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GRAIKAI SUMUŠĖ ĮSIVERŽUSIUS ITALUS
Anglija ir Turkija skuba graikams 

pagelbon 
—• --t » 

šeštadienio rytą italų radijo 
ir beveik visi Mussolini laikraš
čiai pradėjo pasakoti apie in
cidentus prie albanų-graikų šie* 
nos. Graįkai paneigė fašistų 
skelbtas žinias. Visiems jau bu
vo aišku, kad ginkluotas susi
rėmimas turės greitai įvykti, 
nes visi .diktatoriai vartoja tas 
pačias priemenes karui pradė
ti.

Vakar, trečią valandą ryto, 
italų ambasadorius įteikė grai
kų ministeriui pirmininkui ulti
matumą. Italai pareikalavo, kad 
graikai atiduotų dalį savo teri
torijos ir leistų italų kariuo
menei naudotis Graikijos uos
tais ir visomis susisiekimo prie
monėmis.

Italai davė tiktai tris valan
das graikų ministeriui pirmi
ninkui išspręsti visą reikalą. Ul
timatume italai sakė, kad šeštą 
valandą ryto italų karo jėgos 
įsiverš į Graikijos tėritoriją. 
jeigu bus duotas neigiamas at
sakymas. f

Generolas Metąksas, perskai
tęs ultimatumą,^Uąlų^dipUma** 
tui pasakė, jog tai yra karo pa
skelbimas? Trijų všrtandf ~laikd- 
tarpyj negapftfa išspręsti tokld 
svarbaus klausimo.

Mussolini kariuomenė, nepra
laukusi nei ultimatume nurody- daryta labai daug nuostolių, 
to laiko, puse šešių pradėjo Viena graikų kariuomene pra- 
veržtis Graikijos teritorijan iš laužė italų linijas ir įsiveržė 
okupuotos Albanijos. (Albanijon. ; '

Metaksas tuoj paskelbė visuo
tiną mobilizaciją ir davė atatin
kamus įsakymus visiems karo 
viršininkams prie Albanijos sie
nų. Vyriausybė nutarė pasiprie
šinti italų invazijai ir mobili
zuoja visas jėgas savo kraštui 
ginti.

Pirmomis ryto valandomis 
graikų karalius pasakė labai 
karštą kalbą ir kvietė visus gy
ventojus kovoti ligi paskutinių
jų. Karalius pasakė, kad Itali < 
ja nori atimti Graikijai laisvę 
ir visų piliečių pareiga ginti 
kraštą.

Metaksas tuojau kalbėjosi su 
Turkijos pasiuntiniu. Vėliau te
lefonu kalbėjosi su Turkijos 
prezidentu. Atrodo, kad Turki
ja pasižadėjo padėti graikams 
ginti savo krašto nepriklauso
mybę. Turkų kariuomenės da
lys jau perėjo graikų sieną ir 
skuba pastoti kelią italams.

Anglija pasižadėjo padėti 
graikams ir pasiuntė dalį savo 
laivyno į Graikijos vandenis. 
Anglai užėmė kai kurias stra
tegines salas.

Italai įsiverpė Graiki jon ir 
priartėjo prie Koritza mieste
lio, bet graikams pavyko su
stabdyti italų jėgas. Italams pa-

PUOLĖ GRAIKIJA

k 
-VAIULENU- ACM” Teh-tjhoto

NVASHINGTON, D. G. — Pulkininkas Įeit. .1. V. O’Kellilier, dešinėj, ir ma
joras Irwing Hart, kairėj, prižiūri paruošiamus draflo loterijos darbus-

Graikai nebijo
ATĖNAI, Graikija, spalių 2*8 

d. — Pirmą karo dieną italų 
orlaiviai šešis kartus skraidė 
virš graikų sostinės. Prieš ka
rą paruošti pavojaus signalai 
labai gerai veikė. Italai išmetė 
daug bombų Pirėjaus uoste, 
sostinės nepalietė.

Atėnuose žmonės parodė 
bai didelį nepasitenkinimą
lais. Minios sudaužė visus ita
liškų turizmo atstovybių biu
rus. Pačios atstovybės nelietė. 
Policija areštuoja visus Italijos 
ir Vokietijos piliečius. Visame 
krašte paskelbta karo stovis ir 
visi gyventojai kviečiami prie
šintis italams.

bet

140,000 vyrų. Graikų vyriausy
bė turėjo tiktai 100 orlaivių. 
Orlaiviai buvo ne naujausi ir 
ne visi vienodi. Iš viso graikai 
turi 1,660 karo lakūnų.

Karo laivynd graikai- visai 
neturi. Tiktai vienas laivas ti- j • . • : s f

ko karo operacijoms, visi kiti 
niekam netiko. Jie turi didelį 
prekybos laivyną.

la- 
ita- Ims Dardanelus

i VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

rą prieš italus, Britų ministe
riai dar nesusirinko posėdžiui 
ir nepadarė jokio nutarimo, o 
britų laivynas jau buvo Kretos 
saloje h4 skubėjo į Adriatiką.

Italų pasiaiškinimai
ROMA, Italija, spalių 28 d. 

— Italų ’vyria^sMijč paskelbė, 
kad -Graikija visąf ląiką,bendra
darbiavo su Britanija. Italai pa
reikalavo, kad graikai perleistų 
kai kuriuos strateginius punk
tus visam karo metui. Graiki
joj visą laiką stiprinosi britai 
jir steigė provokacijos lizdus^ 
kurie ardė gerus italų ir grai
kų santykius,/ ,

Italai negalėjo -ilgiau laukti, 
nes britai ten butų įsteigę ka
ro bazes ir pradėję pulti Ita
liją/ Jeigu graikų vyriausybė 
pastos kelią italų kariuomenei, 
tai ji bus atšakominga už ka
ro pasekmes. Mussolini italų 
tautai dar* 'nėpąpasakojo, kad 
užpuolė Graikiją.

Naujokų numerių 
loterija

VYASHING^ON, D. C., spa
lių 28 di — Pranešama, kad 
naujokams šaukti komisija jau 
turi viską paruošusi loterijos 
numeriams v tjtailkti^ Washįng- 
tone bus traukiami numeriai ir 

* 1 '■ 'ii ’i
registrftvusięjh/vyrąi žinos ka
da jiems atbis eilė karo tarny
bai atlikti. . Numerius pradės 
traukti antradienį, dvyliktą 
landą.

Apskaičiuojama, kad visa 
merių traukimč-;* operacija 
truks daugiau negu dvylika va
landų. Iš viso yra užregistruo
ta^ 17 milijonų vyrų. Clarence 
Dykstra, naujokų šaukimo ko
misijos pirmininkas, pasakė, 
kad Amerikai svarbu apmoky
ti kareiviai, bet dar svarbiau 
daboti, kad karo pramonė ne
sumažintų savo tetapo. Kai vy
rai bus šaukiami kariuomenėn, 
tai į šį reikalą buš atkreiptas 
dėmesys.

skrido į savo bazes. Anglų avia
cija bombardavo ir kitas vo
kiečių vietas. Ypatingai smar
kiai nukentėjo rytų Vokietijos 
miestai.

lių 28 d.

va-

nu- 
už-

Nacių šnipas
spa-WĄSHINGTON, D. C 

lių 28 d. — Vyriausiame tri
bunole’ šiandien buvo svarsto
ma lĮermann Schwinn byla. Jis 
buvo vokiečių bundo lyderis ir 
paskutiniu metu labai dažnai 
lankydavo vokiečių laivus ir 
perduodavo informacijas, ku
rios buvo .siunčiamos į Vokie
tiją. •_

Schwinn apkaltintas teismų 
apgavimu. Kai gavo Amerikos 
pilietybę, tai pristatė liudinin
kus, kurie davė melagingus pa
rodymus. Liudininkai tvirtino, 
jog ji pažino prieš penkis me
tus, tuo tarpu prieš penkis me
tus jis dar buvo Vokietijoj.

Diktatoriai tariasi

Turkai padeda
28ANKARA, Turkija, spalių 

d. — Kai tiktai gauta žinia 
apie Graikijos invaziją, susirin
ko ministerių kabinetas. Pir
mininkavo posėdžiui respubli
kos prezidentas. Turkai yra pa
siryžę padėti graikams, jeigu 
graikų vyriausybė ir visas kra
štas dės pastangas pastoti ke
lią fašistams.

Ministeris pirmininkas ir pre
zidentas pasakė kalbas per ra
diją ir pasižadėjo ginti savo 
krašto nepriklausomybę. Nieko 
neminėjo apie karo jėgų siun
timą į Graikiją.

BUDAPEšTAS, Vengrija, 
Spalių 28 d. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose tvirtinama, kad 
Sovietų Rusija daro visus rei
kalingus paruošimus Dardane
lams užimti. Maskva buvo in
formuota apie italų karo ope
racijas Graikijoj ir tuo reikalu 
rusai nieko nemano daryti.

Bet rusai mano pasinaudoti 
proga ir užgrobti Turkijai pri
klausančius Dardanelus. Mask
vai nepatinka vokiečių ir italų 
įsigalėjimas Balkanuose. Rusai 
turi paruošę laivyną ir pakan
kamą kariuomenės skaičių, 
rodo, kad rusai sutarė su 
kiečiais ir italais dalybos 
kalu.

At- 
vo- 
rei-

Muša italus
BELGRADAS, Jugoslavija, 

spalių 28 d. — Žinios apie pir
mus graikų ir italų susiduri- 
mus yra labai nenaudingos ita
lams. Tvirtinama, kad italai 
manė, jog graikai visai nesi
priešins italų kariuomenei, tuo 
tarpu sutiko visai nelauktą pa
sipriešinimą.

Visi graikų kariuomenės vie
netai labai gerai laikosi ir ko
voja ligi paskutinio. Vietomis 
graikai pralaužė italų frontą ir 
įsiveržė Albanijon. Italai, ma
tyt, nori prasiveržti į Saloni- 
kos miestą, bet jų ofenzyva bu
vo labai blogai organizuota. 
Graikai juos sulaikė.

strateginės reikš- 
juroje kiti britų 
su italų karo lai- 

visiškai nuvyjo.

Graikų jėgos

Padės graikams
LONDONAS,“Anglija, spalių 

28 d. — Kai tiktai gauta žinia 
apie Graikijos užpuolimą, susi
rinko karo kabinetas. Britai nu
tarė duoti graikams labai di
delę paramą; nutarė siųsti vi
sas jėgas, kurios yra jų galic-

Veja sukčius

Laivynas padeda
? - J- ■ ■ - - - ' -■

ATE’NAI, Graikija, spalių 28 
d. — Anglijos laivynas atėjo 
graikams j pagelbą pirmą ka
ro dieną. Britų karo laivai už
ėmę Kretos salą, kuri turi la
bai didelės 
mes. Jonijos 
laivai kovojo 
vais ir juos
Britai paskandino vieną italų 
laivą.

Dalis britų laivyno artėja 
prie Korfu salų. Pirmieji lai
vai jau paėmė vieną nedidelę 
salelę, kuri priklauso prie Kor
fu salyno. Tikimasi, kad britų 
laivynas pajėgs atkirsti italus 
nuo Albanijos ir Nutrauks 
sisiekimą.

su-

WASHINGTON, D. C., 
lių 28 d. — 
Graikija turi 
,rų, mokančių 
Kariuomenėje

spa- 
kadPranešama, 

apie 600,000 vy- 
vartoti ginklą, 
tarnavo tiktai

NEW YORK, N. Y., spalių 
28 d.
tas ir Amerikos komunistų par
tijos lyderis, norėjo kalbėti Ko
lumbijos universitete apie civi
lines laisves.

Universiteto rektorius nelei
do Browderiui kalbėti universi
teto rūmuose, nes jis yra nu
sikaltęs prieš Amerikos įstaty
mus, davė neteisingas priesai
kas ir apgaudinėja žmones. 
Studentai patenkinti tokiu rek-

- Browder, Stalino agen- Toli pasiekia

Cadogan, nuolatinis užsienio 
reikalų ministerijos vicesekre- 
torius pakartotinai patvirtino/toriaus nutarimu, nes Browder 
graikų ministeriui Londone, kad propaguoja tokį režimą, kur vi- 
britai padės graikams-vestika-i šiem s atimama laisvė.

LONDONAS, Anglija, spalių 
28 d. — Karo vadovybė prane
ša, kad didelė anglų oro laivy
no eskadra praeitą naktį labai 
smarkiai bombardavo Škoda fa
brikus Čekoslovakijoj. Tai yra 
vienas toliniiausią britų aviaci
jos skridimų. Bombardavimas 
pavyko, nes lakūnai matė bom
bų sukeltus gaisrus.

Britai vartoja pačius naujau
sius stratosferinius botabane- 
šius. Visi orlaiviai laimingai pa-

...... .
— Prie Kotur miestelio, italų karo jėgos įsiveržė 6 mylių 

gilumom Kitose pasienio Vietose graikų kariuomenė sulaikė 
italus.

— Graikų vyriausybė įsakė visiems graikų laivams plaukti 
į Amerikos arba britų uostus, kad nesulaikytų vokiečiai arba 
italai.

— Vakar italai užmušė 50 civilinių gyventojų, kai bombar
davo Graikijos uostus.

— Egypte graikai organizuoja savanorių batalijonus, ku
rie nori vesti karą prieš Italijos fašistus.

— Argentinos vyriausybė areštavo 26 komunistus, kurie 
dangstėsi nekaltų jaunimo organizacijų vardu ir bendradarbia
vo su naciais.

— Britų admiralitetas paskelbė, kad žuvo keleivinis laivas 
Empress of Britain.

— Kai kurie anglų karininkai mano, jog italai pradėjo pul
ti Graikiją, kad atitrauktų britų dėmesį nuo Egypto ir vėliau 
galėtų pasekmingai jį pulti.

— Anglijos karalius ir tninisteris pirmininkas pasiuntė grai
kų vyriausybei telegramas, prižadėdami padėti gintis nuo 
priešo.

— Jugoslavijos ministerių kabinetas nutarė sustiprinti sie
nų apsaugas visame Albanijos pasienyj. Pasiuntė kelis kariuo
menės pulkus į pietus. Jugoslavijos visuomenė simpatizuoja 
graikams.

— Britų orlaiviai bombardavo italų salas netoli Turkijos 
pakraščių.

—"Generolas Weygand atvyko į Dakarą.
— Bulgarijos vyriausybė nutarė stovėti neutraliai, kai ita

lai puola Graikiją.
— Vakar vokiečiai bombardavo Londoną ir kai kuriuos 

miestelius pietų pakraščiuose.
— Anglų karo aviacija aplankė Kruppo fabrikus Essene t r 

keletą kitų svarbių pramonės centrų.'*”

FLORENCIJA, Italija, spalių 
28 d. — Pranešama, kad šia
me mieste Hitleris vėl susitiko 
su Mussolini. Tai antras dikta
torių -susitikimas spalių mėne
sį.- Pasikalbėjimuose dalyvavo 
abiejų kraštų užsienio reikalų 
ministeriai.

Italai skelbia, kad Hitleris 
atveža konkrečius pasiūlymus 
apie taiką su Francuzija. Kai 
kurie laikraščiai sako, kad Flo- 
rencijon atvažiuosiąs Betainas 
ir Lavalis. Kiti prideda, kad ir 
generolas Franko gali būti pa
kviestas diktatorių posėdin. Vi
si tarsis kokiu budu įveikti 
tus.

bri-

Vaikų armija
28

Japonai traukiasi
HONGKONG, Kinija, spalių 

28 d. — Japonų kariuomene 
praneša, kad visos jų karo jė
gos apleidžia Nanning miestą. 
Japonai užėmė šį svarbų stra
teginį punktą praeitais metais, 
jiems kainavo labai brangiai, 
nes kiniečiai gerai gynėsi, o 
dabar jį jau visiškai apleid
žia.

Japonai sako, kad užėmus da
lį Indokinijos, Nanning miestas 
jiems neturi didelės strategines 
reikšmes. Kiniečiai tačiau ma
no, kad japonai labai susirūpi
nę visišku Indokinijos užkaria
vimu, todėl ten ir traukia savo 
karo jėgas.

Tr?£iki/ ministeris Diamanto- 
ponios turėjo ilgą pasikalbėji
mą su Sumner Welles, depar
tamento sekretoriaus padėjėju. 
Manoma, kad graikų kapitalai 
nebus “įšaldyti”, jeigu graikai 
sugebės atsispirti italams.

F.D.R. New Yorke

Lavai sustiprėja

NEW YORK, N. Y., spalių 
28 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas, važinėdamas artėjančių rin
kimų reikalais, užsuko į Ne\v 
Yorką. Laguardia, miesto me
ras, pakvietė prezidentą pradė
ti didžiulio tunelio darbus. Tu
nelis jungs Manhattan ir Brook- 
lyną, Pradžioje manyta staty
ti didelis tiltas, bet karo spe
cialistai sako, kad geriau pada
ryti tunelis, jis bus naudingas 
ir karo metu.

Visuose New Yorko priemies
čiuose Rooseveltą pasitiko la
bai didelės žmonių minios. Roo- 
sevelt kalbėjosi telefonu su 
Hull. Jis nori gauti paskutines 
informacijas apie Graikijos liki
mą.

VICHY, Francuzija, spalių 
28 d. — Pierre Lavai perėmė 
užsienio reikalų ministeriją. Bu
vęs ministeris Baudouin gavo 
kitą valstybinį darbą. Lavai 
skaitomas .stipriu francuzų ka
bineto žmogumi, bet jis pats 
labai stipriai nesijaučia.
- Jis informavo ministerius 
apie pasitarimus su Hitleriu, 
ministeriai jį pagyrė ir pasvei
kino, bet jis nori, kad ir visas 
kraštas palaikytų jo politiką. 
Kadangi didelė francuzų daugu
ma yra priešinga jo politikai, 
tai jis rengiasi organizuoti pro
pagandą ir įtikinti francuzus, 
jog jis išgelbėsiąs kraštą.

Kennedy pas pre
zidentą

MASKVA, Rusija, spalių
— Rusijos mokytojų laik

raščiai tiktai šiandien paskelbė, 
kad Maskvoje yra sudaryta di
džiulė yaikų armija. Jai pri
klauso 7,000 įvairių Maskvos 
mokyklų mokinių. Raudonosios 
armijos karininkai vaikų armi
ją prižiurinejo ir mokė.

Visi vaikai yra išmokyti var
toti kulkosvaidį, šautuvą, moka 
šaudyti j taikinį, eiti jurinin
kų pareigas ir padėti sužeis
tiesiems. Vaikai išmokyti ir 
šnipinėjimo amato. Apie šią ar
miją spaudoj nieko neminėjo ir informacijų apie paskutinius 
nuo užsieniškių ją slėpė. 1 įvykius.

d.

Pinigai “neįšaldyti”
WASHINGTON, D. C„ spa

lių 28 d. — Cordell Hull, už
sienio reikalų departamento se
kretorius, pranešė, kad vyriaii-

WASHINGTON, D. C., spa
lių 28 d. — Joseph Kennedy, 
Amerikos ambasadorius Lon
done, transatlantiniu orlaiviu 
atskrido į Ameriką ir tuojau 
nuvyko į Washingtoną, pasikal
bėti su prezidentu. '

Laikraštininkai norėjo išgau
ti Kennedy nuomonę apie An
glijos reikalus, bet jis atsisakė 
daryti bet kokius pareiškimus. 
Jis norėjo pirma pasimatyti su 
prezidentu. Kennedy kalbėjosi 
su Rooseveltu 4 valandas, betsybė jau padarė reikalingus |jr atsigaks duotj

graikų kapitalams
Tuo reikalu jokio

žingsnius
“įšaldinti”.
galutino sprendimo dar nepa
daryta. Hull pasakė, kad depar
tamentas nori gauti patikintų

tininkams interviu. Prižadėjo 
duoti rašytą pareiškimą.

Bus truputį lietaus.
Saulė teka 6:18 v. r., leid

žiasi 4:50 v. v.
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Dėdė Amerikonas
. . . . *

(Tęsinys)
Kaip tyčia, jinai ką liktai bu
vo baigusi austi gražius aštuo- 
nyčtus rankšluosčius. Apie tai 
pasikalbėjusi su savo molina, iš 
paujaj išaustu ritiniu atplovė 
iunk3|H9sčius? įs.ųvp 
rąpdonąs raikęs, kuppį reiškė 
tyftuih vąręfo įp
IįI.v btąąpįj ir ^ypį JPQ-
zas labai patiko, nes visi Alsos 
kaimo gyventojai Naručius ger
bė ir jų Ya,i^uS |aiM H’ 
protingai išauklėtais. Stasė su
manė, kai tiktai proga pasitai
kys, tuos paruoštus rankšluos
čius jam ir'padovanoti atmini
mui.

Narutis žinojo, kad kelionei 
į Ameriką reikia 250 rublių. Sa
vo pinigų jisai turėjo tiktai 175 
rublius, iŠ kurių dar reikėjo su
mokėti valstybinius žemės mo
kesčius ir kelioliką rubliu pasi
laikyti Juozo išleistuvėms. Dėl 
to, kad janl buvo šioks toks pi
nigų trukumas, per daug nenu
siminė, nes reikalui esant jo 
žentas žadėjo 100 rublių jam 
paskolinti. Tokiu budu pinigų 
kelionei kaip ir užteko.

Vieną gegužės mėnesio sek- 
.niądienį Juozas su tėvu išvažia
vo į Jurbarką, reikėjo susikal
bėti su agentu ir patikrinti Juo
zo sveikatą, ue$ savo laiške taip 
rąŠV pųsįrplis Jurgis. Než.urint 
į tai, kad Juozas į Jurbarką 
dažnai važiuodavo' bet ta kelio-

PASKOLOS 
Ant Real Estate 

■■ 41/2% 1-mų ir 2-rų morgičių
Peters Bros, and Co. 

1647 ĮVEST 47th STREET t . 1 ......................... ' 1 ii iZ1

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

BUDRIK
FURNITURE HOtlSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. IIalste<| Street 

Tol. yards 2151

nė kažkodėl įąni buvo ųepapra 
sta ir jisai, kaip ir kiti namiš
kiai, jai pridavė d dėlės reikš 
mes. Diena kaip tik pasitaikė 
graži ir saulėta, todėl ir važiuo- 
ų Uuyp Šfltafca. Iš AJjiįg ta.ių i 
i /“FtaFta tavo 21 vienai, Iįi- 
dę} Važiuoti (reikėjo ąpįp 5 vį,T 
tatol- Sj’ta, ,ai 10J> kUF

fe ftauno j
plaukią garlaiviai, ir Juozas 
daug kartų buvo čionai buvęs. 
J^ųo šijipės ikį Jprbąyko 12 
viorstų, bet tuo keliu važiavi
mas — tai vienas malonumas, 
nę^ vįsą |aįką reiįda važiuoji 
pąnęipųniu.

Atvažiavę į Jurbarką, arklį 
pastatė pas savo pažįstamą žy
delį ir, išsidulkinę pridulkėju
sius savo rubus, išėjo atlikinėji 
tuos reikalus, kuriems jie buvp 
atvažiavę. Pirmiausia nuėjo pas 
gydytoją. Gydytojas buvo šiek 
tiek pažįstamas, nes metai tam 
atgal labai sunkiai sirgo motj- 
na, ir tas gydytojas ją išgydė, 
o be to, jisai buvo ir nebrangį- 
mnkas. Kaip Naručiui, taip įr 
Juozui, kad reikią kreiptis pąs 
gydytoją visai sveikam žmogui, 
atrodė keista. Meluoti gydyto
jui, kad Juozas serga, kaip įr 
nepatogu. Sakyti, kad Juozas 
važiuoja į Ameriką, buvo kaip 
ir negalima, nes kas gali žinoti, 
kokie gydytojų santykiai su Ru
sijos caru. Nusprendė sakyti, 
kad Juozas negaluojąs ir ęlažnąi 
jam skaudą akis. Kaip sutarę, 
taip ir padarė. Nuėjo pas gydy
toją ir jau jo laukiamame kam
baryje rado keletą žmonių. Vi
si jie buvo tikri ligoniai, tpdęl 
visai suprantama ir natūralu, 
kad jie kreipiasi į gydytoją pra
šydami pagalbpSj bet Juozui, tai 
tiesiog gėda ne tiktai nup ligo
nių, bet ypatingai nuo gydyto
jo. . ■ ■ • ■ '•

(įy$lytpjąs, pors ir sąžiningas 
žmogus buvo, bet su kaimie
čiais didelių ceremonijų nedą- 
rydUYP: paklausdavo kur. skau
da, kaip sepiąi pvadpjp skaudė
ti; paklausydavo dar per trių- 
bplę ir įtįratįydąvp receptą — 
ilgą i lail>o gąišinti pegąįipn. 
pręįitąį atėjo ir. Naručių eįlę. 
Nųriitis SU Juozu labai nedrą
sai įėjp. į gydytojo priimapaą- 
jį kambarį, nes nors ir buvo 
Įvirtai nusistatęs nesakyti gydy
tojui, kuriam tikslui jie čiopai 

'atejp, bet... Gydytojas liet nu-

■M■S|į_
BU1CK — Šių metų guick’ai išeįpą su pjną ąštuanių modplių serija,’ kuri bu

žinomą vardu S»ęrie§ 90 Limited. Čia matote naująjį Buick Limuziną. Šiemetiniai 
volįų įr jų ‘Tį^ąll’’ yąjYę-įy-Jięąd,

tap.lorąi ilyptP jėgą? ,

T
žiuri, kaip į akis. Reikia ypa-! TYP CTDTIf AT ’TQ tingai gerai patikrinti, nęs W ~IKIKOL Ib
taip jus galite turėti labai daug 'jryMytoj<J,S ir ( hirUTg’US 
nemalonumų ir bereikalingų iš- • S0’ ASHLAND AyE.. iOfisp vai.: Nuo 2 iki 4 įf. pųo 6 iki 8 

vaį. Nędejioj pagal susitarimą
Of|įp Tel.: YARDS 4787 

Namų Tfl. PROgFEPT(Bus daugiau)

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

AIrs. A

COAL COMPĄNY 
53?2 So. Loįig Avęnųe 

’ Telefonas' pARTSMoCtH 90Ž2
POGAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mąinų, dau8 dulkiiį išimta *7.65 
Perkant 5 topus ąr daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLĄCK BĄNp LŲMP .... ^§0

.......
cofa. 1940, NKSPJ-KCRAFT StRVICE, INC.

CROGHETED SQUARĘ PATTERN'2642

No. 2642—Mėgsta ^|ąltię^c.

steb<t. pamate sav« kakm?h? 
sveiku«; taip vyjw>, tat 
jeigu jįau šnmgm ahWm:- 
ti gydymjp. tampate tekia »a- 
ky(i, tart šėrei- Taip afre- 
iu mreju pmtaigii w

—fep salia tamsiem part^ib 
— paUaėsI gydMeias-.

—Mae lai Vistas tvar^em;- 
pasa^ barelis; — tai maim 
siinu§t sttem-
mis, įįup( 1$$ jan» 
y>a- šiaip tai vms §¥#ita§; taip ąžuoįąįi.

Gynima? isata «esi- 
rengti- -iHP.rei’pasirtare tetai 
jauta; tart tedaro? greštefflp 
kamtare pfte itaft m svatmie 
žmogaus pusirepisti visiš- 
kai nuogam, kaip ir nepatogu, 
bet Juoza^ buvo tvarkingas vy
ras ir nieko nelaukdamas tuo
jau nusirengė.

Gydytojas apčiupinėjo taria
mojo ligonio sireną^, paguldė

=FS:SEES*:====:==== 
tertPte: Narutis su.renumi ta
vo teu taišęmu, tat ©fdyteia? 
iupsi ateita tarertureta kteus- 
itemast

—Patekite upm% Naruti ta
šytai ar ta i Aitartka otafe 
tetefeti savu tanu?

ItaFtaiui šaltis bpf n 
aa ta.p|>. tat reto ta ?r 
tati-

—Tai. rtalitere> gal ir- teta,,
If tat tai •: ■ jis ■. t:

—Netapto? inauFšt aš. m 
ta fušu rere tatatoš- tat
ii viM

pytojo
Nąpųęiąpiiį ląįiąi Į>ątįl<o, bęĮ yH 
tięį jįę b.ųvp ląbąi atsargus. 
Narutis žinodamas, kad tas gj7- 
dytojas ne rusas ir prisipažino, 
kąd Įaip, frpĮ Pr^d^oje pęppęėjo 
sakyti.

—Visai teisingai darote, po-

Nąrųtį, — pą^ąkė gydyto
ją^ — §ųnu§ sįvęįkąs, kaip ąžuo- 
ją§, .į^vąžįųęi{> į Ąmęriką, pama- 

ąyįęto, pąipatys, kaip dirba 
iF tiB^ininkal.

fefekįĮ darbu ir 
gyVRHRH-. p H turės ge- 

Įr ęųrųį tarnauti.
felty |%uolas-

—^Įątptę, Bftųąs daktare, A- 
męyįjcpjĮę tHHJĮię artimą gimi- 
l|ąį(į, įųrįs jąų gyveiia kelinti 
įlietai < dfM g»- 
YPipę teiš.ką. Jis rąšo, kad tenai 

, 4ąrįįųįnĮ<ąiiątį gyvenimas visai 
^ąkęųčįąipą^. kad tenai

įųjį sjąyo ęįąrbįiiįpkų organizaci
jas, klubus įr kįlas ręikalingas 
liųįtųrįnilDosi prieino.nes.

—Na, amerikone, — daktaras 
kreipėsi į Juozą, parodyk dar 
kartą savo akis. Matote, į įva
žiuojančių į Jungtines Amerb 
kos Valstybes j nieką taip ne-

K. JARU^
aud MIIBV1FE 

6630 S. Wesierh av.
Telefonas:

HEMLOCK 9252 
Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį:— į Sarid 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigar 
City 2799-R3.

DR. VAITUSH, OPT

kvėpuoti, bet..
—Ar seniai

krutinės 
smarkiai

Tamstai

—Ne, no taip seniai, bet skau
da.

—Kada labiau skauda, kaip ... -iv,. -o.sėdi ar vaikščioji ?
—Labiausiai skauda, kai rei

kia susilenkti.
—Ar negulėjai ant drėgnos 

žemės aukštielninkas?

praeitą vasarą, lai maudydaina- 
sis Alsoje tikrai ilgai gulėjau 
ant kranto.

—Ne, skaudęti pradėjo visai 
neseniai, — kokios trys savai
tės.

Gydytojas dar kartą paguldė 
Juozą ant sofos, gerokai spau
de, čiupinėjo strėnas ir jokius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LĄIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
- DIENA IK NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

; '4447 Sopth Fairfield Avenuę

4 koplyčios visose 
-L_x Chięagos dalyse

•f ' t * •* ■

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavųnas 

jūsų garantavimas 
Optometricąlly Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuri 

esti priežastimi galvos skaudėjim 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitais 
trumparegystę ir toliregystę. Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas darome 
su elektra parodančia mažiausia 
klaidas. Specialė ątyda atkreipiam 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ai 
įtaisomos.
VALAND.OS: nuo 10 ryto iki 8 1 

Nekėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaist 
mos be akinių. Kainos pigiau kai 

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį ■» w « •
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

Klausykit* inusų r«dio Ąųtradlęni^ ta šeštadienio taFl-
mettafe/Mttt vaL ryto' iė R. stętifO (im K.) '

‘ M POVILU ŠĄLTIMIERU.

• 1 rt

DENTISTAS
645 So. Ashland Ąve. 

arti 47* Street 
Tfiefopa? YAIĮDS 2^46 

Valandos pųo 9 ijei 8 yakgjrp 
Seredpį pagal

PR. BRUNO J- 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
280Č Węst 63rd 8L 

BALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
rakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 

niaią pagąl susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų TeL VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

?CL Hemlppk 5849

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

BALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

gydytojas ir chiwkqas 
2509 VVest 63r4 Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL ' PROSPBDT 6737 
Namų TrL VIĘGINIA ?42I

DR. Margeris
3325 So. HalstedSl.

Valandos: nuo 10 r. iki jJLpopiet 
įr nuo 6 iki 8 vąkaro 

šventadieniais tik susitarus 
* Phone YARDS "7299 * *

TeL Office Wentwarth 6330
Rez. Hyfle Pafk 3395

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

Valandos 1—4 po pietą, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir sųbalomiš.

KITATAUČIAI

>• •• , t FO?

Nq. 2642I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĘ^tT., 

Į 1739 So. Halsted St, Chicago, Dl^ 

| Cią įdedu XQ cęntiį lę atsiųsti man Pavyzdį No.

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

' Adresas......—................  —--------- -----------
| * -•
1 Miestas ir valstija......

—Ęad buturn naujokų priė
mimo komisijoje, sakyčiau, kati 
simuliuoji ir be jokių abejonių 
priimčiau, bet dabar, kada esi 
Piano kabinete, nenoriu tikėlį, 
kad b.e. reikalo man norėtumei 
inokčU pinigus.

—Tai, taigi, ponas daktare,— 
įsikišo Juozo tęvas, — vyras, 
kaip ąžuolas sveikas, o sakomi 
kad skauda...

Nieko, ypatingo gydytojas net. 
surandamas prirašė cinko inos- 

: ęięs ir. lįępe kiekvieną dieną 
Irinti skaudamą vietą. Iki gy- 
.;y.Įpjati rašė reneptą, Juozas 

i. kukiai ąp^itąi.sė iv jau buvo be- 
ieinąs įš gydytojo kabineto, bet 
i įėvas jį sųlaįlcč sakydamas^

—Ponas daktare, jisai skun
džiasi ir akimis, — sako, kajį 
turįss kpW nįęžėjimą.

—Taip, taip, ponas daktare, 
piąų ^Įąžųąi ąkis ^kapd,^, kai?- 

if.
QX‘IXt?j3S lW^Bl«Yę V

UPŽ-’HFŠjtt Šft a,kys 
jygi bl.ivo, sveikos.

-Ar <i/iiwr --- ph-

—Ne. ^»f Awp> Hp. W- H0’ 
skauda, |aet jĄUęin uieŽė-

Gydytas dRc karts a'MžlV- 
ąpžiĮirėio ir pasąkp:

—Akys visiškai syp{kQ*.
Narelis jau Mu°j°> lwl

dytoja? pįį ayžim^jiifta km 
m pįW»s Wy° i*W 
ruošęs, e«jap.(,asį į #y$x|pjo

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
pirektorių
A§wpia£ijps
iiipauiHtiiiiiuiiaimiiiutiniiiiiii

Anibuląnce
| Patąrnavi-
' mas Diena 

ir Naktj
turime 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

j - DALYSE

P. J. RĮDlkAŠ
3354 So. JEĮatetert Stręęl Y ARds 141»

L J. ZOLP
Į64G Wes( 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA ' YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARįIs 1139.

LACHĄWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Tel. Putlmau

ĄLBERT V, PĘTKŲS
470.4 LAPayętĮę £024

” ANTANAS’ M’ PHILLIPS............
LHuąnięa Avenue Rhonę YARds 4908

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

J, LĮULEVIČIUS
Phone LAFayette 3572

,A • ' i . •'

• .....z.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutart 
Rez. 6631 So. California Ąvenue

Telefonas Republic 7868

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviais ąinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius mętodus X-Ray ir kitokius 
elęktrikoš priefąisus.

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

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

TeL CANAL 3110 
Rezidencijos telefonui;

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŲE
Ofiso Valandos: 

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

Ųr. Charles Sega!
O F I S Ą S

4729 So. Ą'shląn4 Ąye. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VĄLANDGS.

Nuo 10—12 vaL ryto; nuo 2 iki 
4 vąl. popiet ir nup 7 iki 8:30. vaL 
vakarę. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWĄY 2880

Dr. F. l’u Įsileki Le Van
GYDYTOJAS IR CHlRURCįĄŠ 

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

A. MontvicJ, M, P,
West Town State Bank Bldg 

2400 ĮVEST MADISpN STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SJEEEEY 1330 
Namų telefoųąs ^rųn^więk Q597

Tek YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 |ki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki ą 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S.' HALSTED ST.

J)r. V. E. SIEDUNSKi
DANTISTAS

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

TeL YARDS 0994
Ąntrąd., Kę.tvifrtąd., Ręnktadien}
4143 So. Archer Avė.

L4KOT$rrE sete

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 GOUTH ASHLAND ĄVE.

Ofiso valančios
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Nęd- nup 10 įki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL
Kamb. 1431-1434-Tei. Central 4411-2
Namų' ofisas—3323 So. Hąlsted St -
Vaiahdos vakarais nuo 6 iki'0:30

Telefonas YA^pS 9^8
Ketvirtadieniais i? Sekmą^niais 

—pagal sutartį

A. A. SUKIS
AD.VOpATAS

7 So. Deąrborn St
Room 1230

Ofiso tek CENTRAL 1824 
Namą teL—Hyde Pąrk 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— adv&katas — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Vai Ibį S^^’vakaro 

134 N. M SALLE STREET 
Room 2014 TeL STAte 7572
~ 3149 SO. HALSTED STREET

TeL YlCtory W9 ‘
___r g 1 Kg;1 vi■■. . —:’r-

Pirkite tone Įfų-



Antradienis, spalių 29, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

[KORESPONDENCIJOS
Cleveland, Ohio

“Dirvos” koncertas ir savotiš
kos išdaigos. — Lietuviškiems 
kacapams nesiseka. — Grįžo 
Jonas Armonas. — Prasiblai
vė, kai brolį nukamavo.
Spalių 20 d. “Dirva” minėjo 

savo 25 metų sukaktį, atseit, 
sidabrinį jubiliejų. Viskas butų 
buvę tvarkoje, jei sU tuo minė
jimu nebūtų pasiskubinta: kiek 
clevelandieciai atsimena, tai 
“Dirvai” sukako tik 23 metai...

Koncertine programos dalis 
buvo silpnoka. Išimtį sudarė 
dainininkas Alex Wasiliauskas 
iš New Yorko, — jis tai labai 
gražiai dainavo ir paliko malo
nų įspūdį clevelandiečių tarpe.

Prakalbų dalis buvo svarbes
nė. Mat, kalbėjo Dr. Norom, 
Amerikos ministras Lietuvai. 
Pasakė tikrai įdomių kailbą 
apie dabartinę Lietuvos būklę 
ir apie tai, ko ateityje gali susi
laukti Sovietų Rusija. Jo many
mu, pirmai progai pasitaikius 
Hitleris apsidirbs su bolševi
kais, kurių armija negali susi
lyginti su vokiečių kariuomene

. Nepaprastas Palengvinimas
Reumafiškų Skausmų

Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieks nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

No. 4590—Praktiškas kostiumas. 
Sukirptos mieros 12, |4, 16, 18 ir 
20, taipgi 30, 32. 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
rutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde 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 Dept* 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

Iš kitų kalbėtojų, kaip sako 
ma, “į taškų” kalbėjo tik P. J. 
Zuris. Kiti tai tik nelabai vyku 
sius šposus krėtė. Pavyzdžiui, 
vienas “fones” darė, kad kur
mis didelę “Dirvų” rausia... Nė
ra reikalo ir aiškinti, kad t u 
buvo taikoma redaktoriui Kar
piui.

Kažkokiais sumetimais J. 
Brazauskas, pristatydamas ka 
bėti Petrų Pivaronų, suminėjo 
Hitlerio vardų. Pivaronas savo 
kalboje pasakė komplimentų, 
kad Brazauskas ir už Hitlerį 
esu s tvirtesnis.

Jei čia buvo norima pajuo
kauti, tai išėjo visai nekokie 
juokai.

Pats K. S. Karpius mažai te
kalbėjo. Jis tik trumpai papasa
kojo apie savo kelionę į Wash- 
ingtonų pils prezidentų Bocse- 
vellų. Padėkojo atsilankiusiems 
už “Dirvos” rėmimų.

Tenka pasakyti, jog tas rė
mimas nepasižymėjo įspūdingu
mu, nes publikos galėjo būti 
apie 3(0. Jubiliejui tai lyg ir 
permaža.

Tautiškų kacapų tarpe nevis
kas tvarkoje. Chicagos bolševi
kų gazeta nebesulaukia iš C e- 
velando nei žinių, nei dolerių, 
štai kodėl šiomis dienomis ji 
prisiuntė “draugų kacapų” Ma
žeikų, kad kiek sutvarkytų rei
kalus. Negalėdamas naujų skai
tytojų gauti, jis stengsis sulai
kyti senuosius. Dalykas tokis, 
kad ir kai kurie komunistai 
pradeda blaiviau į Lietuvos įvy
kius žiūrėti.

Lietuviški kacapai stengėsi 
clevelandiečius įtikinti, jog Sta
lino valdomoje Lietuvoje dabar 
kuriamas tikras rojus. Bet iš to 
rojaus grįžusi p-lė Sutkaite, 
kaip sakoma, išleido iš maišo 
katę: pasirodo, jog Maskvos 
okupantai Lietuvos žmonėms ne 
laimę atnešė, o vien tik ašaras.. 
Ji Lietuvoje išgyveno du mėne
sius jau po to, kai įsisteigė pa- 
leckinė valdžia. Vadinasi, kai 
Lietuva savo nepriklausomybę 
prarado.

Be to, daug kas iš giminių 
gavo laiškus. Nors tie laiškai ir 
labai atsargiai parašyti, bet iš 
jų lengva suprasti, jog gyveni
mas Lietuvoje dabar labai pa
sunkėjo.

Tokioms aplinkybėms susidė
jus, neatrodo, kad Mažeika dau
giau peš Clevelande, kaip Abe- 
kas. Clevelandieciai tiems par- 
sidavusiems kacapams pradeda 
nugarų atsukti. Durnių jie turės 
kitur ieškoti.

—• —
Teko sutikti Jonų Armonų, 

kuris vėl į Clevelandų grįžo. 
Matyti, ir jis buvo iš sovietų 
rojaus priverstas bėgti. Paklau
stas, kaip gerai buvo po sovie
tais gyventi, tik burbtelėjo “ge
rai”. šiaip labai mažai tekalba. 
Tur būt, ne be priežasties: kai 
kuriais atsitikimais daug geriau 
yra tylėti, negu kalbėti.

Iš artimųjų teko nugirsti, jog 
Armonas grįžo su dukrele, ku
ri yra Clevelnnde gimusi, žmo
nų ir sūnų palikęs Lietuvoje. 
Raudonieji jo ūkį išporceliavę.

Vadinasi, sunkiai dirbo per 
kelis metus, taupė dolerius, grį
žęs į Lietuvų nusipirko ūkį, bet 
dabar viso to neteko. Matykite, 
jis buržujus!

Tokia tai bolševikiška teisy
bė!

Buvę karšti bolševikų rėmė
jai Staupai staiga labai atvėso 
ir paliovė garbinę tų “saulę”, 
kuri Stalino dėka Lietuvoje už
tekėjo. Dalykas tokis, kad laik
raščiuose jie pastebėjo, jog 
Kaune kacapai jų bro'į nugala
bijo.

Tas įvykis juos labai paveikė. 
Pagaliau įsitikino ir jie, jog 
Stalino satrapai yra tikra rykš
tė Lietuvos žmonėms.

—J. Vaiginas

HUDSON — Dekoratyviai ryškios linijos ir apstumas 
erom o ornamentiškumo pabrėžia Hudson naujųjų 1911 
automobilių priekius. Bendrai, šis priekis duotas visiems 
modeliams su labai mažomis variacijomis.

KAI KURIOS PASTABOS
Gladstono gydytojas And.reXv gymą, persirengimą, persiruky- 

Clarke mėgdavo kiekviena pro-įiną ir neprisimankštymą eitų 
ga pasigirti tokiu aforizmu: taip greitai, kaip “katzėnjam- 

mer” pagiriomis, nusidėjimai 
fiziologijos dėsniams butų kur 
kas retesni. Tais atvejais gam
ta yra per maloni. Atidėlioda
ma vekselio mokėjimą iki vėles
nio amžiaus ir tenkindamas! 
centiniais nuošimčiais ji žmoni
jai atneša daug daugiau 
— kaip perdaug mylinti 
na.

tokiu aforizmu: taip greitai, kaip
“Susilaukęs keturių dešimčių 
metų, kiekvienas žmogus yra ar 
gydytojas ar kvailys”. Kai Glad- 
stonui jis tai sakė apie šimtą

to: “Daktare, ar negalima iš 
karto būti ir vienu ir kitu?” To
ji replika gal nebuvo visai tei
singa, nes Clarke buvo gana 
plačiai žinomas kaipo gydyto
jas, bet ji, tur būt, privertė tų 
gydytojų rečiau savo aforizmu 
naudotis. Tas aforizmas, matyt, 
norėjo pasakyti, kad susilaukęs 
visiško subrendimo žmogus yra 
idijotas, jei apie savo sveikatų 
nepatyrė tiek, kad galėtų.tvar
kyti gyvenimų jai palankia 
kryptimi.

Bet tas aforizmas, iš tiesų yra

gu gilus savo prasme. Jį aiš
kiausiai sulipdė toks žmogus, 
kuriam gyvenime pasisekė, ir 
jis, susilaukęs gyvenimo vidu
rio, stebisi tuo “stebuklu” kurį 
mato žiūrėdamas į. veidrodį. Pa
sitenkinęs tuo kų turi ir kuo 
pats yra virtęs, jis jau su pa- 
tTonizuojančia šypsena mini sa
vo jaunąsias dienas ir moko sa
ve; “Nebedaryk buvusių kvai
lysčių, nes amžiaus jau nebeap- 
gausi.” O iš tiesų vidutinis am
žius yra didelė revoliucija, ly
giai kaip subrendimas yra ste
buklas. Bet jaunuolio subrendi
mas yra staigus ir suteikia jam 
daugiau jėgų, o metai po vidu
tinio amžiaus slenka iš pasalu, 
lėtai ir neša vis didėjantį silp
numų. Penkių dešimčių metų 
žmogų ima slėgti tokie vargai, 
apie kuriuos jis nė sapnuose ne
sapnavo būdamas trijų dešim
čių metų. Kas gi girdėjo apie 
dvidešimt kelerių metų jaunuo
lį, galvojantį apie nemigą, ar
tritą, išiją, diabetą ar populia-

Šitos dovanos žmonėms nekrin
ta iš dangaus kaip monas; jas 
reikia laimėti vargu ir prakaitu 
ar palaidumu ir nerūpestingu
mu per keliasdešimt ilgų metų.

Tūkstančiai jaunų vadinamo
sios inteligentingos klasės žmo
nių gyvena tokį gyvenimų, ku
ris sėte sėja aitrias sėklas, tu
rinčias išdygti kaip’ vargai slo
gučiai tada, kai tie žmonės su
silauks penkių dešimčių. Tie 
žmonės dažniausiai yra nekalti, 
nes juos išaugino liepdami kuo 
daugiausiai valgyti norint būti 
sveikiems, dėvėti šiltais balti
niais, vengti šalto vandens, at
darų langų ir panašių purtan
čių organizmų dalykų. Niekas, 
žinoma, prieš tuos sveika’.us 
dievukus nesilenktų, jei jų bau
smės butų matomos, bet baus
mės paprastai ateina taip vėlai, 
jog jų ir priežastys priskiria
mos kažkokiam vėliausiai at
menamam įvykiui, kuris pa
prastai pats negalėtų sukelti to
kios bausmės nė dalelės. Jei 
kerštas už kiekvieną persival-

žalos, 
moti-

Medicinos autoritetai saku, 
kad iš visų busimųjų mokėji
mų daugiausia reikia bijoti ne
migos. Kas gi tą nemigą dau
giausia kelia? Ir į>ituo klausimu 
tie autoritetai sutinka. Be skau

sako jie — dažniausiai nemigą 
kelia persivalgymas, persiruky- 
mas ir. neteisingai sutaisyta lo
va. Apie rūkymo efektus jau 
esame kelis kartus kalbėję, tad 
šįkart jų nė neminėsime. Rei
kia čia tik pasakyti, kad jauni
mas blogų jo padarinių pakan
kamai neįvertina, mes vekselį už 
jį tenka mokėii*zyniiai vėliau, 
kai jau skonėjimąsis rukymu 
atšimpa. Vakarų gydytojams y- 
ra žinoma, pavyzdžiui, kad gar
susis anglų filosofas II. Span-

cer , miegodavo tartum karkli
niame bučinyje, ant kurio bu
vo užmetamas apklotas.- šitokio
je lovoje mažai kas neįpratęs 
galėtų užmigti, bet tas sugalvo 
j .mus yra vertas ko plačiausio 
sekimo. Dabar kiekviena moti
na iš kūdikystės įpratina žino-

džiai, kad menkiausia oro sro
velė į vidų neįeitų. Juk -reikia 
atsiminti, kad žmogus k vepu o- 
ja ir .pro odų, kad tame uždara
me lovyje prisirenka iškvėpuoto 
oi o, ir kūnas turi paskui jame 
rūgti.

Bet didžiausia guolio nelaimė 
yra ne apklote. Vyriausias “ban
ditas” toje dramoje yra čiužinių 
gamintojas. Kad jis gamina ir 
pardavinėja minkštus čiužinius
su lingėmis 
kriminalas!
tame reikale yra tai, kad žmo
nes tokius čiužinius perka ir 
ant jų miega. Kai dėl lovų, tai 
iš viso maža yra daroma tokių 
ant kurių žmogaus kūnas gale- 
tų išsitiesti taip, kad gautų vi-

Ir dar keisčiausia

pozicijos, žmogus, nors stačias 
gyvulys, menkai tėra tokiai po
zicijai pritaikytas. Kai jis fiziš
kai pavargęs, kraujas jam susi
renka žemutinėse galūnėse, o jo 
žarnos pasvyra į priekį ir nu
svyra žemyn. Vaikai ir pavargę 
žmonės, pastebėta, gula kniūps
ti ir, jei gali, iškelia kojas auk
ščiau už galvą. O tai yra vi
siškai atvirkščia pozicija negu 
ta, kuria žmogus išlaiko visą 
dieną. Kai kas sako, kad vaikai, 
jei gula patys, instinktyviai ren
kasi kryptį šiaurė — pietus. Tie 
autoritetai net pataria visiems 
žmonėms taip miegoti, nes — 
sako jie tokia pozicija, atitik
dama žemės magnetinės srovė* 
krypčiai, suteikia organizmui 
didžiausią poilsį. Ar jie yra tei
sus — apčiuopiamų kriteri ju
ntu tam surasti negalima. Bet 
vis dėlto pastebėta, kad nepaša
linus nemigos priežasčių, viena 
toji pozicija, mįęįgo netaiso: taip 
pat jei žmogaus organizmas ir 
psichika, miegui yra gerai pa
ruošti, ir kryptis rytai — pie
tus miegui nekliudo.

Rimti fiziologai tačiau daug 
didesnę reikšmę teikia žmogaus 
kūno palinkimu! gulsčioje pozi
cijoje. Kad žmogaus organiz
mas galėtų geriausiai atitaisyti . , „ ..
stačios pozicijos nuovargį per Garsmkites N-nose

dienų, jie pataria lovų ar guolį Tel. VICTORY 1272
caip palenkti, kad nuo kojų iki dykai Apskaičiavimas
krutinės kūnas butų palinkęs. į- CaiT-Moody Lumbcr Co. 
strižiiii kojos aukščiau fcruLnč Naujos ir vartotos lentos, statybos 
žemiau, r.
tai duoda geriausią poilsį krau
jo apytakai, bet ir gravitacija 
padeda storosios žarnos kylan
čiai daliai atlikti savo daibą. 
Tie fiziologai sako, kad kiekvie
nas guolis turi būti 10 cm. 
aukštesnis kojose negu per kru
tinę. Jei lovos čiužinio kojose 
tiek pakelti negalima, geriausiai 
pakišti po kojomis atitinkamo 
storio malkas ar nebereikalin
gas knygas. Astuonias valanda; 
išmiegoti taip palenktoje lovoje 
ir apie pusę tų valandų kniups-

Tokia roziciia ne tik-i medžia*a’ rėmai» durys» 8t0*ai na' . k . ... manas. Pagerinimus finansuojame,
nereikia įmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

COAL
$6.00
$6.00
36.25
$5.75
$5.25

ilsį ir geriausiai atitaiso darbu 
meto stačios pozicijos klaidas.

Blogenas

EGG ..... . ..................
NUT .........................
LUMP ......................
MINE RUN ......... .
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

IT'S THRIFTY 
touAeGypsyandyk Ji

_ •uo IRm 
Raumenų 
Skausmo

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų iš dirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

- SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

a

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

TINTS AND DYES

10c 3 už 25t
AT Ali DRU6 AND N0TI0N COUNURS

p«nniM you can 
r«n»w drapariM, 
linana, lingaria, 
ate. amart 
ahadaa. *’Dip to 
tint — Bell to

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
H0LLYW00D INN Prop.

Svetainę renduojam 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 štorus. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
, Šaukit Tel. VICTORY 0066

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

Visi Lietuviai 
Reikalaują

FLEITŲ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina
$9-50 
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $1-00 
diena * I ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2458 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Pleitgi gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO,



NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, spalių 29, 1940

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metarhs .... ......... ........... .
Pusei metų .....................
Trims mėnesiams .........

1 Dviem mėnesiams .......

$8.00 
4.0C 
2.00 
1.50

i Vienam mėnesiui ......t............................75
Chicagoj per išsiuntinėtojus:

Viena kopija  ...................... 3c
Savaitei ............................... 18i
Mėnesiui ...................... _...... 75c

$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year 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.

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj 
paštu: (Atpiginta)

Metams ......   $5.0t
Pusei, metų ............................ 2.75
Trims mėnesiams ................. 1.5G
Dviem mėnesiams .............. 1.00
Vienam mėnesiui ...................... 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ....................    $8.00
Pusei metų ......... ..—---------- 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.5C
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Dar vienas karas
Italija pradėjo karą prieš Graikiją. Tai jau dešimta 

šalis, užpulta “ašies” valstybių, ir tai dar anaiptol nėra 
galas. Vokiečiai ir italai nori būtinai prasimušti į Ma
žąją Aziją, kur yra gausingi naftos (aliejaus) šaltiniai. 
Šitą fašistų ataką prieš Graikiją spauda vadina “aliejaus 
karo” pradžia.

Anglija stojo į pagalba graikams. Telegramos pra
neša, kad jos laivynas jau užėmė Kretos salą, kuri guli 
pietuose nuo Graikijos.

Graikija susideda iš daugybės salų. Todėl anglų lai
vynas čia galės sėkmingai veikti, jeigu tiktai jį parems 
pakankamos oro jėgos. Nes reikia manyti, kad italai ir 
vokiečiai yra pasiruošę pulti anglus Graikijos vandenyse 
daugiausia bombonešiais.

Ar Graikija stengs su anglų pagalba atsiginti, tai, 
žinoma, klausimas, kuris paaiškės tiktai karui beeinant. 
Bet jau yra didelis laimėjimas Anglijai, kad Graikija ne
pasidavė, kaip Rumunija. Jeigu Graikija nebūtų prieši- 
nusis, tai italai butų be kovos užėmę visas Graikijos sa
las ir anglų laivynui butų beveik nebelikę vietos rytinėje 
Viduržemio juros dalyje prisiglausti, išimant Aleksan
driją (Egypte) ir Suezo kanalo uostus.

Kuomet graikai ginasi, tai galima tikėtis, kad ir* 
Turkija geruoju nenusilenks “ašies” valiai.

Kaip šitas naujas karas plėtosis, parodys ateitis. Bet 
vienas dalykas jau yra aiškus, tai — kad kovos centras 
tarpe britų imperijos ir jos totalitarinių priešų keliasi iš 
šiaurės į pietų rytus. Anglijos salų Hitleriui nepasisekė 
užkariauti. Per rudenį,, žiemą ir pavasarį jisai nesiliaus 
anglus varginęs, mėtydamas dinamitą į jų miestus; bet 
įsiveržti Anglijon jam nebus progos bent iki balandžio 
mėnesio. Per ateinantį pusmetį Hitleris ir jo partnerys, 
Mussolini, bandys išmušti britus iš Viduržemio juros ir 
pagrobti jų žemes Artimuose Rytuose ir šiaurės Afrikoj.

Šituose žygiuose daug didesnę karo naštą, negu iki 
šio laiko, teks pakelti Italijai. Iki šiol Mussolini laukda
vo trupinių nuo Hitlerio stalo. Dabar jisai bus priverstas 
ir pats dirbti, kad užpelnytų sau duoną. Graikijoje jam 
teks išbandyti savo jėgas. Afrikoje jam sekėsi prastai. 
Jeigu ir šiame naujame fronte jisai bus sulaikytas, tai 
juodmarškiniai gali susilaukti liūdno galo.

Bet Anglijos užduotis yra nelengva. Ji, veikiausia, 
bus užpulta taip pat ir Gibraltare. Jungtinės Valstijos 
tutėtų, nieko nelaukdamos, siųsti jai kuodaugiausia pa
galbos.

G. E. L Gedye apieSSRS

VALKATOS SUMUŠĖ J. 
BALTRUŠAITĮ

šeštadienio vakare, apie 11 
vai., spalio 19-tą, Pittsbtirghe 
(Pa.), buvo užpultas, sumuštas 
ir apiplėštas Juozas Baltrušaitis, 
kuomet jisai ėjo namo it buvo 
beveik pasiekęs savo rezidenci
ją. Jo žtnoha,-Dr. Johanna Bal
trušaitienė, sako, kad plėšikai 
jos vyrą “nutempė j tatnsų ga- 
ražių kiemą, prismaugė, suspar
dė, ir pinigus atėihė> akinius Su
laužė”.

Policija nuvežė sumuštąjį į 
ligoninę, kur jam sUbaridažavo 
krutinę. Po to jį parvežė namo. 
Tai tikrai šiurpi žinia.

Juozas Baltrušaitis yra vie
nas seniausiųjų Amerikos lietu
vių veikėjų ir savo išvaizda at
rodo esąs menkos sveikatos 
žmogus. Toks žiaurus plėšikų 
užpuolimas gali jam baisiai pa
kenkti.

Tačiau J. Baltrušaitis praneša 
komunistų laikraščiui, kuriam 
jisai per paskutinius dvejus 
metus uoliai bendradarbiauja, 
kad jo sveikata “po truputį ge-< 
rėja”, o savo laiško gale pridu-> 
ria pastabą:

“Esu kapitalizmo auka?’
Tai, matyt, jam susiramini

mas, kad jisai kenčia, kaipo au
ka blogos visuomeninės san
tvarkos. Jeigu jam šita mintis 
padės greičiau išgyti, tai butų 
nemielaširdingas darbas ją 
griauti.

Išbuvęs netoli metų laiko Maskvoje, “New York 
Times” korespondentas, G. E. R. Gedye, buvo priverstas 
išvažiuoti iš sovietų žemės ir jo laikraštis nutarė dau- 
giaus nebelaikyti savo atstovų Rusijoje. Nuo šių metų 
sausio 1 d., sako tas korespondentas, sovietų valdžia įve
dė tokią aštrią cenzūrą žinioms, siunčiamoms j užsienius, 
kad tos žinios nebeturi jokios vertės.

Reikia pasakyti, kad p. Gedye buvo karštas bolševiz
mo šalininkas ir Stalino garbintojas. Kuomet jisai per
eitų metų rugpiučio mėnesį nuvyko į sovietų sostinę, jo 
galva buvo pilna skaisčiausių iliuzijų apie Rusijos “ro
jų”. Bet, pagyvenęs tenai iki šių metų liepos mėnesio, ji
sai apleido Maskvą liūdnas ir nusiminęs. Aštuonis jo 
straipsnius, parašytus Bulgarijoje, apie žmonių gyveni
mą Sovietų Sąjungoje, mums teko tik-ką perskaityti. Tai 
— vaizdas tokio skurdo, kad darosi nyku, juos skaitanti

Artimiausiuose “Naujienų” numeriuose pasistengsi
me skaitytojus supažindinti su kai kuriais' to korespon
dento paduotais faktais.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Respublikonai 

nesusikalba
WASHINGTON, D. C., spa

lių 25 d. — Teko patirti, kad 
VVendell Willkie nuomonės la
bai skiriasi nuo oficialios ręs-

publikonų partijos nuomonės. 
Su Willkie nesutinka ne tiktai 
partijos komitetas, .bet dauge
lis senatorių ir kongreso atsto
vų.

Willkie paskelbė, kad jis su
tinka pravesti priverstiną ka
reiviavimą, tuo tarpu tiktai 7 
senatoriai palaiko šią nudmonę. 
10 respublikoniškų Senatorių 
pasisakė prieš kor^skripciją.

KOMUNISTIŠKI 
GRAMAFONAI

Lietuviški Stalino garbintojai 
savo spaudos organuose be pa
liovos kartoja, kad Lietuvos ne
priklausomybėj gynėjai laukia 
išganymo Lietuvai iš Hitlerio. 
Ir visuomet, kai jie tai pasu
ko, tai jie pabrėžia, kad ir 
“Naujienos” trokšta tos pagal
bos Lietuvai iš Hitlerio.

Tai yra sąmoningas žmonių 
apgaudinėjimas.

“Naujienos” jau daugybę kar
tų yra pareiškusios savo nuo
monę, kad Lietuva nusikratys 
svetimo jungo tiktai tuomet, 
kai žlugs Europos diktatūros ir 
pirmoje eilėje Hitlerio diktatū
ra.

Vadovaudamosi šituo savo 
nusistatymu, “Naujienos” svar
sto kiekvieną klausimą, kuris 
liečia Lietuvos (ir kitų paverg
tųjų tautų) ateitį. Tik labai 
silpnos valios žmonės gali to 
nesuprasti. “Naujienos” stoja 
už tautinio apsisprendimo prin
cipą (šitą principą “Naujienų” 
redaktorius gynė jau 1914 m.). 
Bet jeigu Stalino gaujas išvytų 
iš Lietuvos Hitlerio gaujos, ta 
Lietuva neįgytų teises spręsti 
savo likimą, o tiktai patektų pp 
kitu despotizmo jungu. Todė 
tokia mintis, kad Hitleris “iš
vaduos Lietuvą”, mums yra ab
soliučiai svetima!

Bet komunistai, prisispyrę, 
vis kartoja ir kartoja, kad 
“Naujienos” laukia Hitlerio pa
galbos Lietuvai, kodėl jie \ taip 
per akis mulkina savo skaity
tojus?

Todėl, kad jiems taip įsaky
ta. Savo sniegenų koinUnistai 
nevartoja, o sąžinė ir padoru
mas pas juos jau seniai yra pri
pažinti “buržuaziniais prieta
rais”. Kaip užsukti gromafdnai, 
jie tarška tą litaniją, kurią 
jiems uždavė atkalbėti jų “par
tijos” boseliai.

APŽIOJO, BET NE
NUKANDA

“Tėvynės” redaktorius tęsia 
savo tuščią pasaką, kad Rusijo
je butų buvęs įsteigtas toks pat 
despotizmas, koks yra dabar, 
jeigu valdžia butų patekusi 
“menševikų”, o ne “bolševikų”, 
rankas. Sako:

“ - Menševikas’ Plechanovąs 
vyliaus skyrėsį tipo 'bolše\į- 

. ko’ Lėnihb tiktai ‘Uktikoš’ 
kiaušiniais. Vienas nia.;ė, 
kad jo ‘revoliUcioUiškas* bū
das bus gredešniš ‘būtžūazl- 
ihl* pasmaugti, kitas, kad jo. 
liet įdomu yra, kad iiiirtici 
bausmes panaikin m a klausi
me it' Leninas it* Pieehahbvas 
vienodai karštai (! — “N? 
Red.) stbjb Už mirtie® baus
mę. Tai buvo menševikas 
Plechanovas^ kurs pasakė 
Rusijos social-demokratų su
važiavimui šiuos žodžius: 
‘Juk revoliucijai pasisekus 
mes nepaliksime nenužudę 
caro Mikalojaus. Jau vien dėl 
to mes turime pripažinti mir
ties bausmės reikalingumą’.

“Plechanovo reikalautoji 
mirties bausmė dabar yra di
džiausioji marksizmo (! — 
“N.” Red.) atrama ‘proleta
riato’ rojuj — Sovietų Socia
listinių Respublikų Sąjun
goj.”
Ne tiktai “marksizmo” atra

ma ir ne tiktai Sovietų Sąjun
goje! Jeigu K. Jurgelionis dar 
nėra užmiršęs visko, ką jisai 
žinojo vakaru tai jisai turi atsi
minti, kad, pavyzdžiui, Illinois 
Valstijoje mirties bausmės se
niai yra vartojama — daug, se
iliaus, negu kad buvo kas nors 
girdėjęs apie “bolševikus” arba 
“menševikus”. New Yorko val
stijoje —■ taip pat. Mirties bau
smė yra įstatymais pripažintas 
nusikaltėlių baudimo būdas, 
rodos, visose 481 se valstijose 
Amerikoje. Bet, kiek mums ži
noma, Aiflerikos Jungtinėse 
Valstijose dar niekuomet nėra 
turėję valdžios savo rankose 
nei “bolševikai”, nei “menševi
kai”, nei koki kiti “marksistai”.

Taigi tašr Jurgelionio argu
mentas apie' mirties bausmę yra 
burbulus. ' 1
Ginčai apie mirties bausmę.

, Tačiau ir jo pasaka apie Plė- 
chanovą yrą hepanaši į tiesą. 
Jurgelionis turi blogą — tiesiai 
pasakius, nekultūringą — pa
protį “taisyti” faktus ir kitų 
žmonių pasakytus žodžius, kuo
met jisai užsispiria ką nors tais 
faktais ir žodžiais “įrodyti”. O 
kad butų sunkiau j b “įrody
mus” atremti, tai jisai nepasa
ko, kada ir kokiose aplinkybė
se jo paminėtieji dalykai atsi
tiko.

Kada įvyko tas Rusijos so
cial-demokratų suvažiavimas, 
kuriame Pleclianovas kalbėjo 
apie “mirties bausmės reikalin
gumą”? Ir kodėl, tas mirties 
bausmės klausimas jame iš vi
so buvO iškilęs? Kadangi Jurge
lionis to nepaaiškina, tai mes 
galime tiktai daryti spėlioji
mus.

Ginčas apie mirties bausmę 
kilo tarpe Rusijos socialdemo
kratų tais laikais, kai dar be
buvo prasidėjusi revoliucija, t. 
y. dar prieš 1905 metus. Antra
me Rusijos Social-DemoKralų 
Darbininkų Partijos suvažiavi
me, 1903 hietais, buvo svarsto
ma partijos programa. Buvo 
paduotas, tarp kitų pasiūlymų, 
sunianyiiias įrašyti į programų, 
kad Rusijoje bus panaikinta 
mirties bausmė. PleclianoVąs 
tam pasipriešino, nurodydanląs, 
kad caro valdžios priešai nepri
valo šitame klausime “surišti 
sau rankas”, kuomet carizmas 
ir jo šalininkai nesivaržydami 
vartoja visokias priemones ko
voje prieš revoliucionierius.

Ar Pleclianovas sake, kad ca
ras turėsiąs būt “nužudyta^’, 
mes neturime po ranka rekor
dų s apie tai spręsti. Bet jisai 
kalbėjo tiktai apie mirties bau
smę carui ir carizmo gynėjams, 
o nė apie visuotinį los bausmės 
vartojimą. Todėl laikyti jį 
“karštu” mirties bausmės rėmė
ju yra nęgflmonė. Klausimas ta

' j»aOJIENU-aCME Teiepnoto
Josepli P. Kennedy, Amerikos amb: sadorius Anglijai, kuris stovi ®u žmona 

ir dukterimi. Jis grįžo į Jungtines Valstijas pasitarti su prezidentu Roioseveltu.

me suvažiavime buvo svarsto
mas teoretiškai, ir tik iš neigia
mos pusės: ar priimti bendrą 
taisyklę, kad mirties bausmė 
privalo būt uždrausta, ar nepri
imti.

Tame suvažiavime, beje, pir
mą kartą pasireiškė skirtumas 
tatpe “bolševikų” ir “menševi
kų”. Pleclianovas jame ėjo iš
vien su Leninu, o ne su menše
vikais.

Antru kartu klausimas apie 
mirties bausmę Rusijoje kilo 
1917 m., ir jau ne kaipo teori
jos problema, bet kaipo prak
tiškos politikos dalykas; ir čia 
tai jaii, iš tiesų, jisai iššaukė la
bai “karštų” ginčų. Laikinoji 
Vyriausybė, kurios priešakyje 
tuomet stovėjo Aleksandras Ke- 
renskis, reikalavo, kad butų į- 
vesta .mirties bausme karo 
fronte — tiems nusikaltėliams, 
kurie bus sugauti plėšiant civi
linius gyventojus arba darant 
kitus demoralizuojančius armi
ją darbus.

Šiame atsitikime už mirties 
bausmę stojo liaudininkas Ke- 
renskis, kuris niekuomet nėra 
buvęs . nei “bolševiku”, fneį 
“menševiku”. O bolševikai kėlė 
didžiausią triukšmą prieš mir
ties įvedimą: mat, jiems nerū
pėjo, kad karo fronte butų 
tvarka ir disciplina; jie grei
čiau geidė, kad Rusijos armija 
pakriktų, nes jie darė ką galė
dami, kad Rusija paliautų ka
riavusi.

Reikia pasakyti, kad bolševi
kai, “įsisiūbavę” agituoti prieš 
mirties bausmę, šitos linijos 
oficialiai laikėsi dar ir po to, 
kai jiems pavyko 1917 m. spa
lio-lapkričio “puču” pagrobti į 
savo rankas valdžią. Vienas iš 
pirmutinių Leninio “liaudies ko
misarų tarybos” dekretų buvo 
mirties bausmės panaikinimas.

Neilgai trukūs, deja, tas bol
ševikų dekretas pavirto niekais. 
Lenino diktatūra, negavusi 
daugumos žmonių pritarimo, 
ėmė vartoti prieš savo oponen
tus smurtą, kuris tolyn darėsi 
vis žiauresnis ir žiauresnis. Ga
lų gale, mirties bausmė buvo ne 
tiktai atsteigta, bet pavirto 
kuone svarbiausia krašto valdy
mo priemone bolševikų ranko
se. Kur mažuma nori pasilai
kyti valdžioje prieš didelės dau
gumos žmonių valią, tenai ši
toks dalykas yra neišvengia
mas.

Tiktai labai naivus žmogus 
gali įsivaizduoti, jogei ta des
potiška mažuma šaudo savo 
oponentus dėl to, kad prieš ko
kius 15 metų jos vadas buvo 
priėmęs tam tikrą rezoliuciją 
Urba tam tikrą teoriją. Visokios 
“teorijos*’ despotams yra tiktai 
“kamuflažas”, todėl kas nori su 
jais kovoti proto ginklu, priva
lo kelti aikštėn kas po tuo “ka- 
muflažū’* slepiasi, o ne painioti 
Žmonių mintis “aiškinimais” 
tokių dalykų, apie kuriuos jisai 
pats nieko neišibano.

Jurgelibnis apžipjo daugiau, 
negu pajėgia nukąsti. 

- --- --- '....... ■ ■ ■ ■■
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos. ; - -

St. Miščikas-žiemys.

Teisingas kelias visuomet 
tikslą pasieks!

(Tęsinys)
Negalima perdaug smerkti 

musų žmonių, kurie nepasitikė
jo savomis jėgomis ir netikėjo, 
kad įstengs išlaikyti nepriklau
somybę. Reikia pasakyti, kad 
niekas netikėjo, jog Prancūzija 
taip greitai subyrės, kaipo po 
prancūzų subyrėjimo, -niekas 
netikėjo Anglijos tokiu laiky
mosi. Jei kas ir tikėjosi, tai to
kių buvo mažuma ir prieš vi
sų akis atsistojo vienas klausi
mas: kur bus geriau, po rusais 
ar po vokiečiais?

Čia ir įvyko visas vinigretas 
žmonių nuomonėse. Niekas, ar
ba labai maža dalis, tegalėjo 
pageidauti vokiečių okupacijos, 
kur nacioinaliznias, kraštutinis 
nacionalizmas jau viešpatauja 
viršūnėse ir visoms kitoms tau
toms paliko būti tik savotiškais 
vergais. •

Nors Rusijoje nacionalizmas, 
didžiarusių nacionalizmas taip 
pat kelia smarkiai galvą, visgi 
dar šiandien pakenčiamiau, ne
gu tokioje Vokietijoje.

Maža to, vokiečių didesnė įta
ka — reiškė tuo pat Smetoni
nės reakcijos įsigalėjimą, gi 
smetoninė reakcija jau visiems 
buvo įkartus.

Daugelis žmonių galvojo, jog 
Rusija d ai; yra tokia, kokia tu
rėjo būti, bet kokia nevirto ir 
todėl simpatijos krypo jos pu
sėn.

Gavosi aiški persvara rusų 
naudai, nors ta persvara jokios 
rolės ąevaidino pačio okupaci
jos fakto įvykdymui, nes nie
kas neklausė lietuvių ko jie no
ri, tai svarbu tik tuo atžvilgiu, 
kaip daugelis žmonių, kurie bu
vo aiškus lietuviai, lietuviai sto
vėję visą laiką nepriklausomy
bės sargyboje, galėjo pereiti į 
rusų pusę pasidaryti jų taria
mais ar nuoširdžiais draugais.

Daugelį pastūmėjo baimė ka
da nors atsidurti po vokiečiais, 
kitus iliuzija tariamo socializ
mo, trečius paprasta pareiga 
tarnauti svetimam.

Bet šiandien visai kas kita. 
Šiandien faktas, jau įvykęs ir 
kiekvienas gali šiek tiek su šal
tesne galva pagalvoti kas gi bus 
toliau?

Ot, čia ir prasideda grupavi- 
masis, neaiškus dar kulkas, bet 
ryškėjantis laikui bėgant.

Tiesa, kurie tikėjo Rusijos 
socializmu, apsivils, nes randa 
ne lai, apie ką svajojo, gi tie, 
kurie buvo ištikimi Lietuvai ir 
dar okupacijai vykstant galvo
jo, kad tai tik laikinas reiški
nys, pradeda dairytis į šonus 
ieškodami išeities iš esamos pa
dėties išsigelbėję iš didesnio pa
vojaus — vokiečių okupacijos.

Ir Šiandien prasideda Lietu
vos gyventojų ir veikėjų kris- 
talizavimasis.

Šiandien pradeda jie dairytis 
ir žiūrėti kur ieškoti išeities ir 
šis kristalizavimosi procesas 
vyksta kaįp tarp paprastų rusų

padonių, taip tarp žmonių,\ui- 
rie sėdi aukštose viršūnėse.

Vienas aukštas, dabartinės 
valdžios žmogus rašo man štai 
ką: “Pagaliau pradedame išsi
pagirioti. Nėra geresnio galvoji
mui laiko, kaip šventa ramybė, 
kurią šiandien po skaitlingų 
švenčių pradedame. Tu gal jau 
pakėlęs sparnus lėkti pas mus, 1 
degi nekantrumu, pažįstu gerai 
tavo karštą būdą, bet sėdėk ir, 
tik nenusistebėk, svarbiausia, 
pasigriebk gerai už kėdės, kad 
nenualptum, vieton lėkęs pas 
mane, ruošk man vietą pas sa
ve... Ne tai, brolau, kas tikė
tasi, už ką kovojome ir kalėji
me sėdėjome. Pas mus pasiekė 
žinios, jog jus ten sužavėti. Ne
žinau, kiek tiesos, bet pas mus 
vieton susižavėjimo — velniai 
žino kas, nes pasakyti, kad ap- 
siviliriias, butų perojiksti. Jau- 

'po: Vestuvių. Daug 
triukšmo, bet pasoga menka. 
Tu mane pažįsti, esu aukštas 
ponas, galiu kai ką užtarti, bet 
nejaugi mes to ieškojome? Ko
kia Rusijoje tvarka — tu ži
nai, tavo paskutinį laišką gavau 
ir nei kiek nesuklydai savo sam
protavimuose, jei neskaityti tai, 
kad šiek tiek bjauriau, negu tu 
dar galvoji. Musų lietuviškos 
valdžios sąstatas netoliirioje at
eityje kitės: Adomaikskas — 
menkos sveikatos, Krėve — jau
čiasi lyg katukas į miltus įkri
tęs ir tik dabar supranta kas į- 
vyko, nori save pateisinti ir ža
dą pradėti memuarus rašyti. 
Daugiausia šancų turi Paleckis.
Tu jį geriau už mane pažįsti, » 
bet kiek aš jį patinau, apsivy- 
liau. Mažas despotas, kaip šei
moje, taip visuomenėje. Paten
kintas garbe ir jos tik tetrokš
ta. Tipas panašūs į darbininką 
virtusį ūkvedžių. Visi kiti, bro
lau, žinojo ką danė ir darė visa 
savęs žiūrėdami. Vienu žodžiu, 
ideale karjeristų valdžią. Gali
ma ją vadinti, kaip DoVidaičio 
vadino “GyVojK rožančiaus”, 
taip Paleckio “Karjeros” kabi
netu. Stebėkis ir gėrekis. Aš 
pats esu tik priedas, nors aukš
toje vietocj. įtikiu ilgai iškęs
ti. Jau šiandien tenka ginčytis. 
Ryt teks peštis, o užporyt... 
kas žino?... Keisčiausia tai, jog 
niekas netiki, kad ilgai taip pa
siliks. Kažkodėl viskas laikini 
išrodo. Karo pabaiga visiems 
rupi ir visi žiuri į Š. Ameriką. 
Jai įsikišus ir pas mus bus nau
jienų. Džiaugtis galima tik vie
nu: daug purvo išvalyta ir tuo 
žmonės patenkinti. Motiejus ši:- 
mauskas padarė karjerą, nesu
sitepęs trockizmu, kaip brolis, 
naudojasi proga. Bet vyrukas v 
menkas, nors galvojantis. Dar 
nesidairo, bet netoli tas laikas. 
Nusiskundimų kol kas negirdė
ti, dargi nuoširdus džiaugsmas 
jaučiamas, bet vien dėl pasikei
timo, buvus padėtis buvo jau 
įkyrėjus. Skaičiau tavo paskuti
nius straipsnius ‘Naujienose’...* 

(Bus daugiau)
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Sekretorius, JUS- 
HNSON; J Veisti- 

VVAjtREN

LOAN ASSbČkrtONoFChic^o

JU8TIN MACKIĖWlCH, Pres
Vai. 9 iki 4. Šer. 9 iki 12 

Bub. 9 iki 8 vak.

patys Maskvos pjsod.ntieji val
dovai ima kelti balsą prieš ani- 
z.nus init.ngavimus.

Štai vietines pramonės komi , 
šariato kadrą skyrius išleido 
oficialinį pranešimą, kuriame 
sakoma: Leko patirti, kad kai 
kuriose įmonėse darbininkų ko
mitetų nariai laike darbo atlie
ka visokius pašalinius darbus, 
nesurištus su darbu įmonėje. 
Komiteto pirmininkas ar kitas 
komiteto narys apleidžia darbo 
metu savo darbo vietą ir eina į 
miestą atlikti kokios organiza
cijos jam pavestų reikalų. Būna 
ir tokių atsitikimų, kad komi
teto nariai meta darbą, bėga į 
kontorą, skambina telefonu, ta
riasi tarp savęs ir atlieka įvai
rius darbus, kurie neturi bend
ro su jų tiesioginiu darbu įmo
nėje.

Jėi taip ir toliau pasikartotų, 
tai kitį darbininkai, imdami pa
vyzdį iš savo komiteto, irgi pra
dės apleisti savo darbo vietas 
darbo metu ir užsiims įvairiais 
pašaliniais darbais, bet ne savo 
tiesioginiu darbu.

Toks pasielgimas ardo fabri
ko drausmę. Einant tokiu keliu, 
mes ne tik nepakelsime darbo 
našumo, bet jį nužeminsim.

Yra dar pastebėta, kad komi
teto nariai ateina darbo metu į 
kontorą ir pradeda tikrinti vi
są administracijos darbą: tikri
na karą, korespondenciją ir 
pan. Tokiu budu jie ne tik ne
atlieka savo tiesioginio darbo, 
bet ir trukdo kitiems dirbti. Ais
tra vertus, komiteto nariai ne
turi teisės kontroliuoti konto
ros darbo. Tam yra paskiri as
menys, kurie už tai atsako, bet 
ne komitetai.”

Vietinės pramonės komisaria
tas ragina darbininkus, kad jie 
sunaudotų kiekvieną minulę 
darbo našumui pakelti.

Tenka priminti, kad nusovie- 
tintos Lietuvos laikraščiai vie
nu metu apie kitą nieką nerašė, 
kaip apie staehanoviškus laime-

DWIGHT H. GRjEEhl, Republiko- 
nų Kandidatas į Gubernatorius

U VVAYLAND BROOKS, Repub’ 
Ukornj Kandid. | U. 8, Senatorius

Sveikatos komisariatas 
Gyvulininkyste Lietuvoje. — |mo

S udentų 1 iki* 
— Mirė prof. P. 
Variagai moko, 

Mskvos 
Jūsų valdžia, tegu ji jums ir a gas 

Mitingavimo ir posėdžiavimo liga. —r Mai- 
Stalino konstitucija.

NASH — Štai trys modeliai kurie atstovauja Nash automobiliui 1941. Pirma
sis (iš kairės dešinėn) yra Nash Ambas.sądor 600, kuris eina į žemesnės kainos rin
ką kompeticijon su Chevrolet, Ford ir Plymouth.' Vidurinis modelis yra Aeropower- 
ed Ambassador Six, o paskutinysis -rr. Aerbpowered Nash Ambasador Eight. Visi 
trys modeliai turi trUnk’us. ' , .

Balsuokite Palaikyti Laisvės 
ir Nepriklausomybes idėjas 
kurios lydėjo musų protėvius 
kada jie atvyko į šią šalį.

Balsuokit už Regularų Darbą 
su Regulare Alga.

Balsuokite Palaikyti “Ameri
koniško Budo”.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Mes 3 ~ M.. v
laisniuotų Dentistų. .

APSKAIČIAVIMAS 
i. PYKAI.

PILNĄ APDRAUDĄ 
TOMOBILIAMS.

APDRAUDĄ 
UGNIES.

APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
TAVERNŲ Ir namų savi 

ninku, kurioje randasi ta 
rėmai nuo Public Llabl- 
Ilties.

uyti. Bent lietuvių Romos kata
likų jaunimas tą literatūrą jau 
yra išaugęs; tas jaun inas jau 
yra nuprogresavęs toliau, negu 
tariamoji bulvarinė literatūra. 
Ta literatūra musų jaunimu, 
lai it devintas vanduo nuo ki
sieliaus. Kad taip iš tikrųjų yra, 
tai tą daugelis jau seniai žiro 
O nežinantieji, jei tik nori, ga
li lengvai sužinoti. Tie nežinan
tieji tegu prisižiūri, sakysime, 
į Chicagos Bridgeporto Romos 
katalikų jaunimą, kuris veik 
kasdien spiečiasi prie šv. Jurgio 
bažnyčios. Veik visi jų priklau
so prie CYO, o dalis priklauso 
ir prie parapijos choro. Neži
nantieji teprisiklauso to letu- 
vių ■ Romo# katalikų jaunimo 
kalbų, teprisižiuri jų elgesiams. 
Bulvarines literatūros jų tarpe 
nepamatysi. O nepamatysi dėl 
los pat priežasties, dėl kurios 
to nepamatysi ir tarpe lumber- 
džekių. Kaip lumberdžekiams 
bulvarinė literatūra nė iš tolo 
nėra užtektinai riebi, tai taip 
yrą ir tam lietuvių Romos ka
talikų jaunimui. To jaunimo 
kalbos neišpasakytai baisios, 
šlykščios. Jų begėdiškumui nė
ra ribų, šlykštybės iš jų burnų 
liejasi ar < eitų pro šalį vyras, 
ar moteris, ar mergina, ar vai
kai. Ir tas viskas darosi prieš 
pat bažnyčią. Didelis vaikų pa-

Marijonų “Draugas” spalių 9 
dieną turėjo editorialą antrašte 
“Remtinas Judėjimas”. Ten sa
koma, kad Chicagoj pradeda
mas judėjimas apvalyti miestą 
nuo pigios rųšies bulvarinės 
šlykščios literatūros. Toliau sa
koma, kad reikia, jog toj ko
voj visi dorieji piliečiai daly
vautų ir kad reikia daryli spau
dimą į atitinkamas valdžios įs
taigas, kad jos draustų tą šlykš
tybę laikyti knygynuose ir par
duotuvėse.

staba 
tuščias 
vien dėl to 
iš lietuvių iminėtame judėj 
nė piršto liepą judins. Antra, tai 
lietuviams nė/a reikalo karščio- 
tis dėl esą juos anglų kalba bul
varinės literatūros.

Mes lietuviai turime savotiš
kų gyvenimo’ žaizdų ir tų savų 
žaizdų gydymu privalome rū
pintis. Anglų kalba leidžiamie
ji pornografiški 
kitokie leidiniai 
ir nepasiekia;
7 Čia daugelis s 
kimu nesutiks.
jei senosios kartos musų tautie 
čių minėta smerktinoji literatu 
ra ir nepasiekia, lai čia augu 
sis jaunimas <yra jos pavojuje,

Tą prileidimą drįstu nugin

SESEI Gubernatorius
DWIGHT H. GREEN
I Lėltonant-Guberoatorius
HUGH W. CROSS
I Valstijos S 
TUS L. JOL :. 
jos Iždininkus

KALBĖJĘ IR PRADSKlT DARBĄ

JDarcus
RYTINE R 41)10 

VALANDA
— iš stoties —

W,G.E.S.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

DISTRIBUTORS
Parduodam genaus) <r 

l-sŽSfei stipriausi 
'Ž&P* FOX HEAD ALŲ 

Vynai-JUkieriai-Gėrimai 
į visas miesu dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

žemes.
Tai va pradėtinas judėjimas, 

prie kurio visi lietuviai, bent 
lietuviai Romos katalikai, turė
tų prisidėti. Suprantama, kad 
tas darbas turi būti pradėtas iš 
aukšto, iš dvasiškų vadų. Ste
bėtina, kad reikalavimas tą da-, 
ryti turi kilti iš apačios.

Dabar, tur būt, visiems da
rosi aišku, kad viršuje minėta 
“Draugo” pastaba yra tuščia. 
Dėdamies prie kovos prieš ang
lišką pornografišką literatūrą 
veik nieko neatsiektumėme, O 
pradėdami kovą prieš šlykščias 
musų jaunimo kalbas ir chuli
ganiškus pasielgimus musų vai
kėzų tarpe laimėjimą turėtume 
užtikrintą. —Pasipiktinęs.

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR! <

.aKIDGEPOFT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

4318 8, Halsted St. VlClory *96*
Stogu*, imas, stoglangius b 

sienų apmušimus.
aisume bet ką. Atnaujiname bei 

<a Darbas užtikrinta* Pilnai 
apdraustas

SVEIKO PROTO
KALBA YRA VISIĘMS SUPRANTAMA

Sumuškite Trečio Termino
Grasinimą

Sustabdykit Kryptį į Regiihen- 
taciją ir, Koncentruotą Jėgą
Sustabdykit 2 “Politikierių Ro

jaus” Statymą Amerikoje

jimus, nepaprastus rekordus ir 
t.t. Bet dabai' jau atvirai pripa
žįstama, kad fabrikuose yra įsi
viešpatavusi didžiausia anarchi
ja. Be to, apie rekordus jau ne
berašoma, nes visi Lietuvos dar
bininkai geriausiai žino, kad 
pramonės gamyba, bolševikams 
atėjus, yra nepaprastai suma
žėjusi. Tai rodo jau ir tas fak
tas, kad rinkoje nebėra prekių. ( 
Kai nepriklausomoji Lietuva ■ 
dirbo normaliai, buvo norma- ; 
liai ir prekių, o kai pradėta 
dirbti stachanoviškai, lai ir pre
kės išnyko! ,

—Kaune buvo sušauktas Kau
no prekybos įmonių komisarų 
susirinkimas. Susirinkime kal
bėjo prekybos komisaras “drau
gas” Gregorauskas. Iš jo kalbos 
paaiškėjo, kokion liudnon pa
dėlio pateko Lietuvos prekyba, 
bolševikams paviešpatavus Lie
tuvoje tik kelis mėnesius. Ko
misaras pripažino, kad dabar 
pardavėjai esą užinteresuoti, 
kad į krautuves kuo mažiausiai 
pirkėjų lankytųsi. Tuo daugiau
sia nusiskundžia 'darbininkai. 
Komisaras “draugas” Ščerbako
vas nurodęs apie spekuliantų 
kombinacijas. Pav., į vieną ra- 
dio aparatų parduotuvę atėjusi 
moteris pardavėjo prašiusi, par
duoti radio aparatą už kurį siū
liusi odinį švarką ir megstuką, 
kokių šiuo metu niekur negali
ma gan Ii. Kitur pardavėjams 
siūlomi kitokį daiktai už krau
tuvėje esamas prekes, žodžiu, 
pasak Ščerbakovo, pradėta 
praktikuoti “mainų” prekyba.

Tenka pridurti, kad Sovietų 
Rusijoje jau seniai yra susida
riusi tokia padėtis, kad krautu
vės stengiasi turėti kuo mažiau
sia pirkėjų, nes jos visos yra 
suvalstybintos, o kokia nauda 
krautuvės valdininkui iš to, kad 
į jį ateina klientai. Juk vis vien 
prekių nėra! O kai dėl mainų 
prekybos, tai Lietuvos gyvento
jai dar laimingi, kad iš senų lai
kų turi odinius švarkus ir meg- 
stukus. Praeis dar kuris bolše
vikiško “rojaus” laikas — jie 
ir to nebeturės. Tuomet ir Lie
tuvoje bus tas pats “rojus” kaip 
ir Sovietų Rusijoje.

i
■—“Darbo Lietuva” įdėjo pa

sikalbėjimą su kai kuriais Kau
no pradžios mokyklų mokslei
viais. Vienas jų, Henrikas Sa
dauskas, pareiškė norą, kad kai 
turėsiąs pinigų, tai nusipirksiąs 
kišeninį pedį. Bet vargšas vai
kas aišku nežino, kad visus Lie
tuvoje buvusius peiliukus išpir
ko raudonarmiečiai, nes Rusijo
je peiliukas yra didžiausia re
tenybė.

“Darbo Lietuvos” korespoji- 
denkis, vaikšeiodUihas po mo
kyklas, iš vaikų patyręs, kad jie 
ypatingai uoliai žadą ttioky i ■ 
rusų kalbos. Kų gi darysi nesi
mokęs, kai prie tavęs stovi rau
donasis žartdaras, kaip caro lai
kais stovėjo caro žandaras!

—-“Darbo Lietuvoje” deda
mas straipsnis, pavadintas “Sta
lino konstitucija -— pati demo- 
kratiškiausia konstitucija pąr, 
šaulyje”. Aišku, ‘tuo nielcas ne
tiki, nebent straipsnio autorius.,

(GALAS) J

universitetai, technikumai. Lie
tuvos žmonės apie jokius nau- 
juš Universitetus nežino...

—Lietuvos komunistų parti
jos Kauno miesto komitetas 
persikėlė į buv. Anglijos pa
siuntinybės patalpas.

—Kaune įvyko kiemsargių 
susirinkimas. Iš susirinkimo pa
aiškėjo, kad daugelis namų sa
vininkų atleidžia kiemsargius, 
pafeikšdaml, kad jie patys at
liksiu kiemsargių darbą. Kai< 
vienas kiemsargis namų savi
ninko pareikalavęs algos, tai šis 
atsakęs: “Jūsų valdžia, tegu ji 
jums ir alįas moka.”

—Buv. grafo Pšezdeckio dva
re prie Rokiškio įrengiamas 
muziejus.

—Neseniai buVo rašyta, kad 
Sovietų Rusijoje daug diskutuo
jama apie tai, kad įvairių įmo
nių darbininkų ir kiloki komi
tetai labai trukdo darbą, nes 
dažniausia posėdžiauja darbo 
metu.

Ši mitingavimo ir posėdžiavi
mo liga jau įleido gilias šaknis 
ir sovietiškoje Lietuvoje. Net

AR JIESKAI 
DARB07 j- - - SKAITYK KASDIEN- - - - - - - - - - - :

VVRIGHT, J Viešu 8ą*k»itų 
Auditorių*, ARTHUR C, LUE- 
DER; | Attorney General, 
GEORGE F. BARRETT; j 
Congressmeh-at-Larre STE- 
FHįEN A, DAY, WILUAM Q.

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

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00 

N

Dabar Mokame 3
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Attt Namų 1 iki 20

piktinimas prie pat bažnyčios. 
Tik prisiminkime, ką Kristus 
pasakė apie vaikų papiktinimą!

Tai va viena iš biauriųjų mu
sų gyvenimo žaizdų. Ir musų 
vadais doros mokytojai, to tarsi 
nemato, tarsi negirdi, tarsi apie 
lai nieko nežino.

Tokie musų jaunimo pasiel
gimai daro baisią gėdą sese
rims mokytojoms, kurios tą 
jaunimą mokino ir auklėjo. Da
ro gėdą musų kunigams, ku
rie tą jaunimą doros mokina. 
Žinoma, taipgi daro didelę gė
dą parapijos chorui, CYO, tų 
šlykščiakalbių vaikėzų tėvams 
it apskritai lietuvių tautai.

Ar geriau dalykai stovi kito
se lietuvių Romos katalikų 
lapijose, — nežinau, bet, 
būt, kaip danguj, taip ir

IR TEMYK SKILTIS-- - - - - - - -

REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

Lnmdale Deniai Laboratories 
HEJNA BROS. j

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

Tel. Laivndale 2908 TeL Monroe 9251
30 N. Dearborn — State 9649

BOOM 806 ATDARA KASDIEN 9 Iki 6

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS C A
Išima Už ............. ■ w»vU

... *50.00
RAUDONGYSLIŲ fifi
Išėmimas ir Ligom fcU.UU 
REUMATIZMAS CO O H
Greita Pajrelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzamlnacija C 4 HA
Ir vaistai . ................
DOUOLAS PARF BOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED .

4192 ARCHER AVENUE 
Tel. vmrinl* 1141

Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Paskaitos apie darbo našumą

išsikėlė j Viiuių
nes krikštijamos naujais vardais
nasis komitetas
Juodakis.
kaip reikia dirbti. Puola kooperatyvus
melo pavyzdys
moka
nų prekyba

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUSŲ ŽEMOMIS CASB 
KAINOMIS

2x4 ............................. pėda 2c
1x6 .................  pėda 1^4c
Plasterboard ____ pėda 2c
VVallboard ............ kv. pėda 2c
Special Maleva, reg. $1.95, 

dabar .......... .................
$3 Vertės Maleva ______
Cedrlniai Postai (7 pėdų)
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH.
Apskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI
ALBERT LUMBER

& SUPPLY CO.
3800 S. Western Avė.

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

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

aukščiau 1
Mes esame puikių dantinių pleįtų 
gamintojai jau per suvirš 18 metų. 
Ateikite, 
kombinaciją PERMATOMO Pi 
TO su NEW HUE PANTIMIS

O W
■



NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, spalių 29, 1940

Rockford, III.
Iš VIETOS LIETUVIŲ 
KULTŪROS DRAUGI

JOS PASTOGES

CHICAGOS UETŪVIU DRAUGIJA
Pašalpos * Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA 

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIŠ, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

LIETUVIU KULTŪROS DRAUGIJOS P ADA 
LINIŲ METINES KONFERENCIJOS 

PROTOKOLAS
Lietuvių Kultūros Draugijos 

padalinių (skyrių) metinė kon
ferencija įvyko spalių 20 d. 
1940 m., Rockford, III., vietinio 
skyriaus svetainėje, 1108 So. 
Main St.

1. Konferenciją atidarė Rock
fordo Kultūros Draugijos pir
mininkas M. Gibas 2 vai. po 
pietų. Pasveikinęs konferencijos 
delegatus ir svečius vietinio 
skyriaus vardu, pakvietė L. Kul
tūros Draugijos centro pirmi
ninką K. Augustą vesti tvarką.

2. Pirmininkas, užėmęs vietą, 
pirmiausia primine, kad vienas 
iš draug jos direkcijos narių, J. 
Poteliunas iš Kenosha, Wis., 
tuoj po praėjusio meto konfe
rencijos išsiskyrė iš guvųjų tar
po — paprašydamas konferen
cijos dalyvius atsistojimu jam 
atiduoti paskutinę pagarbą.

3. Savo įžanginėj kalboje pir
mininkas sveikino visus delega
tus ir komplimentavo rockfor- 
diečius už jųjų sugabumą ir pa
siryžimą ir kad jie į taip trum
pą laiką sugebėjo išaugti į skai
tlingą organizaciją, susidedan
čią didžiumoje iš jaunuolių ir 
tapo veikliausia ir sėkmingiau
sia iš visų skyrių, galinu net 
įsigijo nuosavą patalpą — klu
bą, kuriame turime už garbę ir 
šią konferenciją laikyti. Ragino 
delegatus imti pavyzdį iš rock- 
fordiėčių.

4. Paskyrė sekančias komisi- 
" jas: Mandatų F. Petronį iš

Rockfordo, A. Ambrose, Chica
go, K. Jokubka, Cicero; įneši
mų ir rezoliucijų komisija Dr. 
A. Montvidas, Chicago, J. Bace
vičius, Rockford, J. Pučkorius, 
Roseland; nominacijų komisi- 
jon paskirti K. Deveikis, Cice-< 
ro, P. Miller, Chicago, J. Ma-

- čiulis, VVaukegan. Balsų skaity
mo komisija: K. Rodavičlenė, 
Kenosha, J. Malela, Waukegan.

5. Kadangi L. Kultūros Drau
gijos centro sekretorius A. Nar
butas neatvyko, tad šios konfe
rencijos laikinu sekretor.um pa
skirtas Chicagos Lietuvių Drau
gijos Centro sekretorius W. V. 
Mankus.

6. Skaitytas protokolas iš 
praėjusio meto L. Kultūros

- Draugijos padalinių metinės 
konferencijos, įvykusios lapkri
čio 5 d., 1939 m., W. Neffo sve-

. tainėje, 2435 S. Lcavitt St., Ch - 
cago, 111., per nutarimų sekreto
rių W. V. Maukų ir vienbalsiai 
priimtas kaip buVo užrašyta.

7. Kol mandatų komisija pa
tikrins delegatų įgaliojimus, 
tuo laikotarpiu pakviesta sekan
tys delegatai pakalbėti.

Pirmiausia pakviesta L. Kul
tūros Draugijos iždininkas ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininkas C. Kairis, papasa
koti, kas veikiama Chicagos 
Lietuvių Draugijoje; kadangi 
iki šiol visi Kultūros Draugijos 
nariai sykiu yra ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariais, tad 
visi interesuojasi draugijos sto
viu ir darbuote.

Pirmininkas C. Kairis trum
pais bruožais atpasakojo apie 
draugijos spartų augimą, narių 
amžių, turto stovį ir abelną 
darbuotę; kviesdamas narius 
stengtis auklėti narių skaičių ir 
bandyti prirašyti kiek galint 
daugiau jaunimo, kad tuomi pa
laikius žemesnį narių abelną 
amžių.

8. Sekantis pateikė abelną ra
portą patsai L. KuLuros Drau
gijos pirmininkas K. Augustas. 
Jis savaime raporte nupasakojo 
apie abelną skyrių darbuotę, jų 
turimus vargus, nepajėgumus 
surengti tobulesnių pareng.nių 
ir ant kiek stengiamasi sky
riams pagelbėti jųjų darbe.

Lietuvių Draugijos Centro Fi
nansų Sekretorius P. Miller pa
kalbėti apie draugijos reikalus. 
Jis savo kalboje nužymėjo, kad 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
raštinėje visuomet turima įvai-

rotoriais ir taip jau su pavie
niais nariais. Kadangi nuolat 
reikia rūpintis su apie 60 ser
gančių narių, pašalpų kas mė
nuo išmokama abelnai apie $1,- 
400.

(Bus daugiau)

Racine, Wis
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Racine Lietuvių Kultūros

veikti, štai lapkričio 17 d. ji 
i engia koncertą ir šokius. Pa
rengimas įvyks Sokol Hali, 1625 
Racine St. Koncertas prasidės 
3 vai. po pietų. Paskui bus šo
kiai.

Programą

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”

žinomas 
iadynės” 

choras. Visi šios kolonijos ir 
apylinkės lietuviai esate kvie
čiami atsilankyti ir išgirsti gra
žių ir gražiai sudainuotų dainų. 
Tikietai iš anksto yra pardavi
nėjami po 40 centų. Prie durų 
mokėti reikės 50 centų.

draugijos tvarkymas visvien j 
bus gerose rauko e. Diaugjos 
pirmininkas Modestas Gibas, ki
tų veikėjų padedamas, sugebėsi 
palaikyti tą gyvą vciki.ną, ku
ris čia buvo iš\y.,tytf ^

■ -fc R.yi i H, ..y || lt •

Cicero Biznieriai
Ruošia Hallowe’en
Vietos Jaunimui

Šiame skyriuje atvejų atve
jais buvo rašyta apie Rockfor- 
do kulturiečių veiklą, kuri tik
rai yra pagirtina. Kulturiečiai 
sugebėjo pasižymėti ne tik sa
vo kolonijoje, ne tik tarp lietu
vių, bet ir tarp kitataučių Ir to 
Ii už Rockfordo ribų. Sporto 
srityje kulturiečiai daug nuvei
kė. Jų bolinimo ir beisbolo ko
mandos stovi pirmose eilėse.

Kreditas už tai, kad rockfor- 
diečiai spoi'to srityje prasimu
šė į pirmas eiles, tenka čia gi
ni usiems lietuviams. Kai kurie 
jų yra suaugę, subrendę ir su
geba rimtai veikti.

Mažesnės kolonijos skundžia
si, kad jaunimas nesidomi lie
tuvių veikimu, nelanko lietuvių 
parengimų ir koncertų. Jis kaž
kaip atšalęs, stengiasi, labiau 
įsitraukti į amerikonišką gyve
nimą.

- Modestas Gibas
Apie Rockfordo lietuvius to 

negalima pasakyti. Ten Ameri
koje gimę lietuviai labai gražiai 
veikia su senaisiais. Pavyzdžiui, 
imkime kultūros draugiją. Tos 
draugijos pirmininkas yra Mo
destas Gibas, atlėllŠkd sudėjimo 
ir labai malonus jaunuolis. Jis 
draugijai, rodosi, priklauso nuo 
pat jos susikūrimo. Pirmininko 
pareigas irgi eina nebe pirmą 
terminą. Tiek jaunųjų, tiek se
nesnių tarpe jis yra labai popu
liarus., Visada linksmas, visada 
gerai nusiteikęs. Gražiai kalba 
lietuviškai ir visą laiką su lie
tuviais dalyvauja.

Dabar, kai kultūros draugija 
turi savo klubą, tai visoks vei
kimas žymiai palengvėjo. Tiek 
nariai, tiek jų draugai turi tin
kamą vietą susirinkti ir pasi
linksminti. Vadinasi, susidarė 
visai palankios sąlygos socia
liam gyvenimui. Teko kalbėtis 
su vienu buvusiu chicagiečiu, 
kuris Rockforde gyvena jau 
dvidešimt metų. Prieš atvykda
mas į Rockfordą jis mažai su 
lietuviu gyvenimu tebuvo susi
pažinęs. Rockforde irgi apsigy
veno tarp kitataučių. Bet štai, 
Petrausko prikalbintas, įsirašė į 
kultūros draugiją. Dabar pasi
darė tikras draugijos patriotas. 
Jis sako, kad klubas tikrai pri
sidės prie lietuvių sucementavi
mo.

Žinoma, visi apgailestauja 
Stasio Petrausko, kuris puikiai 
sugebėjo visą veikimo ratą suk
ti. Nėra abejonės, kad Petraus
ko sunegalėjimas yra didelis’ 
nuostolis Rockfordo kulturie- 
čiams. Bet kol jis pasveiks, tai

Mrs. Gibas.

Dainuos Radio Granadierių 
Trio, Smagi Muzika, 
įdomybės ir t. t.

Kaip ir kas, antradienį, taip 
ir šiandien, radio klausytojai 
turės malonumo smagiai pra-

landėlę beklausydami žavinčių 
dainų, smagios muzikos, nau- 

ir pranešimų, 
ir populiarus 

trio sudainuos 
kompozicijų ir 

liaudies dainelių. Gros smagi 
muzika ir bus patiekta daug 
svarbių ir naudingų patarimų, 
kurie yra naudingi kiekvienam 
girdėti.*Taigi, nepamirškite už-

Harmoningas

Joseph Budrik Ine.
3409 So. Halsted St

Visi lietuviai žino p. Budri- 
ką, nes per daug metų klauso
si jo leidžiamų programų oro 
bangomis. Budri kas turėjo pa
sisekimą biznyje, nežiūrint ir 
buvusios depresijos. Jo biznis 
paaugo net trigubai per pasku
tinius kelis metus.

šaunų Vakarą
— Antra metinė 
dieną šio mėnesio, 
party duoda Busi- 
Organizacija. Vado 
Conway. Gerai pa^ 

metus, šįmet

Beje, bus ne pro šalį pažymė
li, jog P- Gibas piieš kiek laiko, 
kaip sakoma, permainė sav > 
stoną: jis vedė p-lę Stellą Barz- 
dukas. Steiki yra žinomo veikė
jo Barzduko duktė ir simpatin
ga 1 etuvaitė.

Jaunavedžiams Gibanis linki
me laimingų ir ilgų metų! Rei
kia tikėtis, jog ir ateityje jie

pe. —K.

Diena Iš Dienos

Bar-

Mar-

Budrike krautuvėse yra di
džiausias pasirinkimas, kaip na
mams rakandų, nuo pigiausių 
iki brangiausių radios, “Fridži- 
derų”, skalbiamų mašinų, laik
rodėlių ir daug įvairių dalykų,’ 
kurie tik yra reikalingi kiek
vienam žmogui.

Budrikas pats yra sumanus 
biznierius, ir jo patarnautojai 
sumanus ir teisingi. Budrikas i -

o Spalių 18 d., Dan Curlin, yra geras rėmėjas 
32 metų oakparkietis, užmigo per daug melų, 
berūkydamas pypkę. Kilo gaiš- Į 
ras, kuriame jis žuvo, ir keli 
maži vaikai apdegė. Nuo žaiz
dų vakar mirė velionio 3 me
tų duktė, Diana.

valandą vakare ant stoties 
WGES pasiklausyti šio gražaus 
Peoplcs Furniture Company 
krautuvės programo. Rep. xxx.

Ruošia
CICERO, 

paroda 30 
Hallowe’en 
ness Men’s 
vauja Mr.
menat praeitus 
bus dar šumniau. Yra daugy
bė dovanu. Vaikučiai, renkitės, 
ir abelnai visas jaunimas. O 
busite pilnai patenkinti. Tai 
puikus sumanymas sutraukti 
jaunuolius vienon vieton ir su
laikyti nuo darymo zbitkų. O 
tų zbitkų-šposų jie prikrečia 
galybes ir tai daro su pasidi
džiavimu. Butų labai sveika, 
kad visi tėvai laikytų savo vai
kus namie, bet visi to nepada
rė ir nepadarys.

Naujienų

• Įsipainiojęs lopšelio pata
linėje nutroško 2 mėnesių kū
dikis, Harry Gorski, 1356 Bos- 
worth avenue.

Lietuvių Demokratų Darbuotes 
KALENDORIUS

Rengiasi Vestuvėms
Pilkio sūnaus vestuves. Pra

eitą trečiadienį įvyko Shower. 
Labai skaitlingas. Jaunieji ga
vo daug brangių dovanų ir ge
rą pluoštą “cash”. Jaunasis Pil
kis pasirinko sau gyvenimo 
drauge Stella Mozeriutę. Abu 
čia-gimę-augę. Turi darbus. Jų 
vestuvės 9 dieną lapkričio.

Šliubą priims švento Antano 
parapijos bažnyčioj. Vestuvių 
puota Liuosybės Svetainėj. Sve
čių numatoma apie penkis šim
tus. Ot, kad ušim, tai ušim. 
Bet ne visi. D.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoj)
■i.

Anton Szimkii^ 51, su
bara Mažutis, 56(

Emil Tomsovic, 23, su
garet Schmidt, 23

Stanley Rimkus, 26, su He-
Įen lappa, 20( <)flt

Harry Skwėresy 23, su Mary
Slavik, 23 j

Frank Šidlauskas, 32, su Ma
ry Trout, 26 !

Frank Szumilas, 24, su Helen
Wencel, 28 '

GJbert Stratton, 30, su Irene
Jusko, 24

Frank Gritis, ,22, su Ge.trude
Turėk, 21. z (

Gimimai
Chicagoj

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

AUGUSTINE,; James J;, 2249 
North Leamington Avenue, gi
mė spalių 10, tėvai: Joseph ir 
Josephine.

Automobilis Sunkiai 
Sužeidė M.
Karkauską

Praeito penktadienio naktį 
cicerietį M. Karkauską ištiko 
nelaimė. Autorho’bilis jį sunkiai 
sužeidė. Per porą dienų neatga
vo sąmonės. Dabar atrodo, kad 
yra vilties pasveikti. M. (Kar- 
kauskas yra narys R. R. Kliu
bo. Randasi Cook County ligo
ninėj. Draugai lankykite.

D.

ŠĮVAKAR—7:00 vai. vakaro, Garficld Parko Kliubo ma
sinis mitingas salėj virš Napoleon restorano, 3958 Wcst 
5th Avenue. Kalbėtojas teisėjas J. T. Zuris ir kiti. (Mi
tingas pasibaigs anksti, kad publika galėtų nuvykti į 
masinį mitingą Stadione).

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 3-čią—2:00 vai. po pietų, 12- 
to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo milingas, Darius- 
Girėnas salėje, Wm< A. Popeli, pirmininkas.
7:30 vai. vakare—9-to Wardo Lithuanian Political Club 
mitingas, Ali Sainls parapijos salėje, 1071h ir Wabash, 
S. Petronis, pirmininkas.

PREZ1DENTO ROOSEVELTO RINKIMINES KALBOS

TREČIADIENĮ, SPALIŲ 30, 
ington, D. C., radio stotys 
nuo 9:15 iki 10:00 v. v.

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO

iš Constitution Hali, Wash- 
Chicagoj—WBBM ir WGN,

2, Municipialė 
Clevelande, radio stotis Chicagoj, WMAQ, 
vai. vakare.

Auditorija, 
nuo 8 iki 9

savo namųRINKIMŲ IŠVAKARĖSE, LAPKRIČIO 4, iš
Hyde Park, N. Y., radio stotys, WBBM, WGN, WENR, 
ir WMAQ. Apie 9 valandą vakare.

MASINIAI MITINGAI CHICAGOJ

ŠĮVAKAR — Nepriklausomų Balsuotojų Komitetas Roosc- 
veltui Remti, Masinis Milingas, Chicagos Stadinm. Kal
bės Mayor LaGuardia iš New Yorko, Vau A. Bittner, 
d. I. O. plieno unijų vadas, ir kiti.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje.. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30thStreet, New York, N. Y.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti ?

Net kunigai pasislėpę jj 
# studijuoja,. not£ savo parapi- 

jonims draudžia jj i rankas 
paimt. e

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

Be to, jume rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas tpks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT.

Ūse onlj/©ne leve! tee- 
ipoonfuIrKSa eup of sifted 

flour tor mest recipes.

■f/tBAKING
B1Vpowder
Šame price Today 
as 48 years ago 
25 ounces f«”254 
Manufactured by kaltint p«w4ar 
ipccialitlt wh« malta nothinj būt 
baltini p«wder—undar auparriUan 
of aapart chamiata of natianal 

________ raputa tian.
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Ii Politikos Lauko
DEMOKRATAI

Lapkričio 5 Dieną Mes Balsuotojai 
Busime “Diktatoriais1’

Mes rtu .p^^sjiu kas bus musų prezidentas
(SKAITYTOJŲ ĮĮĄLSĄĮ)

“Teisina” (“s-Įidną”) diena 
jąu ąrti, taį yra 5 (Į. lapkričio.

Tą dieną mes? Amerikos pi
liečiai, rinksime vyriausį šips 
šalies tvarkvedį arba prez dep- 
tą, ir kitus valdininkus. Prięš 
rinkimus visados mes prisiklau- 
som įvairių prakalbų ir agita
cijų. Tūli politikieriai mums 
prikalba tokių nesąmonių, kąd 
suąipratęs pįĮįetis tikrai turi 
ęirifeplį vertę t311' amerikopų 
posakiui, “Tuščia galva, kaip 
pohtįkieriauą”.

Žinoma, nors politikierių 
kartais ir tuščios makaulės, vię- 
nok ir tarpe piliečių randasi 
biednų žuvyčių, kurias politir 
kieriai lengvai pasigauna.

Štai, vienas Cicero radio lei
dėjas aiškina, kad jei demokra
tai laimės, tai visus iš beturčių 
purtys atims? nęs jau taip esą 
nutarta. I v • •. u* «*■ •

Na, ot, ir matome, kad poli 
tikierių tikrai tuščios gcĮ os 
nes visi žinom, kąd iš beturčjį, 
jau nebėra nieko beatimti.

Toliau, Wilikie visur kalbė
damas piešia, kad RooseveKąs 
tai baisiausias žmogus, atida
vęs Čekoslovakiją Hitleriui ir 
norįs tapti Amerikos diktatp- 
rium. Čia savo melagyste Wi|l- 
kie nori inus piliečius palaikyti 
visai neišmanėliais. Rooseveltąs 
vįsąi nędlktnoja už ką halsup- 
ti. Jęį žmonėm jo pori, tai kftdpl 
peąpsippti?

Na, Rądąpgį jąų ęsąme pri- 
ąikląusę apie dik tą (orius, tąi 
męs Amerikos piliečiai gąupąpi 
progą, k°kie pębutųme turtin
gesni ar biędnęs.pi, 5. d. lapkri
čio patys pabūti “(liktatoriais?’. 
Tai yra, balsuodami padiktuo- 
sim kas bus pye^iclejitas ir kiti 
musų viršininkai. Stepukas. 

t

FQRD — šis paveikslas parodo koKia didelė vieta nau
juose Forduose yra palikta bagažui sukrauti.
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REPUBLIKONAI
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Dąvė vęjo de|npkrątams

Kalba advokatas J. J. Gris|i. 
Tai t|krąs ^eųiajtisa kąlha karš
tai. Duoda pipirų demokratams. 
Vėl plačiąi kątyįą pą|s vą^ąro 
vedėjas. Nurodo demokratų 
bloĮguinųs. Perstątpmąs vietok 
ręppbliko.ųu. Ykšįipnkąs Jerry 
Polesi. Kalba labai jausmin
gai, paliečia l;ąrq k|ąųsįmą. 
Perstątpmąs A. Vąląųčių^, ku- 
ps save tituluoja “žemąitis- 
rępųblikpnąji”. Tąipgį taria ke
letą žodžių John Pocius, yįętos

sidėkojanjį p. Christenspnųi, 
bet tįe RKfe II senes
nės gvardijos protestus kelia. 
Kodėl tas padalytą b,e jų ži
nios. Ar tai logika?- Ne. Šalin 
pavydas ir tingiųystė. Leįskirne 
žmones, kurįę nori ir moka, 
diybti. O tai atlikę kaip lik jau-
noji kartę. (Sp;)

GąrfieĮd Lietuvių 
Klubui Sueina 
25 M, Gyvavimo

• ’ ' * ’ 4 .

Masinis Republikonų Partijos Mitingas 
Cicero Lietuviams

Kalbėjo visa eilė lietuviu ir sveęiy
CICERO. — Kaip jau buvo 

skelbta laikraščiuose, per radio, 
plakatais ir laiškais, piliečiai 
buvo kviečiami praeitą trečia
dienį į Cicero bažnytinę sve
tainę. Iškladsyti republikonų 
pranešimų žmonių ' susirinko 
nepiąžąį, bet galėjo būti daų- 
giąų. Tik publikai rėpkantįs ąc|-

A A.’"""
AUGUSTAS VIDAUS 
gyy. 3336 S. Lowę Ąve.

persiskyrė sų šiuo pasauliu 
spalių 26 (L, 4:30 v. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž„ 
girnęs Lįet. Ukmergėj apskr., 
Čęlavps pąrąp., Kazliškių kpi.

Anperilęoj išgyvęno 35 m.
Pąliko djdeliąmę nubudime 

moterį Olgą, po tėvais Mote
raitę, dukterį Stellą, seserį 
Oną Virbalaitę ir daug kitų 
gimimų, ^ęąugų ir pažįstamų, 
o Liętuvoje 2 brolius, 2 bro
lienes’, 4 seseris ir Švogėriuš.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Įuitųąnicą 
Laidotuvės įvyks treČ., spalių 
30 d. 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Dovidą parąp. bažnyčią, 
32nd ir Enąerald, kurioje atsi
bus gedulingos' pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu- 
įydęta^ į šv. Kazimiero ka?r

Visi a. a. Augusto Virbalio 
giminės, draugai" ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečianti da
lyvauti laidotuves U suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Moteris, Duktė, Sesuo ir ^tim. • •

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YAftDS U38.

vokalas A. Olis prapešė, jpg 
ant greitųjų perstato kalbėtųjų, 
nes jisai įuri išvažiuoti kitur. 
Perstatomas W. Johnson, kan
didatas į Clerkus of the Circuit 
Court. Kalba trumpai, prašo 
balsuoti už jį. Po to p. Olis ati
daro susirinįdipą ir pats veda 
tvarką gana yykusiąi. Akorde
onistas Labanąuskąs groja po
vą polkučių. Kąlba pąts Qlis. 
Gana plačiai nušviečia republi- 
konų veiklą. Perstato kalbėtoją 
V. Duobą, West Sidės darbuo
toją. Kalba trumpai, giria re- 
publįkonus ir prašo visų baĮ- 
sųoti. Perstatomas adv. E. 
tylast. Kaip advokatas, kalbą už 
savo kolegą Oscąr Nelspn, kąp- 
.dįdątą į Stątcs ARpręney. Prąšp 
yisų balsuoji. VęJ groja Labą- 
nąųska^.

IK n n A kėlės Mylintiems

MI ***’‘vemsi. • čapuoši- 
GĖLININKAS mąm? Į 
4Į80 Ąręher Avemie

Phone LAFAYETTE 580Q

dorins?”, ponąs Ma^es« Jis.ąi pa- 
kręčią jųo.kų. Išsitrąųkią iš Įd- 
Šenčs pprą kilbąsųkių (frank- 
forts.) sakp; “Tai demokratų 
lųnchiųs”. Po to pęrstątpmąs 
Cįęero lųįestelio asesorius, 
Ęrąnk ęhrjstensoji. Vicnintęlis 
Vępjiblįkpnų partijos žmogus 
valdžioj. Jau keturis lietuvius 
padėjo į atsakomingus darbus.

Lietuviai politikoj
Kalba jąunąs advokatas F. 

Kay Kakanauskąs, vaudens de- 
pąrtąniepte legalis pąląręjąs. 
Taipgi taria keletą žodžių L. 
Žuke Jr.-žukauskas, naujai pa
skirtas į Civil Service Commį- 
ssioner. Kalba advokatas L. Kį- 
ząs. Pabaigai pąš.ąukiąmąs iŠ 
publikos W. Bąbitz.

Tųp.ini mitipgąs ir baigiąsį, 
pęs jau buvo lietoji 11 yal. To 
piiti.ngo atbalsiai skąinbą gana 
pląęįai ir teisingą yrą patarlė 
“Geros akyą durnų nebijo”. Vi
si pameną, ypatingai repųbjiko“ 
nąi, pfaeitp. balandžio mėnesio 
riukimiis. I\ąs Bąbitz su A. 
Valančiu divb.U P^lęš repubĮikP" 
pus.. Dęm,ol>ratų finansais su- 
IvėFČ partiją “Bęttęr Gpvęrn- 
meiil” ir pasidėkpj.ąn.1 tąm re-, 
publikonai pralaimėjo. Šiąndięa 
tie įmonės vėl ^ųją sų reppblĮ- 
Upnąis. Kur tų vyrų žmoniškų- 
niąs ir sąžinė? Ir dar jie drįs
ta kalbėti ir rašyti ąpię vienin
gą lietuvių veikimą politikoj. 
Kol tokie dąlykąi dedąsj musų 
tarpe, tai vienybės ųebUY0, 
nebus. Tas pavydas, pavydas.

Štai, dabar jaupį Įimuvjąį pa
skirti miesto darbams. Tai pą-

hwij(Ireitai AnsMiklu Iri Visi ALO
IUtlla “ 4P1 . V ....... ................. .. Įguw'J■ L.RJ Jiirwii JIL'8-sJĮ ŲJ'g. HKB9*
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SITUATlOTf WANTED 
lęško Darbo

PA1EŠKAU DARBO. Esu patyręs 
periteris ir dekoratorius. Darbą at
lieku gerai ir pigiai. J. Augaitis, 
1608 SP. 50th Avė,, Tel. CICERO 
2633. '' 
*■* r *• t •

Tinkamai jubiliejų paminės
Garfįejc, Pąrko Vyrų ir Mp- 

terų P-asąlpiniui Klubui 1941 
metų pradžioj sueis 25 metai 
gyvavimo. Kad tą įvykį prldę- 
ramai at|yp}ėti, klubo nariai 
pereitam susirinkime, spąlio 13

rą. Jis įvyks po Naujų Metų, 
bet tikrą dieną ir vietą parinks 
išrinktoj i komisija.

Klubas pasidėjęs su 8 ną- 
yiais ir $8, *pęr tą lai,ką išąugo 
iki 1QO narių sų $Q,0Q,0 tuęto.

Buvęs p'iriniiiinkas N- Vili- 
rnait^s ragino klubą rengti dau
giau svąįrinl>nny su prakalbo
mis, nes, girdi, pirmiau kada 
dąugiaų prakalbų būdavo su
rengiama, tai ir dąugiąu narių 
bei abeĮuos yciklos atsirąšdavo. 
Susirinkinias SU Vilimaičio pą- 
s^abpmįs šuUįp ir išrinko ko
misiją iš trijų asmenų, kuri su
rengs prakalbas. Komisijon įė
jo: N. VįDniaitįs, J. Waski įr 
F. Stanio,uis.

Sekretoriaus raportas parodę, 
kad dabartiniu metu klube ne-

* • • j- * • 7 »r’

siranda nei vieno ligonio. Viena 
naują narė įs.V’ąšė ir susirinki
mo buvo pribūtą-

Klubo narys.

Danieliai Minėjo 
25 Metų Vestuvių 
Sukaktuves

STEILA MALINAUSKIENE 
B9 tėvais Nutautaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 26, d., 10:30 vai. vakaro,

Paliko, dideliame nubudime yyr^ 
Rust, žentą Joną Rust, sūnų W; *' 
ą it kįfc$ gilinęs.

Kūnas pašarvotas namuose, Archer Avė. vieną bloką į vąka- 
rus nuo Kean Avė. Namų telę(opąą Springs 1į08£.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spąlių 31 d., 9’QQ vąl. rytp, 
» n»FW į SV GerąW’§ parąp. bažnyčią, 9^ Sę. J5 Avė., Oak 
Lawn, m., kurioje atsibus gedulingos pamaldos uz veliones sie- 
1% (l ten bps pųiydėta į kąpines. * ' ’ ‘ <

Visį a. a. Stelios Malinauskienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti taidętųvčsę ir sutękti 
jai paskutinį pąįąfi^avinią įF ąUįsyęįkinitPą.

Nųlųdę įiekapąe,
Vytąą, Dųk^, SųnW, Žentąs Giių.fcięs.

P. Mažeika, TeL YĄRpS |1394gj.

1940 svkmįtpą M amžiaus, “gimus‘Šiaulių apškr., Kur-

- dųk^įalter ir kitas ęinąmes, o Lietuvoj

M?

STEFANIJA NEVEDOMSKĮE- 
Ne (po tėvais Yasilkaitė) 
Persiskyrė su šiuo, pąsąųlįų 

spalio 28 d., 6:^ . yąl. ryto, 
1940 m.‘, sulaukus pusės amz., 
gimus Lietuvoj, Telšių apękr., 
N^v^r^ų -Pąrap., Nprim,dąinių 
kanpae. Amerikoj išgyveno 27 
metus.

Pąljkę dkfabąmę pųlįųdim^ 
dukterį Eugeniją, žentą Alek
sandrą Vešą ir anūkę, sūrių 
Klemensą, b.vp.li ZigmepdąVar 
sflką iy j p šeimą ir dąug kitu 
giminių, ‘draugų ir pažįstamų; 
o Lietuvoje seserį Pauliną.' 

Priklausė pyie Keistučio 
Pašelpos Kliubo.

Kūnas pašarvotas 603,9 Sp. 
Austin Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, spalįų 31 9:3.Q
vai. ryto iš namų į šv. Sym- 
phorosa parap. bažnyčią, 6?rid

| ir Austin/ kdrioje atsibus ge
dulingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta į

Į $v. Kązinųęro ką,pi^ęs.
Visi a. a. Stefanijos Nęve- 

domėkienęs giminės, draugai i 
ir pažistąmi esątį nuoširdžiai I 
kviečiami dalyvauti T'aičŪjftj-.*- I 
vėsė ir suteikti jai pašklltihį | 
pptąrpavimą ir ątsisv^ikįnimg., 1

Nuliųdę lieką: '<A
Duktė, Simus, žentas, Brolis w 

w Q$tnįųč£. ‘ b
f Sūnus, lel. CANAL ‘ ; IĮ

LictiįvUi turi
teikus akte

Kaip jau buvo i’Ąta “Nau-I 
jįcuo^ę’k tpyą musų t'mušketįe-

opa
ir Niek lartail'8 turėjo

< medžioklę. 
Jję išva^avu į fe. pakotą ir 
irn taikd grįžo su 75
fąząuaU. Vadinami,. ’ kiekvienas 
pasiekė kvQtą.

Pp. Šametas ir Geisteris me
džioklėj sepi vilkai. Janukaitis_____ __ ----
naujokas. ne naujas šaudyme,Iįimas atsibus spalių 31 d. Į:^ Y- Y- 
bet naujas toj kompanijoj. Bet|Ayenue, Rpselancįe. Visi nariąĮ 
visgi sekėsi ne blogiausiai su 
pagalbą patyrusių sąyo koųi- 
panionų.

Janųkąitis duoda didelį kre
ditą p. Shametui, ir yra už ką.

Štai, užpernai ir pernai par
sivežė iš Kanados du didelius 
jaučius-moose, kuriuos pats nu
šovė.

Chicagietis p. 
garsus 
Shametą negali pasirodyti. Tail 
Cicero garbė turėti gerą “striel- 
čių” ir strięlčių Idiubą, o p. 
Shametas to kliubo preziden
tas.

Kąs su faząnais atsitiko?
Beje, kasgi atsiliko su tais 75 

fazanais? Geisteris ir Janukai
tis savo dalį išdalino, tarpe sa
vo draugų. Kliuvo ir man vię- 
nas, o buvo skanus. O p. Shą- 
metas savo dalį paslėpė ledą u- 
nėn, dadės gerą dalį ančių ir 
16 dieną lapkričio yra nustaty
ta “paukščių party”, o pati po
nia St. Shametienė skaniai pa
gamina paukštieną. Kas yra da
lyvavęs, tai jau žino ir laukia 
pakvietimo.

Tai tiek maždaug apie tuos 
tris piedžiplojus. Beje, N. Ja- 
nukaicio; bųsas p. Al Bulaųskąs 
sako, Niek, jeigu tu tokis geras 
strielčius, tąi tau duąsiu “vikęi- 
šiną” jr važiuok Kanadon meš
kų šaudyti. Tai nieko sau pa
reiškimas. Bet kol kas Janukai
tis Kanadon nevąžiuos. Sakę,

Įvyko Gražios Vaišės
\ J- • • \ ‘

Prąęjųsįa šęštądieĮiio vąkąre, 
spąlįų 26 d., Ųkęlio svetainėje, 
prie 34-to PĮąęę ir Litųąųięą 
Ąve. įvyko. iš.kilmingąs pąmipė- 
jimas 25 meįų ženybjpįp gyve
nimo sukak’įųvių ponų F. Du
rneliu, kurie’ gyveno 5314 South 
Union Avė.

P.ąlyYą'YP did^s skąįčius sve
čių, laike • skanios vąkąrięnęs 
pąsąkytą daug grąžių lįpkęjimų 
popams PaųieĮianp^. jų kaĮmy- 
pąg? J. Jąsin§kas, pąsąkč kįek 
Ilgesnę kalba }inkčdąmąs jųbv 
Jiantąips ląimįų^ąs atąjtję^ ir 
ilgiausiu melų -rr paręįkšdama^, 
įąd, v^i ten esą svečiai p^gei- 
dąųją po. metų vėl s ųsjrink- 
jtį įr apvaikščioti popų Pwie- 
Įių ’ ąųksmęs sųkaktųv^.. Prię 
.ąmągips vai-
šintąsi iki vėlumos. . f

Įsteigė “N.” Stotį
' ri' ■ ’ ■

Ponai Danieliai per eilę metų 
yrą t.ųrMę J?lzn.į ir yįą .ąehi 
Naujįęniečiai. P-.s Danielienės 
pastangom^ tĄpp įąteį^ą|Nąųr 
jienų“’štotią pib J. JgsihgK^ų- 
čėrnėje, 5258 So. Union Avė., 
IfF lietiįviai a|ęįi)a

Vl:l)LSi()S MOTERYS 'gali už- 
diibti ekstra pinigų nuo dabar iki 
Kalėdų. Dirbant pilną laiką arba 
tik dalį. Nereikia patyrimo. Mrs. 
Lane, 126 N. Wells.

SUSIRINKIMAI
TQWN OF LAKE NAMŲ SAVI

NINKŲ susirinkimas įvyks antra
dienį, spalių 29 d., 8 vai. vak., šv. 
jtryžiaųs parap. svętamęję, prie 46 
ir Wood Sts. Visus Town of Lake 
namų savininkus kviečiame daly
vauti; —Kliubo Valdyba.

ROSELANDO ŽEMAIČIŲ KUL
TŪROS KLIUBO svarbus susirin-

prašomi dalyvauti, neš yra svarbių 
reikalų apsvarstymui, taipgi atsi
veskite naujų narių.
V. Vąištaras, sekr. L. Mikutis, pirm.

PRAKALBOS
L. D. DRAUGIJOS 4 kuopos ir 

L. SOC. S. Centralinės kuopos ren- 
giąmos prakalbos įvyks lapkričio 20 
d.. Lietuvių Auditorijoje. Kalbęs J. 
Stilsonaš iš Brooklyno ir geriausi 
vietiniai kąlbėtojai.

REIKIA MŲTEįUES sortųod se
nas popieras. Turi būti patyrusi, 
jęiręipkitęą '|Uomas Paper Stock Co., 
8bll W. Evęfgreęn, arti Halsted ir 
Division.

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 1 metų mergaitę ir pagelbėti 
namuose, (gyventi ant vietos, šau
kite Rępųbhc 4721.

REIKIA MOTERIES sortuoti sku
durus. Kad butų patyrusi. 868 No. 
Orleąns, 1 blokas j šiaurę nuo Chi- 
ca’go Avė.

OPERATORĖS, PATYRĘ prie 
pirštinių siuvimo prię jėga varomų 
mašinų. Pastovus darbas, gera alga. 
Diamond Glove, 333 So. Market.

s_v1k, v. Ažukas irgi ‘ ; ‘ j/
strielčius”, bet prieš p. ClliCBg’OS Draugijų,

Kliubų Valdybos 
1940 Metams

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

Grakauskas, 3939 
Avė 
mininkąs — L__  ,
3327 Le Moyne St.; 
sekr. —- Anton 
Wabansia Avė 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne. St

N. Christiana 
tel. Juniper 5936; Vice-pir-.

Mikę ČepuleviČius, 
; Protokolų 

Lungevicz, 1814 
tel. Humboldt

riąi”. —D.

Nauja Draugija
Gerai Laikosi,
Auga Nariais
Iš Krakiškių Kliubo Veikimo
Ęrąkjškin Kliųbąs Chicagoj 

auga ir tvirtėja. Narių skaičius 
didėja. Praeitame susirinkime, 
kuris įvyko spalių 20 d., San
daros svetainėj, prisirašė 4 nau
ji nariai, ir organizatorius B. 
Gulbinas pranešė, kad jis tu
rįs dar keletą prospektų. Taip
gi ir kiti kliubo nariai priža
dėjo sekančiam susirinkime ap
sivesti naujų narių.

Šiąme susirinkime, buvo pa
keistas vienas pirmesnis, ųuta- 
ripias. Užpęaeiįąme susirinki
me buvo nutartą surengti yą- 
bąrėlį 27 d- bęĮ dęlei
tūlą priežąščią nebuvo galima 
to padaryti. Taigi, šitas n.utą- 
rimąs ųebuvo apšauktas, ę tik 
^tidętąs toįįąus, ir tą pątį ko
pusi ją rupulis, kąd greitu įąi- 
ku butų sųrengtąs ti^rąi šąp- 
ąus vą^kąrėlįs. Pąląuįsirp, pą- 
'Mtys.įiPz

Kadangi musų klipbąs yrą 
inutaręs laikyti sųsirin^įniMf1' 
kas 3-čią sekmadienį kiekvienę 
mėnesio, tai1 sekantis kliubo su- 
^jįrjįnkiĮųas įvyks lapk.rįčįorNov.

d,,,. ):30 yąląndę piet, 
ŠąpjĮą^ĮS svęt., 840 W- &3rd St. 
.Jftj.ll, visi dRUgai kraRiškifti 
pašomi tąi įsi temyli.
W '-’V ' ■ ‘ M.

SRelbirpą-i Nau.iięnose 
duoda naudą dėlto, 
kąd pačios {ją^įįęno^ 
vrę naudwgp»>

dėlto,

PATYRUSI MERGINA ąbęlnam 
namų darbui. Nuosavas kambarys 
smagiuose namuose. Gyvenimas vie
toj. Vienas kūdikis. HOLlycourt 
8237.

CHENILE OPERATORĖS, siūti 
bath mats. Darbas naktimis, nuo 
4:30 popiet iki 1 vai. ryto. Neįeik 
dirbti subatomis. Aukštas mokestis. 
Ben Greenberg and Bros., 3-čias 
aukštas, 2911 So. La Šalie St.

MĘRGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Nereik virti, lengvas skal
bimas. Nuosavas kambarys geruose 
namuose. LAWndale 1367.

PARDAVIMUI GERAI išdirbtas 
batsiuvio (shoemaker) biznis. Su 
namu arba vien biznį. Priežastis— 
mirtis. 4352 S. Talman Avė.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 19'40 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rast. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rąšt.—Stasys Beneckis, 3247 W.

į Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketyirtadięnį, 3800 
West Armitage Avė.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racinę Avė.; 
Nut. rast. —Walter Pankauskas, 

' 549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevįčius, 628 W. 18th 
S(.; Fin. rašt.—Pętęr Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus’, 1715 So’. Neyrber- 
ry Avė.; Kasos glob. 
Kikas. 644 W. 18th St. 
Jucevičienė, 1960 Canąlport Avę. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 313Ž Sb. Emerald Avė.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBĄ 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildarę Avė.; Finansų rąšį. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 Ė. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Ranjušas,

, 3510 63rd St.; Kasos glob., —
N. Miękęvlčienė, 6925 S. Artesian 
Ąve.; Kasos globėjai: M. Dąntie- 
nė, 4535 S. Califdrnia Avė., ir 
M. Mirąyičienę, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrų sek
madienį kiekvieną mėnes, 1:30 
vai. popięt, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
TURIME GERIAUSIUS DARBUS 

visokiems darbininkams: viešbu
čiuose, restoranuose, įstaigose. Ge
ros algos, darbai pastovus.

MODERN HOTEL BUREAU 
879 N: State St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ROUTE MAN. 
$33.00 savaitei ir komisas. Geistina 
su skalbyklų ir valymo įstaigų pa
tyrimu. Neatsišaukite jaunesni 24 
iki 30 metų amžiaus ir ženoti. 
Kręipkitės ypatiškai tarpe 8 ir 10 
vai. ryto. Uniųue Launderers, Ine., 
2643 W. Chicago Avė.

REIKIA PUSAMŽIO VYRO dir
bti mažoje farmoje. Pastovus dar
bas. šaukite tarpe 9:3(k ir 12 ryto. 
CRAwford 1959.' -

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai ■

-Walter Pankauskas,

—Juozas
ir Ona

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS 'VALDYBA 1940 ME
TAMS: Jos Bąlchunas,—Pirm., 3200

So. LpVfę Avė.; P. P. filius—Pir
mininko pagelb., 3347 S.‘ Litųa- 
nica Ave„ A. Kaulakis — Nut. 
rąšt., 3842 S. Union Ąve., F. Kas- 
per—Fin. rast.,’ 3534 S. Lbwe 
Avė.; Z. Grigonis,—Konir. ra£t., 
P^ Juozapavięe—Iždo glob-J X 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalką. 
Dr. J. p'. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. VictOry 
3087; K- Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lįetųvln Auditori
joj, 3133 S,. Halsted St. Į drau
gystę paimami yyrąį ir rųoterys 
ųyo 40 iki 45, piętų amt

jįĘTUVIU DEMOKRATŲ KLIU- 
& 1? WARpO ' VALDYBĄ 1940 
SETAMS:-JP. J. Dowiat—pirminin- 
gąs; J. Vajšvila-r-vice pirm.; J. 
TąrvidąS—rėk. sękr.; J. Noreika 
—-lin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesąą; John Gurą—kasierius.

Pij-kite tęsę krąųtųvęse. Kur 
rios garsinasi

RENDON 2 PLATAI po 6 kamba
rius. šviesus kambariai. Vienus ran
dasi 828 W. 31 St. prie Popląr, ant
ras—8Ž20, 8216 Vincennes Avė.
Savininkas J. Npkvas, VINcennes 
1143.

BUSINESS CHANCEŠ......

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

PARDAVIMUI DELięATESS^N- 
grosernė, ir mokyklos reikmenys, 
seniai išdirbta, 4 gyvenimui kam
bariai, pigiai. 2238 N. Tąlman Avė.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Par
duosime ir namą jei bus reikalavi
mas. Elektrikinė refrigęrącija. Prie
žastis—liga. ABErdeen 6806, 7320 
Halsted St.

t V t r“ r ’J1 I

REAL ESTATE FOR SALE 
NamąVŽemė Pardavimui
PARUOŠTI UŽĖMIMUI 
6643 S. Maplęwopd Avė. 

65.40-42 S. Fairfield Avė
Moderniškos nąųjos 5, ar 6 kamba
rių rezidencijoj, IVz maudynės, pla
tus lotai. Statytojas parduos arba 
mainys.

3808 WALLACE ST., 6 %kambarių 
muro cotte/je, geram stovy. Kaina 
$22Š0.

35TH ARTI WALLACE, 4 flatų 
po 4 kamb. mūrinis narnąs, kaina 
$3500.

JOS. CACCIATORE ąnd CO. 
2554 Wentwo*rth, 

Victory 3669-

MOKĖDAMAS CĄSH ųž rąkaji- 
dus, sutaupysi nuo 40 iki 00%. Mes

randasi pas mus. . ALĮSAŲ 
Sunug. 6343 S. Western -Av«



8 ~ NAUJIENOS, Chicago, III, > ' Antradienis, spalių 29, 1940ŠIANDIENA TRAUKIA KARO TARNYBOSLOTERIJOS NUMERIUS
Šiandieną Washingtone, 12-tą valandą dieną prasidės pri

verstinos kariuomenės tarnybos loterijos numerių traukimas. 
Procedūra bus transliuojama per radio, tad visi Amerikos gy
ventojai galės sužinoti kokie numeriai bus pirmiausia ištraukų.

Patį pirmąjį numerį ištrauks -U.S. karo sekretorius, Henry 
L. Stimson, o sekamus kelis, numerius trauks kabineto nariai, 
savo rangos tvarkoj.

Isterija veikia sskamai. Visa Amerika yra išdalinta į di
delį skaičių “drafto distriktų”, su beveik lygiu skaičium karo 
amžiaus vyrų kiekviename. Kiekviename distrikte užsiregistra
vę vyrai bus sunumeruoti nuo “1” iki “2,000” ar aukščiau, pri
klausant kiek karo amžiaus vyrų diktrikte yra. Prie tų nume
rių bus pridėti ir “drafto distrikto” numeris ar kiti atatinkami 
ženklai, bet loterijoj rolę loš tiktai pirmieji čia paduoti nu
meriai. ..

Jeigu Washingtone pirmas ištrauktas numeris, pavyzdžiui, 
bus “100”, tai reikš, kad visi vyrai, kūrie turi tą numerį — 
po vieną kiekviename drafto distrikte, — turės pirmiausia sa
vo tarnybą atlikti.

Loterijoje viso bus apie 8,500 numerių ir visiems ištraukti 
reikės apie 12 valandų laiko. Kokioj tvarkoj numeriai bus iš
traukti, tokioj tvarkoj vyrai bus šaukiami savo karinę privolę 
atlikti.

Vyrai, kurie turės pirmuosius loterijoje ištrauktus nume
rius netrukus gaus gana ilgas ankietas, su visa eile klausimų, 
kuriuos jie turės atsakyti, ir ankietas grąžinti savo drafto ta
rybai. Iš tų ankietų tos drafto tarybos spręs, ar pašauktas tu
ri tuojau eiti kariuomenėn, ar jį reikia paliuesuoti dėl šeimyni
nio stovio, raišumo, blogos sveikatos, svarbaus darbo pramonė
je, ir tam panašiai. Taigi, nors jūsų numeris ir bus ištrauk
tas tarp pirmųjų, tai tas dar nereikš, kad tuojau turėsite atsi
sveikinti su namais ir eiti muštro mokintis. Gausite progą 
pasiaiškinti ir.nuo tarnybos atsisakyti, jei tam bus geras 
matas.

pa-

“NAUJIENOS” PASKELBS DRAFTO 
LOTERIJOS NUMERIUS

vist
ka-

Trečiadienio, rytdienos, “Naujienose” bus paskelbti 
“drafto” loterijos numeriai, kurie bus Ištraukti iki to laiko, 
da “Naujienos” .eis į spaudą. Sekite “Naujienas” ir sužinokite 
kelintoj vietoj yra jūsų “drafto” numeris.

Jeigu “drafto” numerio dar nežinote, tai nueikite į savo 
“drafto distrikto” raštinę ir ten rasite visus numerius iškabin
tus lange, arba peržiūrėkite sąrašą viduj.

“Drafto” Distriktų 
Raštinės Lietuvių 
Warduose

Willkie Vėl Illinois 
Valstijoj, Baigia 
kampanija ’’

Pilnas, Pataisytas Sąrašas
Vakar vakare “Naujienos” 

gavo telegramą iš “Drafto” Ad
ministracijos su prašymu pa
skelbti pilną, pataisytą sąrašą 
“Drafto” distriktų raštinių Chi
cagoj. Kadangi apypilnis sąra
šas buvo paskelbtas vakar, tai 
čia pakartojame adresus “draf- 
to” raštinių tik “lietuviškuose” 
warduose.

Divight Green Varosi į 
Gubernatorius.

av.

W. 69th st.
W. 63rd st.
S. Kedzie av.
W. 63rd st.

NINTH WARD.
16. 10145 S. Michigan
17. 200 E. 115th St., ‘

Kensington Police Station.
ELEVENTH WARD.

19. 2911 Archer avė.
95. 1637 W. 35th st.
96. 600 W. 37th st.

TWELFTH WARD.
20. 3556 Archer av.
97. 4416 S. Westem av.
98. 3517 S. Washtenaw

THIRTEENTH WARD.
21. 2300
22. 5649
99. 6405

100. 5639
FOURTEENTH WARD.

23. 1301 W. 51 st st.
101. 5833 S. Halsted st.
102. 4624 Emerald av.

FIFTEENTH WARD.
2’4. 2512 W. 51st st.
25. 6439 S. Kedzie avė.

103. 5857 S. Kedzie av.
EIGHTEENTH WARD.

30. 1554 W. 69th st. <
31. 7955 S. Ashland av.

106. 1143 W. 79th st.
NINETEENTH WARD.

32. 1831 W. 103rd
33. 1443 W. 103rd

TWENTY-FIRST
35. 1801 S. Ashland av.

109. 1808 Blue Island av.
110. 1831 S. Racine av.

THIRTY-SECOND WARD.
47. 2459 W. Armitage av. . 

129, 1409 Milwaukee av.

Republikonų kandidatas 
Wendell Willkie Chicagos šį 
kartą nesiekė, bet valtar vėl 
aplankė Illinois valstijos pie
tines dalis. Jis deda dideles 
pastangas paveržti Illinois val
stijos balsus, kurie liks tam 
kandidatui, kuris smarkesnę 
agitaciją pavarys. Balsai, 
sprendžiant iš įvairių šiaudi
nių balsavimų, pasidalinę be
verk lygiom. Rooseveltas turi 
nepilnai nuošimčio didžiumą, 
bet jis negali čia atvykti agita
cijai, o Willkie tuo naudojasi 
savo šertis pakelti.

Labai atkaklią rinkiminę 
kampaniją už savo kandidatū
rą varo Dwight H. Green, rę- 
publikonų kandidatas į gu
bernatorius. Jisai nuolat de
mokratų adresu meta kaltini
mus, kad jie turi “mašiną”, ir 
tuo Šukiu bando paveikti bal
suotojus už Chicagos ribų, ku
rie Chicagos administracijai, 
kokia ji nebūtų, paprastai turi 
ne kokią akį. Green yra dar 
palyginamai jaunas žmogus, 
gimęs Ligonier miestelyje, In
dianoje, praktikuoja advoka
tūrą ir vienu laiku buvo^fede- 
raliu prokuroru- Jis yra ir bu
vęs karo lakūnas. (sp.)

Jauna Moteriškė 
Nušovė Savo Vyrą

26

st.
st.
WARD.

William S. Knudsen, nacionalės apsigynimo tarybos pirmininkas (trečias iš 
kairės), tariasi su automobilių pramonės magnatais.

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

“Pirmyn” Choras Vėl 
Gražiai Pasirodė 
Su Veikalu Scenoj

VAKAR CHICAGOJE

Pasekmingai Pakartojo 
i “Blossom Time"

Majoras LaGuardia 
Šįvakar Kalbės 
Už Roosevelta

Didžiulis Masinis Milin 
Įvyks Stadione

j šįvakar Chicagos miestas tu
rės stambų svečią. Tai visoje 
Amerikoje pagarsėjęs New 
Yorko miesto majoras, Fiorel- 
k> LaGuardia^ Jis čia atvyksta 
kalbėti masiniame mitinge, 
kurį Roosevelto kandidatūros 
naudai rengia Nepriklausomas 
Balsuotojų Komitetas Roose- 
veltui remti.

LaGuardia yra to komiteto 
nacionalis prezidentas, nors 
oolitiniais ryšiais jis yra re- 
oublikonas. Komiteto garbės’ 

pirmininku yra 'kitas labai gar
sus nepriklausomas republikd- 
nas, Nebraska valstijos 
torius Norris.

šalia LaGuardijos šio 
ro masiniame mitinge 
vaus C. I. O. Skerdyklų
nacionalis viršininkas ir plieno 
unijų organizatorius Van A. 
Jittner, Joseph J. Kchoe; at
stovas nuo Amerikos Darbo 
Jederacijos, B- Whitney, gelž- 
eelininkų brolijos atstovas ir 
Melvyn Douglas, garsus ekra
no artistas. . .

Durys atdaros visiems, įžan
ga laisva. Pradžia apie 8 vai. 
vakare.! ? (šp.9

scna-

vaka- 
daly- 
unijų

Į teismą yra patraukta 
metų chicagietė Ann Sparrow, 
kuri laike ginčo su savo vyrų 
Edwardu jį mirtinai pašovė. 
Ginčas kilo, kai nušautasis žmo
nai pareiškė, kad ims divorsą, 
nes jis myli kitą moteriškę.

Sparrow irgi buvo 26 metų 
amžiaus ir gyveno ad. 2301 N. 
Monticello avenue. Moteriškė 
dėl kurios tragedija įvyko yra 
Jean Geptner, nuo 2205 North 
Kimball avenue. f

A' /

uNaujienų” Parengi- Garfieldparkiečių 
mų Kalendorius Masinis Mitingas 
1941 Metams

VASARIO 23 (L, Metinis 
Koncertas RubsiUviu svetai
nėj.

GEGUŽES 25 d., Pavasa
rinis Piknikas, Lifeėrly dar
že.

LIEPOS 27 d., Piknikas 
Sunset darže. Bus dovano
tas 1941 mėty Packard 
tomobilis.

Kada pereitą pavasarį “Pir
myn” choras pastatė lietuvišką 
vertinį garsiosios Sigmund 
Romberg’o, operetės, “Blossom 
Time”, tai kaip publika taip ir 
kritikai pripažino, kad tai bu
vo vienas iš puikiausių muzi
kalių pastatymų Chicagos lie
tuvių scenoje. Tuo savo darbu, 
“Pirmyn” choras bei jo gabus 
dirigentas Kazys Steponavičius 
nedvejojančiai užsirekomen
davo kaip aukšto kalibro pa
siekusi meno organizacija.

Pereitą sekmadienį, meną 
mylinčios visuomenės reikala
vimu, “Pirmyn” tą operetę 
apie nemirtingojo kompozito
riaus Šuberto gyvenimą pa-

au

y-

jvyks Šįvakar
Garfield Parko Lietuvių 

rų ir'Moterų PąŠalpinio Klubo
pastangomis šįvakar Napoleono 
Reštaurant patalpose, 3958 W. 
Fifth Avė., įvyks Garfield lic-1 
tuvių kolonijos masinis mitin
gas aptarti besiartinančius rin
kimus.

Vyriausiu kalbėtoju bus te-

• Įvairiose automobilių ne
laimėse Chicagoj, vakar ir už
vakar vakare žuvo sekami žmo
nės: '

29 metų Martin J. Maloney, 
739 Notth Spaulding avenue;

70 metų Charles Meiman, .508 
Madison Street, Oak Park;

80 metų Edward Lynch, 5634 
South Green Street, ir

90 metų Walter Morse, Chi
cago Board of Trade narys.

• Savo buto miegamajam 
kambaryj nusišovė 74 metų 
senelis, Rasmus Rasmussen. Jis 
gyveno Waukegane, adresu 
1504 Glendora avenue, su sū
num, Raymond.

• Vagiliai aplankė gąsdino 
stotį adresu 7553 South Halstcd 
Street, ir pasivogė $90. Stotis 
priklauso vienam Joseph Marti
nui.

• Vakar Chicagoj buvo ati
darytos dvi įdomios naujų bal
dų parodos. V^ena vyksta Ame
rican Furnlture Mart rūmuose, 
666 Lake Shore Drive, o an'.ra 
Merchend se Mart rūmuose.

Apie Ciceriečių 
Lietuvių Rolę 
Politikoje

Kur Lietuviai Stovi?
CICERO. — Kaip lietuviai 

stovi politikoj ? Prieš miesto 
rinkimus sujunda, ir taip smar
kiai, jog pritrūksta 'vietų, tad 
ir tveriasi naujos- partijos. Riri- 
dmai praėjo ir vėl visi apsnū
do ir taip tas kartojasi per me- 
;ų tnetus. Kodėl neturėti pasto
vaus politiško kliubo. Įtraukti 
atstovybę nuo visų organizaci
jų—tas galima. Tiesa, politikoj 
veikia namų savininkai, bet jų 
yra du kliubai. Ot, tai ir blo
gai. Vieni kitiems prieštarau
ja. Prie to, namų savininkų 
kliubai visuomenės atstovauti 
negali, nes jų yra skirtingi in 
teresai. Kai kurie sako, Kata* 
likų Federacijos 12 skyrius vi
sus atstovauja. Visai ne. Tik 
vien katalikiškas draugijas, bet 
ir tai ne visos priklauso. Vadi
nasi, plačios visuomenės atsto
vybės mes neturim, o ją turėk 
ti labai svarbu.
Kai Kam Smagu, Kad Pešamės

, • ■ , • » • ,

Partijų viršininkams labai 
smagu, kada mes pešamės. Sa
vo menkas. spėkas skaldom, 0 
jie bosauja. Laikas susiprasti, 
bendrinkim 
spėkas.

savo pakrikusias

Ne politikas.

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

T

Paskyrė $15.00 
Auką “Naujienų” 
Namo Fondui

J- ■■ i ‘ ■ . • • • ♦ I
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Kupiškėnai nutarė rengti vaka
rą, gavo naujų narių

Spalių 19 d. jV^ko Kupiškė
nų Kultūros Draugijos mėnesi
nis susirinkimas A. ir V. Zabu- 
kų bule, 1635 So. 49 Ct., Cice- 
roj. Narių atsilankė skaitl’ngai. 
Susirinkimo tiksiąs pasitarti ir 
nustatyti užstojusio sezono vei
kimą.

Tad šiuo draugijos reikalu 
džiugiausiai ir diskustiota. Nu; 
tarta’ : surengti keletą linksmų' 
vakarėlių, ir
kaimynai atsilankę galės susi
pažinti ir pasilinksm’nti. Visi 
narį^L šiam sumanymui prita
pę Mitai visi yieiiingai dirbsim, 
darbas bus nesunkus ir pelnin- 
gas. - '

Mirusių narių reikalas
Kupiškėnų Kultūros Draugi

jos turtą mes sunaudojam vien 
tik kultūriniams ir labdarybės 
reikalams, o nariams tik mirus 
suteikiam 5 dolerių vertės gėlių 
bukietą. Nuo šio* susirinkimo 
gėlės bus suteikiamos miru
siam nariui už 1,0 dolerių, nes 
visi nariai vienbalsiai taip nu
tarė.

Mirtis Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos narius labai retai lan
ko. Jau 5 metus draugija gy
vuoja, o išsiskyrė iš musų tar
po tik vienas narys. Kupiškė
nai . dar jauni ir gana tvirti 
žmonės. i

/ ■. t •. n. .

Auka “Naujienoms” .
- ’• . '-f

Antras svarbus nutarimas, tai 
prisidėti su auka pagražinimui 
“Naujienų” namo. Kupiškėnai 
jaučiasi, kad jų Reikalas remti 
ir gražinti “Nfdujiėhų^ nanfą, 
nes jie turi šimtus reikalų su 
“Naujienomis įr smagu bus už
eiti, kada šios kilnios įstaigos 
namas bus gražiai padabintas.

Kupiškėnai vienbalsiai pasky
rė $15 ir atiką “Naujienoms” 
priduos Mrs. P. BalchunaV

Prie draugijos prisirašė nau
ji nariai; Jonas DokUs ir Pauli
na Tamoliuntengt Abu vienbal
siai priimti. Reikia, Kupiškėnu 
šeima didėja. :Po susirink’mo 
p-ia Zabukienė ^vistts pavaiš'no 
SU^ sėndvičiais iy arbatėle, už 
ką Uties jai esame didžiai dekin- 
gi.J-P. B.

fieldiečiai kivečiami dalyvauti.
Šis mitingas yra rengiamas 

prezidento Roosevelto kandida
tūros naudai. Mitingas bus 
trumpas, kad visi; kurie nori, 
galėtų nuvykti į masinį mitin
gą Stadione, kur 
ras La Guardia. 
susirinkti anksti.

kalbes majo-
Prašom visų

nemokama.

Nepatingėkite At
vykti Pas Žagarės 
Piliečius
Jie Rengia Kaimiečių Vakarą

Jau ir žagariečių kliubas yra 
pasirengęs prie savo pirmo pa
rengimo, kuris įvyks ateinantį 
šeštadienį, lapkr. 2 d., Brighton 
Parko p. Radauskų svetainėj.

šiame žagariečių vakarėlyj 
bus daug įvairumo ir visokių 
dovanų publikai. Prie to, mu
zika irgi, kaip visados, taip ir 
šį kartą šauniai gros. Galima 
bus smagiai pasišokti, paulia- 
voti ir draugiškai bei linksmai 
laiką praleisti. O laimingieji 
turės progos 'vertingų dovanė
lių įsigyti.

Įžanga maža, tik 2'5 centu- 
kai. Taigi, nepatingėkite atkiū
tinti pas Žagarės piliečius 
parengimą. R.

Publika Sugrįžo.
Kad nfusų publika tikrai į- 

vertina šio choro gerąjį darbą, 
buvo matyt vien tik pažvelgus 
į Sokol salę: pilnutėlė. Tie, 
kurie atvdžiau seka lietuvišku- c 
jų organizacijų veiklą jau yra 
įpratę laukti, kad daug sėdy
nių lieka tuščių kada kuris 
nors veikalas yra pakartoja
mas. “Pirmyn” choro kreditui 
tenka pažymėti ir tas faktas, 
kad sekmadienio publikos di
džiuma buvo ta pati, kuri ma
tė “Blossom Time” pirmu kar
tu.

Sekmadienio pastatymas tu
rėjo tą patį ąrtistų ir solistų 
sąstatą su dviem išimtimi. 
Svarbioje Bellabrunos rolėje, 
šį kartą buvo Genevievc Gied
raitienė. Premjeroje tą rolę tu
rėjo Anelė Steponavičienė, da
bai’ sveikstanti iš po sunkios 
operacijos.

Giedraitienės debiutas.
Jei musų atmintis nesuklum

pa, šis buvo pirmasis p. Gied
raitienės pasirodymas su Pir- 
myniečiais. Ir nei viena pusė 
nebuvo apvilta. P-ia Giedrai
tienė yra jau ne naujokė Chi-

mėgėjai ją ir jos balsą pažįsta 
gerai. Ir dainininkė savo pub
likos nesuvylė. Kaip dainavi
me taip ir vaidyboje ji tiesiog

rolėje 
Bruno

1,^ .....H Į ■ , -.R. ' || |, .

Pirkite tose krautuvėse, kų 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

i JU 
š.

Detektyvo Novotny 
buvo gabus komikas 
Bruk n i s. Jis turėjo trumpą ro
lę, bet ją pilnai ir mikliai iš-

• Po ginčo su žmona chloro
formu abndė nusinuodyti 23 
metų plieno dirbtuvės darbinin
kas, Robert White. Pasveiks. 
VVhite’ai gyvena adresu 138 W.

• Du maskuoti ir ašutuvais 
apsiginklavę banditai appėšė 
Maywood Golfo kl ubą, adresu 
Madison ir Mannheim Road. 
Pasigrobė $200.

ūkininko John lleemstra ukyj 
sudegė klojimas. Ugnyj žuvo ir 
vienas arklys. Nuostoliai buvo 
gana dideli.

• Bemedžiodamas East Loon 
Lake apylinkėj, 22 kalibro šau
tuvu pasišovė bedžiotojas Ro- 
bert R. Ęrown, nuo 1151 Adams 
Street, Chicagoj.

• 15,000 žmonių akyvaizdoj 
buvo pašventinti nauji valdžios 
pavyzdiniai namai, “Ida B. 
Wells Homes”, skiriami išimti
nai negrams. Jie randasi prie 
38th ir Vernon avenue. Projek
tas apima 1,662 butus ir kaina
vo apie 9 milionus dolerių.

Gražiai Palaidojo
Gruzdieti Vincą
Sabaliauska
Buvo Geras Pažangus žmogus

“Amerika Turi 
Didžiausi Laivyną 
Pasaulyj”

“Kraštas saugus, kol USA 
valdo vandenynus”

šeštadienį ir vakar Chicagoj 
įvyko Laivyno dienos iškilmės, 
kuriose dalyvavo buvęs chica- 
gietis, dabar laivyno sekreto
rius, Col. Frank Knox.

Jisai pareiškė, kad ši šalis da
bar turi didžiausį karo laivyną 
pasaulyj įr kad netrukus jis bus 
beveik dvigubai didesnis, negu 
dabar yra. Knox pridūrė, kad 
Amerika tol bus saugi, kol ji 
valdys vandenynus — ir Atlan
tą ir Pacifiką.

Jie Nori 
Kariauti

... . -
Policija ieško dviejų berniu

kų, kurie užvakar pabėgo iš na
mų ir Išvyko į Texas valstiją 
ten į karitiomenę > įStoti. Pasi
ėmė su savim ir pluoštą senų 
ginklų, kurie buvo jų namuo
se. Berniukai yra 15 metų 
George Serios, 2956 North Hal
sted Street, ir 16 
Mendelhall, nuo 
avenue.

metų Edward
3050 Wilton

Apie kitus artistus ir jų darj 
bą “Blossom Time” galima 
trumpai pasakyti, kad jie did
žiumoje ne tik atlaikė, bet vie
tomis gal ir paugdė reputaci
ją įgytą pavasarį. Adolph Cas- 
per buvo realus Šubertas. Jei 
balsu nesulygo tokiam Algir
dui Braziui (Baronas Franz 
Schoberis) tai vaidyboje nega
lėjo- būti pralenkiamas. O Bra
zis tai Brazis. Jis turi gražų 
balsą ir šių žodžių rašytojas 
galėtų jo klausyti kasdien ir 
neatsibostų. Ir aktorius yra jis 
labai geras.

Pakilusi nuotaika
Ona Skeveriutė, kaipo mo

teris, kurią Šubertas myli, bet 
Brazis—Schoberis laimi, savo 
rolę geriau negu vykusiai iš
pildė. Iš kitų svarbesnėse rolė
se atskiro minėjimo vertas Jo
nas Dambrauskas Ciprijono 
Kranzo rolėje. Kiti mažesnėse 
rolėse, o jų buvo apie dvide
šimt, “Pirmyn” choro nariai, 
savo užduotis išpildė pakilu
sioje nuotaikoje. Jei kur pasi
taikė koks menkutis, jei tai 
ghlima pavadinti, įsišokimas, 
tai jis įvyko *gal iš perdidelio 
bandymo pasiekti efektų.

Choro sudainavimas, 'kaip ir 
visados—puikus. O tai, žino
ma, yra Kazio Steponavičiaus

Praėjusį penktadienį, spalių 
25 d., plačiai žinomas brighton- 
parkietis Sabaliauskas buvo pa
laidotas, Liet. Tautiškuose kapi
nėse. Jo laidotuvėmis rūpinosi 
broliai Pranas ir Petras ir duk
terys Kostancija ir Irena.

Velionis Sabaliauskas buvo 
pažangus žmogus. Tiesa, jis 
nepriklausė prie lietuviškų drau
gijų, bet šiaip mėgo su lietu
viais dalyvauti ir lankydavo lie
tuvių parengimus. Taip pat 
skaitė laikraščius ir su visais 
gražiai sugyveno. Neužmiršda
vo ir Lietuvoj gyvenančių savo 
giminių, ypač brolio Liudviko.

Buvo Dar Ne Senas
Tadgi, nors dar ne senatvė 

buvo ir dar ne laika.s mirti, bet 
Vincas turėjo išsiskirti ir jo 
gyvenimo kelias Jau baigtas.

Tebūna tau, nrčfas parapijo
ne, lengva šios šalies žemelė.

R. Š.

neginčijamas nuopelnas.
. Vyks į Detroitą.

Teko patirti, kad Lapkričio 
10 d. “Pirmyn” su “Blossom 
Time” vyksta į Detroitą. Mes 
galime tiek pasakyti, kad det- 
roitiečių lietuvių laukia didelė 
lietuviško meno šventė. J. P.




