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Užsieniai kreipia didelio dėmesio 
į naują prezidentą

F. D. Rooseveltas, sakydamas 
paskutinę rinkiminę kalbą, ke
lis kartus pabrėžė, jog reika
linga viso krašto vienybe, jei
gu norima laimingai išgyventi 
artėjančias pavojingas valan
das.

Wendell Willkie, kalbėdamas 
paskutinį kartą New Yorke, pa
brėžė tą patį.

Abu kandidatai supranta, kad 
gyvename labai neramius laikus 
ir Amerika gali išeiti nesusilp- 
nėjus tiktai tuo atveju, jeigu 
visi jos gyventojai glaudžiai 
bendradarbiaus.

Abu kandidatai skelbė, kad 
jie nesiųs Amerikos jaunimo į 
Europos kovos laukus ir abu 
yra 
abu 
gali 
rą.
Įėję

nusistatę prieš karą. Bet 
žino, kad Amerika karan 
būti įvelta ir prieš jų no- 
Europos diktatoriai, įsiga- 
Europoje, gali panorėti ir

Amerikos žemynuose įsistiprin
ti. Tada Amerika eis karan, 
nors kandidatas į prezidentus 
karo ir nenorėtų.

Suvienytos Amerikos valsty
bės gali išvengti karo tiktai tuo 
atveju, jeign^diktatoriai bus įsi
tikinę, jog ji yra pakankamai 
stipri ir gerai ginkluota, jeigu

pačioje Amerikos visuomenėje 
bus noras atsispirti diktatūros 
režimui.

Rooseveltas suprato vienybės 
reikalingumą ir savo kabinetan 
pasikvietė toliau matančius res
publikonus. Jis jiems davė svar
bias ministerijas ir tuo labai 
sustiprino Jungtinių Valstybių 
pozicijas.

Rooseveltas ir Willkie numa
tė, kad ir ateičiai yra reikalin
ga visuomenės sluoksnhj ben
dradarbiavimas. Jis yra reika
lingas krašto apsaugai sustip
rinti, kariuomenei apmokyti ir 
karo medžiagai pasigaminti.

Užsienio valstybės su dideliu 
atydumu seka rinkimų rezuįta* 
tus. Tvirtinama, kad Europos 
diktatoriai net kai kurias karo 
operacijas sulaikė kol paaiškės 
kas bus nauju prezidentu.

Hitleris ir Mussolini žino, 
kad’ jiems bus labai sunku lai
mėti karas, jeigu prezidentūroj 
pasiliks Rooseveltas. Ligi šiam 
metui jis nepripažino karo jė
ga užimtų kraštų. Jeigu Bal
tuose rūmuose atsisės kitas 
žmogus, tadą diktatoriai dės 
pastangas sau garantuoti jau 
užimtus kraštus.

Italų lėktuvai su 
britų spalvom

Rooseveltų šeima 
balsuoja
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LA M
Italams nesiseka 

kariauti
ROMA, Italija, lapkr. 5 d. — 

Italų karo vadovybė skelbia, 
kad jų kariuomenės jėgos ne
gali stumtis pirmyn pakanka
mai greitai, nes Graikijoj nėra 
tinkamų kelių. Epiro- provinci
joj iŠ viso nėra jokių kelių, ku
riais ga-ėtų naudotis mekani- 
zuota kariuomenė. Yra nuo se
novės užsilikę kalnų takeliai,’ 
kuriais galima tiktai asilais jo
dinėti, bet ne motorizuotą divi
ziją pasiųsti.

Antra nenumatyta nesisęki- 
mų priežastis tai blogas oras. 
Visą laiką lyja, upeliai patvino 
ir visus kelius išnešė. Italų ka
ro- vadovybė taip pat nenuma
tė tokio stipraus graikų kariuo
menės pasipriešinimo.

Italai bombarduoja 
jugoslavus

p-iėzi (lentas Krankliu Delano Roosevelt su Henry /v. vVailace, demokratų kandidatu į vice-prczidentus. 
Nepilni, bet apytikriai rezultatai rodo, kad Rooseveltas laimėjo, palikdamas pirmu J. V. prezidentu, ku
ris buvo išrinktas trims terminams Baltajam Name- -v.
#' v-?-’ *’* > '■ ’•‘;i ' :■ J • .

Rusai 7|S||®įįį^ V E Eftu S10 S N A U JI E NO s
prezidento rinkiniais

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 5 
d. — Graikų vyriausybė pra
neša, kad italai dažo savo lėk
tuvus britų spalvomis. Vakar 
vienas britų spalvomis dažytas 
lėktuvas skraidė Graikijos pa
dangėse. Priešlėktuvinės pa
trankos nešaudė į jį, nes ma
nė, kad tai buvo tikras britų 
lėktuvas. Vėliau lėktuvas nu
sileido gana žemai ir išmetė dvi 
bombas į civilinių gyventojų ra
joną. Lėktuvas vėliau nuskrido 
į Italiją.

Karo vadovybei pavyko išaiš
kinti, jog minėtu laikotarpiu 
joks britų lėktuvas neskraidė 
Atėnuose. Karo pradžioje italai 
savo lėktuvus dažė graikų spal
vomis, o dabar vartoja britų 
lėktuvų spalvas.

HYDE PARK, N. Y., lapkr.
5 d. — Amerikos prezidentas, j 
savo žmonos ir motinos lydi
mas, atvyko balsuoti 12:20. Vie
na Hyde Park šeimininkė, ku
ri buvo vietinės balsavimo ko
misijos pirmininkė, paprašė 
prezidentą atlikti reikalingus 
formalumus ir liepė prezidentui 
pasirašyti nu rody ton vieton. 
Kol prezidentas padėjo reikalin
gus kryžiukus ir uždare voką, 
praėjo tiktai minutė laiko.

Roosevelto žmona, kuri vi
siems žinoma kaip Mrs. Elea- 
nor, buvo užregistruota Mrs. 
Anna E. Roosevelt. Prezidentas, 
išeidamas iš rinkimų vietos, pa
prašė komisiją pranešti jam 
trinkimų davinius, kaip tiktai 
balsai bus suskaityti.

MASKVA, Rusija, lapkr. 5 d. 
— Maskvos .laikraščiai sako, 
kad Amerikos prezidento rinki
mai vyksta labai blogoje at
mosferoje. Turtuoliai perka bal
sus. ir kreipia rinkimus nori-, 
mon pusėn. komunistų laikraš
čiai nekritikuoja Roosevelto, bet 
primena, kad Willkie- yra dide
lių pramonininkų ; atstovas ir 
turi labai -artinau ryšių su ban
kininkais Morganais.

Rusų laikraščiai kritikuoja 
Norman Thoinas poziciją ir tik
tai vienu sakiniu užsimena apie 
Brovvderio kandidatūrą. Laik
raščiai paminėjo, kad Browder 
yra- komunistų kandidatas j 
prezidentus ir daugiau nieko.

Jugoslavai atmetė 
“ašies” reikalavimus

GRAIKAI SMARKIAI KERTA ITALAMS
Graikai apsupo 

30,000 italų
Asilas nugali tanką

— Britų admiralitetas praneša, kad jų karo jėgos paskan
dino du italų submarinus netoli Tanger zonos, prie Afrikos pa- 
ktĮiščių. j

— Sao Paolo mieste, Brazilijoj, padegtas italų konsulatas. 
Sudegė visi dokumentai.

... — Pandil Nehru, Gandhi padėjėjas, nuteistas 4 metams 
kalėti dėl propagandos, kenkiančios britų karo pajėgumui.

— Šalčio banga kenkia visiems Paryžiaus gyventojams, nes 
visai nėra anglių ir nesimato galimybių jiems įgyti. Maisto 
stoka labai jaučiama.

— Italų lėktuvai bombardavo Atėnus, Pirėjaus uostą ir 
tus graikų miestus.

— Italų lėktuvai užmušė 9 jugoslavus, kai bombardavo 
tolį miestą, Jugoslavijos teritorijoj.

— Bukarešte tvirtinama, kad vyksta derybos tarp Rusijos 
ir Vokietijos valstybės vyrų. Manoma, kad deryboms užbaigti 
Molotovas išvyks į Vieną. Derybose sprendžiami 
kalai. Bus paliesta ir Dardanelų klausimas.

— Šanchajuj, japonų kvartale, nepažįstamas 
šovė japonų kariuomenės karininką.

— Netoli Azorų salų paskandintas prekybinis 
Megie. Manoma, kad žuvo 10 jurininkų.

— Fašistiška ispanų spauda skelbia, kad rinkimus laimė
siąs Rooseveltas, nors jiems tai ir labai nepatinka.

— Bolivijos prekybinis lėktuvas žuvo audroje. Manoma, 
jog užsimušė 13 Žmonių.

ki-

BI-

Balkanų rei-

žmcgus nu

švedu laivasv

na progali’Ągenįura skelbia, kad 
vokiečiai areštavo 26 ginkluo
tus vyrus ir olandiškų nacių 
centro langai buvo išdaužyti.

BITOLI, Jugoslavija, lapkr. 
5 d. — Trys italų karo lėk
tuvai šiandien perskrido Jugo
slavijos sieną ir bombardavo 
mažą Bitolį miestelį. Italų lėk
tuvai išmetė 19 bombų. Užmu
šė 2 asmenis ir penkis smar
kiai sužeidė. Sugriovė daugelį 
^ąmų. 12 humbų in&rito 
Ii geležinkelio stoties, 2 
bos visai nesprogo.

Jugoslavijos ministerių
netas susirinko posėdžiui. Mi- 
nisteriai nori išaiškinti ar ita
lų lakūnai bombardavo pasienio 
miestelį per neapsižiūrėjimą, ar 
jie sąmoningai provokuoja ju
goslavus, kad vėliau turėtų pro
gos užpulti.

neto- 
bom-

kabi-

Daugelis balsavo 
iš ryto

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 
d. — Graikų kariuomenė užėmė 
naujas pozicijas Albanijoj. Da
bar Korica miestelis yra visiš
kai atkirstas ir graikų kariuo
menė apsupo 30,000 italų ka
riuomenės. Naujai užimtose 
aukštumose graikai jau atga
beno artileriją ir apšaudo pa
čią Koricą.

Graikų kariuomenės vadovy
bė mano, jog apsuptieji italai 
netrukus turės pasiduoti^, nes 
jie jau negauna jokios paramos 
iš kitų italų bazių. Italai išme
tė maisto lėktuvais, bet lėk
tuvais jie negalės pristatyti rei
kalingo maisto ir karo medžia
gos visai apsuptai kariuome
nei.

D

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 5 
d. — Karo vadovybė praneša, 
kad graikų artilerija, asilais ne
šiojama kalnagūbriais, prieina | 
prie tokių pozicijų, kurių ita-1 
lų tankai ir motorizuotos arti
lerijos dalys negali pasiekti. 
Labai daug graikams padeda 
lėktuvai, kurie bendradarbiau
ja su sausumos kariuomene. 
Jeigu britai laiku sugebės pri
statyti reikalingą orlaivių ir ar
tilerijos skaičių, graikai tikisi 
suduoti italams labai smarkų 
smūgį.

Graikai paėmė nelaisvėn ke
lis šimtus italų kareivių, daug 
mortarų, kulkosvaidžių ir kitos

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
5 d. — Lordas Halifaksas, An
glijos užsienio reikalų ministe
ris, kalbėdamas lordų rūmuose, 
pareiškė, kad Jugoslavijos vy
riausybė atmetė kai kuriuos 
“ašies” valstybių reikalavimus. 
Halifaksas pareiškė viltį, kad 
Jugoslavijos vyriausybė atme- 
sianti visus reikalavimus, ku
rie kęsinsis į valstybės suve
renumą.

Priminė lordų rūmams, jog 
Bulgarijos karalius prižadėjo 
ginti savo krašto nepriklauso
mybę ir dabartinė Francuzijos 
vyriausybė atsisakė priimti vo
kiečių reikalavimą skelbti karą' 

| Anglijai.

polį. Angiai išmėtė bombas ne 
vien tiktai geležies fabrikuose, 
bet sugriovė Napolio elektros 
stotį, padegė benzino atsargas 
ir išardė susisiekimą geležinke-; 
liu. Napolio geležinkelio stotis * 
sugriauta. Britų lėktuvai vakar! 
pirmą kartą inspektavo Romos 
apylinkes. Romoje aliarmas tę-, 
sėsi dvi valandas.

Olandai maištauja
HAGA, Olandija, lapkr. 5 d. 

■ — Vokiečių informacinė agen
tūra skelbia, kad praeitą penk- 

i tadienį ir šeštadienį Olandijoj 
įvyko kelios “mažos” maišto 
scenos. Kovos vyko tarp uni
formuotų ir kariškai muštruo- 
jamų olandų nacių ir papras
tų piliečių.

Vokiečiai stengiasi suorgani-TERRE HAUTE, Jnd., lapkr.
5 d. — Wabash~ upės pakraš- zuoįf ištikimų olandiečių bu
čiuose vyriausybė steigia kalė- rjus> bet Olandijos gyventojai 
jimą, kuris bus be sienų. Jame j(J neIcenčia labjau negu pačių 
mano laikyti tuos nusikaltėlius, vokiečių. Vokiškų nacių paka- 
kurie nepadarė jokio didelio nu- likus olandiečiai muša kiekvie-
sikaltimo ir deda pastangas pa
sitaisyti.
"Kiekvienas kalinys privalės 

dirbti tokį darbą, kuris jam la
biau patinka. Jis bus laisvas, 

mortarų, kulkosvaidžių ir kitos | LONDONAS, Anglija, lapkr. Bus uždaromi tiktai labai maiš- 
karo medžiagos. Italai bijo grai- ’ 5 d. — Anglų karo vadovybe tingi kaliniai. Kaliniai turės la- 
kųi kai šie 
kovon.

Anglai bombardavo
Napalį

... . .. "

leidžiasi durtuvų skelbia, kad jų karo lėktuvai bai didelę skaityklą, galės bu- 
antrą kartą bombardavo Na-1 ti ore ir dirbti laukuose.

Į4ORHŠI
Didelis debesuotumas.
Saulė teką 6:28 v. r., leid

žiasi 4:49 v. v.

NEW YORK, N. Y., lapkr.
d. — Keliose valstybėse bu

vo stiprus lietus ir šiek tiek 
sutrukdyti rinkimai. Manoma, 
kad lietus sumažino balsuotoju 
skaičių. Gyventojai, kuriems 
reikėjo toliau vykti j rinkimų 
vietas, nenorėjo sušlapti ir rin
kimuose nedalyvavo. Vis dėlto 
spėjama, kad rinkimuose daly
vaus daugiau negu 50 milijonų 
balsuotojų.

Pastebėta, kad šiuose rinki
muose labai didelis žmonių skai
čius balsavo pirmomis ryto va
landomis. Paprastai daugelis 
mėgsta balsuoti po pietų, pas
kutinėmis rinkimų valandomis, 
bet šiuose rinkimuose dauge
lis

5

balsavo iš ryto.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
5 d. — Karo vadovybė paskel
bė, kad karo departamentas nu
tarė įsigyti pusę milijono akrų 
žemės naujai šaukiamiems ka
reiviams apmokyti. Karo depar
tamentas jau kreipėsi į agri
kultūros departamentą, kad 
Oklahoma, Massachusetts, Tex- 
as ir Georgia valstybėse jiems 
butų paskirti dideli žemės plo
tai, kur kareiviai galės 
reikalingus pratimus.

Georgia valstybėje 
įsteigti laukus, kuriuose
viai bus mokomi priešlėktuvi
nes patrankas vartoti.

daryti

mano 
karei-

ANGLAI TURI VILTIES LAIMĖTI
Ruošiasi ilgai 

kariauti
Vokiečiai užmušė 

14,000 anglų
LONDONAS, Anglija, lapkr. 
d. — Winston Churchill, An

glijos ministeris pirmininkas, 
pareiškė, kad Anglija, sunaiki
nusi vokiečių invazijos planus, 
laimėjo pirmą didžiausią mušt 
Dabar Anglija gavo naujas ka
ro bazes Graikijos salose ir 
ruošiasi kariauti, jeigu tai bus 
reikalinga, ištisus 1944 metus.

Churchill perspėjo anglus, 
kad pavojus dar nepraėjęs ir 
galima laukti labai smarkių 
smūgių. Ateinančiais metais 
vokiečiai ir italai pastiprins 
submarinų karą, bet britai pa
siruoš tinkamai atsispirti.

Churchill mano, jog pasiseks 
sumušti italus Adriatikos juroj.

5
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

5 d. — Churchill pareiškė, kad 
nuo karo pradžios vokiečiai už
mušė 14,000 anglų ir 20,000 su
žeidė. 
Londono 
penktadaliai sužeistųjų ir už
muštųjų yra londoniečiai.

Vokiečiams pasisekė užmušti 
tiktai 300 - kareivių ir sužeisti 
tiktai 500. Anglijos karo jėgos 
beveik visai nenukentėjo. Vo
kiečiai tuo tarpu neteko 10 la
kūnų vietoj vieno žuvusio an
glų aviatoriaus. Lygindamas 
italų kariuomenės nuostolius, 
Churchill pasakė, kad už kiek
vieną žuvusį britų kareivį, žu
vo 20 italų.

Labiausiai nAkentejo
gyventojai. > Keturi
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Dede Amerikonas
Bronė M—te

VWI«I IISJCATV. 
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(Tęsinys)
Juozas norėjo dar pasikalbė

ti su tuo nelaiminguoju seno, 
liu ir sužinoti daugiau apie taip 
sunkų ir vargingą dvarų kume
čių gyvenimų, Ąpžvegęs visą 
garlaivio pąvjriįų, bet to savo 
senelio niekur nematė. Jisai su
prato, kad jo senelis, tupi būti, 
įėjo į garlaivio kajutę. Niisilep 
do žemyn ir garlaivio kajutės 
kamputyje pamatė sėdint savo 
neląiinmgąjį senelį ir .šsivynio
jusį iš ryšulėlio kažką valgantį. 
Tasai jo maistas buvo labai pa
našus į duoną, bet pasakyti kad 
senc.is valgė duona, nebuvo ga
lima. Firmą kartą Juozas savo 
gyvenime matė tokį valgį, ku
ris vis tik vadmosi duona.

— Skanaus apetito, seneli, — 
pasakė Juozas.

--Ačiū, aęiu, — gerasis 
nąiti, — atsakė senelis.

—Sakyk, seneli, ką čia 
skaniai valgai.

—Pusryčius, 1 onąl, 
anksti išėjau, tai marti 
skubo pąšildyti viralo ir 
duonos šmotelį.

— Sakyk, seneli, kodėl **7 1
duona tokia savotiška. ’ 
kartą savo gyvenime matau tO-

pQ-

laip

matai 
nesu- 
įdčjo

jūsų

gome, bet musų duona tai visai 
kitonišką.

— Matai, ponaiti, jūsų duona 
grynų rugių, o musų — ku
mečių, tai tiktai maža dalis 
grynų rugių. Jeigu mes valgy- 
tumėm grynų rugių duonų, ta. 
tiktai vienam metų trečiadalim 
tokios duopos užtektumėm, o 
du treciadalįus turėtumėm bu-

senelis.
—O, ką jus dedate į rugius,

— paklausė Juozas.
-------yf--------—

DR. K. NURKAT
Kviečia jun<i$ prisiripkti gerus 
akinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Kraupiyč Sų Mėlynu Frontu 
344M) Ho. Halsted Street 

TeL Yards gl51

Tasai klausimas Juozui bu
vo ypatingai įdomus, nes jisii 
žinojo, kad duoną galima kepti 
tiktai iš ruginių miltų, kad į ją 
galima butų dėti dar kokių notų 
priemaišų jisai visai nežinojo. 
Todėl jam buvo labai įdomų 
sužinoti, iš ko (lar galima kep
ti duoną ir kokių priemaišų ga^ 
hh>U į ją dėti. Senelio valgųniU 
duoną jam padare ypatingą 
blogų įspūdį. Jisai būtinai po 
rėjp tos seneJo duonos be 4 
mažą šmotelį paimti ir parver
ti savo namiškiams parodyt , 
kokią duoną valgo dvaro c|ąr 
buliukai, taip vadinami kume
čiai.

—Senoli, duok man parūgas 
J savo duonos, noriu sužinok. 
Koks jos skonis.

—Labui prašau, ponaiti, jei
gu tarpsta tiktai nori,

Juozas atsikando ir pradėjo 
kramti, Pakramtė, pakramtė, 
bet nuryti tai jau jokiu budo 
nepasisękė, nes buvo savotiškas 
ir neragautas skonis, Tiktai da? 
bar jisai suprato, kad darbinin
kai — dvaro kumečiai — gyve
na ypatingai sunkiose sąlygose, 
Gautąjį duonos šmotelį Juozas 
suvyniojo Į švarų popierių ir 
įsidėjo į kišenę. Tų duonų j į* 
sai nopejo parodyti ne tiktai 
savo namiškiams, bet ir nusi« 
vežti į Am.eriką ir parodyti A- 
merikos darbininkams, kokių 
duoną turi valgyti Lietuvos 
darbininkai, Dabar Juozui bu- 
vo visai aišku, kad dvaro dūr
inu inkų — kumečių gyvenimas 
labai sunkus.

—Sakykite, seneli, iš ko ke* 
pate tokių neskanių duonų?

--Matai, ponaitį, daromu 
taip: pavasariais, kuomet žydi 
alksniai, prisirenkame jų žiedų, 
taip vadinamų žirginių, o ru
denimis gilių. Žirginius išdžio
viname, sugrudžiame ir supiki
me i maišus,'tuos maišus su to- 
kiais žirginiųz miltais % turime 
laikyti sausoje Vietoje. Matai, 
jie labai bijo drėgmės. Rudeni
mis prisirenkąme gilių, jas irgi 
gerai išdžioviname, nulupame 
kevalus — žieves, paskiau tuos 
jų branduolius dąr gerai iš
džioviname. Taip išdžiovintus 
pirmiausia susmulkiname tajp 
vadinamuose {liestuose, po to 
jau sumalame girnomis ir gau
name gilių branduolių m Itus, 
Tokios duonos kepimui imame 
vieną trcėiąpą dalį žirginių, tre
čiąją dalį gilių ir tiktai trečią
ją dalį ruginių miltų. Kaip ją

NAUJIENOS, Chicago, UI.

V. JIAUJJĘNŲ-ĄCMP TeJephcitp
PĘĮNVRB, COLO, — Kapitonas HaruJd C. Neely (po 

dešinei) gauna kryžių už pasižymėjimą aviacijoje, ,
i - . • • . . . . . '

tenai maišo, klek ligonio raug? laukti, par paaiškino? kad per 
na, aš to nažinau, nes tai jau 
yra grynai moterų darbas,

—Ar visi Rebirvos dvaro 
darbininkai tokia duona maiti
nasi,

—Kumečiai, vaikelį, lai visi, 
bet jau tokie patikimesni pono 
ir komlsoriaus gauna daugiau 
rugių, jie kartais išsikepa duo< 
ną ir iš grynų rugių, Tikrieji 
kumečiai grynų rugių duoną iš* 
sikepa tiktai didžiosioms švem 
tems, kaip tai: Velykoms, 
ledoms, bet šiaip dar 
darbininkai 
duona.

—Sakyk, 
vaikučiams 
ti duona,

—O kaip tamsta manai, ar jų

dvaru
maitinasi tokia

seneli, ar mažiems 
duodama tokia pa-

 ' Trečiad., lapkričio 6, 1940
vo tokie įpročiai, kad kas tik- vo in Ameriką ir viešiems gy_ 
tai iš Naručiu šeimos būdavo vena gerioj.
Jurbarke, tąi jąu būtinai reikė-

rubežlų laikei eiti naktį įr kad 
arti rubežiaus negalima rūkyti, 
ir kiek gjąjim# snslląiKyti nuo 
garsaus kąlbėjimo ir kosėjimo.

Juozas, išklausęs tokio agen
to paaiškinimo, atsisveikino ir 
išėjo, Jisai jau žinojo, kad gar
laivis iš Jurbarko į gilinę iš- 
plaukia trečią valandų po pietų, 
o dabar buvo tiktai Įg valanda. 
Juozas nuėjo pas savo pažįsta
mų Jurbarko žydelį, nes jau bu-

DR. STRIKOLTS
' Chirurgas 

ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ik| 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Oftep Tel.; YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

- t - —Sakyk, Jozai, kodėl tu tY
davo užeiti ir pas jį. Be to, Juo- čias atvažiavai, kodėl ne ark’’--^®“ *64-- SO- * 
ZU8 turėjo užeiti pas pažįstamą ]įUj jU8 turite doig arkliai.
sąvp žydelį ip dėl to, kad jau j 
daug metų; kaip jisai su tėvais 
ar vienas atvažiuoja į Jurbar
ką, tai žydelis visuomet juo; 
pavaišindavo arbata. Taigi bu
tų buvę ir nemandagu su tokiu' 
geru ir paž^tamu savų kaimy
nu ir meteliu neatsisveikinti 
taip toli išvaduojant,

Nuėjęs pas taip vadinama 
Jurbarko Abelį pailsėti ir lč 
nepamatė, kaip Ąbedo imona 
tuojau jam paruošė ne liktai 
arbatos, bet iv šiokių tokių už
kandžių. Matyti, AbeLene jau 
žinojo, kad Juozas, iš važiuoja į 
Ameriką, todėl ir j.nai noiėjo 
jį pavaisinti, kaip ypatingą sve
čią. Vaišinant šį kartą ne t k 
lai Abelis, bet ir Abelienč buvo 
kartu ir užsiminė apie įvairiu; 
dąlykus ir galų gale Abelis pra
bilo:

—Ui, Jozai, girdėjau, kad tu 
važiuoji į Ameriką| ar nebijai 
taip toli važiuoti. Tenai, sako, 
kad įr gerai, bet nieko pažįs
tamų nėra, bus sunku.

—lYlalai, Abelį, — sako Juo
zus, — daugel kas važiuoja, jie 
irgi neturi nė jau taip daug pa
žįstamų įr giminių, o vis tiktai 
nuvažiuoja, apsistoja ir gerai 
gyvena. Man tai jau nėra taip 
labai blogai, nes aš turiu tikrą 
savo pusbrolį, pas kurį ir va
žiuoju.

—Ui, kam su pusbroliu, tai 
jau tiems labai gerai. Doig ir 
musų Jurberke žydelių suvažia-

(Bus daugiau)

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

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAI 
THERAPY 

ąud MIDVVIFE 
66.30 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 925g 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienf ir sek
madienį — j Sand 
Dunes, Central av 
Beverly S h o r e s, 

r Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEŽEI/|S
DENTI6TA6

4645 So. Ashland A ve.
> arti 47 Street 

Telefoną* yards ęne
Vąlando^ nuo 9 iki 8 vakare 

Sp^edoj pagal sutarti
—     1 1 —— —-'-".į,,?"';—y——

DR, BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR OHIPURGAR 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272_
KITI JJBTUV1AI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peler T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S, Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ijr nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
2500 Węst 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
1—9 vak yakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tek PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINĮA .2421

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

'.JUlZ r. . .

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
. 4605-07 80. Hermitage Are.

4447 South Fairfield Avenue
v«Mmuw uufaybttr «m

2 koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
vai tai gal jau ir negalėtų su
malti, o kumečių vaikų pilvai 
tai stiprus.

Pagailo Juozui vargšo sene
lio, išėmė iš kišenės tų džiovin
tų sūrį, kurį motina buvo jam 
įdėjusi kelionei, ir atidavė se
neliui. Senelis širdingai padėko
jo sakydamas, Rąd tokį skanų 
sūrį valgęs tiktai tuomet, kuo
met dar gaudavęs iš Ruzuos pi
nigų, bet tie gerieji laikai jau 
kelinti melai, kaip praėjo.

Štai jau ir Jurbarkas, garlai
vis sustriubijo ir keleiviai pra
dėjo rinktis garlaivio denyje, 
nes visi, kurie atvažiavo čionai, 
turi įvairių reikalų. Juozas, at
sisveikinęs su savo nelaimin
guoju seneliu, palinkėjo 
geriausio pasisekimo ir 
savo reikalų atlikinėti.

Jurbarke Juozas turėjo
vienų reikalų: nueiti pas agentų 
ir sužaloti, kada jisai turi at
važiuoti į Jurbarką išvažiavi
mui į Aiucriką. Nuėjęs pas a- 
gentų sužinojo, kad jisai į A-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas i Halsted St.
Valandos nuo JO iki 4, nuo 6 iki 

NedėliomĮs pagal sutartį

LIETUVIAI
8

Klausykite lnun| radi« programų Antradienio te ieitedienio ■0-

M POVILU MALTIMIERU.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Ceptral 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai________
Phone CANAL 6122

DR. S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. G631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Laidotuvių Direktoriai
tiktai

t»“r

Spausdinam

jam 
nuėjo

NAUJIENOS
1739 South Halsted Stres^ 

CHICAGO, ILLINOIS
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

pOCAHONTAS Mine Bun iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.65 
Perkant a tonus ar daugiau. 

j\ąleč Tąx ekstra.
BLACK BANĮ) LUMP .. . ...

Plakatus. bilietus 
BIZNIO KORTELES 
PR.MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

mėnesio 25 dieną. Be to, agen
tas patarė kelionei pasiimti ga
limai daugiau pinigų, reikalin
giausių rūbų ir šiek tiek mais
to. Taipgi paaiškino, kad visus 
daiktus reikia būtinai turėti vie
noje vietoje, t. y. viename ry
šulyje. Bereikalingų daiktų vi-, 
sai neimti, nes jie sunkina ke
lionę ir, be to, reikia prisiminti, 
kad jeigu kaip, tai savo daik
tus reikės persinęšti per rūbe* 
Žiu.

Juozas paklausė dar agento, 
kokio maisto geriausiai pasiim
ti. Agentas paaiškino,, kad ge
riausiai esą pasiimti tokių mai
sto produktų, kurio negreitai 
gendą; rujoto mėsos, džiovin
tų sūrių ir k t, panašių. Agen
tas dąr paaiškino, kad birželio 
nenešiu ^5 dienos rytą ir ne 
vėliau, kaip JO—J2 valandą bu-' 
tinai reikią būti Jurbarke pąs 
jį, taipogi tų pačią dieną reikia 
jam sumokėti priklausanč’us ir 
nedamakėtus pinigus. Ątvąžįą* 
vus į Jurbarką niekur ųcvaikš- 
čioti, bet eiti tiesiai pas jį įr 
jisai nurodysiąs, kur reikės pu

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
4 litu (Mini III IIIIII i 1111111111111

Ofiso Tel. Virginįa 0036
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

x Ofiso Valandos:
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį

J. LIULEVIČIUS /
4348 S. California Avenue Phnne LAFayette 3572

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

I. J. ZOLP
1646 Wesf 46th Street Phone YARds 0781
—“A. . !>!'.'■r-n—r—rr—r—rr— r— " -----------------:------- r- 

S, P, MAŽEIKA YARdsU38
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ ir sūnus
2314 We^t 23rd Place Phone CANai 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęast 108tįi Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 S9, We§tAern Ąyęnųe Phone LAFayette 8024

4-.F1 "A'..m 1 ■!»' ĮJ'.'1!'!"!11. 1 I " " -r— 1 ■' ' ■'

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
68X2 So. We$tęm Ąve, Phone GROvebiU 0W
|4|I0 iSphHi 49fh Cpiirt, Cjęerp Pfronp Cicero

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas gEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDUNSKJ
DANTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Ąntrad., Ketvirtąjį., Penktą^ienJ
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3$50

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Rnom 1230
Ofiso tek CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde Park 3395

vytautas takutis 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877 

Vai. (I—2 dieną ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET

Room 2914 Tel. STAte 7572 
3(49 SO. HALSTEP STREET 

TęL Vjętory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE**
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San Francisco, Cal.
Nepaprasta istorija iš lietuvių 

gyvenimo
Gyvenime pasitaiko tokių da

lykų, kurie skamba tarsi kokia 
pasaka. Apie vienų lokių daly
kų aš čia ir noriu papasakoti. 
Kalbėsiu apie vienos šeimos 
keistą gyvenimą ir jo kompli
kacijas. Pradedu.

Šių metų gegulės mėnesį mi
rė Anelė Koblinienė. Iš Jono 
Koblino patyrėme, jog ji esan
ti pašarvota 24-|oje galvoje. 
Gegužes 21 d. (ji mirė geg 19) 
hūėjau į laidotuvių įstaigą. Iš 
tiesų Anelė Koblinienė guli gra
be lydžiai aprengta. Ant jos už
vilkta šPkiriė suknelė, kurą ji 
buvo pasisiūti misi piieš dveje
tą metų. Ot, rodo i, ji atsikels, 
kad galėtų eiti į balių.

Besidairydamas po kop’yčių, 
pastebėjau Joną Kėbliną. Jis 
priėjo prie grabo ir pradėjo 
garsiai verkti. Tuo pačiu metu 
jis vis kartojo: “Mamyte? Ma
myte?“ Paskui apsikabino ma
ne-ir vis kartojo, kad mainytė 
m rusi. Aš pradėjau jį raminti 
kad neverktų.. Sakau, ašaros 
čia nieko nejagel’ ė^. Tacitu 
pastebėjau, jog jis tik. garsiai 
šaukia, o ašarų jo akyšė nėra..*.

“Kodėl- nepranešei, kad 
motinėlė mirė?”

Kiiip tik tuo metu įėjo į kop
lyčią, Petronė iė Venskienė, ve
lionės duktė. Su ja buvo duk
relė . ir kažkoks nepažįstamas 
vyras. Nepažįstamas vyras at
siklaupė, o Venskienė pasiliko 
stovinti. Buvo matyti, kad ji 
labai susijaudinusi. Ašaros Lė
go per jos veidus ir ji trukčio
jo nuo didelio susijaudinimo 
dėl savo motutės mirties.

Kai kiek aprimo, tai drauge 
su nepažįstamu vyru priėjo 
prie Jono Koblino ir paklausė: 
“Kodėl nepranešei, kad motinė
le mirė?” . \
y y. ,, '■> \ .r. \.j

Kalbėjo angliškai. Koblinas 
prisvilusiai atsakė, kad jis ne
norįs ’ jų matyti. Tatai ir vėl 
pakartojo. Publika sužiuro. 
Koblinas išbalo ir, matyti, yi- 
sdi nekaip tesijąutė. Venskienė 
tuo ;tarpt!; ir;vėl pfabįlp: girdi, 
tų pekddai, kad a£ galėčiau su 
gyva motina pasinią^yti; tu lli- 
kei ją uždaręs ir bijojai, kad 
aš negalėčiau prie jos prieiti.; : 

. Salia; jos' stovėjo bepažįsta-* 
mas v’yras, bet nieko nesakė.

Scena buvo tikrai nejauki.
Laidotuvės

* Gegužės 22 d. įvyko laidotu
vės. Apie 10 vai. ryto Anelė 
Koblinienė buvo išlydėta į šv. 
Kryžiaus kapinės. Laidojama ji 
buvo bažnytinėmis apeigomis.

Kai kunigas baigė savo cere
monijas, tai iš susirinkusių tar-. 
po pasigirdo moteriškas balsas. 
Tai buvo M. Paukštienė, kuri 
pradėjo prakalbą sakyti. Pa
reiškė, jog Anelė Kaminskaitė 
paliko dideliame nuliudm; 
draugą Joną Kobliną, dukterį 
Petronėlę Venskienę ir anūkę, 
o Lietuvoje dukterį Elzbietą, 
sūnų Zigmantą ir anūkus.

Publikoje kilo savot škas su
mišimas: negalėjo suprasti, kas 
čia pasidarė. Visi manė,’ kad 
čia laidojama Anelė Koblinie
nė, o pasirodo, jog tai Anelė 
Kaminskaitė?

Klaikus vaizdas
Baigusi savo kalbą, Paukštie

nė : pakvietė * visus laidotuvių 
dalyvius, kad atsilankytų, į Jo-

----------- ,--- ——

no Koblino namus pietų.
Po laidotuvių nuvykau ir aš 

į kviečiamą vietą. Ten jau bu
vo susirinkę nemažai žmonių. 
Koblinas juos vaišino vynu, 
alum ir kažkokia degtine. Nuo 
tų vaišių daugeliui teko sirgti, 
nes “štofas”, matyti, nekoks 
tebuvo.

Aš pastebėjau, kad Koblinas 
veda žmones iš garažo į stubą, 
o grįžusieji kalba apie Motinos 
Švenčiausios ir Kristaus abroz- 
dus bei šakes. Pagaliau ir man 
atėjo kaleina eiti. Kobl nas pa
prašė į stubą. Be Koblino, ėjo
me triese.

Namų baldai buvo itin gra
žus. Tačiau man labiausiai rū
pėjo pamatyti tuos daiktus, k i- 
rie atkreipė kitų žmonių dėme
sį. Pagaliau J. K. įvedė mus i • 
į mamytės kambarį. Viename 
kampe stovėjo stalas ir du ab- 
rozdai: Motinos švenčiausios 
ir Jėzaus Kristaus. Prie stalo 
buvo ir šakės pastatytos. Aš 
paklausiau Kobliną, ką su to
mis šakėmis daro. Gavau tokį 
atsakymą: girdi, mamytė ligos 
metu visada šakes kambaryje 
laikė; ji sakydavusi, jog tomis 
šakėmis išvysianti dukterį Pet
ronėlę, jeigu tik toji ateisian
ti jos lankyti.

Tai padarė tikrai slegiantį įs
pūdį. Juo labiau, kad visiems 
yra žinoma, jog Koblinas dėjo 
visas pastangas atskirti dukte
rį nuo motinos.

Šiek tiek žinių apie velionę
Velionės mergiška pavardė 

buvo Kaminskaitė. Bet ji ište
kėjo už P. Mačio ir buvo žino
ma kaipo Anelė Mačius.

J Ameriką Anelė atvyko, 
kaip ir visi lietuviai, laimės 
ieškoti 1800 m. Pirmiausia ji 
sustojo Bostone, kur susidrau
gavo su Jonu Balinskiu. Bosto
ną ji apleido ir atvyko į San 
Francisco 1906 m. Kiek pagy
venusi ji nusipirko namą ir 
žemės sklypą. Jonas Balinskas; 
ir Anelė gyveno santaikoje per 
daugelį <■ metų ir liko turtingi 
žmones.

Bet štai 1912 m. iš kažkur 
atvažiavo Jonas Koblinas ir 
apsigyvejao pas Balinskus. Iš 
pradžių vjskas ėjo sklandžiai- 
Jis( nusipirko pianą ir atlieka
mu laiku namiškius palinks^ 
mindavo.

Ilgainiui tarp Koblino ir Ane? 
lės susidarė labai artimi santy
kiai. Kadangi Koblinas buvo 
apsukrus vyras, tai prohibici- 
jai įsigalėjus jis visai neblogai 
vertėsi. Vadinasi, pinigų buvo, 
tad buvo galima linksmai ir 
gyventi.

Anelė 1922 m. atsikvietė iš 
Lietuvos dukterį Petronėlę Ma
čiulę. Po dviejų metų, būtent, 
1924 m. nežinia kur dingo Jo
nas Balinskas. Dėl jo pražuvi
mo buvo paleista visokiausių 
kalbų, bet kalbos kalbomis ir 
pasiliko. Balinskio dingimo 
misterija taip ir liko neišaiš
kinta: kur jis ir kas su juo- pa
sidarė, — niekas to nežino ir 
šiandien.

Liūdnas Petronėlės Mačiulės 
likimas

Petronėlės Mačiulės gyveni
mas motinos namuose pasida
rė nepakenčiamas. Kadangi Jo
nas Koblinas buvo, kaip sako
ma, visas “bosas”, tai’ jis rasi- 
rupino Petronėlę iš namų išvy
ti, o magaryčioms dar nepasi
gailėjo ir pletkų. Ji tiesiog at
sidūrė gatvėje be namų ir be 
pinigų. Buvo priversta prie
glaudos ieškoti imigracijos na
muose. Ilgainiui ji susirado 
darbą ir pradėjo savarankiška’ 
tvarkytis.

Gyvenimas pakrypo į gėrės- 
nę pusę, kai Petronėlė susipa
žino su Antanu Venskum, o po 
kurio laiko už jo ir ištekėjo.

Keistas apiplėšimas

NAUJIENŲ-ACME Telenhotn
CENTERVILLE, UTAH. — Evelyn Sandino, lėktu

vo tarnautoja, kuri skrido netoli nuo čia nukritusiame 
lėktuve.

. • ■ ; - Naujionv-Aemo T“mnnn«n
SALT LAKE CtTY, UTAH. — įgula lėktuvo, kuris 

nukrito ir sudužo kalnuose.

Oi

Jonas Koblinas vis labiau ir gi čekis likęs išmainytas, 
labiau ėmė prasigyventi, Jįs pa- % Kaip ir kokiomis aplinkybo- 
sistatč namą už $11,000. Sako- mis čekis liko išmainytas, tatai, 
ma, kad nemažai pinigų į tą 
namą įdėjusi Anelė Mačius 
alias Koblinienė. Kadangi ji tu
rėjo ir. daugiau pinigų banke, 
tai Jonas prikalbino, kad išim
tų $^0Q0.. Jis sakė, jog su ki
tu irartneriu perkąs “rumiiig

reikia tikėtis, paaiškės bylos 
nagrinėjimo metu. Iš viso atro
do, kad byla bus itin įdomi ir 
iš dalies skandalinga. Jei ge. 
moju nepasiseks ją baigti, tai 
galima tikėtis faierverkų.

Koblinų draugas

čia įvyko labai kėista’s daly/ 
kas: *kai Anele grįžo su 
gaiš iš banko, tai ji liko šaVQ 
darželyje užpti t ta ir ant žemes 
parblokšta. Žinoma, pinigai iš 
jos buvo atimti.

Kalbama, kad apie tą keistą 
apiplėšimą Koblinas policijai 
pranešęs tik po dviejų mėne
sių... Bet kur čia žmogus višų 
kalbų supaisysi.

Koblinas patenka į bėdą
Kaip jau minėjau, gegužės 

19 d. pasimirė Venskienęs mo
tina. Tuo metu jos vyras ligo
ninėje su mirtimi kovojo, štai 
birželio 11 d. jos duktė Olga 
pranešė man, kad Antanas 
Venskus atsiskyrė su šiuo pa
sauliu.

Vadinasi, viena beda dar nė
ra bėda, bet kai dvi ar trys su
sėda, tai ir žmogų suėda.

Birželio 13 d. Antanas Vens
kus liko šv. Kryžiaus kapinėse 
palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis. Venskienė ir jos duk
relė Olga liko be išteklių ir tu
rėjo prašyti pašalpos.

Kiek teko patirti, ji iškėlė, 
bylą Jonui Koblinui, su kuriuo 
gyvenų jos motina Ane ė. Bylą' 
pasiėmė vesti advokatas St-eln-į 
berg’as. Ant visų Koblino nuo
savybių, > kurių vertė siekia 
$15,000, liko uždėtas areštas.

Šakuma, Koblinas norįs visą 
reikalą baigti geruoju ir siu'ą* 
$5,000.

Kalbama byla liko iškelta ly- 
šium «U apdrauda; Esą, motina 
aprašiusi savo apdrąudą iš 
$500 dukteriai. Tačiau apdrau- 
dos Čekio duktė negavusi, bet!

Custer, Mich
Pas Joną Juodaitį šluboje 

buvo užkviestas kalbėti 
komisaras L. Pruseiką iš 
Chicagos.
Vietiniai komunaciai lietu

viai ūkininkai iš literatūros 
kuopos spalių 29 d. parsikvie
tė L. Pruseiką, kad nors kiek 
sustiprintų komunacių pusiau 
sukniubusią dvasią. Buvo nusi-

tainę Scottville, Mieli, minė
toms prakalboms, bet L. U. Z. 
Draugija per susirinkimą spa
lių 27 d. 1940 m. dauguma bal
sų nutarė komunacių kalbėto
jams neduoti svetainės, nors 
iki šiam laikui jie naudojosi 
svetaine.

Kai keli 
bėjo šioje 
iš Rusijos 
tas, tai po

Jievutė buvo gana gražiai 
veidą nusimaliavojus ir su bal
tomis pirštinaibėmis sėdėjo 
pryšakinėje sėdynėje. Ji išrodė 
lyg kokia ponia. Gal užtai ir 
išvadino kitus — ne komunis
tus ubagais ir tarbomis. Gerai, 
kad J ievutė su valdei dviejų vy
rų tarbas su pinigais. Trečią ir 
gavai su tokia tarba, bet be pi
nigų. Tarba, tur. būt, nuo taba
ko buvo ir apsidžiaugei — tik 
su tuščia ir kneibikiu.

Komunistai nori laisvės sve
tainėje, bet ar komunistai ki
tiems duoda laisvę? Visai ne. 
Jų užkariautose šalyse siaučia 
didžiausias despotizmas 
roras.

Laimingi, kad esate 
Šamo pastogėje. Jeigu
mėt Stalino karalystėje, tai gal 
ne vienas būtumėt sušaudyti, 
ar kitaip likviduoti.

0 O o

Apylinkėje Custer, Mieli, že
mės geros ir ūkininkai gini 
gerai gyvuoja. Naujų ukin ūkų 
mažai apsipysena. M i.'s', iečiai, 
matyti, neturi pinigų. Pastaram 
miestelyje randasi šv. Antano 
draugija, kuri gerai laikosi ir 
turi nuosavą svetainę. Taipgi 
v ra ir lietuviškas dušiu *■ v

— ------ ~ Į-^-rT 4—*'-f|

Itel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL,

ir te-

Dedės 
butu-

mėnesiai* atgal kal- 
svetainėje koks tai 

atvažiavęs komunis
tų prakalbų Scott-

kė L. U. Z. Draugijos pirmi- 
mukų L. Marksą ir klausinėjo 
jį, kas per prakalbos įvyko ir 
kokiam tikslui jos buvo su
rengtos. Miesto valdyba (coju- 
cil) parodė, kad jie tokių kal
bėtojų nenori. Pasakė: mes 
duodam jūsų svetainei ap.au-. 
gą ir palengvinimus kas link 
inokesčių, o jus duodat komu
nistams kelti jomarkus.

Komunaciai šioje apylinkėje 
turi gana prastą vardą nuo 
Svetimtaučių. Kitokių komunis
tų kaip lietuviški čionai nėra.

sirinkime komunaciai kėlė ter
mą ir reikalavo, kad jiems bu
tų duota svetainė kaip seniau 
buvo, bet daugumas narių su
prato pavojų dėl svetainės ir 
nedavė. Jei draugams komuna- 
ciams apeitų svetaines labas, 
tai jie ir patys butų atsisakę 
nuo svetainės reikalavimo.

Komunaciai dėjo visas pa
stangas, kad gauti svetainę, o 
jų moterėlės lai atsižymėjo ga
na storažieviškais Šukiais. Ypa
čiai J ieva rėkė net iš j uodus: 
“Ubagai; ubagų tai bos, pijo-

Z1

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBES
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOtATO
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

jrS THRfFTY 
to u&e GypSĮJ

TINTS ANO DYES
p«nnU« ycu can 
r«n«w
Unan*. llnfrarla.
• te. 26 »m,rt 
ab»dM. ••Dtp to 
tint — Bell *•o o o

L. Pruseikos prakalbos i 
jo gana skystos. Susirinko k 
lėtas komunacių, ir tie tik dū
savo tos ūkininkų svetainės. 
Ūkininkai Turėtų būtigdna" at
sargus su penktos kolumnos 
pasekėjais. —Buvęs prakalbose

10c 3 už 25c

AT ALI PRUS AKO NOtlON C0UNTIM

Phone Virginia 9780
T*-*'O e w -•» t- *•

Mykolas ir Elžbieta 
RTTDAUSKA1 

H0I.LYW00B INN Prop. 
Svetainę icnduojam susirink)- 
niams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 ĮVEST 43RD STREET 

Chicąijo. III.

NUOSTABI KNYGA APIE IHSVLJ—DYKAI 
ką iAAju«i knyga inkelta £jnių čtiftulįn ■ 
brinnelnlio kosulio aukoms. PrąAykite 

silpnina—1 
sunku dūsuoti—Jei kosi ir ApiokŠti. Net 

bevilties iAg-.vti. ■ 
atidarė palaimos duris 

ir jums! Nesiųskit p'nl* l 
Nno<tab* knyga visiškai ’ 

kur K.vveni, rafiyk šiandien. |

Tik ką iftAju«i knyua inkelta žinių 
ho! brinnelnlio kosulio aukotus, 
kopijos jei dusulys murdo inieg-ą, 
jei i ........ .1_____ 1 .1 __ _
jei per luotus kankinęsis ir 
Įsigykite knytrą. Ji 
fukst ingiam>—g-’b 
fru Nėra prievolių. 
TY^KA T. Nežiūrint
NACOR 836-K, State Life Bldg., 
Indianapolis, Indiana.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkiniu Rei
kalais Eiti į. tas. Krautuve^ 
luuriM Skelbiasi Ntrjioneea

.................. .......... . . ... .............. ...
Visi Lietuviai

Reikalaują

PLEITį
Ateikite į Phillip’s Deniai Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kainaMASTER WIND0W SHADE CO.
. ■ ’ <•. k/

S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

I 1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Vardas

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Aatnąųjinarne senus , 
pleitus viena .... S1.OO.L 
diena , - I • « • ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY 
2458 WEST 63r<l; STREET 
. ProipeetlUtt , - 

Lietuvis Laboratorijos Technikas 
D. MASKALA

Valandos nuo 10 iki 9,' seredomis 
pagal sutartj. Fleitai. gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dehtistą, '

PAITERN BOOK

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

NAUJIENOS
1739 So .Halstefl St, 
Chicago, HL

Adresas »

Miestas

Valatka i,i i. i, r
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sus už pinigą. Būna balsų vogimų ir kitokių suktybių.
Bet Stalino imperijoje rinkimų visai įnerą. Tenai 

žmones “balsuoja” už kandidatus, kuriuos jiems pakiša 
valdžia. Balsuotojai neturi jokio pasirinkimo. O kur nęrn 
pasirinkimo, tenai balsavimas virsta tuščia komedija.

Amerikos pplitįka tokios “tobulybės” dąr nėra pa
siekusi.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sękmą,dienius. Leidžia Nau
jienų Bendrove, 1739 S. Halsted St.i 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kppiją ....................
Sąyaitei .............................
Mėnesiui ...;................ ........

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metąmą ......   $5.0C
Pusei metų  ................. :..... 2.75
Trims mėnesiams ................. l.*5(
Dviem mėnesiams ..........  1.0G
Vienam mėnesiui ................  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..............................  $8.00
Pusei metų ........     4.00
Trims mėnesiams .............— 2.5C
Pinigus reikią siųsti pašto

Orderiu kartu sū Užsakymu.
% /». ♦ . • f ■ . ' »

Josifai 
vy^ripnoyi^ų, pąąlžą^dą- 

40 §ąyp sų-

Nešvari agitacija: kaip jos išvengti?
/ I

Yra priprasta politinėje kampanijoje vartoti vis.o- 
kias priemones, neišimant ir pačių nešvariausiųjų. Prieš
rinkiminėje kovoje, kuri užvakar pasibaigė, buvo taįp 
pat daug nešvarumų.

Kaip jų išvengti? Kai kurie žmonės taip pasipikti
ną, girdėdami šmeižtus prieš jų remiamą kandidatą, kąd 
jie sakų, įęg^i tuos šmeižtus reikėtų “uždrausti”. Bet tie 
patys žnmnės nepyksta, gal būt, net jaučiasi patenkinti, 
kuomet yra šmeižiama.3 priešingos pusės kandidatas.

Draudimai nieko nepagelbės. Kad rinkimų kova bu
tų švaresnė, turi būti labiau apsišvietę balsuotojai. Kuo
met jie giliaus supras klausimus, dėl kurių eina ginčas 
tarpe priešingų viena kitai partijų, tai melai, prasima
nymai, faktų iškraipymai, atakos prieš asmenis, žaidi
mas minios aistromis ir prietarais negalės jų paveikti. 
Tuomet šitos žemos priemonės išeis iš mados.

Bendrai galima pasakyti, kad juo mažiau yra susi
pratę žmonės, juo daugiau demagogijos vartoja politi
kieriai, kurie nori gauti jų balsus.

Liętpyos vąldovai 
mokina • žmones bpjševikiško 
tąupųino. Liepia jiems poniškai 
nesipuošti, nes, girdi, “drabu
žis gali būti ir nebenąųjas ir 
kaįkur palopytas”, bet gali bū
ti švarus. Krautuvėse, esą, per
daug išėikvojama popieros ir 
kitokių medžiagų, įpakuojant 
pirkinius:

Elektorių kolegija
Iki pat lapkričio 5 dienos, pranašavimuose apie rin

kimus, buvo nuolatos primenama, kad gali būti išrink
tas į prezidentus kandidatas, gavęs mažiau balsų už sa
vo oponentą. Nes balsuotojai renka “elektorius”, kurių 
skaičius kiekvienoje valstijoje yra lygus skaičiui vietų, 
kurias toji valstija turi kongrese (atstovų bute ir sega
te). Kandidatas gali gauti daugumą “elektorių kolegijo
je”;, tupėdamas mužumą žmonių balsų; ; ;•

Taf yra aiški yda Amerikos rinkimų sistemoje. Bet 
niekas iki šiol nedaro rimtų pastangų tą ydą pašalinti. 
Mat, vis nenorima paniekinti seną “tradiciją”, nežiūrint 
to, kad ji jau seniai neteko vertės.

Bet pasiūlant panaikinti elektorių kolęgiją, butų 
pravartu pakeisti visą prezidento rinkimų sistemą. Butų 
patogiau, jeigu prezidentą rinktų ne visi piliečiai, o abeji 
kongreso rūmai, suėję į bendrą posėdi. Kuomet kongre
sas rinktų prezidentą, tai kongresas galėtų jį ir prižiū
rėti. Tuomet nebūtų jokio pavojaus, kad prezidentas elg
sis “diktatoriškai”.

niojąmi į /2—3 įdarus, panau
dojant vienam saldainiui ir 
šviųo pępierį, Jr cejiuliozlnį 
įdarą ip pagaliau dąr popietį- 
Ątro.do, tarytum J;ąžkas ty
čia yra užsiklojęs visa tai 
greičiau /sųriąikįnti ir išajkvo- 
ti.”
Kauniškė “Darbo Lietuva” 

sako, kad ir tarpe atmatų są
šlavynuose žūva daug turto:

“Naudojant įvairias prekes 
ir produktus susjdaro nenąa- 

• žą yisokių atmatų, kurios 
metamos į sąšlavynus! Taip į 
sąšlavynus nueina šimtatūks
tantiniai turtai.”
Laikraštis pataria “suorgani

zuoti atatinkamas dėžes visų 
namų kiemuose”, kur gyvento
jai galėtų įmesti liekanas ipe- 
talo, kaulų, stiklo ir poperio.

“Tas liekanas surinkus”, 
tęsia Kauno oficiozas, “ir sų- 
sortąvus, galima gauti dide
lius naujų žaliavų kieltiųs. 
Šiuo reikalų dūri pasirūpinti 
Vietinės Pramonės Liaudies 
Komisariatas ir pasirūpinti 
reikia greitai.”
Tai buvo parašyta rugsėjo 14 

dieną -— tik už trijų mėnesįų 
po to, kai sovietų raudonoji ar
mija įsiveržė Lietuvon. Ir jau 
Lietuva tapo tajp nualinta, kad 
valdžia ėmė ieškoti žaliavų pra
monei sąšlavynuose!

NEATSIKLAUSĖ JBIMROS

10 prieš 1
Oro kąr.e tarp Anglijos ir Vokietijos, kaip vakar pa

reiškė parlamente Churchillas, vokiečių lakūnų žūva de- 
• šimts prieš vieną anglų lakūną. Anglijos premjeras ofL 

cialiniame pranešime parląmentui nedrįstų sakyti netie-

Vokiečių lakūnų žūva ,daug daugiau, negu anglų, dėl 
keleto priežasčių. Vokiečiai puola, o anglai ginasi. Daug 
vokiečių lėktuvų nukertą anglų zenitinės (priešlėktuvi
nės) kanuolės, kurios saugoja britų krantus, uostus ir 
miestus.

Kaį nacįų lėktuvas nukrinta svetimoje teritorijoje, 
tai jo įgulą arbą užsimuša, arba patenka į priešo rankas. 
Q ą.nglų lakųnąi, kurie nusileidžia parašiutais, kuomet 
lėktuvas būną nušautu savo žemėje nepražūva.

Fagąliąu, aviacijos ekspertai mano, kad anglų lėk
tuvai yrą geresnį, negu vokiečių. Oro mūšiuose anglai 
beyeįk visuomet išgali Hitlerio paukščius.

Anglai dabar jau gali ne tiktai apginti savo terito
riją nuo vokiečių, bet ir sustiprinti savo oro jėgas Vi- 
duriįemio juroje, kur jiems tenka kariauti su Italija.

Kautynėse SU italais anglai, kaip sako Churchillas, 
turį dar mažiau nuostolių, negu su naciais. Fašistų lakū
nų žūva 20 kartų daugiau, negu anglų! Mussoliriio oro 
laivynas yra pasenęs, ir jam, tur būt, labai stinga gaso- 
lino.

Ne pagal Stalino receptą
Maskvos “Pravdos” nuomone, Amerikos rinkiniai į- 

vyko “kraštutinės politinės korupcijos atmosferoje”,į
Korupcija tai*— moralinis supuvimas. Deja, Ameri

kos politikoje korupcijos yjra daug. Ji pasireiškia ir rin
kimuose. Nesusipratę piliečiai dažnai parduoda savo bal

Jėyyflfe — Ta- 
ir

prašių mokyklų yąįkai tokios 
Wgrųųws ųickųomot ųjebųtų 
sugalvoję. Vis«ą-
rioųovičių” vargiai galėtų ištar
ti.

Aišku, kad vįsą šitą “^ygikį-: 
nim” pagąmmb šokinių ir 
mokytojų “vardu” komisaras, 
po kurio kontrole pastatytos. 
Šakių mokyklos. ,

Net Rusijos caras nereikalau
davo iš mokyklų mokinių ir 
mokytojų šitokio vergiško “iš- 
tikimybės” rodyiųoj

Brooklyno bolševikų “f i u re-, 
ris” plusta SLA. prezidentą, F. 
J. Bagočių, prikaišiodamas -jam 
“apgavystę ir šiulerystę”, už 
tai, kad Bagočius lankėsi pas 
prezidentą Rooseveltą Lietuvos 
/reikalais. Bsą,—

“Kokią teisę p. Bagočius" 
turėjo SLA narius atstovauti 
ir už j uob-kalbėti, jų vjsai1 
neatsiklausęs? Ar tai ne nu
merio pirmo apgavystė ir po
litinė šiulerystė?”
Bet kokią teisę turi Binjba 

kišti savo nosį į $LĄ reikalus, 
nebūdamas jo nariu?

PASIAUKOJIMAS MA- 
TUŠKAI RUSIJAI

Pradedant mokslą tarybines 
Lietuvos mokyklose, apie vidu
rį rugsėjo mėnesio, vaikai ir jų 
mokytojai buvo verčiami siųsti 
sveikinimo telegramas “drau
gui Stalinui“. Vienos tokios te
legramos tekstas, pasiųstos iš 
Šakių, skamba taip:

I •

“Viso pasaulio darbo žmo
nių vadui ir mokytojui drg. 

' Stalinui.
“Brangus Josifai Vissario- 

novičiau!
“Mes, Lietuvos Tarybų So

cialistinės Respiihlijcęs šąRnF 
miesto pradžią mokyklų ir 
gimnazijos mokiniai ir mo
kytojai, pradėdami š. ąi< rug
sėjo 16 d. pirmus LTSR mo
kyklos mukalo metus, sveiki-

St. Miščikas-Žiemys.

Teisingas keliąs visuomet 
tikslą pasieks!

ITęsipy?) 
rr . . T . . T . kademiška reakcij las pats ir su L^etuya. I^ie-l 4. • ' . , 7. ■ • F * ' . < savotiška vidaus k<tųvą dąųg pergyvę-,

no, daug kąrių buvo (įąįyta, bų- 
yo pavergto, /suvilio
tą b,učųi 'frąĮąrilRią Jobais ir 
litų/ąis, bri yjsąo^ęjt grįžo prie 

Ir ri- 
ąupipąt yąiųyąą gąla nranaša- 
Y9 
ą;9s Jfųri9-S grupės.

isįyjAŠpatavi- 
mąą ^dlį valstybes reika- 

ypigiavi- 
j^lrią d/ploma-
Vytąąb? Uek 

yąjjąų ųiąms Parišo ųąpadėjo, 
bri yrią(Qą)ąl Ljetirva ątsigavo, 
yjsuųiiąet ji buvo tvirią, kuomet 
ji bąyo Jąįsyą, kųoąiąt jos 
Žąipąi.ą bąlsas ąėbuv9 frjalsu ty- 
jrąpąe, bet įsakymas tjeins, ku
rie 49y$9 i?Fj^ yaįrp.

Jęi n;e žeinąs refor/nęs paža
dėjimas, jei ne žadamos laisvės 
ir visa kita, Lietuva 1918 m- 
nebūtų atsistojus, nebūtų įsten
gus kovoti su tiek galingų prie
šų ir išsilaikyti.

Bet vos pas mus prasidėjo 
ja, prasidėję 

savotišką vidaus kova, kuri nįe- 
' ko gero mums nežadėjo, gi 

Smetonos reakciją galutinai pa
laužė Lietuvos atsparumo pajė
gas ir Lietuva dar kartą atsi
dūrė svetimoje valdžioje, bet ji 
ir vėl atgims, prisikels ir gal 
greičiau, negu visi galvoja.

Nereikia nuleisti rankas ic
■ , . ' į • •

ruoštis naujam nepriklauso
mam gyvenimui, ruoštis, lyg jįąi 
jau .butų įvykęs raktas ir šį 
tikėjimą į Lietuvos prisikėliiųą, 
reikia kuopiačiausiai pasaulyje, 
o |tųQ Jabiau tarp savųjų pa
skleisti.

Gąjįmą pilųai tikutis, jog su
rasime šalininkų dargi tarp tų, 
kurie šiandien pasigėrę džiau
giasi naujais pančiais. Pančiai 
kol kas netvirti, neįsisvėrė, bet 
kuoųiet įsisvers, aprudis, įsi- 
grauš į gyvą kūną, kitą dainą 
ir šie žmonės užgiedos!

Gi visi kartu mes tikslą 
sieksime!

(GALAS)
1940—IX—2d.

pa-

Ręl.ševikai Lietuvoje sųvąĮs-’ 
tybąu? Jjktąi stąiįbąsąjąsjąs 
prąm9ues įmones: kųrįosc dir
ba (Jaugiau kąip 10 dąrbįąbikų 
(jeįgu įmonė vartoja motųri- 
zuotą jėgą) arba daugiau kaip 
ąQ .(JarbmmkU jeigu tokius jė
gų^ pevarjoja). Pramoningoje 
šąjyje tokios pųopės butų nykš
tukai, bet Lietuva jjįi šiųl yra 
zęąiės ųkio krąštąs. MiįžmJška 
dauguma jos įmonių yra visai 
mažytės. Net bolševikai nerado 
galima jas suvalstybinti.

Taigi dabar Lietuvoje yra 
dviejų rųąįų pramonė: naciona
lizuota ir* privatinė. Iš to kyla 
chaosas, kurį bolševikai nežino 
kaip pašalinti. “Darbo Lietuva’’ 
rašo:

“... Lietuvos TSR privati
nės įmonės tebevaidina labai 
didelį vaidmenį, žemės ūky
je, kuris yra vadovaujanti 
liaudies ūkio šaka, valstybi
nės įmonės skęsta privatinių 
įmonių juroje (kooperatinių 
beveik visai nėra). Prekybo
je irgi vyrauja privatinės į- 
monės, išskyrus tiktai kai 
kurias jos šakas. Stipriau 
reiškiasi valstybinės įmokės 
tiktai pramonėje ir transpor
te, nors ir čia labai dąųg 
smulkiųjų privatinių įmo
nių.”
Oficiozas svarsto, kaip čia 

dabar padarius, kaj tas smul
kias privą tin.es įmoąes valdžia 
gajętų prižiūrėti. Bet jisai nu
rodo, kad ir su nacionalizųo- 
tomsioųis įmoiieins dar nėra 
iyąrkos. Sako: s ’ , * i

jiėra, išskiriant Vietinės pra- 
pionės liaudies komisariato 
ja,u duoto darbininkų koini- 
itefaiąs nurodymo. Ne visur 
galipia nustatyti ir atsakin
gąjį įinpncs yedėją, nes dąug 
kur tebevyrauja dualizmas: 
įpionės direktorius ir komi
saras. Tuo tarpu socialistinė
je (! — “N.” Red.) įmonėje 
turi būti aiškus vienvaldišku- 
mo principas.”
Laikraštis reikalauja, kad į- 

inonei vadovautų “vienas atsa
kingas įmonės direktorius, į 
kurio darbą bei įsakymus nei 
partinės nei profesinės organi
zacijos neturi teisės kištis.” 
Paskui jos turi būti po vado
vybe tam tikrų centrų. O kol 
visa tai nesutvarkyta, tai daly* 
kai eina blogai: ;

“Kol neturime aiškių orga- 
mra.cmių formų, sunku kal
bėti apie normalų darbą. Tai

St. Miščikas-Žiemys

Tituos klausimas Rusijoj šiandien
Vis mažiau ir mažiau pasau

lyje kalbama apie tikybos per
sekiojimus Rusijoje, ir savo 
laiku buvo dargi katalikiškoji 
Meįisika daug didesnė tikybos 
priešė, negu pati Rusiją. ✓ ? •

Tiesa, popiežius savo laiku 
buvo vos ne karą paskelbęs Ru
sijai už vieno kito dvasiškio su
šaudymą, kitų laikymą kalėjp 
me, bet tai darė, kiek lietė pa
čius katalikus, lies pravoslavų 
bažnyčios sudaužymas Vatika
no sferose buvo gan linksmai 
priimtas.

Tikybos klausimas Rusijoje 
visą laiką buvo savotiškas ir 
opus daugeliu atvejų dargi ca
rų laikais.

čiais prieš revoliuciją carų rū
muose, ta įtaka visgi nebuvo 
sprendžiama ir vaidino tokią 
pat rųlę, kaip kiti pasiturį 
sluogsniai arti stovį prie carų: 
i ntrigomis, papirkinėj imais, 
grąsinimais ir daugiau nieko.

Tiesa, rusų dvasiškija būda
ma privilegijuota materialiai 
puikiai stovėjo ir lai buvo di
džiausia jos pražūtis, nes pa
tvirkimas, turtų gobšumas, gir-

-------------------------------- ------- - 
nyčios dalį, kuri nutarus pasi
traukti iš politinio fronto, at
kreipė yi^ą depipsį į misijas, t. 
y. nekaltą bąžpyč.os tiesų skel- # 
bnną nesiekdami nei bolševikų 
malonių, nei perdaug nekovo
dama prieš juos, ųes ši kova 
buvo veik neįmanoma.

Bolševikai iš karto paskelbė 
labai griežtą kovą visoms tiky
binėms srovėms ir dažnai ši 
koya virio tiesiog diuliganiš- 
kais išsišokimais, kuriuos, tie
są, cpntfas skaitė daug pavojin- 
gesųiąjs, negu pačios likyfco; 
tiesų skelbimą, nes darytį kau
kimus, ne bpjševikų buvo tiks
las ir centralinė valdžia, kaip 
.ygiai visi sąmoningi komunis
tai, skaitė prasižengimu papras
tą puolimą brutale jėga tikin
čiųjų, jų maldnamių ir t.t., r.e; 
cai Lk sutvirtintų simpatijas ti
kinčiųjų tarpe.

Bet tiesa, iš karto buvo leis
ta gan plačiai varyti visapuse 
antitikybinė agitacija, vadina
mų bedieviškų maskaradų ruo
šimu, relikvijų atidarymu, žo
dine propaganda ir dargi įvai
riomis priekabėmis prie dvasiš
kių. Maža to, kadangi kiekvie
nas seklantizmas neturi nie
kuomet tvirtų papiatų ir daž
niausiai būna savotiškas išsigi
mimas, smulkmeniškumas, 
prieš kurį daug lengviau kovo
ti, bolševikai pradėjo remti dar
gi neoficialiai įvairiausias sek
tas ir tuo pat kartu įrodyti jų 
nesąmoningumą, jų vaikišką ti
kėjimą, jų netvirtus pamatus.

Bet labai klystų tie, kurie 
galvotų, jog bolševikų valdžia 
visai nesirūpino tikyba ir vy
raujančia pravoslavų bažnyčia, 
taip vadinama ideale šaka, ar
ba senąja.

Bolševikai ne tik sekė jos vi
daus gyvenimą dėl grynai sau
gumo sumetimų, bet ir stengč-

Rusijos carai ilgai kovojo 
prieš pravoslavų dvasiški ją, iki 
ją pasikinkė ir privertė taniau-, 
ti sau. Didžiausias nuopelnas 
kovoje tarp carų ir dvasiškių 
tenka Ęetrui Didžiajam, kuris 
galutinai palaužė pravoslaviją 
ir pavertė ją paprasta pasauli
nės valdžios, t. y. carų tarnaite, 
įpareigodamas ją dirbti kartu 
su pasauline valdžia ir savo 
veiksmuose vaduotis ne kažko-, r ... . . ■
kiomis dogmomis, bet valstybes 
interesais.

’ Jis privertė dvasiškiją būti 
vienu iš galingiausių įrankių 
valdžiai ir vyriausiu šnipu, nes 
privertė dvasiškiją išdavinėti 
visas žinias, liečiančias valdžią, 
kurios galėjo būti jai pavojin
gos.

Tokiu budu jTiisų caras prieš

čios klausime to, ko Hitleris, 
siekia šiandien, bet ko visgi ne
pasiekia.

Kuomet pravoslavija virto 
carų slaptosios policijos skyriu
mi Rusijoje, jau ir nuo pir
miau, bet tuo labiau vėliau, 
pradėjo dygti įvairiausios sek
tųs, erezijos ir pačios pravoslą-. 
vijos skelbiamos dogmos nebe
turėjo vienlypumo.

Nors dvasiški jos įtaka buvo 
didelė paskutiniais dešimtine-.

vienodai liečia tiek žemės vi
kio, tiek pramonės, tiek pre
kybos, tiek transporto ir ki
tas valstybines įmones.”
Pats valdžios laikraštis tokių, 

budu pripažįsta, kad normalaus 
darbo nėra nei vienoje ekonę- 
jminio gyvenimo šakoje, kadan
gi valdžia pagrobė įmones, bet 
nemoka jų suorganizuoti.

Tai tau ir “socializmas“!

yejkė ir mažino jos įtaką gy
ventojų tarpe.

Mažamoksliai popai, daugiau 
remdamiesi ginkluota policijos 
jėga, negu skelbiamu žodžiu, 
negalėjo tikybos autoriteto pa
kelti ir supuvimas didėjo.

Kuomet kijo Rusijos revoliu
cija ir prasidėjo nepaprastas 
dvasiškijos persekiojimas, ku- 
rų> hutų gal nebuvęs t.oks bai
sus, jei po revoliucijos nebūtų 
Jrijęs pilietjnis karas, kuriame 
dvasiškija labai smarkiai daly
vavo palail^darųa baltuosius 
generolus ir pądčdama vidaus 
sąpi okslių ių ka m s, s veikiausia 
dvasiškij,os dalis, nors su šird
gėlą žiurėjo į šį bažnyčios per
sekiojimą, šb’dyje lyg ir džiau
gėsi, kad po šio išvalymo pra-

viršininkų paskyrime, vidaus 
tvarkos nustatyme ir 1.1.

Bolševikų valdžia neoficia
liai stengėsi tureli savo simpa- 
tizantus jų tarpe ir visokeriopai 
kenkti "taip vadinamam karin
gajam bažnyčios sparnui, kuris 
buvo nutaręs nuo valdžios ne 
tik galutinai atsidalintj, bet ir 
vesti prieš jų kovų vidaus per
tvarkyme, dvasiškių disciplina
vime, išmetimu netinkančių ir 
paversti bažnyčių kažkokiu do
ru, idealiu kurni, kuris patrauk
tų į save žmones savo grynu
mu, teisingumu, ūbaisiais ir ge
rais darbais.

Ir reikia pasakyti, kad pravo
slavija įgijo labai aktyvių ir 
aukšto išsilavinimo žmonių, ku
rie mokėjo prisitaikyti prie ne
malonių aplinkybių, sunkių są
lygų ir visgi dirbti, skelbti savo 
tiesas ir 
čius.

Vieton 
bažnyčių,
lėlės ir dargi atsirado koplytė
lė tokio Putilovo ginklų fabri
ke, kur visų laikų carų laikais 
buvo revoliuciniu centru.

Vadinama Bedievių sąjunga, 
pusiau valdiška draugija, ka
daise turėjusi vos ne monopolį 
dvasiški jos persekiojime ir vi
suose klausimuose liečiančiuo
se tikybą sprendžiamų balsų, 
pradėjo virsti daugiau ir dau
giau paprasta draugija, kurios 
likimu bei darbu centralinė val
džia vis mažiau ir mažiau te
sirūpino ir dargi atėjo laikai, 
kad jos veikimas buvo pavestas 
kontroliuoti paprastai policijai 
ir ji buvo iš gatvės išvaryta ir 
jai nedaugiau suteikta teisių, 
kaip ir pačiai kuriai nors tiky
binei organizacijai.

(Bus daugiau)

dargi verbuoti tikin

uždarytų didžiulių

s'

čios epocha.
rravoslavų bažnyčia perdaug 

jau buvo virtus savotiška po
litine organizacija ir /dąr gi biz- 
nišką ir norint išlaikyti jos mo- 
raję, jps misiją, reikėjo iš jos 
išvaryti šiuos savanaudžius, ku
rie tikybą, dievą ir viską buvo 
pavertę vien priemone geresnio 
gyvenimo sau pasiekimui.

Ir todėl idealistinė dvasiški- 
jos dalis, kuri tikyboje malė 
aukštesnę misiją, negu pilyo 
pasotinimą, šiuo nors skaudžiu 
išvalymu buvo iš dalies paten
kinta. r\ : ' <

Pravoslavija tuojau suskilo, 
atsirado pačioje senojoje pra- 
voslavijoje įvairiausios sektos 
ir viena jš tokių, taip vadinami 
“Gyvosięs Cerkvės“ pasekėjai, 
iš karto užsirekomendavo bol
ševikų draugais ir norėjo su
kurti šiltą lizdelį tarnaudami 
bolševikams, kaip tarnavo ca
rui, nes “nėra valdžios ne nuo 
djeyo duotos“.

Tiesa, bolševikai šį judėjimą 
sutiko gan ąu ironinga šypsena 
ir nors jos nepriėmė ir jai jo
kių ypatingų privilegijų neda
vė, gan plačiai ją nąudojo ko
voje prieš vadinamą idealę baž-

Policija vakar suėmė ir mer
ginos pašovimu apkaltino 21 
metų jaunuolį Albert Hulstrom, 
nuo 4101 N. Harlem avenue. 
Jis revolverio kulka pašovė ir 
pavojingai sužeidė Miss Lor- 
raine Lessnau, gyvenančių ties 
3009 Gresham. Jis buk mergi
nų labai mylėjęs, bet ji jo jaus
mų “visai nepaisiusi“.
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ĮVAIRENYBES
RUDAPLAUKIAI IR C0.

Kuo galima butų pateisinti slaptį iš jų išplėšti.
Bet ir tas geismas nebūtų 

visai be moksliško pagrindų. 
Daugis baltaplaukių anglų iš 
vykę į karštąsias savo imperi
jos vietas, grįžta žymiai tam
sesniais veidais ir plaukais. ly 
kas įdomiausia, įsitikinta, kad 
tie, kurių plaukai ir oda kitame 
klimate nesikeičia, asimiliuotis 
jame negali. Ta proga įdomu 
bus dar pridurti, J<ąd Prane, zi- 
jos koloųiįų įpinisterija ha^ta’ 
plaukių pyancuzų į kolęnįnę 
yąrnybą pninjjti n,e labai nori. 
Tie, kurių karštuose kraštuose 
pigmęntĄcija tamsėja, daug 
lęągviau nugali tiopikines 1- 
gas. Mokslui iaU t krai žinoma, 
kad tamsį pigmejitacija yra at
sparesnė kai kur<ąm kenksiu n 
gam saulės spektro sp.nduli i- 
vimui, ir negalėjimas padidintą 
pigmento kiekį parodo mažą 
organizmo sugebėjimą prisitai
kyti prie pasikeitusių sąlygų.

Net ir Europoje pastebėta, 
kad suaugę žmones sendam. 
tamsėja, ir kad loji tendeneja 
yra žymiai ryškesnė tarp mies
to gyventojų negu tarp kaimie
čių. Kai kurie specialistai nei 
teigia, kad įvedus elektros švie
są toji tendencija žymiai su
stiprėjo. Gal būt, kad neapsau

rudų plaukų antplūdžius — ro
dos, geriau galėtų išaiškinti so
ciologas nei biologijos mokslas. 
Greičiausiai, tur būt, tai bus 
gamtos reiškinys, kaip kad po
tvyniai, sausros ir ekonominė, 
krizės. Ekonomikoje jau kaip 
viskas, rodos, yra ir aišku ip 
suprantama; ten ir Simthai, if 
Schachtąi, jr Juodeikos — o 
vis dėlto, kodėl kas 10—11 me
tų biržoje žmonės šaudosi — 
vis dar nežinia.

Taip ir su rudaplaukėmis 
gražuolėmis. Tačiau, jei ruda
plaukių frizūros ima vieną die
ną pernelyg smarkiai kyšoti 
gat\ėse, sakysim, Vokietijos ar 
Slabados, tai — naturam. Bet 
jei musų Letuvių tarpe, nei 
kukliausioje draugijoje, užtin
kama rudaplaukė, tai, žiūrėk, 
jaunikaitis išsiveda ją pašokinti 
ir pasėdėjęs pirštus iš pasalų 
ima jai plaukų kuokštą masa
žuoti. Nė vienas jos naturalu- 
mu netiki. O kai patiki, tai lai
ko nelaiminga. Ar ima raustis 
motinos praeityje.

Visos tos pažiūros mokslo 
pritarimų neranda. Normalus 
žmonės, vis tiek kokios rasės, 
turi tam tikrą kiekį pigmento 
odoje, akyse ir plaukuose. Tas 
pigmentas yra vienodas: ar 
baltaplaukio norvego, ar gar
banoto smalinio negro. Ne vie
nas tėra jų pigmento kilki;. 
Dėl šios priežasties daugelis

savo plaukų, plunksnų ar odos 
spalvą pagal aplinkos koloritą. 
Musų ponių pigmentas irgi tuo 
nesiskiria, bet, deja, kad ir kaip 
jos gyvuliams pavydės, jokie 
bandymai nepadės joms tą pa-

SAPNAVAI?

NENUSIMLNK! 
aa • * 1 k' r.•.

.. NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SĄP^Ą SUKINOSI

Sapninjnką su Mitologi
ja, Papročiais, prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauP uz $1.00. Per paštą 
siun iant kainuoja $1.10 it C

NAUJIENOSE
1739 Sv- 61 

CHICAGO, DLL.

NAUJIENOS, Chicago, TU 6

xįį::::į<:

c 40808850!
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I 
įjfcįj?

NA U.riEN U-ACMp TeleDhnr.0 ' 
KINGSTON, N. Y. — Prezidento Rooscveįlo pasku

tine priešrinkiminė kelione.

g įgg 
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Įvesdins, Pagerbs
• - MM A* M M

Kart jis, Ciništa
Laiškas iš Okupptos 40 Bjąujų Narių
Lietuvos

jfjpages

SLA 63 ir 139 Rengia 
Banketą

Beądrą

BRIDGEPOBT ROOFING AND 
SŲERT M ET AL CO.
S. Dl»lste<i M. VlCtorf 4965 

Stogus, stoglangius ir
sienų apmušimus.

Taisome bet kg. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

gy- 
Žili 
or-
ne-

Dėl kažkokių priežas-

džia tų pačių kenksmingų lem
pučių kaip įr saule.

Sugebėjimas didinti pigmeiv 
to kiekį mažėja peržengus 
venimo vidurio slenkstį, 
plaukai sako, kad pigmento 
ganizmas gaminti daugiau 
benori.
čių pirmoji žilstanti vieta yra 
ant smilkinių. Jei žilė pasirodo 
kurioje nors kitoje vietoje, tai 
Įrodymas, kad dėl jos kaltas 
yra ne tiktai laikas. Pasakos 
sako, kad žmogus dėl smarkaus 
sukrėtimo gali staiga prązi.ti 
Ar_ jis gali pražilti’ bematant 
akyse — tų niekas atsakingas 
dar teigti negali, bet pastebėta, 
pavyzdžiui, kad per karą dėl 
nerviškų pergyvenimų greitai 
pražilsta net visai jauni vyrai. 
Gydytojai sako, kad toks stai
gus žilimas parodo artę jaučią 
ligą. Kai plaukai iš žilų darosi 
visai baili, tai sako, kad plau
kų vidurys tuštėja, ir ten ren- 
kasi oro pūslelių.

sų pirma reikią paneigti popu

va yra kažkoks kelio vidurkis 
tarp šviesiaplaukiu ir tamsių. 
Jokie plaukai, keisdami spalvą, 
tamsėdami ar šviesėdami, savo 
evoliucijoje nepereina rudumo 
stadijos. Rudumas nėra dege
neracijos pažymis, nes rudieji, 
atvirkščiai,
gijos padarai.
linkę kiekvienoje srityje 
malaus” žmogaus 
perdėti: “jie (kaip sako 
canas apie jaunuolius) yra 
kę apkėsti daugiau nei gali 
kyli, daugiau sukirdinti nei 
Ii nuraminti, lekia į tikslą
atsižvelgdami nei į priemones,

yra nemažos ener- 
Jie iš viso yra 

nor- 
polinkius 

Ba
lai- 
lai- 
ga- 
ne-

BjURNSIDĘ — SLA 63-čia 
kuopa laikys ųięnesinį susirin
kimą rytoj-ketvirtadienį, lap- 

i kričįo 7 d., 7:30 valandą vakare, 
laiškas Jpr*JPF«sA93 svetainėj.

Kelyje nęl Gertumui SLA 63-čios kuo-
i pos nariai, malonėkite atsilan- 

ipp^ytoją, kyti į šį susirinkimą, nes jis 
,i=i —i:— —. . ' svarbesnis už kitus. Bu^ ren-

r kami darbininkai banketui, ki^ 
ris yra rengiamas lapkričio 17 
d., bendrai su Roselando SLA 
1,63-čia kuopa naujiems na
riams pagerbti ir įvesdinti. Tie 
nariąj buvo įrašyti per Antrą 
Pažangos vajų, o jų per abi 
kuopas yra apie 40.

Bageto programą pildyti 
yra pakviesti vietiniai ir kitų 
miestų dainininkai. J kalbėto
jus yrą pakviesti Pildomosios 
Tarybos nariai, ir bus šaunus 
orkestras šokiams.

(Skąilytpjją ląąltsąi)

)mj> dį.epjMms p

apie 50 J)PF^.

todėl (gąijlJJft įmty, Įuffl geruli
^ėtį ir

R®* 1>er
Laišku ^šo sę-t
y.o Ir Mlįį asme-

BJURNSIDĘ — SLA Remkite Lietuviška 
; Žyduką

Nath^n Kantej
. MUTUAL LIQUOB 

CQ. — Wbolesa.lt 
4707 S. Raisted St

Tel Boulevard 0014

Si#

iii
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go
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nauJJENU-ACME Telephoto
Willkic paskutinė kalba prieš rinkimus.

Šų sękąm.ai:

f‘W genime

W ne),ė-
ti/t 

pę 30 ha, pžiaųgįuęsj, Jsųd bų- 
vi?i sėda

d*- 
bar, broleli, nebeieškok man 
inįEoniejrio, — įf/ miijan^s šuo 
ant uodegos nuneša... Apie sa
ve kiek galėjom parašėm .. Ra
šykite ąp.e gavo gyyękmą, Jau
kiam.”

nnl.onierio,

įš šitos kųmbinuotės žodžių 
ir sakinių lengva suprasti ką 
laiško rašytoja norėjo pasaky
ti apie nelaimingą Lietuvos pa
dėtį. Bet ji gerai žino, kad 
žjaųri cenzoriaus akis sunai
kins laišką, o prie to, įr jos 
pačios gyvenimą budelišką ran- 
)<a gąli galutinai sunaikint^. 
Ęnjbą iš po žįąinąos priespau
dos ka.rčiąis žodžiais ir sarkas
tišku tonu. —Lietuvos Sūnūs.

,■ •< p. Pr J ■ ■
svetainėje, jl()37-39 South Mi- 
clijgąn avenuc. Pradžia 6 va
landa vakarę. Įžangos bilietai 
50 centų asmeniui. Visus kvie
čia komitetas.

SLA 63-čios K p. Raštininkas 
A. LAURUTANAS

ROOFING
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

' ' Čia Nereikia Cash
Rolė—100 ket. pėd,ų ........... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 350 

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wkllboard-didelf šmotai, pd. 2c 
Pkvste.rboard, pėda ....1_ ___  2c
Mtliavą, reg. $1.95, speę. $1.25 
MauaVa, reg. $3.00, spec. $1.95 
Cedriniai Postai (7 pėdų) .... 10c 
(Storąi Sasb, did. mierų, $1.00 

kaip yra, ...............
Taipgi Cementas. Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH 
ApskaitliaVimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUFPLY CO. 

3800 S. Western Ayę. 
TeJ. LAF4YETTE 2101

Atdara kasaieii 7 v. ryto iki 6 
v. v., nedeliomis 8 v. r. iki 12 

. vai. dienos.

Chicago Tai Ne 
Wi|Įojv Springs

Bukit Malonys 
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, kujrie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAJ
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 Ąešt. 9:00 a m. iki 
7:30 p. m.

nei į laipsnius, siekia kelių 
principų, kuriuos aptiko visai 
pripuolamai, absurdiškai, neat
sargus naujovėms, griebiasi iš 
karto drastiškiausių priemonių 
ir niekad •nepripažįsta savo

ti arkliai (ar

“naravistais 
riai.

kumelaites).
dėsnį labiausią!
arkliais yra be-

Kai kuriose tautose yra daug 
prietarų dėl rudaplaukių. Pran
cūzijoje sakoma, kad rudaplau
kės niotęrys skleidžia muskuso 
kvapą, Vali j oje (atviresni žmo-

žymiai didesnis. Bet užtai ta 
pati statistika rodo, kad rudie
ji retai netenką proto. JCi.ta 
įsigalėjusi gydytojų nuomonė 
sako, kad rudi žmonės leng
vai serga reumatu. Kai dėl džio
vos, tai vis dėlto greičiausiai 
yra jos šioks toks ryšys su ru
dais plaukais. Plaučių džiova 
labiau limpa prie tamsiųjų žmo
nių, bet raudonplaukiai yra!

Apie “Lietuvišką Airišių”
WĮL^0W SPpiNGS, ILL,— 

Vįąt.ųs liętu’viains gerai pažįsta- 
m.ąs P91i(ci1jąnią.s p. Joną,s Mc 
Čor^ick yrą tikras lietuvių 
įraugąs. Lįetuyįai jį vadina 
•‘pjejluv-.šk,!) . Air-^įu”. Tikrai,, 
yyą Ją(bąi mandagaus bud.o žrno- 
gus ir yis.ųs Willo,w Springs lie
tuvius Jaiko .ąugšto) pagarbpj. 
Rinkimu dienoje ^onas buvo ąl- 
siįankę.s pas p. Juozą Ažųką 
phiėągoje ir labai nustebo, kad 
.ČlįiiĮcągoįe alinęs yrą pždary^o.s. 
rįnkimų dieną. Mat, Willow 
Springs aĮiipy visai neturi, fe
nais yjra tikjai “Roadauzęs”.

—yp.A-

PftSAl!HK 
ąĄŲMEKO SKAOSNIOS!

Pasijausite geriau, kad šildantis, 
paremiantis, raminantis John- 
šon*s Red ross Plastcr veiki
mą? pąšalins yaumęnų skausmus 
gėlą ir aštrumus, švarus, pato
gus, lengvas vartoti. Ekonomiš
kas.

padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dAykų išdirbėjų

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ahf Plišterid kada pirksit

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVlNG
Perkraustom forničius. pianus ii 
visokius rakandus bei Štorus 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Mtisų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORV 0066 

f . • • ‘.T

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies pu mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesokais. Darbas 
garahtuotas.

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

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

$5,500,000.00
$400,000.00

SVEIKATOS KLINIKAS ’
TOflJSILUS iiocn
Išima Už ..... ........ I O«wU

.... *50.00
RAUDONGYSLię $.*>£ fifi 
Išėmimas ir Ligon. ’Cv-yU 
REUMATIZMAS ‘ C A
Greita Fagelba ....... '
GXDO VISAS LIGAS
Ekzarninacija C 4 A A
ir vaistai .................. T | .UfcJ
DOUGLAS PARK HOSPITA^ 
1900 S. Kedzic Avė. Chicaįo

mąja chirurgine džiovą, t. y. 
odos, lįmfatinių liaukų ir są
narių. Gydytojai pastebėjo, kad, 
jei žmogus parodo vadinamąją 
plaukų inversiją, jei jo plau
kai ant galvos yra balti ar tam-' 

o Dubinėję vietoje rudi/

Turtas v|rš - - - - 
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėt us Pinigus. Duodam Pasko

las An t Namų i iki 20 m t

CHARTERED £Y U. S 
GOyEpNMENT

dvokia, vokiečiai net turi pa
tarlę: “Role Haąr, Goti be- 
wahr”, o angluose sakoma 
“ginger for pluck” (maždaug 
— rudumas teikia drąsos). At
sirastų jų ir daugiau. Visa tai 
sakyte sako, kad rudi žmones 
sudaro tartum atskirą klasę, 
kad jie nėra, tam tikra prasme, 
nęrmalųs. Vienu bent atžvilgiu 
T.udi visų nuomone (ikrai pasl- 
žyųii nepaprastai — lai lytiniu 
temperamentu ir pajėgumu. 
Jei vyro krūtinė apžėlusi ir, 
be to, jis dar rudas, lai, sako, 
jo moteriškas pasisekimas yri 
gąrantuotąs. Net ir apysenės te
tos mėgsta, rudumo epidemijai 
užėjus, diskretiškai užauginti: 
Jjent porą rudų garbanų, kad 
galėtų skeptikus įtikinti, jog 
jos .temperamento pajėgumai 
dar neišsekę,

Kai dčį atsparumo ligoms,, 
tai manoma, kad rudieji yrą: 
tuo atžvilgiu ypatingi šiaurės

< • I •, ■ a

pūkinėje vietoje rudi,1 
jį tučtuojau reikia įtarti

419? ARCHER AVENTJE
kai>

NAUJIENOS
• <» » X v »** ** r •

kad

NAUJIENOS

NAUJIENOS

M

NAUJIENOS
NAUJIENOSE ras’*e necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be > Chdcągps) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Nuropoję

* «r».

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

sus 
tai 
sergant džiova. Tačiau, kai ku-' 
ric autoritetai teigia, kad rau
donplaukiai yra atsparesni li
goms už “normaliuosius” ymo-' 
nes. Jie net teigia, kad liga pa
sidaro švelnesnės formos, 
ja apsikrečia rudaplaukis.

Visa, tai sakyte sako
rudaplaukiai yra labai patvarus 
ir tvirti. Bet, kiek man yra ži
noma, labai mažai rudaplaukių 
vyrų pasiekė šio gyvenimo vir
šūnes. 4s politikų — vienas 
Gambętta. Iš karių — negTdė- 
jau nei apie vieną. Sliakes- 
pearas, sąko, buvęs raudonplau
kis, bet apie jį t j ji ięgįų.djįs . • V M ' ' M •’

LOAN ASSOCIATIONoTChicago
JU^TIN MA(^^0P>

Vai. 9 iki j. Sęr. 9 1?
Šub. 9 iki 8 vak.

Teb VIRjripJą HM

uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “^ųjiepąs/’
“^ujįeno^’ yrą pirinas ir (Ij^žiąAisia^ lietuviu 
dįėiyją^s' Ąpietoje. ' /
Užsirašykite '‘Naujienas” ^ijęųidien. Nau^^p^
prenu

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

poetas bpvo-ir ąngjąs } Swln 
bume. Per mažą (į^ąu^iįja.

pęt užtai pioteriins tas ąąr.ą; 
šas yra dą.ųg napdįngesnis* Rą 
daplaukemls žavėjusį jš ^po- 

krašlų statistika parodo, kad vės visi tapytojai, jų ąįstrjį 
ludi žmonės yra linkę sirgti Jg pbątąi ^ 
džiova, bet tai, gal būt, lik to- į0- ir karaliai' iąs 
dėl, kąd ten rudų procentas yra 'savo kurtizaų4w

• ' • ’** . .. .... . .A, A ’ „g. • ‘1-.’ I.--’ < VU-J

"NAUJIENOS

arcus
RYTINE RAUK)

iš Htoiie* —

W.G.Ę.S. 
Kasdien nuo -8:45 v. ryto 
'^Tįki .val/nlo.

7 ^0

; liepUiį °f.Hnh

Wbolesa.lt
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IS TORONTO PADANGES

štai jau kelių menesių laiko
tarpis, kaip išeivijos lietuvius 
slegia skausmas dėl tėvynės už
grobimo, dėl panaikinimo jos 
nepriklausomybės ir dėl musų

ISTORINIS ĮVYKIS KA
NADOS LIETUVIAMS

entuziazmu ėmėsi burbs, 
galėtų surasti budus gel- 
draškomų Lietuvą. Neatsi- 
nuo to nė kanadiečiai, šį 

susidarė

ti ŠOS
Diena Iš Dienos

1 - - . ■ ■ ■ .............................................................

šis musų tėvynei likimo skir
tas' faktas ypatingai skaudžiai 
ir plačiai jos vaikų buvo pri
imtas, nes perdaug viliugingai 
ir klastingai jį ruošė musų ‘ iš
vaduotojas”. Kad labiau su
klaidinti mus (deja, ne visi to
mis klastomis tikėjo) nuožmus 
Gruzijos nedorėlis neva grąži
no mums Vilnių. Jo grįžimu 
buvo džiaugtasi, kad ilgai alin
tas kraštas vėl grįžo prie savo 
tikrojo kamieno ir drąsiai 
skleis pasauliui viską, kas lie
tuviška. Visu stropumu ir lie
tuvišku nuoširdumu buvo iš
tiestos pasaulio lietuvių rankos 
broliams vilniečiams, kurie su 
ilgesiu laukė pagalbos, nes per-

Taigi visi skaisčių idealų lie- 
tuviaix šiek tiek atsipeikėję nuo 
skaudžių jų tėvynės vaitojimų, 
visu 
kad 
būti 
liko 
rimtų darbų vykinti 
Lie(įivių Taryba, kurios tiks
las visais galimais ir įmano
mais budais burti geros valios 
lietuvius ir akstinti juos šiam 
bendram ir užgrudytam dar
bui. Taryba susidarė iš trijų 
srovių žmonių: katalikų, tauti
ninkų ir socialistų, šios srovės, 
kaip jau žinoma, yra griežtai 
skirtingos įsitikinimų princi
pais, bet Lietuvos dabartinė 
padėtis jas visas tampriai jun
gia.

Kad darbas butų sėkminges
nis, kad įvykio faktas butų 
šviesiau ir teisingiau nušvies
tas visuomenei, Toronto Lietu
vių Taryba su pagalba Kana-

Willkie ne “Vilkas’ 
Dėl Meno Komunaciams 
Naujas Gubernatorius? 
Baldai ir Draftas

JUOZAS POŠKA
mėn.Kada pereitą birželio 

republikonų konvencija nomi
navo Wendell L. Willkie savo 
kandidatu į prezidento vietą, 
tai iš kažinkur pasklido gandas,

jo tėvo tėvas atvyko Amerikon 
iš Lietuviškųjų Prūsų ir, kad jo 
tikroji pavardė buvo Vilkas.

Atsirado asmenų, kurie tuo 
klausimu susidomėjo, jį paty-

Granl-Siutie atsikvietė iš čika-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Betly Warboy, kurių pasisekė atkasti iš sugriautas 

Londono mokyklos. Mokyklą sugriovė nacių bomba.

neturėjo jokio pamato,
Visgi buvo žmonių, kurie tuo 

gandu norėjo tikėti ir nesivar
žydami kalbėjo, kad pagaliau 
lietuviškas kraujas įsikraustys 
ir į Baltąjį Namą.

0 0 0
Mačiau Bridgeporlo koniuna- 

cių laikraščio' koncerto garsini
mus. Skelbia kelių dainininkų 
ir muzikantų pavardes, kurios, 
bent man atrodo, nei kiek dau-

•- 1 giau pagarbos plačioje visuome-
patarimais pašinaud.ti. n5je neįsigis iš bemhadarbiavi-

darbininkai prašė, kad “neuž
mirškite Green’ą ir jo tlkietą.” 
Willkie’o vardo visai neminėjo.

O a »
Jau keliomis savaitėmis prieš 

rinkimus republ.konai atrodė 
lyg ir apsipratę su mintimi, kad 
Illinoisas Willkie’iui bus sunku 
įkąsti. Todėl kampanijos karš
tis paleista apie Green asmenį. 
Ir nors Šiuo momentu dar ne
žinome apie rinkinių rezultatus, 
tenka spręsti, kad Green’as ga
li likti musų naujuoju guber
natorium.

Mirtis' Visiems Yra 
Skaudus Smūgis

CHICAGO LAWN — Kaip 
žinia, prieš mėnesį laiko pasi
mirė gerai žinomo siuvėjo 
Kasto Urnežio brolis Antanas, 
kuris Bridgeporte užlaikė mė
sos parduotuvę, šita netikėta

rojo brolio Kasto, 3755 West 
(>3rd St., labai jautrios sielos 
žmogaus.

Šio liūdesio tebėra skaudžiai 
apimta ir visa vėlionies šeima, 
kuriai jo mirtis buvo labai di
delis smūgis. —Frentas

IYIS OVERWORKEDt Dotheysmart 
and burn? Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyea are 
irritated and reddened or feel tired.

Murineis alkaline—pure and gentie, 
econornical, too. Try Murinę today.

Ne visi lietuviai norėjo su
tikti su šia klasta. Ir kuomet 
amerikiečiai pirmi prabilo, kad 
už Vilnių bus atimta visa Lie
tuva, tai kai kurie musų lie
tuviai nesigailėjo net šarlata
niškų žodžių, kam netikima į 
Vilniaus gražinimų, 'račiau šis 
teisingas amerikiečių pranaša
vimas įvyko.

šiandien jau nebeturim nei 
Vilniaus, nei Kauno, nei nepri
klausomos L etuvos, dėl kmios 
iš žuvusių liaudies sūnų sim
boliško akmenų paminklo i.’ 
tylaus jų kapo per 22 nepri
klausomybės metus liejosi į 
musų sielas graži viltis ir pa
jėgumas savarank škai gyventi.

Savaime suprantama, kad šis 
istorijos pakartotas skriaudos 
įvykis negalėjo nepaveik’i tė- 
vvnūs tikrųjų vaikų, kurie, 
griežtai nesutinka, kad seneliui (ll(lzlll*e

liava butų pakeista į bereikš
mę ir visapusiškai svetimų

bendro su musų tautos kilme 
neturinčia.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų rtvf-

nlnkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
litiea.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted SL

Kaitini atdara kas vakaras 
Iki I vai. Sekmadieniais —

vardį, kurs savo istorinį žygi 
atliko lapkr. 2 d.

Jei iki šiol musų tarpe ir 
buvo kokių netikslumų ar abe
jonių dėl pasekmingos kovos 
dėl Lietuvos išlaisvinimo bend- 
tomis jėgomis, tai išklausius p. 
Daužvardžio rimtos ir bešališ
kos prakalbos bei asmeninių 
pasikalbėjimų, per kuriuos jis 
atsakinėjo į paklausimus pro- 
t. ngai, nuodugniai nušviesda
mas bendro darbo reikšmę ir 
jo pasekmingumą. Tai nuo da
bar reikia tikėtis, kad vieton 
abejonėms išrišti gaišinamo lai
ko, bus dedama daugiau pro
tingo darbo, kurs duos daugiau 
ir naudingų vaisių.

Šio taip reto ir labai laukia
mo svečio p. Daužvardžio pra- 

asiklausyti susiiinko 
Toronto ir apylinkių

lietuvių minia. Kad musų gerb. 
svečio gilus, įspūdingas ir 
reikšmingas Lietuvos padėties 
nušvietimas jautriai paveikė į 
musų tėvynės išeiviją, kurių 
kiekvienas ten al.nąmoj sveti
mos įtakos šalyje paliko jei 
nieko artimo, nieko brangaus, 
tai bent savo gimtinę bakūžę, 
kurioje gimė ir augo, savo gra
žią sodybą, kurioje savo pir
momis pėdomis takelius pra
mynė, kurioje kiekvieną anks
tyvą skaisčios vasaros rytą ren
gėsi sunkiems ūkio, darbams. 
Jie savo gailesį ir jautrumą ne
galėdami žodžiais išreikšti, iš
reiškė gausiomis aukomis, ku
rių bemotant suplaukė 130 dol. 
Lietuvos gelbėjimo tikslui. 
Tarp aukojusiųjų penkinės ar 
dolerinės buvo niekas kita, 
kaip jautrios ašaros ir gailėsis 
dėl savo krašto. Gi p. Daiižvar- 
džiui už jo prakalbą išreikštas 
dėkingumas ilgu ir griausmin
gu plojimu.

Po prakalbos Tarybos sekr. 
K. Burė perskaitė rezoliuciją, 
griežtai pasmerkiančią rusus 
okupavusius Lietuvą ir tuos, 
kurie okupavimą užgiria. Re
zoliucija vienbalsiai keturių 
šimtų dalyvių buvo priimta. Šią
istorinę p. Daužvardžio prakal- se darbuose buvo be galo nati

SOOTMES • CLEANSES . REFRESHEf J

A FLAVOR ALI 
ITS 0WN THAT 

MIllIONS PREFER

DON T FORGET
TO SEND THE

MIRACLE

Atostogavo Pietinėse 
Valstijose

TO\VN OF LAKE — Aną 
dienų man. teko kalbėtis su 
Dr. M. T- Strikol, 4645 So. Ash
land Avė. Jis tarp kitko užsi
minė jog turėjęs neseniai sma
gias \atostogas ir gerą poilsį. 
Vienos savaitės laika praleidęs 
Michigan valstijoj, o antros 
pietinėse valstijose bevizituo- 

tai, kad Rusija pagaliau paver-pant draugus ai šiaip įdomias 
gė Lietuvą.

O jei jie eina vien Lk de to, 
kuo nori gauti pi ogų scenoj pa J

bą papildė ir musų garbes kon- d.ilga p.....----- - v ,
sulas p. Grant-Siulie, kurs tarp Bendras ir glaudus sioyių su i-!mo i* tarnavimo lietuvių tauto., 
kitko raminančiai pareiškė, kad tarimas šiame darbe buvo už-. -šgamoms ii išdavikams.
Lietuva nėra žuvusi ir niekuo- nirtas su linkėjimais ir troški
me! nežus, “ją tik laikinai už
gulė niūrus debesys, kurie pa
slėpė saulę.”

Prakalbas atidarė “Aušros” 
choras Kanados ir Lietuvos 
himnais. Giedant “Lietuva tė
vynė musų” dabar daugiau ne
gu kada nors jautriai junti 
reikšmę .žodžių “Tegul mele 
Lietuvos dega musų širdy.-.e”.. 
Musų trispalvė perjuosta jaod.t 
kaspinu aiškiai rodė priblokštą, 
paniekintą ir slopinamą Lietu-

• Abu konsulai dar neužsibai
gus iškilmėms išskubėjo į 
ivlonlrcalų, kur taip pat lietu
viai laukia panašaus įvykio. 
Šios prakalbos ir Liet. Tarybos 
siekiai aiškiai mums
kad kova bus vedama už 
m. Lietuvos atstatymų, 
pagal tų metų deklaracijų 
ir nebus panaikinta. Tad 
geriausio pasisekimo Liet,
pareigūnams kovose už tėvynės

parodė, 
1918 
kuri 
nėra 
kuo- 
Tar.

Lai visų pritarinčiųjų lietuvių 
pastangomis per sunkias kovas 
musų teisėtoji vėliava vėl iš
kilmingai užims savo vietų, o 
amerikiečių lietuvių Laisvės 
varpo skambus aidas vėl reikš 
“skambėk per amžius vaikams 
Lietuvos. Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos!”

Reikšminga konferencija
Šio p. Daužvardžia atsilanky

mo proga buvo sukviesta To
ronto, Hamiltono ir Delhi veik
lesnių lietuvių konferencija. 
Joje Kan. Liet. Taryba išdavė 
gana platų raportų iš savo vei
kimo ir užsibrėžtų tolimesnių 
darbų. Reikia pasidžiaugti, kad 
p. Daužvardis įimtai išklausęs 
visų išsireiškimų bei nuomo

girtas su linkėjimais ir troški
mais visad rasti bendri ir tai
kų kelių dėl Lietuvos išlai .v.- 
niino kovų. Pažymėtina, kad 
taip tolimos Delhiai apyl nkės 
lietuviai buvo gausiai atsilankę 
į prakalbas, o V. ir V. Trei
giai kaipo visad opiįs ir duos- 
hųs Lietuvos įeikalanis d Jy vą
šo net konfeiehc joj. Už jų 
kilnumų ir padaužo, imą rei-[švaistyk, neatsižvelgdami kasiais lemomis, 
kia tarti padė kos žodį.

Rašant šiuos žodžius m n lys, 
kaip lakios jaunystės va zdžios 
svajonės, nesuvaldomai verža- 
si pas Montrealo lietuvius; ku
rie šiuo' momentu pergyvena tų 
patį jausmų, girdint skaudžius 
vargus, neteisybę ir klastų mu- 

Daužvardžio 
a abejonės, 

mus su 
st p-ųs

Jei jie tų daro už pinigų, tai 
tenka tik apgailestauti, kad 
musų kultūros darbininkai ant 
tiek suvargo, kad turi lipti į 
scenų prieš žmones, kurie šan- 
dien džiaugsmu netrivoja už

Su Dr. Strikol galima visada1 ■ . ° jį laisvai pasikalbėti bet kokio-
Jis labai drau-

j juos žiūrės, tai prasti popie
riai tiems artistams.

Sako, menas nežino jokių 
partijų. Bet jeigu aš turėčiau 
susidėti su savo tautos išdavi-

sų tėvynės iš p. 
pasakoj.mo. N 
kad po šių prakalbų 
niontrealieč.ais suriš
saitai bendrame ir užgrūdinta
me darbe. Protingo susitarimo 
ir pasekmingo veikimo linkiu 
ir nioiitrealiečiams! —O. I.

Naudokitės “Nau- 
jieną” Informacijų 
Biuru

nių, labai noriai ir nuoširdžiai P^nrnav’Jnil 
suteikė daug naudingų pamo
kinimų ir patarimų, o mums 
kaipo neperdaugiausiai prityru- 
sieins rimtuose visuomeniniuo-

T ei kia Žinias Apie Paren
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurehcijos. š 

į “Naujienos’4 tei 
kia nemokamai.

Rernkite tuos, kurie 

v\TtJTKNOŠE”

kebas minutes meno nektaio 
palaižyti, tai perkūnas nema.ė 
.ą menų.

0 & 0
Tysliava, kuriam orignalu- 

mo niekados netruko, sugrįžęs 
į “Vienybės” redaktoriaus ke.ę 
priėjo originalę išvadų, kad 
“Negrįžta tik tie, kurie neišei
na.”

Musų biznieriai, ypač baldų 
srity, nusiskundžia, kad per 
pereitą mėnesį ar panašiai biz
nis kiek sulėtėjo. Už tai kalti
na draftą ir rinkimus. Sako, 
kad kol nebuvo vyrai gavę 
drafto numerių ir nežinojo kur 
jie stovi, lai nenorėjo daryti 
stambesnių pirkinių.

Automobilių agentūros vie
nok sako, kad nauji automobi
liai parsiduoda gerai. Kuraitis, 
sako, vos spėja naujus Buick’us 
savo kostumeriams
Balzekas irgi patenkintas 
jų automobilių judėjimu, 
dabar turi dvi agentūras.

000
Rašant šiuos žodžius dar 

ra žinių, kuris kandidatas
mėjo Illinoisų, bet republikonai 
neturėjo didelės vilties Will* 
kie’o atveju. Tai matėsi iš jų

IšsiėiYiė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
James Juckins, 24, su Myrtle

Wiemuth, 20
Raymond Netecke, 21, su Ann

Martikonis, 18
Charles Shaskus, 5.2, su Sa-

rah Rogers, 31
Ildephonsus Rauskinas, su 

Sophie Gedmin
John Gabris, 25, su Helen

Gurnik, 26
Frances Usalis, 24,

ųueline Smiles, 19
Roy Wallace, 26, su

Caspers, 25
Joseph Glebauskas,

Bernice Petraitis, 26

Reikalauja
Perskirų

Leo Klebba nuo Rita Klebha

pristatyti, 
nau- 

Jis

Gimimai
Chicagoj

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

Garsinkitės “N-nose”

nė- 
lai-

SAUNORAS, Francis, 2952 
South Quinn Street, gimė spa
lių 24, tėvai: Frank ir Jose- 
phine.

RUDNICK, Charles, 538 W. 
66th street, gimė spalių 22, tė
vai: Charles ir Ruth.

M IDOS

su Jac-

Frances

26, su

4506

darbininkų atsinešimo prie bal- Skelbimai -Naujienose
savimo vietų. Kada aš pats su 
žmona artinaus! prie savo bal
savimo vietos, tai republ konų

luoda naudą dėlto, 
-i rjnčios Naujienos

M

THEY’RE PEAL, JACK — 
AND 0Y THEIR SIZE 
THE MAKER5 MUŠT BE 
HUGE — TEN OR TWELVE 
FEET

81 RD FEET—IN 
THIS TEMPERATURE 
IT IS IMPOSSIBLel

JACK’SWIFI>
S0U,T TRUEYOU KN0W, JACK THAT WE 
ČANNOT JUDGE ALI. LIVING THINGS 0Y 

ČUR OWN 5TANOARDS

No. 4506—Išsiuvinėta išeiginė su
knelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 42, 44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir aaresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Dept„ 1739 
So. Halsted SL, Chicago, IIL
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Programų Labai 
Turtingas, Bet 
Ne Finansais
Rinkimai Pasimaišė Chicagos 

Liet. Vyrų Chorui
ChicągPO Untuvjy Vyrų Cho

ras turėjo surengęs turtingų 
Muzikali Vakaro, sekmadienį, 
lapkričio trečių dienų, Lietuvių 
Auditorijoj,

Pirmoj daly j programo tapo 
suvaidinta komediją “Migla”, 
kame dalyvavo Skeveriulė, Dpv- 
gįn, RukŠtela, ir Jakubauskas. 
Vaidinimas išėjo Įabąi gražiai

Psinavo liet yri Chprąi
Antra dalis, programo buvo 

muzikais. Dainavo keturi Cho
rai, kaip tai K. R. Choras, “Nau
jos Gadynės”, “Pirmyn”, ir pu 
tys rengėjai, tai yra, Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras.

Ir reikia pripažinti, kad yisi 
chorai gerai išlavinti ir darė 
malonų įspūdį besiklausant gra
žiai skambančių dainų. Galima 
pasididžiuoti, kad mes lietuviai 
galime pasirodyti su tokia skait
linga meno jėga.

Tik vienas buvo trukumas, 
— tai publikos mažokai atsilan
kė. Tai turbut Vyrų Chorui be
gyvuojant per virš trisdešimts 
metų, pirmas toks atsitikimas.

žinoma, nuostolių nebus, bet
gi to neužtenka, juk kiekvienas 
choras aųkaujasi ne tik savo 
tautai ir kultūrai, bet atlieka 
if daug kitokių naudingų dar
bų, .kame reikalinga ir finan
sinė parama. O Vyrų Choras 
tame kaip tiktai ir yra daug 
prisidėjęs.

Tie Rinkimai!
Taigi, nors muzikaliai buvo 

turtingas tas parengimas, bet 
finansiniai ne kaip išėjo ir tam 
priežastis, reikia manyti, kad 
nepatogi pasitaikė diena, prieš 
pat rinkimus. Buvo visur pil
na politinių parengimų, ir dar 
viskas buvo suteikiama veltui, 
kaip tai įžanga ir dar gėrimai. 
Bet tas bus pamoka’ rengėjams, 
kad ateityj tokios klaidos ne
pasitaikytų.

Naujų Metų Sutiktuvės
Sekantis Chicagos Lietuvių 

Vyrų Choro parengimas įvyks

gruodžio 31 dieną. Tai užbaiga 
šių metų ir pasitikimas Naujų 
Metų, Neffo švetaipėj. Rengiu 
sykiu su “Pirmyn” choru, 
giminingi du chorai, kaip 
vas sų vaikais gana gražiai 
gyvena, tad ir parengimus 
kiu kartais surengia. Tad,
nėtų chorų rėmėjai ir pritarė
jai prašomi nepamiršti, kąd 
nauju 1941 melų .suįaukluvės 
įvyks Neffo svetainėj.

se 
te
su- 
sy- 
mi-

leitgia Iškilmingą 
Vakarienę 35 Metų 
Sukakti Minėti

10

gy*
Me-

Draugija Palaimintos Lietuves 
Įteiks Dovanąs Garbės Nariams'

Sekmadienį, ląpkp.-Nąv. 
d., Draugija Paląirmątos 
fuvos minęs savo 35 metų 
vavimo aųkaktą Chicągo
tuvių Ąudit., 3133 S. Halsted 
St, su vakariene mažose salėse, 
ir šokiais didžiulėj Auditorijoj.

Šia ja proga, Utis suteiktos 
dovanas draugijos nariams, ku
rie yra išbuvę draugijoj tam 
tikrą laiką, nasirgę bei ąąęmę 
iš draugijos ligos pašalpos. To
kių narių tarpe randasi daug 
draugijai nusipelnęs finansų se
kretorius p. Pranas Mikliunas, 
Kuris paveldėjo draugijas se- 
kretorijatą nuo savo tė'vo pa
starą j am mirus. Kaip tėvas, 
taip ir sūnūs Pranas nelengvai 
pakeičiami draugijos nuoširdus 
darbininkai.

Kalbės Konsulas
Vakarienes metu bus pasaky

ta keletas įdomių kalbų apie 
draugijos praeitį ir dabartj. Jas 
pasakys draugijos nariai, k.a. 
dabartinis, pavyzdingas pirmi
ninkas p. J. Jackus, dabartinis 
draugijos iždininkas p. Tarnas 
Janulis, Lietuvos konsulas p. 
Daužvardis, Teisėjas J. T. Zų- 
ris ir kiti valdybos bei drau
gijos nariai.

Po įteikimo * dovanų nesirgų- 
siems nariams, šoksime įr “ha- 
liavosime” didžiulėj Auditorijoj, 
nors šokti bus galima ir pirm 
vakarienės, nes tam juk nusam
dytą gera orkestrą. Tikimės 
skaidingo narių ir svečių ątsį- 
ląnkymo. Pradžia 
giąi 7 vai.

Durys atsidaro

to yakąro ly

vai. vak.
Jakaitis.

A. f A.
DOMININKAS PETRAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 4 d., 11:40 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Kelmės mies
te. Raseinių apskr. Priklausė 
prie Chicagos Lietuvių Dr- 
jos. Amerikoj išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Petrau- 
skytę; 2 podukres: Anna ir 
žeųtą Antaną Zaksis, Lilliąn 
ir žentą McWilliam; posūnį 
Praną, 3 anUkus; 4 švogerius: 
Joną, Jurgį, Stanley ir Juo
zapą ir švogerką Oną Pet
rauskus# švogerkas Magdale
ną. Bertulienę ir jos šeimyną, 
Domicėlę Budrienę ir jos šei
myną ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Ridiko 
kopi. 3354 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, lapkričio 7 d., 1:30 vai. 
popiet iš kopi, bus nulydėtas 
į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Dominyko Petrai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kyiečia- 
mi dąlyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Podukres, Posupis ir 

Giminės.
Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419. •

Labai Iškilmingai 
Palaidojo Stella 
Malinauskiene

F

Gėlių

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE »8M

Ęuvo Penkios Mažiuos
WILL0W .SPRINGS, ILL.— 

Spalių 81 d. iškilmingai buvo 
palaidota velionė Stella Malinau
skienė. Ją iš bažnyčios lydėjo 
didelė minia palydovų į 'vietų 
nes kapines. Buvo penkios ma
šinos su gėlėmis ir palydovų 
mašinos siekė dvi ir pusę my
lias.

Laidotuvių direktorius p. St, 
Mažeika parūpino policiją, ku
ri tvarkė trafiką prie kryžker 
Įių, Tvarka buvo tikrai pavyz
dinga.

Tai buvo pirmos laidotuvės, 
kuriose pats p. Mažeika daly? 
vavo asmeniškai po ilgo sirgi
mo. Tokių didelių laidoįuvių nčt 
ra buvę to miestelio istorijoje, 
bet ir Chicago j e nėra žinomą 
penkios gėlių mašinos lietuvis-? 
koše laidotuvėse.

Velionė Malinauskienė tikrai 
pavyzdingai buvo palaidota.

Palydovas.

0 Illinois Centrą! gelžkelio 
patiltėj, prie’ 99|h ir Ayenue L., 
į stulpą su automobilių įvažia
vęs užsimušė 34 metų chicagie- 
tis, Michael FĮynn. Jįs gyveno 
adresu 3821 Wa)lace Street, 
Bridgeporte.

Garsinkite “N-nose”

r

f-

SUSIRINKIMAI

I H \|

i'į

Chicagos Profesio
nalas Atidarė Ofisą 
Hartford, Conn.

PRAKALBOS
L. D. DRAUGIJOS 4 kuopps ir 

L. SOC. S. Centralinės kuopos ren
giamos prakalbos įvyks lapkričio 20 
d.. Lietuvių Auditorijoje. Kalbės J. 
Stilsonas iš Brooklyno ir geriausi 
vietiniai kalbėtojai.

ASSOCIATION OF LITHUA- 
NIAN PROPERTY OWNERS mėn. 
susirinkirpas įvyks trečiadienį, lapk. 
6 d., 7:30 vai. vakaro, CĮiic. Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Susirinkimas svarbus, visi na
riai savininkai malonėkit atsilan
kyti. S. Kunevičius, rešt. .

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DR-JOS mėn. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, lapkričio 7 d. 
7:30 vai. vak. Lietuvių Darb. svet., 
10413 So. Michigan Avė,

Rast. S. Didis, 226 W. 110 PI.

CLASSIFIED ADS
' PERSONAL

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU JOHN BROWNIS. 

Piašom atsišaukti. Jis gyveno kur 
nors Michigan valstijoj. Yra svar
bus reikalas. Mike poknys, 5708 W. 
65th St., Chicago. 111. Prašom, kad 
pats parašytum.

SITUATION WANTED 
Ifiško Ij>girt)o 

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

HELP VVANTED—FĘMALE

&

Klipbų \ aldybp*
1940 Metams

REIKALINGA VEITERKA, dirb
ti restorane, nereik dirbti nedėlio- 
mis. 4J45 So. Halsted St.

ivAUJIENŲ-ACME Telephotc.
DAVENPORT, IA. — Irwin Bailinau, kuris laimėjo 

kornų lukštenimo kontestą.

Mes Apie Tokius 
Dalykus Tada Nei 
Nesvajojom
Bet Pažiūrėkim Ką Musų Jau
nimas Šiandien Yra Pasiekęs

Jurgis Steponavičius, bet jis 
netikėtai apleido Chicagą ir jo 
vielą dabar užėmė kitas garbės 
verias žynius muzikas, inžinie
rius Jonas Byanskas.

Nepamiršk lapkričio 24 d., 
SOKOLŲ SVETAINĖS, 2347 S. 
Kedzie Avė., kur jūsų Jauks 
musų jaunimas ir gražiai pa- 
liųksniins. Kuzgs

Dr. Edwąrd F. Kriksciun
Čepą! žinomu ch c -giedių 

Puvdo ir Lputodijos Krikščiū
nų SUDUS, Dr. Ęfhvąrd F. 
Krdyšč-imąis, apleido mpsų d - 
delį miestą ir atidarė savo ofi
są rytuose, tai yra, Hartforde 
Cornipctiput valstijoje.

Nuo pirmų dienų jam gerai 
sekasi, šis jaunąs danių gydy
tojas turi moderniškai prireng
tą ofisą su vėliausios mados 
prietaisais ir geriausiomis X- 
spindulių mašinomis. Dr. Krik
ščiūnas yra ne tik danty gydy
tojas, bet ir burnos 
tai savo kabinete jis 
tingus reikmenis ir 
chirurgijai, kurioj

chirurgas, 
turi reika- 
kambarius

pagelbsti

Dirbo New Yorke

JAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE 
FAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace S,t.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rast., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rast., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
phiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Pienis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
rąld Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme- 
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

MERGINA AĘĘLNAM NAMŲ 
■ Jaram. i'Juosavas kambarys, nereik 

.'irti ar skalbti. $7—$9. ROCkwell 
1684.

HELP VVANTED—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. 
Kreipkitės ypatiškai tarpe 8 ir 10 
vai. ryto. Uniąue Launderers, Ine., 
2643 West Chicago Avė.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

Negalima praleisti nepaste
bėjus, kad musų jaunimas da
ro didelę pažangą meno ir 
kultūros srityje. Taip, jei mes 
paimsim apie 35 metus atgal, 
lai mes lengvai pastebėsim, 
kad mes apie lokius žymius 
veikalus kaip kad buvo suvai
dinta praeitą sckpiadienį “Kai 
Gėlės Žydėjo” ir dabar ruo- 
šiamą vaidinti “PĘNZANCO 
PIRATAI” pei svajoti nesvajo
jome.

‘ ‘ Tegali m Pasigėrėti”

Musų spėkos muzikos srity
je buvo tiek silpnutės, kad mes 
galėdavom vienur Jdlur susi
spietę. į būrį siaip-taip lietuvių 
liaudies dąįnas padainuoti. 
Apie tokias operas, kurias 
šiandien vaidina musu jauni- 
ipas, ir dar lokių didelių artis
tišku pasisekimu, kaip matėm 
praeitais metais “Naujos Ga
dynės” choro veikale “Bohe
mų Mcrgelę”-‘‘Čigonaitė”, arba

(Įėjo”, mes nei nesvajojom. 
Mupis, senosios kartos žmo
nėms, tenka tik džiaugtis ir di
džiuotis, kad musų jaunoji 
karta dusi vi jo ir net pralenkė 
kitas tautas . savo meniškais

Penzanco Piratai
Kad ryškiau įvertinus musų 

jaunimo kulturinius darbus, 
mes turim skaityti savo užduo? 
tiip jy tuos kulturinius meniš
kus darbus paremti. Paremti 
ne žodžiais, bet darbais, kas 
suteiks musų jaunimui mora
lės ir finansinės paramos jų 
tolimesniam darbui- Kad tatai 
padarius, mes turim kuoskait-? 
lingiausia lankytis į jų suruoš
tus vakarus, kur galini išgirs
ti, pamatyti, pasidžiaugti jų ta-? 
leptais ir jų gražiais balsais.

Vaidinime šios gražios ope
retės “PENZANCO PIRATAI”, 
kurią parašė Gilbert ir Sulli- 
van, dalyvauja tokie geri dai
nininkai kaip Aldona Grijgo- 
niutė, Jack < Šąrsevičius, Ange
line Micevičiųlc, Edward Bud
raitis, Juozuke Mileriutė ir 
daugelis musų jauinioliy, 
kurįie dalyvauju “Naujos Gą-? 
dynes” chore.

Chorą vadovavo ir mokino

Susirgo Jonas 
Čepaitis

Turės Eiti Opprapjjai
NORTII SIDE. — Teko 

tirti, kad pęjuokais susirgo 
nas 
taš, 
jos, 
kas.

kad 
tos

pa-
Jo-

neąpsieis be pperaci- 
yra nemalonus c|aly-

Čepaitis yra gamtos
maloniu lyrišku

Jonas 
ąpdovanotas 
balsu. Gal netik Chicągoj, bet 
ir visoj Amerikoj jis vienas iš 
geriausių tenorų, nors jis tas 
gražias dovanas tikrai neprak
tikavo. Bet 'visgi nesiskyrė su 
menu. Buvo nurys “Pirmyn” 
choro, o vėliau Chicagos Lietu
vių Vyrų Choro, kame dabar 
pąliko didele spraga. Taigi, lin
kime, kąd J. Čepaitis kuogrei- 
čiausia pasveiktų ir vėl grįžtų 
prie meno. X. į.

Tėvas Pasikorė
Sūnaus Kepykloje

RĘIDGEPORT.-—Adresu 2907 
Archer ąvenųe, Bridgeporte1, sa
vą sųnąus Felikso kepykloje 
vakar pąsikorė 52 metų phicą- 
gietis John Ląpinsky.

Jis paliko lenkų kalboje pa
rašyta raštejį, kuriame sako, 
kad nusižudo dėl šeimyninių 
nesutikimų.’

CHICAGO OPERA
COMPANY

ip TftAVATOąE—Treč., Jąpk. 0fa. 8 v. 
v, Bųmpton—Branzell—MartlpelU—Mo- 
relJJ— -BALLET TEĄT ĮR Ą S.
IVfber.

IUADAME BIJTTKBFEY—Fwl«., hjpk. ąta, 
$ v. y. Mokyklų Tarybos Hęrjja. (J0.75

— Gonzales*-—Brbwn—Mel- 
fpri-—Morclll. Canaratto.

FALSTAFF—Se$t. Diena, lapk. Ofa, 8 po 
pi et. John Oliarles Tbonias^—GiaOninl—- 
Siunmprb*—HiwkhiK—ftharnoya—MoJica 

HarrelĮ—TEATRAS. W«feor. 
ANON—rak., lapk. 0U, 8 y. y. 
JepHon—i/'ropks-M^apUckĮ. Abrayanci.

BąrtET TPATBAS—Spkni.. laphr. IV, 
.3:30 vai. ppplpt.

C414LEEBIA KESTICĄNĄ — pirm., 
lapkr. 11, 8 vai; vakaro Glannlni— 
Ji,gel—rMorclll—Suinipcra — rąpgl. Ab- 
tmiavel.

PAGLIĄCCI—Jepnonr—Martinei!! —r John 
(’lujrleB . ThoŲĮHM—(Jz^pllcki — Moįlca. 
Abnuiavel.
Kuinps: l.OO, 1.00, «00, 3.00, 3.00, 

4.O0. 5.00
•Chicagos Operoj heblutas

CiVIC OPERA HOUSE
iję N. WAT«pą

SCDVNftS jau parduoda llan. 0829- 
Taipgi pilu ^MarsballcvFleld & Co.. Lyon

Vtjj^eMV^tęrn Vnlą|»

m

r—r

Dr. Krikščiūnas baigė North- 
weslern Universitetą birželio 
1939 metais, gaudamas ne tik 
dentisterijos, bet ir bakaląuro 
laipsnį. Pereitais melais, Ed 
wąrdąs dįrbo Nevy York mie
ste, didžiam Lenpox Hill ligon- 
bųtyje, kaipo 
surgeon”, 
gero 
je. ’

resitfent (lepia! 
kur jis įgijo daug 

patyrimo savo profesijo

pasekmingai atliko Illi- 
ir Coimecticut valstijų

Savo jaunas dienas
ppis
kvotimus.
jis praleido rytuose, lad tenai 
jo širdis jį įraukė. Hartford 
miestas dabar turi vienintelį

Atidarė Ofisą Vidurmiestyj
Jo ofisas randasi viduryj 

miesto, ad. 525 Main Street, 
skersai “City Hali”, kur randa
si daugelio gydytojų ir dentis-

Iš tikrųjų lietuviai džiaugsis 
turėdami Hartforde savo lietu
vį deptislų, kuris yra malonus, 
gabus ir muzikų mylintis pro- 
fesiopalas. Apylinkės miestai 
kaip S. Manehesler ir New Bri- 
tąin, kurie rąndąsi tik devynios 
mylios mio Hartfordo, kaip ir 
kiti miestai galės pasinaudoti 
Dr. Kritočiuno paląrnąvįmu.

Jauno daktaro tėvai dėjo vi
sas pastangas išauklėti gera ir 
mokytų Simų ir davė jam kuo- 
gpriausių progų sėkmingai eiti 
savo profesijos keliais. Daug 
garbės priklauso Povilui ir Leo
kadijai Krikščiūnams ųe tik už 
supu, daktarų, bet ir už gražų 
auklėjimų kito sūnaus, Povilo, 
kuris dar lauko kolegijų ir duk
relės Dolopes, kųrįs yra dar

ĮJdIUįį jaunam (Įanforųi ge
riausių pasekmių savo profesi
joje. L. Narmpptąitė

šis Rekrutas
Didelė Problema
. Karimmmnė šiomis dienomis 
susilaukė rekruto Buddy Guold 
Jr. Bet juomi nelabai džiaugia
si, ir tiesiog nežino ką darytu 
Vyras virš 6 pėdų aukščio, bet 
sveria tik 158 svarus, o svar
biausia, kojos tokios didelės, 
kąd reikia 13 Vž dydžio avali
nės. Tokius poro? čeverykų net- 
ra visoj armijoj.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

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

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS: 

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

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

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis —

, 2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3Į44 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rast., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Ąve.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springf ield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, NapoĮeon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1040 METAMS: T. Ja

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

atstovas į Ch. Liet. Cdmmunity 
Cenfeu Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Haisted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

Pagelb

PAIEŠKAU PARTNERIO dėl 
moteriškų rūbų prekybos, kuri ran
dasi 35 Colbourne St., Brantford, 
Ont., Canada. Partnęrys reikalingas 
pasiturintis, nes noriu didinti krau
tuvę. Užinteresuoti asmenys gali 
kreiptis asmeniškai arba laiškais 
sulig aukščiau paduotu antrašu.

MRS. A. KUTIS.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai ^trumentai

PARDAVIMUI SMUIKĄ, pusės 
dydžio, geram stovy, pigiai. 7126 
So. Artesian Avė.

BUSINESS C11ANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS SU FIKČERIAIS, 4 
kambariais užpakaly. Naujai išde- 
koruota. Gera kampinė vieta. Ren- 
da $35. Kreipkitės: Jos. J. Radoms- 
ki, 2259 W. 23 Place, CANal 6369.

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
16 kambarių rooming house viršuj. 
Arba mainysiu. 2113 So. Halsted St.

GREITAM PARDAVIMUI PI
GIAI, rooming house, 21 kambariai, 
North Westsidėj. MONroe 2797.

TAVERNAS PARDAVJMUI. Ele- 
ktrinė refrigerącija. Įsteigtas daug 
metų. Parduosiu pigiai. Priežastį 
patirsite vietoje. Box 2432, 1739 S. 
Halsted St.

MODERNIŠKAS TAVERNAS, da
ro gerą pelną. Įsteigtas prieš 8% 
metų dabartinio salininko. Raina
vo $2000 įrengti. Dabar siūlomas 
pąrdavimui pigiai, nes savininkas 
turi kitą biznį. 434 West 31st St.

PARSIDUODA TAVERNAS. Vie
ta gera, biznis gerai išdirbtas. 5 
kambariai gyvenimui užpakaly. Pi
gi renda. Prašome atvažiuoti ir ap
žiūrėti vietą. 3245 West 63rd St.

BUSINESS—TO RENT
, 

RENDON TAVERNAS su visais 
įtaisymais. 935 West 59th Št.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

2744 N. FAIRFIELD. Modernizuo
tas, apšildomi muro flatai, 4, 4, 3 te 
kamb. $7000, įnešti 10%.

WBO0fiS40E FUBNITUBK 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CĄSH už fon

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pąšaukile ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tįk nacioneliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Cfo- 
cago, III. Phone Repubiic 6651

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE“

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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Naujas Gubernatorius VAKAR CHICAGOJE

DWIGHT M GREEN, Republikonaš

Illinois Senatorius

užbaigtu

Areštavo

Ir lialtimore

JIS PRALAIMĖJO buvo

mus

mw

Darėte Lažybas 
Ant Rinkimu? 
Prieš Įstatymą!

RINKIMŲ 
ĮVAIRENYBĖS

Cook Apskričio 
Prokuroras

Atėmė Teisę 
BalsuotiLakunui 
Antanui Kielai

pade 
marš

Rinkimu į prezidentus kam
panijose praleidžiama milijonai 
dolerių (sakoma, kad vakar pa- 
./baigusi Wil kie kampanija re- 
pubhkonams kaštavo viso apie 
dvidešimts milijonų), bet prezi
dentas gauna tik $75,000 meti
nės algos.

Connecticut
Sostinė Už
F. D. Rooseveltą

Prezidento kabineto 
gauna $15,000 metams, 
šioj o te.smo (Supreme 
teisėjai yra geriau 
— jų metine alga yra $20,000

prisirengusi 
rinkimai butų 

tvarkoj.

alines turi 
aline, tiesa, 

užrakin-

Gelžkeliai, kai kurios dirbtu
vės, bet toli grąžu ne visos, ir 
W.P«A. vakar paleido darbinin
kus po pusės dienos darbo duo
ti jiems progą balsavimuose da- 
yvauti. Kai kurie darbdaviai 
pareiškė, kad darbininkams ap
mokės ir už nedirbtą laiką.

Rinkimuose Dalyvavo Apie 3,750,000 Balsuotojų 
—Rekordas.

Varžytinės prezidento vietai 
vakar nustelbė faktą, kad net 
33 valstijoj rinkosi naujus gu
bernatorius.

Bendras balsų skaičius prezi
dentiniuose rinkimuose lošia 
antraeilę rolę. Svarbu elektori- 
n.ai balsai. Pavyzdžiui 1936 
metų rinkimuose Rooseveltas 
.įjunko 24,476,673 balsus kas 
aam atnešė 523 elektorin.us bal
sus. O Landon’as, nors už jį 
buvo paduota 16,679,583 balsai, 
gavo tik 8 elek. balsus.

nariai
Vyrjau-
Court) 

apmokami

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NA U.TTENOSE'

HOPK1NS, MICH
savo 17 metų amžiais žmoną, šis paveikslas buvo nu 
imtas vedybų metu. »

• Iškritusi iš antro aukšto 
lango adresu 133 West 45 th 
Street, vakar užsimušė 85 me
tų senelė, Mis. Anna Watson.

• Nukritusi laiptais galvą 
persiskėlė ir vakar mirė 62 me
tų chicagietė, Elizabeth Gar- 
vey, 7119 Euclid avenue.

• Nuo Morris B. Sachs krau
tuvės, ad. 6638 South Halsted, 
keturi nežinomi plėšikai pasivo
gė troką, kuriame buvo apie 
$4,000 prekėmis, taipgi atėmė 
$47 nuo dviejų troko tarnau
tojų, 23 metų Pat riek Franken- 
bach, 830 West 36th Street, ir 
19 metų Leo Strasser, 3719 S. 
Halsted Street.

eilėj prie balsavimo stočių va
kar mirė trys žmonės. Turėjo 
širdies ligą. Jie buvo, 55 melų 
Mrs. S. Greselin, 11149 St. 
Lavvrence avenue, 70 metų Wolf 
Gold, 2219 North Kedzie avė., 
ir 46 metų Maggie Coneriy, 
6026 South Wabash avenue.

Pasiremiant nepilnomis balsavimų skaitlinėmis, atrodo, kad 
Illinois nauju gubernatorium išrinktas republikonaš Dwight H. 
Green. ',

Skaitlinės šią žinią rašant paduoda tik apie pus^ visų Illi
nois valstijos balsų, bet iš jų jau galima spėti rinkimų kryptį

Apie senatorių kol kas negalima nieko tikro pasakyti, bet 
atrodo kad labai nedidele baisų didžiuma prasprųs demokra
tas James M. Slattery, kuris jad atstovauja Illinois valstiją se- 
nate. ■

Apie kitų valstijų vietų likimą skaitlinės dar nieko aiškaus 
neparodo.

Cook apskrityje betgi trečiam terminui buvo išrinktas Cook 
apskričio prokuroras Thomas J. Courtney ir beveik visi, jeigu 
ne visi, kiti dabartiniai Cook apskričio vald ninkai demokratai.

Kaip buvo tikėtasi, Chicagos balsai už Rooseveltą pervir
šijo provincijos vietų balsų didžiumą už Willkie, tokiu budu 
šios'valstijos elektorinius balsus ir laimėjo Rooseve’tas, bet jo 
didžiuma galutihiose skaitlinėse nebus labai didelė.

Kaip ir po visą Ameriką, taip ir Illinois va’st’j^j skirtumas 
taip populiarių balsų už Rooseveltą ir Willkie buvo labai ne
didelis, ir varžytinės tarp abiejų kandidatų ėjo labai aštriai.

Įdomus reiškinys Chicagoje ir kitur valstijoj buvo didelis 
balnotų. Republikonų šalįninkai balsavo 
- už partiją, bet demokratų pritarėjai 

ribų nesilaikė. Balsavo už Rooseveltą,

Bridgeporte žmonės daugiau
sia balsavo “straight” 1 aliotus. 
Tai buvo galima spręsti, iš to, 
kad budelėse dauguma žmonių 
buvo labai trumpai. Įėjo, 
jo vieną kryžiuką, ir vėl 
laukan.

Rinkiminiai Nuotikiai Lietuviu 
Apylinkėse

1 *

Lakūnas Antanas Kiela, 3613 
South Halsted Street, vakar 
kaip ir negavo balsuoti. Pasi
rodė, kad kas tai, dėl visai ne
žinomos priežasties, kontestavo 
jo teisę balsuoti, nors jis jau 
kelinti metai gyvena Bridgepor
te ir yra užsiregistravęs.

Jis gavo baliotą ir padėjo 
kryžiukus, bet turėjo išpildyti 
afideivitą, bet dar nežinia ar 
jo balsas bus pripažintas.

THOMAS J, COURTNEY, : 
kuris ■.vakąr didele balsų 
didžjuinh vėl buvo išrink
tas Cook Apskričio proku
roru,—trečiam . tęrininųi.

Marųuette Parke ir Brighton 
Parke, kaip atrodo, buvo ne
mažai suskąldytų-“split” balio- 
tų, nes balsuotojai iš budelių 
nelabai skubinosi ir turbūt aty 
džiai rankiojo kandidatus abie
jų partijų sąrašuose.

WENDELL L. WILLKIE, republikonų kandidatas 
į prezidento vietą, kuriam, pagal nepilnas vakarykščių 
rinkimų skaitlines nepasisekė sumušti Rooseveltas ir 
Naujoji Dalyba. Kaip jo paties partijos žmonės, taip 
ir jo politiniai priešai pripažįsta, kad Willkie pravedė 
vieną iš atkakliausių kampanijų šalies istorijoj. Bet pi
liečių balsai padarė savo sprendimą. " ' ;

Patys pirmieji prezidentinių 
rinkimų rezultatai buvo štai 
kokie.

Nutbush, North Carolina: 
Roosevėlt ■— 24, Willkie — 0.

Manchester, New Hampshire, 
Hart’s Location miestelyj: Roo- 
sevelt -— 5, Willkie ■— 3.

Sharon, New Hampshire: 
Willkie 24, Roosevelt — 7.

Houston, Texas: Roosevelt— 
756, Willkie — 174.

Montgomery, Alabama: Roo
sevelt — 660, Willkie — 5.

Atlanta, Georgia: Roosevelt 
— 71, Willkie — 0.

Town of Lake, prie vieno*1 
stoties buvo didelis judėjimas. 
Pasirodė, kad didelis nuošimtis 
tos stoties balsuotojų—vyrų, 
pirmiausia ėjo į alinę užpaka
lyj balsavimo stoties “drąsai” 
išgerti “vieną”. Po to ėio bal
suoti, o atbalsavę, vėl ėio j ali
nę kitą išmesti 
vėms”.

Balsavimų metu 
būti uždarytos. Ta 
turėjo priekines duris 
ta.s, bet užpakalinės durys rak 
to tai nematė.

JAMES M. SLATTERY- 
Demokratas, yūkar jšriri’k- 
tns dar vienariU terminuLįU 
S. Senate, pasiremiant nčpil 
nomiš skaitlinėmis. ■ •.

Pirmo Chicagos balsuotojo 
garbė, kaip paprastai, teko chi- 
ėagiečiui Joe Grein, kuris vi- 
durmiestyj užlaiko visokiausių 
Įvairenybių krautuvę ir nuolat 
sukinėjasi po miesto rotušę. Jis 
pirmas balsuoja Chicagoj jau 
kelinti metaai. Gyvena pirmo 
wardo pirmame prec’nkte ir 
□alsavimo stotims dar neatsida
rius jis jau laukia prie durų 
progos baliotą k: yžiuku pažy 
mėti.

Eidama iš balsavimų stoties 
tarp 34 ir 35-tos, ant Lituanica 
avenue, staiga apalpo nežinoma 
moteriškė. Praeiviai ir .subėgę 
policistai ją atgaivino.

“Penzanco Piratai” 
(Pirates of Penzance) 

Lapkričio-Nov, 24 d.
Stato 

NAUJOS GADYNES CHORAS

. Mums vienas jaunas lietuvis 
skundėsi. Jis neseniai paliko pi
liečiu, ir nekantriai laukė bal
savimų kaip , labai didelio įvy
kio savo gyvenime. Pirmą kar
tą dės kryžiuką už Jungtinių 
Valstijų prezidentą!

Jaunuolis labai rūpestingai 
tam įvykiui ruošėsi, atydžiai 
skaitė kaip reikia balintus žy
mėti. Ir nuėjęs balsuoti — ėmė 
ir sugadino savo pirmą balio
tą. Bet viskas pasibaigė laimin
gai, gavo naują ir antru kartu 
pabalsavo gerai.

Mirė Trys Žmonės
Bebal.suodami ar belaukdami

BALT1MOBE, M<1. — Nepil- 
uos skaitlinės iš šio miesto pa
rodo, kad baltimoriečiai balsa
vo irgi už Rooseveltą, atiduo
dami jam beveik dvigubai tiek 
balsų, kiek už Willkie. Bet pa
kartojau), skaitlinės nėra pil
nos: Roosevelt — 42,738, Will- 
kic — 22,117.

Komunistai, kurie daug ler- 
mo kelia, 4036 metų rinkimuo
se iš bendro į 42,646,817 skai
čiaus gavo tik 80,159 balsus. 
Tas reiškia, kad iš maždaug 
550 balsuotojų vienas buvo už

1936 Metais Amerikoje buvo 
apie 64,000,000 balsuotojų, bet 
apie 20>000,000 savo svarbios 
privilegijos neišnaudojo.

NAnjIENU-ACME Photo
Roma sako, jog Graikijos sostą užimsiąs princas 

Povilas (viduryje), dabartinio karaliaus brolis, jeigu 
Graikija pasiduos.

HARTFORD, Con. — Hart
ford, Connecticut valstijos sos
tinė stambia dauguma pasisakė 
už prezidentą Rooseveltą. Ga
lutini rezultatai yra toki: už 
Rooseveltą 48,505 balsai, už 
Willkie 26,190.

skaičius “suskaldytų” 
daugumoj “straight” - 
ypač Chicagoj‘partinių 
bet kitus kandidatus rinkosi abiejose partijose. Daugiausia dėlto 
Green’ui ir pasisekė laimėti gubernaturą.

Einant į spaudą balsai už prezidentą, gubernatorių ir se
natorių buvo pasidalinę sekamai:

Apsiniaukusi, šalta ir lyno- buvo rūpestingai 
ta diena vakar nesulaikė Chi- pridaboti; kad 
cagos nuo padavimo rekordi- pravesti tinkamoj 
nio skaičiaus balsų rinkimuose Kiekvienoj balsavimo vietoj 
kuriuos dauguma vadina reik-'apatt policijos sargybos, dar- 
šmingiausiais nuo 1860 metų 
kada Amerika išsirinko Lin- 
coln’ą. ' •

Dar prieš vidudienį apskri
čio teisėjas Jarecki, kuris yra 
Cook County’s .rinkimų . maši
nerijos galva,, paskelbė, kad 
daugiau negu pusė visų užsi
registravusių > Balsuotojų • jau 
balsavo. Apskrity j Jų yra 
daugiau negu pusė visų užsi
registravusių. halsuotojųjau 
b^avo. 'Ąpskrityj jų yra ■ virš 
2 i^nlioiraT.... ’. ,

', rfo rs b alsa v i m ų v i ėt ęsa tpi- 
dąįę* & valandą ; ryto',^-daugely

jaulaukė eiles žmpnių. 
D^liįi. dafrbiriinkti kėlėsi; anUs- 
čįd<X: ‘,iad;gal^tų < balsavimą al- 
liklr. prieš oisįant į: darbą. • 

" J*;•; ' * 

Maiai.

Kadangi . . priešrinkiminė 
kampanija paskutinėse dieno-

** ' * y ¥ •' t - , * » 1 '

se buvo itin įkaitusi, tai lauk
ta, kad karšti partizanai įsi- 
vels į susikirtimus- Bėt. tas 
laukimas neišdegė. Balsavimai 
praėjo ypatingai tvarkingai ir 
joįęlų rimtesnių ekscesų nešii- 
ląųkta. - , •, -

Chicaga, visoj šaly vadina
ma “balsų vagysčių sostine”,

Illinois valstijoje įstatymu 
draudžiama daryti lažybos (be
tai) ant rinkimų rezultatų. 
Teisių autoritetai sako, kad, 
kiek jie žino, tai niekas dar už 
sulaužymą to nuostato nėra su
silaukęs bausmės. Bei statutas 
susigadins jei iš jūsų kas ban
dys teismo keliu iškolektuoti 
pralaimėtas lažybas. Teismas 
bylą panaikins-

» N»iiin>nq-Auiuv Telephoio
Dale Darrow, kuris pasmaugė

Theodore Roosevelt 
jaUhiausiaš šios šalies preziden
tas —2 užėmė tą vietą būdamas 
tik 42 metų amžiaus. NVilliam 
Harrison buvo seniausias —■ bu-

ATRODO, KAD SLATTERY LAIMES 
SENATORIAUS VIETĄ

Illinois Elektoriniai Balsai Rooseveltui

binihkus prie urnų atydžiai i 
Sekė savanoriai sargai.

Balsų TVrZcunų”
Keliose vietose tie sargai 

raportavo nėleišflnuš pasielgi- 
' ■ ' . *.

mus ir policija apkaltintuosius 
areštavo. Dvidešimto wardo 
47-tam precinkte suareštuota 
precinkto kapitonas $am Schu- 
pian. ' Savanoris ■ sargas sako, 
kad . Jtiątę Schuman’ą; duodant 
pipigt| moteriškei balsavimo 
vietoj. Buvo raportuota, ir keli 
kitir ‘‘balsų pirkimo” atsitiki- 
mąk: Kiekvienam atvęjy poli- 
cijajpėr^iilė Skundus ir phdarė 
atalįnkąmus žygius, nęregula- 
ruinĮiš pašaBnli. Kaip kur nu- 
šiskijstp, ?kad‘ partijų ddrbinin- 
kai dalinę degtinę prie, baisa- 
vįmo/vietų; Kaip žinia, rinki
mų dienoj degtinė uždrausta. 
Saliunai ir degtinės parduotu
vės buvo uždarytos iki 5 va

landos p. p., kada balsavimo 
, vįetos užsidarė- ,

Pranešimai, iš kitų valstijos 
Vietų rodo, kad visur rekordi
nis Skaičius balsuotojų pasinau
dojo savo neįkainuojamą de- 

1 mokratinę privilegiją.




