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JUGOSLA VU-VOKIEČIU PREKYBOS 
SUTARTIS

Britų diplomatai nepajėgė paveikti Bal 
kanų valdovų

Kai vokiečių kariuomenė už-į “Ašies” valstybės pareikala- 
ėmė Rumuniją, nacių diplomą- vo, kad Graikija atsisakytų nuo 
tai be sustojimo dėjo pastan- anglų prižadėtos nepriklauso- 
gas patraukti kitas Balkanų mybės garantijos. Graikai ne- 
valstybes. Vokiečiams padėjo, nori pasiduoti naciams, jie at
ilsiai.

Jugoslavijos užsienio reikalų 
ministeris, Cinkar Markovich, 
užvakar paskelbė, kad Jugosla
vija ir Vokietija pasirašė nau
ją prekybos sutartį. Tuo pačiu 
metu ministeris pridėjo, kad 
abi valstybės pasiryžo bendra
darbiauti ne tiktai prekyboj, 
bet ir politikoj. Politinis ben- 
dardarbiavimas su Vokietija 
atneš Jugoslavijai taiką, nežiū
rint, kad visa Europa yra pa* 
skendusi kare.

Niekas nesitikėjo, kad Jugo
slavija taip lengvai butų pasi
davus diktatorių įtakai.

Diktatoriai deda pastangas 
paveikti ir kitas Balkanų val
stybes. Daro labai didelį spau
dimą į Bulgariją, Graikiją ir 
Turkiją.

Bulgarija buvo pasiryžusi at
sispirti vokiečiams; bet ji no
rėjo gAuti kokią nors paramą 
iš sovietų Rusijos. Paskutiniu 
metu paaiškėjo, kad Rusija nė
ra pasiryžusi duoti jokios re- Eden, kuris dabar randasi Egy- 
alios paramos Balkanų valsty- pte, mano skristi į Maskvą ir 
bėms, todėl Bulgarija netrukus tartis su pačiu Stalinu. •Britai 
bus priversta priimti vokiečių vis dar bereikalingai laiką lei- 
“protektoratą”.

sisakė tenkinti tokius nacių rei
kalavimus.

Skelbiama, kad fašistiški di
plomatai pareikalavo, kad atsi
statydintų graikų karalius ir 
ministeris pirmininkas genero
las Metaksas. šios žinion ne, 
pasitvirtino. Graikijoj vis dėlto 
didelis susirūpinimas dėl kra
što likimo.

Britų diplomatai deda pa
stangas išlaikyti savo pozicijas 
Balkanuose, bet diktatoriai vei
kia daug skubiau už britus. 
Britai tikėjosi patraukti Jugo
slaviją, bet paskutinės žinios 
sako, kad britų diplomatai So
fijoj jau degina diplomatinius 
dokumentus. Jie bijo, kad Mus
solini karo jėgos neužimtų kon
sulatų ir nepasinaudotų doku
mentais.

Britai stengiasi patraukti, so
vietų Rusiją savo*- pusėn* ne
žiūrint i glaudų sovietų ben
dradarbiavimą su naciais ir fa
šistais. Britų karo ministeris
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Burma keliu vežami Kinijai ginklai ir amunicija.
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minėtose .salose. Japonų laivas 
nežada imti jokių prekių An
glijos Uostose. Laivo kapitonas 
nieko neperspėjo ir neėmė jo
kio specialaus leidimo juroms 
'plaukioti, bet jis tikisi laimin
gai pasiekti Angliją ir parveš- 

savo krašto, gyventojus.
■-■ ,U' • • A,

Kreips dėmesį 
į amatą

ti

Japonai išstumti

džia.

Pakeitė planus pradT ,keli0“™ i,Su- vienytas Valstybes. Jos klauso

LONDONAS, Anglija, spalių 
30 d. — Gauta tikrų žinių, kad 
Hitleris ir Mussolini Breneryj 
aptarė karo planus Balkanų val
stybėms pavergti. Iš anksto pa
ruoštas planas Angliją okupuo
ti buvo pakeistas nauju planu.

Diktatorių karo planai buvo 
pakeisti dėl nepavykusios vo
kiečių invazijos. Anglų lėktuvai 
ir karo laivynas vokiečiams pa
darė daugiau negu 200,000 au
kų. Dalis kareivių buvo užmuš
ta, kita dalis sužeista, bet dau
giausia
Hitleris ir Mussolini pamatė, 
kad jie Anglijos negali paim
ti, todėl nutarė mestis į Bal
kanus.

Amerikos vyriausybės nurody 
mo. Tuo pačiu 
čių ir japonų 
per dvidešimt 
stangas gerinti
santykius, pradėjo aktyviai vėi-

metu amerikiė- 
draugija, < kuri 

metų dėjo pa- 
abiejų kraštų

Prie draugijos priklauso Ame
rikos ’ ir • Japonijos pirkliai, di
plomatai ir visuomenes gyve
nimu susirūpinę žmonės.

•------------------------ - ■TU.| ■ . . . k

LONDONAS,. Anglija, ; spalių 
20 d. — Kai Amerikos vyriau
sybė uždraudė išvežti prląi 
viams reikalingą benziną į Ja
poniją, japonų pirkliai dėjo pa
stangas gauti benzino koncęsi* 
jas olandų- Indijos salose. Bri
tų vyriausybe pasiskubino- iv 
padarė su blandų vyriausybe 
sutartį benzino reikalu. Britai 
užpirko visą .benziną, kurią pa
gaminama olandų kolonijose.

Olandai britams nurodė, kad 
visa tai gali: privesti prie Ubai 
blogų santykių su" japonais. At
rodo, kad britai yra pasiryžę 
padėti olandams ginti kolonijas 
nuo japonų.

WASHINGTON, D. C., spalių 
20 d. — Pranešama, kad karo 
vadovybė yra nusistačiusi kreip
ti dėmesį į kiekvieno kareivio 
gabumus. Kariuomenės vadovy
bė reikalinga? specialistų 300 
amatų atlikti. ■>

„ praeitojo karo metu j karei
vio amatą ir gabumus labai 
mažai dėmesio kreipė, bet Šį 
kartą mano kitaip pasielg i. Ka
riuomenės vadovybė nori tureli 
tinkamą informaciją apie kiek- 
viną kareivį ir nori tinkamai 
panaudoti kiekyieno kareivio 
specialybę ir gabumus.

praleisti porą dienų su Ameri
kos prezidentu. Niekam nėra 
jokia paslaptis, kad abu valsty
bės vyrai tarsis svarbiais vals
tybės reikalais.

Ligi šiam metui spaudai nie
ko nepaskelbta koki reikalai 
bus apsvarstyti, bet aukštų val
dininkų atvykimas iš Washingr 
tdno.*hurodo* kad bus paliesti 
apsigynimo reikalai. Athlone 
yra dabartinio anglų karaliaus 
dėdę ir turi aukštus aristokra
tiškus titulus.

Franko nusileido

jų paskendo kanale.

Prašo pasiaiškinti
LONDONAS, Anglija, spalių 

20 d. — Pranešama, kad so
vietų vyriausybė pasiuntė vo
kiečiams dvi notas, kuriose pra
šo paaiškinti vokiečių karinu* 
menės tikslus Rumunijoj. Ru
sai bijo, kad vokiečių kariuo
menė nesudarytų bendro fronto 
su vengrų ir rumunų feodalais, 
kurie senai svajojo apie Rusi
jos užpuolimą.

Vokiečiai pasiaiškino, kad jie 
neturi jokių agresinių tikslų 
Rumunijoj. Vokiečiai sako, kad 
jie nori tiktai /garantuoti ben
zino gamybą ir neleisti britams 
vesti sabotažo Balkanuose.

Rengiasi grįžti
20 
ir

Kovos Indokinijoj
. HANOI, Indokinija, spalių 20 

d. — Pranešama, kad prasidė
jo labai smarkios kovos prie 
francuzų Indokinijos ir Kinijos 
sienų. Kovos vyksta tarp japo
nų ir kiniečių kariuomenių. Pir
mi susidūrimai yra naudingi ki
niečiams ir jų kariuomenės da
lys jau įsiveržė į Indokinijos 
teritoriją.

Japonai stebisi geru kiniečių 
Apsiginklavimu. Japonai jautė
si daug stipresniais, bet Kwan- 
gsi provincijoj stovėjusi kinie
čių kariuomenė privertė japo
nus pasitraukti, padarydama 
jiems labai didelių nuostolių. 
Kiniečiai laukia kąri) lėktuvų, 
kurie bus' atvežti Burma vieš
keliu. ?*.

TOKIO, Japonija, spalių 
d. — Amerikos ambasados 
konsulato tarnautojų šeimynos

80 milijonų bal 
suotojų

WASHINGTON, D. C., spa
lių 20 d. — Statistikos Biuras 
praneša, kad šiemet Suvienyto
se Valstybėse yra 80,528,000 pi
liečių, kurių amžius leidžia da
lyvauti rinkimuose. Sakoma, 
kad šiemet balsuotojų skaičius 
padidėjo 5 milijonais, negu jis 
buvo 1936 metais.

Neturės teisės balsuoti tie 
žmonės, kurie neturi Amerikos 
pilietybės ir visi tie, kuriems 
įstatymai susiaurino pilietines 
teises.

Didelės išlaidos
WASRINGTON, D. C., spa^ 

lių 20 d. — Pranešama, kad pa
siruošimas apsiginti nuo “visuo
tino karo” pavojaus Amerikai 
kainuos 50 bilijonų dolerių. 
Vien tįktai kariuomenės išlai
kymas valstybei kainuos nuo 7 
ligi 10 bilijonų dolerių metams. 
Visos Amerikos valstybės me
tinės išlaidos sieks 15 bilijonų 
dolerių.

Vyriausybė priversta žymiai 
padidinti įvairius mokesčius ir 

Londoną ir Žada paimti 885 Ja-Ieškoti būdų padidinti vąlsty- 
ponijos piliečius, gyvenančius' bės pajamas.

Japonai išvažiuoja
LISABONAS 

spalių 20 d. — 
sybė įsakė visiems savo pilie
čiams išvažiuoti iš Britanijos ir 
Irlandijos. Japonų prekybinis 
laivas Husirhi Maru plaukią, j

Portugalija, 
Japonų vyriau-

Respublikonai už 
Roose veltą

NEW YORK, N. Y., spalių 
20 d. -— Respublikonas Mellen 
vakar pranešė, kad jis jau ga
vo daugiau negu 1,000 parašų 
kymių respublikonų parti/os 
veikėjų, kurie pasižadėjo bal
suoti už Rooseveltą. Mellen pa
reiškė, kad dabartiniu metu 
Amerikai daug, naudingiau bus 
perrinkti Rooseveltą, negu iš
rinkti Willkie. Respublikonų 
partijos kandidatas neparodė 
reikalingų gabumų ir netikima, 
kad jis sugebės tinkamai eiti 
prezidento pareigas.

Kaltina Bliumą
VICHY, Franėužija, spalių 

20 d. — Petain vyriausybė va
kar įteikė oficialius kaltinimus 
socialistų lyderiui Leon Bliu
mui, buvusiam ministeriui pir
mininkui Reynaud ir Vidaus rei
kalų ministeriui Mandel.

Bliumą kaltina neatlikus ge
rai pareigų* kai užėmė minis- 
terio pirmininko vietą. Reynaud 
apkaltintas valstybės pinigų 
aikvojimu, o Mandel apkaltin
tas konspiracija prieš valstybės 
saugumą. Daladie? įteikti toki 
patys kaltinimai* kaip ir Bliu
mui.

l i' i........— ■■■ ..............

Svarbus vizitas

— Viduržemiu juroj žuvo 3 francuzų ir 4 vokiečių karinin
kai, paliaubų komisijos nariai. Jie skrido į Afriką francuzų nu
siginklavimo reikalais.

— Turkijos ir Anglijos karo vyrai tariasi Dardanelų gy
nimo .reikalais. Stambulan suvažiavo keli žymus anglų kariuo
menės atstovai. Vyksta svarbus britų diplomatų pasitarimas.

— Italų orlaiviai nuskrido 2,800 mylių britų benzino atsar
goms bombarduoti Persijos įlankoj. Tai pirmas toks ilgas ita
lų lakūnų skridimas.

— Vokiečiai įsakė vakarais gesinti šviesas rumunų sosti
nėj ir visoje žibalo versmių provincijoj.

— Vokiečiai pasigyrė nuskandinę 37 anglų prekybinius lai
vus, bet anglai paneigė, išjuokdami, tokias nacių skelbiamas 
žinias. . i i

— Vakar vokiečiai smarkiai bombardavo Londono priemies
čius ir kai kuriuos miestelius provincijose. ’

— Vakar vakare Šveicarijoj buvo paskelbtas aliarmas. Spė
jama, kad britų bombanešiai vėl nuskrido į Italiją.

— Mussolini orlaiviais skraido Jugoslavijos pasienyj ir in
spektuoja ten sutrauktas italų karo jėgas. Jis nori pagązdinti 
jugoslavus, kad greičiau prisidėtų prie “ašies” politikos.

— Italų spauda siūlo anglams padaryti taiką su vokiečiais. 
Hitleris nenori, sako, sunaikinti Anglijos, bet tiktai palaužti bri
tų galią. Jeigu tęs karą, Anglija taps Amerikos kolonija.

— Sovietų vyriausybė priėtnė įstatymą, kuris leidžia per
kelti darbininkus iš vienos vietos į kitą. Inžinieriams sovietų 
valdžia apmokės kelionės išlaidas. Darbininkas negali atsisa
kyti klausyti komisaro.

— Britų ambasadorius Hoare turėjo ilgą pasikalbėjimą su 
generolu Franke-. >

MADRIDAS, Ispaniją, spalių 
20 d: — Generolas Franko nu
traukė diplomatinius santykius 
$u Čilė vien tiktai todėl, kad 
Čilės ambasadorius atsisako 
jam atiduoti konsulate pasislė
pusius penkis respublikonus. Či
lės konsulatą perėmė Brazilijos 
atstovas. Kartu jis perėmė ir 
penkis respublikonus.

Prieš porą savaičių Argenti
nos vyriausybe pasiuntė Fran
kui pranešimą, kad žymiai pa- 
blogėsią prekybiniai santykiai, 
jeigu jis neatnaujins diplomati
nių santykių s,u Čilės vyriau
sybe. Franko išleido penkis res
publikonus užsienin ir sutiko 
atnaujinti diplomatinius santy
kius su Čile. Jis padovanojo net 
kaspiną buvusiam Čilės amba
sadoriui.

HYDE PARK, N. Y., spalių 
20 d. — Kanados gubernato
rius Athlone vakar atvyko į 
Roosevelto tėviškę, kur mano

‘'n- VC '•-■•i -i; 7 • K

Didėja sabotažas Nori taikos
. VICHY, Francuzija, (spalių HELSINKIS, Suomija, spalių 

20? d; Spaudoje šiandien pa* j 20 d. — Praųešąma, kad Vo- 
sirodė žinios apie nenormalią kietija ir Anglija stengiasi pri- 
padėtį vokiečių okupuotoj Fran-'eiti taikos. Vokiečiai padarė 
cuzjios dalyj. Francuzai yra la- naujus taikos pasiūlymus, ku
bai. nepatenkinti okupantais ir Į riuos anglai žada svarstyti. Tai- 
dabartine francuzų vyriausy- kos deryboms ryšiai palaikomi 
be.

Francuzai, negalėdami 'veikti Churchill atmetė visus vokie- 
legaliai, pradėjo veikti nelega- čių taikos pasiūlymus, bet lor- 
liai. Jie pradėjo organizuoti sa- das Halifax, britų užsienio rei- 
botažą. Padarė labai dideliu,kalų ministeris, visiškai nenu- 
nuostolių dideliam vokiečių ka- traukė pasitarimų šiuo reika- 
riuomenės automobilių parkui, lu. 
kuris randasi viename Pary
žiaus priemiestyj. Petaino vai-(jo bolševikų įsigalėjimo Euro- 
dytojai tariasi su vokiečių vy- poj, todėl jis ir ieško taikos su 
riausybės atstovais kokiu budu Anglija. Ši žinia nėra patikrin- 
sustabdyti slaptą veikimą ir sa
botažą.

per karališkus Švedijos rumus.

Tvirtinama, kad Hitleris bi-

ta ir galima manyti, kad ji pa
leista vokiečių diplomatų.

Veja komunistus

Mėsininkai sukilo
ŽENEVA, Šveicarija, spalių 

20 d. — Petain valdžios polici
ninkai vakar areštavo ir paso
dino kalėjimai! 30 mėsininkų, 
kurie turėjo mažas mėsos par
duotuves Belley miestelyj, arti 
Šveicarijos sienos, 
labai nepatenkinti 
tvarkymais,, kurie 
mėsos prekybą prie

Petain atsiuntė kareivius mė
sai pardavinėti, bet gyventojai 
kareivius • boikotuoja ir nenori] 
jų mėsos pirkti. Visame krašte 
labai didelius nepasitenkinimas. 
Protestuoja ne tiktai darbinin
kai, bet ir kiti visuomenes 
sluoksniai.

vyriausybė 
kuriais su
vartojimas 

pilietis ga-

Mėsininkai 
Petain pa
veda visų 
bankroto.

BERNAS, Šveicarija, spalių 
20 d. — šveicarų 
Išleido parėdymus, 
varžomas sviesto 
krašte. Kiekvienas
lės gauti tiktai pusantro svaro 
sviesto 40 dienų laikotarpyj. 
Vyriausybė praneša, kad bus 
įvesta griežta maisto kontro-

AKRON, O., spalių 20 d. — 
Ohio valstybės CIO taryba nu
tarė neleisti užimti sąjungoj jo
kios atsakortiingos vietos na
ciams, fašistams ir komunis
tams. Kai tiktai toks nutari
mas buvo priimtas, du tarybos 
nariai susikirto.

Vienas delegatas pasakė, ikad 
jis nekenčia nacių lygiai, kaip 
ir fašistą. Jis buvo paklaustas 
kokios jis nuomonės apie ko
munistus. — Aš "esu komu
nistas, — atsakė. — Jąs visi 
esate lygus fašistams, •— jam 
atsakė kitas tarybos narys.: 
Tuojau prasidėjo peštynės, ku
rios pasibaigė visišku fašistinių 
elementų, išvalymų iš: vietinės lių lietumi, šią savaitę Willkie 
CIO sąjungos. . ■ , 1 tikisi atvykti į Chicagą.

Pažymėtina, kad ligi šiam 
metui Šveicarija buvo vienas 
tų Europos kraštų, kuris dau
giausia sviesto ir pieno produk
tų suvartodavo. Dabar išveža
ma Vokietijon labai daug pie
no ir sviesto.

CHICAGO, III., spalių 20 d. 
— Lenkų konsulas pranešė, kad 
200,000 lenkų pasiųsta į Sibi
rą. Rusai kankina lenkus ly-WINONA, Minn., spalių 20 < ... . . . . . . x. . n .

d. _ Wendell Willkie, kalbf- glal talp’ kalp lr vokleč,ai- Dau" 
damas visoj eilėj mitingų, pa
darė naujus kaltinimus Roose- 
veltui. Jis tvirtino, kad Roose- 
veltas visą krašto politiką ve
da prie valstybinio socializmo. 
Tuojau pridėjo, kad tokiu bil
du bus prieita prie totalitari- 

„ I

nės santvarkos, kuri prives kra
štą prie pražūties. Willkie tvir
tinimai neturi jokio pagrindo.

Pakelėj keliose vietose Wįll- 
kie buvo sutiktas labai smar* 1 
kiu tomačių ir supuvusių obuo*

ginusia lenkų pasiųsta į Semi- 
palatinską. Išsiųstųjų tarpe yra 
ištisos šeimynos.

Siunčiami ne tiktai maži ir 
moterys, bet ir seni žmonės.

Stalinas Lenkijoj veda tą pa
čią politiką, kurią vedė rusų 
carai. Išsiųstųjų tarpe yra la
bai daug ūkininkų, kurie poli
tiniame gyvenime visai neda
lyvavo.

Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka 6:08 v. r., leid

žiasi 5:01 v. v.
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Dede Amerikonas
Brone M—te

AUTORIAUS ŽODIS
Daugis musų tautiečių vyko 

į Jungtines Amerikos Valstybes 
ir tenai ne tiktai pragyveno, 
bet kurie buvo taupus, padirbę* 
ję kelioliką metų, susitąupė tr 
grįžę namo pirkdavo sau ūkį, 
namą ar įsitaisydavo kokią nors 
pramones įmonę ir gerai gyve
no.

Amerika lietuviams ž noma, 
kaip antroji tėvynė. Toji tėvy
nė buvo tuo reikšmingesnė, kad 
anais sunkiais lietuvių priespau
dos laikais, visi veiklesni lietu
viai tenai susirado sau ne tik
tai prieglaudą, bet ir visai pa
kenčiamas g> veninio sąlygas. 
Sunkiais ir žiauriais liet.iv.ams 
laikais, kuomet carine 1.unijos 
valdžia lietuvius persekiojo be 
jokios atodairos, daugis pažan
gių lietuvių, rado tiktai vieną 
išeitį — bėgti į Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Tais sunkiais laikais Amerika 
buvo; tautinio, po itinio, pasau
lėžiūros ir kitų įsitik.nimų gim
dytoja ir ugdytoja, žinome, kad 
musų tautinio atbudimo žymus 
veikėjai, kaip Dr. J. Šliupas, 
Grigaitis ir daugelis kitų, rado 
Amerikoje ne tiktai prieglaudą, 
bet ir sąlygas, kur galėjo pel
nyti sau duonos kąsnį, bet bu
vo galimybė taip susitvarkyti, 
kad galėjo dirbti tautos ir vals
tybės atkutinimo darbą.

1994-5 metų revoliucija davė 
daug naujų aukų, kurio* išven
gė žiaurių Rusijos caro baus
mių Amerikos svetingumo dė
kai. Tuometinė pradėtoji kova 
už Lietuvos išlaisvinimą buvo 
tęsiama ne Lietuvoje, bet Ame-

pakenčiamas gyvenimo sąlygas, 
lavinosi patys ir leido savo vai
kus ne tiktai į pradžios mokyk
las, bet sugebėjo taip susitvar
kyti, kad kai kurių vaikai galė
jo baigti ne tiktai vidurines, bet 
ir aukštąsias mokyklas. Taip iš
ugdyti ir užgrūdinti lietuviai 
parode didelį atsparumą ir su
manumą, kaip fiziniame, taip ir 
protiniame darbe. Tokie inteli
gentai, kilę iš darbo žmonų, 
suprato ir įvertino tą neteisybę, 
kuri viešpatavo tuometinėje 
santvarkoje. Jie buvo p.rm eji 
pionieriai ir kovotojai už Lie
tuvos laisvę ir už lietuviškos 
spaudos ugdymą. Ž.nomc, kad 
Amerikos l.etuviai g<r au ir 
greičiau suorgan:za\o spaudą, 
negu Lietuvoje gyveną lietuviai.

Taip gyvenimas ėjo norma
liu keliu iki pasaulį ištiko di
džioji katastrofa — Didysis Pa
saulinis Karas, lokiais atvejais 
gyvenimas iškrypsta iš norma
lų vėžių, nes karo ūpas visus 
veikia neigiamai ir žmonės į- 
gauna labai didelę griaunamą
ją galią — vieni žudo ir griau
na karuose, kiti daro panašiai 
likę namuose.
vertinant tokius žmonijos elge
sius, reikia pasakyti, kad:

karas — visų blog y- 
b i ų gimdytojas ir ug
dytojas.

Psichologiniai

dus lietuviai, kurie išvažiavo Į 
Ameriką ne tiktai pasislėpti 
nuo žiaurių Rusijos caro per
sekiojimų, bet ir tie, kurie va
žiavo tiktai tam, kad tenai pa-

kuri naiki n.a .y i s k ą, k ą narnos maršalkos — tai tokie 
žmonių d a r Ib a s i r t r i u- žmonės, kurie yra k&ieČjami pa-< 
sas sukūrė per daugelį'ties klebono j kleboniją ir atlai- 
metų.

Tokia nelaimė ištiko ir kai 
kuriuos musų tautiečius, ir jie 
patekę į tą žiauriąją karo ma
šiną, neteko žmoniškumo ir 
ėmė daryti taip, kąip paęloi’ųs 
žmonės nedaro. Priduodamas 
dienelę reikšmę apl ykymai, ku
rioje žmogus gyvena ir dirba, 
dalinai teisinu ir tuos darbus, 
kuriuos įvykdė mano lomuno 
herojus — J u o z a s.

Mano romanas yra tikras

iki 1933 metų. Mano romano

lę ža.ą, pažemino Amerikos lie
tuvių moralę, kas ypačiai nei
giamai paveikė Amerikos lietu
vius. Tikiu, kad viena kregžde 
pavasario nepadaio, taipgi — 
vieno amerikiečio-lietuvio veik
smais nekaltinu ir jų anaip tol 
neprimetu kitiems Amerikos lie
tuviams. '

Amerikos lietuviai, turėdami
t,ų tinkamiau gyventi.

Taip lietuviai darė norma
liais gyvenimo laikais. Padėtis 
pakitėjo, kuomet -į- L>idįj|~ Pa
saulinį karą įsivėlė ne tiktai Eu
ropos valstybės, bet į jį teko 
įstoti ir Jungtinėms Amerikos 
valstybėms. Tais laikais Ameri
kos kapitalistai darė labai di
delius biznius, nes kariaujan
čios Europos valstybės iš Ame
rikos pirko viską. Nors Napole
onas yra pasakęs, kad:

karui reikalingi trys 
p i n i-daiktai: p i n i g a i, 

g a i ir pinigai.
Šiandieninis žmogus

i kad:
karui reikalinga vis

kas — karas tai m a š i n a,

žino,

Nors Alsos kaime buvo dide
lių ir turtingų ūkininkų, bet 
Narutis, nors ir mažą turėjo 
ūkį, bet alsiškių buvo laikomas 
geru ir pavyzdingu ūkininku. 
Naručių šeima buvo nedidelė: 
tėvai, du sūnus ir dvi dukteris. 
Tėvas, kad ir nemokytas bu
vo, bet ūkininkavo pavyzdingai 
ir savo turimo ūkio skaldyti ir 
dalinti nenorėjo. Jisai visuomet 
savo vaikams sakydavo: Anta
nas, kaip vyriausias, turės bū
ti to ūkio šeimininkas ir pavel
dėtojas, Juozui, kaip tiktai su
eis 21 metai, ir reikės eiti tar
nauti Rusijos carui, galės iš va
ži uoli į Ameriką, mergiotės 
gaus savo dalis ir galės žmoniš
kai ištekėti. Tokiam paskirsty
mui pritarė ne tiktai senė Na- 
rutienė, bet su tokiu padalini
mu suliko visa Naručių šeima. 
Juozas buvo jaunesnysis Naru
čių sūnūs ir turėjo tiktai 19 me
tų amžiaus, bet su tokiu tėvo 
'pžįdahiiiniu pilnai sutiko ir lau
kė tiktai to laiko, kada jam su
eis 21 metai amžiaus. Juozas 
gerai pažinojo savo kaimyną, 
kuris Amerikoje buvo išgyvenęs 
penkioliką metų, grįžo turtingas 
ir iš nusigyvenusio dvarininko 
nusipirko 80 ha žemės ir gerai 
gyveno. Po tokio tėvo ūkio pa
dalinimo, visi namiškiai Juozą 
vadino Amerikonu. Tuo pavadi
nimu jisai buvo visai patenkin
tas ir nekantriai laukė to laiko,, 
kada jam sueis dvidešimt vie
ni metai ir atsisveikinęs su tė
vais ir kitais namiškiais, galės 
išvažiuoti į tą laisvės ir laimės

dariis ar kokioms kitokioms iš
kilmėms pasibaigus jie būdavo 
vaišinami tais pačiais valgiais 
ir gėrimais; kuriuoš valgydavo 
ir gerdavo toįparapijos ponai 
ir kitų parapijų ky^įgąi ir kle 
benai. Be to, maršalkos daly 
vaųdavo ir pm’gų skaityme, ku
riuos surinkdavo per atlaidus ir 
didžiąsias šventes. Alsos kaimo 
gyventojai tuo labai d.džiuoda- 
vos i, sakydami; musų Narutis, 
— tai musų atstovus ir išmin
tis. i

j. '• ?, '
Nežiūrint į tai, kad Narutis 

turėjo tiktai 14 dešimtinių že
mės, bet jis buvo gerbiamas ir 
mylimas ne tiktai savo kaimo 
gyventojų, bet jį gerbė ir Šim
kaičių bažnyčios klebonas. Na
ručio žmona savo vyru ypatin
gai didžiavosi, bet didžiąusia 
buvo jos laimė IV pasididžiavi
mas, kad jinai galėjo matyti jį 
sėdintį lonkbsfe"'ir giedant baž
nytines giesines.., Kiekvieną 
šventadieh^ iš pat Ankstaus ryto 
Naručiai abu eidavo į bažnyčią, 
nes jinai niekuomet negalėdavo 
atsiklausyti ir atsigėrėti jos vy
ro giedamomis giesmėmis. Na- 
rutienei labiausiai patikdavo 
Kalėdinės giesmės, kartais jinai 
bažnyčioje net apsiverkdavo, 
kai jos vyras užtraukdavo: 
“... Tylioje Naktyje ..arba 
“Piemenėliams”: Narutienė nie
kaip negalėjo suprasti, kodėl to
kias gražias kalėdines giesmes 
negalima butų giedoti per išti
sus melus. Vieną' kartą, jinai 
paprašė savo vyrą? kad jai pa

aiškintų, bet Narutis ir pats ne
žinojo. Narutis taip netikėtai 
Užkluptas savo žmonos turėjo 
rasti išeitį ir atstatyti savo au
toritetą žmonOs akyse. Narutis 
pamanė, kad zakristijonas ir 
vargamistra tai jau tikrai žino, 
todėl jisai ir sumanė tais klau
simais pasikalbėti su jais. • *

Vieną sekmadienį, po pamal
dų, Narutis paprašė, kad zakris
tijonas sutiktų užeiti į žinomą 
Šimkaičių ąrbatinę, pas Joselį, 
pas kurį pasikalbėti užeidavo 
visi žymesni Šimkaičių parapi
jos žmones. Narutis buvo įsiti
kinęs, kad zakristijonas tai jau 
tikrai mokytas žmogus ■— jiiai 
su kunigu, per mišias net loty
niškai kalbasi ir, be to, jisai 
Šimkaičių parapijoje jau labai 
seniai gyvena, yra praleidęs 
daug įvairių klebonų, todėl jei
gu ne iš vieno, tai iš kito, jisai 
bylinai turi tokius svarbius 
klausimus žinoti. Pamaldoms 
pasibaigus Narutis pasakė savo 
žmonai, kad jisai šiandien eiti 
kartu namo negalįs, nes turįs 
svarbių reikalų Šimkaičiuose. 
Nagutis kviesdamas, abu bažny
čios tarnus tikrai žinojo, kad 
jie abu jam rupimus klausimus 
tai jau tikrai iša.škins, nes vie
no zakristijono moksliškumu 
jisai dalinai ir ne visai pasiti
kėjo. Vargamistra nors ir jau
nas žmogus buvo, bet Naručio 
akimis žiūrint, jisai tai jau vis
ką turėjo žinoti. Narutis kartais 
pamanydavo, kad vargamistra 
iš bėdos galėtų ir patį kleboną 
pavaduoti, juo labiau, kad tas 
vargamistra buvo dar ir neve-
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

AMBULANCE 
t DIENA IK NAKTĮ 

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

Telefoiuu LAFAYETTE «7«

■y—a__-| • koplyčios visose
J—’ y: -LSL cdL 1 Chicagos dalyse

Klausykite tausų radio programų Antradienio la šeštadienio ryt
mečiai^ 16:00 vai. ryto iš W. H. L P. stotim (1481 K.) 

ra POVILU MALTIMIERU.

Palydėjęs savo žmoną, atėjo T\T> QTl?TRnT 
pas Šimkaičių Joselį, užsakė at- P1 . 10
skirą kambarį ir pasakė, kad | Gydytojas ir Chirurgas 
Čionai greitai ateisią mokyti 
žmonės: Šimkaičių bažnyčios 
zakristijonas ir vargamistra. 
Kad tie mokslininkai butų drą-< 
sesni ir atviresni, Narutis su
manė juos dar pavaišinti ir deg
tine. Pasakė jisai Joseliui, kad 
parūpintų geros degtinės.

(Bus daugiau)

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 (r nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1936

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern a\

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą 
, Telefonas HEMLOCK 7899

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

, Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

KITI LIETUVI AI DAKTARAI
Tel Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 jki 9

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

Ofiso valandos; nuo 1—4 Ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 24Ž1

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299 ■ i

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

■■ .....t---..........  v- <■■■■■! !,<■»■■ *1! .*.
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COPR. 1940, NE6OL6CRAFF SS RYK E, INC.

CROCHETED SCARFS PATTERN 2548
2548 — Mėgsta stalui serveta ir servetekčlės

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

Juozas, kaip ir kiti Naručių 
vaikai, jokio mokslo baigęs ne
buvo, bet senis Narutis buvo 
sąmoningas ir savo laiku darė 
reikiamus žygius, kad Alsos 
kaimo gyventojai susirastų da
raktorių, kuris jų vaikus išmo
kytų ne tiktai skaityti iš mal
daknygės, bet pramokytų ir raš
to. Tokios Naručio pastangos 
nenuėjo niekais: Alsos kaimo 
gyventojai surado daraktorių ir 
Kiekvienais metais, kaip tiktai

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DK. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. 1IERZ.MAN

18 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal

i

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vak 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

ADVOKATAI

1431-1434-Tel. Central 4411-2

No. 2548

3 Vardas ir pavardė

Adresas

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tek—Hyde Park 8395

NAUJIENOS NEEDLECEAFT DEPT.
1739 So. Halsted Chicago, DL

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

geriausių
57.65

Pirkite tose krautuvėse, ku* 
rios garsinasi "NAUąSNOSE”

Tet YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 Š. HALSTED ST,

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

<n
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TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO'
DALYSE

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

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal nutartį

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 ĮAtuanicą Avenue Phone YARds 4908

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877 .

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

Room 2614 Tel. ŠTAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VlCtory 2679

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YAKds 0781«

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituąnica Avenue YARds 1139

ĄNTHONY B. PETKUS
6812 So* Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

M .. _____________ ___ _

mojau parsiveždavo jį į savo 
namus, kuris ' per ištisą žiemą 
mokindavo jų vaikus.

Už tokius Naručio sumanu
mus Alsos kaimo gyventojai j; 
žadindavo išminčiumi. Narutis 
pats rašyti nors ir nemokėjo, 
net buvo laikomas išsilavinusiu 
žmogumi: mokėjo skaityti ne 
jktai iš savo maldaknygės, bet 
■<ai kurias giesmes ga ėjo pa
giedoti ir iš kantičkos. Mokėji
mas giedoti iš kantičkos ir ži
nojimas bažnytinių giesmių Na
rutį pastatė į pirmąją vietą 
Šimkaičių pąrapijonių tarpe.

Narutis, be pirmiau suminė’ 
tų gabumų, turėjo gražų ir 
stiprų balsą. Šimkaičių bažny
čios parapijonys už tokius Na
gučio sumanumus ir gabumus 
laikas nuo laiko rinkdavo jį 
aimkaičių parapijos mai šilki. 
Anais laikais būti parapijos 
maršalka didelis dalykas: visi 
gy ventojai gerai žinojo, kad pa-

«iiiillliiiiillUĮlill|iiliiiii|iiiitini

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiiiiinmiic'i n m m t n mini t m u 16

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

- - . • - -■ — -• -   - •- — - - A

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

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DANTISTAS 

Pirm., Trečiadieni, šeštadieni 
4631 So. Ashland Avė.

. Tel, YARDS 09M 
Antrad., Ketvirtad., Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3850

i
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Pittsburgh’o Naujienos
KOMUNISTAI GAVO l KAILĮ LIETUVIU 

MOKSLO DRAUGYSTES SUSIRINKIME
Draugystė uždarė duris komunistų parengimams

SOIIO PITTSBURGH, Pa. —(tų lietuviškai kalbančių parsi- 
Spalių 13 d. įvyko LMD mene- davėlių. Jiems neturėtų būti 
sinis susirinkimas ir tai pirmas vietos tarpe lietuvių.
iš po vasarinių atostogų. Narių 
dalyvavo apie 100. Mat, vasa
ros metu susirinkimų laikymas 
yra pertrauktas, vien valdyba j 
ir direktoriai tvarkė draugystės 
reikalus.

Į šį susirinkimą atėjo ir ko
munistai, susiorganizavę, ir at
sinešė skundą prieš draugijos 
valdybą. Jie ir kaltino draugi
jos valdybą nedavimu svetainės, 
komunistų prakalboms, kur 
kalbėtoju turėjo būti komisa
ras F. Abekas.

Kai skundas buvo pradėtas 
svarstyti, tai komunistų kalbė
tojai be pasigailėjimo pliekė 
kailį draugystes va’dybai dčl 
“diktatoriško” pasielgimo. Iš 
antros pusės tarė po keletą žo
džių A. Vainorius ir J. Virbic
kas, užstodami valdybą. Na, 
priėjus prie balsavimo, pasek
mės buvo tokios: ne tik komu
nistų skundas buvo atmestas vi
sais balsais prieš 7 komunistų 
balsus, bet tokia pat balsų dau
guma buvo užgirtas valdybos 
pasielgimas neduoti komunis
tams svetainės. Buvo padary
tas tarimas visais balsais, piieš 
7 komunistų, jokių komunistų 
parengimų visai neįsileisti į 
svetainę, ne tik prakalbų, bet 
koncertų ir kitokių nepaisant 
kokiais vardais jie nesidangsty- 
tų. y i i

Reiškia,, kbmiuiislaiUS ’ 
suduotas toks > smūgis, kokio jiė 
visai nesitikėjo. Reikia tik pa
sveikinti LMD, kad' ji atsikratė

Visų didžiųjų lietuviškų Pitts
burgho svetainių durys 
komunistams uždarytos

Tai ne vien pas LMD yra 
toks nusistatymas prieš koinu- 

,j rustus, bet ir kituose lietuviš
kuose kliubuose jie ne geriau 
jaučiasi.

Lietuvių Piliečių Draugijos 
svetainės komunistai negali 

• gauti jokiems savo parengi
mams. Lietuvos Sūnų Draugija 
irgi neduoda salės jokiems ko
munistų parengimams.

Reiškia, P.ttsburgbo lietuviai 
tinkamai “įvertina” tuos Lietu
vos okupantų pritarėjus ir šali
na juos iš savo tarpo.

Komisaras iš Chicagos

NAUJIENOS, ęhięago, III

i*AUJIEN V-ACMJb. Telepbotu
ST. LOUIS, MO. — Wendell \VJllkie veda paradą.

įįįįi

misa ras F. Abekas, sustiprinti

šią dvasią. Kaip išrodo, tai ir 
tavorščiui Abekui vargiai kas 
pavyko pagelbėti savo 
jonų nelaimėse.

pa ra p i-

A. Vasiliausko 
Koncertas Pavyko 
Neblogai

Koncertu rengė Pittsburgho 
Jaunųjų Lietuvių Dr-ja

■ 
m
M
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čia matome, kad gimdymo 
kontrolės klausime nulemia gy
venimo aplinkybes, o ne doros 
mokslas.

Garsus Amerikos Romos ka
talikų rašytojas kun. Francis V. 
Talbot, redaktorius Jėzuitų lai
kraščio “America”, aprobavo, 
kad Romos katalikų Amerikoj 
dabar jau turėtų būti ne virš 
20 milijonų, o virš 60 milijonų, 
tai yra veik pusę visų Amerikos 
gyventojų. Pągal kun. Talboto 
aprokavimą, Jungtinėse Valsty
bėse Romos katalikų butų per 
60 milijonų, jei visi atkeliavu
sieji ateiviai Romos katalikai 
butų patys likę, ištikimi katali
kai ir jei jie butų išlaikę savo 
vaikus išt.kiniais katalikais.

Galų gale ir matome, kaip se
kasi Romos katalikų bažnyčiai 
užkariauti Jungtines Valstybes.

Taigi kas užkariaus Ameriką? 
Niekas, nei Berlynas, nei Mas-

3
Tel. VICTORY 1272

DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

EGG .............................. $6.00
NUT ............................... $6.00
LUMP ..................   $6.25
MINE RUN ...............  $5.75

STOKER Screenings $5.25
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir priemiesčiuose.

IKK:
kOL—m.

Tel. ARDMORE 6975

KAS UŽKARIAUS AMERIKĄ

i | Romos katalikai labiau pasižy
mi, negu protestantai.

Nbo Kėniai yra gerai žinoma, kva, nei Roma. Amerika liks to- 
kad gyventojų prieauglis mies
tuose j ra žymiai mažesnis, ne-

Vieniems iš skaitytojų’ šio metimų esą ypač daug dėl mai- 
straipsnio antraštė pasirodys Šytų moterysčių. Kaip patys Ro- 
baisi, o kitiems kvaila. Mat, via- mos katalikų vadai aprokuoja, 
ni ir kiti pamanys, kad aš čia tai per nuo bažnyčios atsimeti- 
išvedžiosiu apie tai, kad Ameri
ka gali užkariauti taip vadina
ma ašis: Vokietija, Italija ir 
Japonija, prie kurių gal dar pri
sidės ir Sovietų Rusija.

Kad minėtų kraštų diktato
riams Amerika yra kaulas gerk
lėje, tai 
merikos 
Hitleris

' kia, kokia yra, ir ji progresuos 
savotišku keliu. O tas jos ke
lias yra patinkamas visiems 
pažangiems piliečiams. Kiek 
musų menkos jėgos leidžia, pri
sidėkime prie Amerikos palai
kymo lame kelyje, kad ji iš- 

progresuotų taip,

sitiko taip, kad Komos katalikų 
daugiausia susigrūdo į miestus, 
o protestantai apsigyveno u-j 
kiliose. Gyventojų prieauglio 
žvilgsniu protestantai stovi pa- - mintingai
togeshese pozicijose, negu Re- l<alP kad iki šiol progresavo.
iii oš katalikai. ' —Agnostikas

Ant Real Estate

l-mų ir 2-rų morgičių
Peters Bros, and Co

1647 VVEST 47th STREET

mus pralaimi daugiau, negu lai
mi per atsivertimus.

Gimimo kontrolės klausime 
Romos katalikai nestovi geriau

UŽEIKITE PAS 
PETE YOUNG 

Nnrys: 271 Am. Lęgion Post.. 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

SCHLITZ AIUS 
82nd ir Kėan Avenue 

prieš Tautišku kaoinių vartus) 
WILL0W SPRINGS, ILL.

mūm

faktas. Juk jei ne Ą- 
pagalba Anglijai, tai 
jau butų seniai parsl- 
Churchillą, Amerikos 
ir Amerikos visokerio*

imant visus Amerikos gyvento
jus, tame dalyke Romos katali
kai stovi prasčiau.

1910 metų cenzus rodo, kad

Spausdinam
lOC ;

ouz25c

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI 

••’-KURTENUS SU

Gųpsų
Ef-RU CURTAIN DYE

Rentals
•,. i MONTHS

»5
Rentai Applied on Purchase

WAGNER 
Typewriter Sales and Service 

- 3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

turim Skelbiasi Naujienos*

PATTERN BOOK

S. S. PITTSBURG1T, Pa* -- 
Spalių 13 d. Lietuvių Piliečių 
svetainėje Pittsburgho Jaunieji 
Lietuviai buvo surengę koncer
tą Aleksdndrui Vasiliauskui iš 
Brooklyno. Programą pildė, ša
lę Vasiliausko, ir vietinių jaiv 
nuolių meninės spėkos.

Apie dainininko Vasiliausko 
dainavimą reikia pasakyti tas, 
kad jisai savo užduotį atliko 
labai gerai. Vietiniai irgi pasi
rodė gana gerai, išimant “me
džiotojus” — vienveiksmę ko
mediją, kuri buvo, galima sa
kyti, kaip ir* be prasmės ir nie
ko nėatVaizdavo. Publikos bu
vo gana diiug, bet galėjo būti 
ir daugiau. Gal publikos šiek 
tiek nubaidė nevykęs ant įžan
gos tikietų pažymėjimas “Semi- 
Forinal”. Mat, kai kurios mo
terys, pamatę, kad reikia apsi
rengti vakarinėm suknelėm, 
nenorėjo eiti į koncertą.

Tačiau pasirodė, kad Pitts
burgho publika visai nepaisė 
tos “semi-formal” pažymėtos 
taisyklės. Niekas nebuvo su 
“semi-formal”* išskiriant pro
gramų dalyvius.

Po koncerto buvo šokiai.
Buvo atspausdintas ir vaka

ro programas darkyta lietuviš
ka kalba, kas neteikia jokios 
garbės Pittsburgho Jauniesiems 
Lietuviams. Tas ypač neatleisti
na dėl tos priežasties, kad dau
guma tų jaunuolių yra pamo
kinti iš Lietuvos ir gražiai var
toja lietuvių kalbą ir taisiklin- 
gai lietuviškai rašo. Bet jų pa
rengimo programas buvo “ne- 
gramatnas”. Gal būt, kad tai ne 
draugijos kaltė.

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

SLA. 3-čio Apskričio 
Jubiliejinis 
Bankietas

Spalių 27 d. LMD svetainėje 
įvyksta SLA 3-čio apskričio 25 
metų jubiliejinis bankietas, į 
kurį yra kviečiama Pildomoji 
Taryba ir pastoviųjų komisijų 
nariai kaipo garbės svečiai.

' Koredp.

orlaiviai 
pa karinė medžiaga padarė tą, 
kad Hitleris į Angliją atkando 
dantis. Anglija ne tik atsilaikys 
prieš Hitlerį, o ir nugalės jį. 
Ašis be Hitlerio, yra it biblijinis 
Samsonas be plaukų. '

Kaip dabar dalykai stovi, tai 
išrodo, kad ašis ne tik Ameri
kos neužkariaus, o nieko nepa
darys nė Anglijai.

Bet tautas galima užkariauti 
ne vien karinėmis jėgomis, ša
lia karinių ųžkariąvirnų yi^ dar 
ir kitokių’ Ir . yra tas ' kįtokš 
ambicingas Užkariautoj a s, ku rs 
nuo seniai ne tik planuoją, o ir 
dirba, kad Ameriką užkariavus. 
Ir tikisi tą padaryti, 'nes-.tani 
esąs gautas pažadas net is dan
gaus. Girdi, pasauly j e turi a tsi- 
tikti pagal pareiškimą: vienas 
piemuo, viena avidė.

Dabar ir aišku, kas taikosi 
užkariauti Ameriką. Tai yra 
Romos katalikų bažnyčia. Ame
rikos Romos katalikų vadui 
nuo seniai drąsiai kalba apie 
Jungtinių Valstybių sukataliki- 
nimą. Ir nurodo, kokie šio kra
što gyvenimo reiškiniai gelbsti 
Romos katalikų bažnyčiai eiti 
prie tikslo. Girdi, Romos kata
likų bažnyčia esanti kur kas di
desnė, negu bet kuri iš didžiųjų 
protestantiškų bažnyčių. Romos 
katalikai esą labiau organizuo
ti ir disciplinuoti, negu protes
tantai. Protestantai nesudarą 
atsparos dėl savo didelio susi
skaldymo į sektas. Protestantų 
dvasiškija nesipriešinanti divor- 
sams ir gimdymo kontrolei. To
dėl Romos katalikų prieauglis 
esąs kur kas didesnis, negu pro
testantų. A Romos katalikai kas 
metai didėją skaičiumi ir stip- 
rėją visose Amerikos gyvenimo 
srityse: politikoje, pramonėje, 
bizniuose, apšvietoj ir t.t.

šitokius dalykus turint galvo
je galima butų sakyti, kad Ro
mos katalikų bažnyčia Jungti
nėse Valstybėse iš tikrųjų šuo
liais eina pirmyn. Tačiau, nors 
tiesa, kad Romos katalikų baž
nyčia turi stambių pliusų, ji tu
ri ir didėlių minusų. Tuos mi 
nusus pripažįsta ir patys Romos 
katalikų vadai. Romos katalikų 
vadai skelbia, kad atsivertimų 
kasmet turi apie '63,000. Bet iš 
kitos pusės yra prlpažįstatna 
skaitlingi nuo Romos katalikų 

| bažnyčios atsimetimai. Tų atsi

imi! jonai mažiau, negu jų buvo 
1930 metais. Taip įvyko dėl 
gimdymo sumažėjimo. O kaip 
sykis gimdymai sumažėjo tose 
valstybėse, kur daugiausia yra 
Romos katalikų, kaip va: Mas- 
sacbusetts, New York, Connect- 
icut, Rhoje IsĮąnd, Illinois. O 
grynai protestantiškose valsty
bėse: Virginią, West Virginia, 
North Carolina, Kentucky,. Teu- 
nessee, tai gimdymų yra tiek, 
kad jei iš ten gyventojų dalis 
neiškęliautų j diclSniesčlus, tai 
Jose protestantiškose .vąlstybešė 
gyvęn toj ų J skaičius pasidyigii 
IiiniŲ pėr 3b. metų. 7

- Todėl' ir išeina, kad apakti 
tai imant, gimdymo koptrolį

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

MADOS

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su Čigone.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Stre,^ 

CHICAGO. ILLINOIS 
Tel. Canal 8500
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Loan Ass’n

No. 4509—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattėrn Dept, 1799 
So. Halsted St, Chicago, DL

r >
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NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings
RAŠTINE

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

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

NAUJIENOS Pattem Dep*. 
17» S. Halsted St, CMeag* DL

..M
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

u, ....... ........... ..... ..,

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chieago
$8.00 per year in Chieago
3c per cppy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Karas ir sąžinė
Demokratinėse šalyse yra atleidžiami nuo pareigos 

ginti savo tėvynę su ginklu rankose tie žmonės, kuriems 
draudžia lieti kraujų jų religiniai įsitikinimai. Valdžia 
nenori vartoti prievartą prieš tų žmonių sąžinę, nes ji 
mano, kad tai butų žiauru, o naudos iš tokių kareivių 
vistiek butų nedaug. Diktatūros šitokių išimčių “sąži
ningiems karo priešams” nedaro.

Anglijoje tie žmonės, kurie atsisako vartoti ginklą, 
yra kvočiami tam tikruose teismuose. Jeigu teismas pri
pažįsta, kad jie nėra apsimetėliai, tai valdžią neverčia 
jų kariauti, bet ji reikalauja, kad jie kitokiu budu at
liktų savo pareigą kraštui: tarnaudami ligoninėse, ga
mindami arba pristatydami maistą kariuomenei ir pan.

Amerikos įstatymas apie naujokų ėmimą armijon 
taip pat pripažįsta teisę “sąžiningiems karo priešams” 
reikalauti paliuosavimo nuo karo prievolės. Nuo jos yra 
paliuosuojami, be to, visi dvasininkai ir dvasinių semi
narijų mokiniai.

Tai, rodos, jau gana liberališkas, net beveik per
daug liberališkas įstatymas. Tačiau kai kuriems žmo
nėms nepakanka ir to. Vienoje teologijos seminarijoje 
New Yorke 20 studentų atsisakė registruotis. Registra
cija, kaip visi žino, dar nereiškia, kad kiekvienas, kuris 
užsiregistruoja, jau yra paimamas į kariuomenę. Iš 16 
ar 17 milionų registrantų kariuomenėje teks tarnauti 
ne daugiau, kaip kokiems penkiems milionams. Kiti vi
sai nebus saukiami, o apie dvasinių seminarijų moki
nius, kaip minėjome,Tjau iš anksto yra numatyta, kad 
jiems eiti į armiją nereikės. Bet tie seminaristai nutarė 
nesiregistrupti I

Šituo pasipriešinimu įstatymui, kurį išleido kongre
sas, jie, matyt, norėjo pareikšti savo “protestą prieš ka
rą”. Tačiau toks protestas neturi prasmės. Jisai yra at
kreiptas ne prieš kąrą, kadangi į karą jų niekas neketi
no siųsti, o prieš įstatymą, prieš valdžią. U? tokį pasi
priešinimą jie bus nubausti — ir niekam iš, to naudos 
nebus.

Pacifizmas, kuris eina iki tokių kraštutinybių, pats 
save diskredituoja.

“Ašies” žygiai Balkanuose
Pranešimai iš Cairo, Ęgypto, sako, kad “ašies” 

partneriai pastatė eilę reikalavimų Graikijai: kad ji 
nutrauktų ekonominius ryšius su Anglija, atiduotų dve
jetą sklypų žemės italams ir bulgarams, leistų Vokieti
jai ir Italijai vartoti kai kurias savo oro bazes ir suda
rytų palankią “ašiai” vyriausybę, pašalindama savo ka-: 
ralių ir dabartinę savo valdžią.

Tie pranešimai dąr nėra patvirtinti, bet viso pasau
lio spauda juos kartoja ir svąrsto, kaip tikrą faktą, Tuo 
pačių Jąiku eina gaudai, kad Vokietija ir Italija grasi
na Turkijai, jeigu ji neatsisakys nuo sąjungos su ang
lais. Prąhešąma, kąd Vokietija pasirašė naują prekybos 
sutartį su Jugoslavija, o Mussolini vykstąs į Fiume, prie 
Jugoslavijos sienos. Vyriausias nacių Gestapo (polici
jos) viršininkas Himmler nukeliavo į Ispaniją.

Tokiu budu naciai ir fašistai veda smarkią diploma
tinę kampaniją, paremtą grąsininmais ginklu, įvairiose 
pietų Europos ir Mažosios Azijos šalyse. Bet vyriausios 
jų pastangos yra kreipiamos į Balkanus. Atrodo, kad 
čia jie koncentruoja sąvo jėgas, ir iš čia, įur būt, prasi
dės svarbiausieji “ašies” žygiai, suplanuoti ateinančiai 
žiemai. Jei Balkanai pasiduos arba bus užkariauti, tai 
Hitleris galės siųsti pagalbą fašistams Afrikoje, kur 
Mussolinio pulkam8 iki šiol sekėsi nekaip, ir spausti 
Turkiją, verčiant ją netrukdyti “ašies” skverbimosi į 
Syriją, Mesopotamiją ir Persiją.

Graikija turi Anglijos garantiją, bet ąr Anglija 
stengs ją apginti, kuomet jai pačiai tenka saugoti sąvp 
salas, kurias naciai be paliovos bombarduoja? Turkai 
irgi yra Anglijos draugai, bet jie bijo rusų, o rusai bijo 
Hitlerio.

Kitas pavojaus punktas Anglijai tai — Ispanija, 
kurioje vis labiau stiprėja “falangistų" (hitleriškų fa
šistų) įtaka. Jeigu gen. Franco stotų į talką Vokietijai 
ir Italijai, tai butų kebli anglų padėtis Gibraltare, ku
rta kontroliuoja “vartus” j Viduržemio jurą. Kokią

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ....................... ........ $8.00
Pusei metų ............   4.00
Trims mėnesiams .... ............. 2.00
Dviem mėnesiams .............. 1.50
Vienam mėnesiui .... .................. 75

Chieagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei ..........................   18c
Mėnesiui ................................ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ...........   $5.00
Pusei metų ............    2.75
Trims mėnesiams ................. 1.50
Dviem mėnesiams .............. 1.00
Vienam mėnesiui ...................... 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......-__ ~__ _____  $8.00
Pusei metų ......    4.00
Trims mėnesiams ................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“TREČIOSIOS” PARTIJOS

Amerikoje yra giliąi įsigyve
nusi dviejų pąrtijų sistema. Bu
vo daroma daug pastangų tą 
sistemą pakeisti, įvedant į val
džią trečią partiją, bet tos pa
stangos iki šiol neturėjo pasi
sekimo. Ilgiausiai ir nuosakiau
siai šitą kryptim darbavosi so* 
cialistąi, kurie vienu laiku, po 
Dėbso vadovybe, jau buvo pa
siekę beveik mihouo balsų pre
zidento rinkimuose. Ęet socia
listinį judėjimą sųskaĮde po pa
saulio karo bolševizmas ir dar 
labiau jį susilpnino sektantiš
ka Normano Thomaso taktika.

Kita grupė, kuri bandė įs
teigti stiprią trečią partiją, bu
vo Theodoro Roosevelto vado
vaujami “progresistai” (Bull 
Moose). Jiems pavyko 1912 m. 
suskaldyti republikonų partiją, 
bet vėliau jie sugrįžo pas re- 
publikonųs, ir vėl paliko tik
tai dvi didelės partijos. Paskui, 
1924 m. atskilo nuo republiko
nų La Follette’as. Jo kandida
tūrą rėmė geležinkelių darbi
ninku brolijos ir socialistų par
tija, Tačiau jisai gavo daugu
mą balsų tiktai Wisconsine.

Šiemet jokios Stipresnės “tre
čiosios” partijos nebėrą. Demo
kratiniai socialistai atsisakė 
remti Thomasą, todėl Spcialist 
Party sugebėjo pastatyti savo 
kandidatą j prezidentus tiktai 
30 valstijų. Komunistai stovi 
dar prasčiau: Browderio vardas 
bus tiktai 22 valstijų balotuose, 
nes 13 valstijų komunistų są
rašą atmetė, o 10-j e valstijų 
komunistai savo kandidato vi- 
sai nestatė.

Kai kuriose valstijose bus 
ant baloto dąr senosios Spcia
list Labor partijos ir Prohibici- 
jos partijos kandidatai. Bet tai 
mažos grupelės, kurios nacio
naliniuose rinkimuose iš viso 
neturi reikšmės.

Įdomu, kad Amerikoje nėra 
religinių partijų — katalikų ar
ba protestonų. Tų tikybų žmo
nės jaučiasi galį laimėti Jau- 
giąu, prisidėdami prie demo
kratų arba republikonų, ne kaip 
organizuodami savo atskiras
partijas. Net f asistuojantis kun. 
Coughlin su savo “socialinio 
teisingumo” partija neturi drą
sos prezidento rinkimuose sta
tyti savo sąrašo.

“VIENYBE” VĖL PER
ORGANIZUOJAMA

Brooklyno tautininkų laik
raštis “Vienybė” vėl pereina į 
kitas rankas. -‘Sandara” rąšp/ 
kad spalio 11 d. buvo “Vien,” 
leidėjų susirinkimas, kuriame: 
rezignavo visas iki šiol buvęs 
p. Trečioko vadovaujamas di- 
rektoriatas.

“Vieton jo išrinkta nauja 
‘Vienybes’ leidėjų valdyba, į 
kurią įeiną šie asmenys: ApĮ. 
Mikalauskas, A. S. Trečiokas, 
Liet. Radip Dr-jos dir. Juo
zas Ginkus, D. Kltaga, teisė
jas W. F. Laukaitis iš BaĮti- 
morės, Jokųbaitis iš L.
ir Juozas Tysliava, iš N. ¥/’
Naujos bendrovės prezidentu 

esąs išrinktas p. Mikalauskas, 
o laikraštį redaguoti esąs pa
kviestas p, TysUąva.

ĮSIKANDO
-" ■ i« w

“Tęvypės” redaktorius įsi
kando “tarkuoti“ SLA organo
puslapiuose vice-prezidentą, p
J. K. Maž»ktaL Kiekvįenąme Jurgelionis jį įdėjo su visomis
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kvailystę anąmet Anglija darė, leisdama fašistams sy* 
triuškinti Ispanijos respublikų!

Balkąnąi šioje valąndojė ’darpsi kovos ęentrąs, Buy-r 
ku įsivaizduoti, kaip Anglija galės čia agresorius sy- 
stabdyti. Jos vilčiai, kad jai padės rusai (jeigu tokįų 
viltį ji dar turi), yra labai mažai pagrindo, kadangi 
Ita šernai virto .

numeryje j įsai rąšo apie jo ta
riamą “nepatriptiškųmą”, ir kai 
kurios §LA kuopos, tais rašy
mais sukurstytos, jaiį kelįa> pro
testus ir siunčia p, Mažokuos 
adresu aštrius pasmerkimus, 
kuriuos Kl. Jurgelionis irgi de* 
da “Tėvynėje”.

Pereitos savaitės SLA orga
no numeryje redaktorius para* 
še apie SLA vice-prezidentą 
taip:

”Kądą didžiausios Ameri
kos lietuvių organizacijos 
viceprezidentas gali viešai 
pareikšti, kąd Lietuvos oku
pantų valdžia panaikino ‘BU
VUSĮ’ Lietuvos konsulatą A- 
merikoj ir kad todėl atliki
mas reikalų su Lietuvos TEI
SĖTU konsulu butų nelega- 
lis, ką-gi tas reiškia, jeigu 
ne didžiausią paniekinimą vi
sų lietuvių tautinių jausmų, 
aspiracijų ir vilčių? Tas tą 
reiškia, o taipgi reiškia, kad 
lietuviai, kurių didžiausios 
organizacijos viršininkai taip 
kalba ir taip elgiasi, nepasi
rodo vertais nei laisvės nei
Amerikos valdžios užtarimo. 
Tokiais žodžiais ir tokiu el
gesiu, kol tas nebus atitaisy
ta, juoda dėmė pasiliks uždė
ta ant visų Amerikos lietu
vių.”
Šitaip kalba oficialia organas 

apie viršininką organizacijos, 
kuri tą organą leidžia! Tokii. 
dalykų dar, tur būt, niekur ki
tur pasaulyje nėra matyta. “Tė
vynė”, beje, jau ne pirmu kar
tu taip elgiasi. Pereitą pavasa
rį jos špaltose buvo “varomi 
per šerengą” kiti Pild. Tarybos 
nardai, daugiausia iždininkas K- 
Gugis. > j/

Iš šalies žiūrint, sunku spręs
ti, ar yra teisingi tie kaltinimai, 
kuriuos Kl. Jurgelionis skelbia 
prieš vice-prezidentą Mažukną 
(jau ir “broliu” jo nevadinda
mas). Bet jeigu jie ir butų tei
singi, tai ar , redaktoriaus kom
petencijoje yra teisti organiza
cijos viršininką?

Antra vertus, jeigu p. Mažuk- 
na yra taip sunkiai nusidėjęs, 
kaip apie jį kąlba SLA organas,
tai kodėl tyli Pildomoji Tary
ba? Viena iš dviejų: arba vice
prezidentas yra nusikaltęs ir 
privalo būti patrauktas atsako
mybėn ir nubaustas pagal SLA 
konstitupiją — arba, jeigu jisai 
nėra nusikaltęs, tai “Tėvynės” 
redaktorius plėšia jo garbę, 
kaipo asmens ir kaipo organi
zacijos viršininko, ką SLA įsta
tai griežtai draudžia.

Pąliktį šitą dalyką taip, kaip 
jisai dabar yra traktuojamas 
“Tėvynėje”, neištirtai) t, ar viep- 
prezidentas Mąžukua yra tei
singai ąr neteisingai kaltina^ 
mas, — nebegalima.

Mums nuostabu, kad Pildo- 
moji Tarybų dar iki šiol nėra 
pieko dąriųsi šituo reikalu. Ka- 
daugi tas incidentas, apie kurį 
(‘Tėvynė” rašo, atsitiko PEdp- 
pios Tarybos suvažiavime ir ji 
praleido jį tylėjimu, tai, rodps, 
reikėtų spręsti, kad taip blogai 
nebuvo, kajp orgaųo redakto
rius kad pąsakoja. Bet dalykas 
dabar yra iškeltas viešumon iv 
pastatytas tokioje šviesoje, ką<į 
ir SLA nariai, ir plačioji visuo
menė turi teisę žinoti, kas te
nai iš tiesų įvyko.

Savaite anksčiau, beje, “Tė* 
vynes” redakcijos pastabų 
“krepšyje” buvo atspausdintas 
p. J. K. Mažuknos atsakymas į 
redaktoriaus priekaištus. 1^1,

grąmądškomb autoriaus klai
domis, tikslu pastatyti jį skai
tytojų pajuokai ir paskui — 
'■sukritikuoti”, Uždavinys ne
sunkus, nes p. Mažuknos raš
tas tikrai nebuvo literatūros 
kūrinys. Bet sakyti, kad tas 
vice-prezideųto raš.nys patvir
tina daromus jam kaltinimus, 
yra perdaug. Tikrumoje tai 
Jurgelionis kalbą apie vieną 
dalykų, O Mažukną apie kitą. 
Pastarasis sakp, kad dabartį- 
hiai Lietuvos valdovai “panaį- 
kino” jLietuvos konsulatą Am. 
Jungtinėse Valstijose — ir to
dėl per ji nebegalima išmokėti 
pinigų žmogui, gyvenančiam

St. Mišįikas-žiemys.

Sovietu PjlitikaJĮalkanuose
I.

Savo laiku tilpo “Naujienose” 
gan ilgas straipsnis apie Rumu
niją, kurioje gan tamsiomis 
spalvomis nušviečiau šio krašto 
ateitį. Kaip kartas, baigiant 
“Naujienoms” tą straipsnį spau
sdinti, prasidėjo aktyvėti Ru
munijos kląusimas ir daugelis 
laul$ė greito subyrėjimo Rumu
nijos, vaduodamiesi mano til
pusių straipsniu, bet nesulaukė 
ir gal dargi apsivylė...

Nuo savo tame straipsnyje iš
reikštų minčių neatsisakau, nes 
ten pažymėtas dalykas, jog Ru
sija ipis Besarabiją ir Vengrija 
Transilvaniją, gi Bulgarija Do- 
bručą, iš dalies išsipildė. Besa
rabija jau vėl po rusais. Dobru- 
čo perdavimas bus įvykęs fak
tas, kuomet šis straipsnis pa
sieks skaitytojus, gi Transilva- 
nijos perdavimas gal užsitęs 
šiek tiek, bet neilgam jr gal ne
suklysiu pasakęs, jog šį straips
nį skaitant, gali ne tik Rumu
nija netekti visų minėtų pro
vincijų, bet dargi visai pražūti 
iš nepriklausomų valstybių tar
po.

Rumunijos byrėjimo procesas 
prasidėjęs su Besarabijos atida
vimu rusams tebevyksta ir var
gu jis sustos, iki ji galutinai ne
pražus, nes dabartinis jos nuo 
subyrėjimo sulaikymas ;va 
dirbtinus, savotiškas džiovinin
kui deguonio davimas, bet tai 
nei kiek negali ją išgelbėti nuo 
mirties.

Visa laimė ir nelaimė Rumu
nijos, jog Balkanuose šiandien 
susikryžiuoja trijų imperialisti
nių valstybių interesai, kurie 
vieni kitiems priešingi ir kurie 
visi trys nori Rumuniją palai
doti, bet kartu ir išlaikyti iki 
viena kuri nors viena negales 
pasinaudoti grobiu. Tomis tri
mis imperialistinėmis valstybė
mis yra Italija, Vokietija ir Ru
sija.

Italija gal ne tiek turi intere
sų Rumunijoje, kiek dalindamą 
Rumuniją nori įtikti kitiems 
Balkanų kraštams ir svetimu 
kailio pardavimu—įsigyti drau
gus.

Visos šios trys valstybės norį 
paimti Balkanus savon glpbon 
ir tup pat prieiti prie Dardane
lų, tos strateginiai ir ekonpmi- 
mai svarbios vietos Europoje, 
Kuri atidaro duris į platų pa
saulį, į kitus kontinentus ir iš 
kur galima grąsinti visiems ki
tiems.

Bet kaip Vokietija, kaip Ita-r 
lija, taip ir Rusija, nors šian
dien skaitosi bičiuliškomis, turi 
skirtingus tikslus ir kiekviena 
iš jų nori viena pasiimti viską.

Vuktatija, šiandien užimta ka
rų Angliją, veik negali jo^ 
fcįps rojėg vaidinti Balkanuose, 
išskiriant spaudimu į Vengriją 
ir prgšymų Italijps nekelti šię 
klausimo šiandien, Bet tokia 
Italija, kuri yra artimiausiai 
susirišus su Vokietija, gerai am 
pranta, kad Vokietija nenori 
šjąiidięn kelti Balkanų klausi
mo vien todėl, kad ji pati t:c- 
sipgįpi.ai negali jo sprendime 
dalyvauti. Bet takia Italija pnL 
JUai .žino, jog kuomet Vokietis 
ja y gąlėš dalyvauti _ Bąlkanų

Lietuvoje; o Jurgelionis daro iš 
to “išvadą”, kad Mažukna pri
pažįsta tuos Lietuvos valdovus 
“teisėtais”. Vienas kalba apie 
faktą, antras apie “nusistaty
mą”. Šitaip galima ginčytis kad 
ir iki suduos dienos, nepriei
nant prie susipratimo.

Bet tuo tarpu visam Susivie
nijimui, iš tiesų, uždedama 
“juoda dėmė”, skelbiant, kad 
tarpe jo viršininkų yra “Lietu
vos priešas”, kuomet kiti jo 
viršininkai, girdėję “baisius” 
ano viršininko žodžius, nieko 
iš jų nedaro. Argi tik vienam 
Jurgelioniui rupi lietuvių tau
tos garbė?

kas žino iki kur ji gali nueiti 
kilus Balkanų konfliktui.

Anglijos, laivynas jau šian
dien labai kritiškoje padėtyje 
Viduržemio juroje ir jam išėji
mas galimas tik vienas — mū
šio keliu arba per Dardanelus, 
patogiausias, arba per Suezo 
kanalą, kur pavojingiausia, nes 
gali pasilikti visas laivynas.

Šiandien Suezo kanalas karo 
laivams susisiekti — atkirstas, 
nes reikia atminti, jog Italija 
užėmė Somaliją ir tuo pat įsi
tvirtino gan plačiame ruože 
Raudonosios juros, atmenant, 
be to, kad ji gali kiekvieną mi
nutę užimti dar ir Prancūzijos 
Somaliją. Pradėjus iš Vidurže
mio juros judėti anglų karo lai
vynui Suezo kanalu, italai ne
pasigailėtų nuleisti ant pirmo 
karo laivo dargi su bombomis 
ii’ insėdais kelis orlaivius, kad 
jį nuskandinti ir tuo užkirsti, 
užkimšti kelią kitiems laivams. 
Be to, tokiu sąsiausiu pravesti 
karo laivyną, esant taip arti 
priešo oro laivyno bazėms, reiš
kia paaukoti didesnę laivyno 
dalį. O anglai turi atminti, kad 
prasmukti tai išsigelbėjusiai da
liai pro Bab ei Mandebo sąsiau 
rį taip pat riziginga, be nuo
stolių veik neįmanoma. Bend
rai, trumpai kalbant, Suezo ka
nalu negali išbėgti anglų karo 
laivynas iš Viduržemio juros ir 
jam lieka vien prasimušti tarp 
Sicilijos ir Prancūzijos koloni
jų, kas taip pat pavojinga, bet 
ne taip butų nuostolinga, kaip 
Suezo kanalu važiuojant.

O reikia atminti, kad anglų 
laivynas šioje Viduržemio dagy
je nemenkas ir jo taip lengvai 
anglai neatiduos ir reikalui e- 
sant neišsižadės provokacijos 
karo konfliktui Balkanuose iš
pusti jam kur nors atsiradus, 
kad ir mažame maštabe.

O kas tuomet? Tuomet atsi
rastų du frontai, ^kurių vokie
čiai visą laiką Lijojo ir kas dar 
tikriau prive/tų juos prie karo 
pralaimėjimo.

II.
Kaip karas Balkanuose gali 

išsiplėsti? Ir kokios jo gali bū
ti pasekmės? Kas gali į jį įsi
velti? Kcno koki tikslai ir ko
kio aktyvumo iš kiekvienos už- 
interesuotos valstybės galima 
laukti?

Tai pagrindiniai atsakymai 
Balkanų politikoje.

Jau straipsnio pradžioje sa
kiau, jog Balkanuose užintere- 
suotos trys imperialįtihės val
stybės, jei jau neskaityti Ang
lijos, kuri Balkanų klausimu 
užinteresuota netiesioginiai, nes 
Anglija, nors nemažiau užinte
resuota kaip anos trys valsty
bės Balkanų politika, vieninte
lė, kuri pasitenkintų, kad Bal
kanuose pasiliktų ta pat padė
tis kokia šiandien yra, o jei ir 
įvyktų kurios permainos, lai tik 
tarp pačių Balkanų valstybių, 
bet jos interesams priešingas 
kiekvienas vienos iš trijų kai
mynių galingų valstybių įsitvir
tinimas Balkanuose, kitais žo
džiais, ji priešinga Balkanų pa
vergimui, nes tuomet lygsvara, 
buvus Balkanuose, pražuvo ir 
betkoks lošimas užsibaigtų,

Todėl apie Angliją galima 
šiandieninėj Balkanų politikoje 
tik tiek kalbėti, kiek jie nori, 
kad pasiliktų čia “status quo” 
ir kaip tokia, pasyve, ji jokios 
rolės nevaidina iki Balkanų 
konfliktas nekilo, iki kita kini 
valstybe nepradėjo Balkanuosn.i 
nepaprastai smarkiai veržtis.

Svarbiausias Anglijos tikslas, 
jei jau kiltų Balkanų konflik
tas ir naujas perreformavimas 
— pradėti karą šioje vietoje, 
kad pasunkinti vokiečiams su 
italais ir išgelbėti tai, ką turi 
šalia Balkanų, būtent: Palesti
ną, Egiptą, Suezo kanalą.

(Bus daugiau)

klausimo sprendime, Italijai ga
li mažiausia tekti, nes Vokieti
ja geriau nusileis Rusijai, negu 
Italijai, nes jei Italija valdys, 
kąrą laimėjus, Suezo kanalą ir 
Dardanelus, Vokietija ne tik 
nieko negaus, bet ir pražus 
lygsvara, gi imperialistiniems 
kraštams svarbu, kad toje vie
toje, kur negali vienas paimli 
viską, butų užinteresuoti bent 
trys, tuomet galima daryti są
jungos, galima vienas kitą gąs
dinti ir šį tą laimėti.

Ir italai, puikiai pamokyti po 
praėjusio karo, kuomet iš San
tarvininkų veik nieko negavo 
už dalyvavimą kare, nutarė pa
sirūpinti iš anksto ir pasiimti 
kaip galint daugiau, kad taikos 
derybose, kokios jos bebūtų, ne
reiktų nieko iš savo sąjunginin
ko prašyti, bet pačiam jau tu
rėti viską ir laukinį, daugiausia 
vien gerus mainus padaryti, jei 
apsimoka, perleidžiant vieną ga
balą vienur ir už tai gaunant 
kitur didesnį ir patogesnį.

Ir todėl netenka stebėtis, jog 
nors vokiečiai maloniai žiuri į 
italų galimą konfliktą su Grai
kija, kad Graikijos užėmimu 
butų galima keblesnei! padčtin 
pastatyti anglų karo laivyną 
Rytinėje Viduržemio dalyje ir 
daugiau išplėsti karą prieš Egip
tą bei Suezo kanalą, tai visgi 
nepatenkinta iš kitos pusės ita
lų įsitvirtinimu šioje Vidurže
mio dalyje, kur jau ir taip prie 
pat Turkijos pakrančių, priešais 
Smirną, turi Dodakaneso salas 
iš kur gali tiesioginiai gręsti 
Turkijai, tuo pat ir Dardane
lams.

Maža to, Vokietija puikiai su
pranta, jog nepaprastas Italijos 
skverbimasis į Balkanus negali 
būti sutiktas maloniai iš Rusi
jos pusės, kas gali pakenkti 
ckonoininieins ašies santykiams 
su Rusija, kas šiandien tai]) 
svarbu ir kuo taip plačiai nau
dojasi Rusija,

Italija turi savo pusėje veik 
Pietų Sląviją, bet ji gali jai pa
sprukti, jei panslavizmo idėja, 
kurią skelbia Rusija, įgytų dau
giau politinės svarbos Balkanų 
slavų tarpe ir todėl nori Pietų 
Slaviją apsupti iš visų pusių i/ 
visai uždaryti, atkirsti nuo pa
saulio užimdama Graikiją ir 
tuo pat laiku grąsindama iš Al
banijos jr Adriatikos juros.

Maža to, Italija užimdama 
Graikiją, tuo pat prisiartina ne 
tik prie Dardanelų, bet ir ap
supa Bulgariją, kuriai išėjimą į 
Egėjos jurą turi atkirtus dabar^ 
tino Graikija, gi užėmus Grai
kiją, galimą su tuo išėjimu į 
jurą spekuliuoti ir už išėjimą į 
jurą patraukti savon pusėų 
Bulgariją. Maža to, tuomet Dar- 
dgprių klausimo sprepdiipe Ita
lija turėtų veik <lidesnį balt>ą, 
negu kuri kitų valstybė ir to
kia Rusija pasijustų vėl tarp 
žirklių ašmenų.

Vokietija visam tam planui 
pritartų, jei pasaulio politikoje 
šiandien butų tik vienas šitas 
klausimas. Bet kaip bebūtų, 
Šiandien reikia skaitytis su vi
somis galimybėmis ir reikia ne
pamiršti, jog Anglija pastatė 
ant kortos savo egzistenciją ir

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos. ...
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Renkamos žinios apie namus. — Nusavintos žemės. — 

Socialės globos įstaigos. — Pasiuntė Stalinui sveiki
nimo telegramą. — Savarankiški kenkėjai. — Sve
timų kalbų mokymas. — Už puspadžių primušimą 
mokama iki 15 litų. — Sudegė Židikų miesto centras. 
— ‘‘Naujojo gyvenimo” atstovai. — “Įamžinimas”. 
— Pašalpų reikalais. — Naujos kareivinės. — Gal
vijų skerdimo kontrolė.

(BIULETENIS No. 18) sunaudoti nusavintą iš dvąrinin-
. Sovietų Lietuvos komunalinio 
ūkio liaudies komisaras išleido 
įsakymą, kuriuo einant visuose 
pirmaeiliuose ir antraeiliuose 
miestuosė, o taip pat visuose 
miesteliuose, kuriuose yra vals
čiaus savivaldybės būstinės, vL 
sų namų savininkai ar valdyto
jai turi suteikti žinias apie na
mus. Žinios turėjo būti suteik
tos iki rugsėjo 30 dienos vie
tos burmistrams ir viršaičiams. 
Už žinių nesuteikimą, už pavė
luotą padavimą, arba už netei
singą ar netikslų tam tikslui 
skiriamų anketų užpildymą na
mų savininkai ar valdytojai 
“bus griežtai baudžiami”.

Komunalinio ūkio komisaras 
dabar renka tiktai žinias apie 
namus, grasindamas griežtomis 
bausmėmis. Surinkusi jai rei
kalingas žinias, sovietiškosios 
Lietuvos vyriausybė, matomai, 
paskelbs ir namų nacionaliza
ciją, kaip tai jau padaryta su 
žeme.

kų gyvą bei negyvą jnveiHorių. 
Jau trys mėnesiai praėjo, kaip 
vykdoma “žemės reforma”, o 
tiktai dabar susigriebta, jog ne
turima plano, kas veikti su nu
savintu turtu.

Iš kitų šaltinių patiriame, 
kad iki rugsėjo 21 d. soveho- 
zams sudaryti iš nusavintos že
mės palikta net 43,000 ha že
mės.

NAUJIENOS, Chicago, III.

NAUJIENŲ-ACME Telephott
CHICAGO. — Joe Louis, pasaulio kumštynių čeip- 

pioijąs, užsiregistruoja.

1
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Sovietų Lietuvos komisarų 

taryba paskelbė davinius apie 
nusavintas žemes. Iš 388 dvari
ninkų esą nusavinta 73,285 ha 
žemės su visais trobesiais, gyvu 
ir negyvu inventorium. Be to, 
iš 26,526 ūkininkų, turėjusių 
daugiau kaip 30 ha žemės, nu
savinta 559,913 ha žemes, įskai
tant į šį skaičių ir žemę, nusa
vintą iš dvarininkų.

nutarimas paveda žemes ūkio 
komisarui pateikti planą, kaip

— o —
Sovietų Lietuvos socialinio 

aprūpinimo komisarijatas per
ima savo žinion visą invalidų, 
senelių ir kitas socialės globos 
įstaigas, kurios ligšiol buvo lai
komos visuomeninių, tikybinių 
bei privačių organizacijų. Ko
misariato žinion pereina dar 
šios įstaigos ir fondai: socialės 
apsaugos departamentas, vals
tybinė pensijų .įstaiga, savival
dybių tarnautojų pensijų fon
das, draudimo nuo 
atsitikimų įstaigą, 
socialinio draudimo 
valstybinių įstaigų
savivaldybių laikomos įvairios 
socialinės globos įstaigos.

Komunistai savo mitinguose 
visur šūkauja, kad Nepriklauso
moje Lietuvoje nebuvę jokio 
socialinio draudimo. O štai kiek 
įstaigų rūpinosi socialiniu drau
dimu.

nelaimingų 
vyriausioji 
valdyba ir 
bei vietos

— o —
Sovietų Lietuvos aukščiau

sios tarybos prezidiumas pa
siuntė Stalinui sveikinimo tele
gramą, kaip pasakyta “Eltos” 
komunikate, “ryšium su ViL

PAULINA
RUSSIAN-TURKISH BATUS

• ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim, čia gausite Elektros 
Trytmentus, Ultra Violet Sunshine ir Infra Red Light Radiątions.

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W. 45th St. kamp. So. Paulina Street
Moterims Seredomis — Phone BOULEVARD 4552

NMIJIENO
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chieagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu; ,

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

niaus atgavimo metinėmis su
kaktuvėmis”, Telegramoje reiš 
kiama “gilus dėkingumas” už 
tai, kad Vilniaus išlaisvinimu 
įsikūnijo lietuvių tautos ilgai 
puoselėtos viltys ir ‘atstatytas 
pamintas teisingumas. To iau 
sakoma; “O išvadavus Lietuvą 
nuo plutokra tiškus valdžios ir 
įsijungus Lietuvos TSR į galin
gąją TSRS tautų šeimą, įvyko 
vienintelis teisingas Vilniaus 
klausimo išsprendimas, išreikš
tas Šukiu: ‘Tarybų Vilnius — 
Tarybų Lietuvai’.”

Galima Šukį papildyti kitu: 
Tarybų Lietuva — Tarybų Ru
sijai. Bet reikalas yra per rim
tas, kad galima butų pusi ten
kinti vienokiu ar kitokiu Šukiu. 
Tenka prisiminti, kad sutarti
mi, pagal kurią Nepriklausomo
ji Lietuva, atgavo sostinę Vil
nių, Sovietų Rusija taip pat pa
sižadėjo nesikišti į Lietuvos vi
daus reikalus. Tačiau nepaisant 
šio pasižadėjimo, raudonoji ar
mija okupavo Lietuvos valsty
bę. Išgamos Paleckio vadovau-

prezidiumas” vadina Lietuvos 
okupaciją “išvadavimu iš pluto- 
kratiškos -valdžios”.j-

Sovietų Lietuvos darbo komi
sariatas paskelbė pranešimą,

tūrių įsigėrusių darbininkų ir 
dviejų prižiuiėtojy. Matyt, tos 
griežtos drausmės ir nuoširdaus 
noro dirbti, kaip to norėtų dar
bo komisariatas, nedaug tėra,

Žinomuose Kauno “Saules” 
rūmuose atidaryta aštuntoji 
gimnazija. Kadangi visos patal
pos Kaune užimtos raudonųjų 
okupantų ir GPU agentų, tai 
“Saulės” rūmuose sugrusta net 
19'klasių. Tokiu budu ši gim
nazija busianti viena iš didžiau
sių gimnazijų Lietuvoje.

— o —
SSSR komisarų taryba priė

mė nutarimą dėl svetimų kalbų 
mokymo vidurinėse ir aukšto
siose sovietų mokyklose. Tuo 
nutarimu vienos iš svetimų kal
bų (vokiečių, anglų arba pran
cūzų) mokymas turi būti įves
tais ligi 1943 melų visose v.du- 
rinėsę federatyvinių respublikų 
mokyklose.

Įdomu pastebėti, kad Nepri
klausomos Lietuvos vidurinėse 
mokyklose visada buvo moko
ma vienos svetimos kalbos kai
po būtinos, ir ‘kitos — kaipo ne
privalomos. Maskoliškieji “kul- 
turtregercriąipp> tiktai iki 1943 
metų pas sąVe rengiasi įvesti 
vienos svetimos kalbos moky
mą.

Raudonikiuose, Seinų apskr., 
komjaunimas ir pionieriai su
rengė vakarą, kuriame buvo to
kia programa: Skaitytas refera
tas “Ką gero mums davė rau
donoji armija”, o paskum buvo 
deklamuotas eilėraštis “Sveti
mas dangus ’.

Aukščiausios tarybos prezi
diumo pirmininkas J. Paleckis 
išleido įsakymą, kuriuo pasky
rė komisiją “žuvusiųjų dėl Lie
tuvos darbo žmonių laisvės at
minimui įamžinti”. Komisijon 
įeina: R, Cvirka, R, Žefrenka ir 
J. Banaitis.

Tenka pasakyti, kad dėl “so
vietiškojo rojaus” nedaug žmo
nių tėrą žuvę, nes ir kovotojų 
nebūdavo, išskyrus kelis žydu
kus, ir Nepriklausomps Lietu
vos teismai buvo humaniški su 
nepriklausomybės duobkasiais. 
Jeigu butų buvę kitaip, tai dau
gelis sovietiškosios Lietuvos va- 
dų-vadukų dabar nesėdėtų ko- 
misarų-komisariukų vietose.

— 0 •—
Sovietų Lietuvos soc.abnio 

aprūpinimo komisariatas prane
ša piliečių žiniai, kad jie nevyk
tų iš provincijos į Kauną įvai
riais pensijų, pašalpų, darbo ir 
kitokiais panašiais reikalais. Jų

kad kareivinės buvo pastatytos 
kelis mėnesius anksčiau nekaip 
buvo numatyta.

— o —
Sovietų Lietuvos ūkiškoje 

spaudoje vis dar diskusuojamas 
klausimas apie griežtesnę galvi
jų skerdimo kontrolę. Nežiū
rint to, kad išleisti draudimai, 
už kurių peržengimą grasoma 
50,000 litų pabaudos ir 6 mėn. 
kalėjimo, vis dėlto ūkininkai, 
neturėdami saugumo dėl ryto
jaus, skerdžia gyvulius. Mies
tuose be specialaus leidimo ne
galima parduoti nei paršiuko, 
tad ten dar šiaip taip gyvulių 
prekyba esanti prižiūrima. Bet 
mažesniuose miesteliuose ir 
bažnytkaimiuose vis dar einąs 
masinis gyvulių skerdimas.

Todėl ke’.iamas klausimas, 
kad visi gyvuliai butų regis
truojami pas seniūnus arba vie
tos kompartiją, kurie leistų

atitinkamais leidimais. Taip pat 
apeliuojama į gyvulių savinin
kus, kurie “turėtų susiprasti”.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8216 S. Halsted tit. VICtory 49*5
Stogus, tinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome b<*t ka. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASB 
KAINOMIS 

.......................  pėda 2c 
........... . ... ......... — pėda IVžc

būti patenkinti, todėl, neturėda
mi lėšų, tokie piliečiai atsidprią 
sunkioje būklėje, kreipdamiesi 
pašalpų grįžti atgal ir panašiai.

Komisariatas praneša, kad-at
vykusioms iš provincijos pilie
čiams jokios pašalpos nebu* 
mokamos: nei pragyventi Kau

— o —
Rugsėjo 21 d. Prienuose rau

donajai armijai buvo perduotos 
naujai pastatytos kareivines. 
Versdami, dirbti darbininkus 
katorgininkų stachąnovl Skals 
metodais, okupantai pas ekč,

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG D1STANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
IIOLLYIVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, Iii.
v . .................

Garsinkitės “N-nose”

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

dabar ............. ....... ~ ,, $1.25
£3 Vertės Maleva .....—... $1.95 
Cedriniąi Postai (7 pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH.
Apskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI
ALBERT LUMBER

& SUPPLY CO.
3800 S. Western Avė.

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

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

A

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

savanaudiškus kenkėjus.” Pasi
rodo, kad savanaudiški kenkė
jai esą šie darbininkai: Damu- 
lis Apolinaras, Kutavičius Me
čius, Lasinskas Kazys ir Marti
šius Antanas, be to, baro virši
ninkas Andriuškevičius Stepas 
ir dešimtininkai Steiblys Jonas, 
visi iš Kauno. Šie baisus kenkė
jai trukdę kažkokiai komisijai 
įvertinti Vilijampolėje prie Ne
ries krantinės vykdomus sustip
rinimus, o priežiūros persona
las neteisingai vertinęs atliktus 
darbus. Visi šie nepaprasti nusi
dėjėliai esą atleisti iš darbo ir 
perduoti prokuratūrai. Visą pra
nešimą apie savanaudiškus ken
kėjus darbo komisariatas bai
gia tokiu ilgu pamokslu: “Dar
bo liaudies komisariatas ir at
eityje griežtai kovos su sabota
žu ir sauvalės veiksmais, trauk
damas nesąžiningus piktos va,- 
lios asmenis atsakomybėn ir 
skelbdamas jų pavardes spau
doje. Težino visa socialistinio 
krašto visuomene, kas yrą dar
bo kenkėjai musų atgimusiame 
krašte. Socializmo kūrybos dar
be turi būti griežta drausmė ir 
nuoširdus noras dirbti. Tik ta
da mes sukursime tikrą socia
lizmą, dėl kurio kovoja viso pa
saulio darbo žmones.”

— o —
Sovietų Lietuvoje nebegalint 

gauti odos, nepaprastai pasun
kėjo batsiuvių darbo sąlygos. 
Todėl ir už puspadžių primuši
mą dabar Lietuvoje mokama 
tarp 10 ir 15 litų. Bet dažniau
sia ir už tokią kainą negalima 
gauti odos.

—- o —
Rugpiučio mėn. sudegu? 

Židikų miesto centralinci daliai

viso sudegė 11 gyvenamų ir 12 
negyvenamų trobesių. Todėl 
žmonės gauna pakelti labai di
delį vargą. Nemažiau vargsta 
mokytojai ir moksleiviai, kurie 
yra priversti apsigyventi arti
mesniuose kaimuose ir kasdien 
eiti į miestelį. Nemaža žmonių, 
kurie buvo sumanę pasistaty
dinti naujus namus, nuo savo 
sumanymo atsisakė, nes neturi 
jokio tikrumo dėl rytojaus.

— o —
Raudondvaryje, Kauno aps., 

buvo žemes ūkio kooperatyvo 
steigiamasis susirinkimas. Į su
sirinkimą atėjo keli girti asme
nys, kurie pradėjo asmeniškus 
užpuldinėjimus ant paskirų as
menų. Tačiau patys ūkininkai 
apsidirbo su “naujojo gyveni
mo” atstovais ir juos iš susi
rinkimo išgrūdo.

— o —

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos 
i L ' ...  ■ ,< t .. •- , ,

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3^% LJž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Aut Namų 1 iki 20 pM.

reo
LOAN ASSOCIATlONoF Chicago

JU8TIN MACKIEVVICH, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Syb. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
TeL VIRginia 1141

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!
ir 

aukščiau
Dentures 
užsakymą

Mes gandiname 
gavę įspaudą ir 
ląipnjuotų Deptistų.

apskaičiavimas 
DYKAI.

tik 
nuo

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

Pataisymas $1.00

Uvvndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

Atdąra nuo 9 t. iki 3:30 v. v.—Subatomis nuo 9 r. iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė

Tel. Ląwn<|aje 2908 Tel. Mouroe 9251
30 N. Dearborn — State 9649

ROOM SOS ATDARĄ KASDIEN 9 iki S

Tėl. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausj »r 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
V y nai-Likieriai-Gėritpaį 

į visas mienb dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir HolĮywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

SVEIKATOS KLINIKAS

SuP 513.50
PRABUVIMAS $Cf| H f!
Ligoninėje .............. *QU,UU
RAUDONGYSL1V $.OC Hfl
Išėmimas ir Ligon, CU.UU
REUMATIZMAS Art
Greita Pageiba ....... C.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C1 flA
ir vaistai  -   ■ •!* V
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S, Kędzic Avė. Chicago

JACKSW1FT arcus
RYTINE KAIMO 

VALANDA
— iš stotien

UOLhth joan 
SAFE 4BOARD 

ONCS 
THĘ AURORA 

^PfcĘDS ON MER 
COURSE 
THH ANVARCnC.

KaMien nuo 6:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. 

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

Pįrmadtftnlaįs taipgi T:0Q 
yąl. vąkare.

valiausias 
muziką tT kitas įdomius 

yransllmiii
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AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS“

lives of purpose

By Joseph Bendler
U. of Pittsburgh, ’23

Lithuanian Room is unique 
ūse of linen as a wall cov- 
Weaving has always been

pleasure in here bringing 
you the words of the pro1-

PUBLISHED EVERY MONDAY MONDAY, OCTOBER 21, 1940 THE LITHUANIAN DAILY NEWS
NAUJIENOS ENGLISH SECT1ON STAFF 

F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

On October fourth 1940, the Li- Foreign Affairs. In describing his 
thuanian Class Room in the Ca- design Mr. Gudaitis writes: 
thedral of Learning of the Universi- 
ty of Pittburgh was formally open- 
ed. This room is a beautiful achieve- 
ment which expresscs Strength, 
Beauty, and Honesty.

“In conformity with the Univer
sity requirements, I tried with the 
present class room dimensions to 
give the room a Lithuanian cha- 
racter by employing Lithuanian or- 

! naments, none of the ornaments is 
i my invention or composition. Every- 
thing is drawn from authentic ma- 
terial which is to be found in the 
Čiurlonis Art Gallery at Kaunas.”

The description in the .program so 
well and exquisitely describes the 
Lithuanian Room and its spirit that 
I take 
before 
gram. 

j The 
i for its 
ering.

The plan of Nationality
Rooms is indeed a unique one. To 
quote Dr. John G. Bowman, Chan- 
cellor of the University of Pitts
burgh, “The doors of these class 
rooms open unto the beauty and 
dignity of periods and places where 
men have lived
and meaning. In craftmanship and 
design they tell a living story of 
civilization. They tell us what we 
have to be proud of in our com-1 
munity. The Lithuanian Classroom,1 
f°r Jnstancc_ telis a particu- the oUtstanding° handeraft to" Lithu-

ainian homes. For centuries Lithua
nian women have combined differ- 
ent shades of flaxen threads into 
intricate geometric patterns. They 
have dipped the natūrai linen 
threads in dyes made from the 
bark of birch and oak trees. The 
resulting- colors — cool greenish 
greys, soft clear beiges, oyster— 
vvhites — are lovely in their com- 
bination with the natūrai flax.

From thousands of sam.ples of 
vveaving in the Museum of Kaunas 
a committee of textile experts chose

Path of 
This design was so 

it de.picts the path 
heavens when the' 
over Lithuania in'Sjc and story of Franz

lariy vivid manner, that simplicity,1 
friendliness, and beauty are part 
of a great heritage for youth. Res- 
ponse in these rooms to design or 
eolor or thinking which reveal a 
moment of clear Vision in a people 
or in an individual, repeated day 
pfter day, sets in motion a habit 
for finer daily living. Those 
provide the setting for such 
ponse join with teachers and 
dents in the great adventure. 
cation,’’

The refreshing conccpt of a

k.

NAU.HENU-ACME THeoiu..
Naujasis Minnesotos senatorius John H. Bali, kurį gubernatorius paskyrė į 

žuvusio Lundecn vietą.

P T P 'M" "N" MYN’S Barn DanceA” A X A A A nr nthpr hnf.

SHARPS AND FLATS

who 
res- 
stu- 
edu-

class
room is the work of a young Li-' the design known as the 
thuanian decorator in Kaunas na
med Antanas Gudaitis. Mr. Gudaitis 
was one of seven artists to submit 
a design for the Lithuanian Room 
in an open competition sponsored in 
1936 by the Lithuanian Ministry of

the Birds”.
named because 
followed in the 
birds fly south 
the fall.

(To Be Continued)

PRESIDENT ROOSEVELT SINGNS DĖBT 
MORATORIUM FOR DRAFTIES

Covers Reni, Installments and Mortgages
A dėbt moratorium bill benefit- 

ing men drafted into the Army un- 
der the Selective Service 
signed in Washington by 
Roosevelt.

Law was 
President

ing men for compulsory training is 
Nov. 18, 30.000; Dec. 2, 60,000; 
Jan. 3, 60,000; Jan 15, 90,000; Feb.

160,000; March 5, 200,000; June 
200,000.

10,
115.

Bric- -Brač
by BRUNO RAY MATHEWS

From the Capital also 
ings that national draft officials are 
confident that so many young 
will volunteer that it probably 
be unnecessary to call out 
draft registrants to fili out the
contingent of 30,000, which the ar
my desires to start training Nov. 
18.

came tid-

men 
will 
any 
first

The Washington announcement 
eased the situation in Cook County 
and some scattered sections of 
nois, where registration far 
ceeded expectations. Drastic 
justments in local draft boards 
distriets mušt be made before 
registrants of those distriets

A matter of only a few days rė
mams and the date for PIRMYN’S 
“Blossom Time” will have arrived. 
The chorus and cast have been hard 
at work putting on the finishing 
touches and are now ready to put 
on a real show for all of PIRMYN’S 
friends.

sponsorod a recital at the Inter
national House, dravving a full 
house, including two score Liths, 
tho the affair had not been publi- 
eized among them!...Next affair 
is a Masquerade Bali at 316 No. 
Michigan on Novembcr 1 . .. Pirmyn 
presents “Blossom Time” at the So
kol Hali this Sunday, starting at 
3 p. m.... Judging from comments 
heard in praise of the first 
.performance Pirmyn will attract 
everybody you know in Chicago ... 
We recommend it for grand enter- 
tainment and suggcst that those who 
are planning to come only to the 
dance give themselves a treat by 
coming for the performance . ..

FRONT PAGE: The week’s big- 
gost story, as far as we Lithuani
ans were concerned, was the au- 
dience granted by Pres. Roosevelt to 
a Lithuanian delegation ... This was 
compos-ed of members of the threc 
Lith fąctions as they line up politi- 
cally, the Socialists, Catholics and 
Nationalists . .. We are informed by 
those supposedly in the know that 
the visit was arranged thru the in- 
tercession of Vic Sholis who is ve
ry chummy with F. D. R. — in fact 
our informant prediets that the 
former Bridgeporter and “Times” 
political editor wi!l be ap.pointed 
to Roosevelt’s secrotarial staff af
ter his reeleetion next month . .. 
The appointment was made for ten 
persons . . . The three fąctions sent 
three representatives each and 
Judge Zuris, considered impartial 
and nonpartisan, was the tenth ... 
An event likę this would have 
tempted One-Eyed Connelly. Gate 
Crasher DeLuxe, to strain his ticket- 
takei’ and guard dodging talents to 
the breaking .point. . . We wouldn’t 
know whether or not he would 
have succeeded, — būt Al Kumskis 
and Euphrosine
“They mušt have snuck in the back 
door,” one of the delegates remark- 

| ed to Chicago friends while com- 
is breach of propri- 

mo- 
and Glen Gray playing “I am an A-|ment to the delegation was when 
merican,” the Pied Piper has suc-Lhe overly nervous delegate who 
eumbed to this po.pular enthusi- preceded the others into the Presi- 
asm and is assidiously practicing Ljenfs chamber plunked himself 
the “Spirit of ’76”. Įdown into the chair next to the

chief executive’s desk before a 
campaign has|worci ha(j been spoken .. .

HEARTBEATS: Love is always 
interesting, intriguing .. . Būt when 
poets are smitten by the little man 
with the darts who drives them 
eternally to desperation (unless they 
•are u.n to the 1 
and own a rhyming dietionary) 
you can expect the sensational or

■ lašt week we mentioned all the 
people who had helped make PIR-

; a šučcess in one 
way or other, būt riegiected. to cite 
the chief in charge of the whole 
affair. We are sorry and wish to 
statė that a great measure of thė 
success of the Barn Dance was due 
to the time and work .put in by the 
sočiai chairman Christine Krisciun. Į „

—-M. T.. DOME pularizing “This is my country”; ety. . . . Another embarrassing

Naujos Gadynės 
Intermezzo

With the top-flight bands of the 
country going patriotic:—Russ Mor
gan featuring “What are you doing 
for Uncle Sam?” Fred Waring po-|menting on “thi

Mikužis did! . . .

LU.C
This beautiful Sigmund Romberg 

operetta, using as its theme the mu- 
Schubert, 

will be presented Oct. 27, at 3:00 
p. m. at the Sokol Hali, 2343 So. 
Kedzie Avė.

KNICKKNACKS: Bill Osmanski 
suffered a slight concussion at 
Wrighey Field during the game 
against the Detroit Lions lašt week 
būt is cheered by the thought that 
his was the only touchdown of the 
contest. . . Mrs. “Chuck” Apolskis 
(nee Ann Davis, Miss Lithuania 
at 1940 Auto Show) is offering her 
beauty shop for sale .. . Got any se- 
crets to share? .. . John Stalbus won 
$50 in a r’ecent fishing tournament 
when he landed the heaviest Crap- 
pie, 3 pounds 11 ounces, near Fox 
Lake . .. John Butvilas announces 
the birth of his firstborn, John on 
October 4 . . . Mother Stella and lit- 
tle Johnny are doing well' thank 
you.. . Announcements were printed 
by Uncle George Butvilas who was 
married just a few weeks ago...

YWCA Give Aid 
to Aliens

The presidential 
evidently confused the Colonel’s 
morning nevvspaper for Puccini’s 
“Madame Butterfly” is labeled an 
operetta:—both political .parties are 
singing “God Bless America” Ro- 
publicans are’ promising to vote 
Democratic and Dcmocrats are ral-

Valuable help to foreign born re- 
sidents with their alien registration 
papers is being given by the Indu-Schubert’s Unfinished Symphony, 

Cesar Franck’s D Minor Symphony, 
Debussy, 
all these 
favorites 
ternoon, 
at the 
Coupled 
refreshments, 1

. nic Interludė will >make the Annual 
, LUC Card1 Party one of the out- 
standing affairs this season. A s.pe- 
cial recording machine and ampli- 
fier, Idaned to the Club by the Wes- 
tern Advertising Agency, will re- 
produce the Musical Masterpieces 

■to perfection. If you enjoy good mu
sic, a pleasant game 
bunco, and appetizing 
—here’s an invitation 
hap.py to accept.

Ease Situation in County

JOHNNY FAIZA

Illi- 
ex- 
ad- 
and 
the 
can

At the Chicago headquarters of be given šeriai numbers, Paul G. 
the Illinois Selective Service De-' Armstrong, statė director of selec- 
partment it was announced that af-.tive Service, said. 
ter the actual drafting machinery
gets under way the War Depart- Cook County registrants can learn 
ment may call on draft boards to their numbers, Armstrong said. 
furnish eligible men by “.personai 
invitation”,

It may be nearly a week before

The three ty.pes of calls that may 
based on their special be macje Upon local draft boards for 

qualifications. as well as calling for eligible men were described today 
groups. Men thus honored by “invi- by Maj vietor Kleber, aide to Maj. 
tation” may decline the summons, Louis A. Boening,

One of the members of our cast 
is Johnny Faiza. He is the lucky • 
young man (Erkmann) who gets 
the hand of Kitzi (Christine Kriš
čiūnas) in marriage. And a very 
charming young couple they make, 
even though it is only make believe.

Tschaiko\Všky, Brahkns-—, 
and many other of yourpYing to the support of the GOP.

November 3 2:30 P~ M., OPera auditions opened on schedule 
Auditorium, and from 4 to 4:30 Sunday after- 

novelties and noon we were allowed to listen to 
this movei Sympho- ja non-.political competition.

tricks of the trade strial departnient of the Chicagb

will be bearei Sundąy af- Nevertheless the 1940 Metropolitan thereabouts ... That is why some of

Lithuanian 
with gifts,

of cards or 
refreshments 
you will be

the regularLašt '• Sunday, at 
monthly meeting hėld at Beliajus’ 
Stūdio, a new and very popular 
young ]ady was voted into mem- 
bership. She’s diligently worked 

j for the club not only as a pros- 
pective member, būt, immediately 
as a member accepted the respon- 
sibility of Club Corre&pondeht to 
“JAUNIMAS”. We vvelcome Miss 
Aldona Barr.

It seems as though everyone has 
his personai taste in music and we 
are reminded of the old story of 
two elderly ladies sitting at an op- 
en window at dusk. One was lis- 
tening to a church choir practicing 
aeross the way while the other was 
listening to the noise of th\ 
ets. The first one said:

crick-

it

“How
And the other answered—
“Yes, and they
with their hind

loudly they sing tonight!

tell me they do 
legs.”

tation” i 
if they so desire, and wait until' 
their order numbers are regularly 
called.

These were the high lights in to- 
day’s news of the progress of the 
new selective Service system, 
through which the United States; 
plans to have a formidable force of; 
trained men under arms before next 
summer.

assistant statė 
director of selective Service, 
Charge of Cook County.

Terrns of Moratorium

The moratorium measure provides 
that the courts mays suspend the 
operation of contracts, leases and 
other civil obligations of cOnscrip- 
ted men who are unable to continue 
payments out of their $30-a-month 
Service pay. Its principai provisions 
cover: rent, installment contracts 
and mortgages.

Evictions from dwellings rented 
by draftees will not be permitted 
where the rent is $80 a month or 
less a month. Installment-purchased 
goods may not be repossessed dur- 
ing the period of military Service 
unless the compulsory Service man 
agrees to such action. 
may not be foreclosed 
draftee is in Service.

If the predietion of
cials in WashingtOn bears fruit, it 
will be Dec. 2 before any calls are 
made among the 16,600,000 regis- 
trants. Secretary of War Henry L. 
Stimson’s present schedule for call

Have you ever seen Al Brazis 
in,blush? That was the treat that 

awaited the cast members at a re- 
cent cast rehearsal. In a very ani- 
mated love scene betvveen Bellabru- 
na and Schober, Genevieve Gied
raitis threw her arms around Al’s 

į neck, shouting “Aš myliu tave, aš 
į myJiu tave, 
j as far as
was caught unawares, much to the 
glee 
they 
that 
over

Young Women’s Christian Associa- 
tion at its Loop Center, 59 East 
Monroe Street, where each Thurs- 
day cvening specialists are on duty 
to assist with

BURNSLILLIAN ŠMOTELIS

these problems.

Harris of the board 
who has had years 
in helping new citi-

Mr. T. M. 
of cducation, 
of experience 
zens .prepare their papers, and Miss
Ethel Davis, industrial secretary 
at the Loop center \vith the mem
bers of her staff, are on hand each 
Thursday evehing from 6:30 to 
8:30 to answer questions and give 
Information as to procedures in- 
volved.

LITHUANIANS 
THEY ADE 900,000 
STPOMG OVED MEDE

Aldona Povilaitis 
tas joined the ranks of the N. G. 
newlyweds lašt Saturday in a pret- 
ty ceremony at a Marquettė Park 
church with members of N. G. ma- 
king up the bridal party. Good 
luck to you, Aldona and George!

Angeline Misevich will trip it up 
altar with Ray Kanušis Novem- 
30th and Adolph Ramashauskas 
convinced Frieda Krischunas to 
“I do” in January. This will

make the sixth wedding 
G’s. cu.pid has arranged in 
six months.

and George Sha-

Are They Eating Food, Wearing 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU? 
- - - - - - - - im n imu ratu m- - - - - - - -  

NAUJIENOS 
- - - - - - - - iKimiuiaios- - - - - - - -
Tbe WorW. Greataat Lithuaruan Daily

the 
ber 
has 
say

that Lillian šmotelis had 
with John Burns ... Lillian 
“Lulu” whose poetic contri- 
have graced the colunms of

Members who have been seleeted 
to work in eonneetion with 
LUC Press Relations Committee are:

Bernice Piliponis, “Draugas”
Helen Kungis and Birute Kremi- 
anas, “Leader”
Helen Slakis, “Sandara’’
Walter Pozer, “Vilnis”

the
that N. 
the pastThe first of these will be a ge

nėtai cajl, requesting a certain num- 
ber of men desired by the War 
Department from that group which 
will have been determined by a lot-| 
tery drawing in Washington as( 
“Class 1.” The second call wouldl 
request the induetion into Army 
Service of men whose question- 
naires show special qualifications 
and training for technical jobs. The 
third will be an “individual call*, 
for men of known qualifications, 
who may accept or reject the invi
tation to accept immediate Service.

Mėanwhile the local draft bdardš, 
sworn in and then given instruc- 
tions by Maj. Louis A. Boening, 
Cook County director of selective 
Service, went hunting for office 
space and clerical help. They were 
instructed to sėt themselves up in 
a public building or other free rent 
place where possible.

On instructions from Dr. Clar- 
ence Dykstra, national director ,x>f rican Giri)—With a spare moment. 
selective Service, announcement Al Brazis-—When he hadn’t just 
was made to draft boards to accept made the best buy of the season. 
registrations of all men who missed Joe Žukas—Having a heart throb.

’ Al, usually composed 
women are concerned,

of the other cast members, as 
shouted with laughter when 

streak of red crept slowly all 
Al’s face.

Helen Shebelis is now at home 
after spending some time at Bill- 
ings Memorial Hospital, where she 
underwent an eye operation to 
eure an injury she suffered while 
yet a young tot. The whole chorus 
wishes her a speedy recovery.

|THINGS YOU SELDOM SEE:
Johnny Rukstala—when he didn’t 

(want a mateh.
Christine Krisciun (the AU-Ame-

nj3$oimLmisw.ūBC*atiLNow that our “Ivd-Day 
has successfully come and gone we 
are directing all our energy to- 
wards a successful performance of 
“Pirates of Penzance”. Tickets are 

and life has be- 
of rehearsals.

Dance”

MARVELOUS LUSTER

With the kind cooperatibn of these 
members and the newspapėrs they 
represent, the activities of this or- 
ganization will be knbivn to all 
Chicago Lithuanians. This tnore ex- 
tensive contact with our elders will 
gradually enable us to inerease the 
seope of our activity \vhere some 
day we will assist not Only one 
student with a $150 grant būt Se
verai students each year—where 
we will have a pernaaneht “Home” 
and library for the mtiny volumes 
so kindly sent to us sOVėral yearš 
ago from Lithuania—where we can 
hold our Lithuanian clašses without 
interruptions from .public park em- 
ployees.

The members of the Press Rela- 
tions Committee, tnessengers of 
good will, will bė glad to accept 
the contributions And corrthients of 
its readers.

already on sale 
come a succession

And the Piper 
way as he pipes 
usual way with a hey-dey! 
down, derry down dey.

—PIED PIPER

is again 
his lay

on his 
in the 
derry-

Young Liths In Gary 
Arrange Dance

Brighton Park, were mar- 
the Sts. Joseph and Ann 

on October 5th and were

LUSTERTOAM Gms 
TEETH THE MOST

AND SPARKLE

her friends were not too surprised 
when they learned (much later, of 
course) 
eloped 

is the 
butions
this page many times in the past 
.. . Mr. and Mrs. Burns are now re- 
sidents of Riverside, California, and 
Lillian is in no way worried about 
the draft... You see, her Johnny 
is a sęrgeant already .. . Her Dad 
is a “Naujienos” employee .. . Ed- 
ward J. Nagle and Bernice Nichols, 
both of 
ried at 
church
to have returned from a Smoky 
Mountain honeymoon yesterday ... 
Wedding bells are štili ringing 
more loudly and more frequently 
among the “Naujos Gadynės” cho
rus members than in any other of 
our youth organizations ... George 
Shatas took unto himself Aldona 
Povilaitis two days ago and Ange
line Misevičius plans to tum her 
name in for a new one on Novem- 
ber 30th... In January, date not 
yet exact, Frieda Krisčiunas and 
Adolph Ramašauskas will open a 
joint account at a neighborhood 
grocery store ...

YOUTH: The LYS (Lithuanian 
Youth Society) recently held an
nual eleetions, eleeting Alfas Lan
kus president... Birutė (Bertha) 
Kremianis was reelected treasurer 
for a TENTH TERM!... The orga- 
nization is now beginning its tenth 
year... On October 12 the LYS

Reaches decay-ridden “Blind Spots” 
that ordinary pastas, powders . . .

even water ... may not enter
It’s here! The most delightfuUy difforent 
tooth pašte you evet heara of. When sSliva 
and brush touch the NE W fornrula Listerine 
Tooth Pašte, supercharged wlth Luster- 
Foam detergcut, it instantly Springs into 
an amazing bubble bath" that makos your 
mouth tingio with life. So fine it surgos into 
and eloans danger spots that ordinary den- 
tifrices may neveT even havereacbed. Cleans 
and polishos aroas where some cxpcrts say 
up to 98 % of docay starta.

Get the big 25/ tube, or better štili, tho 
double-slze 40/ tube containing more than 
W pound of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambert Pharmacal Oo.. St. Louis, Mo.

THI NBW fOKMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
The Saint Casimir Parish 

is arranging their first annual con- 
cert and dance at the St. Casimir’s 
Hali, 1390 West 15th Avenue, on 
October 27th. The program Will 
consist of a fėw American selėc- 
tions, two ėomedy skits and many 
Lithuanian folk songs.

Choir

draft offi

one of our members. It seėms that

Mortgages 
while the

rfigistrations of all men who missed 
Wednesday up to the date of the 
lottery in Washington when the or- APOLOGIES: 7 
der of draft calls will be deter
mined. Chicago; Saturday took the' After getting a sound verbai 
registrations of 233 who did not kp- lashing we hasten to do justice to 
pear Wednesday.

May we corigratulatė NAUJIE- 
NOS 6n its most succeSšful “Blitž- 
krieg”. H0w pleasant it vMUld be 
if all “Blitzkriegs” dould be found 
so delightful —VVenetta

The dance music will be played 
by Al Gordon’s orchestra. Everyone 
is urged to attend.

Adele VVareika



Pjrjnadien., Spalių Žl, 1040 NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Zs Politikos Lauko
repubukonai

Iš Lietuvių Republi- 
konų Komiteto 
Veiklos
Rengia Daug Masinių Mitingų

Marąuette Park parapijos svet. 
Visuose susirinkimuose geri 
kalbėtojai, programas ir dali
nama literatūra ypatingai vie
na bruošura iš 8-nių puslapių. 
Kiekvienam naudinga žinoti 
prie ko demokratai rengiasi.

Pirmininkas advokatas Olis 
atsiprašė iš susirinkimo, nes 
turėjo dalyvauti bankete J. C.

Praeitą trečiadienio vakare Norem’ui pagerbti.
La Šalie viešbutyje įvyko su
sirinkimas kolonijų atstovų. 
Cicero atstovauta skaitlingiau
siai su keturiais delegatais.

Mano Kad Rep. Laimės
P. Narvidas kaipo- padėjėjas 

užėmė vietą. Plačiai papasakojo
Buvo du nauji, A. Pocius ir įspūdžius iš savo atostogų—į 
W. Babitz. Pirmininkas A. Olis 10 dienų teko pervažiuoti ke-
plačiai raportavo apie sukimą
si viso aparato. Galutinai nu
statyta radio valandos. Pįrmas 
programas įvyko pereitą sek
madienį iš stoties WHFC. ir 
jau gauta keli pagirimai nuo 
pavienių piliečių. Per radio 
pranešimai eis ir toliau. Iš ko
lonijų susirinkimų — Bridge- 
portas jau atliktas. 23 dieną 
šio mėnesio Ciceroj, šv. Anta
no Parapijos svetainėj- 24 die
ną West Side, Meldaž ia svet. 
27 dieną Dariaus-Girėno svet. 
30 d. Roselande, parapijos sve
tainėj. 3 dieną lapkričio —

turias vastijas, Illinois, Io\va, 
Ohio ir S. Dakota. Visur geras 
atsinešimas į ropublikonus, y- 
patingai už Green į guberna
torius ir Brooks į senatorius, 
P. Narvido nuomone, jie lai
mės du prieš vieną.

Vieno ar kelių nuomonė nie
ko nereiškia. Laimėjimui rei
kia plačios publikos ir kaip 
ten nebūtų, permaina reikalin
ga, lokalių demokratų mašina 
turi boti sulaužyta. Kaip tik 
laikas ir proga 5 dieną lapkri
čio. Balintas didelis. Platus pa
sirinkimas. Kiekvienas pilietis

■V A UJIĖN V*AOMid a'clephoio
Vokiečių kareiviai, 'kuriuos anglai paėmė į nelaisvę. 

Tie kareiviai, matyli, buvo paruošti užkariavimui An
glijos.

ke, kad skyrimui nębus jo
kio reikalo, nes “Aš tebesu 
teisėtas mlnisteris Lietuvai ir 
kiek žinau, busiu juo dar il
gą laiką/*

& & &
Dabartiniu rnetu Mr. Nores

ni'as darbuojasi State Departa
mente, Wasįdngtone. Iki ateis 
tinkamas laikas jam grįžti Kau
nan, jis yra Lietuvos : reikalą 
skyriaus galva.

,. —Juozas Poška

Antanas Šideikis 
Labai Sunegalejo

MARQUETTE PABK. — La
bai nuoširdus naujienietis ir ta- 
verno biznierius p. Antanas ši
deikis, 2515 W. 68rd St. labai 
sunegalėjp, Vaikščioti įr valgy
ti gali, bet dirbti sunku. Gy
dytojai po visokių moksliškų 
ištyrimų pripažįsta pęraugštą 
kūno svorį, Man teko jį atlan
kyti asmeniškai kartu su Po
vilu Gailium, nuo 3201 S. Hal
sted St. Ta proga pp. šideikos 
užsirašė - “Naujienas”. Linkėtu 
na p. Antanui šideikiui grei
tai pasveikti. —VBA.

__________ ■ ._________ Į_

CLAS3IFIED ADS~1
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA STENOGRAFfi, 

baigusi High School. Turi suprasti 
“book-keeping’, ir mokėti lietuviš
kai. Box 2421, 1739 So. Halsted St.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. 2 suaugę. Reik virti. Nuosa
vas kambarys, gyvenimas vietoj ar 
kitur. Geri namai. $11. MIDway 
6781.

ŠEIMININKĖS, JEI REIKIA pi
nigų namų ir kalėdinių dovanų rei
kalams. Mes turime planą kuriuo 
jus galite uždirbti pinigų dabar. 
Mr. Nolan, 126 N. Wells.

MERGINA ABELNAM Namų dar
bui. Nuosavas kambarys, nereik 
n«i skalbti, nei virti. $7. COLumbus 
9774.
---------------- :-----.---------------- 1----------------------------------------------------------

MERGINA MAŽIAU 35 metų 
afnž., abelnam namų darbui. Maža 
šeimyna, gyvenimas vietoj. $10. 
1420 Berwyn, Ravensvvood 8001.

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

MARIJONA RAUBIENĖ 
(RUBY)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 19 d., 11:30 vai. ryto 
1940 m., sulaukus gilios se
natvės, gimus Lietuvoje, Kel
mės mieste, Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Stella Ramanauskas, 
žentą Nicholaa; 3 sūnūs, Juo
zapą ir marčią Elzbietą, Bo
leslavą ir marčią Johanną, ir 
Walterį; daug anūkų ir anū
kių, Lietuvoje daug giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 64J9-S. Kolin Avė.

Laid. įvyks treč., spalių 23
Pfto J st.

Nicholas pąrap. bažnyc., 62nd 
ir Lawndale, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vė- 
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Raubie- 
nės (Ruby) giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Duktė, Sūnus, žentas 

ir Giminės
Laid. dir. I. J. Zolp, tel. 

YARds 0781.

lai vartoja savo protą. Nepar- 
siduok už cigarą, alaus stiklą, 
arba už dolerį...... —/>• (Sp.)

• Už pavogimą apie <$1,000 
vertės brangenybių iš vienos 
brangių daiktų krautuvės vi* 
durmiestyj buvo suimta 25 me
tų mergina, Mary Padala, 4147 
Thomas street.

• Iš Londono atėjo žinia, 
kad ten nacių bombos užmušė 
gerai žinomą chicagietį inžinie
rių, Charles Hesterman Merz. 
Bomba nukrito ant namų, ku
riuose Merz gyveno.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

SITUATION WANTED
__________ Ieško Darbo__________

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

IEŠKAU DARBO už janitorių ar 
prie namų darbo. Esu blaivus ir tei
singas. M. Dom. Slausgalvis, 653 
West 18th St. Tel. CANAL 4304.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA 5 VYRŲ 
TUOJAUS 

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

2512 ARCHER AVENUE, 
CHICAGO, ILL.

REIKIA WATCHMANO, nevedu- 
sio vyro, Ųirbti juodveidžių distrik- 
te. $40 mėnesiui ir kambarys. J. 
Klein and Son, 4548 S. Cottage 
Grove Avė.

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-URBA

GĖLININKAS mams

FRANK J. KATILOVAS
Persiskyr.ė su šiuo pasauliu 

spalių 20 d., 4 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs 57 m. amž., gi
męs Lietuvoj, Stačiūnų kai
me, Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Pearl, 2 pusbrolius, 
Joną Katilovą ir Frank Ka- 
tilovą ir jo šeimyną, draugą 
Joną Gaubą ir jo šeimyną, ir 
kitas gimines, draugus ir pa
žįstamus, o Lietuvoje 2 sese
ris, Marijoną ir Uršulę.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyč., 3354 S. Halsted.

Laid. įvyks treč., spalių 23. 
4., 8:30 vai. ryto iš koplyč. į 
Šv. Jurgio parap. bažnyč., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Frank J. Katilo- 
vo giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

. Nubudę liekame,
Moteris, Pusbroliai, Gi

minės ir Draugai.
Laid. dir. P. J. Ridikas, tel. 

YARds 1419.

Diena Iš Dienos
Mr. Owen J. C. Norem’as, 

Jungtinių Valstijų pasiuntinys 
Lietuvai, kalbėdamas / į Chica
gos lietuvius pereitą trečiadienį 
ir keletą juokingesnių savo pa
tyrimų Lietuvoj papasakojo.

& •
Norem’ą Vaikai, pavyz

džiui, gyvendami Kaune, pir
miausiai išmoko, sekančius 
lietuviškus žodžius: “Neži
nau ... Negaliu ... Nesupran
tu Las.rodo, kad kada 
jie išeidavo pažaisti su savo 
vienamžiais kaimynais lietu
viukais ir kreipdavosi į juos 
su savo užmanymais angliš
kai, tai lietuviukai atsakyda
vo: “Nežinau... Negaliu... 
Nesuprantu.” Dabar, jau grį
žę Amerikon, Norem’iukai 
dažnai į savo tėvų atsikreipi- 
mus atsako: “Nesuprantu... 
Nežinau ... Negaliu.”

y* 
zl\ zi\

Ilgiau pabuvę Lietuvoj, kaip 
vaikai, taip ir Norem’as su po
nia lietuviškai pramoko dau
giau, negu tie trys žodžiai. Chi- 
cagiečiai pastebėjo tai trečiadie
nio priimtuvėse, kada minis to
ris kartas nuo karto į savo kal
bą įjungdavo vieną kitą lietu

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

Nuliūdę liekame, 
DUKTĖ, ŽENTAS IR GIMINĖS 

Laid. dir. J. Liulevičiųs, tel. LAFayette 3572.

AUGUSTAS ŽILIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 20 dieną. 8:35 va

landą ryto, 1940 m., sulaukęs 54 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Mažeikių aps., Laukuvos parap., Kaslcnų km.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudimo dukterį Stellą, žejitą 

William Perry, gimines Chicago j ir New Yorke, ir daug 
draugų ir pažįstamų, o Liet. 2 brolius ir jų šeimynas. 
Priklausė prie Chicagos Liet. Draugijos ir SLĄ 226 kp.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 2246 W. North Avc.
Laid. įvyks trečiad

koplyčios bus nulydėtas į Tautiškas kapines.
Visi A. A. Augusto Žibaus giminės, draugai ir pa 

žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu 
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisvei 
kiniiną.

A. A.
JURGIS SZALINSKAS 

gyv. 944 W. 37 PI.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 17 d., 11:20 vai. vakare, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Jurgeliu kaime, Pilviš-' 
kių parap. Amerikoj išgyveno 
32 metus.

Paliko dideliame nuliudime
moterį Uršulę, po tėvais Ei- 
čikę, po .pirmu vyru Gudai
tienę, posūnį Juozapą Gudaitį, 
podukrę Matildą, žentą Juo
zapą, podukrę Josephine Bud- 
,reck ir žentą Juozapą, 3 anū
kus, dėdę Antaną Armonaitį, 
4 pusseseres ir 2 pusbrolius 
ir kitas gimines.
\Priklausė prie Sesęrų ir 

Brolių Dr-stės ir American 
Legion.

Kūnas pašarvotas koplyč., 
3319 S. Lituanica Avė. Namų 
tel. Virg. 9124. Laidotuvės 
įvyks pirmad., spalių 21 d. 
1:30 vai. popiet. Iš *koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Szalinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Posūnis, Podukrės, 

Anūkai ir Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.
Velionio pageidavimu, .pra

šome gėlių nesiųsti.

višką žodį. Ir ištarimas buvo 
puikus.

$ &
Ponas Norem’as papasakot 

jo apie rusą atsikraustymą 
Kaunan. Atvažiavo, girdi, 
vienas ruskią tankas netoli 
ministerio rez'.dencįjoš^ ket 
šoferis turėjo daug bėdos su 
kontrole* ^Tankas neina ten, 
kur šoferių'akys nori, ir tiek* 
Kaip girtaš, gatve išzigzaga- 
vęs, tankas pagaliau atsimu
šė į telęfėjjo stu’pą, jį, žino* 
maj nulauždamas, ir atsimu
šė į namą1/1 nuversdamas visą 
namo kaįąjpą.

■-» , y. i

Vėliau prie kito kampo Mr. 
Norem’as pamate tris ruskių 
tankus atvažiuojant. Jie visi 
norėjo suktis į kitą gatvę, bet 
tankai nesisuko. Vargo, prakai
tavo vargšai rusai, bet pasisu
kimas nevyksta ir daryk ką ne
daręs. “Pagaliau jau man pa
gailo jų”, Mr. Norem’as sako, 
”ir buvau beeinąs pasisiūlyti 
padėti jiems, nors apie tankus 
neturiu didelio supratimo.”

z-K
Atlėkė Kaunan raudonieji 

aviatoriai. Bene šeši ją ame
rikoniškuose Lockheed Vega 
lėktuvuose, kuriuose ratai, 
pakilus, įtraukiami ir vėl nu
leidžiami tik prieš nutūpimą. 
Pasirodo, kad rusai ar tai už
miršo, kaip nuleisti ratus, ar 
kurį galą, bet visi nutupė be 
ratą,' šliauždami lėktuvą pil
vu. žinoma, aeroplanai buvo 
gerokai aplamdyti.

“Gerai, kad lėktuvuose ne
buvo bombą”, pastebėjo Mr, 
Norem’as, “kitaip vargšai ru
sai butą nulėkę į amžinasties 
karalystę,”

Kada ministeris Norem’as grį
žo iš Lietuvdš rngpiučio mėne
si, tai Ncw Yorke jį pasitiko 
laikraštininkai, kurie tarp kitko 
paklausė, ką jis gali pasakyti 
apie besiartinančius prezidenti
nius rinkimus.

Mr. Norem’as atsakė, kad 
jam šie rinkimai atrodo ypatin
gai geroj tvarkoj, nes abu kan
didatai, Booseve't’as ir Wulkie, 
yra demokratai ir abu epiško^ 
palai,

Noremas pats, mat, yra de
mokratas ir episkopalų religi
jos* :

&
Vienas įš vietinių lietuvių 

kalbėtoją) per užsimirsimą 
savb kalboje pastebėjo, jkad 

. jo linkėjimas yra: kada Lie
tuva vėl pataps laisva, taii 
kad Amerika savo sekančiu 
ambasadorium pask'rtą Mr. 
Norėltl’ą. | M paslafaais atea-1

Peter Chiappetta, 25, su He- 
len Povilaitis, 23

William Charm, 24, su Anne 
Skrickus, 27

Edward Staras, 24, su Ma- 
donna Wirvis, 23

Charles Burd'ick, 59, su Jo
sephine Wissig, 41

Raymond Rinn; 22, su Betty 
Janis, 21

Reikalauja 
Perskirų

Josephine Bernot nuo Joseph 
Bernot

Gavo 
Pėrskifasr 

» 'L. V.

Anna Supinski nuo- Lee Su- 
pinski

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Marshall Fleld, milionie- 
rius ir narys garsios Chicagos 
prekybininką šeimynos, paskel
bė, kad jis rems prezidento 
Roosevelto kandidatūrą. Mar
shall Fleld išleido pareiškimą, 
kad “Amerika yra labai laimin
ga turėdama progą pastatyti 
valdžios priešakyje tokį paty
rusį ir gabumus įrodžiusį žmo- 
gą kaip Rooseveltą”. Field šio
mis dienomis nupirko naują, 
New Yorke leidžiamą laikraštį, 
“P. M.”

• Automobilyj, prie mažo 
ūkininko kelio, netoli. Eikliom, 
Wis., buvo atrastas nusižudęs 
35 metų ehieagietis, Bennett 
Baruos B’Aubrey, Jisai buvo 
kelių stambių bendrovių prezi
dentas.

• Kas tai nuolat apiplėšinė
jo Emil Rehberg’o kepyklą, ad
resu 5408 Division Street, šeš
tadienį vakare Rehberg. neva 
išėjo į kinoteatrą, bet tikreny
bėje pasislėpė viduj piktadario 
tykoti. Kai tik išgirdo žingsnius, 
jis šovė. Pasirodė, kad pašauta
sis piktadaris buvo vienas John 
Koeren, Rehberg’ą pagelblnią- 
kąs kepykloj ir “labai patiki
mas žmogus”.

0 Už pęrdidęlį ir bereikalin
gą triukšmo kėlimą su auto
mobilio sirena policija suomė 
vairuotoją Benjamin Katz, nuo 
408 Nortli Ashland avenue. Jis 
gavo tikietą ir turės užsimokė
ti pabaudą.

Rytoj vakare Chicago Pa|- 
mer House viešbutyje kalbą 
ąpie U. S, užsienio politiką sa
kys W|Riam C. Bullitt, J. Val
stiją ambasadorius Francuz jo* 
jet Prakalbąs jam rengia Chb 
cago Foreign Relations Council.

• Cigarete rūkymai lovoj

pasibaigė tiagingai 34 metų 
oakparkiečiui Daniel Cui tin*ui, 
831 South Euclid avenue, Oak 
Park. Berūkydamas cigaretą jis 
užmigo. Kilo gaisras, kuriame 
jis mirtinai apdegė, o du su-
nųs, 8 melų Daniel ir 7 metų 
Gerald, taipgi 3 metų duktė 
Diane, skaudžiai apdegė.

• Keli nežinomi piktadariai 
išnešė apie $2,570 vertės gro
bio iš chicaglerią Abe Federoff 
buto, adresu 1236 North Kedzie 
avė. Įsigavo vidun per langą ir 
susirinko visas brangenybes.

REIKALINGAS kriaučius prie 
pamušalų. Darbas garantuotas ant 
3 mėnesių. Turi būt blaivas. 1857 
W. 47 St.
_ ■ ; ■ 1 -r-i------------ 1

BUS1NESS CHANCES 
Biznio Progos

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

• Keturi ginkluoti banditai 
pereitos savaitės pabaigoj api
plėšė dvi alines Chicagos South
sidėj. Nuo John Niuro, savinin
ko Gaytime Inn, 8746 Cottage 
Grove avenue, jie atėmė $35, ir 
netrukus po to susikoįektavo 
apie $300 nuo kostumeriu ir 
savininku alinėj adresu 11717 
South Michigan avenue.

Mirė U. Nedvaraite- 
Putramentas

Naktį iš penktadienio i šeš
tadienį Norwegian-America n 
ligoninėje mirė chicagicte p. U. 
Nedvaraitė-Peterman (l^utra- 
mentienč). Velionė sirgo ilgą 
laiką plaučių liga ir paskuti
nes kelias gyvenimo dienas 
praleido “mechaniškuose plau
čiuose”—deguonio aparate. Ji 
buvo labai aktyvi komunistų 
organizacijose.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

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

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

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskąs, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
‘—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rast.—Stasys Beneckis, -3247 W. 
Beach Avė./ tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., teL Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KUUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas. 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mminkąs — Mike čepulevičįus, 
3321 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis. 3247 Beačh Avė.; Kasle- 

( rius—John Kuprevičius, 3446 W.
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge
riausia vieta Southsidėj. Su gyve
nimui kambariais. Lietuviškas žy
dukas, 4707 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOB SALE 
__  Namai-Žemfe Pardavimui

SU $100 JUS PRADEDATE 
įgyti nuosavą namą, 6 kambarių, 
visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
namai. Tik keletą minučių nuo Oak 
Park.-Maži mėnesiniai išmokėjimai. 
BoS '976.' 1739 So. Halsted St.

GERA IR PIGI
6 KAMBARIŲ MURO REZIDEN

CIJA, vėliausi įrengimai. Prie Mar
ąuette Parko. Kaina ne brangi. Kas 
nori gyventi gražiuos ir dideliuos 
kambariuos atsišaukite greitai.

PIGUS BIZNIAVAS NAMAS, 
mūrinis, storas ir 3 flatai, Mar
ąuette Parke. Kaina pigi,—gal ir 
mainys.

J. VILIMAS CO.,
6753 So. Rockwell St.
Tel. HEMlock 2323.

PRIEINAMAI PARSIDUODA 2 
flatų mūrinis, 6 ir 6 kamb., štymu 
apšildomi. Stokeris, 2 karų garažas. 
Savininkas ant 2-tro aukšto. 5653 
So. Justine.

REAL ESTATE FOR SALE 
Pardavimui

$500 CASH, IŠMOKANT likusią 
sumą po $5 kas mėnesį nuperka 3 
flatų mūrinį ant Wells St. arti 35, 
Po 5 kambarius su maudynėmis, 
pečių šiluma, pilną kaina $3500.

$500 CASH NUPERKA mūrinį ir 
medinį storą su 5 kambarių flatu 
ir maudyne ant 35-tos arti Wells. 
Kaina $3000 išmokėjimais. H. J. 
COLEMAN, 4705 So. State St. (Mr. 
Sherer) DRExel 1800.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

100 AKRŲ FARM A, dalinai dir
bama, su bųdinkais. 2V4 mylios nuo 
miestuko. $760.00.

HANSON-OSBORN 
Hart, Michigan.

NEW LENOX ŪKIS. Ant svar
baus vieškelio. 25 akrų, Štokas, mo
derniškas 8 kamb. namas, štymu 
apšildomas, bėgantis .vanduo, įvai
rių vaisių medžiai. Kaina $11,000. 
Wierenga and Ottenhoff Co., 1837 
Roosevelt Road, CANal 1263.

80 AKRŲ MICHIGAN farma, ge
riausia žemė. Daro pelną. Naujas, 
gražus 12 kambarių namas, greta 
garažas. Karšto vandens šiluma, 
maudynė, elektra, telefonas, trau
kinių linija, vanduo. 40x60 skiepas, 
kluonas, 300 eglių, plieno tvoros. 
Savininkas senatvėje, vienas. Pa
darys didelę auką už gerą mūrinį 
bungalow Chicagoje arba priemies
čiuose. E. L. Ferrin, Vilią Park, 
Illinois. . .

VVHOLESALE FURNITŲRE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rąkap-’ 

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. MM 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau Informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALI6AU8KAS, 
Sūnūs. 6343 S. Westem Avė., Ch|- 
cago. III. Phone Republlc 6051

- ‘ .— ■    ---------- -- — — ---

Pirkite tose krautuvėse, ku< 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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ILLINOIS DARBO FEDERACIJA Už PRE-| 
ZIDENTA ROOSEVELTŲ

Remia Senatorių Slattery
Illinois Darbo Federacija iš

leido pareiškimą, kuriame pa
sisako už prezidento RooseveL 
to kandidatūrą lapkričio 5 d, 
dienos rinkimuose, taipgi indor- 
savo senatoriaus Slattery kan
didatūrą naujam terminui.

Federacija remia ir kandida
tūras Louie E. Lewis, demo
krato, į leitenant-gubemato- 
rius; Edward J. Hughes — į 
valstijos sekretorius,
valstijos auditorius ir 
G. Ward — j valstijos 
rorus.,

Į kongresmanus nuo
valstijos Federacija indorsavo 
T. V. Smith, demokratą, ir Ste- 
phen A. Day — republikoną. 
Reikia išrinkti du.

Kada Vyrus 
Draftuos, Tai 
Skolos Palauks
Skolininkai turės laukti metus 

laiko.

Martin j 
Harold 
proku-

visos

Roosevelt’as Nekalbės Chicagoj
Vietos demokratų lyderiai 

kreipėsi į prezidentą Roosevel- 
tą, kviesdami jį pasakyti bent 
vieną rinkiminę kalbą Chicagoj 
ar kuriam nors kitam vidur- 
vakarinių valstijų centre.

Bet Rooseveltas atsisakė. Sa
vo kampanijos vedėjui šitam 
distrikte, scn. Lucas, jis pa
reiškė, kad pasauline padėtis 
galvatrūkčiais mainosi kas ke 
lias valandas, ir jis jokiu budū 
negali perdaug nutolti nuo Wa- 
shingtono..

Sako, jis niekad negali 
važiuoti toliau kaip už 12 
landų kelio nuo sostinės,
netikėtai gali atsitikti įvykiai 
kurie gali priversti jį skubiai 
grįžti, o Chicago yra pertoli.

Borden-Harriman Už 
Rooseveltą

Smarkią kalbą už Roosevel
to kandidatūrą pereitos savaitės 
pabaigoj Chicagoje pasakė tyĮrs. 
J. Borden-Harriman, Jungtinių 
Valstijų atstovas nacių užimtai 
Norvegijai. Ji aiškino preziden
to užsienio politiką, ir pareiš
kė, kad Roosevelto santykiuo
se su užsieniu parodė ne vien 
didelį supratimą, bet drąsą ir 
didvyriškumą.

nu- 
va- 
nes

Pašauks Kariuome 
nėn 62,223 Vyrų iš 
Illinois Valstijos

16-

Dvi malonios žinios vakar 
pasiekė tuos vyrus, kurie perei-

rines tarnybos draftui. Abi jos 
atėjo iš sostinės.

Viena: Prezidentas Roosevel- 
tas pasirašė skolų moratoriumo 
įstatymą sulig kurio teismai ga- 
.ės suspenduoti paimtų tarny
bon vyrų kontraktus, civil ne 
obligacijas, leasus ir kitus daly
kus k. a. randas, morgičius, in- 
stalmentus, tol kol jie tarnyboj.

Skolos suspenduojamos.
Išmetimas draftuotųjų iš bu

tų, jei randa yra $80 ar mažiau 
nebus leista. Krautuvės negalės 
atimti pirkinių parduotų vy
rams išmokėjimui nebent patys 
vyrai sutiks tokiam veiksmui. 
Morgičių niekas negalės forklo 
zuoti pakol vyrai tarnaus.

Antroji žinia: Nacionalė 
drafto taryba numato, kad se
kančių kelių savaičių bėgy at
siras tiek vyrų, kurie stos ka-| 
riuomenėn 
greičiausiai 
nei vieno 
mui pirmo

savanoriais, kad 
nereikės pašaukti 

registranto sudary- 
kontigento, kuris

treniruotę lapkričio 18

na <jjienų-aCME Teiepnoco
SOUTH BEND, Ind. —Du žuvo* roko ii’ traukinio kolizijoje.
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Wendell NVillkie Amerikos Jegijonierių tarpe.

Svarbesni Football 
Lošimų Rezultatai

Indiana, 10; Iowa, 6.
Minnesota, 13; Ohio State, 7. 
Northwoslern, 27; VViscon- 
sin, 7.
Notre Dame, 61; Carnegie 
Tech, O.

. Michigan, 28; Illinois, 0.
Missouri, 30; Iowa State, 14. 
Nebraska, 53, Kansas, 2.
Oklahoma 11; Kansas State, 
G.
Marąuette, 27; Creighton, 27. 
Oklahoma Aggics, 53; Wash- 
ington U-, 12.
Navy, 19; Drake. 0.
Fordham, 24; Piltsburgh, 12.
Columbia, 19; Georgia 13.
Cornell, 33; Syracuse, 6.
Holy Cross, 13; New York 
U., 7.
Penu State, 34; Leheigh, 0.
Boston U.. 14; Cincinnati, 0.
Yale, 13; Dąrtmouth, 7.
Harvard,s6; Army, 6.
Brown, 26; Tufts, 6.
Pennsylvania, 46; Princelon, 
28.
Duke, 13; Colgate, 0-
Boston college, 60; Idaho, 0. 
Tennessee, 27; Alabama, 12. 
Georgia Tech, 19; Vandcr- 
bilt 0.
Florida, 19; Maryland, 0.
North Carolina, 13; N. C. 
State. 7.
Texas, 21; Arkansas, 0.
Washington, 19; Oregon 
State, 0.
California. 9; U. C. L. A., 7- 
Southern California, 13; Ore
gon, 0.
Stanford, 26; Wasbington 
State, 14.

Chicagoj šauks 1-ną iš kas 
kos užsiregistravusių

Karo departamento apskai
čiavimu tik vienas iš kas 16- 
kos karo tarnybai užsiregistra
vusių vyrų bus pašauktas 
riuomenėn Chicagoj prieš 
pos 1, 1941 metais.

Viso šauks 800,000
Iki to laiko, pradedant lap

kričio pabaiga, kariuomenė ža
da pašaukti apie 800,000 vyrų 
iš visos šalies. Illinois valstijos 
kvota toj sumoj yra 62,223, o 
Chicagai išpuls apie pusė tiek, 
apie 30,000.

Chicagoj ir priemiesčiuose gi 
užsiregistravo virš 500,000, to
kiu budu karo tarnybą matys 
tik mažas karinio amžiaus vy-Į 
nj.

Netrukus paskelbs numerius
Įvairios “drafto” tarybos, ku

rios buvo paskirtos kiekvienam 
Chicagos ir Illinois valstijos 
“drafto” distriktui (Chicagoj jų 
yra apie 75), jau skirsto nume
rius užsiregistravusių korte
lėms ir netrukus juos pa
skelbs.

Karo amžiaus vyrai privalo 
savo numerius sužinoti, ir juos 
gerai įsidėmėti. Kai bus trau
kiama loterija nustatyti kokioj 
eilėj vyrai bus šaukiami ka* 
riuomenėn, ’ “drafto” tarnybas 
skelbs tuos numerius viešai, ir 
vien iŠ to registrantai turės su
prasti ar jie yra pašaukti ar 
ne.

Daugiau negu laukta
Drafto viršininkai numato 

vyrus šaukti sekančiai: lapkri
čio 18, 30,000; gruodžio 2, 
60,000; sausio 3, 60,000; sausio 
15, 60,000; vasario 10, 160,020; 
kovo 5, 200,000; birželio 15, 
200,000.

Galutinos skaitlinės kiek xy- 
rų trečiadienį užsiregistravo 
dar nepaskelbta. Beveik visoje 
šalyje atsirado daugiau vyrų 
negu autoritetai buvo apskait- 
liavę remdamiesi neseniai pra
vesto cenzo daviniais. Kai ku
riose vietose, jų tarpe Cook 
County, skirtumas buvo ant 
tiek didelis, kad drastiški per
tvarkymai turės būti pravesti 
vietinėse drafto tarybose.

Krautuvėj Rado 
Du Pamestus 
Vaikus

ka
life-

Šiandien Laidoja 
Pranciškų Martinkų

Motina Prašo Jiems Suteikti 
Pastogę

Marshall Field -departamenti- 
nčje krautuvėje /vakar anksti 
rytą buvo atrasti J du matinį 
pamesti vaikai, 5 metų mergai-; 
tė Dorothy ir jos 9 metų bro
liukas, George Kųpski. Sako, 
kad gyveno Cicero j.

Mergaitės rūbuose buvo at
rastas raštelis su žodžiais, “Lai 
geraširdžiai suteikia šitiems 
vaikams gerus namus. Mes ne
turime kuo juos valgydinti, ir 
kaip patys galite matyti, 
neturi nei gerų rūbų”.

užvakar nuėjo su juo žaisli į 
Jačk’o namų į skiepą, adresu 
7248 Harvard avOnde.

Įvyko tragedijoj Bežaidžiant, 
Robert patraukė ginklo gaidu
ką, ir suvarė kulką j ša'vo drau
go krutinę, užmušdamas jį vie
toj- . .

Dapcey <>\vvenų adresu 6952 
Pririeeton avenue; , " > ;

Skaitlingas ir 
Žavus Muzikos 
Mylėtojų Koncertas

Dalyvavo operos artistė 
Grace Moore

jie

“Debs’o Diena”

Mirė Spalių 17
BRIDGEPORT — šiandien 

šv. Kazimiero kapinėse bus pa
laidotas senas bridgeportietis 
Pranciškus Martinkus. Velionis 
mirė spalių 17, sulaukęs apie 
63 metų amžiaus.

Jis paėjo iš Telšių apskričio. 
Paliko žmoną Emiliją Genutis- 
Martinkienę, dukteris, Emiliją 
Messes. Prancišką Rutavich, 
jų vyrus, sūnūs Petrą ir Pran- 

iciškų, taipgi daug kitų gimi
nių. •

Kūnas yra pašarvotas adresu 
831 West 33rd street, o laido
tuves tvarko direktorius Anta
nas M, Phillips-

Pirmos Dvi Me
džioklės Sezono 
Aukos

lau-Pereitą savaitę prasidėjo 
kinių ančių medžiojimo sezo
nas. Kiek ančių medžiotojai nu
šovė, nežinom, bet du medžio
tojai jau žuvo. Tai buvo chica- 
giečiai, 28 melų Lester Ander- 
son, ir 34 metų Arthur Lar- 
sOn. Jie prigėrė, kai jų laive
lis apsivertė prie Waukegano, 
m. ’ .

Net Keturi 
Rooseveltai 
Chicagoj

Vakar ir užvakar Chicagoj 
lankėsi — asmeniniais ir rin
kiminiais reikalais — net ke
turi prezidento Roosevelto šei
mynos nariai.

Buvo . atvykusi jo . *žmona, 
Eleanor Roosevelt (ji dabar 
randasi St. Louise).

Lankėsi šunus Franklin D. 
Roosevelt Jr., James Roosevelt, 
vyriausias Rooseveltų sūnūs, 
kuris darbuojasi filmų pramo
nėje, ir buvo pulk. • Theodore 
Roosevelt, tolimas Rooseveltų 
giminaitis, kuris, beje, remia 
republikonus šiuose rinkimuo
se. Jis paprastai darbuojasi re- 
publikonams.

Workers’ Lyceum salėje, 2733 
West Hirsch street, vakar įvy
ko “Eugene V. .Debs’o Dienos” 
iškilmės, kurias surengė Illinois 
socialistų partija.

Vedamąją kalbą pasakė chi- 
cagietis advokatas Seymour 
Stedman, kuris 1920 metų rin
kimuose buvo socialistų kandi
datas į J. V. ViCe-prezidentus. 
Debs kandidatavo į preziden
tus. Stedman taipgi gynė Debs’ą 
garsioj byloj, • kurioj kaltina
masis buvo nuteistas 20 .metų 
kalėjime už prieškarinį veiki
mą. ‘ *•

Lietuvos Laivas 
Tebėra Amerikoje

Berniukas Nušovė
Savo Draugą

P-s Izidorius Grigonio, Lie
tuvos atstovas Nėw Yorke, vie
šėdamas Chicagoje šią savaitę, 
pareiškė, kad Lietuvos preky
binis laivas Dennys* kurį Lie
tuva nusipirko trumpai prieš 
rusų okupaciją; dabar stovi pri
rištas vietiniam uoste.

*Nežiurint pakartotinų Sovie
tų reikalavimų pasiduoti ir grį
žti j Rusiją, laivas pasiliks čia. 
Įgulos jame dabar n^ra. Jį pri
žiūri du lietuviai sargai.

P-s Grigonis pridūrė, kad jo 
atstovybė ir toliau tebeveiks 
Jungtinėse Valstijose, bet kol 
Lietuva nebus laisva, tai jie 
Specializu0sis vietine J. V. pre
kybą. Importų iš Lietuvos ne-

Spalių 17 d. vietos muz'kos 
mėgėjai suruošė išdidų gražios 
muzikos koncertą Chicagos Sta- 
diume, kur tūkstantinės '-minios 
susirinko ir turėjo daug malo
numo pasiklausyti puikaus pro
gramoj ' >

Jį pildė viena iš žymiausių 
dainiplnkių, operos ir judamų 
paveikslų artistė p-lė Grace 
Moore, Chicagos Operos Or
kestrą ir garbės svečias kom
pozitorius Irving Berlin, auto
rius dainos “God Blcss Ame
rica”.

Operos artistę Grace Moore 
susirinkusi milžiniška publika 
pagerbė ir įvertino kaipo dai
nos ir meno “karalaitę”, reikš
dama didžiausius aplodismen
tus. Tie aplodismentai buvo ne 
vien šiaip sau, bet su didžiausia 
padėka ir malonumu buvo tei
kiami dainininkės garbei. Už 
visą tai artistė publiką pavaiši
no nesiskupėdama su daugeliu 
muzikos kurinių, kurie buvo 
sudainuoti šalę patiekto progra- 
mo.

Šį gražų ir išdidų koncertą 
chicagiečiams pateikė kaipo 
dovaną Chicagos Muzikos Ger
bėjų Komitetas. Tai šauni ir 
nepamirština dovana, kurią 
kiekvienasi nuoširdžiai brangi
na, —K. L.

Chicagietis Nežino 
Kam Jam Gręsia 
Mirtis

Pereitą ketvirtadienį ties 
9506 South Winchester avenue 
“fox terrier” veisles šuo ap
kandžiojo nežinomą žmogų. 
Nukentėjęs apie įvykį neprane
šė policijai, todėl nežinoma 
nei jo pavardė nei adresas.

Sveikatos departamentas su
ėmė šunį ir surado, kad jis 
yra pasiutęs. Taigi, sukandžio
tajam gręsia mirtis, jeigu jis 
tuojau nesikreips prie daktaro.

Svarbus Lietuviškų 
“Talkų” 
Susirinkimas

Skaitys paskaitą apie namų 
apkainavimą

Lithuanian Building Loan 
Association League kviečia vi
sų Taupomų Bendrovių narius, 
ypatingai Direktorius, i susi
rinkimą, kuris įvyks penktadie
nį, spalių-Oct. 26 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Šiame susirinkime Mr. H. O. 
Walther, namų apkainavimo 
žinovas, skaitys lekciją apie na
mų apkainavimą. Delegatas J. 
P. Varkala išduos raportą iš 
Illinois Lygos konvencijos.

Kurie norės vakarieniauti, 
užsimokės po 50c.

Pirmadiei)., spaliiĮ'21, 1840

Trečiadienį LSS 
Centralines Kuopos 
Susirinkimas

Kalbės Martin Gudelis
Trečiadienio vakare, kaip as

tuonios, spalių 23 d., “Naujie
nų” bute įvyks LSS. Centrali- 
nės kuopos susirinkimas.

Šiame susirinkime bus aptar
ta daugybė svarbių kuopos ir 
abelno gyvenimo reikalų. Visi 
nariai malonėsite atvykti, užsi
mokėti savo duokles ir taippat 
priduoti kuopos sekretoriui sa
vo adresus.

\Su tais, kurie to nepadarys, 
kuopa kaipo lygiai ir LSS. cen
tras nebeturės galimybes pa
laikyti ryšius ir tuom nariai 
gali save pastatyti už LSS. ri- 
bų.

Susirinkime draugas M. Gu
delis padarys įdomų pranešimą 
apie savo įgytus patyrimus IS
PANŲ LAISVĖS KOVOSE.

LSS. Centr. Kuopos Valdyba.

Vakar Rockforde 
įvyko Kultūros 
D-jų Konferencija

Dalyvavo Daug Chicagiečių
Vakar Rockford, III. įvyko 

metinė Chicagos Lietuvių Kul
tūros Draugijos skyrių konfe
rencija.

Iš Chicagos dalyvavo: Dr. P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, Kastas Augustas, antrasis 
“Naujienų” redaktorius, Povi
las Mileris, Chicagos Lietuvių 
Draugijos sekretorius, Dr. 
Montvidas, K. P. Deveikis, K. 
Jakubka.

J. Petronis, A. Narbutas, A. 
Ambroze, P. Galskis, K. Kairis, 
P. Milaševičius, ir V. Mankus.

Platesnis pranešimas apie 
konferenciją tilps rytojaus 
“Naujienose”.

Tai Buvo Tik 
Glicerinas, 0 Ne 
Nitroglicerinas

Su Jo Pagalba Gavo $10,000
Pereitos savaitės pabaigoj į 

South Chicago Savings Banką 
atėjo apyjaunis vyras, parodė 
kasieriui mažą bonkutę kokio 
tai skystimo, ir pagrasino ban
ką išlėkdinti į orą, jeigu jam 
tuojau neatiduos pinigus. Ka- 
sierius nusigando, ir piktada
riui padavė $10,000. Jis pama
nė, kad bonkutėj yra sprogsta
moji medžiaga—nitroglicerinas.

Bėgdamas iš banko piktada- 
ris bdnkutę paliko. Buvo pada
rytas skystimo analizas ir pa
sirodė, kad tai ne pavojingas 
“nitro”, bet paprastas gliceri
nas.

Kamantinėjimui apie apiplė 
Šimą Clevelande buvo suimtas 
buvęs chicagietis, 32 metų Wil- 
liam McNea.

Suėmė 11-ką Jaunų 
Vagilių

žaidė su 60 centų revolveriu
12’ metų Jack Fagan ir 11 

metų Robert Dancey buvo la- 
bal geri draugai. Visuomet žai-..*■ ■ '<•
dė kartu, viskuo dalinosi. Su- —-—---- -------------------------
sidėję po 30 centų, jie aną die- Pirkite tosę krautuvėse, ku 
ną nusipirko seną revolverį, ir rios garsinasi “NAUJIENOSE

Ąustin 'policija suėmė 11 
berniukų, nuo 12 iki 1Q metų 
amžiaus, už vogimą. Apskai- 
čitioja, kad šią vasarą jie pa
sivogė ir vėliau pardavė apįe 
50 dviračių, Juos, supirkinėjo 
vienas Gordon Armbruster, 
nuo 5925 West Diviėion Street. 
Ir jis buvo suimtas, f

Dr. Kowarįskas
Eina Sveikyn

Pranešama, kad Dr. J. Ko- 
war-Kowarskas, pasižymėjęs 
jaunosios kartos gydytojas, 
sveiksta ir už savaitės ar pa
našiai jau galės grįžti prakti
kom

Dr. Kowar, kurio ofisas ran
dasi Marąuėtte Parke, 2403 W. 
63rd Street, tebeguli, Šv. Kry
žiaus ligoninėje, kame jam prieš 
pora savaičių buvo padaryta 
sunki apendicito operacija, ku
rį laiką jo gyvybė kabojo kaip 
ant siūlo. J. P.

Du Žuvo Traukinio- 
Troko Nelaimėje

Prie South Bend, Ind., per
eitos savaitės pabaigoje susi
kūlė New York Central gelž- 
kelio lokomotyvas ir šešių to
nų trokas. žuvo troko vairuo
tojas, Joseph Toplak, iš South 
Bend, ir lokomotyvo ugniaku- 
rys, F. D- Roth, iš Elkhart, 
Ind.

“ KAI GĖLĖS 
ŽYDBJO”

(BLO8SOM TIME)

Stato 
PIRMYN CHORAS

SPALIŲ 27 
SOKOL 8VET.




