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AMERIKA GAUS KARO BAZE? FACIFIKE
Svarbus Bullitt ir Knox pareiškimai

jos
bus

lai- 
už- 

Ga- 
pa-

William Bullitt, buvęs Ameri- kad nepasieks, bet jeigu 
kes ambasadorius Francuzijoj, bus sunaikintos, tada mums 
vakar Chicagoj pasakė labai 
svarbią kalbą. Bullitt yra arti
mas prezidento bendradarbis, 
turi labai geras informacijas 
apie Europos padėtį ir visą 
ką buvo aktyvus Amerikos 
sienio politikos vykdytojas. 
Įima manyti, kad Bullitt
reikštos mintys atatinka užsie
nio departamento nusistatymą.

Bullitt tvirtina, kad trijų dik- 
tatorinių valstybių pasirašytas 
karo paktas yra nukreiptas 
prieš Ameriką. Nei vienas Ame
rikos politikas neturi teisės pa
sakyti, kad jis nėra perspėtas 
apie artėjantį pavojų. Vokieti
ja, Italija ir Japonija bendro
mis jėgomis ves karą prieš Su
vienytas Amerikos Valstybes. 

Dabartiniu momentu minėtos 
valstybės negali pulti Ameri
kos, bet • jeigu jie įveiks 
tus, Amerika bus užpulta, 
privalome elgtis, tvirtina 
litt, tarytum butume 
tu.

Svarbiausias musų 
yra galimai greičiau
ti labai didelę daugybę ginklų 
ir duoti šiuos ginklus val
stybėms, kurios šiandien veda 
karą su diktatoriais. Jeigu Už
puolikai nepajėgs sunaikinti mi
nėtų valstybių, mus karas nie-

jo-

nusi-
susi-

Knox

karo

bri- 
Mes 
Bul- 
me-

uždavinys
pagamino

paskelbtas karas.
Bullitt pabrėžė, kad nėra 

kios prasmės dabar vesti dery
bas su japonais arba su vokie
čiais. Negalima daryti jokių nu
sileidimų diktatoriams. Pasku
tiniai mėnesiai parodė, kad vi
sos tes valstybės, kurios 
leido ir tikėjosi geruoju 
tarti, buvo sunaikintos.

Laivyno sekretorius
pareiškė, kad Amerika veda de
rybas naujoms karo bazėms įsi
gyti Pacifiko vandenyne. Jis 
pasakė, kad bazių gausumas 
priklausys, nuo politikos įvykių 
raidei Jeigu bus reikalas, ka
ro bazių Skaičius gali būti di
desnis, negu daugelis mano.

Knox pabrėžė, kad naujai 
įgytos bazės Atlantike labai 
smarkiai sustiprino Amerikos 
apsaugą Atlantike. Amerika 
šiandien turi stiprų laivyną, ku
rį kasdien vis dar didina.

Knox tvirtina, kad naujų ka
ro laivų statyba eina daug spar
čiau, negu laivyno departamen
tas tikėjosi. Be to, vyriausybe 
yra nusistačiusi pirkti kai ku
riuos prekybinius laivus ir pri
taikyti juos karo tikslams.

Amerika nėra pasiryžusi da
ryti diktatoriams jokių konce
sijų.

Vokiečiai bėga
BERLYNAS, Vokietija, spa

lių 22 d. — Vokiečių vyriausy
bė įsakė vaikus išvežti iš šiau
rės ir vakarų Vokietijos mie
stų. Iš Berlyno taip pat veža 
vaikus į rytines provincijas. 
Vien tiktai iš Berlyno ruošiasi 
išvežti 75 ilgus traukinius vai- 
kųYKąrtu su vaikais išvažiuo
ja ir motinos.

Hitleris ir Goeringas visą lai
ką tvirtino, kad Berlynas yra 
pati saugiausia Vokietijos vie
ta. Jie prižadėjo apginti Berly
ną, bet realybė pasirodė visai 
kitokia. Anglų lėktuvai griauna 
Berlyną, kaip ir kitus miestus. 
Vokiečiai gyventojai tyčiojasi 
iš Hitlerio ir Goeringo paža
dų.

sti įsigalėti vienose provincijo
se, o kitas jie patys tikisi už
kariauti. Jiems esą nusibodusi 
neaiški padėtis su Rusija.

Generolas Tatekava, kuris 
šiomis dienomis pasieksiąs Ma
skvą, turi labai plačius įgalio
jimus šiuo reikalu. Rusai nori 
taikos su 
atkreipti 
nūs, kur 
išstumti..

japonais, kad 
visą dėmesį į 
Hitleris juos

galėtų 
Balka- 
baigia

Japonams nepavyko

Diktatoriai spiria
' STAMBULAS, Turkija, spa
lių 22 d. — Turima žinių, kad 
vokiečių ir italų diplomatai da
rą labai didelį spaudimą į vi

 

sas Bšjkanų valstybes. Dikta

 

toriai s'piria Balkanų valstybes 
sekti “ašies” politiką.

Turkai sako, kad padėtis Bal
kanuose labai rimta ir netru
kus galima laukti labai svarbių 
įvykių. Britai taip pat stengia
si patraukti kai kurias valsty
bes. Stalino diplomatai laikosi 
labai pasyviai. Jie stebi dalykus 
ir inofrmuoja Kremlių. Savo 
politikoj linijos bijo pareikšti.

Pasidalins Kiniją

BRITAMS REIK AL IKSUS GINKLUSm
'4
f

' * NAUJIEM Ų-ACMt Telepnuu
Amerikos lakūnai, priklausą U. S. Eag’e svkadronui, padeda Anglijai kovoti Hit

lerį. Jie skrenda “kažkur Anglijoje”.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Hamburgo uosto dirbtuvėse. Sukelta dideli

suėmė amerikietę. Ji fotografavo gražius pei- 
ją kaltina šnipinėjimu ir neleidjia ambasados

vais, vokiečiai dar kartą gale- 
tų galvoti apie Anglijos inva
ziją. Su franeuzų laivais ir Mus- 
solini galėtų Viduržemių juroj 
būti drąsesnis.

Ribbentrop įgaliotas aptarti 
taikos 
žais ir 
karą.

pasirašymą su francu- 
stengsis įtraukti juos į

Diktatorių prižadai ■■■ -•
LES VERRIERES,- Šveicari

ja, spalių 22 d. — Atvykę di
plomatai tvirtina, kad vokie.- 
čiai deda pastangas priversti 
franeuzus paskelbti karą an
glams. Hitleris ir Mussolini pri
žadėjo visai neliesti franeuzų 
kolonijų Afrikoje. Italai nori 
pasiimti tiktai Tunisiją, Nicą 
ir Džibutį. Vokiečiai pasiims 
Alzasą ir Lotaringiją. Bet fran- 
euzai užtat turės teisę gauti la
bai dideles britų kolonijas Af
rikoje. > Naujos kolonijos Kkom- 
tpensuos franeuzams prarastą
sias.

Baudžia viršininkus
—-4—.-.-J, ■

LONDONAS, Anglija, spalių 
22 d. — Pranešama, kad vy
riausybė smarkiai apvalė britų 
karo viršipinkų sąstatą Gibral
tare. Tvirtinama, kad pats 
Churchill, peržiūrėjęs praneši
mą apie Dakaro nepasisekimą 
jr, franeuzų kąrc* laivų išleidi
mą k Atlantidą, pašalinę kelis 
viršininkus iš užimamų vietų.

Tardymas parode, kad britų 
karo viršininkai išleido Atlan- 
tikan franeuzų karo laivus be 
vyriausybes leidimo. Kiti tvir
tina, kad 
prasmuko 
Pašalinti 
karininkai 
vedęs karininkų štabas.

1 f

Pranešama, kad vy-

franeuzų karo laivai
visai nepastebėti.

aukštesni Gibraltaro
ir Dakaro operacijas

Svarbi užduotis

Apsaugos reikalai
MEKSIKA, sostinė, spalių 22 

d. — Vyriausybė praneša, kad 
tapo uždraustos visos transak
cijos žibalo reikalais Meksikos 
lankoj. Japonų bendrovės dėjo 
pastangas gauti ilgiems me
tams žibalo koncesijas kai ku
riose Meksikos provincijose.

Tvirtinama, kad Meksikos 
vyriausybė, norėdama parodyti 
artimą bendradarbiavimą su ki
tomis Amerikos valstybėmis, 
ypatingai su Suvienytomis Val
stybėmis, padarė šitokį nutari
mą. Cardenas paskelbs, kad 
Meksika negali leisti užsienie
čiams koncesijų, nes vyriausy
bė nutarė sustabdyti tokias 
koncesijas kitoms užsienio ben
drovėms.

Reikalingas laivynas

TOKIO, Japonija, spalių 22 
d. — Vyriausybės sluoksniai 
praneša, kad derybose su so
vietais bus aptartas Kinijos li
kimas. Japonai tikisi pasidaly
ti su rusais įtakų sferomis Ki 
nijoj. Japonai žada rusams lei

NEW YORK, N. Y., spalių 
22 d. — Robert Patterson, ka
ro departamento sekretoriaus 
padėjėjas, kalbėdamas krašto 
apsaugos reikalais, pasakė, kad 
Amerika bus pasiruošusi sutik
ti bet koki tarptautinį netikė
tinumą tiktai 1942 metų pava
sarį. Visi Amerikos gyventojai 
privalo kreipti didelį dėmesį į 
krašto apsaugos reikalus. Pri
valome užmiršti visus smulkius 
grupių reikalus ir rūpintis kra
što karo jėgų sustiprinimu. 
Mes karo neieškome, bet jis 
ateis pas mus.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 22 d.
trukus pradės savo darbą ko
misija, kurios tikslas yra pri
žiūrėti kariuomenei daromų už
sakymų tikslumą. Komisijos 
pirmininkas Wheeler sako, kad 
komisija jau susitarė su karo 
ir teisingume- departamentais.

Kiti nariai sako, kad ši ko
misija tikrins visas sąskaitas 
ir žiūrės, kad nebūtų perdaug 
aukštos kainos kariuomenei 
parduodamai medžiagai. Bus 
stengiamasi išvengti 'tos padė
ties, kuri buvo praeitojo karo 
metu. Buvo daug skundų, bet 
daugelis vis dėlto pasipelnė pri; 
statydami karo medžiagą.

Pranešama, kad ne-

Reikalauja grąžinti
Lupescų

Petain kariaus 
prieš anglus

spa-

Rumunų nelaimes
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

spalių 22 d. — Rumunijos gy
ventojus nelaimės baudžia be 
sustojimo. Jie dar nespėjo at
sigauti nuo nacių okupacijos, 
o vakar visą Rumuniją smar
kiai pakratė žemės drebėjimas. 
Drebėjimas buvo jaučiamas ke
lios valstybės provincijose ir 
pačioje sostinėje. Ūžesys buvo 
toks stiprus, kad beveik visi 
gyventojai išbėgo į gatves.

Bukarešte keli namai suply
šo ir kai kuriose vietose kok
liai pradėjo byrėti nuo stogų. 
Ne tik žmonės, bet ir gyvuliai 
jautė baimę. Raguočiai pradč- 

baubti ir šunys staugė 
ilgan

jo 
na

ga-

, Nenori nacių
LONDONAS, Anglija, spalių 

22 d. — Italų ir vokiečių spau
da ir radijas paskutinėmis die
nomis paskelbė, kad Anglija, 
jeigu ji nedarys taikos su vo
kiečiais, taps Amerikos koloni
ja. Šiandien anglų spauda 
da italams ir vokiečiams 
kymą.

Beveik visi 'laikraščiai
tina, kad anglai daug geriau 
jausis būdami Amerikos kolo
nijos padėtyj, negu vokiškų na
cių 'vergovėj. Anglų visuomenė 
nenori nieko žinoti apie nacių 
pasiūlymus.

duo- 
atsa-

tvir

Nori bendra 
darbiauti

— Franko teismai nuteisė mirties bausme pagarsėjusį so
cialistų laikraštininką ir buvusį vidaus reikalų ministerį Juli
joną Zugazagoitią; parlamento atstovą ir socialistų partijos vyk
domojo komiteto narį Cruz Salido; socialistų atstovą Antonio 
Montilla; respublikonus Rivas Cheiif ir Miguel Salvador. šie 
pasižymėję ispanų veikėjai vokiečių buvo perduoti ispanų val
džiai.

— Britų oro laivynas išmetė daugiau negu 1,000 gaisrus 
keliančių bombų 
gaisrai.

— Vokiečiai 
zažus. Vokiečiai
nariams su ja pasimatyti.

— Lavai išvyko į Paryžių. Jis dar kartą rengiasi prašyti 
vokiškų karininkų, kad Petain vyriausybei leistų įsitaisyti Pa
ryžiuje.

— Britai įsakė savo piliečiams apleisti japonų užimtas Ki
nijos dalis.

— Buvęs lenkų užsienio reikalų ministeris Beck stengėsi 
pabėgti iš Rumunijos. Policija jį sulaikė ir pasodino kalėji
mam

— Britų karo laivas Kimberley nuskandino italų destro-je- 
rį Nulio. Kovos vyko Raudonojoj juroj, kur italai skelbė di
delį laimėjimą.

— Užsienio reikalų departamentas pasikvietė franeuzų am
basadorių Haye ir

— Italai žada 
teritorijos ir pulti

dar kartą tarėsi Martinikos salos reikalais, 
“paskelbt” karą Ispanijai, užimti dalį ispanų 
Gibraltarą.

Karalius prieš 
nacius

BUKAREŠTAS," Rumunija, 
spalių 22 d. — Jaunas rumunų 
karalius Mykolas nepatenkintas 
vokiečių* okupacija ir naciškais 
valdymo budais. Jis paprotes- 
tavo ir išvažiavo į provinciją. 
Geležinė gvardija pradėjo smar
kiai persekioti žydus.

Sekdami vokiečių nacius, ru
munų fašistai boikotuoja visas 
žydų krautuves. Karalius, ne
kreipdamas jokio dėmesio i 
boikotą, užėjo į žydų krautuvę 
ir nusipirko reikalingų prekių. 
Geležinės gvardijos nariai ka
ralių perspėjo, bet jis juo.s iš
barė ir nuvyjo į šalį.

Amerikoj darbininkų 
karo medžiagai gamin- 
šiam metui ginklų ga- 
darbe darbininkai vy-

Darbininkai padeda
NEW YORK, N. Y., spalių 

22 d. — Sidney Hillman, siu
vėjų unijos pirmininkas ir ka
ro medžiagos gaminimo komi
sijos patarėjas, šiandien prane
šė, kad 
nestigs 
ti. Ligi 
minimo
riausybei nesudaro jokių sun
kumų. Jeigu kilo koki nesusi
pratimai, jie buvo taikos budu 
aptarti ir išspręsti.

Vyriausybė yra pasiryžusi 
priversti respektuoti darbinin
kų naudai išleistus įstatymus. 
Didelė Amerikos darbininkų 
dauguma yra pasiryžusi padėti 
kraštui apsiginkluoti.

Plienas išstums 
aliuminijų

NEW YORK, N. Y., spalių 
22 d. — Plieno gamintojai šian- 
/Jįen tvirtina, kad netrukus plie
nas išstums aliuminijų iš or
laivių gamj'bos. šiandien jau 
pagaminami toki ploni plieno 
lakštai, kaip šis popieriaus la
pas.

Ligi šiam metui buvo varto
jamas aliuminijus orlaiviams, 
nes jis buvo daug lengvesnis. 
Plieno lapas yra žymiai sun
kesnis už aliuminijaus lapą, bet 
užtat jis yra žymiai stipresnis, 
atsparesnis. Motorų jėga šian
dien yra tokia stipri, kad ji 
gali pakelti ir truputį sunkes
nį orlaivį. Karo lėktuvai priva
lo būti iš stiprios medžiagos, 
todėl bus vartojamas plienas 
vietoj aliuminijaus.

Turėsim gyventi 
požemiuose <

RELEIGH, N. C., spalių 22 
d. — Profesorius MacDermott, 
kalbėdamas statybos draugijos 
nariams, pasakė, kad ateityj 
naujus namus reikės statyti ne 
žemės paviršiuje, bet jos gel
mėse. Ligi šiam metui inžinie
riai planavo pastatyti galimai 
aukštesnius namus, o dabar tu
rės žiūrėti galimai giliau į že
mę įsileisti. Privalės pritaikyti 
namus, kuriuose ir po žeme 
žmones galės patogiai gyventi 
ir gerai jaustis.

Kai susirinkusieji pradėjo 
šypsotis, tai profesorius pasa
kė, kad visi britai šiandien la
bai džiaugtųsi, jeigu galėtų gy
venti po žeme. Jis siūlė inži
nieriams ruošti planus Šia pra
sme.

Šaukimas aptartas
BERLYNAS, Vokietija, 

lių 22 d. — Berlyne kalbama, 
kad jau pradėtos derybos Pe
tain Francuziją įtraukti į ka
rą prieš Angliją. Tvirtinama, 
kad šį reikalą diktatoriai ap
tarė Breneryj. s

Vokiečiai ir italai žada pasi
rašyti labai švelnią taiką su 
franeuzais. Francuząms Žada 
sugrąžinti daugelį paliaubų de
rybose atimtų Žetnių ir tikisi 
gauti jų bendradarbiavimą ko
vai prieš Britaniją. Diktatoriai 

kad stiprus francuziy jąu 
vynas jiems padės įveikti britų 
karo laivus Viduržemių juro-

( MADRIDAS, Ispanija, spalių 
22 d. -— Ispanų laikraščiai pa
skelbė, kad dabartinė rumunų 
vyriausybė pareikalavo sugrą
žinti buvusio rumunų karaliaus 
žmoną Magdą Lupescų ir išti
kimą karaliaus ministerį Udre- 
anų. Lupescu dabar gyvena Se
vilija j. Kartu su karalium ji 
tikisi pasiekti Ameriką ir lau
kia vizos. Karalius buvo besi-

• ■ ■ • ■ ' 1. • ' . < ■

rengiąs medžioklėn, bet sužino
jęs apie rumunų valdžios reika*> juano, kad stiprus franeuzų lai
davimą, pakeitė visus savo pla-

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 22 d. — Pranešama, kad 
Hitlerio užsienio reikalų minis
teris šiomis dienomis žada vyk
ti į Vichy ir tartis su Petainu 
karo laivyno reikalais. FranCu- 
zų laivynas žymiai nukentėjo, 
bet franeuzai vis dėlto dar turi 
gana didelį karo laivų kiekį. 

» Be franeuzų karo laivų, na
ciai su italais negalės įveikti an
glų. Vokiečių karininkai tvirtinus. Jis labai susirūpinęs, nes 
na, kad su franeuzų karo lak'negauna Amerikon vizds.

galutina taikos su-

darydamas taiką su 
manė, kad Anglija

VICHY, Francuzija, spalių 
22 d. — Petain užsienio reika
lų ministeris praneša, kad Pe
tain Francuzija yra pasiryžusi 
glaudžiai ir nuoširdžiai bendra
darbiauti su Vokietija, kai bus 
pasirašyta 
♦tartis.

Lavalis, 
vokiečiais,
netrukus bus sunaikinta ir ti
kėjosi iš vokiečių išsiderėti leng
vesnių taikos sąlygų. Dabar vo
kiečiai yra pasiryžę okupuoti 
visą Francuziją, todėl franeuzų 
mįriisteriai yrą pasiryžę skelb
ti karą anglams, kad tiktai Hit
leris juos paliktų savo vietose. 
Franeuzų liaudis yra nusista
čiusi prieš vokiečius ir dabar
tinius franeuzų valdovus.

WASHINGTON, D. C, spa
lių 22 d. — Naujokų šaukimo 
komisijos pirmininkas Dykstra 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su 
prezidentu ir karo departamen
to sekretorium Stimsonu. Lote^ 
rija bus daroma šio mėnesio 
29 dieną. Prezidentas Roosevel- 
tas ta proga pasakys kalbą.

Pirmą numerį trauks karo 
departamento sekretorius. Ki
tus numerius trauks kiti auk
oti karo departamento valdinin
kai. Kai bus baigta loterija, 
kiekvienas registruotas vyras 
turės numerį ir žinos su kuria 
numerių serija jis bus kviečia- 

Imas atlikti karo tarnybą.

leid-
Giedra ir šilta.
Saulė teka 6:10 v. r 

žiasi 5:00 v. v.
Šilta ir truputį vėsiau.
Saulė teka 6:11 v. r., 

žiasi 4:58 v. v.
leic-



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Dėde Amerikonas
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—Buvo laikai, — pradėjo Na-I —Taigi, taigi, kaip tu užtrau-1 
Dės ne tain ki tas kalėdines giesmes — aš

Trečiadien., spalių 23, 1940

z i l i i ^^pBrone tė
(Tęsinys)

Tokioms "zakristijono išva
doms pilnai pritarė ir vargamiš- 
tra, nors jisai puikiai žinojo, 
kad didžiausių kalėdų duoda 
tiktai dvarininkai, ir jeigu iš jų 
atimtų dvarus, kaip gyventu- 
mėm mes. — Be to, — tęsė to
liau vargamistra, — ponai ne 
tiktai išlaiko klebonų ir bažny
čios tarnautojus, bet didelėje 
daugumoje jie ir bažnyčias pa
statė. — Ne, taip nebus,—griež
tai pasakė vargamistra.

Narutis iš zakristijono aiški
nimų sužinojo ne tiktai apie 
giesmes, bet jisai sužinojo ir 
apiestudentus cicilistus. Tos 
naujienos jam buvo įdomesnės, 
cga bažnytines giesmės. J.sai, 

kaip kultūringas Alsos kaimo 
gyventojas žinojo, kad Rusijos 
caras nėra toks geras, ir jisai 
prisiminė, kad jie su savo vai
kų mokymu turi labai daug 
sunkumų. Narutis gerui žinojo, 
kad toji mokykla, Kuri yra Al
sos kaime yra slapta, ir kad 
žandarai, jeigu rastų tokių mo
kyklų, — nubaustų viso kaimo 
gyventojus. Cicilikų vardas jam 
irgi buvo girdėtas ir jisai gal- 

[ vojo, kad c.ci.ikai nėra tokie 
baigi žmonės, kaip zakristijo

ms sako, jo nuomone — butų 
vislu gerai, jeigu tie cicilikai ir 
iš dvarininkų žemes atimtų.

Narutis dar paklausė — kas 
yra studentas. Zakistijonas pa
aiškino, kad studentas tai žmo
gus, kuris mokosi būti daktaru, 
inžinierių ar kitkuo. Jisai gerai 
žinojo, kad klebono brolis irgi 
buvo studentas ir vienų vasara

bet klebonas sake, kad jisai bu-

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDRIU
FURNITURE HOUSJ 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

vo cicilikas ir turėjęs iš Rusi
jos važiuoti kitur, nes šiaip ru
sų žandarai jį butų sučiupę. To
kio aiškinimo Naručiui užteko 
ir jisai galutinai įsitikino, kad 
visi studentai — cięilikai. Naru
tį, tokie aiškinimai visai paten
kino ir jisai pasijuto, kad tas 
balius su vargamistru ir zakris
tijonu padarė jį visa galva di
desniu ir mokytesniu. Baigian
tis baliui jisai' paragino savo 
svečius gerti ir valgyti, nes esu 
laikas eiti namo.

Baigęs gėrimų ir valgius, Na
rutis širdingai padėkojo varga- 
mistrai ir zakristijonui, Joseliui 
sumokėjo 3 rublius 50 kapeikų 
ir išėjo namo.

Naručiui tas pasikalbėjimas 
buvo vienas iš didžiausių įvy
kių jo gyvenime. Labiausiai 
jam įlindo į galvų tie cicilistai 
— studentai, kurie taip mokyti 
ir dar kovoja ne tiktai su Ru
sijos caru, bet ir su visokiais 
ponais. Narutis prisiminė, kaip 
jo vyresnysis sūnūs, Antanas, 
gavęs riciastiškų raštų, bet te-1 
vas liepęs juos paslėpti ir na
muose nelaikyti, nes jisai gerai 
žinojo, kad Rusijos caro žan-j 
darai gali juos surasti ir už
traukti nelaimę. Narutis gerai 
žinojo, kad jo Antanas nors ir 
jaunas, bet gudrus ir sumanus 
vyras, be to, ir jisai pats tokius 
raštus labai norėtų pasiskaityti.

Nežiūrint į tai, kad buvo po- 
kaledinis žiemos laikas ir kad 
nuo Šimkaičių iki Alsos kaimo 
buvo trys viorstai kelio, Naru-

tanas jam esąs reikalingas vie
nam dalykui, apie kurį jisai ne- rutis, — kada žmonės ne taip1 ki tas kalėdines giesmes — — 
norįs pasakoti žmonai, žmoni, . pažino ir garbino Dievų, kaip negaliu jomis atsigėrėti, bet pi- 
net užsigavo, kad jisai nenorįs dabar. Tais laikais žmonės tik-j sakyk tu man, kodėl per ištisus 
ja pasitikėti, sakydama: 

—Tu i
kitokiais veiksmais,
man labai daug nemalonumų.

su savo paslaptimis ir gamtos kunuš, kaip tai; saulę, 
veiksmais, padarei žvaigždes, perkūnų kt. tokia re

ligija buvo pagoniška. Pagoniš- 
—Nieko nepadarysi, — atsa- koji, arba gamtos garbinimo re* 

ke Narutis, — vyrai turi savo ligi ja turėjo savo šventes ir ap- 
vyriškus reikalus, apie kuriuos 
moterys žinoti negali.

Tokie vyro aiškinimai Naru
tienei nelabai patiko, bet nieko 
nepadarysi, vyras — namų gal
va, šeimininkas.

—Kur taip ilgai buvai? Ma
niau, kad kokia nelaimė įvyko, 
ar kas, kad taip ilgai neparėjai 
namo.

—Matai, motin, turėjau svar
bių reikalų: buvome truputį pa- 
baliavoti su musų parapijos po
nais. Turėjau reikalų su zakris
tijonu ir vargamistra, teko nu
eiti pas Šimkaičių Joselį ir to
kiu budu žodis po žodžio po to, 
iki parėjau namo, štai jau ir 
9 vaiandu vakaro.

—Man, rodosi, kad tu, tėvai, 
šiandien esi išgėręs, ar teisybė?

—Taip, mot.n, išgėrėme, ir 
gerokai išgėrėme, bet tu žinai, 
kad tokie Įvykiai — retenybė.

—Na, tai sakyk, meldžiama
sai, sakyk, kokie reikalai vertė 
su tais bažnyčios ponais girtau

ju?
Narutis buvo teisingas ir at

viras žmogus, bet kartu buvo ir 
geras diplomatas. Jisai jokiu 
budu nenorėjo savo žmonai pri
sipažinti, jog vargamistru ir za
kristijonų vaišino tam, kad su
žinoti, kodėl bažnyčioje įvai
riais metų laikotarpiais gieda
mos kitokios giesmės. Narutis-— 
dipiomatas, jisai žino, kaip tam 
tikrais laikotarpiais teikia lai-

rojo Dievo nepažino ir garbino metus negalima butų giedoti to
kias gražias giesmes. i
v —Matai, Kalėdos — tai Kris-1 
taus gimimo laikas ir tuomet 
katalikų bažnyčia minėdama tų 
taip brangų įvykį tokias gies
mes gieda. Toliau mes sulaukia
me gavėnios, Kristaus kančių ir 
kentėjimo laikus, ir tuomet mes 
kiedame liūdnas giesmes—“Ku- 
risai kentėjai“ ir kt. Per tų lai
kotarpį, t. y. gavėnių Kristus į- 
vairiai buvo kankinamas ir ga
lų gale buvo prikaltas prie kry
žiaus ir numirė.

—Jeigu Kristus nebūtų atsi
kėlęs iš numirusių, — tęsė to
liau Narutis, — visas musų ti
kėjimas ir maldos butų nuėju
sios niekais, bet svarbiausias į 
vykis yra tas, kad Kristus pri
sikėlė iš numirusių.

—Čia tai visai nesuprantu,- 
sako Narutienė, man rodosi, 
jeigu jau kas numirė tai ir vis
kas, bet žiūrėk yra ir tokių, ku
rie net ir mirę keliasi. Tokie 
nuotykiai turi būti labai reti.

Čia Narutis beveik supyko 
ant savo žmonos, bet pagalvojo, 
kad moterys lieka moterimis ir 
jos negali taip gerai suprasti ir 
įvertinti moksliškų dalykų. Jis 
pradėjo aiškinti, kodėl Kristui 
reikėjo mirti prie kryžiaus ir 
keltis iš numirusių.

(Bus daugiau)

eįgas. Lietuviai senoveje garbi
no ugnį, nes ugnis, vienas iš 
svarbiausių žmonijos išradimų 
—- jinai įgalino daryti vissapu- 
siškų pažangų. Be to, lietuviai 
garbino taip vadinamų dievų 
Perkūnų, jam net grėsmes gie
dojo. Po to žmonės nustojo gar
binę gamtos kunus ir pradėjo 
garbinti dabartinį Dievų.

—Ar prieš dabartinį Dievų 
buvo dar ir kitokių dievų?

—Taip, — drąsiai atsake Na
rutis. Buvo visokiausių die
vų ir žmonės juoš garbino tolei, 
kol susirado kitokius dievus.

—Matai, motin, dabar žmo
nės kultūringi, visi mokyti, kad 
ir maži vaikai moka ne tiktai 
skaityti, bet ir rašyti. O Anta
nas net ir... — toliau kalbų 
dpie Antanų nutraukė, no. ėdi
mas su juo atskirai pasikalbė
ti. — Dabar, matai, mes katali
kai turime ne tiktai vienų Die
vų, bet turime ir jo sūnų — 
Jėzų Krištų, kuris mumis at
pirko ir išgelbėjo iš didžiausios 
nelaimės. Kadangi Dievo sūnūs 
padarė tokius didelius darbus, 
todėl mes katalikai jį labai my
lime ir gerbiame. Jo garbei gie
dame gražiausias ir švenčiau
sias giesmes — “Sveikas Jėzau 
mažiausias“, “Gul šiandienų jau 
ant šieno” ir kt.

’ Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

mokinimų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

«nd MIDWIFE 
6630 S. Western av

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
ŠeštadienĮ ir sek
madienį — j Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tek PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 8846 
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

ninis pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7889 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

dūrė prie savo sodybos. Iki par
ėjo namo, buvo jau apie 8—9 
valandos vakaro. Naiutis parė
jęs į trobų pirmiausia klausia 
ar yra namuose Antanas, bet 
namuose nebuvo ne tiktai An
tano, bet ir kitų vaikų — iš
skyrus žmonų —- Mortų — kuri 
nekantriai laukė savo vyro sa 
šilta vakariene, žmona nustebo, 
kad tėvas įdomaujasi tiktai An
tanu, nes jmai gerui žinojo, kad 
jisai gauna iš kokių tai cicilis- 
ių laikraščių ir knygų. Motina 
labai nustebo ir nusigando, ma
nydama, kad Šimkaičių žanda
rai kų nors žino apie jį. Nedrą
siai jmai paklausė savo vyių, 
kodėl jam reikalingas tiktai 
Antanas, ir ar nėra kas nors

Narutis, galų gale, nusprendė 
savo žinojimų įrodyti savo žmo
nai, kodėl įvairiais metų la*ko-

kitokios giesmėj Tiktai ieško
jo keliu, kaip prie to neaiškini-

kad nieko blogo nėra, bet An-

Narutienc, atnešusi vakarie
nę, prašė savo vyrų valgyti, bet 
Narutis buvo gerokai prisival
gęs, taip kad sutiko išgerti tik
tai arbatos stiklinę. Gerdamas 
arbatų, Narutis įdomavusi, kur 
yra vaikai, bet sužinojo, Kad 
Kaime esančios vakaruškos ir 
jie yra tose vakaruškose.

—Ar ir Antanas vakaruško
se? — paklausė Narutis.

— O kaip tu manai, ar Anta
nas kunigas, kad jisai nenorėtų 
pašokti ir su jaunimu pasilinks
minti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
. ■, ■ *.o «. . .. '

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
„ DIENĄ IR NAKTĮ

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

O I TeUlon*. LAFAYKTTE VlVt

koplyčios visose

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.
Daugely j 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 
I

Ofisas . ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

Klausykite Įnašų radi* programų Antradienio it šeštadienio ryt
mečiais, 19:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1489 K.) 

ra POVILU ŠALTIMIERU,

(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. V1RGINIA 2425

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

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
IŠ RUSIJOS .

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencjos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 746iGYDYTOJAS 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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CH1CAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

-—Taip, tu teisingai sakai, 
motin — atsake Narutis, —bet 
žinok, kad musų Antanas — 
rimtas vyras ir aš visai pasiti
kiu juo, kad paveldėtų ūkį tin
kamai tvarkys.

Narutienei, kuri savo sūnų 
gerbė ir juo didžiavosi, kaip iš
mintingu ir blaiviu vyru, toks 
tėvo įvertinimas buvo didelė 
garbė.

Narutis matydamas, kad jo 
žmona šiandien ypatingai gero
je šventadieniškoje nuotaikoje, 
ieškojo kelių, kaip prieiti prie 
^0 klausimo ir jai išaiškinti, ko-

*9.50

No. 2664

I Vardas ir pavardė

1 Adresas...

Direktoriai

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
| 1739 So. Halsted St, Chlcago, BĮ. .

| čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd) No,

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek 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 S. HALSTED ST.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.65 
Perkant p tonus ar daugiau.

cales Tax ekstra. . ..
BLACK BAND LUMP

COPR. W>, NMDLICRAFT SCRVICG, ING

PUPPY APPL!QUE QUILT PATTERN 2664

No. 2661 — Išsiuvinėjimas kūdikio lovelės užklodui-

Miestas ir valstija
eraraę M

« *

giedamos bažnyčioje kitokios 
giesmes. To ilgai laukti nerei
kėjo, nes Narutienė pati pradė
jo kalbėti apie grąžiusias Ka
lėdų giesmes. Toks žmonos 
smalsumas jam buvo tuo įdo
mesnis ir išrodė, kad jinai apie 
tai, jog pirmiau savo vyro kiau
še yra visiškai pamiršusi. Na
rutis norėjo, kad jo žmona apie 
tai užsimintų ir sudarytų sąly
gas paaiškinti jai tai, ko jmai 
nežino.

—Anų dienų, — pradėjo Na
rutis, — tu manęs klausei, ko
dėl įvairiais metų laikotarpiais 
giedamos kitokios giesmės. Tuo
met aš tau negalėjau to paaiš
kinti, bet šiandien su didžiausiu 
malonumu tai padarysiu.

Narutienei iš džiaugsmo net 
■akyst nušvito, nes jinai jau se
niai norėjo sužinoti tų gražiųjų 
giesmių istorijų

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

ADVOKATAI
K.P.GUG1S

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 S o. Halsted S L

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais

—pagal sutartį

Dr. V. E SIEDLINSKJ
DANTISTAS 

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

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

- TeL LAFAYBTTE 3«S0

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Rnom 1830
Ofiso teL CENTRAL 1824 

Namų tek—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877 r

VaL 11—2 dieną ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtery 2679

/ Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

- ■ j.‘U .
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V. M.

MURAVIOVAS - SUKILIMO MALŠIN
TOJAS

(Tęsinys)
Tose sargybose kiekvienas 

valstietis turėjo pagal nustaty
tą tvarką atitarnauti dvi savai- 
ti. .Jei kuris valstietis iš sargy
bos dėl kokių svarbių priežas
čių pasitraukdavo, pasitrauku
sio vieton valsčiaus viršaitis 
savo nuožiūra turėjo skirti nau
jų kandidatą. Valstiečių sargy
bų, kurios turėjo savo būriuo
se ne mažiau 60 ir nedaugiau 
100 žmonių, vadais buvo 
puskarininkai (under-oficerai). 
Kiekvienoje tokioje sargyboje 
buvo po 10 raitelių. Sargybos 
privalėjo saugoti pirm ausia 
tik savo teritoriją, bet, jeigu 
kuriai sargybai tekdavo susi
durti su sukilė'ių buriu, arti
miausios .» valstiečių sargybos 
pareiga buvo padėti.

Rentals 
3 MONTFIS$5
Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ. •>
• APDRAUDĄ NUO VAGIU.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki B vai. Sekmadieniais — 
nuo B ryto iki 1 vaL popiet

Kokioj buvo daugiau tų val
sčių sargybų paregos? Pir
miausia keleivių kontrolė ir 
įtariamųjų areštavimas bei ati
davimas policijai; toliau, pilie
čių apsauga, kad ramių gyven
tojų neužpultų kokie padaužos 
prašalaičiai ar savieji; miškų 
kontrole ir juose sukilėlių gau
dymas; pamestųjų ginklų, pro 
dūktų ir kitų reikalingų maiš
tui kelti priemonių ieškoj.mas 
etc. Sargybų valstiečius Mu- 
raviovas įsake apgink uoti, ta
čiau ne visus ir atsarg ai. Re
miantis vidaus reikalų inin sle- 
rijos įsakymu, kiekvienam sar
gybiniui buvo duodama tam 
tikra porcija duonos ir moka
ma po 10 kapeikų per parą.

Spalių 5 dienos aplinkraščiu 
(1863) liepė apskričių viršinin
kams paduoti tikslias sąskaitas, 
kiek kur išėjo pinigų ir duonos 
sargyboms išlaikyti, kad gilė
tų susidariusias išlaidas pa
dengti patys šios šalies gyven
tojai, ypač žemininkai.

Murauovas laikėsi savo poli
tikoje to dėsnio, kad visos iš
laidos, kurios išeina valdžiai 
kraštą malšinant, turi būti p i- 
dengtos fciaur-Vakarinio krašto 
piliečių lėšomis. Dar gegužes 
mėnesį 25 dieną (1863) laiške 
į Zeleną Muraviovas rašė norįs 
pranešti Valujevui (vidaus rei
kalų ministeriui) apie suma
nytą dvarų reparticiją, kad bu
tų kuo padengti iždo išlaidos. 
Muraviovui svarbu buvo šį sa
vo sumanymą įvykinti, kad pa
justų sukilimo vaisius patys 
pirmieji dvarininkai ir šlėkta. 
Centralinė valdžia, matyti, mie
lai Muraviovo pasiūlymą priė
mė, nes birželio 13 dieną Lietu
vos diktatorius, pasiremdamas 
“aukščiausiuoju sukilimu’’, pa
skelbė aplinkraštį, kuriuo buvo 
įsakoma dvarininkams sumo
kėti per 7 dienas tam tikras 
mokesnis (šis mokesnis vadino
si 10%-iu nuo įplaukų).

Nesumokėjusiems paskirtuo
ju laiku pabaudų apskrities 
viršininkas turėjo teisę parduo
ti nejudomąjį turtą, gyvulius, 
javus ir t. t.

A. N. Mosolovas savo atsimi
nimuose sako, kad nevisi tačiau 
dvarininkai mokėjo tą 10%-nį 
mokesnį. Vokiečiams šis mo
kesnis buvo sumažintas iki 3%,

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

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

—— " -'ana
LOAN ASSOCUTIONoFChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERBD BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRglnia 1141

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

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

N A T TJTENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
N Al JJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos)

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
M

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

NAUJIENŲ-ACME Telephnto
GRAHAM, Mo. — Mary Wolford, kuri laimėjo kurnu 

hikštcnimo1 čempionatą. ' ;

rusams iki D/2%. Visame kraš
te 10%-nis mokesnis per dve
jus metus davęs 2,600,000 rub
lių. Lietuvos rusai ir vokiečiai, 
kaip matėme, buvo privilegijuo
tas luomas.

Kovodamas su ienkų įtaka 
Lietuvoje, Muraviovas kėlė Ru
sijon ištisas šlėktų sodybas, o 
jų vieton siuntė rusų kolonis
tus. Tuo budu rusino Lietuvą. 
Bet ir čia tas sumas, kurios iš
eidavo tremiant šlėktą, turėjo 
padengti vietiniai gyventojai 
“lenkų kilmės”. Tuo reikalu 
Muraviovas kreipėsi į carą, pra
šydamas jo “aukščiausio suti
kimo’’. Svarbiausiais sukilimo 
kaltininkais Muraviobas laikė 
lenkus. Todėl pirmiausia juos 
ir persekiojo. Dažnai rašė Pe- 
terburkan, nuolat pabrėždamas, 
kad, jei lenkų Lietuvoje bus 
kiek buvo, niekad negalima bus 
tikėtis Lietuvą esant visiškai 
numalšintą. Pagalios sukilimas 
baigėsi. Visiems savo noru grįž
tantiems sukilėliams Muravio
vas žadėjo laisvę ir neliečiamy
bę tik su sąlyga, jeigu grįžtą 
sukilėliai prisieks patikimo val
džiai kunigo ir tam tikrų val
dininkų akyvaizdoj savo ištiki
mybę valdžiai. Bijojo, kad su
kilėliai pasilsėję kartais nepra
dėtų vėl sukilimo riaušių. To
dėl, iš kitos pusės patarė ap
skričių viršininkams grįžtančių 
sukilėlių atžvilgiu laikytis tam 
tikros rezervos. Jeigu sukilėlis, 
grįžęs namo, nepranešė apie tai 
atitinkamiems valdžios orga
nams ir paskui vėl grįžo sukilė
lių eilėsna, ar šiaip buvo paste
bėtas kokiame priešvalstybinia
me darbe, tai tą apylinkę, mies
tą ar sodžių, iš kur buvo tas 
sukilėlis, Muraviovas įsakė 
bausti pinigine kontribucija.

Rugpiučio 28 dienos aplink
raščiu (1863) visiems įsakė at
iminėti iš grįžtančių sukilėlių 
ginklus; o jei šių neturėtų su 
savimi, liepė reikalauti, kad nu
rodytų, kame paslėpti. Be to, 
jeigu grįžę sukilėliai nurodytų 
dar kitus asmenis, įsakė tuojau 
visus tardyti.

Kad negalėtų sukilėliai slaps
tytis, ir kad lengviau butų jie 
kariuomenei persekioti, Mura
viovo rupesniu miškuose buvo 
iškirsti keliai. Kaimiečių sar
gybos turėjo drauge su kariuo
mene ieškoti visur paslėptųjų 
sukilėlių ginklų. Be to, visi kai
miečiai savo keliu turėjo ieško
ti, kur . paslėpti ginklai ir stro
piai sekti ponus dvarininkus ir 
šlėktą, ar neturi jie kartais ko
kių ginklų. Jeigu kokioj apy
linkėj paslėptieji ginklai butų 
surasti pašalinių žmonių, tai 
tos apylinkės visi gyventojai 
Muraviovo įsakymu turėjo būti 
atitinkamai nubausti.

Kad paragintų kaimiečius 
prisidėti prie sukilėlių persekio
jimo, M. įsake už surastus gink
lus mokėti jiems pinigais, o be 
to, apdovanoti atitinkamais 
medaliais “za chrabrost”, o to
kiu ar kitokiu budu remiančius 
sukilimą žmones liepė bausti pi- 

' nigais nuo 10 iki 25 rublių pa-

lenkų buvo įsigalėjęs paprotys 
nešioti tautinę gedulą. Mura
viovas tam tikru aplinkraščiu 
uždraudė bet kam gedėti mies
tuose ir provincijoj. Asmuo, su
laikytas su gedulą pirmą kartą, 
turėjo mokėti 25 rublius, ant
rą kartą — 50 rublių, o sulai
kytas trečią kartą turėjo būti 
areštuojamas ir baudžiamas, 
kaip tikras sukilėlis. Jeigu toks 
kaltininkas nesumokėdavo pa
skirtosios bausmės, būdavo par
duodamas jo nejadomasis tur
tas, o gautieji pinigai skiriami 
nukentėjusioms sukilimo metu 
šeimynoms šelpti (tos šeimy
nos, žinoma, turėjo būti ištiki
mos rusų valdžiai). Viešai, ne
šioti gedulą galima buvo tik , 
artimiausioms g’minėms mi
rus, turint tam tikrą policijos 
leidimą. Piniginės bausmės rei
kėjo mokėti ir tienį.s, kurie ne
šiojo konfederatų kepures, avė
jo ilgais aulais batus, arba, ku
rie dėvėjo tautiniais lenkų dra
bužiais.

Ieškodamas prielnonių suki
limui malšinti, Muraviovas iš
leido visą eilę labui charakte
ringų įsakymų. '

Tik atvykęs Lietuvon, gegu
žės 24 dieną, fotografams ir li
tografijų savininkams išsiunti
nėjo šitokio turinio aplinkraš
ti:

1) Visi aukščiau pasakytų įs
taigų savininkai, kurie neturi 
savo profesijai reikalingų kva
lifikacinių popierių ir nėra val
stybes ištikimi piliečiai, priva
lo savo dirbtuves tuojau užda
ryti; 2) sunaikinti pas foto
grafus visus nusimtinių negaty
vus bei šiaip įvairius vaizdelius 
ir fotografijas tautiškai pasi
puošusių lenkų; 3) iš neištiki
mų valdžiai spaustuvių savinin
kų, jeigu spaustuvė nėra likvi
duojama visai, reikalauti kauci
jos sumoje 200 iki 600 rublių, 
pagal darbininkų skaičių ir dar
bo našumą; be to, sakytųjų 
^specialybių savininkai privalo 
susirasti sau po tris ištikimus 
valdžiai žmones, kurie laiduotų 
spaustuvininkų ištikimybę val
džiai.

Namų šeimininkams buvo 
įsakyta budėti, kad pas jų loka
torius nebūtų jokių susirinki
mų. Kiekvienas namų šeiminin
kas turėjo paduoti gyvenančių 
pas jį šeimynų sąrašus, smul
kiai nurodydamas, kas iš ko 
gyvena bei kuo užs.ima. Už 
kiekvieną neįtrauktą sąrašan 
asmenį namų savininkas turėjo 
sumokėti atitinkamą pabaudą 
(nuo 25 iki 100 rublių). To
kias pačias bausmes turėjo mo
kėti ir viešbučių savininkai1 už 
kiekvieną nepatikimą, priimtą 
nakvoti, asmenį. Pastebėjęs 
įtartinus susirinkimus, namų 
šeimininkas tuojau turėjo pra
nešti apie tai policijai; jis tu
rėjo sekti dargi svečius, atei
nančius pas savo lokatorius. 
Jeigu namų savininkas buvo 
pastebėtas nepildąs reikalngų

stropiai budėti, kad moksleiviai 
butų valdžiai ištikimi. Apie ne
paklusnius ir įtariamus reikėjo 
pranešti apskr. karo viršinin
kui. Priešingai, mokyklos ve
dėjai buvo baudžiami.

Mokinių tėvai bei globėjai 
turėjo raštu pasižadėti sumo
kėsią pabaudą 100 ar 200 rub
lių sumoje, jeigu jų vaikai bu
tų kaltinami nusižengę valsty
bei.

Nepaliko ramybėje nė veng
rų. Lietuvoje buvo plačiai ži
nomi smulkus pirkliai — veng
rai (Švenčionių krašte žmonėm 
vadina juos vingrais), kurie, 
vaikščiodami po sodžius ir 
miestelius, prekiavo įvairiais 
...mulkiais daiktais. Mmaviovas 
Įtarė juos valstybei pavojingus 
esant, kadangi, “be kitko, jie 
pardavinėję reikalingus mani- 

ifestacinei gedulai daiktus ' ir 
kitus abejotinos vertės daly
kus.’’ Taigi visus vengrus Mu
raviovas įsakė ištremti iš Ru
sijos teritorijos. Tai tokias, 
bendrai imant, priemones var
tojo Lietuvos diktatorius kraš
tui nuraminti. Giliai įsitikiuvs

kad Lietuva nuo senų senovės 
buvo rusiškas kraštas ir pri
klausė Rusijai, o lik vėliau bu
vo smarkiai sulenk.ntas, visose 
savo politikos srityse stengėsi 
išvaduoti lietuvius “nuo pra
gaištingų lenkiškų intrigų.” Ko
vojo su lenkais. Toji kova aiš 
kiai matyti visose Muraviovo 
politikos Lietuvoje srityse. Daž
nai tvirtindavo, kad lenkus ga
lima esą nuraminti “mušant 
juos per kišenę”.

—Man pasyvus šlėktos elge
sys sukilėlių atžvilgiu yra lygus 
aktyviam jos dalyvavimui su
kilime — sakydavo Muravio
vas.

Todėl, malšindamas sukilimą 
ir bausdamas pinigais kal.us ir 
nekaltus, iš tikrųjų. , smarkia1, 
niniokiojo kraštą. Daugiausia, 
žinoma, kliuvo lenkų ponams, 
dvarininkams ir šlėktai. Tačiau 
tuo nesibaigė Muraviovo pelitu 
ka. Numalšinęs sukilimą ir su
silaukęs ramybės, plačiai užsi
mojo rusinti ir pravoslavinti 
Lietuvą per mokyklą ir bažny
čią.

(GALAS)

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas

Carr-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.
Tel. ARDMORE 6975

PASKOLOS
Ant Real Estate

■. 41/2%
1-mų. ir 2-rų morgičių _

Peters Bros, and Co.
1647 WEST 47th STREET

įstt pardavėjas! IR

UŽEIKITE PAS 
PETE YOUNG 

y-rvs: 271 Am. Legion Post.. 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 

<CHLfTZ A« US 
82nd ir Kcan Avenue 

prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILL0W SPRINGS, ILL.

įsakymų, tai jo namų butai bu
vo Valdžios užimami vieneriėms 
metams be jokio atlyginimo.

Rūpinosi Muraviovas ir mo-baudos ir daugiau. i
1 Sukilimo metu tarp vietinių kiniais. Mokyklų vedėjai turėjo

— pirmadieniais, 7. v. 
v. — WMAQ

“Kiek kainuos? Džiaugiuos, 
kad paklausei! Tik tiek kiek 
kainuotų kasdien .oašto ženkle
lis.”

Klausykite “THE TELEPHONE 
HOUR”

“Noriu tik minutę Tamstos 
brangaus laiko. Reikalas apie 
paties telefoną.

Taip, žinau, kad vieną turi- 
. bet jums ištikro reikia du. 

Tą kurį dabar turite ir ‘exten- 
sion’ telefoną prie Mamos lovos. 
Jis jai sutaupys šimtus žingsnių 
užlipant ir nulipant laiptais.

• Užsakyti jūsų “extension” 
telefoną, vientik pašaukite mu
sų Business Ofisą ir mums pa
sakykite kada darbą atlikti. .. 
Illinois Bell Telephone Compa- 
ny.

in Chicago, call OFFicial 9100

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS
• PLEITUS DABAR!

ir 
aukščiau

kMes gaminame 
'gavę įspaudą ir 
daišniuotų Dentistų.
’ APSKAIČIAVIMAS
į DYKAI.

Dentures 
užsakymą

t i k 
nuo

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

Pataisymas $1.00

Lnmdale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

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

ROOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

1

uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite '‘Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
engą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS'
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

wv«l ' 
.«>•

AT ALL DRU6 AND NOTION COUNTERS

10c 3 už 25c

TINTS andDYES
For ju»t a f.w 
panni.s you can 
r.n.w drapari... 
lin.na, ling.ri., 
• te. 26 amart 
«had»«. “Dip to 
tint — Boil to

ITS THRIFTY 
to uAeGypsy

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
ŲOLLYVVOŲD INN Prop.

Svetainę ~ rendu&jfcm susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

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

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadien., spalių 2S, 1040

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Ualsted Street
Telephone CANal 8500.

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

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

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

Gen. Franco ieško paskolos 
' - - y

Ispanijos diktatorius gen. Franco, nori gauti iš Jung
tinių Valstijų paskolų, ir tai nemažų — šimto milionų 
dolerių. Žinios iš Washingtono praneša, kad jau per ko
kias dvi savaites laiko Ispanijos agentai landžioja po įvai
rias valdžios įstaigas, prašydami Dėdės Šamo pinigėlių.

Už paskolų jie siūlo pirkti Amerikos maisto produk
tus ir kitokias prekes ir žada netrukdyti biznio toms fir
moms Ispanijoje, kuriose yra įdėti stambus Amerikos 
kapitalai. Didžiausia tų firmų bus bene Amerikos Tele
grafo ir Telefono Kompanija. Be to, gen. Franco agentai 
duoda suprasti, kad, jeigu Amerika paskolins šimtų mi
lionų dolerių, tai Ispanijų, gal būt, atsuks nugarų Hitle
riui ir pasidarys drauginga Anglijai.

Tačiau, pirma negu Ispanijos diktatorius ėmė dary
ti tuos pasiūlymus Washingtonui, jisai pasiuntė savo at
stovų J Berlynu ir Romų susitarti su “ašies” valstybėmis. 
Koks susitarimas tenai buvo padarytas, nežinia, bet Mad
ride jau vieši nacių “gestapo” (policijos) viršininkas 
Himmler, ir New Yorke yra gauta žinia, kad netrukus į 
Ispanijų važiuos Hitlerio užsienių reikalų ministeris Rib- 
bentropas. Be reikalo tie ponai į svetimas šalis nevaži
nėja.

Šitokiose aplinkybėse duoti paskolų Ispanijai reikštų 
remti “ašies” talkininkų. Reikia tikėtis, kad prez. Roose- 
velto administracija tai supranta ir gen. Franco prašy
mų atmes.

Abejonės apie registraciją
Kaip jau žinoma visiems, iki gruodžio 26 d. visi at

eiviai nepiliečiai turės užsiregistruoti'. Tai yra nemalo
nus dalykas, bet kongresas išleido tokį įstatymų ir jam 
priešintis negalima. Kas neužsiregistruos, tam gręsia 
bausmė.

Tačiau ne pro šalį bus nurodyti, kad daugelis žmo
nių nesupranta registracijos prasmės ir bereikalingai įsi
vaizduoja apie jų visokių blogų dalykų. Sakysime, žmo
gus turėjo praeityje kokį nors “griekų”, ir kai jisai re
gistracijos blankoje teisingai viskų apie save papasakos, 
tai valdžia tuojaus jį nutvers ir nubaus arba išdeportuos.

šitos baimės nereikia turėti. Faktai, kuriuos žmogus 
paduos apie save, užsiregistruodamas, negali būt pavar
tojami to žmogaus apkaltinimui arba nubaudimui. Tuos 
faktus valdžia laikys rekorduose, kad kongresas galėtų, 
juos išstudijavęs, nutarti, kas toliaus daryti su ateivių 
klausiniu. Šitam tikslui valdžia ir kongresas nori žinoti, 
kiek yra ateivių nepiliečių, iš kur jie kilę, kokius darbus 
jie dirba ir t.t.

Bet žmogų bausti, suradus kokį nors prasikaltimų 
tuose atsakymuose, kuriuos jisai duoda, užsiregistruoda
mas, valdžia neketina ir neturi teisės. Joks žmogus Ame
rikoje, ar jisai yra pilietis, ar’nepilietis, negali būt pri
verstas liudyti prieš save. O registracija yra privaloma; 
kas nesiregistruos, tas užsitrauks bausmę. Atsakymai, 
kurie yra duoti po prievarta, negali būt pavartoti prieš 
žmogų jokiame teisme. Nuo to apsaugoja konstitucija.

' Todėl nėra jokio pagrindo bijoti, kad užsiregistra
vusieji žmonės bus areštuojami, deportuojami arba kito
kiais budais persekiojami. Mes gyvename demokratinėje 
šalyje, kur valdžia laikosi konstitucijos. Ji žmonių teises 
gerbia. Jeigu Amerikoje viešpatautų koks nors diktato
rius, tai butų kas kita.

Taigi visiems lietuviams mes patariame registruotis 
be jokios baimės* Kas nesiregistruos, teisingai paduoda
mas faktus, tam bėdos nebus. Bėda gali būti tiktai tiems, 
kurie įstatymo neklausys.

Ateivių registracija yra panašus dalykas, kaip cen- 
zusas, žmonių surašinėjimas. Valdžia nori turėti pilnų in* 
formacijų apie ateivius, o ne medžiagų jiems apkaltinti,
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TEISINA KUNIGĄ 
COUGHLINĄ

■■ ■ ” -"T ■ ■ -

Vieno laikraščio bendradarbis 
pasigenda kalbų, kurias saky
davo per radio kun. Coughlin. 
Tas jo kalbas, esą,, sustabdė

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams .... ..........    $8.00
Pusm metų ......... «.........  4.00
Trims mėnesiams .................  2.00
Dvietn mėnesiams .............. 1.50
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ........................ 30
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.

Detroito vyskupas, bet jisai jas 
sustabdė dėlto, kad “žydai su
kėlė baisų triukšmų”, kaltinda
mi Coughlinų, kad jisai kursto 
rasinę neapykantą. O tai, gjrdi, 
netiesa. “Radio kunigas” ne
smerkė žydų tautos, 6 tiktai —

“turėjo drąsos pasakyti, kad 
prie bolševizmo iškėlimo Ru* 
sijoję prisidėjo daugiausia žy* 
dai. Jis pasakė teisybę.”
Nė, tai iiėra teisybė. Bolševiz

mo tėvas buvo (ikras rusas Ni- 
kolai IljiČ U*janov-Lenin."Leni
no įpėdinis yra Josif Vissarijo- 
novič Džugašvili-Stalin, kuris y- 
ra gruzinas.

Pasaka apie tai, kad žydai 
daugiausia prisidėjo prie bolše
vizmo iškėlimo, buvo sugalvota, 
daugiausia pasiremiant tuo, kad 
BronŠtein-Trockis buvo artimas 
Lenino bendradarbis ir kad tar- 
pe stambiųjų bolševizmo šulų 
seniaus figūravo visa eile žmo
nių žydų kilmės. Bet šiandien 
yra aišku visiems, kad tie as
mens buvo greičiaus bolševiz
mo įrankiai, negu jo kūrėjai. 
Kaip tik Leninas numirė, tai 
Trockio žvaigždė ėmė temti ir, 
neilgai trukus, visai užgeso. Su 
Zinovjevu ir Kamėnevu atsitik 
ko tas pat. Juos visus išblaškė 
ir išžudė Stalinas. •

Galima dar pridurti, kad vy
riausias komunizmo teoretikas 
buvo tikras rtijsas Nikolai Bu- 
charin (o ne Zinovjev, kuris tik 
agitacines kalbas mokėdavo ga
biai pasakyti). Komisarų tary
bos pirmininko (t. y. premjero) 
vietų užėmė, po Lenino mirties, 
buvo Rykov, tikras rusas. Pir
mieji teroristinės žvalgybos 
(Čekos) organizatoriai buvo 
latviai, Lacis ir Peters; o stam
biausias “genijus”, kuris tų te
roro aparatų išplėtė visoje So
vietų Sųjungoje, buvo lenkas 
Dzieržynski. Kai čeką vardas 
buvo pakeistas į OGPU, tai tik 
vienas žydas (Jahuda-Jagoda) 
buvo jos viršininkas. Kiti buvo 
rusas Ježov ir gruzinas Berija. 
Artimiausias Berijos padėjėjas 
šiandien yra armėnas Dekano- 
zov, kurį Stalinas atsiuntė į Lie- 
tuvų “vaduoti proletariatų”.

Taip pat ir vyriausieji sovie
tų karo vadai (išimant pilieti
nio karo metus) buvo/rusai, uk
rainiečiai ir* įvairių kitų tauty
bių žmones: Vorošilov, Timo- 
šenko, Tuchačevskiji, Jegorov, 
Budionny, Bliucher, Uborevi- 
čius ir k. Pagaliau, SSRS “pre
zidentas” yra rusas Kaliniu.

Tokiu budu faktai rodo, kad 
bolševizmų Rusijoje kūrė įvai
rių tautybių žmonės, bet stam
biausių rolę jo įsteigime suvai
dino rusai. Be Lenino bolševiz
mas vargiai butų buvęs galimas, 
Todėl kun. Cougblinas skelbė 
netiesų, primesdamas bolševiz
mų žydams. Aišku, kad jisai tai 
darė tendencingai — su tikslu 
sukelti žmonių neapykantą 
prieš žydus.

Jeigu jam butų tupėjusi tie
sa, tai, paminėdamas bolševikų 
šulus žydų kilmės, jisai butų 
turėjęs taip pat nurodyti, kad 
didelė dauguma žydų yra griež
ti bolševizmo priešai. Tuomet 
butų buvę galima sakyti, kad 
kun. Coughlinas buvo bešališ
kas, neagitavo prieš žydų tautų.

Visoks tatttų neapykantos 
kurstymas yra ne tiktai nekul
tūringas, bet ir labai pavojin
gas dalykas šiais laikais, nes iš 
tautų neapykantos semia savo 
stiprybę hitlerizmaš. Apgailėti
na, kuomet prie to prisideda 
katalikų kunigas,

K. JURGELIONIO 
“EKONOMIJA”

“Tėvynės” redaktorius, K. 
Jurgelionis, mėgsta rašyti apie 
“didelius” klausimus — filoso
fijos, religijos, etikos, mokslo, 
politikos, ekonomijos —ir kiek
vienų klausimų jisai “riša” taip 
drųsiai, tartum jisai butų db 
džiausiąs ekspertas. Pastaruoju 
laiku jisai ėmė aiškinti “ekono
mijos mokslų”, kurį jisai vadi
na mokslu tiktai su pasityčio
jimu. . ' ' -

Pereitos savaitės “Tėvynėje” 
jos redaktorius ryžosi įrodyti, 
kad ekonomijos srityje žmonių 
jos protas nepadarė jokios pa
žangos per du tūkstančiu su 
viršum metų. Šiandien, girdi, 
dar tebeviešpatauja “męrkanti-

line sistema”, kuri buvo prak* 
tikuojama už kelių šimtų me
tų prieš krikščionybės erų. Jur
gelionis tašo:

‘Ekonominiame žmonių 
gyvenime, taip vadinamos 
•politinės ekonomijos’ srityje, 
viduramžiuose buvo sugalvo
ta taip vadinama ‘ftieritanti- 
linč* sistema, žinoma, ir čia 
nieko naujo nebuvo sugalvo
ta, nes tų sistemų jau- 500 
metų prieš Kristų ptaktikayo 
Lyd i jos karalius Kruizas, o 
vėliau Romos imperatoriau 
Ta sistema rėmėsi tikėjimu, 
kad pinigai arba auksas yra 
šalies turtas ir karaliaus ga
lybė. Ekonominė politika su* 
lyg Šios sistemos turėjo būti 
vedama taip, kad kuodait* 
glaus aukso gavus iš kitų Ša
lių į. sayo šalį. Nuo Prancūzi
jos revoliucijos laikų naujes
ni ekonomistai, pirmiausia fi- 
ziokratai, tų sistemų visiškai 
sukritikavo kaipo klaidingų 
ir pragaištingų. Vienok mer
kantilizmas iki pat šių d^enų 
pasiliko svarbiausiu pagrindu 
visoms valdžioms tarptauti
nės prekybos politikoje su vi
somis žalingomis to pasek
mėmis, prlskaitant prie tų 
pasekmių ir karų.”
Iš tos “merkantilizmo siste

mos” SLA. organo redaktorius 
bando išvesti visus šių dienų 
blogumus. Jisai aiškina, kad 
merkantilizmo dvasia davė 
žmonijai didelius trustus, mo
nopolius, turtų koncentracijų ir 
net — “socializmų arba komu
nizmų”, kuriuos jisai įsivaiz
duoja, kaipo galutinų viso ko 
centralizacijų vienose rankose.

“Tas turėjo būti atlikta”, 
rašo Jurgelionis, “vardan 
marksinio ‘proletariato’, tai 
yra miestiečių subėgusių iš 
ūkių į miestus ir čia pakan
kamai apsirgusių miesčioniš
ka didybes manija, kad pro
fesionaliai gundytojai, žadė
dami j ięms užvis didžiausių 
galybę, galėtų pasinaudoti 
jais kaipo ‘suckeriais’.”
Tai ne aiškinimas, bet painio

jimas. “Merkantilizmo sistema” 
yra visai nb tas, kų apie jų pa
sakoja “Tėvynes” redakcija. 
Trumpai pasakius, ta sistema 
buvo ekonominis pirklių moks
las. To mokslo šalininkai sakė, 
kad tikrasis turtas yra pinigai 
arba metalai, iš kurių yra da
romi pinigai, t. y. auksas ir si
dabras. Paviršium žiūrint, gali
ma vadinti ir senovės Lydi jos 
karalių Krezų (arba Kroižų) ir 
Romos imperatorius “merkanti- 
listais”, nes ir jie stengėsi įgyti 
kiek galint daugiau aukso. Bet 
taip gali sakyti tiktai tas, ku
ris nėra giliaus Studijavęs nei 
“merkantilizmo”, nei kitų eko
nominių sistemų.

i . 1

Paminėtas Lydi jos karalius ir 
Romos imperatoriai nebuvo 
pirkliai, jiė savo turtus įgyda
vo kardu, o ne prekyba.

“Merkantilizmo sistema” at
sirado viduramžių pabaigoje, 
kuomet prekybinis kapitalas 
dar nebuvd' dedamas į pramo
nę. Pirmas bandymas sukurti 
ekonominį pramonininkų mok
slų buvo padarytas vadinamų 
“fyziokratų”. Jie skelbė, kad 
darbas ir jo pagamintieji daik
tai — žaliavos, prekės ii’ t.t. — 
sudaro “tikrąjį turtų”. Dar 
stambesnį žingsnį šita kryptim 
padarė Adomas Smith. Jisai ap
rašė, kaip fabrike yra padalin
tas darbas tarpe įvairių darbi
ninkų, kurie kiekvienas atlieka 
tiktai pavestą jam dalelę. Šis 
darbo padalinimas keleriopai 
padidina darbo našumų ir duo
da galimybę fabrikantui įvesti 
mašinas, su kurių pagalba yra 
sutaupoma žmogaus jėga.

Tčliaus šitas mintis vystė Ri
čardo ir kiti ekonomistai. “Fy
ziokratų” mokslas buvo įsigalė
jęs Francųzijoje. Bet anglai, 
kurie pramonės srityje gfeitai 
pralenkė visas tautas, jį atme
tė. Jų mokytojai buvo Smith’as 
ir Ričardo.^

St Miščikas-žiemys.

Sovietu Politika Balkanuose
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(Tęsinys)
ReVollucmiš judėjimas ga’ččų 

ten pasireikšti, jei, Rumun.ja 
bendrai pradėtų byrėti, bet vo
kiečiai visa daro, kad to neį
vyktų Ir rusai negalėtų pasinau
doti, Rusai dargi taip toli nu- 
,žengė, kad savo organuose pa
reiškė be Jokių abejonių, jog 
palaiko bulgarų reikalavimus 
prieš rumunus, nors revoliuci
niu atžvilgiu tai didelis prasi
kaltimas, nes Dobručo valstie
čiams nei kiek nebus geriau po 
Borisu, kaip jie turi po Karo
liu,

Bet beviltiškas noras kaip 
nors išsprogdinti Rumuniją, 
verčia rusus taip toli eiti ir su
teikti pasauliui naujų motyvų 
parodymui, kad rusai tik savo 
imperialistiniems reikalams tar
nauja ir tik jų žiuri.

Bet 'visgi vokiečiai daugiau 
žada, o kadangi nei vienas dar 
neduoda, bulgarai laikosi arčiau 
prie vokiečių, negu prie rusų.

Ir štai, rusai per savą komu
nistų partijų Bulgarijoje rug- 
piučio dvyliktų dieną išleidžia 
atsišaukimų į bulgarus ir gali
ma sakyti į visUs Balkanus, ku
ris aiškiausiai parodo ko nori 
rusai Balkanuose. Pats atsišau
kimas tiesiog juokingas ir prieš- 
ginaujantis, kas aiškiausiai pa
rodo, jog rusams labai sunku 
sėdėti ant dviejų kėdžių. Aiš
kiausiai kalba apie slavus siū
lydama aniems nepasiduoti Ber
lynui ir jungtis tarp savęs su
darant taip vadinamų slavų te
dera tyvę valstybių sąjungą. 
Graikus ir rumunus palieka ra
mybėje, nes rumunai pasmerk
ti sulig rusų plano subyrėti, 
pranykti iš nepriklausomųjų 
valstybių skaičiaus arba dau
giausia, virsti vien Sovietų dali
mi kitu vardu, gi graikų klau
simas tyčia nutylėtas.

Bet kvailiausia išeina su ma- 
kedoniečiais, kurie, kaip beno
ri, bene aktyviausias elementas 
Balkanuose ir rcvoliucingiaU- 
sias. Jiems nieko tikro nežada 
bolševikai, tušti, migloti paža-

dai, jog jie bus nepamiršti, jog 
jie daugiau nukentės susidėję 
sU italais ir tenetiki makedonie- 
čiai, jog rusų flirtas su Pietų 
SlaVijos vyriausybe yra tai, kad 
makedoniečiai turės amžinai 
pasilikti pavergti.

Kokia nelaimė rusams, kad 
makedoniečius negalima pri
skirti prie slavų! Nejaugi nesu
ras kokio nors mokslininko, ku
ris pasakytų, jog jie slavai? 
Tuomet visai kas kita.

Bet juokingiausia štai kas: 
tame atsišaukime bulgarų vy
riausybė kaltinama, jog patai
kauja vokiečiams ir italams, gi 
buržuazija ir socialistai už no
rų eiti su anglais ir čia pat siū
lo jie nuo savęs eiti su Rusija, 
kuo aiškiai pasako, jog jie ei
na su rusų imperialistais, bet 
nori pasakyti, kad Rusija tai 
kažkokia šventa panelė, kuri 
nekalta, nors prarijo jau tiek 
tautų ir tautelių ir dabar ruo
šiasi vaidindama raudonkepu- 
iliitės tetulės rolę, praryti Bal
kanus.

Bet' vilkas nors labai saugo
jas!, iltis parodo: siūlo atvirai 
susidėti su rusų lokiu.

Bet tiek Rumunijos provoka
vimu, tiek savo atsišaukimu 
Bulgarijoje, rusai parodo, kad 
nenori dalyvauti aktyviai Bal
kanų klausimo sprendime, bet 
vien naudotis suirutėmis ten 
kylančiomis, kad pasinaudoti ir 
pagriebti iš pasalų sau gabaliu
ką arba viską, žiūrint kokia pa
sitaikys proga.

Tai taip pat duoda vilčių an
glams, kad kilus karui Balka
nuose, rusai į tą karą aktyviai 
nesikiš, kaip nesikiša į šį karą. 
Tiesa, jei kuri puse nusilptų, 
tuomet dalybose rusų neišveng
si, bet iki persvara bus didelė 
kurioje nors pusėje ir jos daly*: 
bosna nekvies — rusai nesikiš.

Ir todėl vokiečiai nenori iš
šaukti konflikto Balkanuose, 
nes žino, kad teks vieniems ka
riauti, gi laimėjus teks dalintis 
su rusais.

Maža to, tai teikia šiokios to
kios laisvės kitoms Balkanų 
valstybėms, kurios yra užinte- 
resuolos, kad vokiečiai ir italai 
neįsitvirtintų Balkanuose. Tie
sa, lygiai kaip šiandien rusai 
švagžda rumunams, kuriuos 
jau patys pasmerkė, nepasiduo
ti vengrams ir bulgarams, kad 
plėštų didžiausią gabalą pas ru
munus, rusai nusiduos prieš 
turkus, jog nieko prieš neturi, 
jei anie įsikiš į karą prieš ita
lus aniems graikus puolus, bet 
tuo pat momentu pasakys, jog 
jie turkus tam neragina ir te
daro turkai ką nori, gi rusai 
širdyje galvoju: pasitaikys mo
mentas ir proga — paimsime 
gabaliuką ir iš Turkijos, nors 
Armėnijoje, jei ne Dardanelus.

Bet turkui neturi niekų pra
rasti, jei įsikiš* į italų graikų 
karą, nes italų pavojus čia pat, 
gi rusų pavojus gresia tik tur
kams nusilpnėjus, karą pralai
mėjus.

Ir visa tai anglams duoda vil
ties išprovokuoti karą didesnia
me maštabe Balkanuose be bai
mės įtraukti prieš save rusus. 
O toks kuras vokiečiams ir ita
lams nieko nežada gero.

Tiesa, nei vieni, nei kili ne
gali pasitikėti rusais, bet rusų 
pavojus didesnis Balkanuose 
Vokiečiams negu anglams, nes 
vokiečiai mušdami anglus, turi 
visuomet prieš akis turėti dar 
rusus ir Ameriką, gi anglai vien 
vokiečius, nes gali būti tikri, 
kad rusai anglų neprieis pulti 
ir greičiau gali susipešti su, vo
kiečiais dalindamiesi anglų^gro- 
bį, negu anglui netekę veik vi
so, išskiriant juras.

Reikia nepamiršti vieno daly
ko: Anglija, dargi okupuota — 
nepasiduos vokiečiams ir karas 
nepasibaigs Anglijos užėmimu. 
Tas, ir baisiausia vPkiečUtms,

Taip pat Anglijoje (milžiniš
kame Britų Muziejuje) studija
vo ekonominį mokslą ir K. 
Marksas. Jam padėjo praktiš
kais patarimais Fr. Engelsas, 
kuris dirbo savo tėvo fabrike 
Manchesteryje. Bet Marksas bu
vo susipažinęs ir su Francuzijos 
ekonomistais, kurie dėjo daug 
svarbos darbui, kaipo turto šal
tiniui. Šita aplinkybė leido jam 
pastebėti silpnąją pusę Anglijos 
ekonomistų teorijose. Jisai nu
rodė, kad darbininkas, kaipo 
“darbo jėgos pardavėjas”, nėra 
paprastas pirklys, nes savo pre
kės (jėgos) jisai nęgali atskirti 
nuo savo asmens. Parduodamas 
savo jėgą, darbininkas kartu ir 
pats patenka po pirkiko (t. y. 
samdytojo) kontrole. Visuome
nei gali nerūpėti, kokia kaina 
kas parduoda arba perka pa
prastas prekes (“prekybos lais
vė”) ; bet kuomet dalykas eina 
apie tokių tranzakciją, kurioje 
yra įveltas žmogaus asmuo, tai 
visuomene negali būti indife
rentiška. Todėl Marksas reika
lavo įstatymų darbininkams ap
ginti* Jisąi davė pirmų moksli
nę teorijų apie socialinę apsau
gų (“sočiai security”).

Na, o Jurgelionis pasakoja, 
kad dar ir šiandien žmonija nė
ra padariusi ekonominiame 
moksle jokio progreso nuo ka
raliaus Krezo ir Romos impera
torių laikų! Jie, girdi, buvo 
merkantilistai, šių dienų trustai 
esą merkantilizmo dvasia pa
remti, ir “marksinis proletaria
tas” esąs paskendęs merkanti
lizme !

Kam tokius niekus pasakoti? 
Ir kam iš viso Jurgelionis ima
si aiškinti dalykus, kurių nėra 
studijavęs?

nes jie gali pasijusti tarp dvie
jų ugnių: karą paskelbus’©3 Š. 
Amerikos ir grasinančios Rusi 
jos.

Taigi, anglai gali visgi turėti 
daugiau šancų iššaukti karų 
Balkanuose, negu vokiečiai, ku
riems toks karas pavojingas. 
Anglų padėtis tuo gera, jog 
Balkanų valstybes puikiai žino, 
kad anglams pralaimėjus, ne
bus Balkanuose lygsvaros ir vo
kiečiai su rusais visuomet susi
tars ir būtinai susitars pasida
linti Balkanus ir todėl Balkanų 
valstybių interesas ir nepriklau
somybės interesai reikalauja vi
sa daryti, kad vokiečiai nelai
mėtų.

Tai verčia “ašis” kaip galini 
stengtis nesukurti ugnies Balka
nuose, gi anglų pozicija stiprė
ja. .

Ir šito turi nepamiršti kiek
vienas, kuris indomaujasi Bal
kanų politika: vokiečiai užin- 
teresuoti, kad šiandien ten ka
ras nekiltų, gi anglai to karo 
ten nori, nes gali pasunkinti vo
kiečių padėtį. Maža to, rusai įr 
toliau tik iš pasalų puls ir van
denį drums visur.

III.
Iš viso šito nesunku padary

ti tam tikras išvadas, kurios be
ne bus tikriausios.

Didžiausia kliūtis Balkanų 
klausimui išspręsti yra ta, jog 
kiekviena Balkanų valstybė 
skaitosi nuskriausta praeityje ir 
kiekviena nori atitaisyti tą klai
dą, ką vėl visos skaito nauja 
klaida.

Viena aišku, jog visi yra pa
smerkę pražūčiai Rumuniją, 
kuri kenkia kaip vieniems taip 
ir kitiems susitarti, nes dau
giausia turi prisigrobus žemių 
ir didžiausius turtus, kurių visi 
reikalingi, kaip italai, taip vo
kiečiai. Jei rusams tų turtų ne
reikia, tai vien todėl, kad jų 
turi pas save, bet nori juos tu
rėti, kad galėtų prispausti kitus 
tų turtų pardavimu. 4
<;yAnglai yta ažinteresupti už

kurti gaisrą Balkanuose tik tuo
met, kuomet ten matys “ašies” 
įsigalėjimą, gi rusai užintere- 
suoti gaisro sukėlimu, kad nu
silpnėjus Balkanų valstybėms, 
butų galima pasinaudoti sveti
mų valstybių gabaliukais, ne
žiūrint kas laimes ir kas pralai
mės. Jų kelias yra prie Darda
nelų ir jo siekia keldami audrą 
Balkanuose, kad jie susilpnėtų.

Bet Balkanų valstybės pui
kiai žino, jog jų ateitis šiaip ar 
tai]) bloga ir daug patogiau, kad 
turėtų vieną priešą, negu tris ir 
todėl visuomet dėsis prie tų, 
bent dalis, kuri gali žadėti su
mušimą bent dviejų. Tuo ir 
naudojasi anglai Balkanuose ir 
to bijos “ašis”, bet tai nei kiek 
nerupi rusams. Rusai puikiai 
žino, jog anglai niekuomet ne
įsigalės Balkanuose ir todėl lei
džia jiems laisvai veikti, kol tie 
veiksmai liečia tik Balkanus.

Antra, Balkanų valstybės pui
kiai žino, jog tušai pradės gin
klu veikti tik dviems atvejais, 
kuomet jos nusilpnės arba kuo
met jose socialė santvarka ir 
mažumų klausimas iššauks ne
ramumus viduje.

Bet reikia nepamiršti, jog nei 
viena balkonų valstybė to karo 
nenori sukurti, nes žino, kad 
bet koks karas jos pražūtis.

Vengrija skuba išgauti dau
giau iš Rumunijos bijodama, 
kad Rumunija dėl vidaus nesu
tikimų žus ir gali pakliūti ru
sams daug anksčiau, negu anie 
atsiims Transilvaniją, gi vokie
čiai tvirtina, jog Rumunija vi
duje bus pakankamai tvirta, jei 
vengrai perdaug nereikalaus.

Aišku, vokiečiai turi pakan
kamai jėgos priversti Vengrus 
nutilti ir tenkintis tuo, kų vo
kiečiai liepia rumunus atiduoti, 
bet iš kitos pusės patys bijo ru
sų ir svarbiausia anglų, kurie 
Rumunijos pasilikimu vietoje 
gali pasinaudoti ja, kuomet vo
kiečiai susilpnės. Vienu žodžiu, 
Balkanų klausimas šiandien 
tiek pat painus, kaip visuomet.

(GALAS)
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LSS IR LDD PRAKALBU MARŠRUTAS

Amerikos Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios 
Sinodo Konferencija

Įvyks spalių 26 ir 27

.HRlDGEPORT ROOF1NG AND 
SHEET META L CO.

<«!• S. Habrteti SU hCtorj 
Stogus, ribas, stogtangia* tr 

sienų apmušimus.
»aisome br« ka. Atnaujiname net 

ką. Darbas uacikrintas Pilnai 
apdraustas

Kalbės Stilsonas, Michelsonas ir Grigaitis
LSS ir LDD Centro Kotnite-, bos Paterson, N* J» Rengia LSS 

tai susitarė bendrai suruošti pd 
lietuvių kolonijas prakalbi) 
maršrutų. Maršrutuos su pra
kalboms J. Stilsonas, 
Gadynės” redaktorius, ir kaip 
kur padės S. Michelsonas ir P. 
Grigaitis. Visom LSS ir LDD 
kuopų sekretoriams išs.untinė1 
ti paskirtose dienose paragini* 
mo laiškučiai, kad jie ruoštųsi.
Nėra abejonės, kad LSS ir LDD 
kuopos savo darbus varo pir
myn. štai kur musų maršruto 
planas:

Lapkričio 1, pirmutinės blu
sų maršruto prakalbos įvyksta 
Brooklyne, N. Y., Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo svetainėje. 
Jose kalba S. Michelsonas, “Ke
leivio* 
sonas, 
torius, šias prakalbas 
LSS 19 kuopa ir LDD 
kuopos.

Lapkričio 2, įvyksta 
bos Cliffslde, N. J. Jas rengia 
LDD 10 kuopa. Kalba S. Mi
chelsonas, 
rius, ir J. 
Gadynės“ 
kur įvyks, bus pranešta vėliau.

Lapkričio 3, įvyksta prakal-

Naujo*

redaktorius, ir J. Stil- 
NaUjos Gadynės” redak- 

rengia 
7 ir 9

prakal-

‘Keleivio” redakto-
Stilsonas, “Naujos
redaktorius. Vieta

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITLĮ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 

| Fleitai 
[ Lab. kaina

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Aatnatijiname Senus 
pleitus viena .... Cl •00. ..
diena ■ ii* atiks.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 03rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijbs Technikas 

D. MABKALA •
Valandos nuo 10 iki 9, Seredomis 
pagal sutarti. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

rttto laisniuotų dėntistų.

ir LDD kuopos, KaJja S. Mi
chelsonas ir J. Stllsoilas.

Lapkričio 9, įvyksta prakal
bos Bridgeport, Conh. Bengia 
jas LDD kuopa, Kalba J. Stilso
nas, “Naujos Gadynės” redak
torius.

Lapkričio 10, įvyksta prakal
bos So. Bostone. Jas rengia 
LSS 60 kuopa. Kalba S. Michel 
sonas ir J. Stilsonas.

Lapkričio 12, prakalbos įvyk
sta Lawrehcfc, Mass. Jas rengia 
LSS 61 kuopa ir LDD 26 kuo
pa, Kalba S. Michelsonas ir J. 
Stilsonas.

Lapkričio 14, prakalbos įvyk
sta NorWood, Mass. Jas rengia 
LSS 27 kuopa ir LDD 27 kuo
pa. Kalba S. Michelsonas ir J. 
Stilsonas.

Lapkričio 16, įvyksta prakal
bos Montello, Mass. Jas rengia 
LDD 18 kuopa. Kalba S. Mi
chelsonas ir J. Stilsonas.

Lapkričio 23, prakalbos įvyk
sta Philadelphijoj, Pa. Jas ren
gia LDD 12 kuopa. Kalba J» 
btilsonas, “Naujos Gadynės” re
daktorius.

/ Lapkričio 24, prakalbos įvyk
sta Baltimore, Md. Jas rengia 
LSS 14 kuopa. Kalba J. Stilso
nas, “Naujos Gadynės” redak
torius.

Lapkričio 30, prakalbos įvyk
sta Kulpmont, Pa. Jas rengia 
LDD 24 kuopa. Kalba J. Stilso
nas, “Naujos Gadynės” redak
torius;

Gruodžio 1, prakalbos įvyk
sta Wiikes Batre, Pa» Jas ren
gia LDD 15 kuopa. Kalba J. 
Stilsonas, “Naujos Gadynės” re
daktorius.

Gruodžio 7, prakalbos įvyks
ta Pittšburgli, Pa. Jas rengia 
vietiniai progresyviai žnlonėš. 
Ten bus bandoma suorganizuo
ti LSS ir LDD kuopos. Vietiniai 
draugai susidomėkite kaip pra
kalbų surengimu, taip pat ir su
organizavimu virš minėtų kuo-

Hitleris įteikia geležinį kryžių lakūnui Galland, kuris esą laimėjęs 40 mūšių ore.
------------- --------------------------- ------------- -------------------------- ------------ Į.-...------- ---------- ------------------ ------------------------------------------------------------------- . .. --------------------J Į- h.' ----- - .....

Taisykite Savo 
Narnos Pakol 
Viskas Atnige

Jeigu neturi pinigų, kreip
ki* į Naujienų spiilkų,-— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Ualsted St
CHICAGO, ILL.

judėjiniui Pittsburghe netrūks
ta, tik reikia juos organizaciji- 
niai surištu Centrų komitetai 
mano, kad vietiniai hiusų pro
teliai tai atliks.

Gruodžio 14, Įvyksta prakal
bos Chicagoje, III. Jas rengia 
LSS centralihe kuopa ir LDD 4 
kuopa. Jose kalba P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius it J. 
Stilsonas, “Naujos Gadynės” re
daktorius.

Gruodžio 15, prakalbos įvyks- 
ta Rockforde, 111. Jas ruošia 
LSS ir LDD kuopos. Kalba P. 
Grigaitis ir J. Stilsonas.

Gruodžio 18, prakalbos įvyk
sta Grane! Rapids, Mieli. Jas

rengia LSS 51 kuopa. Kalba J. 
Stilsonas, “Naujos Gadynės” re
daktorius.

Gruodžio 20, prakalbos įvyk
sta Akron, Ohio. Jas rengia 
LSS 20 kuopa. Kalba J. Stilso
nas, “Naujos Gadynės” redak
torius.

Gruodžio 21, prakalbos įvyk
sta Gleveland, Ohio. Jas rengi i 
LSS ir LDD 23 kuopa. Kalbės 
J. Stilsonas, “Naujos Gadynės” 
redaktorius.

Gruodžio 22, prakalbos įvyk
sta Detroit, Mich. Jas reng a 
LSS 116 kuopa. Kalbūs J. Stil
sonas, “Naujos Gadynės” redak
torius.

Gruodžio 23, prakalbos įvyk
sta Toronto, Canada. Jas rengia 
LSS ir LDD kuopoš. Kalbės J. 
Stilsonas, “Naujos Gadynės” re
daktorius.

Visos kuopos renkitės prie 
prakalbų kuo plačiausiai. Duo
kite užsakymus plakatams ir 
garsinkite spaudoje, kad musų 
rengiamos prakalbos plačiu Ka
simoj irti tt kuo puikiausiai pa
vyktų. O jos pavyks tik tada 
jeigu vietų draugai įdės darbo 
į jų išgarsinimą. Garsinimas 
prakalbų labai svarbu, tad ne
patingėkite jas garsinti.

Yra kolonijų, kurios norėtų, 
kad prakalbos įvyktų sekmadie
niais. Tad, draugai, negalima 
atsiekti, nes musų kalbėtojai 
yra laikraštininkai ir jų išvyki
mas su prakalbomis apribotas. 
Tad tenkinkitės, draugai, su to
mis dienomis, kurias LSS ir 
LDD Centro Komitetai jau pa
skyrė.

Kaip Išlaidos Padengti.

nušviečia musų spauda. Tad ją,
drdugai, susirūpinkime platinti; 
Kuo daugiau gausime savo sro
vės laikraščiams skaitytojų, 
kuo daugiau turėsime prakalbų, 
tlio daugiau mes sustiprinsime 
savo judėjimą, kuris pėr desėti 
kus mėtų kovoja už darbininką 
vienybę, už darbininko geresnį 
ir skaistesnį gyvenimą, už pla
tesnį demokratijos išlaikymą. 
Tie dėsniai yra svarbus ir mes 
nuo jų niekada neatsisakome ir 
neatsisakysime. Dertlokratijbs 
principas klasių kovoje yra so
cialistų principas. O tą suprati- 
iną mes gauhame daugiau pa
gilinti, patobulinti per spaudą, 
per savo kalbėtojus.

Stiprinkim LSS ir LDD.
Kitas irgi svarbus musų šio 

maršruto laike uždavinys, tai 
stiprinimas musų organizacijų. 
Mės turime LSS ir LDD organi
zacijas. Jos nėra didelės, nėra 
skaitlingos nariais. Jas reikia 
ugdyti, reikia gauti naujų narių; 
Tad reikia imtis to darbo prieš 
prakalbas. Nežiūrint kokį musų 
judėjimui pritariantį draugą, ar 
draugę, reikia pakalbinti žodžiu, 
kad pasižadėtų prakalbų eigoje 
įstoti į musų bent vieną orga
nizaciją. Reikia netingėti paaiš
kinti musų šiękius, musų tiks
lus. O musų tikslai yra kiekv.e- 
nam darbininkui brangus: “1. 
Vienybę darbininkų klasės. 2. 
Kova už geresnį ir skaistesnį 
rytojų. 3. Kur turime demokra

tiją ją reikia išlaikyti, o kur jos 
nėra už ją kovoti. Nes per de
mokratiją tik darbo žmogus ga
li apsišviesti, susiorganizuoti ir 
sau gyveninio sąlygas pagerin
ti. Demokratijos idėjos yra 
brangios ir jas socialistai visa
da nori išlaikyti”. Kas priešina
si demokratijos principams, tas 
pats nejučiortlis eina į priespau
dą į tamsUrtią. Kalbant su dar
bininkais gražiu tonu, gražia 
kalba — jiids visuomet galima 
įtikinti, kad žmogui laisvė yra 
brangi ir ją organizuotai tik gi- 
lima išlaikyti.

Musų organizacijų šis marš
rutas yra gana platus. RoJos, 
ar nebus pirmas po komunistų 
atsiskyrimo nuo socialistų. Tad 
šis maršrutas, draugai, tuii vi
sur pasireikšti mtisų jėgų mo
bilizacija. Visi ilntsų draugai, 
musų simpatikai, musų priete- 
liai sunerkitė rankas — pet's į 
petį kiekviehamė mieste praver
kite prakalbas kuo pašekm’n- 
giaitsiai išnaudoti naujų skai y- 
tojų gavime musų laikraščiams, 
naujų' narių gavime nluSiį or- 
ganizačijoms!

Amerikos katalikų bažnyčios 
kunigų ir vyskupų sinodo kon
ferencija įvyks spalių 26 ir 27 
dienomis Jonistų salėje, 814 W. 
33 St. Konferencija prasidės 9 
vai. ryto šv. Jono koplyčioje. 
Iškilmingas mišias atlaikys vys
kupas Vincentas E. Piscitellį, 
jam asistuos Vyskupas Richar
das A. Marchenna, kun. Jonas 
V. Liūtas ir kurti Maskoliūnas. 
Pamokslus pasakys arkivysku
pas Steponas A. Geniotis ir 
Vyskupas Richardas A; Mlirche- 
nna, kuris yra atvykęs iš New 
Jetsey valstijoj esančios vysku
pijos.

Sinodo posėdį atidarius įva
dines kalbas pasakys Dr. V. S. 
Nares ir kun. Jonas V. Liūtas. 
Po to sinodo delegatai laikysis 
dienotvarkes programos.

Visi lietuviai katalikai yra 
širdingai kviečiami atsilankyli 
į bažnyčios sinodo iškilm ngis 
mišių apeigas ir laike konfe
rencijos, kas norės, galės pasi
likti ir klausytis s nodo konfe
rencijos tarimų.

Rcng’a vakarą
Sinodo dalyvių pagerbimui 

smagus pasiLnksminimo vaka
rėlis įvyks sekmadienio vakarą 
su Ilallovve’cn spalvų pamargl- 
nimais. Prie įžangos bilietų bus 
duodami išlaimėjimai. Kurij 
turite bilietus nusipirkę iš ank
sto šeštadienio vakarui, žino
kit, kad tie patys bilietai bus 
geri ir sekmadienio vakarui. 
Visus širdingai kviečia pasilink
sminimo vakarėlio komisija.

Rep.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienų?.LSS C. K. Sek. J. Buivydas

LDD C.K. Sek. J. Kriaučiukas yra naudingos

MASTO WINDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halited Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
T«/. Canal 8500

Taip pat vietoje stengkites 
sudaryti pinigų padengti kalbė
tojams kelionės išlaidas ir pa
dengti jų išliktų nuo darbo lai
ką. Jeigu kurios LSS ir LDD 
kuopos neįstengs to padaryti, 
sdprantania, prakalbų maršruto 
nestabdykite, padengs LSS ii* 
LDD centrai. Bet prie gerų no
rų rengėjų, butų galima išlai
das pasidengti ant vietos pada
rant rinkliavą prakalbų eigoje. 
Visi susipratę lietuviai žino, kad 
už dyką treinai kalbėtojų neve
ža. Mustj kalbėtojai taip pat 
“šventu duku” begyvena. Jie 
kaip ir visi darbininkai turi už
sidirbti algą pavalgyti ir apsi
rengti. Tad jiems reikia nors 
kiek primokėti už jų išliktą iš 
darbo laiką. O t, tuo vaduojan
tis, prakalbų eigoje rinkliavas 
reikia pravesti. Gražiai papra
šius aukų dėl lėšų padengimo, 
musų publika neatsisako sti de- 
šimtuku-kitu prisidėti. 0 tuo pa
gelbsti rengėjams sumažinti iš- 
laidas.

Laikė prakalbų pdsistengkitė 
užrašinėti musų laikraščius i 
^Naujųjų Gadynę*’, “Keleivi“ ir 
“Naujienas”. Keikia suprasti, 
kad tai mtisų stovūs laikraščiai, 
musų pareigą juos platinti. 
Spauda kaip Ir gyvas žodis yra 
labai svarbus, šiandien pergy
vename pasaulinį krlzį—•< karą.. 
Diktatoriai vieną po kitai vals
tybei, brutalia jėga, , braukia 
nito žeiiilapio. Visus tttėš Euro
pos, Azijos ir Amerikos j vykius 
nuodugniausiai ir jęjsImįĮuusįąi

BflBB 
BBEH 
■iHI 
1UL

X

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Asa’n.
RAŠTINĖ

UNIVERSAL SAVINTIS and LOAN ASSOCIATtON yra pasirengus priimti jūsų jdeiitu, 
už kuriuos mokame dividendų. Įdėliai apdrausti iki *5000-00 pet Fcderal Savings 
and Loan Ihsurance Corp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais iŽmokSjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL SW0 .

Kerokite Lietuviški
Žyduką

Nathan Kante)
MUTUAL UQUOB
CO. — VVhoIeaak
4707 S. Halsted Si

Tel Boulevard 0014

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASB 
KAINOMIS

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

dabar ________ ______  $L25
$3 Vertės Maleva______ $1.95
Cedrinlai Postai (7 pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyral 

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.

Bukit Malonus
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalima 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAl
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.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUfiA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus} ir 
stipriausi

FOX HEAD ALĘ’ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesu dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

k -- 1 - •• -.............................  Į-*

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSltUS SIOKA
Išima Už .............. ■
™SMAS *50.00LlgOlllae je .i.........;..;. w w ■ w v 
RAUDONGYSLIŲ S. O C Art 
Išėmimas ir Ligon. Cv«UU 
REUMATIZMAS C O A A
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C *4 A A
ir vaistai .................. *I.UJ
GOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

ophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

Kasdien nUb 8:45 V. ryto 
iki 0:10 VaL ryto.

S ubą tortus nuo 8:30 iki 9:15 
Vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare. , 

išgirskit ve 
mtikfki ir 

Į>rah

s Žinias 
įdomius

■ ■



Kanados lietuvių žinios Šokėja Operetėj
J? >

SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Prakalbos Lietuvos 

klausimu

Daužvar- 
Kanados 

konsulas.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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MARKS ATIDARO NAUJĄ 
$250,000 KRAUTUVĘ

tų ir butų blaškomas po S blrą, 
bet gintų savo šalies Lietuvos 
sienas ir joje karinę tarnybą at
liktų. Kad Lietuvai nereiktu 
šert milijono raudonarm'eči 
jų šeimas ir jų gyvulius, kurie 
nualins musų kraštą iki pasi
baisėtino skurdo. Kad lietuvio 
atgautų spaudos ir žodžio kis 
vę ir kad Lietuva atgautų se
nąją žemėlapyj vietą kaip viena 
iš daugelio Europos šalių.
viso to, mes lietuviai turim ves
ti kovą, nes musų broliai Lie-

nominiai, moraliai ir daugeliu 
atvejų fiziniai. Jie verčiami 
dirbti viršnormos sunkius fiziš
kus darbus, arba žiauriai kan
kinami kalėjimuose, neturėda
mi galimybės pasiskųsti 
gauti, iš kur nors pagelbos.

Kad atžymėjus Kanados Lie
tuvių Tarybos jau pradėtą dar
bą ir kad tiksliau apibudinus 
Toronto ir apylinkės lietuviams 
šio darbo reikšmę ir šio mo
mento svarbą — yra kviečia- 

kuriuo bis:
Lietuvos Konsulas Chicagoje, 
gerbiamas P. Daužvardis. Tai 
dar ne viskas, tai bus ne tik 
atsiminimas Lietuvos tai bus at
siminimas visų trijų Pakaičio 
Valstybių kartu, nes į šią reikš-

nei

Kanados Lietuvių Taryba lap
kričio mėn. 2 d., šeštad enį, St. 
Agnės svetainėje, kampas Grace 
ir Bundas S'., rengia prukaLas 
Lietuvos k ausiniu.

Vyriausiu kalbėtoju 
tuvos konsulas p. P. 
dis. Kalbės taipgi ir 
lietuvių genera inis
Yra užkviesti ir kitų Pabalti jos 
valstybių atstovai pareikšti sa
vo nusistatymą okupacijos rei
kalu.

Prakalbų tikslas yra išaiškin
ti Kanados lietuviams apie rau
donojo imperializmo grobimo 
tikslus. Kaip visiems yra žino
ma, Pabaltijos valstybės nėra 
nieku nusižengusios prieš sovie
tų Rusiją, kurias raudonasis 
imperializmas užgrobė ir įve
dė bolševikišką pasibaisėtiną 
vergiją.

Kanados Lietuvių Taryba ra- inas kalbėtojas, 
gina kiekvieną Kanados lietuvi 
myl ntį savo kraštą, tautą, lais
vę ir nepriklausomybę ats’lan- 
kjti į šias prakalbas ir pareikš
ti protestą prieš raudonojo im
perializmo okupantus.

Prakalbas paįvairins “Auš
ros” choras, padainuodamas ke
letą liaudies dainų. L--------
įsidėmėti, kad Mos istorinės b vaus ir Aušros choras. Taigi, 
prakalbos įvyks lapkričio 2 d.,1 l,lal’8lJs lietuviai, 
šeštadienį, 7:30 vak, St. Agnės 
svetainėje, kampas Grace ir 
Bundas St. Įžanga nemokama.

Tuo pačiu klausimu 
mes
3 d. Montrealo ir apylinkių 1 e-1 (Įlen bejėgiai prieš 
tuviams, kur taipgi kalbės Lie-'rilS() kanuoles, bet jie nepalauš 
tuvos konsulas p. P. Baužvar- 
dis.

Apie vietą ir prog.amos su
dėtį praneš Montrealo liet, vei
kėjai. —K. L. T. VALDYBA.

ti latviai ir estai ir net pr sidė- 
Prašome tj Prie Pro8raiuos pildymo. Da-

, lai jokios 
kliūtys nebus jums svarbesnės 
už šį įvykį. Visi atvykite į šią 
šventę. Moterys, kurios turit 
tautiškus kostiumus, pasipuoš- 

rengia-; jajSj Įaį jįe simbolizuoja 
prakalbos lapkričio 3 d.'milSų meilę Lietuvai. Mes šian- 

raudanojo

lietuvio dvasios ir anksčiau ar 
vėliau lietuvis sutraukys vergi-' 
jos retežius ir vėl bus. savo ša
lies šeimininku..

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Kas sekmadienį su tikru ma- 
onumu mes k’ausomės puikaus 
radio programo iš stotie; 
WCFL, kurį duoda Juozo Bud
rike didžiule rakandų krautuvė 

cagoje, 3409 S. Halsted St. 
lad ir praeitą sekmadienį nuo 
:30 iki 6:30 visas musų būrys 

prie radio 
puikiomis liaudies •

ir šauniu orkestru

getėjomės 
dairifelėmiS) 

šoksitemus 
O Makalų

vaizdelis vietomis buvo juokin
gas, o vietomis giliai jaudinan
tis. Makalų drama jau tęsiasi 
dro bangomis per daug metų ir 
visi nori, kad ji tęstųsi dar il
gai, ilgai.

Kitas puikus Budrike radio 
programas būna ketvirtadie
niais nuo 7 iki 8 v. v. iš Cicero 
stoties WIIFC. —Cicerietis.

pereitą pavasarį, 
progą pasidžiaugti 

šį sekmadienį, spa- 
operetėj “Blossom

Gėlės Žydėjo”,
choras,

P-lč Irene Chensky, kuri mus 
palinksmino 
ir vėl duos 
jos šokimu 
lių 27 d.,
Time”—“Kai 
kurią stato “Pirmyn 
Sokol svet., 2343 S. Kedzie Avė. 
Pradžia 3:00 vai. p.p. Įžanga 
75c. ($1.00 rezervuotoms vie
toms).

Diena Iš Dienos

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

——■I.n....n imli įįiį mitiii

DIDI ŠVENTĖ TORONTO 
LIETUVIAMS

TORONTO, Ont.— Jau kaip 
“N—nų” skaitytojai Kanados 
Lietuvių Žiniose bus pastebėję, 
Toronte susitvėrė Kanados Lie
tuvių Taryba į kurią įeina še
šios, Toronte esančios draugi
jos, tikslu remti Kanados kovą 
už demokratiją ir kovoti už iš
laisvinimą Lietuvos iš po rau
donojo — rus škojo jungo. Kad 
lietuvis ir vėl jaustųsi savo ša
ly šeimininku. Kad jis vėl be
tarpiškai galėtų savo kaimy
nams parduoti ką jis pagamina 
ir pirkti iš jo k6 savo šaly trūk
sta. Kad lietuvis jaunuolis ne 
Rusijos milž.n škas sienas gin-

Ši iški minga šventė bus at
švęsta lapkričio 2 d., šeštadieni,

Apsivedė Wm. Ramašaus- 
kas su Stella Galdikas

BRIGHTON PARK. — Spalių 
,16 d. apsivedė Wm. Ramašaus- 
kas su Stella Galdikas. l'.

šaunios ir smagkSš vestuvės 
įvyko Mike ir Dorothy Biago 
svetainėj, 4358 S. California 
avė.

Linkiu jaunai porai laimingo 
gyvenimo. —Steponas.

SURADO MIKE 
SURVILLĄ
Gyvena prie 81 ir Harlem avė.

šiomis dienomis suradau din
gusį Mike Survillą ir p. Sofiją 
Survilienę.

Seniau Mike Survill turėjo 
taverną ties 3957 S. Rockwell 
St. Ne taip ilgai, ne taip seniai 
Mike Survillas ir jo žmona So
fija dingo “kaip į ugnį”, “Nau
jienų” reporteris ieškojo jo vi
sur. Jo draugai įį Žiū geidavo ir 
klausė: kur yra Mike Survill?,

Atsakymas: Steponas Narkis 
surado 
na ties 
Jie yra 
dikai.

MARKS Credit Clothing Company — sparčiausiai au
ganti drabužių krautuvė Chicago je — tikrai' progresuoja. 
Visos septynios Marks Krautuvės dabar švenčia atidarymą 
naujos, moderniškos, milžiniškos krautuvės prie 6409 South 
Halsted Street, kuri atsiėjo $250,000 pastatyti.

p. Marks atidarė savo pirmą krautuvę spalių m., 1929 
metais. Nežiūrint blojgų laikų, iki 1932 m. jau buvo trys 
krautuvės. 1'938 metais p. Marks jau turėjo 5 atskiras vie
tas. Dabartiniu laiku Knglevvood. apylinkėje atsidarė pati di
džiausia Marks’o krautuvė — iš viso septynios. Marks da 
bar yra vienas, iš pačių didžiausių kredito drabužių krautu
vių Amerikoje.

Naujas drabužių centras yra paties moderniškiausio 
pastatymo — gražumu, patogumu jis perviršija visus. Nau
jausio išradimo “fluorcscont” šviesos padaro tikrą malo- 

Pats vidus patraukiančiai 
iš įren- 
akmeni- 
furkau- 

ir suge-

“ ITuorcscont” 
numą pirkėjams, 
ir su skoniu išdokoruotas. Vienas 
girnų — tai 2400 pėdų geležinis ir 
nis “vault” furkaūtams laikyti. Čia 
tai apsaugoti nuo ugnies, pavogimo 
dimo. Net ir šviesos yra pritaikintos, kad 
nepakenkti} paltams. Iš lauko pusės akį pa
traukia akmens ir balto marmuro išvaizda. 
Iškabintos “zeon signs” — kurios kainavoA. MARKS

po $7500, apšviečia visą apylinkę.
p. Marks praneša, kad jis yra pasamdęs 50 darbi

ninkų savo organizacijai. Jo ofisas New Yorke yra pasi
ruošęs pripirkti drabužių už virš du milijonų dolerių šį
met — kas duos jo kostumeriams galimybės pasinaudoti pi
giausiomis kainomis ir geriausiomis prekėmis. Taipgi yra 
atidarytas specialus garsinimo skyrius, pranešti visuomenei 
apie bargenus . ,

Per šitą “Grand Opening” Išpardavimą p. Marks 
t___......... ....... duoda dykai savo kostumeriams brangią dovaną — elektri-

atsilankytų ir p4tyfs pamatytų I kinį laikrodį su kiekvienu $25.00 pirkimu. Marks Credit 
savo i 
bouse viršminėtu antrašu.

Steponas.

Mike Survillą su žino-! 
8100 So. Harlem avė. i 
sveiki ir drūti kaip ri- 
Jie prašo, kad draugai

akimis, .Be turi road . Clothing Company nori įsigyti 5000 naujų kostumerių — 
- r . »»X vv, 1 ■-> ir* vi oi. i “1—1 1 1 • J 1 1 1 .  “ ___ 1-21 — 1 _ — J _ - --

• to- 
j dėl kredito sąlygos dar lengvesnės negu bile kada pirmiau.

(Skelbimas)

je, kampas Duodas ir Grace.

MOTERŲ SEKCIJOS 
PARENGIMAS

Puikiai pavyko ir davė gra
žaus pelno jų pradiniam fondui, 
kuris skiriamas labdaringiems 
tikslams, k. t- Raudonam Kry
žiui ir kitiems reikalingiems pa-

VAKARIENĖ
Rengia Roselando Moterų Kliubas 

Subatoj, Spalių (Oct.) 26 d., 1940. 
Prasidės 7;30 vai. vak. Lietuvių 
Darbininkų Svet., 10413 So. Michi- 
gan Avė. šokiams Grieš Stan Les- 
čausko Orkestrą. Bus gražus progra
mas. įžanga Išanksto 50c, prie du
rų 60c.

u. lietuvių parap.jos svetainėje. 
Aors sekmad.enio vakarais pa
rapija naudoja salę savo reika
lams, bet šį kartą kun. Mag.v- 
ney ne Lk užleido salę M. Sek
cijos parengimui, bet ir nuomos 
neėmė, sakydamas, kad tai au
ka nuo parapijos. Tai labai 
gražu.

Parengimo surengimu darba
vosi Sekcijos valdyba ir daug

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Leo Fox, 22, su Geraldine

Zeman, 20
John Atraskievvicz, 43, su

Frances Drutenis, 41
Ben. Novinson, 36, su Eliza-

beth Kukurisas, 18
George Malichuk, 23, s a

phie Lapinskas, 21
Stephen Gaydos, 27, su

cilia Urba, 21

Reikalauja
Perskirų

Helen Matus nuo James 
tus.

So-

Ce-

Ma-

SVARBUS NIASS MITINGAI
ŠIANDIEN — Trečiadienį — Spalio 23, — 7:30 vai. vak.

CICERO — Šv. Antano Parapijos Svetainėj, 15th ir 49th Ct.

RYTOJ — Ketvirtadienį — Spalio 24, — 7:30 vai. vak
WEST SIDE (Meldažio) Hali — 2224 W. 23rd PI.

NEDĖLIOJ — Spalio-October27th, 2:00 vai. popiet
1 Darius & Girėnas Hali—4416 S. Western Avė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos,

kuriam valdyba yra labai dė- 
Kinga. Valdyba taipgi dėkoja 
pub.ikai, kuri taip gausiai atsi
lankė ir parėmė šį parengimą.

Ši Moterų Sekcija yra numa
čiusi eilę kitų parengimų ir 
kaip tik gaus salę, praneš ir 

! datą. Geros joms kloties.
—Frances

Gavo
Perskiras

Emilia Podziunas nuo 
Podziunas

Angeline Onesto nuo James 
Onesto.

Leo

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

JACK'SWIFI>
AND PRODABLY BE 
SlGHTED BY COUNT DON 
t N THE MY5TERY.

THE AURORA BATTUBS ITS WAY INTO THE 
FURIOUG FIFTIES WITH THE ELEMENTS 3AVACELY 
TĘSTINO EVEN THE RESOURCES OF THE POCKET

ANO ANTĮ- GRAVITY EQUIPMENT._________________

Gandai eina kad iš žmonių valdžia atims dalį jų sutaupyto turto, 
jeigu bus pravesta “Josh Lee Bilą” ir kad po busimų rinkimų die
nos, Amerika bus įstumta į karo ugnį. Viršminėtuose susirinki
muose apie tai pilnai sužinosite. Jeigu Tamistai rupi Amerikos 
laisvė ir Tamistos gerbūvis, lankyk viršminėtus susirinkimus.
Įžanga Veltui Bus Muzikos ir Alaus

LIETUVIŲ SKYRIUS REPUBLIKONŲ CENTRAL KOMITETO

THI5 BLIZZARD CONCEALS U8. THE COUNT 
MAY BE PIOING HIGH — AWAITINO A 0REAK 
IN THE 3T0RM TO DE5CEND. -y

ūdom) thb oreat ice packĮ and seeI 
A SHlP 18 TRAPPED— AND fN DANGER OF 
0EINO CRUSHEDl IT‘S A STEAM WHALER.

Aida—<3vių numkuihu
lupk. 2trų. H v. v. Milanov*__

Branzell—Martlnclll—John Charles Tho- 
maa—I^izznrl—Beattle—IIAl.LKT TEA
TRAS. Webpr. Kalno*: >2.00—tf, .no. 

TRISTAN Ir ISOLDR—Pirm., lapk, 4(4
v. v. FlaicMad—Srantho—Melehi* 

or—Czapllckl—Beattle. McArthur
LA TRAVIATA—Antr.. lapk. 01h’ R v 

v. (Su Rinkimo Pranešima!*)—Jepson__1
Mellon—John Charles Thomaa—B AI.- 
LET TEATRAS. Ahravnnel.

II. TRAVATORF—Tre*., lapk. (Jtą. r v
B-,«nnfon—RranKell—Martlnelli__ M<č

relll—Laizati—BAI.l.ET TEAT RAS 
M’eber.

MADAM E BITTERFLY—Penk.. lapk. Rta
8 v. v. Mokyklų Tarybos M*rija. ($o
—$2.50) — OonnaleH*—Brown—Mel
lon—Morelll. Canarutto.

FAIJ4TAFF—ReM. Diena, lapk. Otų. Po 
plet John' Charlna Tlioinaa—Giannhii_
Suminėm*—nuskins—Sharnova__ Mo

Harrrll—BAI.l.ET TEATRAS. Weber
vak , lapk. Otų, r v> ‘v> 

Jepaon—4'rooks—Czaplkki. Abravanel 
Kainos: 1.00. 1.50, 2 00, 3.00, 3 50

4.00. 5.00
’Chieiuroa Operoj Debiutas

CMC OPERA HOUSE
‘M N. WACKBK 

SĖDYNĖS jau parsiduoda Ran. 0220

kraft french
DRESSING

AMERICA’S IARGEST 
SĖLUNG BRAND . . .

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

No. 4595—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 11, 12, 13, 14. 15, 
16 ir 17 metų.

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

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Chiea*», HL

Čia {deda Ii eantą tr pradan
atafasti man pavysd) Nn

Klaros '......per krutins

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

nCastea te-
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Rengiasi Šauniai
Priimti Savo
Naujus Narius

Dvi SLA kuopos rengia iškil
mingą priimtuvių banketą

ROSELAND. — Susivieniji
mo I-ietuvių Amerikoje dvi 
kuopos, G3 ir 139, rengiasi pne 
didelio parengimo, kuris įvyks 
lapkričio 17 d. K. P. svetainėj, 
11037 Michigan avė.

Tai bus šaunus banketas pa
sveikinti naujus narius, kuria 
prisirašė prie SLA 63 ir 13) 
kuopų.

Paskutiniame SLA vajuje ga
vimui naujų narių, kuris buvo 
pavadintas ‘ Antrasis Palangos 
Vajus”, viršminėtų kuopij orga
nizatoriai, Albinas Laurutenas 
63 kuopos, Juozas Pučkorius, 
139 kuopos, labai pasekmingu 
darbavosi, taip kad per abu or
ganizatorius prirašyta 40 naujų 
narių. Todėl, organizatoriams 
pagerbti ir pasveikinti naujus 
narius ir rengiamas vakaras, 
kur jie bus supažindinti su se
naisiais kuopų nariais. Naujie
siems nariams bus įteikti tam 
tikri ženkliukai.

Duos muzikalį programą
Laike banketo bus duodamas 

gražus muzikali s programas. 
Kad supažindinus loselandiečius 
su SLA, kaipo viena iš didžiau
sių lietuvių apdraudos ir pašai
pos organizacijų ir kad į ban
ketą galėtų kuo daugiausiai ro- 
selandiečių atsilankyti, įžanga 
bus nebrangi: tik 50 centų as
meniui.

Roselandiečiai, prašome vi 
sus pasižymėti tą dieną, kada 
musų banketas įvyks, lapkričio 
17 d. Niekur kitur nepasižadė
kite, bet atsilankykite į musų 
puikų parengimą. Taipgi pra
šome, kad banketui tikietus nu
sipirktumėte prieš banketą. Ti
kietus galima gauti pas banketo 
komisiją: A. Laurutėną, 10u3J 
Indiana Avė., J. Pučkorių, 
10049 Perry Avė., P. Kučinską, 
45 E. 98 S.t., ir A. Narbutą, 
1033 W. 103 St. —-A. Narbutas

Chicago Gražiai 
Priėmė iš Lietuvos 
Grįžusią Dukterį
Labai pavykęs Joanai Ručins

kaitei priimtuvių banketas

VINCENTAS SABALAUSKAS 
gyv. 3934 So. California
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 22 d., 6:45 v. ryto, 1940 
m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Liet. Šiaulių apsk. Gruz
džių miestely.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 dukteris Constance ir žen
tą Arthur Marion, ir Irene; 2 
brolius Frank ir Petrą Saba- 
lauskus, brolienę ir jų šeimy
nas, švogerką Kazimierą Stro- 
gas ir jos šeimyną, švogerką 
Elzbietą Diktatas ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Liet, brolį.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kop., 4447 S. Fairfield.

Laid. įvyks penkt, spalių 
25 d., 2:00 v. .p. p. is Kop. bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento Saba- 
lausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti j?m paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, žentas, Broliai, 

švogerkos ir Giminės 
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

tel. YARds 1741.

Kaip jau buvo spaudoj rašy
ta, minėtai viešniai, neseniai 
grįžusiai iš Lietuves, kuri apie 
3 metus studijavo Kauno uni
versitete, spabų 13 d. Syrena 
svet. buvo suruošta 
ėmimo banketas.

Svetainėj buvo 
jauki atmosfera, 
malonus sutikimas, 
svečių ir

puikus pri

NAUJIENOS, ChieagS, UI.

s®

Pav., to labai “maiidraus” de
tektyvo roię paėmė suvaidinti 
pasižymėjęs komikas Bruno 
Brooks-Bruknis, kuris bus pliu* 
sas operetei “Kai Gėlės žydėjo“.

Bendrai kalbant, taip choras, 
taip ir lošėjai energingai dar
buojasi ir jų vadas-mokytojas 
Kazys Steponavičius stengiasi, 
kad visos ir smulkmenos butų 
kuogeriausiai atliktos.

Taspats.

CLASSIFIED ADS
FOR RENT—IN GENERAL 

Renddai—Bendrai
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo

PAULINA SODONIS 
<po pirmu vyru Sudintienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 20, d., 8:45 vai. vak. 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Liet., šilaičių parap.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Mike, dukterį Bemice 
Sudintas, sūnų Tony Sudintas, 
seserį Marijoną Jakubauskas 
ir kitas gimines, o Lietuvoje 
brolį Adomą ir gimines.

Priklausė prie Keistučio Pa
šalpos Kliubo.

. Kūnas pašarvotas 4025 So. 
Talman.

Laid. įvyks ketv., spalių 24 
! d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. 
parap. bažnyč., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iŠ ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Paulinos Sodonis 
gimines, draugai ir pažįstami 
esąt nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs 

Sesuo ir Giminės
Laid. dir. J. F. Eudeikis, tel. 

YARds 1741.

(IVF Telegramų į L U I LlMOVteas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietoms

Ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 n H M Gėlės Mylintiems I I U U A Vestuvėms, Ban- (1 O M kietoms, Laidotu* vnwnvžmS; papuoši- 
GĖLININKAS mam 
4180 Archer Aventie 

' Phoue LAFAYETTE 5800

Viešnia Iš Bostono 
Chicagoj

IŠRENDUOSIU MAISTO koncesi
ją taverne. 4311 S. Halsted St

SUSIRINKIMAI

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

IEŠKAU DARBO UŽ janitorių ar- 
jba darbo prie namų. Turiu daug

nes rengėjų 
priėmimas 

bendra tvarka buvo 
stebėtina. Svetainės išpuošimas,
šviesų pritaikymas, stalų pri- 
ruošimas teikė jausmą lyg bū
tum pakliuvęs kokiam žavin
gam pasaulyje. O svečių, vieš
nių tiek daug — daugiau ir ne
tilptų — vis tai rinktinė publi
ka. Viešnių skoningas pasipuo
šimas irgi darė malonų įspūdį. 

Štai ir to vakaro ‘ kaltininkė” 
Joana Bučinskaitė-Grybleiiė, ne
paprastai gražiu lietuvišku kos
tiumu, maloniausioje nuotai
koje sveikina kiekvieną, vis 
rasdama skirtingų, malonų, 
nuoširdžių kiekvienam s ve Akini
mui žodžių.

kalbus

Puikiai paruoštą vakarienę 
bebaigiant, p. O. Adomaitiene 
(viena iš rengėjų) atidarė pro
gramą, paprašydama tos t meis
teriu jaunutę p-lę Ireną Man
kai tę, kuri gražia lietuvių kal
ba labai girtinai atliko tą pa
reigą. Gražias kalbas pasakė 
adv. V. Kraučiunas, M. Biekša, 
Dr. Aldoną Yuška, p. Irena Juo
zaity tč-Zibavičienė, B. J. Kaza- 
nauskas, plė O. Skrickaitė, S. 
Grišius, O. Aleliunienė, Dr. Gu- 
ssen, M. Zolpienė, E. Demikis, 
J. Yudikis ir kiti.

Dar viena viešnia iš Lietuvoj

&

Francės Zemgoliutė
BRIGHTON PARK. — Pas 

savo seserį p. Emilie ir p. Ben 
Surviilus, 4036 South Rockwell 
Street, šią savaitę vieši buvusi 
chicagietė, dabar gyenanti Bos
tone, Mass., p-le Frances Zem
goliutė.

Viešnia čia atvyko dviejų sa
vaičių atostogoms. Dalį laiko 
praleidžia Chicagoj, ir dalį 
Galesburge, III., kur gyvena jos 
artimi pažįstami.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių su
sirinkimas įvyks spalių 24 d., 7:30, x 
vai. vakaro po antrašu 4418 So. |??ctų Box 2425, 1739 So.
Western Avė. Prašom visų atsilan- Halsted St. 
kyti. A. G. Sekr.

SUSIRINKIMAS CICEROJE
Šįvakar—šv. Antano Parapijos 

Svet., prie 15th ir 49th Ct., Cicero, 
7:30 vai. vak. įvyksta svarbus susi
rinkimas.

Nekurie lietuviai ką tik gavo .pi
lietybės dokumentus ir šįmet pirmą 
kartą balsuos, o kiti irgi nevisai su
pranta balsavimo procedūrą. Viršmi- 
nėtame susirinkime bus didelis ba
loto pavyzdys ir bus' paaiškinta kaip 
pilietis gali pareikšti savo pageida
vimą balsavimuose.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA MAŽIAU 35 metų 
amž., abelnam namų darbui. Maža 
Šeimyna, gyvenimas vietoj. $10. 
1420 Bervvyn, Ravenswood 8001.

MERGINA TARPE 18-30, abel- 
nam namų darbui. Gyvenimas vie
toj. Nuo $7 iki $8. Rogers Park 
1541.

Nai>)iftiiU-AOine Tclephoto

MARIANNA, Ark. — Keisčiausias atsitikimas: lėktu
vas užgavo besileidžiantį parašiutistą Paul Zarn Nalew- 
ja, ir nelaimėje šeši žmonės žuvo.

prie J. Grušo 
ir jauni šoko 
pamargindami

Skauradoj čirška, burnoje tirp
sta“ ir t. t.

Po programo 
orkestro seni 
įvairius šokius,
gražiomis lietuviškomis daino
mis. Visą vakarą šeimininkės 
p. A. Halick, p-lė I. Maukus, p. 
O. Adomaitienė ir A. Švabienė 
maloniai vaišino’, svečius ska- » ’ ' ’ v < i i • • * * *niai paruostais gardumynais.

1 . ’ ' , l

Neperdėtai galima sakyti 
kad lokio jaukumo, svetingu 
nio ir visuose svečiuose drau 
giškumo tik labai retam vaka 
re teguli pasitaikyti. Taigi, di
delis kreditas priklauso rengė
joms. —Dalyvavęs.

žiai sudainavo porą dainelių, 
akomponavo p-ia A. Nalick. 
Pagalios p. Joana Bučinskaitė- 
Grybienė pasakė labai gražią, 
reikšmingą ir jaudinančią kal
bą, pažymėdama visus svar
biausius Lietuvos įvykius. Tai 
buvo susikaupimo rimties va
landa, kurioje pačios kalbėto
jos ir daugelio svečių akyse 
blizgėjo ašaros prisiminus vi
sas savo tautos nelaimes. Bai
gus kalbėti, gerb. viešnia buvo 
apdovanota puikiomis raudono
mis rožėmis ir kitomis labai 
brangiomis dovanomis nuo vi
sų ten buvusių svečių. Taipgi 
prisiųsta dovanos ir sveikini
mai ne tik iš kai kurių vietinių, 
negalėjusių dalyvauti, bet ir iš 
kitų valstijų.

“Blynai” ’■
• Pagalios, pati viešnia p. Gry
bienė, abi p-lės Aleksiunaitės, 
p. J. švabas, K. Yuška, S. Ja- 
bubauskas, Zakarauskas, Nar- 
tonis ir kiti sudarė chorą ir pui
kiai sudainavo “lietuviškus bly
nus“. “Blynai bulviniai, blynai 
tai gardumynai visų lietuvių.

Apiekunas ligonių, 7104 S. Erne- 
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
3133 So. Halsted St

MERGINA ABELNAM Namų dar
bui. Gyvenimas vietoj. Turi mylėti 
vaikus. 1600 S. Central Park Avė., 
ROCkwell 2360.

Čia Yra Daug 
Daugiau Moterų, 
Negu Vyrų
Gražioji lytis valdo žemaičius

Spalių 16 d. įvyko Žemaičių 
Kultūros Kliubo susirinkimas 
Hollywood Inu svetainėje, 2417 
W. 43rd SI.

komisijų ra- 
kad smarkiai 
prie kliubo

Garsi Soliste 
“Blossom Time” 
Operetės Sąstate

portų paaiškėjo, 
yra rengiamasi 
dviejų metų gyvavimo jubilie
jinio vakaro, kuris įvyks Holly- 
wood Inn svetainėje lapkričio 
30 d.

•Tikietai jau yra platinami. 
Dainininkai, solistai ir aktoriai 
jau yra pakviesti, o kliubo be- 
nas turėjo jau net kelias repe
ticijas ir užbaigus šį susirinki
mą beno nariai, kurių buvo 
apie 16-ką, po vadovyste beno 
direktoriaus J. Grušo, puikiai 
žemaičius palinksmino maršais, 
uvertiūromis ir polkomis, šoko 
visi, kas tik norėjo; o pertrau
kose kliubas savo narius pavai
šino prie baro, o draugė Elzbie
ta Rudauskieilė, Hollywood 
Inn svetainės savininkė, suteikė 
skanių užkandžių.

,A 13 naujų narių
Beje, šiame susirinkime pri

sirašė 13 naujų narių, daugiau
sia moterų. Todėl vyrai nesnau
skite. į: Tučj ateikite ir prisira
šykite. Padarykime lygų skai
čių. Dabar kliubas turi apie 
447 narius, o moterų yra dau
guma. Wake up, vyrai!

Žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas ‘ Steponas Narkis.

P-lė Zemgoliutė eina prezi
dento sekretorės pareigas gar
sioj Gillette Razor Company 
bendrovėje, kuri turi didžiules 
dirbtuves lietuvių apgyventam 
South Bostone. Per daug me
tų ji tarnavo Swifl and Com
pany raštinėje, kur taipgi se
kretoriavo tos f iriuos vice-pre- 
zidentui. (

Chicagos Draugijų, 
Kliubu Valdybos 

1940 Metams
WARDO AMERIKOS LIETU-

Bellabrunos rolę dainuoja 
Genovaitė GiedraiVs

Jau tik 4 dienos beliko iki 
cliicagicčiai turės progą vėl sce
noje pamatyti ir išgirsti tą gra
žią operetę “Kai Gėlės žydėjo” 
(“Blossom Tiniė”). Visi gėrė
josi, kada “piVmyn“ choras tą 
veikalą pirmą kartą perstatė 
pereitą pavasarį čia Chicagoje 
ir Clevelande.;

Veikalas žmonėms taip pati
ko, kad buvo pageidauta jį vėl 
atkartoti. Tas pakartojimas ir

vai. p. p. Sokolų salėje. To ne
gana. Choras jau yra užkvies
tas ir į Detroitą suvaidinti tą 
puikų muzikališką veikalą. Ma
tyti, žiiioiiėstai įvertina. To
kiu būdu vietiniams chicag'e- 
eiains jau bu tiria * pareiga: daly
vauti. : -

Vaidintojų, sąstatai! yra pa
rinkto^ visos geresnes jėgos. 
Šiemet p. A. Steponavičienei dėl 
ligps negalint dalyvauti,/jos ro
lę (Bellabfunos) atliks gerai 
žinoma dainininkė artistė p. 
Genovaite Giedraitienė, kuri ne- 
jurilstainaj darbuojasi, kad ge
rai prisiruošti.

Be to, įr kitų j yų-a. pakeitimų.
• 'm '■

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

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petro] ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

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

MOTINAI PADĖJĖJA, namų dar
bui ir pagelbėti prie kūdikio. Virti 
ir skalbti. Nuosavas kambarys. Pa
tyrimas nereikalaujamas. $7. Šau
kite tarpe 12 ir 3 dienos: Winnetka 
4259.

MERGINA AR MOTERIS abel- 
n&m namų darbui. Gyvenimas vie
toj, geri namai. Nuo $7 iki $8. 3456 
Reta St., GRAceland 5250.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Padėti prie virimo, skelbti 
tik savo. Maža šeimyna. Nuo $9 iki 
$10. Nuosavas kambarys su mau
dyne. DORchester 9891.

mėn. trečią sek- 
popiet, Hollywood 
43rd st. Nariais

12
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitorius—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2541 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin. 

Rašt., 2902 W. Pershing Rd.; P.
Montvidas— Kontrol. rast., 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.;Į 
Helen Gramantienė —Kasierius,; 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotė jas, 4157
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S.; Western avė.; J.- Je-< 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy-; 
ksta kiekvieno 
madienį, 1 vai. 
svet., 2417 W.
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.: Joseph Gru- 
shas —Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakara 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago. I1L

VALDYBA LIETUVIŲ DEMOKRA. 
TŲ KLUBO 15-to WARDO DEL 
1940 METŲ SEKANČIA: Pirm.

Floyd J. Dowiat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajšvila, 6140 
S. Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St; Fin. 
Sęc. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. Zekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petrei, 5945 S. 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S. Maplewood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen- 
to Street.

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

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin, Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. zirtesian Avė. 
tel. Hemlock 5370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollyvvood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO . KLIUBO VALDYBA 
K)40 METAMS: Juozapas Rūta —.

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rast., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Ąvę.; Martinas pienis •— 
Apiekųpas kaeos, 3202 S. Eme
rald Avė.; Kazimieras ,Vatoįtįs—1

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. —

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 Wcst 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta-

• das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opuiskis. Teisėjas Joseph 'Bart
kus.
nis; 
2449 
mai 
kiekvieno 
svet., 2417 W. 43 St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI- 
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm.. 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rast, 3842 So.
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. 
4539 So. Whipple St.; J. 
nauskas—Iždo glob., 6551 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

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

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

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

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

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rast., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Thjroop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vaL vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133

■ So. Halsted St. I

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĘS 
prie kailių. 
Norak.

KRIAUČIUS
809 W. 19 St.,

dirbti
Walter

REIKIA DISHWASHER. Alga,
kambarys ir valgis. 5702 W. 65 St.

REIKIA PATYRUSIO darbininko 
prie farmos, apsiimti dirbti mėne
sinėmis arba metinėmis sąlygomis, 
vedęs ar nevedęs, gerų papročių. 
Girtuokliai ncatsišaukite. Box 2424. 
1739 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS patyręs bučierius. 
Darbas pastovus, 3302 So. Union 
Avė.-"

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
Dan J. Smith—korespond., 
Fullerton Avė. Susirinki- 

laikomi kas antrą seredą 
mėnesio Hollywood

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

PARDAVIMUI Tavernas, pilnai 
įrengtas. 4 kambariai užpakalyje ir 
garažas. Pigi renda. Turi būti par
duotas tuojau. Kampinis namas, ge
roj veitoj. 2301 So. Leavitt St.

TAVERNAS PARDAVIMUI arba 
rendai. Labai prieinamai. REGent 
9678.

Union 
rast., 
Mali- 
South

REAL ESTATE FOR SALE 
Narnai^

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

DIDELIS BARGENAS
5 akrai, arti 95 ir Cicero. 2 namai. 

350 pėdų greta vieškelio. Sukruskite! 
Tel. STAte 7415.

$2500 CASH, IŠMOKANT likusią 
sumą po $5 kas mėnesį nuperka 3 
flatų mūrinį ant Wells St. arti 35. 
Po 5 kambarius su maudynėmis, pe
čių Šiluma, pilna kaina $3500.

$2500 CASH NUPERKA mūrinį ir 
medinį Štorą su 5 kambarių flatu ir 
maudyne ant 35-tos arti Wells. Kai
na $3000 išmokėjimais. H. J. COLE- 
MAN, 4705 So. State St. (Mr. She- 
rer) DRExel 1800.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

100 AKRŲ FARMA, dalinai dir
bama, su budinkais. 2& mylios nuo 
miestuko. $750.00.

HANSON-OSBORN
, Hart, Michigan.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimtri
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs. 6343 S. Western Avė., Chi
cago, I1L Phone Republic 6051.
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Ambasadorius Sako 
Amerika Niekam 
Nežadėjo Eiti Karau

Bullitt Kalbėjo Chicagoje.
Diktatorių tautos vakar gavo 

kitą įspėjimą, kad Jungtinės 
Valstijos nedarys jokių kom
promisų su jomis.

įspėjimą padarė and a a.o- 
rius Franc jai, Wi.liam C. Bul- 
iilt, vienas iš šios ša ies admi- 
nistiacijos svarbiųjų valdin.nkų

Kalbėdamas vakar Chicagoje 
į 1,200 žmonių Palmer House 
salėje, Bullitt pareiškė, kad A- 
mcrika nemananti nusile’sti ir 
pataikauti diktatoriams. Amba
sadorius kalbėdamas apie neše

kletljcs, Italijos ir Japon jos, 
pavadmo ją aklu nukrelp.u

Reikia ginkluotis.
Sutikimui bent kokio pasikę- 

sinimo, Amer.ka turi paskub.n- 
ti savo ginklavimosi prog.amą 
jis sakė.

Bullitt taip pat griežtai pa
neigė, kad prezidentas Rcoie- 
velt’as yra kada nors paakstir.ęs 
Angliją ir Franciją kariauti, 
buk pažadėdamas joms, kad “ši 
šalis vėliau joms padės pati ka
rau įžengdama”. Tai Roosevelto 
priešų prasimanymas.

Daktaras Smerkia 
Daktarus “Už Nebu 
tinas Operacijas”

Reikią Daktarus Reguliuoti
Stevens viešbutyje vyksta 

American College of Surgeons, 
garsios chirurgų organizacijos, 
konferencija ligoninių reika
lais.

Vakar delegatams buvo skai
tyta kalba, kurią paruošė Dr. 
Harold L. Foss, vyriausias chi
rurgas Geisinger ligoninėje, 
Danville, Pa.

Foss labai aštriai kritikavo 
daktarus už darymą nereikalin
gų operacijų. Jis pareiškė, kad 
daugelio operacijų negalima iš
vengti, bet pas kai kuriuos dak
tarus yra paplitusi manija ope
ruoti ir rezultate kasdien pa
daroma šimtai operacijų, ku
rios yra visai nereikalingos.

Sako, kiekvienam geram chi
rurgui yra apie 20 netikusių 
daktarų, ir operacijų reikalo ki
taip gal nepasiseks sutvarkyti 
kaip tik su valdžios pagalba. 
Jis mano, kad valdžiai gali pri
sieiti operacijų darymą regu
liuoti.

Leidžia Valstijoms 
Organizuoti 
“Namų Gvardijas”

Iš Politikos Lauko
DEMOKRATAI

Republikonų Darbai Kai Jie Valdė Wa 
shingtoną ir Illinois Valstiją

Rašo Judge John T. Zuris
Rinkimų dienai besint nant, 

mes girdime daug įvairiausių 
užsipuldinėjimų ant kandidatą 
į prezidento ir kitas vietas. Ge
rai yra tuos užsipuld.nėjimus 
priimti šaltai ir panagrinėti i; 
Kur jie ateina ir kas juos daro.

Mes žinome, kad Illinois vals
tijoje repub.ikonai buvo p Ino
je valdžioje net šešiolika metų 
paeiliui, ir per tą laiką valsti
jos reikalai slydo blogyn ir blo
gyn. Dalykai buvo ta’ip niisnu-

rtų, buvo patraukli atsakomy
bėn.

Valstijos padėtis ant t ek pa-

skendo, kad vienu metu tarnau
tojai negavo algų net per šešis 
mėnesius. Sko os buvo tokios 
milžiniškos, kad 50 centų iš 
kiekvieno dolerio, kurį p.lielis 
sumokėjo taksa.s, ėjo bankie- 
rianis už nuošimčius. Tokiu 
smarkiu tempu valstija į sko
las brido, jog 
stija niekada

tiltais ir prerijose.
Atminkime, kad neturime 

daugiau ketvirtadalio milijoLO 
alkanųjų armijos, kuri pii.tų 
sostinę vien tik tam, kad butų 
su g.nklu išvaryta ir paLkta la 
davimui. Tikrai, musą didu j 
dienrašč.ai tų da'ykų neprisl- 
mins, nes tada jų Wall Street, 
kandidatas į prezidentus butų 
tikrai nugalėtas. Jei jie atspaus
dintų tik pusę teisybės, tai mes 
galėtume lengvai atspėti kai- 
rinkimai baigtųsi. Bet ne, ji 
publikai tiekia raštus, k..rx 
nuodija skaitytojų protus.

Kad apeiti tikruosius klausi
mus, jie kalba apie “polit.ng 
mašinas”. Jie sako sugriauk aiu 
jas, bet nesako, kad jie nori su
griauti tik c.ė.to, kad 'galė.ų jc 
vieton pastatyti savas, stipres
nes.

*

atrodė, kad val- 
nd šeis į geresnį

“nepamena'Tų dalykų
Ir keista, šiandien didžioji 

šios valstijos spauda tų įvykių 
lyg ir nepamena. Bet lai paaiš
kinti yra lengva. Ta spauda, di
džiumoj republikonų kontro
liuojama, žino, kad vien lik kai 
kurių praeities faktelių iškėli
mas užkirstu iii kandidatams

Teisybė yra, kad j.e netik, 
kad turi mašiną, bet • taip pat 
turi nnL.iniškas sumas pinigų 
jos rėmimui. Yra sakoma, kaa 
jei republikonai tuos pinigus, 
kuriuos dabar išle d ia pastan
goms nugalėti opoziciją paskir
tų mokėjimui valstybinių sko
lų, tai ketvirta dalis musų sko
los butų atmokėta. Jie tuos pi
nigus išleidžia propagandai per 
laikraščius, radio, kalbėtojams

“Wall Street” Įrankiai.
Nuo dabar jus girdėsite tik

rai daug apie rinkimus. Jus api
pils literatūra, kalbėtojai, di
džiausi laikraščiuose straipsniai.

besiarti- 
ir pana- 
balsuoti 

1932 me-

einą iš nuoširdžių pilietinių 
įstaigų, be( faktas yra, kad tai 
tik Vvall Street įrąn|<įąi. Jis 
mat turi užtektinai pinigų. Jie 
su pinigu turi radio, laikraš
čius.

Bet jie neturi vieno dalyko- - 
o jis yra svarbiausias rinkimuo
se — tai eilinio piliečio pasiti
kėjimo.

Nesileiskime mus apgauti rin
kimų dienoj. Raišuokime už 
Rooseveltą į prezidentus; Her-

i ACM E-NAIIJ1EM.
Kai japonai įmąršavo į franeuzų Indo-Kiniją: (viršuj) 

namas Haiponge “per klaidą” japonų bombų sugriautas; 
(žemai) Ananio kareiviai traukiasi be pasipriešinimo 
japonams.

RjrI MHV. i į

VAKAR CHICAGOJE

se. Jie pasitiki, kad musų at
mintis yra trumpa ir, kad mes 
neatminsime, kas dėjosi šioj 
valstijoj per šešiolika nietų, ka
da republikonai turėjo valdžią 
savo rankose. Jie nenori, kad 
mes atmintume ir kas dėjosi vi
soj šaly republikonams valdant 
VVashingtone dvyliką metų.

Nors mes tokius dalykus daž
nai pamirštame, yra svarbu šių 
metų rinkimų dienai 
nant, juos prisiminti 
grinėti. Kada eisime 
atsiminkime, kad nuo
tų, kada Demokratų Partija 
perėmė administraciją, jau su- 
virš 46 milijonai dolerių skolos 
atmokėta. Skolos kurią ant mu
sų sprandų užkrovė republiko
nai.

Valstija Po Demokratais.
Neužmirškime, kad dabar 

prie demokratų, ši valstija pir
mu kartu į 20 metų operuoja 
“pay ,as you go” principu. Va
dinasi išleisk tik tada kada iž
de yra pinigų, o nelysk skolon.

Neužmirškime, kad šiandien 
mes neturime daugiau duonos 
linijų ar viešųjų sriubos virtu
vių ar Hoover’io viešbučių po

sus kitus demokratų kandida-

Roselando Lietuvių 
Politikos Kliubas 
Už Rooseveltą

Roselando United Lithuah’an 
American Political Club pasku
tiniame savo susirinkime vien
balsiai indorsavo prezidentą 
Rooseveltą trečiam terminui.

Klubas taipgi vienba’siai pa
sisakė už visą Naujos Dalybos 
politiką ir duoda savo pritari
mą visiems demokratų sąrašo 
kandidatams.

• Automobiliai vąkar ir už
vakar vakare užmušė sekamus 
tris žmones:

17 metų Michael Karedis, 
3136 Douglas bulvaras;

27 metų salėsmaną John P. 
Clapham, iš Warsaw, Ind., (žu
vo įvažiavęs su automobiliu į 
medį, prie Skokie Highway ir 
South Elm Rd.), ir

75 metų John Stone, nuo 517 
Madison street.

• Už automobilio nelaimę 
rugsėjo 30 d,, prie Glenwood 
—-Lansing Roadf kurioje žuvo 
keturi žmonės, buvo suimtas ir 
į teisfrią patrauktas 25 metų 
Felix Paėh, ntf8?^Ž3 East 26th 
pt., Chicago Heights. Jisai ne
sustojo tVafiko Šviesai.
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• , Proto ligų ą ligoninei buvo 
atiduotas 45 metų chicagietis 
Peter Kramer, 749 Troy -street. 
Jis du kart nepasekmingai ban
dė nusižudyti.

• Adresu 10638 Hoxie avė., 
^verandoje buvo rastas negyvas 
37 metų chicagietis Wilmer De- 
witt. šalę gulėjo šautuvas. Gi
minės spėja, kad velionis nusi
šovė dėl nedarbo ir blogos .svei
katos.

jas Julius H. Miner paskyrė 
mirties bausmę 26 metų chica- 
giečiui, Robert Schroeder. Lie
pos 17-tą jisai nepadoriai elgė
si su 8 metų mergaite ir vė
liau ją nužudė. Džiurę, kuri 
Schroederį teisė, sudarė šešios 
moterys ir šeši vyrai.

• Ankščiau ar vėliau skrai
dančio kunigo Rev. Franklin D. 
Loehr aviacijos karjera pasi
baigs. Prie E'gino, EI., nukrito 
jo valdomas lėktuvas ir Loehr’ą 
sunkiai sužeidė. Tai buvo jau 
kelinta kunigo nelaimė su lėk
tuvais. Jis yra Naperville Con- 
gregatic-nal maldyklos klebonas 
ir dažnai skraido iš miesto į 
miestą pamokslus sakyti.

• Rūbų valymo įstaigoj ad
resu 405 East 61st street, bu
vo atrasta papjauta 35 metų 
moteriškė, našlė, Mrs. Marie 
Wilkes. Ji gyveno ties 3344 
Wabash avenue. Moteriškės 
nužudymu policija apkaltino ir 
suėmė 32 metų Willard Bay- 
less, nužudytosios įstaigoje tar
nautoją.

Aukos “Naujienų”
_ 9

Namo Remontui
(Tęsinys)

GEORGE JANKUS (per K. Deveikį) .........................  $1.03
VICTOR KAZAKAUSKAS (per K. Deveikį) .............. 1.00
JOHN A. DUOBA, East Hampton, L. L, N. Y............. 5.00
X .........................   5.00
VINCENT URBA1TIS ............   1.00
P. KRUČAS, Norvvood, Mass., LSS VI Apskr. sekr...... 5.00
BUVO PASKELBTA   ................................. $1,156.00

VISO   .......................................... .................... $1,174 03
(Bus daugiau)

Laiškas “Naujienų” 
Namo Fondui

Matydamas kaip įvairios or
ganizacijos ir pavieniai asme
nys gausingai aukauja “Naujie
nų” namui atremontuoti, aš ir
gi noriu prisidėti prie tos kil
nios įstaigos parėmimo. Dien
raštis “Naujienos” buvo ir yra 
nepavaduojamas kelrodis Ame
rikos lietuviams j šviesesnį ry
tojų. Siunčiu $5. Nuo Lietuvių 
Socialistų Sąjungos VI Apskri
čio sekretoriaus P. Kručo.

Šį Vakarą L.S.S. 
Centralines Kuopos 
Susirinkimas

Kalbės Martin Gudelis
šįvakar, kaip aštuonios, “Nau

jienų” bute įvyks LSS. Centra- 
linės kuopos susirinkimas.

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

Su tais, kurie to nepadarys, 
kuopa kaip 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.

Gražiai Palaidojo 
Drucelakietį 
Antana Noreiki 
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Marąuette Parko 
Piliečiai Rūpinas 
Kolonijos Gerove

Namų Savininkai Kviečiami 
Darban

Marąuette Parko Lietuvių 
Piliečių kluibas savo susirinki
me pereitą sekmadieni nuspren
dė:

Negrų Reikalas
1. Yra žinoma, kad Chicago

je smarkiai auga juodaveidžių 
skaičius ir jie stengiasi apsigy
venti geresnėse miesto dalyse. 
Patirta, kad jie nori ir Mar
ąuette Parko apielinkėj įsikur
ti. Yra daug kolonijų kame gy
ventojai yra apsaugoti tam tik
rais patvarkymais nuo jsikrau- 
stymo, bet Marąuette Parkas 
to neturi. Šioj miesto daly gy
vena daug lietuvių ir beveik 
visi jie «yra namų savininkai. 
Jeigu jie nori ką nors tuo rei
kalu laimėti, tai turi veik'i. 
Kliubas mielai ims iniciatyvą ir 
padės visiems. Sekančiame su
sirinkime tuo reikalu bus ap
kalbėta daugiau, todėl .yra svar
bu, kad kuo daugiausia namų 
savininkų dalyvautų.

Policijos Apsauga
2’. šioj apielinkėj daug žmo

nių užpuldinėjama, sumušami, 
pinigai atimama ir net moters 
užpuolamos dienos metu, bet 
dažnai negalima pol ciją prisi
šaukti. Jau -daug skųstasi, bet 
policijos apsaugos vistiek ne
gauname. Nėra kam suvaldyti 
įvairus netikę gaivalai. Dažnai 
jie įsiveržia į butus ir per lan
gus išneša drabužius ir kito
kius dalykus. Kliubas ir Šiuo 
reikalu imsis naujų žygių.

Gatvės Duobėtos

Užims Į Kariuomenę Pašauktos 
Milicijos Vietą

Prezidentas Rooseveltas pasi
rašė kongreso priimtą įstatymą, 
kuris autorizuoja valstijas su
organizuoti taip vadinamas lo- 
kales “namų gvardijas”.

Tų gvardijų tikslas yra už jmaš Lietuvių Repub ikonų per
pildyti spragą, kurią paliko vai-1 tijos švento Antano parapijos 
stijų milicijos-nacionalės gvar- 
dijos, kai jos buvo pašauktos 
į kariuomenės tarnybą.

“Namų gvardijas” sudarys 
vyresnio amžiaus vyrai, kurie 
nebus imami į kariuomenę. Tos 
gvardijos tebus naudojamos 
tarnybai tiktai valstijų ribose. 
Jos nebus šaukiamos į frontą. 1 n.i£ 14UM nuvu IUIIIV.1 nuiucivj lį) 
Ginklus jos gaus iš Jungtinių taipgi ir kitataučių, kurie eini 
Valstijų kariuomenės.

Gvardijos bus sudaromos tik
tai iš savanorių. <

REPUBLIKONAI
Masinis Mitingas Cicero Kolonijoj

šį vakarą masinis susirinki-
Gimimai Chicagoj

Skelbimai Naujienose 
rinnrls nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

svetainėj, 15 St. ir 49 Ct., 7:30 
vakare. Daug gerų kalbėtojų ir 
programa.

Kas įdomaujatės šios šalies 
politika, prezidento rinkimais ir 
vietos reikalais, ateikite ir atsi
veskite savo kaimyną ir drau
gą. Išgirsite daug įdomių daly
kų nuo savo tautos kalbėtojų,

į aukštas vietas.
Rinkimai 5 dieną Iapkrič:o — 

tai svarbiausias šios šalies įvy
kis. Renkamas prezidentas ir 
visi piliečiai turi teisę šiuose 
rinkimuose dalyvauti. Tad, ren
kimės, svarstykime, galvokime.

D.

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

SLAGER, John W., 7210 
South Carpenter street, gimė 
spalių 9, tėvai: John ir Ruth.

STRODEN, Judith, 926 W. 
35th street, gimė spalių 7, tė
vai: Bruno ir Lucille.

MARCHUKAITIS, ------ —,
1609 North Leavitt street, gi- 
'mė rugsėjo 26, tėvai: Pęter ir 
Caroline.

KASMAUSKI, ]
Jr., 6500 South Harvard avė., 
gimė spalių 12, tėvai: Raymond 
ir Takuhe.

• Eks-kalinys vakar prisipa
žino, kad paskutinių dviejų mė
nesių bėgyje jis padėjo- pen
kias bombas bandydamas pri-
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versti chicagietį James “Big 
Jim” Martin sumokėti jam $20,- 
000. Suimtasis yra 50 metų Jo- 
seph Murray, Jis aiškino, kad 
bombas dėjo priė Martin’o na
mų ir jo įstaigą tupmi bandy
damas jį nugąsdinti. Martin yra 
Chicagos westsldės pinigų loši
mo “karalius^.

• Į provoslavų S t. Michael 
bažnyčios kleboniją, adr. 1706 
West 44th street, Town of 
Lake, įsilaužė piRtadayiąi ir pa
sivogė $600 .vertės auksinį kry
žių ir dvi rusiškas rašomąsias 
mašinėles. *

• Apskričio teisėj ąs Edmund 
K. Jarecki švęntė 61-rpą gimta
dienį. Gavo tris bukietus gėlių 
nuo savo tarnautojų ir drau
gų, ir dainą, “Happy Birthday”.

• 33 mėtų chicagietis Louis 
Solomon, 1224 South Sawyer 
avenue, vėl atsiduri teisme, kai 
jo žmona pareikalavo divorse,

Raymond T. ,tas’ ka<' tLli h"v"
toJ' Solomono žmona ir jo pen-*

Kas Perdaug, 
Tai Perdaug

Šį Kartą Nekėlė Rankų 
Aukštyn

Chicagietis Theodore J. Zie- 
linski yra labai kantrus žmo
gus, bet ir jis tegali pakelti 
tiktai tiek šposų, ir nedau
giau.

Paskutinių dviejų metų bė- 
gyj jo vaistinė adresu 3601 Bel- 
mont avenue, buvo apiplėšta 
penkis kartus. Nusibodo jam 
rankos kilnoti, palubėm

Kai vakar rytą pasirodė plė
šikas, Zielinski nekėlė rankų, 
bet griebė neprašytam svečiui 
iš apikaklės ir ėmę jį vaišinti 
kumščiomis. Piktadaris spruko 
laukan.

Šį kartą ne tik 'visi Zielin- 
skio pinigai paliko registeryje, 
bet jis dar pelnė revolveri, pik
tadario mėlyną sveterį ir $1, 
kuris iškrito jam'iš kišeniaus.

ktas kartas divorso teisme. 4
• Kriminalįo teismo teise-
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Duktė Stella Ruškienė gavo 
nervų pairimą

Kaip jau buvo rašyta, Anta
nas Noreikis mirė spalių 15 d. 
Druce Lake, III. Laidotuvių di
rektorius Stanley Mažeika kūną 
rūpestingai parvežė į Chicago 
ir pagal giminių pageidavimą 
pašarvojo koplyčioje, 4701 So. 
Western avė.

Draugai, giminės ir pažįsta
mi šermenyse skaitlingai daly
vavo, o laidotuvių dieną, spa
lių 19-tą, susirinko keli šimtai 
palydovų ir netoli šimtas ma
šinų nulydėjo į Brighton Park 
lietuvių bažnyčią. Po bažnyti
nių ceremonijų visi patraukė į 
Šv. Kazimiero kapines, kur ve
lionio kūnas amžinai buvo už
kąstas.

Yuškienė Egon’nėja
Vienas nemalonumas būva I

tame, kad šiose laidotuvėse ne- 
galėjo dalyvauti Antano Norei
kos duktė SteEa t. y. Jono Yuš- 
kos numylėta žmona. Ji iš di
delio susikrimtimo gavo nervų 
pakrikimą ir tą pačią dieną ta
po nuvežta į St. Lūkės ligoni
nę. Šiuos žodžius rašančiam 
šiuom laiku nėra žinoma apie 
jos sveikatos stovį. Todėl pra
nešiu vėliaus.

Nuo savęs išre’šklu gil’ausią 
užuojautą šioj kritiškoj valan
doj drg. Jonui' Yuškai ir jo 
žmonai Stellai. Jie yra žmonės 
verti pagarbos ir simpatijos.

Steponas.

3. Marąuette Parko daugelis 
gatvių yra labai iširę, duobė
tos ir reikalingos skubaus tai
symo. Kai kuriose vietose ie- 
los yra apleistos, niekas jų ne
valo, ir jos iš tolo bjauriai dvo
kia. Kliubas išsirinko .specialų 
komisiją rūpintis 'virš minėtais 
trukumais ir jos raportas bus 
patiekta namų savininkams se
kančiame susirinkime, kuris 
įvyks spalių 27, 2 vai. p.p., Mar
ąuette Parko parapijos salėje.

Piliečiai, mes mokame auk
štus taksus, bet už juos be
veik nieko negauname ir ne
gausime, jeigu nereikalausimo. 
Pavieniai veikdami nieko gero 
neatsieksime, bet susiorganiza
vę į kliubą turėsime stipresnį 
balsą.

Marąuette Parko Piliečių 
Kliubas nesikiša į jokią politi
ką, bet dirba vien tik apielin- 
kės gyventojų gerovei. Lietu
viai lankykite susirinkimus ir 
kartu su mumis darbuokitės sa
vo PAČIŲ naudai.

John D. SIMANS, K.
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