galima tikėtis, kad 
netrukus jo gamyba bus pra
dėta Amerikos dirbtuvėse.

spa- 
val- 
pra-

BERLYNAS, Vokietija, 
lių 16 d. — Autoritetingi 
džios sluoksniai šiandien 
neša, kad sovietų Rusija buvo
savo laiku informuota apie vo
kiečių kariuomenės siuntimą į 
Rumuniją.

Vakar Tass agentūra panei
gė šias žinias, kurios pasirodė 
Europos spaudoje, bet vokiečių 
valdininkai šiandien pakartojo, 
kad rusai iš anksto buvo apie 
viską gerai informuoti. Susida
ro įspūdis, kad diktatoriai šia
me reikale nesutaria. Vienas iš 
dviejų meluoja.

Senatoriai tardo

Slepia embargo
16TOKIO, Japonija, spalių 

d. — Didelė Japonijos gyven
tojų dauguma nieko nežino 
apie geležies embargo. Valdžiai 
ištikimi laikraščiai sąmoninin- 
gai nutylėjo embargo įsigalio
jimo dieną, bet pradėjo vesti 
propagandą senai geležei rinkti 
Japonijoj. Japonų vyriausybė 
paskyrė dideles sumas pinigų 
pramonininkams, ragindama 
juos praplėsti geležies gamini
mą pačioje Japonijoj.

Japonų cenzūra sąmoniningai 
išbraukė embargo datą, kad gy
ventojai neturėtų progos pasi
džiaugti. Didelė japonų daugu^ 
ma nepatenkinta užsitęsusiu 
karu ir džiaugiasi geležies su
stabdymu, nes mano, kad tuo 
budu bus pagreitinta karo pą- 
baiga.

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 16 d. — Pranešama, kad 
senato komisija pradėjo tardy
ti kai kuriuos valstybės tarnau
tojus, nusižengusius prieš 
Hatch įstatymą. Komisijos pir
mininkas Gillete ištardė viešų
jų darbų agentą Carmody.

• * t . ' I

Pastarasis buvo apskųstas 
valstybės pinigų aikvojimu de^ 
mokratų propagandai. Valsty
bės pinįgais jis atspaude bro
šiūrėlę, kurioje - buvo vedama 
propaganda demokratų naudai. 
Pakviesta daugelis ir kitų val
stybės įstaigų tarnautojų.

Didelis laimėjimas

Koncesijos japonams
/ *

fir- 
yra

pa-

MEKSIKA, sostinė, spalių 16 
d. —■ .'Pranešama, kad Meksi
kos vyriausybė davė penkiems 
metams didelių žemės plotų 
koncesijas japonų žibalo 
moms. Duotos koncesijos 
Meksikos įlankoj.

Amerikos pramonininkai
reiškė, kad minėtose srityse ja
ponai turi visai kitokių tikslų, 
bet ne žibalo ieškoti. Amerikie
čiai senai ištyrė tas vietas ir 
žino, kad ten jokių žibalo vers
mių nėra.

Bijoma, kad japonai nepavar
totų minėtų žemių savo karo 
jėgoms organizuoti. Gautos že
mės yra visai netoli Texas val
stybės sienų ir 1200 mylių nuo 
Panamos kanalo.

Negrai protestuoja

LONDONAS, Anglija, spalių 
16 d. — Britų admiralitetas 
sąmoningai dvi dienas tylėjo 
apię Viduržemių juroj įvykusį 
susidūrimą su italų laivais; no
rėjo, kad italai pirma duotų sa-

d. —Valdžios nuomonę reiš- 
kiąs laikrašti^. Hochi šiandien 
paskelbė, kad Stalinas ruošia 
Japonijos, Vokietijos ir Itali
jos, Valstybės vyrų konferenci
ją. Maskvoje. Konferenciją tu
rėtų įvykti lapkričio pradžioje 
ir joje dalyvaus patys atsako- 
mingiaūsi: valdžios vyrai. ? '

• . • . * . A J Ai .

Minėtoje konferencijoj bus 
aptarta tarptautinę padėtis ir 
Stalinas diktatoriams ' aiškiai 
išdėstys Rusijos užsienio poli
tikos pageidavimus. Japonija 
džiaugtųsi, jeigu konferencijoj 
pavyktų susitarti.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 16 d. — Prezidentas Roose
veltas šiandien parėmė visą ka
ro medžiagos ir žaliavos kon
trolę. Nuo šios dienos vyriau
sybė neišleidžia karo medžiagos, 
jeigu ji yra reikalinga Ameri
kos apsaugai.

Prezidentas jau sulaikė Šve
dijai pagamintus orlaivius, nes 
bijoma, kad vokiečiai jų nepa
grobtų. Sulaikė Šiam vyriausy
bei pagamintus orlaivius, nes 
jie gali būti pavartoti Ameri
kai priešingiems interesams 
ginti. SuTaikė geležies pardavi
mą Japonijai, nes ji gali būti 
paversta kulkomis, kuries gali 
šaudyti į Amerikos kareivius.

— Japonai skelbia nugalėję kiniečius dideliame mūšyje 
prie Hankow.

— Rooseveltas paskyrė gen. Yount saugoti ir ginti Pana
mes kanalą.

— Gibraltaro karo bazę bombardavo priešo lėktuvai. Dan
gus guvo debesuotas ir iš Ispanijos nesimatė kiek buvo lėktuvų 
ir kurio diktatoriaus pasiųsti.

— Vokiečių įsakymu sustabdytas rumunų radijas ir oro 
susisiekimas. Rumunų orlaivių linijas perims vokiečių ben
drovės.

— Prie Burma vieškelio yra 3000 prikrautų automobilių, 
kurie laukia atidarymo. Automobiliai veža Amerikoj gamin
tus ginklus.

— Admiralitetas paskelbė, kad britų karo laivai paskan
dino penkis vokiečių laivus, šeštą vokiečių laivą palietė torpe
da, bet jis nepaskendo.

— Vichy miestelyj gyvenantiems žydams išdaužyti langai. 
Petaino vyriausybė seka Hitlerio metodus.

— Italai skelbia, jog jiems pavyko paskandinti vieną bri
tų submariną.

— Pranešama iš Barcelonos, kad Franko karo teismas nu
teisė sušaudyti buvusį Katalonijos prezidentą Luis Kompans. 
Prezidentas sušaudytas vakar rytą. Maršalas Petain perdavė 
buvusį prezidentą generolui Franko.

— Pablogėjo rusų-anglų santykiai dėl latvių laivų. Anglų 
vyriausybė atsisakė atiduoti rusams 10 latvių laivų, kurie sto
vėjo britų uostuose Latvijos pagrobimo metu. Anglai juos kon
fiskavo visam karo metui.

— Turkai paskelbė, kad jie vieni ryšis gintis nuo vokiečių 
ir italų, jeigu nepavyks gauti rusų paramos.

Laivai prie Dun 
kirkės

vakar

kriti- 
jokiu

Ginklai Rumunijoj
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

spalių 16 d. — Vokiečiai be su
stojimo gabena didelius ginklų 
kiekius į Rumuniją. Atvežta di
delė daugybe tankų ir daug 
amunicijos.

Vakar ir šiandien geležinke
liais gabenamos didelių juros 
lėktuvų ir submarinų dalys. Vi
sa ši medžiaga skubiai vežama 
į Juodosios juros pakraščius. 
Naujai smeigiamo j karo bazėj 
submarinai tuojau bus susta
tyti ir paleisti sargyboms. Vo
kiečių orlaivių skaičius Rumu
nijoj yra toks didelis, kad jie 
kontroliuoja visą žibalo vers
mių provinciją. *

WĄSHI-NGTON, D. C., spa
lių 16 d. — Nacionalinio negrų 
komiteto narys Clair Drake 
šiandien įteikė Mobilizacijos di
rektoriui pareiškimą, kuriame 
protestuoja dėl kai kurių reiš
kinių naujai organizuojamo  j 
kariuomenėj. Jis nepatenkintas 
Roosevelto pasakymu, kad ne
manoma viename kariuomenės 
vienete laikyti baltus ir juodus 
vyrus.
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Drake nepatenkintas sekreto
riaus Knox parėdymu, kur jis 
sako, kad juodieji laivyne ga
li tarnauti tiktai valgio garnio 
nimo dąrbe. Toki pareiškimai 
yra demokratijos principų 
girnas.

nei

Nutrauktas 
telegrafas

spaliųNEW YORK, N. Y
16 d. — Pranešama, kad tele- 
grafo linijos tarp Londono ir 
New Yorko buvo nutrauktos 8 
valandų laikotarpy j. Pradžioje 
buvo manyta, 'kad įsimaišė an
glų cenzūra, bet vėliau paaiš
kėjo, jog žinių persiuntimas 
buvo sustabdyta dėl bombarda
vimo.

Vokiečių lėktuvai pataikė iš
mesti vieną bombą ant telegra
fo lįnijų ir nutraukė vielas. Po 
8 valandų linijos vėl buvo ati
taisytos ir iš Londono praneš
ta, kad jie vėl gali priiminėti 
ir siųsti visas žinias.

Negalimą tikėti
• . . . . _ ■ r

WASHINGTON, C„ spa
lių 16 d. — Franeuzų ambasa
dorius šiandien pareiškė, . kad 
jo vyriausybė yra nusistačiusi 
dėti pastangas, ' kad franeuzų 
kolonijose ne;si$aletų jokia ki
ta trečia valstybė ir kad kolo
nijos netaptų bazėmis kitoms 
Amerikos valstybėms pulti.

Netikimą šiems pareiški
mams, neg Hitleris kelis kar
tus buvo pasižadėjęs panašius 
dalykus, bet vėliau savo, paža
dus lengvai / sulaukė. Girčiau
sia francių įrpnijoųis ’ * bus 
pritaikytaą Hąvąnoą aktas vi- 
sam karo metui.

Vokiečių kultūra
PARYŽIUS* Francuzija, spa

lių 16 d. — Vokiečių gestapo 
atsiuntė Francuzijon daugelį 
savo agentų, kurių tikslas ap
valyti “laisvą franeuzų kultū
rą”. Trys gestapo agentai įsi
taisė greta didžiausios franeu
zų bibliotekos ir veda “valymo 
darbą”.

Atsiųsti vokiečiai tikrina vi
sas bibliotekos knygas ir kas 
jiems atrodo įtartina, išima iš 
bibliotekų. Naciai konfiskavo 
masonų ir žydų bibliotekas Pa
ryžiuje. Visas knygas išvežė į 
Vokietiją. Jie tvirtina, kad ten 
jie turėsią geresnes /sąlygas 

’ knygoms revizuoti.

Prezidento sūnus
PORTLAND, Ore., spalių 16 

d. — Prezidento žmona
pareiškė, kad jos sūnus Eilini 
visai bereikalingai buvo 
knotas. Kariuomenėn jis 
budu nebūtų paimtas, nes jis
vedęs, turi Vaikų ir be akinių 
dešimties žingsnių nemato. E’- 
liot metė pelningą darbą ir ka
riuomenėn nuėjo savanoriu.

Jauniausias Roosevelto sūnūs 
šiandien registravosi, kaip ir 
visi kiti piliečiai, Massachusets 
valstybėje. John Rooseveltui iš
duota registracijos kortelė 
jis bus šaukiamas, kaip ir 
ti tos apylinkės vyrai.

Turkų-rusų pasi
tarimai

ir

ANKARA, Turkija, spalių 16 
d. — Turkijos prezidentas Ino- 
nu šiandien priėmė naujai at
vykusi sovietų ambasadorių. 
Prezidentas turėjo labai ilgą 
pasikalbėjimą su rusų atstovu. 
Pasikalbėjimo metu 
turkų - kariuomenės 
ninkas.

Tvirtinama, kad 
masi apie įtemptą
kanuose. Rusai pasižadėjo rem
ti turkus, jeigu jie eis grai
kams į pagelbą. Nežinia ar tur
kai sudarys nepuolimo paktą 
su Rusija.

dalyvavo 
štabo virsi-

buvo taria- 
padėtį Bal-

Japono perspėjimai
HANOI, Indokinija, spalių 16 

d. — Japonų generolas Raiširo 
Sumita, kuris yra Indokinijoj 
stovinčios kariuomenės viršinin
kas, perspėjo visas užsienio val
stybes dėl Burmos vieškelio. Ja
ponai yra nusistatę pastoti ke
lią visoms užsienio valstybėms, 
jų tarpe ir Amerikai, jeigu jos 
bandys siųsti ginklus čankaiše- 
kui. r.

Generolas pabrėžė, kad jis 
panaudosiąs visas japonų karp 
jėgas, o pirmon eilėn aviaciją, 
kad butų sustabdytas ginklų 
gabenimas. Sumita kalbas gale 
pasakė, kad Amerika privalo 
gyventi geruoju su Japonija,

LONDONAS, Anglija, spalių 
16 d. — Pranešama, kad dide
li britų karo laivai vakar pri
plaukė prie Dunkirkės uosto ir 
labai smarkiai jį apšaudė. Su
kėlė labai didelių gaisrų ir pa
darė daug nuostolių. Britų lėk
tuvai išmetė didelę daugybę 
bombų Kiel ir Hamburgo lai
vu dirbtuvėse. c

Visoj Vokietijoj oras buvo 
labai blogas, debesuotas. Kai 
kurie anglų lėktuvai negalėjo 
įžiūrėti paskirtų vietų ir su
grįžo atgal su bombomis. Kiti 
anglų lėktuvai smarkiai bom
bardavo vakarų Vokietijos ge
ležinkelių susisiekimo mazgus.

Edenas Egypte
ALEKSANDRIJA, Egyptas, 

spalių 16 d. — Pranešama, kad 
Anglijos karo ministeris An- 
thony Eden visai netikėtai at
vyko į Egyptą. Jis apžiurėjo 
naujai atvykusios britų kariuo
menės dalis. Tvirtinama, kad 
Edeno atvykimas yra surištas 
su galimomis karo operacijo
mis rytuose.

Vokiečiai su italais koncen
truoja dideles kariuomenės da
lis Balkanuose. Anglija žino, 
kad ta kariuomene bus siun
čiama į Egyptą, j Suez kana
lą. Anglai žymiai sustiprino sa
vo kariuomenės skaičių. Eden 
tariasi su britų kariuomenės va
dais.

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

Giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:04 v. r., leid

žiasi 5:07 v. v.
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UNGURYS - DIDYSIS KELEIVIS
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(Anguilla vulgaris)

Supa mus įvairiaspalve, įvai- 
ridg«rsė gahiU. Tukthigfe ji šA- 
vo liliostabiti jviurltitih. žetiiės 
vieštidts, žrrioįūš, šefHia iš to 
drtiodb hiriiis, kiek Ilk Suge
ba. ftfekiaUših jlš, kiėk dar 
turto liko, nežiūri to turto gra
žio. Pastatęs aukščiausiai savo 
medžiaginį naudą, vien iš tos 
kertės vertina gamtos turtus. 
Nuostabiausi gamtos padari
niai lieka nepastebėti, jei ne
duoda pelno. Paskutinis žėf 
mes žvėrelis bus nušautas, Jei

DR; K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinimus. ĄkyS egzaminuojamoji 
dykai. Kainos akinių prieinamos" 

4... A f. L. . ' ».

BUDRIK
FtlfeNITURE IlOl'St 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3109 So. Haisted Street 

Tel. Yards 2151

jo žvilgantis kailis siūk) kelių 
zlotų naudų. Tad nesistebėk i m, 
jei Žmbguš domisi gy'Viiliį gy- 
vciiifrH 0fbblemodiiš. Jd Ži
nioj^ jiMbt^rlj bokštai, iibsųtH'd- 
nių jtifbš.

Taigi susidomėkim vieno 
musų krašto gyvio nuostabiu 
gyvenimti.

Gyvena musų 'krašto vande
nyse viena nuostabiausia žuvis 
—ungurys. Jo- gyvenimas iki 
vėliausių laikų buvo tamsoje 
paskendęs, o jis vertas pažinti. 
Gyvena ungurys musų upėse, 
upeliuose, ežeruose, ypač tuo
se; kurie jungiasi su upėmis ir 
su jūra.

Atplaukia pds mtiš iš juros 
mažitikaš, greičiau į kirmėlę 
panašus, unguriukas, prlisi- 
špaušdanias į šausažeihio van- 
dėhls, kur tik galirha, kuo to
liausia. Pavasario potvynių 
rilėtli gali užlietbmis pievomis 
ii- siauf-ais gHovblihi nusirah- 
gyti į toliibiaušitiš viiiideriš už
kampius, kurie atrodo niekad 
su upėmis nesusiduriu.

Čia ramybėje veda grobuo
niškų gyvenimų, minta kitų žti- 
vų metainais ikrais, puola ma- 
žešnės ž d vėles ir gausiai ryja 
kitus šnitiikidš Vhhdehs gyvius.

INSURANCE
(APDRAUDA)

delį ungurį. Patelės gali pa
siekti 1’/2 m. ilgio ir 5 kg. svo-

auksinės spalvos, su laiku tam
sėja, tapdamas beveik juodas

juros. tolitas GlįE|tAI PALENGVINAMI
O***** ' * • I 4 '

Plati jiti-h >praciži8jė lyg gųz- rĮeĮtentėkitė bereikalingai faūmėHįi 
dina keleivį, ir jis, vengdamas ©|ti^imnėDa5asthanSiencVhSm? 
atviros jurob, p'Ūsi i ė i d ž i ai 
plaukti pakbdšČiaiš; liifplftttfef 
damas kasdien po 12-50 klm. 
Kaip tai sužinoma?

~ Pritaikytas J Mortenseno, da
nų ornitologo, 1899 m. pirmų 
kaf-t įdV&rtdtas budaš paukštelį 
fitdbHs 11- pavasario kelionėdiš 
tlflh AidrtMšėnas, sėgydanidš 
jidukščialrts huineriiidtu^ meld- 
liiiiii^ žlcdlis; teisingai spčjd; 
kad, vėl sugavus pažymėtų 
paukštį, galima bus. tikrai pa
sakoti, kili- jisai skrido, kuriuo 
keliu ir kaip greitai. Panašiu 
budu pradėta tirti ir jūrinės 
žuvys-keleiVeš, kdip pav- laši
šos ii- ungurys.

Tiib bud U raštd, kdd visi 
Ėaltijos unguriai pakraščiais 
Irdukla Atiūh’tb vandėnyrib įiū- 
šėn. žvėjal tai žino; todėl ir 
Bučius statydahii, visada stėti- 
glas hžkifšti kielių unįtiHdms, 
platikiaiitienis tik j Viėirtų piišį.

•e • . . <

Praplatdtęs Danijos pakraš
čius, prieš save turi jau tiktai 
galingų Atlantu; Musų ungurys 
dingsta jo gelmėse ir tolimes- 
iiiš jo sekimds darbši rfėg&li- 
hiaš. Kdks jo tdliihesniš liki
mas?

Pavasario rrietit Edropdš įia^ 
krašČiiioše skaitlingai pasirodo 
keisti, judrus sutvėrimėliai. 
Prancūzijos pakraščiuose iiia- 
tonii jie nuo sausio iki balan
džio, Vokietijos pajūry balan
džio-gegužės, o Baltijos juroj 
balandžio-biržėlio ineiiesiaiš. 
Juo toliau į šiaurės rytus, juo 
vėliau pasirodo. Yra tai mažos, 

| kirmėlaičių pavidalo, žuvytės, 
^ypatingai skaitlingos visų upių 
ir upelių žiotyse. Kolei dar 
jukoj, yra kaipv stiklas periną-

\ e .lūiiloš. Kldjodaihdš Vingiaispaslėptus gleivinėje odoje- Sa-*...r.i u ’ .— * • . , -v- - stumiasi pirmyn i atikštupiils,vo forma tada greieiau prime- ,Lu- c! / .
t ; .y‘. j kaip maži žalčiukai, .ina besirangančių gyvatę, negu: 1 ? >

žuvį. C I Šimtai tūkstančių tų ■ mažų
Niekad pas mus neneršli. Pas sutvėrimų, plaukia prieš sroVę, 

suaugusius musų ungurius.nie- stengdamiesi prasisprausti ma- 
kad nerasta nei ikrų, nei pie- j žiausiais upeliais visur į to.i- 
nių. Lytinių organų yra t” 
užuomazgos.

Sekini jo gyvenimų toliau.

rhėhtąiJ ūmai, suteikia laukiamą pa- 
lerfivihimą. VirS 17 trillijorią( Boft- 
kučiu jau iŽpatduOta. Todėl neati- 
deliodami nusipirkite ir jūs bonkutę

[kėliuosius vandenis. Tik Bal- 'nyno vietoj vyksta nerštas, kai DR. STRIKOL’IS
'tijos jūroj, kdip tolimiausioj,'rodosi, tinkamų vietų yra ir 
nn^uritikai Jiašifodo vėliausiai arčiau? Į šiuos klausimus var- 
ir jau šli kiek spalvotom nuga-'gu, ar kada bus aiškiai atsaky- 
rom- Nuo dabar prasideda vėl, ta.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUb

• ApDRAUbA RAKAND$?
• AP0RAUDĄ NUO VAGIŲin

• APDRAUDĄ LANČŲ.
• TAVERNŲ ir ašinį ntrl-

nlnkq, kurioje randui ta- 
VėMal htftf PiiblM tlabi- 
Uties.

Raštinėje 0et 
A. RYPKEVIOIŲ 

1739 & Haisted St

ftaStiril atddHi irai vaitnūi 
Iki vai. Sefcmaflląhlaūi 
nuo 9 ryto Iki 1 vaL popiet

%==«UfiniV, i-Life ■ L į

Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV< 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

Vak. Nedėlibj pagal Susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Nttiių TėL PROSPECT 1936
jau mhms žinoinas, galingas 
veržimasis į tolimiausius ra
inius vandenio užkampius. Ten 
tėkš išaugti į stambius ir stip
rius ungurius, kuriuos, išmu
šus jų gyvenimo valandai, in- 
šliiiktas į tblirtias At-
lahto gelmes svarbiausiai gyve-r 
nimb pareigai atlikti. \

Kokš tblimešnis siiaūgušių 
tihgtirių likimas^ apleidusių

nežinom. Mano-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
yra naudingos.

LltduANIAN !S«

kiMaifidš į vįtŠtitineš vandenš 
slttBksBihš. ; <

Tos Suplotos mažbs gelmių i musų upes, 
Žuvyt$š ir šeriiMį;<okšltii'J1®, kad lie P° neršimo žūva, 
žinomos. Jų mo'ksliiiis pavadi- A'iena lik aišku, kad jiė a n Iru 
niniaš BtiVii Lript'ffMflii'iuš, hfeš kart niekada jSu nebegrįžta į 

" ' • •- įįgįiil jati- iiihstj vandenis.
fce'Kas įdomu, kad tdj pat Sar-

■ T^S 80so juroj panašiu būdu dau- 
įmš riėpd- giu^si ir kita imgUrio rūšis, ku- 

brfendimb pėrijodų pralei- 
džid šiaurės Amerikos saiisaže- 
mib ^andenjršų. Vis dėlto nėra 
pašlbbeta, kad mūsiškiai ir 
Ahiėrikoš jaiiliikliai unguriu- 
kdi pėi- apsirikimų Butų pasi
keitę šdvb gyvenamomis vie- 
tbiriiš ir įplaukę į švetimb kon- 
tittbiito Upfeš.

kokiu budri ši žuvis Orijen- 
litojaši bbšiverždama iš van- 
deriyrio kaip jdimikle tik į sa- 
<0 šatišažeriiio ujiėš, o šiibren- 
duši iš upių Vėl tiksliai patai- 
kydairiri į tolilrių Atlanto vie
tų? kas jai nurodo tolimos ke- 
lioriėš tikslių kryptį, kelionės, 
kurių ji iš tikrųjų pirliių, o 
karitt ir paškiitittį kartų savo 
g^vehirfi'e atlieka? Kodėl tik

.Jį ■ ■■ I I (

jiė antru
niniaš btivo Lc 
niekūs liBibdlil j 
n o sB tthgtiirM 
jos BtiVd hėįidndMbš 
ungiitį, kibk kiįfdįi 
našttš į Vatlę. jpšJ 
vis, . . v.. : .v- •- -
pei jibiskirlbš; lięgį JiHgitt^s.

Ldiklii bėgdiil, šidš šilįinbš 
un^ilHb iidi-^bš, kiiddiiidš į o- 
keaH'6 z pd^iOiU, kSrtii jpdšidiib- 
da gdiing'di bolfŠti-dliib šroVėi 
nešti pdihdžti Eiitopoš kdhti- 
nentb piišėh; iaš klajojimas 
okeaiib Beribėse,1 kdi Gblfštrb- 
maš atriėšd jMš’ jlHė Ėtifrbf)d& 
pakr^feit|, tęšiaši apie 3 įlie
tus. jPer tų iąik^ jtį kurio šok
ina žyriiiai ipašikeičid ir šu- 
plotd skaidrioji žuvyte išlėto 
įgatlM tiktri, ptrife,. '.:ŪįiVaidtiš 
unįliriukb ibrriių. Kol driir jū
roj, jų kliuriš dar bfešjiaiviš; 
skaidHlš: t^ii-Hiriš pi^rti'^htaš, 
nud ktirib ii- kiiiiiiš patafnšeja; .r------- ----------- ----- -- ....
atsirdridų jŽėh^tiš į sabšažėiriib taip^ toliiilbj iiuo mūšų vande-

Mi-s. A. K. JARUSZ 
PHYŠICAt 
'THERAPV 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

.. Telefonas: .
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni *ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r ė ę, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEŽĖL’IS 
DĖNTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nub 9 iki 8 vakarė 

Šeredoj pagal sutartį

Dr. RRtJNO j;
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

, niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

NUmų TeL yiNCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 1 iki 9

L

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
> " jL •' ( . ' •

• ' h ? " . * 4 ’♦ * ' • t • • <•

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTA1GA

AMBULANCE ' ...

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jusiį garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

(Lietuvis) , -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso val^hdos: nuo 1—4 it nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Namų tel. V1RGIN1A 2425

DR. Margeris 
3325 So. Haisted Št

Valandos: nuo 10 r. iki 2, popiet 
ir . nuo 6 įki 8 vakdro 

Šventadiehiėis tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wėntworth 6330 
Rėz. HVde Pirk 3395

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

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

KITATAUČIAI

♦

tik miausittš vandens užkampius. 
Kartais pakraščiais įbatonia tų 

, žtivėiių ištišil g'ėitbiludjaiitl jub- 
Kada pakankamai išauga, iš sja. Štiiinid jas gdliiigūš iiis- 

geitono tapęs juodu; gimsta j tiilktaš vis tolyn ii4 tolyn į sait- 
jame keistas keleivio instink- šdŽcmio Mildehis- Tai 5rra pil
tas. Tamsiomis naktimis, ne- 
imdamas visai maisto, aplei
džia musų ramius vandenis ir 
upeliais, paskui upėmis pasi
leidžia žemyn. Dienos metu

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hėrmitage Avė. 
1447 South Fairfield Avenue

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKlį GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

. . Ii u i ■'
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

Dienosleidžia žemyn.
slapstosi dumi
žolėse. Galop, baigiasi upės,

$9.50

TltANE ČOAL COMPANY 
53Š2 So. Lbhg Avenue 
Telefonas PORTSMdUTlt 9022 

POCAHO^TAS Mine Buri iš geriausių 
nialdų, daug dulkių išimta *7.65 
Perkant 5 tomis ar daugiau.

Sąles. Tax ekstra. 
i!i.ACk BAND LUMP ....

—■*. 11,14 .!■ .■■a,;.'f

2**
■ -u.;

g tiri uit Si.
|ž'eri$uš jibrilš iš j tirų j upes, 

bespalvis jų kilnūs gieit įgau
na pįgmehlb, liiišici'ažo gelto
nai. Pradžirijb iiiinla tik ina- 
žais vendėniįį vėžiukais ir ki
tom siririlkihėhbiti, paskui, pa
ūgėję, jau puola ir mažutes žu
velytes, kol, pagdlidu, .suau
gę tampa tikrais plėšikais.

Taigi ne hirišų ežertiošė ir 
ližėse ungurys daiigiriasi. Jo 
rierŠtHš tūri vykti j lirose; ir tai 
ric haltijbs juFbj, o kažkur to
liau.

Ėkšįkriličijoš, tiTialičibs Ai- 
laritb gblmeš, iiickdila dar ne
buvo jose radUšios jauniklių 
Uhguriųkiį. Thd ilgų Idikų Un
gurio kilmė ii’ gyvenimas bu
vo paslaptis: VoS tik praėjusio 
šimtiiiečib galt (1895 m.) du 
italų Zoologai, vėliau gi, ypa
tingai danų tyrinėtojas J. 
Scbmidt’as nurbdė tikrų un
gurių Vystymosi linijų.

Atlanto vandenyno vakarinėj 
daly, netoli Meksikos įlankos 
tarp Bermudų ir Aiitilų salų 
tęsiasi vadinama Šhtgašo ju
ra. Pavadinimas tas kilęs nuo 
dpŠčiai siitihkamo ten jūrinio 
augalo Sttrgctššurn. Ten dide
lėse; vieno ir.džiugiau kilomet
rų gelriiėše, ktt/* (ėjiipėraluį’a 
vandens yrd apie -f-7° C, įvyk-

• koplyčios visose

Klaiisyklte Musų radio programų Antradienio it šeštadienio iyt- 
meiliais, 16:00 vai. ryto i* W. H. L P. stotie* (1486 K.) 

ra POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi-’ 
mas Dieną 
ir Naktį • 

tįjRIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

uiiiaiaiiiiaiiiiiiaaaaiiaiiaaaaaaaiiaaaaaa

mitHiiiiiliiiii.iiiti'itiiiiiiiiiiiiii 
. • f

NARIAI

No. 2645
4

GYDYTOJAI ir DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______Draugijoj Nariai________
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS

2201 Wėst 22hd Street
Valandos nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republič 7868

: irni.'.Tni'"'- f • 11 v. J ‘ Ii 1

IŠ RUSIJOS.
Gerai lietuviams žinomas . per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th SL, hetbli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30. vai.. vąk. kiekvieną 
dieną, išskitiaht Šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, .šaukite 

BOULEVARP 1040
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ArCheė avenue

Ofiso Valandos: 
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 Vai., vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 Sb. Ašhlahd A Ve.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 1206 ..Dr. F. Pulšucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Lietuvių 
Direktorių 
Ąsoteiąėijos
• •. . »   -r
niiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiniiiiHitiiii

v; S. D. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Litriariica AVėriiie YARds 1139

,, LACHAWICZ IR
2314 Wėši 23rd Piace 
SKYitttlS: iZ-iĄ- Eisi ittstli Street

SŪNUS
Phone CANal 2515

Tel. Pullman 1270

Dėl Š<
\ 
\

ALBERT V.
i; Westefn Avehiie

PETKUS 
Phone LAEayeitt h02i

■ANTANAS M 
3307 Litiiatilįį Avetiue

. PHILLIPS
j?hoiie YAlids 4908

' * • ' , *

ANTHONYĖ
6812 Sb. VVešterri AVfe.
14io satilš 491h Č'oU>t, citėro

tnt V J m/'1

PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

44$ s:
J. LIUtEVtčlUS 

bdiidi-Kia Avėnūė Phone LAFayette 3572

3354 So. I

1

lalsteri Sirę
j. IlIDiKAŠ ,
et ' YARds 1419

-• • V -•_______________ —_________
t J. žūti

1646 West 46th Street ,
P ' . :

phone YARds 0781 ' ■'

A. Montvid, M. D.
Wešt Town State Bahk Bldg 

2400 VVEST MADIŠON STREET
Vai. lriki 3. po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SĖELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS«
Miesto ofisas—127 N. Dėirboirh St
Kamb. 1431-1434-Tel. > Central 4411-2
Naiųų ofisas—3323 . Sp. Haisted Sjk 
Valandos vakarais nuę 6 iki 8:36

Telefonas tARbS ČŠ18
Ketvirtadieniais ir Šėkinddienlaito 

—pagal sutartį
V ’ s » • • - » ♦

A. A. SLAKfe
... ,, ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
,Ofiso tel. CENTRAL 1ŠŽ4 
karnų tel.—Hydė Parfc 3395

TėL YARDS 3146
VALANDOS: Ntid 11 iki 12, 2 iki

4 ir 7 iki 9 , t
Pirmadieniais; 2 ilti 4 ir 7 iki 8 

š'vėntadiehiaiš: 11 iki 12

DR, V. A. Šimkus 
Gydytojas IR chirurgas 

ir Akihitiš hritaiko
3343 S. HALSTED ST.

e. v y '* -".y

Viši šhaligį UligllHai iš mūšų 
flpitį Baliijriš jtirbmiš riej tėri, 
į taip tolimas gelmes, skuba. 
Ten pdtBies, g&lulHidi i5rtiškai 
štirbėfidttšibk, saVo ikrtiš fnėtd. 
IŠ tty kibušlHŠlių niidšitibiiš su- j 
tvėrliri^Hai išdtiįii. Yra thi nda- 
žbš žtfVytCš, vbš kblių: ceptiriie- į 
t|’ij ilgio, iš šBntj šitploioš ir j 
pldčibs, ilfelygibiuit kdrfclo la
pas; ih višdi škąidribs. Aug-i 
jos

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
Dantistas

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

TeL YARDS 0994 , 
Aritrad., Ketvirtad., Penktadienį

Adresas

Miestas ir valstija

COPR. 1*0, N66DUCRAFT SERVICE, ING

CROCHETED. POTHOLDERS iPATTtftN 2645

2645 
—2 iŠ, £

I ^Aujrefoos NEEfh.žcdAjl' de^t.
Į 1739 So. Haisted St, Chlcago, HLr

čia įdedu 10 centų ir prašau Atsiųsti man Pavyzdį No..

I Vardas ir pavardė.

*»

VYTAUTAS, TARUTIS
3133 sb______  ___

Tel. CALtiinfef 6877
VaL 11—2 dieną į 
. 134 N. LA SALI 

Robin 2014
3149 SO. HALSTl

O

. STAte 7872

i
ftrkile tose kraiituvfii^, kįb- 

rios garsinasi “NAUJIENOSE*

• ....

rft£ '
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Ketvirtąd., spąlhj 17j 1940

Taip neturėtų būti. — Mirė Andrušaitienė. — Pašaukė 
tarnybon National Gųard narius. Jubiliejinis pa- 

Dėl registraci-irengimas. — Tinkami kandįdątai 
jos kilo didelis nusiminimas. — Nusižudė raketierius

SLA organo redaktorius pa
leido savotiškos rųšies gandus 
apie vice-prez. J. Mažukną, kad 
busią jis stojąs už Lietuvos 
praradimą ir nepripažinimą da
bartinių Lietuvos konsulatų. 
Na ir tuos gandus jau tautinin
kų grupė pradėjo sekti, štai pa
simatė tautinėje spaudoje, jog 
SLA 245 kuopa priėmė rezoliu
ciją, kuri reikalauja, kad bro
lis Mažukna butų pašalintas iš 
Susivienijimo. Ar tie tų rezoliu
cijų gamintojai žino, ką jie kal
ba. Tai jau yra tikras žmogaus 
įknnūna’vinias. Puolamas as
muo gali pareikalauti įrodymų. 
Kad Lietuvos konsulatai liko 
be reikšmės, tai tas tiesa. Juk 
jie jokių bendrų reikalų su Lie
tuva nebeturi. Kas bus vėliau, 
lai jau kitas klausimas. O jei 
Mažukna ir butų pasakęs, kad 
Lietuvos pririšimas prie Rusi
jos yra jų pačių reikalas, tai čia 
m moko tokio baisais nėra. Mes 
atsimename, kad mes Smeto
nos taipgi nepageidavome ir 
siuntėme įvairius protestus, bet 
ką tas gero padarė. Taipgi, nei 
Mažukna, nei mes visi nieko 
Stąlinui negalime padaryti, kol 
neateis tam tikras momentas. 
Tačiau mes galime iš anksto 
spięsti, kad jeigu SLA organas 
leis tokius baubus, tai ne vien 
Mažukna, bet ir daugelis kilų 
mes Susivienijimą, nes tokie 
baubai neeina organizacijai į 
sveikatą. Kur yra musų Pild. 
Taryba, kur yra Apšvielos Ko
misija, — kodėl niekas nežiūri 
į organo turinį,

“Dirva’* skelbia, kad jubilieji
nis parengimas įvyks spalių 29 
dieną Lietuvių salėje, žada duo 
ti daug dovanų atsilankiusiems.

Kandįdatai verti parėmimo ir 
lapkričio 5 dieną visi balsuoto
jai turėtų savo balsą už juos

Ląi būna išrinktas Jobu J. 
Boyle už County Treasurer, 
prie kurio dirba ir turi atsako- 
mingą darbą lietuvis Chester 
Zuris. Boyle jau buvo išrinktas 
per kelius kartus, tai lai pasi
lieka ir dar ant toliau.

Nėra abejones, kad per Coun
ty kasininko rankas pereina mi
lijonai dolerių pinigų, ir per ei-

revizija visuomet suranda, kad 
viskas yra teisingai ir tvarkin
gai vedama. Prieš Boyle užė
mimo vietos pas repub’įko.ią 
kasininką buvo surasta virš pu
sę milijono cjplerių trukumo, 
kas sų|<elė npmažą skandalą.

Pas Boyle dirba lietuvis Ches- 
ter Zuris jau per eilę , metų ir,, 
galimą pasakyti, kad Zuris yra. 
nemažąi lietuviams pasitarna
vęs bei daug dolerių sutaupęs

Mirė Uršulė ; Andrdšhitlcnė 
nuo 1117 Addison Rd., sulau
kusi 62 metų amžiaus. Palaido
ta su bažnytinėmis apeigomis. 
Liko vyras, trys sūnus ir viena 
duktė. .

Iš Ohio valstijos National 
Guard išvyks kariškon tarny
bon apie spalių 15 dieną. Viso 
iš šios valstijos bus pašaukta 
apie devyni tūkstančiai. Jie bus 
pasiųsti į pietines valstijas prie 
Hattiesburg, Miss.

dar sykį pasilieka Boyle sykiu 
ir inusų tautietis Zuris. O jie 
mums pasitarnaus taip, kaip ir 
praeityje.

Toliąu, lietuviai turi dėti vi
sas pastangas, kad. palikti S. V. 
prezidentu Rooseveltą. Mes tu
rime stoti už tokį žmogų, kuris 
stoja už mus, o ne tokį stor
žievį, kuris ęina su kapitalu ir 
daro tokius prižadėjimus, kurie 
atrodo visiškai melagingi. Will- 
kie savo kalboje sako, kad Roo* 
seveltas . veda mus prie karo. 
Paskui ąpsigrįžęs vėl sako,- kad 
Rooseyęltas per vėlai pradų j o 
apsigynimo programą. Jis sako, 
kad apsigynimo programas tu
rėjo būti pradėtas jau ąpie:,pen
ki metai atgal. Tai ir suprask,. 
ką tas žmogus kalba. Kada Roo- 
seveltas rengia 'apsigynimo pro
gramą, tąi veda prie karo, o Ka
da nesirengia,, tai norį šalį ki
tiems payestj; Todėl ipes. lįetu-

. .................... . ....................... ... ................................................ ......... ............. >n •'•*1111 , I ■ ..,■■■■11 ■ e

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš NuošJmtį Nuo l Dieno*;

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - $400,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

MNGS
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINOS FEDERALLY 

įnsured 9 

4192 ARCttEH AVENUE

____________ und
LOAN ASSOClATIONof Chieago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRglnla 1141

T

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS j 

PLEITUS DABAR!

ir 
aukščiau

Mes esame puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirš 18 meti}. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI-< 
TO su NEW HUE DANTIMIS. S

Pataisymas $1.00 S

Mes gaminame Dentures 
gavę įspaudą ir užsakymą 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

nuo

Lanodafo Deniai LaboratoriniK HEJNA BROS,
f Atdara nuo 9 r. iki 8:30 v. v.—Subatomis nuo 9 r. iki 5 v. vak. |
| 3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė..f Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251 ’
I 30 N. Dearbom — State 9649
K. ROOM 8M ATDARA KASDIEN 9 iki «

ŠTAI TIKRAI NAUJAS

.t:

COAL

NAUJIENOS, Chieago, III

EGG .......................   $6.00
NUT ............................... $6.00
LUMP ...J.....'..;....S6.25
MINE RUN .................... $5.75
STOKER Screenings $5.25 

PIRKIT DABAR! ~ ŠAUKITE 
DIENĄ AR NĄKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Pripmiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

ATSAKYMAS JUMS KURIE-
t

MĖGSTATE SAVO KARUS 1

< • 1

Tel. VICTORY 1272 
PYKAI Apskaičiavimas

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

3039 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

i.1', ■

Ant Real Fstate 
416% 

1-mų ir 3-rą morgičių 
Peters Bros, and Co 

1647 WEST «th STREET

PAMĖGINKITE S41 Ford įr rasite, 
kad jo savininkai gauna daugiau 

negu tįk pagerintą kąrą ... jie gauna 
tikrai naują karą! Tikrai naują didu 

į jnne! Tikrai naują didumą išrodyme! . .
. Tikrai naują didurno jausme! Tiktai Naujas rėmų sudėjime, 100% daugiau 

naujas .nėr 38 rhętus pasiektas aukštu- - ------
mas • FORD gaminime reiškia daugiau 

už jūsų pinigus! Prieš darant ‘41 pasi
rinkimą ... pamėtykite ‘ ką’ gausite už

savo seną karą; ; pas JTord Dylerius 
dabar!- * ‘ t '

Gaukit fakt us ir gausit

DEL 1941..

Mirė šinikunienė, Antanė“ 
Šimkūno žmona ir pusseserę 
veikėjo Stasio čerųukds. VelĮo? 
ne sulaukė tį$fąhpųšąipįĮo^i^

Liko nulįūdinie vyras, sunūs ii* 
daugelis giltinių. ' į { 

šiuo reiškiu užuojaūtąs velio
nės šeimynai. ' * , <

Rentals
3

B
Rentai Aoplied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service

3712 SO. WFSTERN A VE.
Phonę LAFayette 3534

Naujas wheelba?e įr springbase ilgume! 
gaujas, didžiuose stiliuose; platesnės 

sėdynės, didesnės durys!
Naujas, važiavime ... minkštas, lygsva-

• rus,.' lengvas! ' • ■

balsuoti už Martin L. 
demokratą. Jis jau toj

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING ■ '
Perkraustom fprničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus, Žema kaina. Mūšų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

yra vaistų ir Notionš krautuvėse 
- .Prašykite pakelio su Čigone.

,| ».......  -IT” ■■■■■■■ *«-T

viai ir turime dėti pastangas, 
kad palikti Rooseveltą ant to
liau, Taipgi dar ir tą faktą tu* 
rime nepamiršti, kad Roosevel- 
tasyra ir musų Lietuvos drau
gas.

turėtų
Davey, 
vietoj buvęs ir gerai su viskuo 
susipažinęs. Dabartinis gubei- 
natorius Brieker, republikonąs, 
yra daug šunybių pridaręs ir į- 
vairius taksus uždėjęs.“ Todėl ii; 
butų laikas pakeitimą padaryti.

Registraciją pas mus sukūlė 
daug neramumų. Iki tąi dienai 
daugelis jaunuolių leido viską 
juokais, bet kada jau atėjo lai
kas užsiregistruoti, tai tada di
džiuma labai nusiminė. Pasiju
to, kad jie; jau yra po tam tik
ra disciplina ir bile dieną gali 
būti pašaukti kariuomenėn. 
Daugelis motinų susigraudino^ 
kada prisiminė praeitas karas. 
Nors. ši registracija. dar, neturi 
nieko bendro su karu, tačiau 
dėl daugelio tas jau prisimeną. 
O labiausiai, kada Europoj e kas 
dieną vis nauji konfliktai įvyk
sta. Ir diena nuo dienos negali-* 
ma pasakyti, kas gali atsitikti. 
Todėl dabar ir yra laikas, taipgi 
yra visų piliečių pareiga saugo
ti visus valdžios žygius* o la
biausiai reikia gerai pagalvoti, 
kada ateina balsavimas ir val
dininkų rinkimas. Tinkami 
žmonės gali tinkamiau ir darbą 
atlikti. Registracijai buvo pa* 
šaukta virš keturių tūkstančių 
darbininkų ir užsiregistravo 
virš šimtas devyniasdešimt tūk
stančių jaunų vyrų. Nęrs skait
linė dar galutinai ir nebuvo pa< 
skelbta, bet įvairus nuorašai tą 
skaitlinę patvirtino. J

Frank Hess, clevelandiečiamš 
žinomas kaipo didelis raketie
rius, savo amžių baigė pats sa
ve persišaudamas ligoninėje. 
Hess varydavo didelį raketą 
vogdamas automobilių padan
gas (tires). Policijos rekordus 
parodo, kad jo visa gengė per 
pereitų septynių metų laikotar
pi pavogė už virš pusės milijo-

tvirtas! ■ . ‘ -
Naujas tykume,stiliuj, ęhassis ir inžine!

Naujas greitam jsibegime ir pradėjime 
su tąupihga V-8 jėgą! ;

Naujas grožiuje, lengvatoj ir patogu
me visur! : i \ . •

CTEPHENS
Kj’—M U SI C—

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.

KAMUOJA
- MAŽIAU

: PORA
. NUDAŽYTI

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loa
RASTINĖ v

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

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAI. 8500

no dolerių vertės padangų. Mat, 
yra sena patarlė, kad kaip žmo
gus veda savo gyvenimą, tai 
taip jis ir užsibaigia. Ir beveik 
su visais taip atsitinka: vieno
kiu ar ki|okiu budu jie už tą 
turi brangiai atsakyti.

.: --Jonas Jarus

, Pili LADELPHIA, Pa., spa
lių 15 d. — Pagarsėjęs anglųlių 15 d. — '■
filosofas ir matematikas Bėrt- 
rand RuSsell pasirašė sutartį su 
Barnes draugija, pasižadįda- 
ipas mokytojauti ; penkis tną-į 
tŪS. ' '' J L.' '::'. '-'

■ Reakciniai New YorkO teisė
jai uždraudė Russell dėstyti 
New Yorko mokyklose, nes jis 
pareiškė labai drąsias mintis 
jaunų kartų auklėjime. '

Barnęs draugijos vadovybė 
duodą visišką ląisyę, pagarsėju
siam ; profesoriui. Bušelį galės 
iąisvąi pasirinkti d€$t^ųiits da
lykus, niekas jo :jjgyaržys. <

-..jj. .«•. t.

............... ..... ....................

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien- 

\ raStis Amerikoj.
NAUJIENOS turi, savo korespondentus \ ▼ i s u o s e 

Amerikos miestuose ir kituose pasau- 
' .t ;.ljo-;kraMuo$e.

MAŪJiĘNOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rniute n^nzuruotų Žihių/iŠ Lietuvos. 
NAUJIENŲ prėnupierata Amerikoj ,(įe Čhicagos) 

'• kainuoja $&00, Chicagoj jir Europoje
• ' -48.00. ū/.'.
NAUJIENOMS —pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO; ILLINOIS .

GARSINKI® “NAUJIENOSE”IM

i?~ ..L. ■

PABERK 800K

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chicago, IU.

Vardas

Adresas

Miestas —

Valstija
•M*"**



... ——

kAŪJifcfrOS, Chičagb, Ui.

NAUI1EH0S
The Lithuanian Daily News 

i’ubUshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
tėfephohe CANal 8500.

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

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

• •  „a;.,-------------------------

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė* 1739 S. Halsted S t., 
Chicaga, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago  j e-^paštti:

Metams -------......______
• Pusei metų .........______

Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėm

Chicagoj per ii
Viena kopija 
Savaitei ......
Mėnesiui .......

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: (Atpiginta)

Metams ...... . $5.00
Pusei metų . ...............    2.75
Trims mėhešianiS .......     1.50
Dviem mėhėšiamš ................ 1.00
Vienam mėnesiui ________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ................. 
Pusei mėtį ........
Trims mėnesiams
Pinigus reikia šių

Orderiu kartu su užsakymu.

......... ;......... 75
tinėtojus:
...... ............ 3Č

...... 150

Tolerancija

Nacių partijos strategiją 1932 m. Dr. Goebbels api
budino šiais žodžiais: “LegūliŠkumo mes, laikysimės iki 
lotos, — bet visvien mes juos pakarsime”.

Vokiėtijbs demokratijos “pąkdHriiasb yra puikiausia 
paihoką šiai šaliai, kad į “korikį” siautėjimą negalima 
ir b pirštus žiūbėtl, fiės jiė; jei lik Ūfbga pasitaikys, be 
niekur hiekd ūžrieFš ^ilį)ą‘visbkidriiš laisvėms. '

Pastaruoju laiku komunaciai pasidafė dideli pakab
tos (tolerancijos) šalininkai. Jie vei*kšiėha; kad Jungti
nėse Valstijose pradeda reikštis niisistatynias prieš Sta
lino garbintojus. Tuzinas šu viršum valštiji| jau patvar
kė; kad komunistų kandidatas į prezidentus nėgali būti 
įtrauktas i balotą.

Griežčiausiai komunaciai liko pasmerkti Californijo
je; Tos valstijos gubernatorius tiesiog pareiškė, jog ko- 
Hitiništai yra svetimos valstybės agentai (daro tai, ką 
jieths Maskva paliepia). Tarnaudami svetimos valstybės 
ihiėresains, žinėiha, jie negali būti ištikimi tiems princi
pams, kuriais yra pagrįsta Amerikos santvarka.

Musų komuriacių laikraščiai irgi dejuoja, kad Ame
rikoje “Teisių Bilius”, kuris laiduoja žodžio, susirinkimų 
ir sąžinės laisvę, vis labiau lieka paniekintas. Vadinasi, 
daroma diskriminacija prieš kai kuriuos piliečius. Girdi, 
“mes gyvenam ant tos pačios konstitucijos fundamento 
ir po tos pačios konstitucijos stogu. Bet tikrenybėje tai 
nėtaip”.

Taip greihėzdiškai skundžiasi vienas komunacių lai
kraštis.

Pažiūrėkime, kiek tie komunacių nusiskundimai yra 
pagrįsti. Pagaliau, bus pravartu išsiaiškinti, kokią teisę 
komUnaėidi turi reikalauti sau visokių laisvių, kuomet 
jie kitiems jokios laisvės nepripažįsta. Kur jie įsigali, tai 
tėti visų žmonitį pasaulėžiūrą stengiasi ant vienodo kur
paliais ūžteriipti.

Juk taip dabar yra Lietuvoje, kūr laisvai veikti gali 
lik Maskvos pakalikai, o visiems kitokio nusistatymo 
žhiėiiėms liko burnos uždarytos. _ z ’

O ar kėrtiuhaciai iš “Laisvės” ir “Viliiies” protestuo
ja prieš tai? Ab jie reikalauja, kad visiems Lietuvos £y- 
vehtojams butų suteikta teisė laisvai kalbėti, laisvai ritik- 
tis if IdisVai savo reikalus spręsti?

Niekė pahūšaUšl Jie visais būdais stengiasi pateisiri- 
Ti totalih^ šafitVarhą, tūri dabar liko antmesta Lietuvai.

Vadinasi, kėmūhaeiai pilnos laisvės reikalauja lik 
sau, bet kitiems tos laisvės (kai į jų rankas patenka Val
džia) nepripažįsta.

Ryšium su komunacių aimanavimais dėl varžymo 
jiems laisvai veikti čia bus pravartu paduoti ištrauką iš 
prof. J. Bložio labai įdomios knygos “Tolerancija kaip 
kultūros principas”. Tarp kita ko, štai kas ten sakomą’:

“Ten, kur jį rahkoš'e valdžia, bolševizmas, fašiz
mas, naciėhalsočializmas siekia išnaikinti kitas ide
ologijas it pūčius jų rieše jus. Jie siekia piliečių vie- 
hirigumo jų pasaulėžiūros suvienodinimu. Tai nė tik 
valstybinio gyvenimo ir valdymo formos: tai savo 
rųšies tikėjimai, —- ir tikėjimai, kurie mano, kad be 
jų dogmatų, be jų skelbiamų tiesų pripažinimo nėra 
išganymo. Kas ne su jais, tie arba neišmanėliai ar
ba piktos valios žmonės. Šitos politinės diktatūros 
yra kartu moralinės diktatūros. Atgimė viduranižių 
principas c u i u s r e g i ė e i u s r e 1 i g i o, keno val- 
džia, to ir tikėjimas. ir ‘ėfetika? liėkū riri-
tros rųšiėš piliečiais ūrba ir visai nustoja pilietybės* 
(b pėdraug kai kada ir gyvybės). Laikytis pažiūrų, 
— tūo labiau skelbti jas; — nėfiūtinkūri'čiii sū bfi'ėia- 
liū kanoftū* Hėfeislirials dalykas”-.

r ■ ‘ .

Taigi; kai Iblaližtrio garbintojai (bolševikai, naciai 
ir fašistai) į saVp tankas valdžią paima, tai iš savo val- 
dihiį gHėžlai fOalaujfy kali jie “savo nuomonių netu
rėki”, b darytų tai, kas jibms įsakoma daryti. Tačiau de- 
mbRratihėše šalyse tie pehktakojai reikalauja sau laisvės 
tatti; kad jie galėtų tą Idisvį sunaikinti ir paskui dikta
tu^ įVėŠti! * . • < ; - . A

Europos tragedija aiškiai parodė, jog demokratinės 
valstybės* jeigu jos noti išlikti gyvos, turi laikytis ^auk
so taisyklės”: elgtis sū žhibgum taip, kaip tas žmogus 
yra pasirėhgęs ėTįtiš su kitūis žmonėmis. 'Ktekvifenam 
žmogui, kuris pripažįsta laisVę kitiems, turi būti suteik
ta laisvė. Bet frė pasigailėjiihb koncentracijos stovykla 
turi būti pritaikyta tiems, kbrie kitus fėiigi&si į tą sto
vyklą (įsigavę j valdžią) pasiusti. Spaudos ir žėūžiė lais
vė turi būti laiduojama tienis; kurie tą teisę ir visiems 
kitiems pripažįsta. Tačiau negali būti suteikta pilna 
spaudos ir žodžio laisvė tiems gaivalams, kurie įsigavę 
į valdžią, yra pasirengę tą laisvę iš kitų atimti.

džiū; te ir tiksimas.

-APŽVALGA^
NEPAGRĮSTAS DŽIAUGSMAS tos rli&tį dakęs lietuvišką laik- 

Ėaštį—hfeKl&iteš; skaityti, 
dėžind Wšą, fSi'džių.

“ši lilūtiija gūiėtą biiti pta-
, kuri parūdytą, jog Ru

sijos s'Ocializihas—tai tbks pat 
RūšijAi šaphas, kaip mums 
buvo Smetonos laikais. Pa
keitę valdovus, mes vfeik nieko 
ne laimėjome, bet daug prA- 
laimėjome.

“Bet kuomet apie tai pasa
kai ir hurbdai Šiuos f Aktus, 
tiems, kurie džiaugiasi rusą 
okupacija, šaukia, jog meluo
ji, nors visi šie faktai paimti 
iŠ sovietiškos literatūras, visa 
tai galite išgirsti ispatią, rusą, 
vokiečių kalba klausydamiesi 
Maskvą.

“Bet šie rėksniai tuo liesido- 
ibi, jiems Rusija dar tokid, ko
kią niums ją piešė, 'kad bds. 
Jie gyvena prieš dvidešimt 
metų išleistomis brošiūromis ir 
apie dabartinę Rusiją tiek iš
mano ir žino, kiek apie Ein
šteino relatyvumo teoriją. Bet 
kalba, ginčijasi ir jei nurodai 
šiandieninės Rusijos gyvenimo 
faktus, paimtus iŠ/nišų sovie
tiškos spaudos—netiki. Kodėl? 
Tbdėl, kad jei patikėsi—iapši- 
vilimas. Nejaugi? Taip* neten
ka abejoti. . •

“Tie, kurie taip džiaugiasi ir 
vos ne Orlaiviais įnori lėkti 
‘laiihingon’ 'Lietuvon turi At
siminti štai ką: 1) išmokite 
rusų raides;^nes greitai turėsi
te taip Tašyti; 2) bukite pasi
ruošę eitį tini Auti ne Kaunan 
ir Marijdmpolėh, bet Sibiran, 
SachAlinan'; 3) išmokite rušų 
kalbą; n'es parubežiniai karei
viai kalba tik rusiškai ir yfcA 
rusAi; 4) mokykite savo vai
kus rusi) kalbos, nes kariuo
menėje girdės tik rusų komai!- 
'dą iš kariiiinkų dargi mokaii- 
cių iietuvią, kalbą; 5) išmoki
te rušiškai įkaityti, nes rusiš
ki pinigai įbus ir nežinosite 
kiek kuris įreiškia; 6) rasite 
žmones, kurie pelnys šiintdš 
tūkstančių, o jus amžinai lik
site Su penkių pezų uždarbiai 
diehoje; 7) vieni įstengs palik
ti savo, vaikams šimtus tūks
tančių, o jus tik savo sunešio
tus rubus.

“Toks sbciAlizhias Rusijoje 
kuris išsigimė ir vis daugi Alt 
išsigimsta, kaip ir Prancužijds 
Didžioji Revoliucija, kuri tžA- 
'dejo Lygybę, Brolybę, Laisvę, 
gi pasAuliui davė lik kapifaliž- 
mą, liaują biurokratiją, tą pA- 
čią tūrių nelygybę kokia buV'o 
feodalizmo laikais, tik vietdh 
bajorų atsirado aristokratAi; 
viel'dh iharkyzų ir kuiiigĄikį- 
čių maršalai, gehei’didi, slapti 
p Atarėjai, depAi’tAmėiitų direk
toriai ir t; t. Td'o ĮiAt kėliu tei
na Rusija.

“Tokibn kohipAhijbn pakliu
vo Lietuva.

“Ar nebdtiį gertdu buvę ne
tekus Sin'etdnos h'eįltst'i į šią 
balĄ ir pfettieins kurti tikrą so
cializmą, socialižW<į dįyiė ku
rį skaitėme brdšiur’Ošė, bet ku
rio jau nėra Kilsi joje ir Už ką 
teks vėl kraują lieti ir kovoti-“ 
.. p-, .v,sau.ii.rGru.

be 
Bilietų, .

Dvidešimt, tdkštA’nčią iiihzi- 
kos ihylžloją bus šūlėišlh Vtel- 
tui šį vAkarjį, 8 vai. į GhicA^os 
SlndiUmą įkirsti kbhčėblo ku
riame dAmbdš p'Agaršėjūsi ėpfe- 
Fbš ir kilio žvaigždė GrA'cb Mbo- 
rte. JAi ttkdmpaimdk ChfcAgHš 
Opteteoš Ork’ėstrA. Koncertą šū- 
rėhgJė GhiėAg'os kbn^ilfelhs Muzi
kos 1

“Argteritirids LiėtūVių Balšas* 
dėjo strAipsnį ahitAiie “Ir ko 

žmonės ,džiAhgiA$i’,r Straipsny- ilginta, 
j e hAgrinėj amAš tas džiaūgs- 
mAs, kūHs kilo bolševižirio sdr 
žavėtų lietiivių tarpe dėl Lie
tuvos židgimo. M. šarūbaš, 
t aibamo slrAipSnio Aūtoridš, 
labai vykusiai griauna taš iliu
zijas, kuriomis yra užsikrėtę 
Stalino garbintojai.

Štai ką Šarūnas sako apie 
tą “laimę”, kuria turės džiaug
tis Lietuvos gyventojai* patekę 
į šventos Rušijos prieglobstį:

“Visi apsvaigę džiaugiasi pa
skutiniais Lietuvos įvykiais. 
Sakau visi ne todėl, kad visi, 
bet todėl, kad tie, kurie džiau
giasi, garsiausiai rėkia.

“Bet visi rėkiantieji, užklau
sti kodėl taip džiaugiasi pasa
koja tai, apie ką jau niekas 
dargi pačioje Rusijoje nekalba, 
būtent apie socializmą. Sulig 
šių žmonių, Lietuva pradėjo 
dabar gyventi laimingiausius 
laikus, nes įsiliejo į socialisti
nes valstybės ktlhą, t. y. pa
siekė tai, ko mes visi norime, 
už ką visi kovojame, apie ką 
tiek amžių pasaulis svajojo.

“Bet tie visi rėksniai apie 
Rusiją ir jos kuriamą “s°cid- 
lizmą” sprendžia iie iš dabar
tinėm padėties, bet iš 1919-21 
inetų brošiurip t kiiriose buvo 
rašįjta kokia bus .Rusiją- Ėėt 
tais laikaisjda& į^esi.taip^pąt 
skaitėme brošiūras,^kuriose a- 
piė būšiihą Liėtdvą bUv’d taip 
pat nebiaūriau parašytu: žė- 
riiėš reforbia, prisiekusią teis
mai, laisvai rinktas šeimas, 
plati biažumą Aūtėnomija, pbo- 
greyvus mokesčiai, spabdos 
žodžio ir susirinkimų laišve, 
plati savivaldybe, Vieton pbrias

“Bet brošiūros viena rašė, o 
gyvenimas kita parodė. Iškarto 
tupėjome krikščionių diktatū
rą, Vėlinti ptišrii'ėtį laisvės, ir 
pagaliau ... tamsius Viduram
žius Antanui ir Augustiijhi vie- 
špalabjAnt.

“Jei tokios permainos įvyko 
Lietuvoje,, panašios, tuo dides
nės pėrinainos įvyko Rusijoje. 
Iš kario Vistį lygybė, kiekviena 
tautybe su plAčiaUsiomis au
tonomijomis, žemė valstie
čiams, jokių Jaisvių luomams, 
visi luomai panaikintu jokiij 
laipsnių, jokių karininkų, vis
kas sovietam.

“Vėliau— koncesijos .ližsife- 
nio kapitalistams, priverstini 
kolchozai, kuriuose taip pat iš 
karto lygybe, vėliau nuosavi 
daržai* karvutė* dvi 'kiaulės dr 
valstietis virto paprastu kuihfe- 
čih. Dar VėliAu dlenka nuofch- 
v.ybė; Šiahditeh j Ali yfė Rusijo
je* kliH'ė iš sūvb nuosavybės 
metuose turi dargi virš 20,0(50 
rtfblitĮ pelrib, gi šhliA dArbinih- 
kafc, Ktiris mėnesyje gauna tik 
15b-3W rublių dlrbdAidas ąš- 
IbOftiAš valandas ir šešias dib- 
ha sAvhileje. Maža to, getfe- 
Yolų ir karitihikij lAiĮ)Ši|iU Ru
sijoje šiandien daugiau, negu 
buvo caro armijoje, rusų kal
bi Šiandien ^ri'vėįsįihh rfioky- 
tis dilrgi pradinėse mokykloj, 
kdI0 valstybinė kalba, nors iš 
Vardb SSStl hb^yhiįma’, kA'd lAi 
Rusija.

?‘Jėi uir butų maža viėbs 
tautos gyvėnailėios šventės 
Rusijos prieglobstyje privAlo 
vArtbli tik* rusų raides. Kurias 
dar priėmė FArd&, Ri
tės greitu laiku priimti ir dau4 
gbnia tų, ku^iė šiandien rėkia 
ir (ižlaiigiiši, iž okupud-

koncesijos .tižsite

ors iš

'■.«W'

nes

Št. Miščikas-žiemys

Antro pasauli® karo 
metines praleidus..
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(tęsinys)
Hitleris savo paskutinėje kal

boje bei paskutiniame atsišau
kime į gyventojus dėl žiemok 
pagalbos, nieko aiškaus dėl at
eities karb linkinės bepasakė it 
iš visos j b kalbos gAlima tikė
tis dviejų dalykų tikrai:

1) Karo užsitęsimo ir didės- 
hio vargo;

tdkib pat bdmbąrdavimb 
Abglijojė, kokį iki šioliai inate- 
ihe, gal padidėjančio, bet visgi 
riešprbndžiamo pūOlimo Angli
jos salų* nėbeht Anglijos vidu
je įvyktiį koki nors negalavi- 
mAi, kurie žadėtų lengvą laimė
jimą.

Bent iki šiandien Hitleris ne
nutarė tvirtai kur link puls!

iBet žibant jo padėtį ir pasi
statytą tikslą, jis ramiai taip 
negAlėš stovėti ir turės veikti, 
turės kur kitur bent laikinų lai
mėjimų ieškoti ir savo padėties 
stiprinimo.

Kadangi svarbiausias klausi
mas ndfta, didžiausi kelio ro- 
dykliai yra tos vietos, kur yra 
nafta, kad galima butų ne tik 
nukirsti naftos pristatymą prie
šui, bet ir pačiam jos gauti.

Negalima sakyti, kad Rusija 
Vokietijai neduoda naftos, bet 
duoda dėl sunkių susisiekimo 
sąlygų labai mažai, be to, dalį 
naftos pristato š. Amerikai ir 
gan didelis ir nuolatos augantis 
rusų vidaus reikalavimas šio 
produkto.

Kiek tiesos yra šiame paska- 
le, sunku pasakyti, bet visgi pa
saulyje pasklido paskalas, kad 
finansinis ir ūkiškas Hitlerio 
patarėjas Šachtas, yra pasiūlęs

sidėjųsių aplinkybių, tai Rusijos 
puolimą,; .....  ,;į , .

Šachtas motyvuoja šį Savo 
pasiūlymą štai kaip: girdi, ar
timiausi naftos šaltiniai yra tik 
Rumunijoje ite Rusijoje, bei Ira
ke. ir Iraiic.

Apie vi'sUS kitus šaltinius rėi- 
kid kol kas pamiršti. Eiti per 
Palestiną ir Syriją prie Irako ir 
Iraiib šaltinių daugiAii negu pa
vojinga, nes pirihidUšia reikid 
apsidirbti Sū Anglais Sutezb ka
nale, Egipte ir Sudane. Metus 
daug pajėgų, tai įmanoma, ly
biai* kdip įmartbma šiahdieh už
imti Anglijos salės, bet Ar at- 
VykSimė laiku prie tų šaltihių ‘J 
Kova btis iieniehka; kainuos au
kų bei laiko ir kas svarbiausia; 
tuoriitet galima ko mAžiaUšid ti
kėtis naftos iš Rusijos šid link
ine teinant ite kas įdli garAbtuo- 
ti, jog besiartinant Vokiečiams 
su italais prie šių taip bkangių 
šaltihių, paskutiniu momtehiu 
jubs ntepasisAviiiš nišai, kurie 
visgi arčiad ir k Aš svarbiausia 
nesutiks tokį pūkipHėšhiimą 
prie jų eidAma?

Ir kaš tU'Oiiiet ?
U iš tusų gAlima šito tikėtis 

atidedant įtartiną nišų telgesį 
Balkaniibše, kuottiėi jie nesi
liauja RuhiithijOS nerAmumuŠ 
kelti, kad galėtų ją visą pagrob
ti.

Ir beteinAht prie tų tolimų šal
tinių beteks vokiečiai visos ar
ba didesnės hdlftos Atsargos ir 
pAgAliAti nieko nėpdšieks, nes 
nors anglai šių ŠAltiniU neteks; 
visgi jiėttiš nebus šis įvykis toks 
tragiškas kdip VokiėčfAins, ku
rie galdtinai pAkliUS tusų iha- 
IbhČjte. fr todėl šAclitAs siufd 
Hitleriui du kiškiu Įdeginti šau
ti; apginti Rilbitihijbs šaltinius 
ir užimti Juodosios bei Kaspi- 
jbš jdfOš pdkkaniėšte ‘ėsAhčiuS 
bUfibš šdltiiiiUš bei tuo pAt iš 
kito galb prisiartinti, bet jau 
ddtig tikriau, prie tų pAčią Ira- 
do ii* Irdkb riaftbš Šaltinių.

KAI kas ŪAVgi pmhAšAūjA, jbg 
ūž dvifejų mšd'ėsių vokiečiai šį 
pianą vykdins.

Aldu kAŽkbdėl Ūbšhlori tikėli, 
kad VokiMidi UIŠIUšI Į Šią įVan-

lihrą, lies ji gan. pavojinga. 
Daugiau, nėgė pavęųirigA. Vo
kiečiai nei viend karo nelaimė
jo kovodami dviem frontais ir 
jb niėkAd nėlAiinėŠ. Jėi vokie- 
čiAi šavo žygy j ė prieš rtisuš ti
kimi ukrainiečių šėpAbAtištų ir 
dargi tAutinirikų pagalba, ši pa
galba negali biiti labai didelė, o 
jeigti ir pasisektų šis tAs pada
ryti, dargi prieiti prlė Bakų 
naftos šaltinių, vokiečiai turėtų 
karą pralaimėti, nes Rusijai at
silaikius prieš vokiečius, vokie
čiai karą pralaimi, gi rusams 
iifeatsilaikius, jos viduje kiltų 
rtevoiihcija ir ši r'ėvbliucihė pa- 
jėgA-, iiiekuomet įiešutiktų su 
vokiečiais ir tęstų karą toliau 
ir vokiečiai niekuomet, jokiu 
budu neįstengs visos Rusijos 
užimti, nors tėh pasipriešinimas 
būtų ir ni'enkiausiaš, o to nepa
darius — tikslas neįmanomas 
pasiekti, dargi skaitant, kad ga
lima butų tikėtis taip pat japo- 
lių puolimo. Čia jau eitų savo 
krašto gynimo klausimas ir Ru
sijos liaūids vergijai ateinančiai 
iš užsienio niekuomet nepasi- 
dubs.

Ir todėl, daugiausia ką vokie
čiai su italais gali Artimuose 
Rytuose padalyti, tai nukirsti 
anglams kėlią prie tų šaltinių. 
Datigiau jie nieko nedarys šia 
linkme. O prie to einama, nes 
Solhalijos užėmimas rodo, kad 
italai ne tiek liūtėj o anglus iš į 
vyti dėl neturėjimo kovoti 
dvieilis frontais Abisinijoje, nes 
to jie neišvengs, kiek norėdami 
nukirsti galutinai Suezo kanalą. 
Tą tikslą siekti jie užbaigs puo
limu Egipto.

Tai kAinūos aukų btei darbo 
it laiko; bet tai tikslai pasiekia
mi, pasiekiami be didelės rizi
kos; k‘d šVarbiaūbia vokiečiai tu
ri saūgbHs.

Mano hdbmone didžiausias 
SpaudiftiAš vyks. iie rytuose, va- 
kardošė arba Artimuose Rytuo- 
sė, bet pietuose, link Aftikos ir 
Vdb pat IspAiiijoš!

Noks Vokiečių karo laivynas 
menkutis, bet visgi iie tiek, kad 
n'ėįstėhglų apginti paktantes, 
dargi tas, ktitlAs ūžkatiavo per 
šiuos pirmus kAro metus. Bet 
Italijos fcatb laivynas daug di- 
dėsiiiš' ir gali’rigeshis, bet taip 
pat kAip it Vokiečių, Uždarytas 
savuose uostuose ir dargi nega
li padėti kovėti Italijos koloni
joms.

feet ši’ė du IhiVynal, kurie su
sijungę, nors nepersvertų ang
lų iaivyūė, višgi priverstų ang
lus sugrupubti savo laivyno di
desnę dalį prie savo salų Euro
poje it lūb palė’ngvintų kovą ne 
tik VidikrŽČftii'6 Jūrėje, bet dargi 
pA'či'Aiiife Allahtė Vūh'dėnynv, 
kbt VėkibčiAi Visgi hėį'stfehgia 
drąsiai pašikodyti;

Ir visa tai verčia italus bei 
vokiečius nugalėti Gibraltarą, 
atidaryti tuos vartus, kurie ski
ria jų laivynus ir be kurių su
sijungimo Anglijos salų puoli
mas yra pavojingas.

Gi šiems dviems laivynams 
sUsIjūhgds, butų galima Angli
jos puolimą paruošti tinkamiau 
ik pAfogiau, netdtiht pAaukėti 
tiek, kiek dabar tūrėtų vokie
čiai šd italais paaukoti norėda
mi jūš Užimti iš ūkė it ttfehku 
vėkiėčių taivyhU.
te to* RibtAitAi^ UŽėtnus, 

Įt. y. Šį kAktą pAšišAVliiUš Afri- 
kA kitbjfe pAdėtyjie butų ik butų 
galima galvoti apie Anglijos už- 
kūkiAvimą, maža to, apie rusų 
prisidėjimą Šio kontinbnto už- 
fehjrfaViniė ir tuo pat, galvoju, 
butų ir pats naftos klausimas 
išspręstas* UbS kUŠAI lUėdibt ma
tydami pelno sau, brioviniosi 
lihk Tndijbs, teiktų jos pakan
kamai.

s Maža tb, vokiečiai visą laiką 
pageidauja, kad įirieš Anglijos 
pUolinią butų galima daugiau- 
B taivų hUMlibti kdr kh

ketvirtai, spalių 17, 1940 
tur ir tub tikslu provokuoja ja
ponus; tuo tikslu italus pasku
binu ĮlteAūkll, tilo tikšlb italai 
rodd galybę Afrikbs pAktAnle- 
se, nors menkai.

Ir įsivaiždUOklte, jei Gibralta
ras nugalėtas. Visa Atlanto A- 
frikos pakrantė laisva be jokių 
ypatingų sustiprinimų ir iki 
Pietų Afhikos, veik netoli Gero
sios Vilties iškyšulio, nesutiks 
niekur anglų valdomų teritori
jų, jei neskaityti Kamerūno, 
kur anglai su prancūzais valdo.

Maža to, čia galima butų su
daryti replės, taip mėgiama 
štrdteginė priemonė vokiečių 
kafb vadovybės, nes italai iš Li
bijos galėtų traukti tiesiog link 
Pietų Afrikos, gi Vokiečių ir ita
lų karo laivynas bei kariuome
nė Atlanto vandenyno pakrantę 
Afrikoje, taip pat ta pačia link
me.

Čia nei rusai pyktų, nei ang
lai galėtų didelį pasipriešinimą 
parodyti, nOrs Prancūzų Pusiau
jo Afrikos kolonijoms prisidė
jus.

Nors niekas apie šią galimą

ją nurodyti ir tikiu, jog nei 
kiek neklystu, nes toks skubus 
ahglų boras įsitvirtinti Pusiau
jo Afrikos prancūzų kolonijose, 
rodo, jog anglai laukia pavo
jaus iš šios puses ir italai nu
valė anglų Somaliją, norėdami 
turėti laisvesnes rankas žygiui 
Į pietus tiesia linija.

Ar nlano spėliojimas teisin
gas — ateitis parodys, bet ti
kiu, jog neklystu.

Vienas dalykas gali būti kito
niškas, t. y. jog Gibraltarą už
ėmę italai su vokiečiais gali 
greičiau pulti anglų salas, negu 
veržtis Afrikos vidun, bet visgi 
norėtųsi tikėtis, jog pirma bus 
veržimasis į Afriką ir tik vėliau 
smūgis prieš Angliją Europoje.

binti Ispaniją, bet tikiu jog ji 
pasiduos, jei ne prieš Gibralta
ro užėmimą, tai Gibraltarą už- 
chhVš tikrdi pasiidiVoš “ašiai”, 
kuHos dalimi jau senai yra po 
pilietinio karo, kurį laimėjo 
Franko tik dėka vokiečių ir ita-

Tai visa, mane verčia galvo
ti, jog karas pagyvės Gibralta
re ir vėliau Afrikoje, negu pa
čiose Anglijos salose. Ispanija 
gan keblioje padėtyje bus, jei 
pamatys, kad ašis nutarė imti 
Gibraltaru, nes joms pėėinUs, 
Iškabai Gibraltaro vėl ntmatys.

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Anglai gerai užmoka

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 15 d. — Oficiali vokiečių 
informacijos agentūra praneša, 
kad praeitą naktį anglai pada
rė labai didelius nuostolius Ber
lyne. Ypatingai nukentėjo va
karų Berlyno kvartalai.

Užmušta didelis vokiečių 
skaičibš it daugelis jų žuvo su
griautuose namuose, nes britų 
lakūnai vartojo labai stiprias 
bombas. Vakarų Berlyne palie
sta daugelis fabrikų ir sugriau
ta aplinkui fabrikus stovėjusie
ji gyvenamieji namai. Vokiečių 
spauda reikalauja keršyti už 
padarytus nuostolius sostinėje.

Wendell Willkie labai 
kritikavo karo depar- 
sekretorių Stimson, 

neparuošė reikalingų

Kritikuoja Stimsortą
ROCHESTER, N. Y., spalių 

15 d. — 
smarkiai 
tame n to 
nes šis
kareivinių naujai mobilizuoja
miems kareiviams.

Willkie tvirtina, kad palapi
nių pastatymas yra labai leng
vas dalykas. Ypatingai Amėri- 
kdj, ktir ytk tokia didelė ddti- 
gybe medžiagos ir toks didelis 
bedarbių skaičius. Vėliau WiU- 
kie aplankė Kodak fabriką, kdr 
darbininkai paruošė didelį pla
katą. su tokiu užrašu: —Mes 
pasirinkome Rooseveltą. Wilb 
kiė nelaukė tokio atitikimo.
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REPUBLIKONAI

DEMOKRATAI
Visi lietuviai demokratai, visuomenės ly= 

deriai už Rooseveltą
Įspūdžiai Iš Lietuviu Dem. Lygos Banketo

■$>}

jįjį j
'į

Republikonai suorganizavo lietuviiį komi 
tetų agitacijos kampanijai 

Užlaiko Raštinę LaSalle Viešbutyj 
ž. S. Miėkevriče,

Spalių 9 d., 1940, 8 vai. va
kare, Dariaus Girėno svetainėje 
įvyko šaunus Lietuvių Deitid- 
kratų Lygos banketas. Banke
tas, reikiė pripažinti, visais at
žvilgiais buvo pasekmingas. 
Lietuvių dėmokratų prečlnkių 
kapitonų ir šiaip veikėjų šiiki- 
rinko pilndtė svetainė.

Buvo pažadėjęs atvykti kah- 
didatas į gubernatoriaus HarrV 
B. Hershey ir majoras Edward 
Kelly, tačiau jie buvo toli nuo 
ChicagOs sU kdmpahijos pra
kalbomis ir negalėjo lietuvių 
bankete dalyvauti. Tačiau at
siuntė telegramų, 1 pasveikinda
mi lietuvius demokratus veikė
jus ir linkėjo gerų pasekmių.

Teisėjas J. T. Zuris vedė vi
sų programų lietuvių kalboje, 
kas mums senesnės kartos lie
tuviams pridavė didelio malo
numo, kad musų jaunieji lie
tuviai neniekina lietuvių kal
bos, bet jų atvirai vartoja. 
Taip ir reikia daryti. Juk pa
saulio didžiųjų tmivėrsitetų vai
dybos visur įveda liehivių kal
bų į savo mokomų dalykų 
skaitlių ir ragina studentus lie
tuvių kalbų štddijuOtl. Pripažįs
ta lietuvių kalbų vienų seniau
sių kalbų, vienų iš gražiausiųjų 
kalbų pasaulyje.

Todėl teisėjas J. T. Zuris rei
kia už tai tikrai pagirti, kad 
jis lietuvių kalbos nepaniekino. 
Jis pirmiausia pakvietė vienų 
iš Bridgeporto senų veikėjų, B. 
J. Jakaitį, kuris pasakė labai 
gražių kalbų. Ponas' B. J. Ja
kaitis priminė, kad jis ir V. M. 

^Stulpinas jau 15. metų atgal 
organizavo Chičagos lietuvius 
demokratus. Tačiau tame laike 
visas Jungtines Valstijas val
dė republikonai, todėl ir Chi- 
cagos lietuvių demokratų susi-

organizaviinas nelabai sekėsi. 
Čia aš turiu priminti, kad ta
me darbe daug dirbo p. K. 
Jurgelionis, kuris dabar yra 
“Tėvynės” redaktorius. Nors 
mes ir labai daug dirbome, or
ganizavome, bet pasekmės bū
davo menkos tol, kol nepasiro
dė Amerikos politinėj arenoj 
Franklin D. Rooseveltas. Ta
čiau, kad ir nedaug tegaudavo- 
me aktyvių veikėjų demokratų 
partijai, bet plačioji Amerikos 
lietuvių visuomenė pamažu įsi
sąmonino Amerikos Demokra
tų Partijos principialiuose pa
grinduose. Ir kada priaugo nau
ja Amerikos lietuvių karta, tai 
jiems jau daug lengviau buvo 
eiti prie lietuvių balsuotojų ir 
juos raginti balsuoti už demo
kratų partijos kandidatus.

pirmieji demokratai

Čia aš noriu priminti tuos 
kelis žodžius dėl to, kad p. B. 
J. Jakaičiui paminėjus, kad jam 
ir V. M. Stulpinui teko labai 
daug dirbti agituojant už de
mokratus repufblikonų prezi
dentų Hardingo, Coolidge ir 
Ilooverio administracijose, nors 
pasekmės būdavo menkos, ke
letas jaunuolių demokratų at
siliepė, tas, girdi, buvo dėl to, 
kad buvote nepatyrę, nemokė
jote kaip dirbti. Gal ir taip. 
Tačiau jei mes senesnieji nebū
tume dirbę už demokratus, tai 
nei jums jaunuoliai nebūtų bu
vusi taip lengva dirva demo
kratų tikietu išeiti viršun. Ir 
teisėjui J. T. Zurini ir Al. G. 
Kumskiui butų buvusi kova 
daug sykių sunkesnė, jeigu ne
būtų kas nors pirma jų dirbęs 
ir agitavęs lietuvius balsuoti 
už demokratų partijų. Tiek dėl 
to.

NAuitENŲ.ACME frėfebiVdtd
Maifrite Milligah iš Kuli

sas City-, kuHaiii likti įiavbš- 
ta tyrimėli tiBFėgtiiiariliiiiai 
ryšithii šti įii’feži'dfehlti riinki- 
mo Vajiiiii-

Tolibii leisėjriš J. f. Ždėiš įiii'- 
kviete į)i4šhkyti į)b kblelų žb- 
džių V. M-. SlUlpib^, M-. Vaidi
lą, ‘ Šdiidar'bš” Fėd&ktbHU’, L. 
šimutį, “bHuhb’’ rėddklbHų; 
p. J. Stabkoviėh, B; W. Pbį/ėk 
p. FrBhk Voidak N'dfrbfert rtti- 
maviėk iš Cič'ėi’b iri įi. tlH- 
kauską iš tiiiiiibbldt lydtk apy
linkės. s

K. Kairis p’rimiHė- k^d Uiiijiš- 
tai yni 9b% tiž pFėži'dėiitį 
RooseVėllą. Taipgi btivb pa
šaukti pasakyti pb žbdį kitų A. 
šimkdš ir Miskiš iš Ci'cėirb, kli- 
ris angliškai kalbėjo; p. Drė- 
bas, p. Millėr htib “Naiiji'ėbų”! 
dienraščio, pp. Kareiva, Savic
kas, Stelmokas, A. Gudaitis, J. 
Juozaitis, J. Kaminskas ir Gur
skis.

Visi kalbėtojai išreiškė savo 
nuomonės, kad tokio preziden
to kaip Rooseveltas, kuris taip 
rūpintųsi darbininkų žmonių 
reikalais, tai Amerika neturėjo 
per 150 metų. Ir dėlto visi ra
gino dirbti dar smarkiau, kal
bėti su savo giminėmis, drau
gais ir pažįstamais apie didė
lius darbus prezidento Roose- 
vėlto, padarytus darbo žmonių;

Šimutį,

Lietuvių škyHalts, ’Cook Ap
skričio Rėpublikbhų Centro Ko
misijos pirmininkas, advokatas 
A. Olis, praneša, kad lietuviai 
ateinantiems rinkimams prade
da savo intensyvę ir plačią 
kdini)dhijbš Vėiklą. 6iieidliš dli- 
ditfytfidš ‘‘‘hėadųiid^Vėrš” įyykb 
llžpėiteitb trfeeiddifehid vdkdite- 
LdSiiiite hblėlio &lš katabatyjė;

kbiiiišiją Štlddrb šėkdii irieji 
iiėtUViiį Višddhiėii€š VBikejdi: 
Wallei* fedbilž, M'dthš Riėkšh^, 
Dr. S. bitežis, k. Ik DėVteikiš, 
W. btmbd, Jošėįih J; dHšb>, 
AHtOitiėll'e kdžhhauškaš', jbhb 
kdzahdiiškdš-, febas! k. kdžU- 
haš; AhtbbHy ‘S. kfeiečitiš’, dobti 
kiiiibafk, Atttbohy L. Labihš- 
khfc; jdš'ė^iiihb Lapihškaš, Jbliii 
jd'ėžiaiškiš; Stablėy P. Mikšyš, 
Cl'ėiiriėiit j. PažrtbkaS; Piltš Ėaž- 
iibkas, frėorgfe Riidfeliš', AligUSl 
Saldiikaš; Jiiiilis ŠlriUiiiil- Pfetėri 
TaftiUsbriirs, Ahastažds Vaiab- 
čitiš; Jmąk Vėrigd; W. Vate, 
Jdiiii ft. VėrikėS; Ddiiiitiic Vd- 
dikiš, Wallėr Viiška, Matas Ži- 
žaš; Aiitbii Žėii'oh-, 6ar! Bakas-, 
Walte krištbff; EdihUhd D; 
WilkdWški, & Frahk žaiatdHs, 
Dt. Ahtlidhy L. Žiiiidhl-, \Val- 
te J. Šlaiiktlhaš, Adbibh Ga- 
rūckaS; Mičba'ei Natvid’, Aii- 
tlioriy A. bdbbš-, Pati! Bar-jsĮ)dddį, pašikiaUšykiVe t'egifia- 
kxxx.i*x/ix, v v • ju. r v xxxiuxxox^v*o, __ _

’Oišž'ewški; ilililis ^aiiidii-, Ali-!

Stdnl'ey 
Baltraitis, W’allėr Valliš, Geo
rge Milishauskas, Frank B. 
Mast. Visi jie yra pasirengę 
dirbti, kad išrinkus tinkamiau
sių ir geriausių pirmąjį šios ša
lies vdldbV'ą; busiahlį Aftiferikos 
PFėžidfehtų, Wėhdėll L. Willkie.

feddio
Ptafeitiį šėkihadlehib vaka

rų iddib pFdgi’^hibjė b:Št) vai. 
b'er štbtį WbBM; tižvdrdintų 
“tiife Voifcte tote VatteP’, da- 
tyVaVb iiteltiViS ktepUbiikonų 
ėbltoiiiSs kbtiĮlisijbS narys, Z. 
Š. Mickteteiete. PrOgtoHiM yra 
{iiliitiSus į “skaitytojų balsų” 
SkytiiiS didžIUosiiitt's'e litikraš- 
ėitibise, ir ypatitigdi yird svar- 
btiš, rites jititib ddlyVdujautieji 

diskiisUbi^ šVarbių- 
ŠMŠ bdlšaViih’ų įjrbbtaftUfc ryšy
je šb dtėibėhčltdš linkimais. 
V'ėi’ta Ib pt’bgrdihb įsiklausy
ti Vištelis liėtUVlfthiS, hės jame 
yiii dbšvaFstbhii visi kleksimai 
iri UtžVilgiiii afeihttftčiiį kritm- 
gij Hfiklbiiį — kl^Ušihidi, ku- 
riibbs visi turėliį iuriėli išrištus 
bftitehyjė pHteš 'ėisiaht balsuoti 
iiž šibš šdiiėš pfežid'ehtą ir ki
ltis kftkįdidatUŠ.

Li'ėtbviai!

gaiš laikais musų šaliai. Visos 
deinokt&tijos ateitis yra dikta- 
tuftį pavojuje; Europoje begy
vuoja tiktai Viena demokrati- 
fiė šalis; Amėriikoje taip pat. 
Kaip pasielgsite lapkričio 5-tą, 
taip turėsite ateityje; niekuo
met politikoje nėra taip tikusi 
ta šėha pdtdrlėį kaip ji tinka 
dabar: “Kaip pasiklosi, taip iš
miegosi”. —K. Deveikis Jr.

(Sp.)

bridgepq*t uOofing and
SHEET METAL CO. M

5216 S. HilstedSL VlCtbr> 4S65 
Stogus, rinas, stoglangius Ir 

slėnų apmušimus.
Taisome btet ką. Atnąttjihame bet 

ką. Darbas uztikrinUs. Pilnai 
apdraustai.

.JV )

t V

k.

rovei.

Ką Willkiė atstovauja

Visiems yra žinoma, kaip vi
sos didesnės kompanijos jau 
dalbar prie savo darbininkų ka
binėjasi ir po prievarta kiša 
Willkiė gužikiis, kad darbiniu- 
kai nešiotų ir ragina jubs bal
suoti už Willkie. Ne tik rd'giha, 
bet tiesiog duoda suprdšt. kad 
jėi nenešiosi, tai tau darbo prie 
jų nebus. Kodėl taip baisiai vi
si kapitalistai ag.tiioja iiž 
Willkiė‘? Ar jis kubini nors pa
sižymėjo darbininkanis? Ar ką 
jg'ėro padarė mažiėhiš bižiiie- 
i’ianis ii* ūkininkams? Nieko 
B’ahašdus. kaip jis buvo prėzi- 
deiitdš 'Gomm'onwėalth ii* 
Soutlierh kompanijos, tai jo 
vadovaujama kompanija pakė- 

1 lė aukščiausias kainas už elekt
rų ir gasų, išleido stako už su
virs tris šimtus niiliorių dole
rių, kuris vėliau paliko bevėr- 
tišj panašiai taip, kaip padarė 
'Cliicagdjė Šarhucl tnsull, kuris 
ndneš’e žmonėms apie 500v irii-

savo

šh'ėėek, W. B. WihAišcūš, A.Įriiii fcikvb kftlBd rhdid jJrogra-
1 ihiį; ir šUžbibsite kų rinkimai

Palengvinti q f T T
Vargams O L VJ U
A A SKUSTISg ■ g ■ | ■ TABLETAIn n n mostis
II II II nosims lašeliai V V V COUGH DROPS 
Mžginkit “Rub My Tifeni’’—Paikus 

Tepalas

AMERKA’S LARGEST
7 SELLING BRAtio . .

Dress**!

KRAFT FRENCH 
DRESSING

vjiszcvvhKi; Julius nuniuir, an-. mų; n s>iwmu»u,c uinumui, , .
tiittriy iPėtidU; reiškia Šiaiš ypatingai kritin- uarSlriklteS ? N-UOS©

ikafa bnAt įitte, 9 JteaUy

i

Remkite Lietuvišką 
žyduką

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

TeL Boulevard 0014

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASB 
KAINOMIS

2x4 ......................... ....pėda 2c
1x6 ........ .................- pėda 114c
Plasterboard ........ ..... pėda 2c
VVallboard ........... kv. pėda 2c
Special Maleva, reg. $1.95,

dabar ............   SL25
£3 .Vertės Maleva __ ___ $1.95
C'edriniai Postai (7 pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai

NEREIKIA CASH.
A^skaitliavimas 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.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTCIHS 

Parduodam genausj ir 
. stip.riąjjsj . „

FOX HEAD ALV 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesu dalis.

5031 W. Roosevell Rd
CICERO, ILL.

•FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rūšies su md- 
dėrhiškdmis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
gararituotas.
„ 426 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5846

Ro. 4572 — Elegantiška suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
ir Ž0, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vienę ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arbd priduoti pavyzdžio 
nufrierį pažymėti frilerą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę it adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adrešUoti: 
Naiijlehbs i&Utėrn bėpt» 17& 
So. Halsted St., Chicago, Iii.

NauJiėn'os patterė bept.
1739 S. HateteJ St., Chfcafcty Ilk 

čia fdėdū 15 čėntų ii- prkšAil
atsiųsti man pavyzdį No...;..;...;...
AifėVoš ... .  pfer krtitinę

(Vardas hr pavardė)

(Adresas)

žmonių geradaris nori būti pre- 
Į zidentu!

Ko gero gali žmones iš tokio 
1 prezidento, jei neduok bieve jis 

18| liktų išrinktas, gali tikėtis? Il
giausių darbo valandų ir že
miausio mokesčio už darbų, tai 
tikrai gali tikėtis.

Tokia tai buvo visų lietuvių 
demokratų banketo dalyvių 
nuomonė. Visi kaip vienas pa
sižadėjo dar smarkiau dirbti ir 
agituoti už Rooseveltą ir visų 
Demokratų Partijos sųrašų-ti- 

. kietų. —V. M. Stulpinas. * t

I Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”1

KLAUSYKIT 
WCFL 

,Ę,o V l.e r s’ 
Broadc^st 6:30 
kas vak., ~ iš
skyrus šešta
dienius. Taip
gi sekmad i e- 
niaiš 2 VAI.

TAMSTAI hiekad neveik abę- 
jbti ar Vaišinti su Ghicago’s 

D\vii KtcndVch Alinu - Jis ištikro pdtėn- 
khiš. * 
Pasiūlydami jums Monakch A1U 
musų vienintelis tikslas visados 
buvo patenkinti daugiausiai diskrimihuj- 
jantj skonį tų kurie tikrai pažįsta ir įver
pta .^uitų Alų.
Pasisekimas buvo atsiektas dėka 
reikalavimų riuo nuolat didėjan- 
čių tūkstančių klirib jlamegin'ę Monarch 
jį palaikė žymiai geresnio kokybėje it 
skanume ir nuolatoš juo vaišiha drAugus ir jį 
jiėriAš bekdinėndlloja.
Jei dar taftišta nesi vienas iš mu
sų drRūįgų pulko, raginame jus 
paihėgiiiti Chicaįo’s Own Monarch Alų 
tubjadš- Verlihkit jį Uip kritiškai kaip no
rite, bet jį pamėginkite. Palyginkite jį su, bet 
kuriuo kitu alumi kurį jus dabar mėgstate ir 

LAI JŪSŲ SKONIS SPRENDŽIA

SVEIKATOS KLINIKAS
.... *13.50

ESS"1“..., *50.00
raudongysLiv S.PĖ iin 
Išėmimas Ir L|goh.
REUMATIZMAS CO Afl 
Greita Pagelba ...... C»UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzamihacila C 4 Art
ir vaistai .............. * ■
DObŪLAs PARK TlOSPlTAt 

1900 S. Kedzic Avė. Chicigb

Barčus
RYTINE RAPIO 

VALANDA
— iš stoties —

♦ Bmrtl) W
t 1

Mortarch Brevving Company

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
, įki 9:15 vai. ryto. . .

Subštomis ritfo 8r30 iki 9:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
y£l. vfck&rte.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Vaikas ir Mokykla I
Rašo L. NARMONTAITfi I

•H**

rt-.'.. '.v;3 ’/tngsrja.'.
——MMIfMH““«3

Kaip geriau mokytis
šią savaitę prasidėjo antra 

dalis šio hertainio. Visi vaikai 
jau grąžino mokytojoms jų iš
duotus raportus, ant kurių tė
vai yra jau pasirašę. Dabar rei
kėtų tėvams kreipti dėmesį į 
klausimą, kaip pagelbėti vai
kui, kad jis pasiektų geresnį 
laipsnį per šias antras penkias 
savaites. Tėvų pasikalbėjimas 
daug pagelbės šiame dalyke, 
jeigu mokytojos patarimai bus 
sekami.

Jeigu tėvai pastudijuos savo 
vaikų elgesį laike jų pasimoki
ni mo, galima dažnai patirti, 
kad vaikai dykai leidžia laiką. 
Įteikia juos (vaikus) pamokin
ti, kad prieš atsisčd mą, be sta
lo ar rašyklcs, kur vaikas mo
kinsis, jis turi iš anksto prisi
rengti ir tenai padėti visas sa
vo reikalingas reikmenes, — 
knygos, popieriai, nusmailin
tas paišelis, plunksna, dažyla, 
lineika ir išd.linntuvas turi būti 
prie rankos, taip kad vaikui ne
reikėtų dažnai kelti ieškoti tų 
įvairių reikmenų ir gaišti laiką.

Yra patartina, kad vaikas vi
sados prirengtų savo lekcijas 
tam tikroj vietoj. Taip darant, 
jis pripranta geriau mokytis. 
Jeigu jis neturi savo rašyklos, 
tai galima jam prirengti mažą 
stalą arba tam tikrą vietą prie 
Šeimynos didelio stalo. Jeigu 
stalas yra labai geras, galima 
laikinai uždengti su popierių 
arba tam tikra medžiaga, kad

vąikas stalą nesugadintų. Vai
kui turi būti prirengta tinkama 
šviesa; geriau, kad šviestų per 
kairiąjį petį, kad jo darbas ne 
butų tamsumoje ir kad jo akis 
nevargintų.

Reikia atpratinti vaiką nuo 
gaišinimo laiko, kada jis moki
nasi. Vandens jis gali išgerti 
prieš atsisėsdamas prie darbo 
Jam nereikia valgyti caldalnių 
arba vaisių, kol jis mokinasi. 
Pastebėkite kitus vaiko nepa
geidaujamus veikimus ir ma
loniai, be \erksmo ir peštynių 
atpratinkite vaiką nuo jų. At
kreipkite vaiko dėmesį į tinka
mą elgesį mokinimo laiko.

Knygyne gaLma gauti laba, 
naudingą knygą tėvams ir mo
kiniams po vardu ‘ How to 
Study”. ši knyga yra trump i 
ir labai pamokinanti. Ve. ta vi
siems perskaityti.

Nėra pro šalį patarti, kad 
reikia saugoti vaiko sveikatą ii’ 
neleisti jam per ilgai naktį mo
kytis. Geriau butų, kad anks
čiau iš ryto atsikeliu ir tada 
pabaigtų savo darbą. Vaikas 
tinkamai neišmiegojęs negali 
gerai mokytis. Jis lieka pavar
gęs ir nekreipia dėmesio į savo 
darbą ir į mokytojos patari
mus.

Tad kooperuojant su mokyk
la tėvai gali pagelbėti vaikams 
parodydami jiems kaip geriau 
mokytis. Inteligentiška namų 
priežiūra aiškiai pasirodo vaiko 
pasisekime mokykloj.

Sonja

Y V A T E
(Iš Vandos dienoraščio)

(Tęsinys)
Gruodžio mėn. 31 d.

Po žolinės Tadas turėjo iš
važiuoti į Kauną, tarnybon. 
Tėtė apsiblausė, bet neilgam, 
nes Petras su Alfredu buvo 
kasdieniniai musų svečiai, prie 
jų prisidėjo dar Onutė, ir visi 
mokėjo tėtę pralinksminti. Su 
Alfredu tėtė liko didžiausi 
draugai: vienas agronomas, ki
tas gamtininkas, tai visada 
rasdavo bendrų minčių ir kal
bų. Tėtė kartą net išsitarė, kad 
butų patenkintas, jei turėtų 
antrą sūnų, tokį kaip jis. Į tą 
pastabą Alfredas kaži kaip pa
slaptingai nusišypsojo ir atsa
kė, kad jam, našlaičiui, irgi 
butų miela turėti toksai tė
vas...

Rudenop ir aš nusikrausčiau 
pas brolį. O kadangi tėtė be 
savo Tado nerimsta, tai daug 
nelaukęs atvažiavo ir jis. Ir 
taip, vėl visi gyvenam krūvoj. 
Prie tos krūvos Alfredas irgi 
labai dažnai prisideda.

Vakar prikalbino mane nu
vykti j universitetą, norįs pa
rodyti gamtos muziejų. Žino
dama, kad tas muziejus jo di
džiausia silpnybė, ir norėdama 
padaryti jam malonumo, suti
kau. »

Kadangi apie kiekvieną daik
tą, esantį muziejuj, jis žino 
ištisą istoriją, tai buvo gana 
įdomu.

“Norėčiau studijuoti gamtą,” 
tariau, “nes profesoriaus, ku
ris taip karštai myli gamtą, 
tikrai nebūtų nuobodu klausy
tis.”

“Gal ne vien tik gamtą,” ta

rė, bet staiga, lyg ką atminęs, 
pridėjo:

“Parodysiu vieną daiktą, ku
rį labiau vertinu už visus ki
tus, čia esančius.”

Taip kalbėdamas nuvedė ma
ne į kitą kambarį, kur stovė
jo daugybė stiklų, pilnų viso
kių šaltakraujų sutvėrimų, ir 
parodė mažą gyvatėlę, susiran
giusią amžinam miege.

“Sena pažįstama,” tarė.
“Ar tai?..”
“Taip, ta pati, kuri kitą syk 

taip tave išgąsdino.”
“Ar ją vertini kaip retą iš

nykusių padarų atstovę, o gal 
dėlto, kad iš musų miško?” su
sijuokiau.

“Todėl, Vanda,” tarė pabrėž
damas kiekvieną žodį, “todėl, 
kad per ją pažinau tave, tavo 
kilnią š'rdį ir pasiaukojančią 
meilę. Ir nuo to laiko stebėjau 
tave ir...

“Ir ką?”
“Ir žinau, kad ši moteris 

draugystėj patvari, meilėj iš
tikima, neapviltų nei vieno, ku
riam ji sutiktų pažadėti savo 
draugystę ir 4.. meilę,” tyliai 
pridėjo.

Aš tylėjau. Nors širdy degė 
daugybė švelnių švelniausių 
žodžių, bet pasakiau visai ką 
kitą.

“Todėl tą gyvatę taip gar
bini ? Vadinas, tai ne gyvatė, 
bet Amūras pasivertęs gyvate 
ir peršovęs tavo Širdį? Ką, pre- 
fęsorėli? Ir už tai tu ją nužu
dei ir padėjai po stiklu. Tai 
žmonių dėkingumas! Vargšas, 
vargšas Amūras !”

(Bus daugiau)

VOMEN^ECTON
THURSIW eina km K!

•T"

Kas Moka—Tos Gali Pačios ŠĮ Gražų Švarkelį Numegsti

Tai gražus megstinis švarkelis, kurį ši panelė dėvi paveiksle, ar ne? Jis labai leng
va numegsti, kas moka (o mėgsti išmokti irgi yrą labai lengva). Jis yra mėgstąs iš 
vilnų ir atrodo panašus, kaip lašas vandens, “Persian Lamb” kailiui. Prie švarkelio 
ląbai tinka panašių vilnų mėgsta ir graži kepuraitė, švarkelio pavyzdžio numeris 
yra 2681, o kepuraitės yra 2682. Galima užsisakyti “Naujienose”, kaip ir visus kitus 
madų pavyzdžius (patiems). Prisiųskite lankutį su 10c už vieną, ar 20c už abu 
(švarkelio ir kepuraites) pavyzdžius. ė > •

NEMANDAGUS 
ĮPRATIMAS 
< *

Rodos, vienas iš nemandagių 
įpročių — tai atviras nekreipi
mas dėmesio į naujų pažinčių 
pavardes, šis pobūdis galima pa
vadinti tikrai amerikonišku, nes 
jis dažniausiai pasireiškia pas 
amerikiečius, kuriuos ir mes 
lengvai pašėkam.

Ne abejotina, kad beveik 
kiekviena iš musų esam girdė
ję tokį indiferentišką išsireiški
mą, “Aš niekuomet negaliu at
simint jūsų pavardės”... Toks 
pareiškimas jau savaime paro
do trukumą susidomėjimo savo 
pažįstamais, ir jie jaučiasi len
gvai užgauti. Kartais norima 
pateisint toks trukumas manda
gumo neturėjimu geros atmin
ties bei tam panašiais teisini
mais, bet tokie pateisinimai yra 
visai silpni, nes norint visuomet 
galima tokį trukumą prašalint.

Sakoma, kad pirmas žingsnis 
link populiarumo — tai nuošir
dus parodymas asmeninio susi
domėjimo nauja pažintimi. O 
kuri gi iš musų nenori būt po
puliari? Pagaliau gi negali ži
not, kartais ta nauja pažintis 
gali turėti daug reikšmės atei
tyje. Kaip malonu tuomet prisi
mint, kad pirmam susipažinime 
buvo parodyta mandagus susi
domėjimas.

Jeigu kas turi tikrai silpną 
atmintį, tai gali bandyti štai 
ką:

Kada nauja pažintis yra už
mezgama, visuomet reikia 
stengtis, išgirst pavardę. Jeigu 
abejoji ar girdėjai teisingai, - - 
yra priimta paklausti arba pa
prašyti, kad pavarde butų pa
kartota, Dar yra labai naudingi 
stengtis surišt tą pavardę su 
asmens kokia nors ypatybe bei 
veido bruožais, nes veidas .vi
suomet yra lengviau atsimint.

Ruduo Maine
Valstijoj

Rudens rūbai gamtą puošia, 
Blizga grožybe;
Šalnos bučkis siekia medžius,
Rausta lapeliai;
Mainos spalvos gelsvos,

auksinės,
Siubuoj šakos puikiom skrais

tėm apsiaustos.
Aukšti kalnai tyliai stebis 

purpuriniai apkloti;
Krinta lapai,
Šnabžda dainos
Kalba savo praeitį.

Mariona Da'lydaitė.

Padėka
Už tuos gražiai spalvuotus 

lapus ir žalias pusių šakutes, 
kurias musų geroji bendradar
bė, Mariona Dailydaitė prisiun
tė Moterų Skyriui, su savo lin
kėjimais iš Maine Valstijos, 
nuoširdžiai dėkoja

N. Gugienė.

Nuvalyti aptrauktus ir pa
tamsėjusius sidabrinius peilius, 
šaukštus ir šakutes galima 
įmerkus juos į tą vandenį, ku
riame virė bū vės. Palaikykite 
juos tam vandenyje kokią va
landą laiko. Išėmus gerai nu
šluostykite su švelniu skuduru- 
ku. '

Susitikus su mažiau pažį ta
rnais, visuomet yra mandagiau 
sveikinantis vartoti jų pavar
des, ištariant aiškĮai teisingai. 
Toks pasisveikinimas nė tik tei
kia malonumo pažįstamiem?, 
bet dar sukelia/ tąm tikrą pa
garbą tam, kas parodė minėt j 
mąndgumą. Yza

'■■■" 1 . i y■■ 11 . ........................

Pirkite toSe krautuvėse, ku
rios garsinasi ''‘NAUJIENOSE”

Interešting Three 
Day Outing Planned 
By Industrial Clubs 
Of Chieago Y;W.C.A.

A long wcek-end in the aut- 
umn glories of the countrys d? 
is planned by four industrial 
clubs of the Ghicago Y.M.C.A. 
for the coming Friday, Satur- 
day and Sunday.

The clubs are the Robettes 
and the Busy Bees from the 
Stockyards center 4801 South 
Ashland, and the Cereus club 
of night workers and the Jolly 
Go-Getters from the West Side 
center, 101 South Ashland.

The four clubs will join 
forces and go to Camp Sa- 
gawau near Lement, Illinois, 
where the girls will enjoy all 
the facilities provided during 
the suminei’ when the camp is 
occupied by Giri Reserves of 
the Y. W. C. A. Formerly a 
private estate of nearly 209 
aeres, including a lake for 
bOating, and swimming, too, if 
the weąther is not too cold, 
the camp has a large recrea- 
tion hall for parties, main 
building with the dining hall, 
together with thirteen cabins 
in the woods for overnight ac- 
comodations.

The girls will plan their own 
program for their two-or-three 
day respite from the hum or 
machinery or the routine of 
their vvork tables, and the 
tinkle of the alarm clock will 
be replaced by the mellow 
tones of the big dinner bell 
by which the camp schedule is 
happily regulated.

Miss Mary Kraiss, 5025 So. 
Kildavę, is chainnan of the 
committee in charge of the out
ing, asšisted by Miss Lottie 
Vadlp, 2126 West Potomac; 
Miss Wanda Beganis, 4503 S.

Rašo Dr. S. A. šlak.s

MOTINOMS APIE KŪDIKIUS
Motinos tai sargai savo kū

dikių sveikatos. Jeigu butų ga
lima, tai jos pačios geriau sirg
tų, negu matyti savo kūdikius 
ligoje. Todėl, dabar ir pakal
bėsime apie apsaugojimą tų 
mažyčių sveikatos.

Pirmiausia turime atsiminti, 
kad naturalis ir sveikiausias 
kūdikiui maistas yra pačios 
motinos pienas.' Visi gydytojai 
prisako motinoms ta p savo 
kūdikius maitinti. Tik ten, kur 
yra svarbi priežastis, tai gydy
tojas leidžia motinai maitinti 
mažą kūdikį su karvės pieno 
formu’a. Toks maitinimas ne 
visiems kūdikiams tinka. O mo
tina turi daug darbo ir vargo 
jo gaminime. Todėl jus, jauno; 
molinos, nesiskubinkite su bu
teliukais maitinti savo kūdi
kius.

Kūdikiai maitinami motino; 
pienu kartais suserga ir nuo 
užkrečiamų ligų. Todėl, moti
nos turi būtinai saugoti savo 
sveikatą, nes tekia apsauga ne
ša visokeriopą naudą.

Ciepijimo svarba
Kad apsaugoti nuo įvairių 

užkrečiamų ligų, motinos turi 
savo kūdikius duoti anksti čie- 
pinti. Nuo difterito ir kokliu
šo galima čiep-nti nuo 6 mėne
sių iki 9 m. amžiaus.

Dabar yra ' išrasti čiepai ir 
tymams, ir visai nėra reikalo 
tokiam posakiui, kad “visi kn-

Motinos turi suprast’, ką d i- 
ryti, kada kūdikis praryja ką 
nors. Netampykite ir nemėgin
kite vemdinti kūdikį, bet užlai
kykite ramiai, pakol gydytoja; 
ateis.

Maistas
Motinos turi suteikti savi 

kūdikiams sveiką ir solingi 
valgį jų kūneliams augti ir nuo 
ligų apsaugoti.

Linksmas kūdikis yra ir 
sveikas kūdikis.

OOP
(Dr. šlakis prižadėjo ateityje 

parašyti temoje “Reumati/ina; 
ir širdies ligos vaikiu se”).

dikiai turi gauti tymus”. Tymai 
nėra lengva liga ir pasekmės 
yra gana pavojingos kai ku
riems kūdikiams.

Būtinai reikia apsaugoti kū
dikius nuo šių ligų, ir kūdikiai 
šiaip įčiepinti jomis neserga. 
Atsitikime, kad jau jeigu ir už
sikrėstų, tai visgi lengviau per
sirgtų, ir jie butų apsaugoti 
nuo sunkių pasekmių ligų, kaip 
tai plaučių uždegimo arba šir
dies ligos ir inkstų, ausų ir 
kaulų ligų. Sunkios ligos gali 
visam kūnui pakenkti gan il
gam laikui, kai kurios visam 
amžiui.

Dantys ir jų priežiūra
Mažų kūdikių dantys taipgi 

reikalauja priežiūros ir taisy
mo. Maži apie dantis nesiskun
džia, jie paprastai bijo denlis- 
to. Todėl ir yra svarbu, kad 
motinos laikas nuo laiko nuves
tų kūdikį pas denlistą. Tada ir 
dantys bus sveikesni ir dailes
ni ir pats kūdikis pripras prie, 
dentisto ir nenutęs dantų tai
symą pakol visiškai sugenda ir 
daug blogo visam kunui pada
ro. Maži kūdikiai turi kasdien 
gerai išplauti dantis, kad dan
tys ir jų smegenys butų svei
ki. Visiems yra naudinga turė
ti gražius ir tiesius dantis. Mer
gaitėms ypatingai yra pagei
daujama, kad kreivų dantų su
tvarkymas butų daromas,

Kaip e’gtis nelaimei įvykus
Motinos visuomet savo kūdi

kius saugoja nuo žalų ir ne
laimių. Tačiau kartais ir prie 
geriausios apsaugos gali kas 
tokio įvykti, užtad gerai žinoti, 
kas pirmiausia daryti tok:am 
atsitikime. Neišsigąskite, ne
šaukite ir nealpkite. Bet Šaliai 
duokite pirmą pagelbą ir kuo- 
greičiausia šaukit gydytoją.

Paulina, and Miss Mary Miller, 
1928 South Homan. —G.

B G U R K A I Ž M IE O S
Veda NINA

Moters veidas natūraliai pa
gražintas yra taip patraukian
tis, kaip ir artisto portretas. 
Moteris, kuri atskiria natūrali 
grožį nuo išmaliavoto veido, 
pirmiausia išstudijuoja savo 
geras puses ir trukumus, taipgi 
spalvą odos, lupų ir ypatingai 
akių. Akys aiškiai atšviečia vi; 
są veido grožį, todėl veido ra
žas ir lupų spalva turi harmo- 
nizuotis, kad tinkamai iššaukti
visą aiškumą ir gyvumą jūsų 
akių.

Šviesiaplaukėms moterims, 
kurių akys mėlynos arba pil
kos, yra patartina vartoti švie
sios spalvos (Peach Bloom) ra
žą ir pudrą truputį tamsesnį 
už odą (Racbel). Niekuomet 
nevartokite tamsiai raudoną 
ružą arba tamsų tepalą lupoms. 
Tas padaro veidą nenatūraliu 
ir aiškiai šviesios moters prie
dermė yra atrodyti švelnia. To
dėl ji ir turi vengti aštrių spal
vų ir turi lengvai vartoti kos
metikas. —ONA.

Maistas
▼ėda MOKTA RUGIKN1

Kimšta
Žuvis

Kai pirksit žuvį šitai patrovai 
paprašykit krautuvininko ją per
skelti, ir išimti nugarkaulį, taigi šo
ninius kaulus. Paprašykit nupjauti 
galvą ir uodegą, bet jas paimkit— 
bus reikalingos.

1-a žuvis, tarp 3 ir 4 svarų dydžio 
(ešeris-bass; skumbrija-mackerel; 
“bluefish”)

puoduko senos duonos trupi
nių

1 šaukštukas prieskonių (papras
tai naudojamų, pav.. vištienai) 
3 šaukštai sviesto, sutarpinto 
¥4 šaukštuko druskos

šaukštuko juodų pipirų
3 šaukštukai padažo
1 šaukštas smulkiai supiaustyto 
svogūno
Padažui pagaminti pavirinkite 

žuvies galvą ir uodegą keturiuose 
puodukuose vandens, kartu su ka
potomis seleromis if sukapotu svo
gūnu. Perkošk du kartu ir nuvirink 
iki vieno puoduko.

Trupinius sumaišyk su priesko
niais ir sutarpintu sviestu. Pridėk 
padažo mišiniui truputį suvilginti. 
Žuvies vidurį ir viršų lengvai api
barstyk druska ir pipirais. Pagamin
tą mišinį sudėk lygiai j žuvį, bet 
nedėk perdaug. Surišk žuvį trijose 
vietose, padėk keptuve penkis šmo
tukus lašinių ir ant jų uždėk žuvį. 
Kepk 375 laipsnių pečiuj po de
šimts minučių kiekvienam žuvies 
svarui, viso tarp 30 ir 40 minučių, 
ir kas 10 minučių apipilk padažu. 
Skystimą nubėgusį keptuvan nuo 
žuvies galima naudoti sosu paduo
dant stalan.
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Diena Iš Dienos
ji Blitzkriege Matė 
Daugiai! N ėgli Tikėjos

Tarpe tų kuriems “Naujie
nų’* Blitzkriegas patiko ir pa- 
.liko malbnų įspūdį, yra p. M. 
MiravičienČ, 2539 W- 46tli H. 
Ji lašo, kad iriatŠ daugiau fle- 
gti tikėjosi, Ji su Savo draugais 
Biivo atsilankiusi ir pirmą sek
madienį kada ifeluš viską su
gadino. —M.

tatttifeifaš, čiiiėAgS; iii.
---------  — ........— ■ ’ ■-. -

Svfečiai iš Raeihė 
Vlfcšejo Chic^Ojė 
Pas Karčiauskus

šiotiliš diendthis Chičaįdje 
tieŠėjH Z ir R. Glebai iŠ Ra
tine, vV/s. Su jais karttt dtva- 
ŽiaVb. jų ddktėrs ir Julijona 
Vhtaiiėnė, Grebb sesuo, iš Ke- 
nosha', Wis.

Wisconsino svečius čia pri
ėmė ir vaišino naujieniečiai 
M- ir J. Karčiatiškai, 240 W. 
51 ši Sttbet. Ta prbga šVėČių 
pfičhiiitid puOton atšiiatike d4r 
ir kiti cliicagiččiai Glebų ir 
Rat-čfaušfciį drdugal. Jų tarpe: 
Pritilk ir Veronika PuišuckW, 
Dr. LeVan-Pulstickio tėvai, 
Karčiauską duktė ir žentas, 
Florence ir Henry Ahrndt.

Į L. D. D. Pikniką

Po tikbai puikių vdišių visus 
iuus Karčiauskas pakvietė nu
važiuoti į L. D. D. pikniką Li
berty darže* Pakvietimą priė
mėm ir slisėdę j aihomoBilius 
išdumėm. Piknike radome ir 
gražų burj žmonių besilinks
minant. Tuoj ir mus nutraukė 
prie bufeto, kur dar radome 
patarnaujant radviliškietį Wil- 
liam Manką ir šeduviškį Anta
ną Ralį' Mums “bavarską” be- 
girkšnojant susitikome dar 
šiauliškę BrpčaitieJnę, kuri yra 
savininkė lHwd ’SleĮi taverho, 
642 W.' .Vllh Street.

Dar kiek pabuvę piknikč ir 
salHdihių jteišildŠ£ ihfeš vėl 
gyįžomb į Chicagą baigti J^i- 
šiiį šii ihylimais skėčiais. M.

- -
Naiijiėniėčių Vaikai 
Apsivedė Kenoshoj

RENOSHA, WIŠ. — PėHeitį 
savaitę čią susituokė du jau
nuoliai lietuviai, panelė Anna 
Andrekus ir Paul Levonoivich. 
Jaunoji yra naujieniečių Mr. 
ir Mrs. J. Andreką iš Pleasant 
Prairie, Wis. duktė- Jaunasis 
yra kenoshietis.

JiingtuVėš įvyko šeštadienį, 
spalių 5 d. lietuvių šv. Petrd 
parapij oš klebonijoj. Vestuvi
nėj puotoje dalyvavo: Mr. ir 
Mrs. A. Wallace, M r. ir Mrs.

, . ♦

A. Klovai, panelė T. Shums- 
kdttė, iš Ketidshos; Ir šekanti 
iš CHicagoš: Mr. ir Mrs- N. 
Cliesta, Mrs. S. ChestUį M r. ir 
VV. Slockerį Mr. ir Mrš. John 
Stankevičius, Mr, ir Mrs. C. J. 
GVirin ir Mr. ir Mrs. A.
šti d U k t ere Edgėnia.

Gurin
A.

Juzė Girdžiiitė
Tiifėjo Operaciją

Šiandien Šv. Kryžiaus 
ninėje jlsisi panelė Juzė
džiute, iš Brighton Parko, po 
apendicito operacijos, kurią

ligo-

Winskunas. Operacija buvo 
sėkminga ir ligonės padėtis 
vra labai gera. P-lė Girdžiutė, 
gyv. 2460 VV. 45th Place, yra 
veikli jaunosios kartos tarpe. 
Ji yra susižiedavusi su Longi
nu Labanausku, Lietuvos Kon
sulato sekretorium: —P.

...................................... ;

PROPER H AND .. 
AND ARM SIGNALS 
Ūse them for safe drivingi

DOWN —

$LQW.ORSTdR

STRAIGHT -

LEFTTURN.,

UP OR MOTtON 
(Sweeping frdm rfidr to FronO

RIGHT TURK.

Čia paroddihsi, kokitis žbilkltlŠ ttiH dtibyii dtitb- 
mobilistai. • ; į

Jo Norai 
išsipildė

operetę “BlossOm Time” — 
“Kaip Gėles Žydėjo”, kurioj 
pričl taiilšttĮ tikis prasiskleis 
visas vargirigas $chubbrto gy- 
veiiiiliaš, jo meilė ir jo muži-

Bdi gefrdi dtrhbii^. Nbt niažiau- 
žlttš ftįteitų i^šlvihgidvimus 
y&iždžidušidt iiiipiėšta. Kada 

vtefi&š 'kliedi kiek 
piHbŠgitiiŠtili; lai heaiškumus : 
išišišydstb ji. kuri
iibltibai šėriidi ajii^iikė Lietuvą.

Kiduri Patai

battg jttdkB iš šavb idlinystės 
jjdjjSšdkBjd StbakšSš. Viši kva- 
Ibjb iš jb p'ašdkbjiihi^ apie 

|tši kaip jis ša^b kainie iš vie- 
iib •baikiHti'kd p^Siškdlino pra- 
feitiHtšids baltis it šit jais mer- 
gitžėičš i^rfėjb j atlaidus Lygu- 
iiittbšė. Eidami jiėt iiiiškus ir 
ištiktis viš pHfeįha šlapių vie- Į 
tą šit Baibihįš it palvi tinsi ais 
tipeliais; ritiddiiiaš gbraš ber- 
httžėiis it rtėrtdteciamds, kad 
JB dnyte at Barbutė šušapi li
tų savo nagines, jis jas glėbin 
ai1 ant kuphos užsikėlęs per- 
nešdavb. Metgužėlių kojos iš- 

. liko šatišOs, bet Kaziukas su 
savo kiaurais batais į atlai
das atvyko su permirkusiomis 
ir purvu apkibusiomis kojomis.

J u biliejiniš Vakaras

Jonkus ir Rtiktiius papašako- 
: jo įdohiiiį prisiminimų apie lai 

kaip jie tatilaVo rusų katiuo- 
menėj ir kaip jie turėjo rusiš
kas dainas dainuoti. Apie vis
ką kalbėdami užšiminėm ir a- 
pie bešiartihantį Joniškiečių 
klubo jubiliejinį vakarą, kuris 
įVykš ateinantį sekmadienį,

nr ii ai g

CLAssiFifcD ADS
SITUATION WANtED 

Ieško Darbo
PAIĖŠRAV DARBO. Esu patyręs 

pepteris ir dekoratorius. Darbą at
lieku gerai ir pigiai. J. Augaitis, 
1608 So. 50th Avė., Tel. CICERO 
2633.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

VIRTI IR ABELNAM namų dar
bui. Turi būti patyrus, nuosavas 
kambarys, biskį skalbti. Nuo $10 
iki $12. šaukite CEDarcrest 2259.

MERGINA AR MOTERIS prie 
abėlno namų darbo, gali vietoj gy
venti arba vakarais išeiti. Breito- 
wich, 1739 N. Humboldt Blvd., 
HUMboldt 8854.

Grigaičio Kalba Patiko

Mums labai didelį įspūdį 
paliko “Naujienų” redakto- 
riduš Dr. P. Grigaičio prakal
ba, kttrią jis pasakė per pro- 
grdnią. lt mūšų svečiai iš \Vis- 
cOnsino džiaugėsi jį išgirdę.

išsiėmė Leidimus 
Vedybdins

(Chicagoj)

Eugene Bender, 22, šu 
toinette Gricus, 18

Nlčk Mobris, 37, su Angelą 
AVėnskus 25

• . I

, Jošfeph Rachiiikaitis, ' 25,' ’sii 
Gėiievieve doėge, 22

Edwin Lange, 24, su Bėrnice 
Banaitis, 25 (Vakarykščioj lai
doj Lange’o amžius buvb klai
dingai paduotas kaipo “21”).

An-

Jo Muzika Prakilniausia 
Pašaulyjė.

Uis;

A. Cašper — Sčhuberto rolėj
“Aš stengiuos, labai noTiu, 

kad mano muzika žmonėms

Johiškiečiai Nuo

Apkalba Joniškį
Kiauri Batai” ir Kiti Prisimi
nimai Iš Senosios Tėviškės

. ,3.

Užpereitą sekmadienį gam
ta iškirto šposą. Apie antrą 
valandą, ikada didžiuma chi- 
cagiečių buvo pakeliui į “Nau
jienų” “Autdniobilių Blitzkrie- 
gą”, vakarų •'•pusėj iškilo dide
lis j uodas1 • dė’b’ėsyš ir kaip •be
matant apgaubė višą padangę. 
Na paskui lietuš tikrai prade-

“Naujienos” — Organas

Jau įienkiblika metų kaip 
klubas veikia ir dabbuojasi. Ir 
pel’ visą tą laiką Viši musų dar
bai labdarybės ir kultūros sri
ty buvb pilnai 
“Naujienoje”, 
vo šio klubo 
Joniškiečiai 
naujieniečiai.

atvaizduoti 
“Naujienos” bu- 
organu. Dėlto ir 
didžiumoj yra 

R. Š.

jei Nori Pasirinkti 
Tąi Stok 3 Metams

Reikdlauja
Perskirti

Pelei- Gfigdikiiiiiij nuo Anha 
Grigaliūnas

Kitzi 
Erk-

žino;

HĖLp tVANTĖD—MALK 
________Darbininkų Reikia_______  

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
' L O O P, 

EMPLOYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD;

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbini^
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.

RĖ1KIA PČL1SHERS IR Buffers.
3249 Ogden Avė.

REIKIA 5 VYRU 
TUOJAlffe 

šii praktika ar ne, pirkti trailerius 
dėl komercinio išvežinėjimo. 2 metų 
lysas. Gera mokestis.

2512 ARCHER AVENUE, 
CHICAGO, ILL.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

REIKALINGAS JAUNAS unijis- 
tas bučeris. 3239 So. Halšted St., 
VICtory 2031.

TRYS SPOT WELDERS prie 
vielinių rėmų. Atsišaukite vakare, 
1519 N. Fremont St.

BUSINESS CHANCES 
.. Biznio Progos

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

CLOTHES AND FURS 
. > Drabužiai ir Kailiniai
WHOLESALE IŠDIRBĖJO užsi

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

PARDAVIMUI AR RENDA1. ta
vernas šu virtuvė ir gyvenimui 
kambariais. Gerai einantis biznis 
ant daug vartojamos gatvės. Labai 
tiktų didėlei šeimynai, kuriai ne
reikėtų samdyti darbininkų, škukite 
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.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Prieinama kairia. Renda 
labai pigi, štymo šiluma. 2242 W. 
23rd PI.

A- +A-.......
ANTANAS MOSfEikA

Persiskyrė su šido pasauliu 
spalių 16 d., 5:00 vėl. ryto. 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno gub., Telšių par. 
Kretingos apskr.j Saluntų pa
rap., Laivų kaime. Amerikoj 
išgyveno 32 įdėtus.

Paliko %dldeliarrie nuliūdime.
- 2 dukteris: šfellą.ir Oną, sū
rių Antaną, brolį Joną. brollė-

4 nę Kotririą, moterį Oną, ,pU- 
seserę M- BuliĮt Baltimore, q 

. Lietuvoje sesbris ir brolius ir 
; kitaš gimines,

- Priklausė prie Dr-stės Pa
laimintos Lietuvos.

K tinas pašarvotas A. Pet
kaus kopi., 6812 S. Westem 
Avė. Laidotuvės įvyks seštacL, 
spalių J9 d., 8:3d vai. ryto iš 
kopi. į Gimimo Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaidoš už velionio 
Sielą, o iš ten bus huly'dėtas į 
ŠV. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaiio Mosteifcos 
girhinės, draugai ir .pažįstanti E 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį p'ėtathėvimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:

Dukterys, Sūnūs, Brolis ir 
Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tbl. Grovehill 0142.

m
 Gėlės Mylidtiejpš 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GALININKAS mams 

4180 Archer Avenue 
phone LAFAYEtTE 5Š00

ANTANAS 
NOREIKIS

PęrsiskVi’ė šu šiuo .pasauliu 
šdėrnį 15 d., 1940 m. sulabkęš 
pusės amž.* gimęs Tauragės 
ąpskr., Gidiškės parap., Pa- 
žauhų kėime.

Paliko .dįdeiiame, nubudime 
2 šuhiiš Petrą ir nrlarcią Hė- 
ten ir Kazimierą, 3 dukteris: 
Stanislavą Yušką, žentą Joną 
Yušką. Agniešką Zabavičienę; 
žentą Walter Zabavičią if vie
nuolę Kazimerietę seserį Her- 
mau, 5 driukdš, 2 brolius JUo- 
žapą ir Tamošių, seserį ir švo- 
gbri Marijoną it Kažimifetą 
Geštautus ir šfeimyną, švoger- 
ką ir švogerį Petronėlę ir Ra
polą Lališitiš it šeimyhą, gimi
naitę vienuolę Kazimerietę Se
serį Teopilą ir dcUig kitų gi
minių.

S Lupas .pašarvotas koplyčioj,
4 S. Westėth Avė. Namų 

telefonas Ldfayettė 4107. Lai
dotuvės įvyks šeštadieni, spa
lių 19 d., 8 vai. ryto iš koply
čios į Nekalto Ptąšldėjimo P. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
ątsibųs gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Noreikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiamį, da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:
Sūnus, Dukterys, žentai, Bro
liai, Sėšud Ir GIrtiihėš.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138—1139.

Renkite tuos; kurie 
garsinasi 

. NAUJIENOSE”.

kilni; kad juos veiktų------.”
Tdip kalbėjo Franz Schu- 

bertas į svečių grupę, kuri bu
vo susirinkusi į Fritzi ir 
Vestuves su Binderiu ir 
matini. Jau suvibš 100 
praėjo ir visas pasaulis
kad Sčhuberto norai išsipildė; 
ir jo muzika yra prakilniausia 
pasaulyje.

Kad praleisti vakarą links
mai, su Schubęrtu, kad su juo 
arčiau susipažinti “Pirmyn” 
chords kviečia visus savo drdu- 
gtis atsilankyti į Sdkol švet. 
sphlių 27 d. Tcii, kaip 3:00 v. 
popiet, jie perstatys žavingą

,Mcs. vyke^ į “Naujienų” 
“Blitzkriėgą”, buvome priver
sti apšisdktijir gi’įžti ,dtgdl 
Cliicagoii kur aš atsiskyręs nuo 
savo bendrakeleivių sustojau 
pas gerus Joniškiečius J. ir E. 
Gasparai eitis, 502 So. KŪltarė 
Avė. Prie jų gyvėna giinihaitiš 
K. Strakšas. Ttilą laiką Čia 
veho Rošė Pikbliuie, bbt 
sbuiai apsivedė ir dabar 
lia MdySv'obdb.

Gražiai Įsitaisę

Vyrai kurie vakar užsiregis
travo galimam drhftaviinui į 
karo tarnybą, kuri Bus vienų 
melų ilgumo, neturi Balso apie 
pasirinkimą kuriam kariuo
menės škyi’itij jie norėtų tar
nauti.

Rckrutavimo pturktas paskel
bė; kad tie kurie nori pasi
rinkti turi savanoriškai įstoti 
kariuomenėn trims metams.

gyve-

ChicagOs Draugiją 
Kliubii Valdybos 

1940 Metams

MORTĄ SMltH, po tėvais 
Poškaitė, po pirmu vyruSidabrinė. , 

gyV. iVdbdstdck, III;

Persiskyrė su šibo pasauliu 
skalių 15 d., 4:30 vėl. popiet, 
1940 m., sulaukus 57 m. amž., 
gimus Lietuvoj, Mažeikių ap
skrity, .Viekšnių parap., Mai
gių kaime. Amerikoj išgyve
no 35 metus.

Paliko dideliame nubudime 
sUnų Kazimierą it marčią 
Margaretą, Švogerį danielių 
Sidabrą ir jo šeimyną, pusse- 
šėtę Uršulę Zebrięųę ir jos 
šeimą, gimines Vladislovą, Al
bertą, i* Augustą Sidabrus ir 
daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kubas pašarvotas' A. Lacha- 
vičiaus fco.pl., 2314 W. 23 PI. 
Laidotuvės įvyks , šeštadienį, 
Spalių 19 d., 9 vai., ryto iš 
kopi. į Aušros .Vartų pdrap. 
bažnyčią, kurioje atšibus ge
dulingos pamaldos už vėl; \ 
hės Sielą, o iš ten bbs nulydė- 
ta į šv. Kazimiėro kapinės.

Visi a. a. Mortos Smith gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da: 
ly Všuti l^i'dbtįiy&šė' it' suteikti a 
jai paskut|h'į-‘.patak’havinią ir 

.atsisveikinimą. '
Nuliūdę liekame. Sūnūs, 

Marti, ^vdgėris, Pusseseres ir 
Giminės.

Laid. direkt. A< Lachavičius, 
Ir S'unųa, Tel. CANAL 2515.

kiai ištaisytą biiiigalow kur 
klesti pavyzdinga tvarka ir 
švara, turiu liagirti šėiminih- 
kę Gasparaitiėhę Už jbš mo
kėjimą su skoiiiu viską taiji 
padabinti, žinoma neinažbsnis 
kreditas priklaušo ir Gdspa- 
raičiui už jo ddrbŠtunią.

Bcsišnekučiuojdnt greitdi už
važiavo ir daugiau Joniškie
čių kiirid iš “Naujienų” “Blitž- 
kriego” jau bubo lictattš išva
ryti- Atvyko W. ir V. Bifkhifii; 
Joniškiečių khibo pirmiiliiikdš 
J. Jbiikus ir kiti. Strakšas; ku
ris irgi yra joniškietis, tdoj 
parūpino visokių gėrimų, o 
Gasparaitiene užkandžiais Sta
lą apkrovė* Šitaip viskuo aprū
pinti mes pasileidome į kal
bas. Apgailbstavomė, kad lie- 
tus taip sutrukdė “Naujienų“ 
parengimą, kuris atrodė "busiąs 
vienas iš didžiausiu, c

Prisiminimai iš Tėviškės

Kada apie pavakarę parėjb 
iš . darbo ir pats gaspadbHlis 
Gašparditiš, tai liiųsų ’kanipa- 
nija jau visai gyva pašid&rė. 
Buknius; Gašpdraitis ir Jdilkus 
yra drtimi iš Lietuvos, tai jie 
prąd.ėja ginčytiš atsihlinę savo 
tėviškes.” IšdiskūsaVb; ’višus ke- 
liuš ir vieškelius apie Joniškį 
it Ktiukus. Pasirodo, kad {te
žiūrint jau ^ėro glėbio metų; 
visi tas sodybas ir ttids takus 
kur jaiint buddmi išrbytte, M-

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
Simąns; 2520 W; 70th St.; Sek
retorius Julia , Petraitienė, 812 
W. 33rd St.; Finansų rašt. Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St.; Kasos globėjas Ona 
Jdkubąuskienė, 4409 So. Arte- 
sįan Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį;. Holiytvbod Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St., 7:30 vai. 
Vakaro.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VAL1DYBA 
1940 METAMS: JuOžapdš Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Fagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanisloyas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 Šo. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin; rast., .8534 So. Ldwe Avė.; 
Walter Dulevich —» Kontr. rašt. 
8720 Harper Ąve.; Juozapas Bal- 
chiuhas—Kdsierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martihas Pienis — 
Apiekunąs kasos, 3202 S. Eme
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunąs ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė,; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadjeriį, 7:30 vai. vdk. 
Cnicagoš Lietuvių Auditorijoje, 
8138 S8. Hdisted St

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

Frdnk Aušrą, 9649 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb;—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michig'an Avė.; 
Thomas Aušra—Nut, rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anną, Ąllen, 3429 S. Union Aye.; 
Josephine Yušhkęnas, 2547 West 
45th St.; Justinas YUškenaš — 
Kasierius; 2547 W. 45th St.; Ta
das Siličkiš—Kėš. glob.: Marga- 
ret Kūris, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Dųrų maršalka—J. AR 
lenį F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunaė. Draugystes veikimo ko
mitetai: Dhų. J. Smith ir Frank 
Opulskis.., Teisėjas Jpsęph Bart
kus. Tėiš&jo rašt.—Stanley Wėr-

nis; Dan J. Smith—korespond., 
2*4*9 Fullerlon Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43 St.

SlMANO DAUKANTŲ DRAUGI- 
JČS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Kilhs—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakiš—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; lz. Masaitis—Koritt. rašt., 
4539 So. W.hipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Žala toris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.;Dr. 
J. ,P. Poška—kvotėjas, 3133 Sp. 
Halsted St., tel, Victory 3687: K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priiinami vyrai it 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMŠ: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So, Morgan 
Si., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killiš—Nut. rast., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z; 
Kadziauskas—Fin. rast., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 , So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. IvdnaUškas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunąs, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halstėd 
Street., 7:30 vai. vakaro.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Bagin— 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Ėmerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkaš Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wdll- 
ace St.; Jonas MotiejUnaš—Kontr, 
rašt., 3400 So.,Union Avė.; Petras 
Balsis—KasieriUs, 5653 ,S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 Vai. vakaro, .Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
Sp. Halšted St.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Naujienų skaityta- 
f* fr skaitytojai pMatki 
pirkinių reikalais M i 
kis krautuves, k*rtėe 
Skelbiasi NėujikrtM.

REAL ESTATR FOK ŠALĘ 
Namai-žemė Pardaviinui . -

SU $100 JUS PRADEDATE 
įgyti nuosavą namą, 6 kambarių, 
visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
namai; Tik keletą minučių nuo Oak 
Park. Maži mėnesiniai išmokei imat 
Box 976. 1739 So; Halsted St.

7 KAMBARIŲ MURO REZIDEN
CIJA, arkuotos durys, tile maudy
nė, karšto vandens šiluma, stokeris, 
kabinetinis pečius, refrigėracija, 
venetian uždangalaį, 2 karų gara
žas. $5500. Arti 55-tos ir Carpenter 
STEvVart 3602.

PARDAVIMUI BIZNIAVAI na
mas, Ž2’x80’. Štęro dydis 22’x50’. 
Gyvenimui kambariai užpakaly. 
Beismontas po visu namu. Karšto 
vandens šiluma. 2 karų garažas. 
Pats savininkas parduoda. 2435 W. 
71 Št., REPUblic 8242. Kaina $7^00.

FARMS, FOR SALE 
. Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ FARMA Wisconsirie 
pardavimui arba mainymui ant 
Chicagos .prapertės. Su stakti ir ti
sais įrengimais. Kreipkitės pūs 
P. Gečą, 2523 W. 45th PI.

BUILDERS AND CONTRActBrS 
Statytojai ir Kontraktoriai

, C. J. ZELVIS 
BŲILD1NG KONTRAKTORIAI. 
Statom naujus, ir taisom Senūš 

namus; Muro, cemento ir karpęhte- 
rystės darbus atliekam prieinama 
kaina. Lengvais 'išmokėjimais arba 
cash nupiginta kaina dabar. Taipgi 
apskaičiuojamfe Ugnies nuostolius ir 
patarnaujam apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St LUfayette 0331

FUJRNITURE-FIXTĮJRE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui .
PARDAVIMUI TAVERNO BA

RAI 24 pėdų fronto baras, 20 pėdų 
bžpakaliilis baras, registeris, šaldy
tuvas, viskas beveik nauja. Parduo
siu pigiai.

Kreipkitės: Mutual Liaūor Co.. 
4707 So. Halsted St. Tel. Boule- 
vard 0014.

VVllOLESALĖ FURNitURR , . 
Rakandai ir JUišaiParHdiimfai

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nUo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ąr 
rašykite, dėl daugiau iiifotmacljtp 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus.. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Weštetm A^ė., Chi
cago, III. Phone RepUblic 6051

Remkite tuos, kurie 
garsinasi , 

“NAUJIENUiSE”
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VYRAI NORIAI REGISTRAVOSI APGYNI 
MI I SAVO ŠALIES

Chicagoj Apie 10,000 Lietuvių Užsiregistravo
'Netoli šeši šimtai tukstąnčių 

Čhicagos vyrų vąkar tarsi ko?, 
kia tai keista armija užpluda 
viešąsias mokyklas, ši šalis dar 
nėra mačiusi pirmiaus panašius 
armijos.

M iii tarinio amžiaus vyrai re
gistravosi į kariuomenę ruoštis 
kariavimui nors ši šalis su ųįę- 
ku nekariauja. Vyriškiui, kupė 
drąsiu žingsniu žengė prie re- 
gistrarų stalų-, jautė, jog tai 
svarbus jų- gyvenimo momen
tas. Niekad pirmiau Amerika 
nėra turėjusi drafto taikos me^ 
tu. Jie žinojo, kad dėl to regįs- 
trąvimosi turi būti priežastis.

*
Stipri apsauga.

. Prisižiūrėjęs kas darosi ap
link juos kitose pasaulio dąly- 
se, jie jautė, kad šis drąftp 
registravimasis yra pirmas ir 
gal svarbiausias žingsnis pri- 
ruošimui Amerikos apsigynimo 
sistemos tokiam laipsny, kad jo
kia jėga pasauly negalės jos 
įlenkti.

Mokyklos, kur registraciją 
vyko, atsidarė septintą valan
dą ryto. Daugely vietų jau sto
vėjo ilgo,? eilės vyri], kai kurią 
išlaukę ištisą naktį.

“BTedhi ir turtuoliai lygus.
*■'»!«. « * • • • # • . * C ’ y ' •

Bjedni i/ turtingi, nežinomi 
ir garsenybės, jei tik jie tąnp 
žiųm įėjo į 21-36 metų klasę, 
turėjo vienas už kito rikiuotis 
ir laukti sąvo eilės.

Nebuvo jokios išimties ir li
goniams. Sveiki ar serganti, 
viengungiai ar vedę — visi rg* 
šėsi duodami Dėdei Šamui ž4- 

jog jie laukia pašauki- Z-* V« / • • ' • • . *> >7 -
m ..'

Preaudento kalba.
Septintą valandą ryto, kada 

registrai  jų punktaitik HurK 
atidarė, ;visos šalies.,z radio pri-

- visi r#

Nor- 
11132 
10725

Tarybų Sąstatas
Liefuvių apgyventuose war- 

d u ošę prezidentas paskyrė se
kančius tarybas:

9 \V ardas—Roseland 
(Dvi Tarybos)

Ąlfred Teninga, 10801 
mąl; Leslie Roberts. 
U ploti; James W. Crano, 
Ca|ųpiet.

Ralph DeCpok, 12052 La- 
šąllę; ' Henry A. Blouin, 225 
W. H§th; Howard O. Shedd, 
12045 Princeton.

IĮ Ward<is — Bridgeport •
WiU|ąm E. Bendix, 1224 W. 

32nd PĮące; Ray J. Wolff, 700 
Węst 35th; Steve Bailey, 3301 
Ganai.
12 Wgrdas — Brighton Park

Thorpąs A. Shanahan, 3436 
South Leavitt; Leo J. Dapser, 
4226 South Artesian; Charles 
Faząn, 3346 South Hamilton-
Į3 Wardas — Marąuetle Park 

(Dvi Tarybos)
' Wal|ęr L. Nye, 5708 South 
Spalding; Joseph E. Lorenž, 
2538 Wėst 66th Street; Robert 
Ą. Dalzell, 6830 So. Wolcott.

C. Ę, Backley, 6539 South 
CalKornia; Michael T. Paule, 
72J9 South Wiųcbester; Joseph 
NĮcPlįeę, 7135 Western.
14 Wwdas — Toįvn of Lake
; Thopips J. Mųrphy, 4721 U- 
nipn; Robert Youngren, 5445 
NVells; Ray R. Notter, 628 West

15 W ardas — Marąuetle
. (Dvi Tarybos)
tt f.epnąrd E. Nowak, ,5135 So. 
Wood; Ben F. Boha, 2641 XV. 
51st; Dr. Anton J. Pok, 1757

•NAUJIENOS, Chicago, III

federalę tarnybą Ne\v Yorke, o Frank Saųliep (po kai
rei) pasirengęs registruotis. Jis tarnavo armijoje pasau
liniame kare, bet dar neturi 36 melų amžiaus.

“Baltojo Namo” 
Delegacijos Dalis 
Jau Chicago je

Čhicagos Lietuviai
Pagerbė Amerikos
Atstovą Lietuvai

Ketyirtad., spalių 17, 1940

VAKAR CHICAGOJE
‘ 1

už-

Chicagai Paskirta 
Drafto Tarybos;
Vienas Lietuvis
Brightonparkietis Gavo Prezi

dento Paskyrimą

Iš 852 asmenų kuriuos pre
zidentas Roosėveltas užvakar 
paskyrė į Čhicagos miesto dra
fto tarybas lietuvių pateko tik 
vienas, kiek teko ' pastebėti

skyrimų sąrašu. Jis yra Leo J. 
Dapser, gyv. Brighton Parke, 
4226 South Ar tęsiau Avė-

Iš Profesijos Pardavėjas
Dapsėr, kurio lietuviškoji 

pavardė po tėvais yra Dapševi- 
čius, yra čia gimęs-augęs lietu
vis, apie 40 metų amžiaus, iš 
profesijos pardavėjas; Jis at
stovauja Chicagoje įžymią New 
Yotko firmą ' kuri

Prezidentas gyrė lietuvius 
neužmiršimą tėvų žemės.

i I i^i

Vakar ryte Chicagbn sugrį
žo dalis delegacijos, kuri atsto
vavo lietuvius audiencijoje su 
prezidentu Roosevelt’u 
dienį. (

Parvažiavo teisėjas Jonas T. 
Zuris, Leonardas ’ šimutis, 
“Draugo” redaktorius, konsulas 
Petras Daužvardis ir Aleksan
dras Kumskis. Konsulas Dauž
vardis pas prezidentą nesilan
kė. Jis Washingtonan nuvyko, 
kad kartu su ministru Povilu 
Žadeikių pasitarti bėgamaisiais 
reikalais ir kartu dalyvauti pa
sitarime, kurį bendrai atlaikė 
Baltojo Namų delegacija atsto
vaujanti tris vyraujančias Ame
rikos lietuvių sroves: socialis
tus, katalikus ir tautininkus.
“Nepriklausomybės Neprarado”.

Sugrįžusieji asmens pasako
ja, kad prezidento priėmimas 
buvo vienas iš maloniausių jų 

/gyvenimo įvykių.
subruzdę gražiai paremti
“Naujienų” namo remontą ir1 Prezidentas Rooscve.t’p,s ypa- 
kiekvienos dienos paštas atne- tingai nuoširdžiai- atsinešė į lie- 
ša laiškus su linkėjimais bei tuvius ir daug gražių minčių 
pinigiškomis auksinis, štai, va-^Pare’škč apie Lietuva, 
kar Mrs. ■Delluviey'S iš < West- 
ville9 Ilh prisiuntė penkis do
lerius su sekančiu laiškp:
“Gerbiamas. Reęla'ktpnau Gri

gaitiir visas jūsų štabas su 
bendradarbiais: r Sveikinu vi
sus ir linkiu, kad įr toliąu ne
nuilstančiai dąrbųotumėt ė s 
žmonijos labui,v-£8,ų didžiai 
laiminga matydania, kad yra'dienyra Amerikos vy- 
žmonių, kurie save aukauja;rjaU£ia galva, bet kartu vadas, 
dėl kitų. Sveikiau, Naujienas Lurj0 kiekvienas žodis turi le- 

- ,r 1 j imamos reikšmes viso pasaulio
Taip įvykių eigoje.

, , • : Į7C11. mviur.ni jįjį i ik*. 4*. 1113110 

aprūpi )a auką sųinoje $5. namo 
dirbtuves J.. -...L,- J-’

“Linkiu ‘Naujienoms’ 
Sulaukti 50 Metą!”

Auka Iš Westvillef III.
Iš toli ir arti, naujipniečiai 

subruzdę 
“Naujienų

su 26 metais amžįaųs ir linkiu 
sulaukti penkiasdešimts

• i v V ■ * 4[pat meldžiu priunti ir

antra-

Owen C. Norem’as pasidalino 
įspūdžiais iš Lietuvos |vykių.
Lietuva vėl bus laisva. Tai 

yra tik laiko klausimas. Tokias 
mintis vakar patiekė Čhicagos 
lietuviams Owen C. Norem’us,

Lietuvai.
Jis kalbėjo priėmime, kurį jo 

garbei surengė Tovvers Kliube 
Dr. Stepono Biežio ir Juliaus 
Rakščio vadovaujamas veikėjų 
komitetas.

Lietuvą pamilo.
Ministeris Norem’as, dabar 

rusų valdžios reikalavimu grį-

“Lietuvą savo nepriklauso
mybės neprarado. Ji tik laiki
nai padėta šalin.” — Preziden
tas pareiškė.

Svarbus žodžiai.
Lietuviams buvo daugiau ne

gu malonumas girdėti tokius 
žodžius iš žmogaus, kuris šian-

Departamente, Washingtone, 
papasakojo daug gražių savo 
įspūdžių ir pergyvenimų Lietu
voje. Jis sakė, kad Lietuvą jis 
labai pamilo. Pamilo ir jos 
darbščius bei teisingus žmones.

Ministeris Norem’as Lietuvo
je išbuvo iki rugpiučio pradžios, 
kada Lietuva jau buvo “forma
liai įjungta” į Sovietų katorgą.

Nuo chicagiečių sveikinimo 
kalbas pasakė konsulas Petras 
Daužvardis, teisėjas Jonas Zu
ris, advokatas Antanas Olis ir 
Juozas Poška, “Jaunimo” re
daktorius. Puotoje dalyvavo 
suvirš du šimtai asmenų.

Gyvatė Sugadino Šį 
Apsilankymą Cicero j

• James B. McCahey, Chi- 
cagos Švietimo Tarybos prezi
dentas, vakar pareiškė, jog 
priežasčių dėl nupuolimo moki
nių skaitlinės Šio miesto viešo
se mokyklose reikia ieškoti pri
vatinėse mokyklose, kurių skai
čius padidėjo. Viešųjų mokyklų 
mokinių įstojimas per paskuti
nį dešimtmeti sumažėjo 141/100. 
Mokyklų superindentas William 
H. Johnson kiek pirmiau kal
tino mažėjimą gimimų.

O “Viskas pasidarė juoda” 
vakar Harold Mandelstam’ui. 
1103 Winona avenue, kada jis 
pradėjo startuoti savo automo
bilių ties 115 East Chicago avė. 
Po trijų valandų jis pabudo ir 
atrado, kad jis tebesėdi savo 
automobily, tik jis šį kartą ra
dosi prie Fullerton ir Western 
avenues. Jis taip pat atrado, 
kad iš jo kišenių prapuolė $75 
pinigais ir $20 laikrodė'is. Be
je, jis rado ir didelį guzą ant 
pakaušio.

0 Oscar Wolfes, 6500 North 
Washtenaw avenue, turi dide’į 
pasitikėjimą apdrauda. Kada 
užvakar jis lipo iŠ savo auto- 
mobihaus prie namų ir du plė
šikai prišokę atėmė iš jo $330, 
tai Mr. VVpIfes netik, kad ne- 
išsigapdo, bet net pakvietė sa
vo neprašytus svečius užeiti į 
namus ir išsigerti. Jis jiems 
sakė, kad jis yra apdraustas. 
Plėšikai yienok atsisakė, jog jie 
skubinasi.

Reikėjo “Tvirtų Vaistų“

Areštuotas Už 
Automobilio Nelaimę 
Pasikorė kalėjime

CICERO, ILL. Anas pirma
dienio rylas buvo labai gra
žus, saulutė žeme riedinėjo, ir 
rodos, kas tai viliote viliojo 
iš namų. Sumaniau nuvykti į

imtuvai skambėjo prezidento <wėst 51 st.
Ro<wev<’6 kąĮM į jaunųpsiušl. įValter Rbode, 6012 South 
^os-šalfesvyrus.; Prezidentas Campbell; NVillįamJ. Kelly, 

’$'.y--' Į6428 $oiįtk Talman; K-X' Hes- 
rengiamės išlaikyti pa-kel£ 6459 South Whipple.

nėš/sul&ręį kad kiti laisvi žmo-Up
nėd galėtų- gyventi.” < Į (Dvi; Taryboj) •••:. 

fa'*• iai^^ pai -par^ė, jog t Jfenry; A< Gano, 1306 Wėst 
draftinis pašaukimas karo tar- 90th; P. G- CarĮson, <8949 So. 
nybon yra / -ptogranlA įjJsigy-kĮįji^ėtb; R. Dose, 9550 
nihio įji^siruėšiniui ir tiktai tSpillh ĮJelL <
sigynimo prisiruošimui.” PrezL ' James Shirey, 10652 Wcsl 
dęnto 'kalba užėmė apie sėpty-|iQŽih plące; Herb. St. Gėrmain,

Pirmąšks Vyras.

I

\ [2824• 111 tk i Raymond 
.. :. rirmasis vyras. Dundon, I 116 West 1051h.

' PąlA. pirmąsi,? vyras Chicą-r p yVardąs — Wėst Side 
goję Užsiregistruoti ip gauti pa-1 Ąrn.oH Moritz, 4332 Parker; 
liudijimą buvo trokų šoferis ILeų Nęįdzwėicki, 1624 West 
Edward Scheu, 31 melų am- 18th; .John A. Stanek, 1715 So. 
žiausi. Jis buvo pirmasis eilėjė, Ąshland.
kuri laukė prie miesto rotu- ;ia

Scheu, kuris yra vedęs ir tu- R. D. Lambert, 1538 MilWau- 
ri du vaiku, pareiškė: ‘ kee; Ąr|htur A. Wechėt, 1613

F An' 
ftui. Manau, kad tai yra re- «elskl- 24j9Arrmtagę. 
kalingas dalykas. ^ Mes turimu L f v C 
pasiruošti apginti tnusų šalį nuo JJįjrtjfSta bUVO 
bet kokios atakos.” Gimimo Dienas

10,000 lietuvių. ' __------

Nors tikrų skaitlinių niekai 
neturi, bet apskaičiuojama, kad 
tarpe tų .609,000 vyrų, kurje 
vakar užsiregistravo^ apie XQ-- 
000 yra lietuviai- huhuu uienus proga,- jas pusi-

Buvę vyrų, kurie nėsirę-L^g^ j0 gyvenimo šukaktį 
gistrtvo. Tai asmens/kUrie jau|k|ęk galint nuslėpti, bet drau* 
yrą karinėj tarnyboj at ąV Į įąi atminė, 
sargoj. Nesiregistravo ir vyrai, ; / ’ x x x 
kūne vakar kalėjimuose tūpė-Į ..Vakar ir kito žymaus asmens 
jo. Jiė .turės užsirašyti po to» gįįpįpio diena turėjo bųti pa* 
bo>„ įima ‘minėtą. Bet tas asmuo reika

lų šaukiamas buvo apleidęs 
miestą ir nesugrįš iki šio vą- 
karp. Bęt kada jis atvyks į sa
vo ofisą penktadienio rytė, tai 
^ąyjįęnų’’ Štabas, kad ir su* 
yėlųptaj. pasveikins savo bosą. 
Vakar įpuolė “Nąujiepų” re- 

ą- d^lįfcus Dr. P j jaus , GrįgaL 
ųi piU gijimo <Įiej)ą, bet kelinta

kaip laisvėn išeis.

North Side

. — r- j.- --i -- .t

“Gėriau užmirškime,” atsa- 
kė Policijos Komiai j onierius 
4ąnįe& R. Allman vakar, kada 
jo lįrąjįgai. ir bendradarbiai su- 
įėjo jį pąsveikinti 65 metų gi- 
m i mo dienos proga. Jis pas i -

Policininkai Irgi J 
Užsiregistravo

» t ■ - -- - '- . .* ■.

Tarpę regįstrantų karipęĮ 
tarnybai Chicagoje buvo ir 
500 policinipkų. Bet Kohiiąijo* 

4 ’ O ■ A - m,

taisymui. Su pagarba,
P-ia Dėituvįene,

328 Mcliinley Avė., 
Wstvill^ 111.”

materija. Tarpe jo koshimerių 
randasi beveik visos Čhicagos 
lietuvių baldų krautuves.

; ■ Kafo Veteranas • u ■.•,vty' >•
Jis yra tarnavęs pirmajam KnltUFOS DraU^ljllj 

pasauliniatn kare ir-buvo su- 
žeistas.. Dčafto tarybas pręzi- iaylllvl vllv|JĮ<l- 
dentas' Rodseveltas nuskyrė sih 
lig gu'b.. John Stellė rekomen
dacijų. Išviso- Chicagoje bus 
284 trijų-asmenų tarybos ir jų 
darbas prasidėjo tuoj po to 
kaip vakar užsidarė karinės 
tarnybos paripkimo registra
ciją. ' • • ' '■■■' .■ ■ : •' <

Vyrams Numeriai
Pirmiausiai šiOs tarybos per

ims visas registracijos blan
kas. Toliau tos blankos bus ge
rai sumaišytos ir sunumeruo
tos pagal serijas. Kada kiek
vienas registrantas apturės nu
merį tai pilni sąrašai numerių 
ir pavardžių 'bus iškabinta vie
šai tarybų būstinėse. Kopija to 
sąrašo bus taip pat pasiųsta 
Washingtonan.

Kas Pirmiau Eis 
, ■ • ». • •

Po loterijos Washingtone, 
kuri nustatys tvarką pagal ku
rią vyrai bus šaukiami tarny
bon, drafto, tarybos pradės iš
siuntinėti paštu ; anketas su 
daugybe smulkmeniškų klausi
mų, Registrantų atsakymai pa- 

kėturias klasifikacijas: (1) Karinei Tarnybai I 
šauIdĮjįi. tąrnyten Į Ani} - operos

i"" S‘em!' dainininkė.Lily Rons pareiškė, 
u* r Tr“* a‘- kad ir moterys tarsiu imti įm- 

sakoinybes išlaikyti šeimų, ir ■ g karinei tarnybai Tėi ino- 
(4) atidėti pagal specialų jsta- fer )r^l|ri nftl) į 
tymą dėl netmkannmio karinei l lygiai apSįi^^ ^eivi. 
tarnybai- / nese, sakė

“ Vakar vienas Čhicagos amer-
< • Probatę Teisėjas Asisten-'joniškųjų dĮęhrąšėiį’ų apklali
tas Thaddeus Adeško vakar už* ' sinėjo moteris ką j^s gpie tai 

Kreiptasi (ik į pęvedu- 
vaistinių kompanijos mągnato, -sias, ir iš šešių pepkips sutiko, 
palikto turto inventorių. Wal- k^l tai butų gerai. Jos teigė

'."•R0CKFORI), III. — Mes ma- 
iioinę, kad jąu visos Kultūros 
Draugijos kuopos žilio, kad spa
lių (October) 20 dieną, sekma
dienį, Rockforde įvyks Kultū
ros Draugijų suvažiavimas. 
Rockf ordiečia i ja u pi Inai pris i- 
rengę priimti delegatus. Mes 
kviečiame, kad visos kuopos 
prisiųstų delegatus, nes turėsi
me daug dėl draugijos svarbių 
reikalų aptarti, Taipgi prašome, 
kad delegatai pribūtų anksčiau, 
kad laiku galėtume pradėti su
sirinkimą. Gal bpt, kad dar pir
mą kartą šios draugijos suva
žiavimas įvyksta - Rockforde. 
Todėl mums Jjus malonų supa
žindint rockfordiečiusi su dele
gatais. Mes manpme, kąd kon
ferencija prasidės, kąįp 1 vai. 
po pietų, o po konferencijos 
tai turėsime vaišes ir šokius su 
programa. Svetainė bus at.dara 
anksti rytą. §jiyąžiąyimp vieta 
— Lietuviu Kultųros Draugijos 
Klubas, 1108 S. Maip St,, Rock- 
ford, III. .,-a' —Pęporteris 
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šimutis sugrįžęs pareiškė, 
kad delegacijai neliko jokio 
abejojimo apie šios šalies nu
sistatymą Lietuvos atžvilgiu. Iš 
prezidento žodžių jie gavo su
prasti, jog Amerika niekados 
nepakeis - savo nusistatymo nuo 
to, kurį pasauliui pranešė Sum- 
ner Welles tuoj po rusų įsibro
vimo Lietuvon. Tuo pačiu pre
zidentas davė suprasti, kad 
Jungtinės Valstijos NIEKADOS 
nepripažins esamos padėties 
Baltijos pakrašty.
'Prezidentas pagyrė Ameri

kos lietuvius už neužmiršimą
•I , , • • • ' f

savo tėvų žemės.
“Suprantu jūsų jausmą.”

“Suprantu jūsų jausmą,” 
kė jis. “Nors aš pats esu 
męs šioj šaly ir mano tėvų 
vai jau šioj šaly nuo labai 
no gyvena, mano simpatijos
sados yra su Olandija ir Bel
gija, kraštais iš kurių mano 
prabočiai kilo.”

Kiti delegacijos nariai, jų 
tarpe “Naujienų” redaktorius 
Pijus Grigaitis ir Povilas Mi
leris, Čhicagos Lietuvių Drau
gijos sekretorius, laukiami Chi
cagoje šį vakarą.

Atlaikė pasitarimą.
Delegaciją į Baltąjį namą su* 

darė: Dr. Pijus Grigaitis, Po
vilas Mileris ir Fortūnatas J. 
Bagočius —- nuo Jsocialistų; 
Leonardas šimutis, Juozas Lau- 
čka ir Kun. Juozas švagždys 
— nuo katalikų ; Mikas Vaidyla, 
Kazys Karpius ir Petras Piva- 
ronas — nuo tautininkų.

Prieš ir po lankymosi prezi
dentūroje tie asmens atlaikė 
keletą pasitarimų apie suben- 
drinimą kovos už sugrąžinimą 
nepriklausomybės musų tėvų 
žemėn.

štai aš jau Cįceroj, prie 48th 
Avė. ir 13th Street, kaip staiga 
pažvelgus žemėn pamačiau gy
vatę ant šaligatvio, prie pat 
mano kojų. Vos suspėjau susi
laikyti ant jos neužlipus. Ka- 

’dangi aš gyvačių labai bijau, 
Tai smarkiai persigandus su- D°J . 
•Išlikau nesavu balsu.
• Gyvatė buvo didelė, gal su
virš jardo ilgumo, bet turbūt 
mano kliksmo .išsigando ir į 
žolę nušliaužė. Aš buyau tiek 
sujaudinta, kad nežinojau nei 
kaip einu. O širdiš krūtinėj lai į 
rusišką kazoką šoko.

Nuvykus pas p. p. Ascilas 
papasakojau jiems apie tą ne
tikėtą radinį, bet jie stebėjosi 
iš kur ta biaurybė galėjo atsi
rasti. Esą niekados gyvačių toj 
apielinkėj neužtikta. Matyda
mi mano nervuotumą jie parū
pino tvirtų vaistų, kurie mane 
apramino. Bet tie Cicero įspū
džiai paliks mano atminty il
gam.

Joseph Sugust, 52 metų am
žiaus, vakar buvo rastas pasi
koręs apskričio kalėjime. Jo la
voną atrado sargas John Col- 
niar.

Rygust, kuris gyveno 1318 N. 
Leavitt Ši., buvo uždarytas ka
lėjimai! iki nesukels $3,060 už
statą. Jis buvo apkaltintas pa
bėgime nuo automobiliaus 
laimūs vietos.
būti svarstoma lapkričio 29.

autoritetai prašė 
policiją, kad ta praneštų apie 
tragediją Sugust’o našlei, bet 
policija jos negali surasti — ji 
neseniai buvo iš buto išmesta 
už nemokėjimą rendos.

nė
jo byla turėjo

Gimimai
Chicagoj

M. M.

Dariaus-Girėno 
Legionierių Vaikai 
Įvesdins Valdybą

Iškilmės Spalių 23

tvirtino Charles R. Walgreen, mano. Kreiptasi tik f nevedu
4 • * ' > w » . ’ % ’ >' «■ .-r

green mirė pereitais metais. Jo 
palikimas apkain uotas tarpe 
$1,500,000 — $2’,000,000.

........................... * '■ ■

jog moterys lygiai kaip ir vy
tai privalęr rtj^intią ir sukau- 
tis savo'

e Vąkar Chicaga kartu su 
visa Amerika minėjo Noaii 
Webster’io 182-trasias metinės 
nuo jo gimimo. Webstef*is yra 
autorius anglų kalbos žodyno, 
Amerikos populariausios ir rei
kalingiausios knygos.

Dariaus-Girėno Ame r i k o s 
Legiono Posto 271 bubnų ir 
dūdų korpusas laikys viešą 
naujos valdybos įvesdinimą 
sekantį trečiadienį, spalių 23 
d., 8 vai. vak., Dariaus-Girėno 
salėje, 4416 So. Western Avė.

Ta proga korpusas, jau spė
jęs savo gabumais patraukti 
publikos domę, patieks ihuzi- 
kališką programą. Publika 
kviečiama atsilankyti.

Halloiveen balius.
Tas pats korpusas rengia ir 

kitą viešą parengimą. Tai tre
čias metinis Hallowe’en balius, 
ketvirtadienį, spalių 31, 8:30 
vaj. vąk. Įžanga 28 centai. 
Korpusą sudaro liętuvių legio
nierių vaikai, —Marie Mąsoft.

REIBĄ, Zorine, 2053 Ever- 
green Avcnue. Gimė spalių 4, 
tėvai: Edward ir Eleanor.

LORNAITIS, David, 3531 W. 
Madison Street, gimė spalių 1, 
tėvai: Joseph ir Patricia. 
SMILGIS, — — -, 3407 Litua- 
nicą Avenue, gimė spalių 8, tė
vai Kostas ir Katrė.

MATAITIS, -------- , 2830 So.
Keeley Avęnue, gimė spalių 6, 
tėvai: John ir Martha.

KARMOŠKA, -------- , 5708 S.
Marshfiejd Avenue, gimė spa
lių 7, tėvai: John ir Rose.

KODIS, -------- , 4809 S. Uni
on Avenue, gimė spalių 3, tė
vai: Ęjiward ir Rita.

MPCREVICH Michael, 12125 
Emerald Avenue, gimė spalių 
6, tėvai Joseph ir Auna.

. ŠŪSNIS, -------- , 9420 Emer
ald Avepue, gimė spalių 3, tė
vai: George ir Bernice.
' SARNA, —, 4845 South 

Seeley Avenue, gimė rugsėjo 
30, tėvai: Cyril įr Mary.

“KAI GĖLĖS 
ŽYDĖJO” 

(BLpSSOM TIME) 
Stato 

PIRMYN CHORAS

SPALIŲ 27
ĘOKOL SVET.

Praūži# 3 vąl. p. p.




