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UŽMUŠTA 21, DIDELI NUOSTOLIAI
Federalinis Biuras aiškina sprogimo 

priežastis
WOODBRIDGE, N. J., lapkr. 

12 d. — šiandien įvyko labai 
didelis sprogimas United Rlil-

• way and Signal Co., kurioj bu
vo gaminama medžiaga kariuo
menei.

Sprogimas buvo toks didelis, 
kad visiškai išardė dirbtuves ir 
užmušė penkis darbininkus, o 
35 smarkiai sužeidė.

Policijai pranešta, jog užmuš
tųjų skaičius turi siekti ligi 15, 
bet dar nepavyko surasti lavo
nai. Sužeistieji randasi labai pa
vojingoje būklėje, nes žaizdos 
labai smarkios.

NEW CASTLE, Pa., lapkr. 
12 d. — American Cyanamid 
and Chemical Corporation dirb
tuvėse sprogo 1,000 svarų di
namito, kuris visiškai išardė pa
kuojamąjį skyrių. Policija de
da pastangas išaiškinti sprogi
mo priežastis, bet neranda jo
kių davinių. Sandėliuose buvo 
trys vyrai. Visi užmušti.

Policijos viršininkas paskėlė 
be, kad sprogimo vietoj pasi-/ 
liko tiktai'gili duobė, kuri ne
duoda jokio pėdsakų tfįiiųes^ 
niems tyrinėjimams.

d. — Trojan Powder Co. dirb-
j i —

Vokiečiai gaus žiba
lo Rumunijoj

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
lapkr. 12 d. — Vokiečių karo 
mašina ir toliau gaus pakan
kamai žibalo iš Rumunijos vers
mių. Kai kurie šaltiniai labai 
smarkiai nukentėjo, bet turima 
pakankama žibalo atsarga me- 
kanizuotom vokiečių kariuome
nės dalims.

Beveik visos vokiečių divizi
jos padeda rumunams atkasti 
griuvėsius ir taisyti žemės dre
bėjimo padarytus nuostolius. 
Rumunai patenkinti vokiečių 
kariuomenės parama kraštą iš
likusioj nelaimėj.

Karpatų pašlaitėse šiandien 
buvo naujas sukrėtimas ir nu
kentėjo du kaimai.

Nubaustas už drąsą
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

12 d. — George Layton, ne
kreipdamas • jokio dėmesio į vy
riausybės įsakymą neliesti vo
kiečių lakūnų numestų bombų, 
paėmė vėlesniam sprogimui už
taisytą bombą ir išnešė į par- 
ką.

Teisėjas, nubaudė Laytoną 
100 svarų sterlingų.

Teisėjas sako, kad Layton 
pasielgė labai šaltakraujiškai ir 
labai drąsiai, bet niekas netu
ri teisės nuspręsti, išskyrus 
tryn reikalui vyriausybės pa
skirtus asmenis, kur tokia bom
ba privalo būti nunešta.

Argentina bendra
darbiaus su USA
BUENOS AIRES, Argentina, 

lapkr. 12 d. — Argentinos vy
riausybė prašys senatą patvir
tinti planą bendradarbiavimui 
su Suvienytomis Amerikos Val
stybėmis Amerikos žemynui ap
ginti. Argentina yra pasiryžusi 
pasekti Urugvajų šiuo atvėju.

tuvė sprogo ir padarė bendro
vei labai didelių nuostolių. Iš
aiškinta, jog trys vyrai užmuš
ti. Manoma, kad žuvo daugiau 
žmonių.

šioje bendrovėje karo depar
tamentas padarė didelius užsa
kymus karo medžiagos. Vien 
tiktai praeitą savaitę užsakyta 
sprogstamos medžiagos 
dolerių sumai.

Federalinis Policijos 
pasiuntė savo agentus 
ištirti sprogimų priežastis. Ei
na kalbos, jog tai yra organi
zuotas sabotažininkų darbas 
Bet kol bus reikalas galutinai 
nešiirtas, negalima daryti jo
kių išvadų.

Sprogstamą medžiagą vartoti 
reikia didelio atsargumo, spro
gimas gali įvykti 
sukrėtimo.

Edgar Hoover, 
viršininkas, nori
tovvne padaryto sprogimą, net 

aįuą'/syžf bi jhtędžiaga

200,00(1

Biuras 
vietoje

dėl paprasto

Fed. Biuro 
ištirti Allen-

te<ll 
kariuomenei.

■ ' t * . •

Visose vietose sprogimas bu
vo toks smarkus, jog nukentė
jo aplinkiniai pastatai. Arti
stovėjnRhrnamti ~
langai.

Visa Argentinos Spauda pa
laiko vyriausybės planą, išsky
rus,’ žinortia; komiinistišką ir. 
nacišką.

Paskirta 250 milijonų pesii 
karo bazėms sustiprinti ir nau
jai karo medžiagai įsigyti. Ar
gentina tikisi gauti 100 mili
jonų paskolą Washingtone.

Japonai siunčia 
Amerikon admi

rolą Namurą
TOKIO, Japonija, lapkr. 12 d. 

— Vyriausybės sluoksniai pra
neša, kad admirolas Kišisabu- 
ro Nomura bus paskirtas japo
nų ambasadorium Amerikoje. 
Japonai deda pastangas page
rinti santykius su Amerika, bet 
paskutiniu metu neturi Ameri
koj ambasadoriaus.

Užsienio reikalų ministeris 
ilgai kalbėjosi su Amerikos am
basadorium Grew, aptarė užsie
nio politiką liečiančius reikalus 
ir turi vilčių rasti bendrą kal
bą ir išvengti karo.

Admirolas Nomura eina 63 
metus ir mokslus ėjo Annapo- 
lis universitete. Jis mėgsta 
Ameriką.

Byrnes bus senato 
pirmininku

WASHINGTON, D. C., lapk. 
.12 d. — Teko patirti, jog de
mokratas senatorius Byrnes nu
matomas laikinai eiti senato 
pirmininko pareigas. Demokra
tai nori persitvarkyti ir savo 
jėgas naujai paskirstyti.

Byrnes yra artimas Rodse- 
velto bendradarbis, smarkiai 
palaikė prezidentą rinkimų 
kampanijoj ir turi didelę prak
tiką ^statymų leidimo darbe.

Taip pat minimas ir senato
riaus Clark vardas užimti mi
rusio Pittman vietą. Galutinai 
šį reikalą turės nutarti demo
kratai pasitarę su prezidentu.

Žemes drebėjimas sugriovė i šį miestą Sabotažas laivu dirb
«b~

tuvėse
vėliausios naujienos

.naUJIENŲ-ACME Teiephoto

; BŲCHARESTAS, Rumunija. — Taįp atrodė svar
biausia biznio gatvė -prieš žemės drebSjįpa.

MOLOTOVAS 2 V. KALBĖJO SU HITLERIU
Tarėsi Dardanelų 

reikalais

V. IVIOIOIOV

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
12 d. — Adolfas Hitleris ir so- 
vietij komisaras Molotovas kal
bėjosi dvi valandas svarbiais 
užsienio politikos reikalais. Pa
sikalbėjimas ėjo puošniuose fiu
rerio kanceliarijos rūmuose 
Berlyne.

Pasikalbėjime dalyvavo Rib- 
bentropas ir Dekanozovas, ku
ris atvyko kartu su Molotovu. 
Padėjo susikalbėti vertėjai, nes 
nei Hitleris, nei Molotovas ne
moka svetimų kalbų.

Molotovas atvyko į Berlyną 
11 valandą ryto. Jį atlydėjo 33 
užsienio komisariato valdinin
kai. Tarėsi Dardanelų ir arti
mųjų rytų politikos reikalais.

Molotovas patenkin
tas sutikimu

' • ‘ v

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
12 d. — Molotovas labai iškil
mingai sutiktas. Sargybas ėjo 
ištikimiausios Hitlerio grupės. 
Vokiečiai priduoda labai dide- 
’ės reikšmės Molotovo kelio
nei.

Stotin rusų atstovų sutikti 
atvyko didelis užsienio minis
terijos atstovų skaičius. Buvo 
vokiečių kariuomenės vadas 
Keitei.

Atvyko Molotovo pasveikinti 
italų, japonų, turkų, kiniečių ir 
kiti atstovai.

Buvo iškabintos nacių ir so

vietų vėliavos, grojama naciš
ka .ir bolševikiška muzika.

Prie Hitlerio1 kanceliarijos 
susirinko daug žmonių. Molo
tovas patenkintas.

„—_———,—__ ■ >

liuli įdomaujasi Ber
lyno pasitarimais
WASHINGTON, D. C., lapk. 

12 d. —- ’ Užsienio reika'ų de
partamentas kreipia visą dė
mesį į pasitarimus, vykstan
čius Berlyne. Departamente 
manoma, kad Rusija yra pasi
ryžusi dar glaudžiau bendradar
biauti su “ašies” valstybėmis.

Turima žinių, kad Hitleris 
dės pastangas įtraukti Rusiją 
į nesenai sudarytą trijų val
stybių karo sąjungą.

Užsienio departamento pa
stangos pagerinti Rusijos ir 
Anglijos santykius nuėjo nie
kais ir kai kurie valdininkai 
jaučiasi apgauti.

Willkie bus lojalus 
opozicionierius

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
12 d. — Per radiją šaky to j kal
boj Willkie pasižadėjo būti lo
jaliu opozicionierium. Savo pa
sekėjams jis siūlė remti prezi
dento krašto apginklavimo po
litiką, bet būti opozicijoj.

Krašto, vienybės vardan Will- 
kie nenori visiškai susilieti su 
daugumos nuomone, nes tada, 
sako, turėsim totalitarinį reži
mą, kuris Amerikai netinka.

Willkie tvirtina, jog reikia 
dėti pastangas išvengti inflia
cijos Amerikoje. Siūlo suma
žinti visas biurokratines valsty
bes išlaidas, išskyrus krašto ap
saugą ir reikalingą paramą ne
pasiturintiems; ;

Reikalauja, kad ginklų gami
nimas butų.perleistas į pramo
ninkų rankas.e v

SEATTLE, Washington, lapk. 
1Ž d. — Pranešama, kad pada- 
.yti penki sabotažo aktai Todd 
aivų statymo bendrovėje. In
formuota vietos policija ir Fe
deralinis Biuras.

Laivų statymo darbams pa
greitinti bendrovė buvo priver
sta pervežti kai kuriuos įran
kius į kitą Vietą. Pervežimo 
metu sugadintos labai jautrios 
mašinų dalys. Sąmoningai į jas 
buvo įpilta žvirgždų. Mašinoms 
išvalyti reikės praleisti visą sa
kaitę laiko.

Turima žinių, jog sabotaži- 
linkai pasislėpė, ntes nujautė, 
tad Fed. Bįuro agentai rengia
mi juos suimti. >

Rinkimams išleista
3 mil. dolerių

WASHINGTON, D. C., lapk. 
12 d. — Edward Fiynn, dene
kratu centro komiteto pirminiu 
kas, šiandien paskelbė, kad d 2- 
mokratai ir respublikonai iširi 
do tris milijonus dolerių pre
zidento rinkimų kampanijai.

Flynik tvįrtina, kad respub
likonai išleido daug didesnę su- 
mą, negu demokratai.

Michelsonas, demokratų spau
dos šefas, skelbia, kad respub
likonai išleido penkis kartus 
daugiau pinigų, negu dėme k ra
tai.

Užnuodyti blynai nu
sinešė 12 aukų

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 12 
d. — Teisino organai jau iš
tardė Salvation armijos virši
ninką, kurio užnuodyti blynai 
padarė labai didelę nelaimę.

Gydytojai deda pastangas 
gelbėti užnuodytuosius, bet mir
tis jau nusinešė dvi naujas au
kas. Iš viso jau mirė 12 žmo
nių. Ištirta, kad prieš kelis mė
nesius buvo nupirkta sodium 
flouride tarakonams naikinti. 
Naujai paskirtas Salvation ar
mijos viršininkas nežinojo kas 
buvo paliktam maišelyj ir su
pylė viską j tešlą.

Valgytojai skundžiasi, kad 
blynai buvo labai sųrųs. Jie 
buvo toki blogi, jog kai kurie 
atsisakė valgyti. Po valgio vi
sus išpylė šaltas prakaitas.

Kennedy atsista
tydino

WASHINGTON, D. C., lapk. 
12 d. — Gerai informuoti sluok
sniai tvirtina, kad Joseph Ken
nedy, Amerikos ambasadorius 
Anglijoj, įteike atsistatydinimo 
pareiškimą ir nemano grįžti į 
Angliją.

Manoma, jog netolimoj atei
tyj jo pareiškimas’ bus priim
tas. Dabar ieškomas žmogus už
imti Londono vietą.

Vieni siūlo paskirti Bullittą, 
kiti sąko, kad galėtų ten būti 
paskirtas Anthony Biddle, kuris 
atstovavo Ameriką Lenkijoj,

Minimas taip , pat ir J. E. 
Davies vardas, kuris buvo am
basadorium Rusijoj ir dabar ei
na specialaus skyriaus viršinin
ko pareigas.

— Italai atsisakė garantuoti saugų Amerikos laivų pra- 
plaukimą. Prieš porą savaičių jie pasižadėjo praleisti Ameri
kos laivus.

— Anglai skelbia, jog karo operacijos praplėstos Gallabat 
apylinkėse ir italams suduotas labai didelis smūgis. Italai pri
versti trauktis.

•— Vidaus reikalų ministeris paskelbė, kad spalių mėnesyj 
priešo orlaiviai užmušė 6,334 Anglijos gyventojus.

— Audra paskandino Michlgano ežere laivą, kuriame buvo 
32 jurininkai. Laivas buvo perlaužtas pusiau. 12 lavonų jau 
surasti. Bijoma, kad ir kiti nebūtų žuvę.

— Petain vyriausybe uždarė Francuzijos Darbininkų Kon
ferenciją, didžiausią darbininkų organizaciją. Uždarė ir gele
žies bei anglių pramonininkų trustus.

— Iš Belgrado pranešama, kad italai gabena naujas kariuo
menės divizijas prie graikų sienos.

— Vokiečių ir italų lėktuvai vakar bombardavo Suezo ka
nalą. . ; į ' *1

— Oficialiai paskelbta, kad Rumunijos diktatorius Antones- 
cu ketvirtadienį kalbėsis su Mussolini.

— Kiniečių kariuomenė užėmė japonų laikytą Kwangsi mie
stą. Kiniečiai sako, jog jiems pavyko išvyti japonus; japonai 
tvirtina, jog jie patys išvažiavo.

— Amerikos vyriausybė paskyrė Henry A. Wallace daly
vauti naujo Meksikos prezidento inauguracijos iškilmėse.

BRITAI BOMBARDUOJA ITALU UOSTUS
Ark Royal ieško 

italų laivų
ALEKSANDRIJA, EgypTO; 

Japkf. 12 d.—- Britų lėktųvn<> 
šis Ark Royal, kartu su kitais 
britų karo laivais, plaukiojo po 
visas Mussolini kontroliuoja
mas juras ieškodamas karo lai
vų, bet niekur jų nesurado.

Britų laivynas apšaudė italų 
uostus, padarė parištiems lai
vams nuostolių, bet italai ne
drįso išplaukti į jurą.

Italai ir vokiečiai kelis kar
tus skelbė, jog jiems pavyko 
nuskandinti Ark Royal, bet šis 
laivas ir dabar vežioja orlai
vius Viduržemio jura, kurie be 
sustojimo bombarduoja Musso
lini pramonės centrus.

Sunaikintas italų 
karo laivas

ROMA, Italija, lapkr. 12 d. 
— Italų karo ministerija pra
neša, jog britai smarkiai bom
bardavo Taranto, vieną svar
biausių italų karo bazių. Bri
tams pavyko sugadinti vieną 
italų karo laivą.

. Italams pavyko numušti 6 
britų lėktuvus, kurie dalyvavo 
uosto bombardavime. Ita'ų sub- 
marinai paleido kelias torpedo.

Vienas britų karo laivas, ku
ris stovėjo juroje, kai orlaiviai 
bombardavo, smarkiai nukentė
jo. Viena italų torpedo jam pa
taikė.

Britai bombarduoja 
Albaniją

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 1? 
d. — Graikų vyriausybe skel
bia, jog britų karo laivai ir 
aviacija bombardavo Durazzo 
ir Valoną, du svarbiausius Al
banijos postus ir italų koncen
tracijos punktus.

Durazzo uoste britams pavy
ko pataikyti į benzino sandė
lius. Gaisrai sukelta toki dide
li, jog matėsi 100 mylių atstu
mo].

Valona 1 uoste britams pavy
ko pataikyti į parako sandėlį. 
Girdėjosi labai didelis sprogi
mas ir manoma, jog sunaikin

ta sprogstamos medžiagos at
sarga.

Vėliau ir graikų orlaiviai 
bombardavo Valoną. Pataikė 
uoste-"' stovėjusiems italų lai- 
•vams. ''-v—“

 ‘  Į ~ s

Italai traukiasi 
iš Graikijos

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 12 
d. — Karo vyriausybė skelbia, 
jog italų kariuomenė buvo su
mušta visuose fronto linijose-. 
Nelaisvėn paimtų ita’ų skaičius 
yra didelis.

Graikų kariuomenė seka be
sitraukiančių italų pėdas ir nai
kina kariauti nenorinčią Mus
solini kariuomenę. Pindus kal
nuose klaidžiojantieji italai pa
tys pasiduoda graikams. Jie la
bai išalkę ir neturi jokių ryšių 
su italais.

Italai, keršydami graikams, 
bombarduoja užfrontės miestus. 
Nukentėjo daug civilinių gy
ventojų Janina, Metsovon, Ka
steria ir kitose miestuose.

Siaučia audros 
vakaruose

CHICAGO, III., lapkr. 12 <1. 
— Pranešama, kad visose ar
timųjų vakarų valstybėse siau
čia labai didelės audros. Šaltis 
smarkiai pakilo ir termometras 
nukrito žemiau 0.

Šiaurės ir pietų Dakotoj, 
Montana ir Wyominge dideli 
šalčiai. Vietomis vėjo greitis 
siekė 80 mylių į valandą.

Padaryta labai dideli nuosto
liai. Sugriauta labai daug na
mų, daugelis žmonių liko visai 
be pastogės. Sutrukdytas susi
siekimas Minnesotoj, Nebras- 
koj ir Utah. Dėl audros jau žu
vo 38 žmonės.

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra.
Saulė teka 6:37 v. r., leid

žiasi 4:32 v. v.
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Gydytojas ir Chirurgas 
OtiMB 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki t 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

ki darbai ir jau prie apleisto 
darbo nėra kada grįžti.

(BUS DAUGIAU)

Fel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 
akaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272_
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2248
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sūtartįMrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

(Tęsipys)
Baigus A t kovaičių i kalbėti, 

jaunimas užsisakė griežikus n 
nuėjo šokti, o senesnieji gurkš
nojo alų ir kalbėjosi įvairiais 
ūkiškais klausimais, žinome, 
kad jaunimas, tai besotis šoki* 
kas: jis šoktų, Šoktų ir Šoktų...

Jaunimui bešokant ir senie
siems besikalbant ir begirkšno- 
jant alų nė juste nepajuto, kaip 
praėjo naktis ir rytinė saulute 
jau aukštai buvo pakilusi. Visi 
žinojo, kad balių reikia baigti, 
nes jau buvo laikas Juozui va
žiuoti į Jurbarką pas agentą.

Baliaus užbaigimui šeiminin
kes vėliai ėmė nešti ant stalo 
įvairius valgius ir gėrimus ir 
kviesti svečius prie taip vadi
namos išleistuvių vakarienėm 
Išrodė labai juokingai, kad tą 
valgymo laikotarpį vadino va
kariene, nes tikrenybėje buvo 
ankstybas ir gražus vasaros ry
tas. Svečiai buvo .švargę ir 1)J 
jokių ginčų sėdosi prie (aip va
dinamo išleistuvių vakar.enSr 
stalo. Panaujinti valgylių ir gė
rimą buvo ne prešalį, nes v.s 
svečiai tiek senesnieji, tiek jju 
nesnieji praalko. Nors 
naktis ir neilga, bet 
vasaros rytas apetitą 
žadino.

Baigiant vakarienę,
turėjo viešai atsisveikinti su sa
vo visais giminėmis ir pažįsta
mais. Atsisveikinimo kalbos tu
rinį Juozas buvo daug kartų su
galvojęs ir pergalvojęs. Kitaip 
sakant buvo susistatęs kaip ii 
planą. Baigiantis vakarienei, at
ėjus laikui jo kalbos, Juozas iš-

vasaros 
šaltokas 
\ isiertis

Juozas

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

Bl’DlilK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

—Mylimi mano tėveliai, ma
lonus giminės ir kaimynai iv 
brangus jaunieji mano draugai.

^-Likimo verčiamas, turiu 
palikti jumis, mylimi ir bran
gus mano tėveliai. Gyvenimas 
verčia skirtis su jumis, manu 
mylimi giminės ir kaimynai. 
Neturiu žodžių, kuriais galė
čiau pasakyti jums, mano jau 
nieji draugai ir draugės, su ko 
kia širdgėla ir nusiminimu ta
riu palikti jumis, pasišalinti h 
jūsų eilių ir važiuoti į tolini., 
Ameriką.

—Nežiūrint į tai, kad aš esu 
priverstas iš jūsų tarpo pusi 
šalinti ir išvažiuoti į tolimą j. 
Ameriką, bet tikiu, kad mano 
pasišalinimas yra laikinas ir 
tiktai tam, kad tinkamiau ga
lėčiau pasirengti gyvenimui. 
Esu dėkingas sa>o tėveliams, 
kad mane nors šiek tiek pamo
kė rašyti ir skaityti, nes toji 
pradžia įgalina mane mokytis 
toliau. Dėkingas esu savo bro
liui Antanui, kuris įpratino ma
ne skaityti.

—Atsisveikindamas su jumis 
laikinai, sakau iki pasimatymo, 
nes aš tvirtai tikiu, jog ir vėl 
su jumis pas i matysiu.

Tokia Juozo kalba padarė į- 
spudį ne tiktai Alsos kaimo gy
ventojams ir jaunimui, bet ją 
gerai įvertino ir Atkočaitis.

Linkėdami laimingos kelio
nes ir gero pasisekimo, visi sve7 
čiai sustojo ir išgėrė skanaus 
Naručio darbo alaus. Jaunimas 
atsisveikindamas su Juozu su
dainavo keletą tam tikslui pri
taikytų dainelių. Kaimynai ir 
jaunimas stengėsi.*!!.,Juozu at- 
s.sveikinti paskirai. AtkoČaitis 
už. tokią pasakytą kalbų Juozą 
maloniai pabučiavo ir palinkėjo

NAUJIENOS, Chicago, III.

kelionėje, 'bet ir gyvenime.
Svečių liko jau nedaug, — g - 

minės* ir artimieji kaimynai jų 
tarpe ir Morkaičių šeima. Juo
zas savo mylinių Stasytę paly
dėjo ir Alsai matant meiliai j u 
dovanojo ats sveikinimo buči
ni

Juozas greitai grįžo ir trio* 
bojo rado 
knis, t. v. 

> •>

nes jos širdis prijautė ir jai 
sakyte sakė, kad savo mylimą 
Juozelį mato paskutinį kartą. 
Tėvo nors ir vyriška š'rdis, bet 
jisai irgi neapsėjo be ašarų. Se
suo Onutė verkė pasikukčioda
ma. Kodėl jinai taip verkė, pa
sakyti sunku. Tiktai Antanas 
laikėsi vyriškai ir ramino kitu) 
sakydamas, kad Juozas važiuo
ja ne m.rtin ir į karą, bet į lai
svą ir geresnį gyvenimų.

Juozas verkdamas atsisveiki
no su motina, tėvų, Barbora ii 
Onute, švogeriu Vailloniti ir sa
vo myliniu ir gerbiamu broliu 
Antanu. Antanas ėmė raginti, 
kad jau laikas važiuoti, nes gali 
susivėlinti. Visi namiškiai, išly
dėjo į kiemą ir dar karįą atsi
sveikino su savo mylimu Juo
zu, kol vežimas ėmė judetį iš 
vietos. Juozas ilgam paliko sa
vo gimtąjį Alsos kaimą.

III.
Juozui išvažiavus, Naručių 

šeimoje pasidarė, kaip ir nepa
gydoma žaizda. Namiškiai bu
vo visi liūdni ir nusiminę. Tik
tai vienas Antanas laikėsi rim
tai — vyriškai, nes jisai gerai 
žinojo, kad liūdesiais ir nusi
minimais nieko padaryti v nega
limu, o be to, prasidėjo dides
ne darbymelė — mėšlavežis.

Naručių tėvas buvo jau se
nas žmogus ir tokius sunkius 
ūkiškus darbus, kaip mėšlo ka
binimas ir kt. jam buvo nega* 
iimi. Jisai galėjo padėti dirbti 
tiktai lengvesniuosius ūkiškus 
darbus. Atsirado būtinas reika
las ieškoti darbininko, nes tok
sai darbas dirbti vienam Anta
nui buvo per sunkus, Antanas 
buvo nusistatęs, kad šiais me
lais jokių darbininkų nesamdy- 
ii, nes jisai gerai ž.nojo, kad 
jų ūkis pergyveno du didelius 
ūkiškus sunkumus: išleidimas 
už Vyro sesers Barboros ir Juo
zo kelionės išlaidos. Tokios di
delės išlaidos jų mažam uklui 
turi ypatingai didįjį tejpšmę 
nes 
nes pajamas turi kas kelinti me-

:¥:W

ACMF,‘NAU.TTRNU Toleohotu
City of Rayville laivo ka

pitonas Arthur T. Croiiim 
Kalbamas laivas liko minos 
paskandintas netoli nuo Au
stralijos.

nas nenori jokiu bildu savo ti
kini padaryti daugiau skolų, 
nes leidžiant dukterį Barborą 
už vyro ir Juozų į Ameriką te
ko daug išlaidų turėti. Antanas 
taip galvodamas norėjo ir pat
sai prie darbo prisispausti, kad

galėtų išvengti naujų paskolų. Kaimynai buvo tiktai įpusėję FII? STRTKOT
Jisai gerai žinojo, kad Juozo mėšlą vežti, oiMaručių Antanas mJL1XUW1j JLO
kelionei iš švogefio Vailionio' jau baigė ir aparti, 
buvo paskolinę 150 rublių.
Nors toji skola buvo ir giminei, į ir aparė, bet dar iki dobilų 
bet skola, nežiūrint kam jinai i piovimo galėjo pailsėti. Visi ge- 
butų, lieka skola ir reikia ją ri ūkininkai iki šienapiutės 
grąžinti. Antanas taip galvoda-' stengiasi išvežti ir aparti mėšlą, 
mas ir švogeriui Vailiomui. sko- nes po to prasideda kiti ukiš- 
lą norėjo grąžinti galimai grei-...................
čiau. Tokios aplinkybės ir pri
vertė Antaną taip daug dirbti 
ir taip mažai ilsėtis.

Antanas, taip darbą sutvar
kęs, per kelias dienas baigė vež
ti mėšlą ir galėjo pradėti jį ap- 
arinėti, o Onutė per tą laiko
tarpį baigė kratyti. Tokiu Anta
no darbštumu stebėjosi ne tik
tai tėvai ir namiškiai, bet nu
stebo ir jo artimieji kaimynai. 
Iki Juozas buvo namuose, kai
mynai sakydavo, kad Naručių 
ūkį lengva tvarkyti todėl, kad 
jie turi gerus ir visus suaugu 
sius darbininkus. Teisybė, iki 
Juozas buvo namuose, Naru- 
čiams darbininkų netruko, bet 
kuomet Juozas išvažiavo į A- 
meriką, Naručių ūkyje darbi
ninkų trukumas pasirodė iš pir
mos dienos, nes buvo tokios ap
linkybės, kad jisai išvažiavo j 
Ameriką kaip tiktai tokiu lai
kotarpiu, kada reikėjo vežti 
mėšlą.

Antanas būdamas darbštus ir 
sumanus savo ūkyje sugebėjo 
darbą taip sutvarkyti, kad ir 
toksai (vykis negalėjo neigiamai 
paveikti ūkį. Reikia žinoti, ka< 
mėšlavežis ūkyje, tai ypat ngai 
sunkus darbas.

Kaimynai net stebėjosi, kad 
Narutis šiais metais mėšlavežio 
darbus baigė už juos greičiau.

tiktai vienus namiš- 
tevus ir svogerį Vai-

iškilmių ir linksmy 
s e'stu

Po visų 
bių prasidėjo liūdnoji 
vių dalis. Motina gailiai verkė,

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Loiig Avenue 
Tp1efon~s PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

^nies Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.50

tokie mažesni ūkiai d'dis-
SENIAU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

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. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir uuo 
7—g vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2425

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

r.

7

gyvulį.
Antanas žinojo labai genu 

kaip ūkyje brangiai ka naoja 
kiekvienas grašis, todėl jisai bu
vo nepaprastai taupus: nerūkė, 
labai mažai kada išgerdavo, di
desnes būdavo jo išlaidos, kada 
turėdavo pamokėti už lietuviš
kas knygas ir laikraščius. To* 
kios išlaidos, kad ir labai, men
kos, bet ūkyje, kur 
sunkiai gaunamos, 
grašį reikėjo taupyti, 
turėjo visas gėrusias 
ūkininko ypatybes, 
ievas visiškai pasitikėjo, saky
damas, kad mano Antanas tai 
musų ūkio kertinis akmuo.

Naručiai turėjo tris arklius ir 
dviejus ratus, Antanas mėšla
vežio darbą galėjo suskirstyti 
taip: vieni ratai buvo tvarte ir 
juos Antanas mėžė ir kuomet 
primėžus ratus Onutė išvažiuo
davo į pūdymą, tai Antanas 
primėždavo kitus ratus ir iki 
jinai grįždavo, tai jau galėjo 
važiuoti su kitu mėšlo vežimu, 
Tėvas Onutei padėdavo mėš’ą 
iškabinti iš ratų ir iki jinai at
važiuodavo antrą kartą, jisai 
galėjo gerokai pailsėti. Toks 
darbo padalinimas geras buvo 
tuo, kad daug greičiau galėjo

No. 2672

I Vardas ir pavardė.

Adresas.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chieago, Ui.

Čia įdedu 10 centų ir prašAi atsiųsti man Pavyzdį No...

COPR. *Ho, NKOISCMPT StrrtCG, INC.

CUTVVORK L1NENS_ _PĄTTĘRN 2672
No. 2672— Miklus pirštai šiuos orchidėjų išsiuvinejimuS 

lengvai padarys, ir jūsų kambarius gražiai papuoš. .

4

Miestas ir valstija-

pajamos 
kiekvienų

Antanas

todėl juo

bą ūkyje ir tokiu bildu jisai iš
vengė samdyti darbininką.

Nuo ankstyvo ryto pei' visa 
ilgą vasaros dieną Antanas taip 
vežė mėšlą, o vakare, kuomet 
jisai išjodavo ganyti arklais, iš 
vakaro mažą valandėlę praitvg- 
davo ir kaip liktai pradėdavo 
šiek tiek švisti, paimdavo š kę 
ir iki išaušdavo, tai praeitos 
dienos išvežtąjį nv2šlą” iškratys 
davo. Tėvas'ir kiti namiškiai y 
patingai stebėjosi tokiu Antano 
darbštumu, sakydami:

—Musų Antanas dirba, kaip 
mašina, jam nereikalingas nei 
miegas, nei poilsis.

Tėvas ir motina gerai žinojo,
A| kodėl Antanas taip sunkiai dir- 

««w*uj ba. Gerai jie žinojo, kad Auta*

IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
f DIENA IR NAKTĮ

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

Klausykite inusų vadie programų Antradienio f* teštadienie «yt- 
meėiaia, 19:00 vat ryto ii W. H. L P. stotioa (1480 KJ 

M POVILU 8ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

.......................  .................................. q j .

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS
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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 VV. 18th SL, netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superiot 9454 ar Central 7464

1

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

ADVOKATAI

YARds 1419
.1,.

>5

■V.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE"

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

4 ir 7 Dd 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.

134 N. LA SALLE STREET 
Room 2014 Tel. STAte 7572 

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VICtory 2679

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanika Avenue ' YARds 1139

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St 
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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų teL—Hyde Park 3395

OllllllllllllllllltlIHIllilIltlIlIlHlt

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos *■'. '**" ik
»liiiitfiliiiiliiliiiiililit«iiiii<iiiiiin

litai mi nu; utį ti m iii n it ii t n m nu 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
oiiiiiii'iiiuiiiiliiiliiiiliiiniiiiiilili

Ofiso Tel. Virginia 0036 ? 
Residencijos Telefonas BEVERlY 8244

Jeigu neatsiliepia, šaukite 
BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
ANTHONY b. PETKUS

Phone GROvehill 0142
Phone Cicero 2109

6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero t ' G ’ ■

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califoriiia Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So, Halsted Street

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pultman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024
-o-----------------—;———,—■ .—..........   .

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanic£. Avenue Phone YARds 4908

Dr. V. E SIEDLINSK)
DANTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3850
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St. Vaineikienė

Valienė, suskaičiusi kelių 
mėnesių sutaupąs, kurios jai 
liko iš jos sunaus uždarbio, ap
mokėjus visas išlaidas, nutarė 
pirkti bet kokią kušetę, kad jos 
sūnūs nebesirangytų naktimis 
ant kelių sustatytų taburečių ir 
ne kartą užmigęs nenusiristų 
nuo jų. Ji norėjo sunui įtaisyti 
patogesnį guolį.
' Retai tenusileisdama nuo 

kalno į puošnesniąją miesto da-| 
]į, Valienė dabar ėjo neskubę-į 
dama, nuolat dairydamasi į ty- į 
liai prašvilpančių mašinų virti
nes švariai meksfaltuota gatve. 
Pūliai šaligatvius augančių me
džių geistą lapai, pasukuriavc 
auksiniais drugeliais ir nukritę 
ant šaltų akmenų, mergėj >• • v * ryškiomis dėmėmis, kol praei-Į 
vio žingsniai nesumins jų į im’-Į 
vą. Išsidavinusios ponios, po ne. 
vieną lapės kailį persimetusios 
per petį, ėjo savo grakščiais 
žingsniais, išdidžiai žvelgda
mos į viršų. Viešosios tvarkos 
saugotojas nuobodžiaujančais 
žingsniais matavo seniai jam 
įprastą taką, abejingu žvilgs
niu permesdamas prašliaužian-

v ' n.nRNU-ACME Teloplioto
CARTERVILLE, GA. — 

Murray Upshaw Jr., 2 metų 
amžiaus, kuris pereitą penk
tadienį nežinia kur dingo. 
Manoma, kad jį pagrobė 
žmogvagiai.

čia mašiną ar praeivių veidus. 
Jis nematė,'kaip iš kiemo išlin
dęs arklys netvirtais, nuvargti-

ROOFING
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Čia Nereikia Casb
Rolė—100 ket. pėdų ........... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 350 

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda .............. 2c
Maliava, reg. $1.95, spec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3!4c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) .... 10c
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kaip yra..................
Taipgi Cementas. Smiltys, žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI-— ‘ 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v. v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

egg ......................   $6.00
NUT ......................   $6.00
LUMP ............................ $6.25,
MINE RUN .............   $5.75

STOKER Screenings $5.25
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE

■y-   ■ ■■■  , , ——— T ■■■■ 
siais žingsniais ištempė purvais 
apskretusį vežimą ir pasuko jį 
švariosios gatvės lygiu pavir
šiu. Moteris, valdžiusi arklį, su 
visa atyda žiurėjo, kad jos vos 
kojas paveikus arklys nepakliū
tų po greitai lekiančiomis pro 
salį mašinomis. Arklys krauju 
pasriuvusiomis akimis nenuma
nė jam beveik kiekviename 
žingsny gresiančio pavojaus. 
Jis ėjo lėtai kilnodamas savo 
svirduliuojančias kojas, nulei
dęs nuvargusią galvą. Urnai at
lėkusi ivena mašina staiga su
stojo greta vos judančio veži
mo. Bematant atsirado ir ‘vie
šosios tvarkos saugotojas.'

—Tamsta matai tą arklį? — 
pasigirdo iš mašinos griežtas 
balsas.

—Taip, matau, —- atsakė po
licininkas, atmesdamas ranką 
prie smilkinio.

DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

—Tuojau jį nugabenk ten, 
kur reikia. Supranti? — pasi
girdo griežtas balsas, užsitren
kė mašinos durelės, ir automo
bilis nubirzgė savo keliu.

Policininkas, su šypsena ir 
atmesta ranka prie smilkinio 
nulydėjęs mašiną, prisiartino 
prie lėtai šliaužiančio vežimo.

—Važiuosi tuojau paskui
mane, — tarė sėdinčiai vežime
moteriai.

—Aš? — nustebo moteris.

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

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
♦sarges fondas virš $400,000.00

Dabar Mokame 3V2% Už Pa" 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 r*. 

FEDfTAL^T<GS 
and ---- TZ

LOAN ASSOClATIONoFChicago CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tek VIRginia 1141

—Taip tu.
—-L ž ką, ponaiti? Ką aš p i- 

dariau? suvirpo nu igmd.i- 
sios moters balsas.

—Už ką, ten sužinosi. Va
žiuok greičiau, nesipainiok č a 
po kojų su tuo savo st’inpančiu 
gyvuliu. 'i •

Moteris, paskubomis iš-iritu- 
si iš vežimo, drebančiomis ran
komis giobstėsi apie arl:F, no
rėdama jį vestinai nuslve.ti, 
nes pats jis nenoromis ėjo.

—Skubėk, — nekantravo po
licininkas, nenuleisdamas akių 
nuo žado netekusios mote: s.

—Už ką, ponaiti? — vekšle- 
no ji, įsikibusi į ark'io apinas- 
rį ir tempdama besispiriantį 
gyvulį greitesniu žingsniu.

—Už tai, kad tu simpančiu 
gyvuliu drįsti važiuoti. Nubaus 
tave, tai žinosi, kad gy vilko 
negalima kankinti.

—Ak, Viešpatie, gyvulys ir 
aš, abu mudu tokie. Juk turė
dama gyvul’, negi nešiu pa i 
glėbiais malkas parduoti.

—Netauškėk, bet važiuok 
greičiau, — širdo policininkas, 
eidamas atsileidęs šaligatviu.

O moteris, kartkartėmis mi- 
sišluostydama rasojančias akis, 
tempė gyvulį už apinasrio.

Valienė, nusekusi žvi’gsni i 
nejaukų reginį, nuskubėjo į 
senmiesčio turgų, kur ji tikė
josi rasianti įperkamą kušetę. 
Suradusi tinkamą, ji, kiek pa
siderėjusi, nupirko. Kušete bu
vo sunki, nepanešama. Ji dai
rėsi bene atsiradęs vežikas nu
veš ją į kalną. Vežiko niekur 
nebuvo.

—Aš eisiu paieškoti, tarė 
Valienė pardavėjai, kad toji 
jos nupirktąjį daiktą palaiky
tų, kol ji grįš.

—Aš nunešiu, — urnai atsi
radęs žmogus pasisiūlė.

Valienė, nužiūrėjusi žmogaus 
menką augumą, sulysusį ir iš
blyškusį veidą, paabejojo.

—Neįstengsi, ji sunki, — pa
iniojusi kušetes galą/ pasakė.

—Įstengsiu, duok 'man “nešti, 
— prašė nuvargusiomis akimis 
žvelgdamas į Valienę.

—Bijau. Verčiau pasišauksiu 
vežėją.

—Nešauk, aš nunešiu, — pri
sispyręs prašėsi.

Valienė svyruodama nužiū
rėjo jo pasiryžusių akių žvilgs
nį iš užraudonavusių blakstie
nų ir sutiko. Ji matė, kaip jis, 
palindęs po kušete, pastatė ją 
ant vieno galo ir, prisirišęs prie 
jos, pajudėjo iš vietos. Paties 
žmogaus nebuvo matyti, lyg 
pati kušetė ėjo, pirmagalio ko
jas ikek pakėlusi į viršų. Valie
nė sekė paskui, visa drebėda
ma. Ji bijojo, kad tas žmogus, 
pargriuvęs po kušetės, sunku
mu, nebeprisikels daugiau. Ji 
užbėgo jam už akių, prašyda
ma, kad kušetės neneštų.

—Aš nešiu, — atsakė jis už
kimusiu balsu, o jo veidas bu
vo išpiltas prakaito. Ir tas vei
das jai pasirodė kažkur maty
tas... Ji prisiminė arklį, alka
nas gyvulio akis,, smulkiomis 
kraujo gyslelėmis užraudusias. 
Ji pažvelgė į šaligatviu žings
niuojantį viešosios tvarkos sau
gotoją ir praužianšias pro šalį 
mašinas. Išsigando ir nubėgo, 
lyg siaubo vejama, nujausda
ma, kaip paskui ją sunkiai 
žingsniuodama kopia į kalną 
jos kušetė.
• Parbėgusi namo, Valienė at
sipeikėjusi atsiminė, kad žmo-

_ jsgos TaupumuiDpugtau Jeg įsaaiedaugiau Taupumo Jeg»l

3
Tel. VICTORY 1272

DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki* 
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 ĮVEST 43RD STREET 

Chicago, III.

JACKSWIFT

T
Ihe explorers 
HĄLT IN AWE 

AT A 
FORTY-FOOT 

Crevasse 
ACROSS WHICH 

THE MYSTERIOUS 
*POLAR GlANTS" 

APPARENTLY 
JUM PSD.

exem.’uAR op General Motors value

už Business
Coupe

BUICK

Visi Lietuviai 
Reikalaują

.'ILGIMAS žmonių noriai mokėtų 
biskį daugiau už tą ką Buick duo- 

da stilių, dydį, ruimingumą, lygsvarą, 
drūtumą—jei dalis to ekstra mękesčio 
butų atmokama per mažesnes operavi- 
mo išlaidas.
Jie ypatingai norėtų tikrai užganėdi
nančio veikimo—greito pradėjimo, len
gvo važiavimo į kalnus, tikros jėgos, 
greito atsiliepimo—jei jie tai galėtų 
gauti kare, kuris yra skupus su gaso- 
]inu.
Tą jie gauna—per tą ekstrą jėgą šiame 
1941 Buick’e.
Jėgai pridedantis FIREBALL inžino 
stilius ir Compound Carburetion mums 
leidžia naudotis daugiau taupiomis 
greičių ratomis, kurios taupo pinigus be 
komplikuojančių ekstra greičių arba 
mechanizmų.
O ta milžiniška šio Buick inžino re

PLEITIĮ
zervuota jėga—pavyzdžiui, bėgant 40 
iki 85% jėgos pasilieka “reikalavimui”’ 
—dargi leidžia greitai įsivažiuoti, leng
vai skristi į kalnus, saugiai pasitraukti 
is painių vietų, taip kaip pirmiau tur-_ 
jote tik suvartojant daug gasolino.

Tai mes sakom—daugiau jėgos taupu
mui—jis padeda padaryti Buick’o* geru
mą ir patogumą prieinamu.

O priežastis yra-daugiau taupumo jė
goje—iš atsakomesnių inžinų.

Viską suskaitlia- 
vus, jis yra metų 
sensacija — karas, 
kurį turite pirmiau 
pamatyti—tą spin- 
dantį atsakomą gra
žumą su kuriuo jū
sų Buick dyleris 
laukia.

Ateikite į Phillip’s Don tai Labo- 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina
$9-50
ir aukšč.

KAINUOJA nuo

Fltot, Mich. Tak-

rengimai ekstra. 
Kainos gal keis
tis be iš anksto
skelbimo.

PAMATYK BUICK DYLERĮ JŪSŲ APYLINKĖJE ■
< i. V ",,Jv •• B

gui, nešančiam jos košelę, ne
buvo pasakiusi savo antrašo. 
Išsigandus, kad jis klaidžioja 
beieškodamas josj'.sji išėjo pa
sitikti. Toli pamate kušetę, sto
vinčią gatvėje. Priėjusi, pažvel
gė į žmogaus nuvargusį ve dą/ 
suprakaitavusią kaklą ir dre
bančias kojas ir rankas.

—Nuvargai? — priėjusi ta
rė.

—Ne, — krūptelėjo tas, pra
mokdamas akis. — Nežinojau, 
kur nešti, o jus man savo ant
rašo nepasakėte, — nuo jo vei
do lašnojo stambus prakaito 
lašai.

Palindęs po sunkia našta, 
vos kvapą atgaudamas, žmo
gus sekė Valienę, rodančią jam 
kelią.

šaligatviu žingsniavo viešo
sios tvarkos saugotojas, vesda
masis gražiai aprengtą vaiką.

Dabar rodoma pirma filmą atga
benta Chicagon po 11 mėnesių!

“THE GREAT
BEGINNING”

Buren St. prieW I U UI U Michigan Avė.
(Buvusis “Sonotone”)

* Garsinkitės “N-nose”

<abio=
BU DRIKO 
PROGRAMAS

Pereitą sekmadienį, nuo 5:30 
iki 6:30 vakare, gėrėjomės pui
kiu radio programų, kurį davė 
Juozo Budriko Radio ir Ra
kandų Krautuve, 3409 So. Hal
sted St., Chicagoje.

Programą sudarė ne vien tik 
pagarsėję Makalai, bet, ir Ma
kalų Choras, kuris puikiai pa
sirodė su naujomis dainomis. 
Buvo sudainuota: Mes čigonai, 
Meilės Valsas, Skudutis, Daili 
Teta, Noriu Miego ir Amerikos 
Himnas. Orkestras irgi šauniai 
grojo. O Makalų drama tikrai 
artistiškai buvo išpildyta.

Lauksime kito sekmadienio. 
Taipgi mums yra malonu klau
sytis ir kito Budriko programo 
kas ketvirtadienį, nuo 7 iki 8 
vai. vak., iš Cicero stoties WH 
FC. —Plungiškiai

• Pasavant ligoninėje mirė 
mergaitė penktadienį gimusi 
chicagietei Mrs. Homer John
son, 1400 Lake Shore Drivė. 
Kūdikis svėrė nepilnai du sva
ru.

® Los Angeles, Cal., vienam 
viešbutyje nusižudė 65 metų 
moteriškė, buvusi chicagietė 
Mrs. Inez Black. Paliko apie 
$42,000 turto ir jį paskyrė vie
nai Californijos vaikų ligoni
nei.

Jft-*****“'1"' ■ ' - ' " ""

INSURANCE]
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDU.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publie Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštini! atdara kas vakaras 
Iki S vai. Sekmadieniais — 
nūs • ryto iki 1 vaL popiet

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

LABORATORY 
2458 WEST 63r<l STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

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

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,
Chicago, Ilt

Vardas .......................... ..... ...........

Adresas .... .................... ................

Miestas .................. ..........................

Valstija
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NAUJIENOS
The Uthaanlan Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscriptlon Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

$8.00
.. 4.00
. 2.00

1.50

3c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, ID., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Utadtyino kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams______ ;_________
Pusei metų _______ ...___
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ...______

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ___ _______
Savaitei ___________ .........
Mėnesiui ............. ....___

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ________________ $5.00
Pusei metų ....................   2.75
Trim^ mėnesiams .............. 1.50
Dviem mėnesiams —......<— 1.00
Vienam mėnesiui ___ ____— .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ________    $8.00
Pusei metų 4,00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money* 

Orderiu kartu su užsakymu.
X

Panašiai kaip Suomijoje
Graikai kovoja herojiškai ir su nepaprastu pasise

kimu.
Kuomet prieš dvi savaites laiko su viršum italų ar

mija iš Albanijos įsiveržė Graikijon, atrodė, kad rimto 
pasiryžimo kovoti nėra nei vienoje, nei antroje pusėje. 
Užpuolikai buvo greitai sulaikyti, ir spaudoje pasklido 
gandai, kad Mussolini norįs tiktai “pagąsdinti” graikus, 
kad jie butų sukalbamesni.

Bet šiandien jau visi žino, kad italai buvo skaudžiai 
sumušti ir atblokšti atgal. Viena jų garsioji “Centauro” 
divizija yra Visai išblaškyta ir, bėgdama, paliko graikams 
daugybę ginklų ir amunicijos. Kitoje vietoje sunaikinti 
du italų pulkai. Visu frontu juodmarškiniai buvo privers
ti trauktis atgal.

Tai labai primena pereitos žiemos mušius Suomijoje. 
Suomiai panašiu budu pliekė Stalino “nenugalimą” ar
miją- Ją, galų gale, išgelbėjo nacių generalinių štabo eks
pertai.

Panašiai gali pasibaigti ir karas Graikijoje. Bet Hit
lerio ekspertų patarimai italams daug nepadės. Jiems 
reikės ir nacių kariuomenės pagalbos. Atsimenant Gua- 
dalajarą, Ispanijoje, kur fašistų divizijos bėgo nuo vy
riausybininkų, kaip akis išdegusios, tenka manyti, kad 
Mussolinio pulkams stinga daugiau, negu vien tik gero 
strategijos plano.

Kai naciai atmaršuos į Graikiją, anglai turės Grai
kiją remti visomis jėgomis. O kiek jėgų jie galės ati
traukti nuo kitų frontų, nežinia.

Lojali opozicija

EKONOMINIS MOKSLAS

to
dėl 
tad

lansas, kad tuo budu jos galė
tų įgyti kaip galint daugiau 
aukso.

Daugiaus apie tai čia nėra 
reikalo kalbėti. Jurgelionis ma
no, kad nurodymas to fakto, 
jogei metkantifištų ekonominės 
idėjos yra “pirklių mokslas“, 
tai — tik “filologija” (žodžių 
aiškinimas). Bet taip jisai ma
no tiktai dėl to, kad jisai nesu
sivokia, apie ką eina kalba.

Pirklio akimis žiūrėdami į 
ekonominį gyvenimą, merkan- 
tilistai mažai paisė apie tai, kas 
įvyksta, pirmą nėgu prekė į jo 
rankas patenka. Jie ignoravo 
gamybą.

Gamybos procesas.
Tiktai vadinamieji “fizlokra-

kai!

tame

buvo 
siste-

St. Miščikas-Žiemys.

Dėl Platformos už Lietuvos 
Nepriklausomybės Atgavima

Lietuvoa 
todėl, kad 
bet todėl,

Buvęs republikonų kandidatas į J. V. prezidentus, 
Wendell Willkie, patarė savo pritarėjams elgtis, kaip “lo
jali opozicija”. Tokį jo nusistatymą galima tiktai pasvei
kinti.

Nėra reikalo ir butų negerai^ jeigu republikonai vi
sai “kvitiritų”. Opozicija atlieka naudingą funkciją de
mokratinėje valstybėje. Ji neduoda valdžiai monopolizuo
ti visos galios, kelia aikštėn valdžios klaidas ir padeda 
visuomenei budėti savo reikalų sargyboje.

Geriau, kuomet opozicija yra stipri, negu kuomet ji 
yra bejėgė. Rinkimų rezultatai rodo, kad iš 50 milionų 
balsuotojų demokratai turi tiktai kokių penkių ar šešių 
milionų daugumą. Su tokia opozicija Roosevelto admi
nistracija bus priversta skaitytis.

Bet butų pavojinga krašto reikalams, dabartiniais 
rūsčiais laikais, jeigu republikonai tęstų savo kovą prieš 
valdžią, nieko nepaisydami, kaip kad jie dažnai elgdavo
si rinkimų kampanijos metu. Yra klausimų, kuriais visaš 
kraštas privalo laikyti bendrą frontą. Svarbiausi jų tai 
— krašto gynimas, pagalbos teikimas Anglijai ir koope- 
ravimas su lotyniškomis Amerikos respublikomis.

Willkie’o pareiškimas apie “lojalią opoziciją” leidžia 
manyti, kad republikonai tuose Svarbiuose reikaluose 
stengsis eiti su valdžia išvien. .

Molotovas Berlyne
Vakar sovietų premjeras ir užsienių reikalų komi

saras, Viačeslav Molotov, maršavo Berlyno gatvėmis, ly*-* 
dimas aukštų nacių pareigūnų. Jam atvykus Vokietijos 
sostinei, tuoj jį priėmė Hitleris “ilgam pasikalbėjimui’',

Cynikai sako, kad tai “realistų’' susitikimas. Boise* 
vikų “idėjos” yra mirtinai priešingos hitlerlzmui, o na
cių “idėjos” kaip ugnis Ir vanduo nesutinka su staliniz
mu. O betgi, atsiradus reikalui, Stalinas nepabūgo pa
siųsti savo komisarą pas Hitlerį ir pastarasis rado gali
ma jį priimti. Idėjos savo keliu, o realiai (tikri)' valsty
bės reikalai — savo. ’. J

Tačiau ar tos komunistų ir nacių “idėjos", yra jau 
taip baisiai priešingos vienos antroms? čia diktatūra, ir 
čia diktatūra, čia teroras, ir čia teroras. Čia mifitariz- 
mas, ir čia rnilitarizmas. 7

Gal mažųjų tautų laisvę vieni jų gerbia, o antri ne? 
Gal pas vienus jų yra daugiau meilės demokratijai, ne
gu pas antrus? Vieni juokai! • .

Skirtinga tik praeitis, tradicija. Bet tradicijos šiais 
laikais reiškia nedaug. Gyvenimo reikalavimai yra daug 
stipresni. , • • <./"•

Ne tik bendri reikalai suvedė tas dvi diktatūras į 
daiktą, bet ii* bendri

Prieš kiek laiko (spalio 23 
d.) mums teko padaryti keletą 
pastabų dėl “Tėvynės” redakto
riaus ilgų straipsnių apie įvai
rias . ekonominio mokslo siste
mas, ar kryptis, kurias jisai, sa
votiškai aiškindamas, payerčia 
kuone visų žmonijos bėdų šal
tiniu* Vakar mes šioje vietoje 
nurodėme, kaip jisai dėl tų mu
sų pastabų įsikarščiavo ir išlie
jo visą kibirą “afrontų”, “aro
gancijų” ir “ignorancijų”, baig
damas savo polemišką šiupinį 
net “antikristo” atidengimu.

Gaila, kad K. Jurgelionis 
kiekvieną ginčą, nors ir visai 
neasineninio pobūdžio, visuo
met stengiasi paversti “ptesty- 
Žo” klausimu. Kas Aš, o kas ttt? 
Kaip tu man drįsti sakyti, kad 
aš nesu žinovas? Ar tu esi ap
siskaitęs taip, kaip Aš?..

Skaitančia j ai publikai, tu r 
būt, .iiė taip jau labai rupi ži
noti, ar Jurgelionis yra plačiai 
ir visapusiškai “apsiskaitęs” ir 
kiek naktų jisai gulė Ir kėlė “su 
Eneyclopedia Britannica”. Bet 
bent daliai tos publikos gali 
būti įdomu susipažinti su 
mis mokslinėmis idėjomis, 
kurių kilo šis ginčas. Mes 
prie jų ir eisime.

Pirmiausia, Bus ne pro 
susidaryti aiškią nuomonę apie 
tai, ar ekonominis mokslas (ar
ba, kaip jisai yra dažnai vadi
namas, ‘‘politinė ekonomija”) 
iš viso yra mokslas. Jeigu tie,
tai vargiai butų verta gaišinti 
laiką ir užimti vietą laikraštyje 
jį aiškinti, šis klausimas mums 
kyla iš to, kad Jurgelionis vie
noje savo ekskursijų į “ekono
minių dogmų” sritį (spalio 11 
d. 1940 m.) pareiškė:

“ ‘Politinė ekonomija yra 
kreivas pragaištingas moks
las’, pasakė Carlyle, anglų is
torikas ir filosofas. Jis yra 
ypač kreivas, kuomet jo dog
mos yra verstinai bruka
mos.”
Sunku suprasti, kodėl ekono

minis mokslas turi susidėti iš 
“dogmų” (be kritikos priimtų 
dėsnių); o dar sunkiau supras
ti, kokiu budu “kreivas” .mok
slas pasidaro “kreivesnis”, kuo
met jisai yra brukamas vers
tinai. Šitos frazes skaitytojo 
protui nieko nepasako. Bet Car- 
lyle’o žodžiai, kuriuos Jurgelio
nis “patvirtina”, kad politine 
ekonomija yra “kteivas pragai
štingas mokslas”, skaitytoją 
griežtai nustato pTieŠ ją. Toliau 
jisai jau gali sekti diskusijas 
apie tą mokslą tiktai su įtari
mą ir nepasitikėjimu žmonėms, 
kurie rašė apie Jį knygas.

Tačiau Jutgeilohis iki šio 
dar iiėta davęs jokio įfodymd 
tam griežtam politinės ekono
mijos pasmerkimui paremti. O 
visiems žinomi faktai kalba 
prieš jį — pavyzdžiui, tas fak
tas, kad politinė ekonomija yla 
dėstoma, kaipo svarbus moks
lo dalykas, viso pasaulio uni
versitetuose: teisių departamen
te (fakultete), filosofijos depar
tamente ir politinių mokslų de* 
parlamente. Pagaliau, ir pats 
Jurgelionis paskiausiame savo 
rašinyje (lapkr. 8 d.) jau sako 
apie tą mokslą visai ką kitą, 
būtent:

“Fiziokratų ir Smitho teo
rijos, Ričardo ir Mill’o teori
jos ir Markso teorijos šiam 
dien gaIi btiti skaitomos tik 
kaipty atgyvenę savo laiką 

: ž magaus minties išsiplėtė ji- 
m o etapai. Visi šie klasika 
ekonomistai savo laiku dar 
ginčijos tarp savęs...”
Kad ir JurgėlįOnls laiko tų 

ekonominio mokslo atstovų to 
orijąs “atgyvenušiomis savo lai- 
ką”, bet jisai visgi pripažįsta, 

; kad jos buvo tam tikri “žmo< 
gattš mfntfes iššlpfetęjfnid

pai”. Na, o kitų mokslo sričių 
teorijos af nėra taip, pat “eta
pai” žmogaus minties plėtoji
mosi eigoje? Be to, attkšČiaus 
paminėtuosius ekonomistus (jų 
tarpe ir Marksą, kurį jisai pa
vertė “antikristu”!) Jurgelionis 
vadina “klasikais”, tai reiškia 
— pavyzdingais mokslininkais, 
iš kurių vėlesnieji mokslininkai 
(ir šiaip žmonės) sėmė dvasios 
peną!

Kuomet mes kalbame apie fi
losofijos “kla&ikUs” arba litera
tūros “klasikus”, tai mes nema
nome, kad jie yra pasižymėję 
savo “kreivais” ir pragaištin
gais” raštais. Tai kam gi visai 
atbulai traktuoti ekonomistus 
ir jų darbus?

Jau vienas šitas “Tėvynės” 
redaktoriaus išsišokimas galė
jo parodyti kiekvienam, kad ji
sai rašo apie politinę ekonomi
ją ir jos atstovus “nuo adšiės”; 
nepasistengęs su jais giliau su
sipažinti. Bet, ne'.rukus, jisai 
pradėjo visai iš peties kirsti, 
nupasakodamas apie ekonomi
nį mokslą tokių dalykų, 
reikėjo tiesiog stebėtis.

Ekonominio mokslo 
vystymąsi.

Bandydamas neva išdėstyti 
ėkOnominio mokslo evoliuciją 
ir išaiškinti įvairias jo teorijas, 
K. Jurgelionis pareiškė, kad tik
rumoje jokio progreso 
moksle nėra buvę.

Viduramžiuose, girdi, 
sugalvota “merkantilinė’
ma. Bet čią nieko naujo sugal
vota nebuvo, nes tą sistemą jau 
praktikavo 500 metų prieš Kris
tų karalius Kroizas, o Vėliau 
Romos imperatoriai. Ta “mer
kantilinė” sistema praktikuoja
ma ir šiandięm Jos dvasia pa
gimdė ir “socializmo arba ko
munizmo idėją” kartu su 
“marksinio proletariato” idėja, 
— nors ją jau seniai, dar Fran- 
euzijos revoliucijos laikais, vi
siškai sukritikavo “fiziokratai^.

Kuomet Jurgelionis šitaip įsi
siūbavo, mes jam pasakėme;

“Kam tokius niekus pasa
koti? Ir kam iš viso Jurge
lionis imasi aiškinti dalykus, 
kurių nėra studįjavęs?”
Jeigu butume skaitę jo “pa

stabas” “Tėvynės” numeryje iš 
lapkričio 8 d. 1940 m., butume 
galėję dar pridurti: “Pats ma
tai, kad niekus pasakojai!”

Tose “pastabose”, kaip aukš
čiau buvo paminėta, Jurgelio
nis jau pripažįsta ir kad eko
nominis mokslas yra padaręs 
pažangą nuo merkantilizmo lai
kų, ir kad to mokslo vėlesniuo
sius atstovus reikia laikyti dar
gi “klasikais” taigi moksli
ninkais pilna to žodžio prasme.

O “mėrkanlilislai” jokios aiš
kios teorijos dar neturėjo. Jų 
“sistema” susidėjo iš įvairių 
praktiškos politikos taisyklių^ 
kuriose ekonominiai dalykai 
buvo, susipynę su valstybes fisj 
kaliniais - (iždo) reikalais. Kiek 
jose buvo grynai ekonominio 
mokslo, tai jisai buvo reztiita- 
tas patyrimo, įgyto prekyboje* 
Pirklio tikslas, perkan ir par-> 
duodant, yra — kad jam su
grįžtų kaip galint daugiau pi
nigo. Skirtumas tarpe to, ką ji
sai užmokėjo, ir to, už kiek ji
sai pardavė, yra jo pelnas. Jei
gu paimsime Visos šalies preky- 
bų, tai skirtumas tarpe to, ką 
šalis per duetus laiko pardavė 
kitoms šalims, ir (o, ką ji pirko 
iš tižsieplo/ sudaro jo» “preky
bos balansą”* Jisai yra pelnin
gas (“palankus”), j<dgu šalis 
daugiau pardavė, negu pirko, 
lt, pfiešiilgai, yra nuosfojlogas 
(“nepalankus”)# jeigu dauginti 
pirko, negu pardavė*

šitais sumetimais vadovavosi 
savo politikoje it valdžios* ku- 
rios priėmė “merkantllistų” 
mokslą* Jos rūpinosi, kad Hių 

1 “palaukus’’. prekybos W

kaip tie daiktai pasidaro, ku
riuos žmonės perka ir vartoja. 
Ir kuomet jie ėmė šitą dalyką 
tyrinėti ir jį aiškinti, tai atsira
do politinės ekonomijos moks
las. “Fiziokratų” tėvas, Fran- 
cois Quesiiay (išt.: Fransua 
Kenė), yra laikomas ir politi
nes ekonomijos tėvu.

Jo ir jo pasekėjų teorijas pla
tokai aprašo Jurgelionis savo 
straipsnyje, labai garsiai pasi
girdamas, kad jisai pasėmė sa
vo žinojimą iš Eneyclopedia 
Britannica, o ne iŠ galvos, kai]) 
Grigaitis, kuris esąs šioks ir 
toks- Eneyclopedia Britannica 
yra labai garbingas informaci
jų šaltinis, bet žmogus, kuris 
ieško jame žinių kokiu nors 
mokslo klausimu, turi jau pats 
apie tą klausimą šiek-tiek nusi
manyti. O pas Jurgelionį šito 
nusimanymo, deja, nebuvo, 
kuomet jisai atsivertė cncyklo- 
pedijos puslapį, kuriame yra 
__ i____________ «...

(Tęsinys)
Mes kovojame už 

nepriklausomybę ne 
kalbame lietuviškai,
kad Žemės paviršiuje yra gaba
lėlis Žemės, kuriame susikūrė 
vienetus, turįs Ir galįs turėti dėl 
praeities buvusių santvarkų, 
vienodų interesų ir norint su
rasti žmonijos laimę, arba kelią 
į tą laimę, reikia leisti tai vie
netai laisvai pasisakyti, bet tas 
pasisakymas turi būti ne egois
tinis, neišplaukiąs iš Šios vieno ; 
grupelės interesų, bet atsižvel
giant visos žmonijos interesų, 
kurių pagrinde yra: laimė atski
ro individo, kurios ribos — vi
sos žmonijos, tokių pat indivi
dų laimė.

Kas nestos aiit šio pagrindo 
— turės suklysti, turės įvesti 
savo tautą į nepaliaujamos ko
vos pinkles.

Iš (o jau nesunku žengti ir

Ir ve kas išėjo.
Jisai išsirašė iš encyklopedi- 

jos ilgą litaniją paragrafų, kai 
fiziokratai tikėję į “natūralią 
tvarką”, dalinę visuomenę į dvi 
arba tris klases/ stoję už; žmo
nių paliuosavimą nuo valdžios 
suvaržymų ir rėmę žemdirbys
tę. Tačiau visi šitie posmai tu
ri labai mažai bendro su eko
nominiais klausimais. Metafizi
ka apie “gamtos teises” (jus 
naturae) nieko mums nepasako 
apie tai, koks yra arba koks tu
ri būti ekonominis žmonių gy
venimas, ir jeigu Jurgelionis 
bųtų bent atidžiai perskaitęs vi
są cncyklopedijos straipsnį apie 
fiziokratus, tai jisai butų pats 
patyręs, kad tie jų filozofavi
mai turėjo labaį nedaug moks
linės vertės. Išvadžiojimais apie 
“gamtos teises” ir “laisvę” fi
ziokratai prisidėjo tiktai prie 
senosios tvarkos griovimo, bet 
teigiamo nieko nesukūrė.

Svarbiausia tų teorijų veikmė 
buvo ta, kad jos skatino judė
jimą dėl “pramonės laisvės, ku
ris jau buvo prasidėjęs Angli
joje ir Francuzijoje”* Tai sako 
Eneyclopedia Bri tannica.

■Vienas iš fiziokratų pasekėjų 
buvo Turgot, kuris gavo vietą 
prie karaliaus Liudviko XVI, 
kaipo finansų minis toris. Ency- 
klopcdija sako, kad jisai, pa
vartodamas' sosto galią, stengė
si pravesti “kai kurias priemo
nes pramonės paliuosavimui”. 
Be to, jisai rėmė įvairias “vie
tines pramones” ir įsteigė pot- 
celėno pramonę.

Na, Jurgelionis aikščioja ir 
gaikščioju ir galva linguoja, 
perskaitęs “Naujienose” pasa
kymą, kad fiziokratų ekonomi
nės teorijos buvo pirmas “ban
dyti^” sūdanti pMinonihinkų 
ekbnomlnį mokslą!

Fiziokratų bandyiitas, tiesa, 
buvo belaiki! vykęs, ir jų “m©- 
fcykla” niįilgai gyvąvo. Bet kai 
ką iš jųį teorijų priėmė vėlešpi 
akonomteiftk /sakysime, jų idė
ją apie pramonės laisvę, išrę'k- 
štą žodžiais “laissėz faird”. O 
dar reikšmingesnis dalykas bu
vo tas, kad fiziokratai pripažl- 
no darbo svarbą turtų gsmybo- 
je Ir gynė žmogaus teisę nau
dotis savo darbo vaisiais, “Pro- 
duktliigu”, t y; turtą gaminau- 
čia, darini, jie laikė • tiktai toki

IV.
Kokia gi realybė dabar laiko 

atžvilgiu skaičiuojant?
Ko siekia musų žmonės ii 

kaip vertina dabartinę padėlį 
dauguma ?

Labai liūdna išvada gaunasi 
pažvelgus į musų tautą.

Jei visi, kaip vienas mes esa
me už Lietuvos nepriklausomy
bę, tai kiekvienas iš musų toje 
nepriklausomybėje ko kito ti
kisi ir labai, labai mažai teat- 
sižvelgia į savo artimą, visų 
pirma stato savo grynai mate
rialius klausimus, interesus, ku
rie turi priešintis visų kitų in
teresams.

Ir vienas šitas faktas sako, 
jog dargi radus bendrą kalbą 
kovai už Lietuvos Nepriklauso
mybę, Nepriklausomybės atga
vimu kovą nebus baigta. Di
džiausia kova kaip kartas tik 
tuomet prasidės, nes kiekviena 
grupė žiūrės savų interesų, 
kiekviena partija ar luomas 
stengsis užgriebti prie pirmoj 
progos strategines vietas, kad 
atsilaikytų kovoje prieš kitas, 
kurios irgi to pat sieks, nes tai

gamtos ir gyvenimo įstatymas. 
Kuomet viskas pralaimėta, kuo
met visko netekome, kuomet 
virtome našlaičiais, nesunku pa 
veikti į kitų jausmus ir reika
lauti, kad išsižadėtų savo bu
vusių klaidų, biaurių, grynai 
egoistinių interesų, nes neri 
kas dalintis. Nesunku ir tiems 
egoistams pasižadėti būti ne 
vilkais, bet avelėmis ateityje.

Bet kam save apsigaudinėti, 
kam žaisti gužpetele, užsirišti 
akis prieš realybę? Lietuvos 
tauta, dargi po šitokio smūgio, 
nepavirto kitoniška, žmonės 
žmonėmis pasiliko ir jeigu šian
dien daug ko gailisi, ryt, pasi
keitus popieriams, apetitai, ku
rie šiandien sumažėjo, padidės. 
Iltys, paslėptos po skausmo su
spaustomis lupomis vėl išlys, 
jei skausmas sumažės, 
nepasikeis, jų amžių, kaip ir vi
sos žmonijos, prigimtis, nepasi
keis dėl vieno fakto, jog 
kome nepriklausomybės. 
To nebuvo prieš buvusį 
lai neatsitiks šiandien. Ir
bukime atviri ir pasisakykime 
atvirai, jog šiandien netekę vis
ko, išsižadame visko, bet ryt 
gavę dalį, trokšime visko!

Ir šis atvirumas būtinas, kad 
nesidaryti iliuzijų ir kas svar
biausia, nebūti, nepasilikti ap
gautais, kaip tai atsitiko po 
1918 m. nepriklausomybės pa
skelbimo.

Tikėjomės 
kas kita, nes 
siems svarbu
meniški interesai, ne klasiniai, 
dargi politiniai.

Nedarykime, nekartokime se
nos klaidos ir bus geriau!

nete

karą, 
todėl

vieno, o gavosi 
tikėjomės, jog vi- 
Lietuva, o ne as-

labiausiai atatinkantis momen
tui, jei mes įstengtume pasisa
kyti, jog atėjo pagaliau tas lai
kas, kuomet kiekvienas indivi
das ir kiekviena individų gru
pė turi ieškoti savos laimės 
vien žmonijos, visos žmonijos

i
L •

darbą, kūris palieka žemės ūkio

las) perviršį, padengus jų pa
gaminimo išlaidas.

Šilas fiziokratų mintis — a- 
pie darbą, apie gamybos išlai
das, apie metinį gamybos per
viršį, kartu su idėja apie pra
monės laisvę, priėmė britų eko
nomistas Adam Smith, kuris 
parašė savo garsųjį veikalą 
“Wcal(h of Nations”. Jis pada
re stambų žingsnį pirmyn, pa
lyginant stt ffzlokratais, tame, 
kad jisai smulkiai išaiškino, 
kaip darbas gamina “vertes”, 
kaip pasidaro pelnas, kas yra 
darbininkų algos, nuoma (ren
ta) UŽ žemę; kas yra kapitalas, 
kaip Jisai dalinasi, ir Lt.

Kiti ekonomistai šituos tyri
nėjimus tęsė toliau, ir padarė 
daugeliu atžvilgių stambią pa
žangą.

Adomas Smithas, beje, išaiš
kino skirtumą tarpe “turto” ir 
“kapitalo”, žemė su miškais, 
vandenimis, anglies klodais ir 
metalais gelmėse gali būti la
bai turtinga gamtos atžvilgiu, 
bet tuo pačiu laiku ekonominė 
žmonių būklė, kurie toje že
mėje gyvena, gali būti labai 
varginga, jeigu tų turtų ne
moka suvartoti pramone, šitą 
dalyką jau suprato (nors ir ne
kaip aiškino) fizlokratai. Bet 
Jurgelionis rašo, kad “sulyg 
Sinitho bent pagrindinį turtą, 
jei tie viettufinį”, sudaro žemė!

Tai dar sykį parodo, kad 
ekOUOmlhiame moksle K. Jur
gelionis jei ir yra “apsiskaitęs” 
(skaitęs aplinkui), tai nėra į jį 
Įsigilinęs.

giau laimės sau, negu turi ar
timas, bet kam užmerkti akis 
prieš realybę? Galima tam įro
dyti patiekti įtikinančius argu
mentus, galima dargi įtikinti, 
bet tik laikinai, o vėliau gausis 
tas pats. Žmonės sugedę ir su

yra

ne-

prieš jį kovoti ne vien įtikini
mu, bet ir brutalu jėga, tai 
užkirsti kelių tam egoizmui pa
sireikšti.

Ir tokiai padėčiai esant,
reikia platformą išsidirbant kal
bėti apie tolimą ateitį, bet vien 
apie tai, kas šiandien yra, kas 
svarbiausia.

Tautininkai, užsikrėtę fašisti
ne dvasia, gali išsižadėti Smelo-

nes svarba ne asmenyje, bet 
principo — turėti vadą, krikde
mai gali šiandien pripažinti ci- 
vilės metrikacijos principą, bet 
ateityje reikalaus pirmenybės 
prieš kitas tikybas, stengsis į- 
rodyti, jog jię artimiausi, kai]) 
šiandien tai daro Rusijos “Gy
voji Cerkve”. Dvarininkai gali 
išsižadėti didžiulių ūkių, bet 
tuos ukius stengsis įsigyti pri
sidengę “pavyzdingų ūkių” for
moje, darbininkai su fabrikan
tais ve! gali rasti bendrą plat
formą, bet jei šiom grupėm bus 
proga atgimti — kiekviena iš

»au, kiekviena skaitys sau už 
Istorinę misiją vesti visus savu 
kėliu.

Dėl to nereikia darytis iliu
zijų ir tikėlis vienų atsisaky
mais arba kitų pasižadėjimais. 
Tai bulų savęs apgavimas. Mes 
nesame dievo “išrinktoji tauta” 
ir . ne mes iš karto virsime 
būtybės pavyzdžiu visam 
šauliui.

(Bus daugiau)

to- 
pa-
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KRINTANČIU ŽVAIGŽDŽIU PASLAPTIS
Visi matėme krintančias 

žvaigždes, visi girdėjome pa
sakojant, jog, girdi, žvaigždei 
krentant — mirė kur nors 
žmogus, viena “dūšelė” nulėke 
| dausas. Kadangi statistika 
tvirtina, jog pasaulyje kas se
kundė miršta vienas žmogus, 
remianties liaudies pasakojimu 
kasdien turėtų nukristi 86,400 
žvaigždžių.

Sunku patikėti? Bet reikia 
pasakyti, kad paskutiniai tyri
nėtojai žmonių tvirtinimą pil
nai, dargi virš patvirtino. Sj- 
lyg apskaičiavimu, kurie, aiš
ku, gali būti tik apytikrius, kas
dien į žemę nukrinta ne keli 
desėtkai tūkstančių, bet 20 mi
lijonų meteorų, kurie taip ryš
kiai dažnai perskrodžia dan
gaus skliautą. Reiškia , diug 
daugiau, negu žmonės įsivaiz
duoja ir negu pasaulyje per 
dieną miršta žmonių.

Tiesa, ne visi meteorai že
mę pasiekia, nes jie kartais 
krisdami, dėl nepaprasto tryni
mos! ir savo greičio užsidega ir 
sudega nepasiekę žemės pavir
šiaus, dargi musų žemės oro, 
visgi apskaičiavo, kad musų 
žemėn per metus nukrinta me
teorų gan daug ir kasmet mu
sų žemė nuo jų pasunkėjo 
maždaug šimtu milijonų kilo
gramų. (Tiek svertų meteorai, 
jei mums pasisektų juos su
rinkti visoje žemėje per metus 
laiko).

Aiškų, smulkių meteorų da
lelių yra labai daug ir dažniau
sia mes jų nepastebime, neieš
kome, bet pasitaiko ir gan di
delių erdvės pasiuntinių. Pa
vyzdžiui, Meksikos meteoras, 
taip vadinamas Bacubirito sve
ria maždaug 50 tūkstančių ki
logramų, gi Canon Diablo prie 
Arizonos ir Sibiro meteorai sve
ria keliolika milijonų kilogra
mų.'/

Išeina, jog musų žemele nu
dyla, bet auga, auga pritrauk
dama prie savęs erdvėje besi
blaškančius meteorus. Kadangi 
nuo to musų žemė nuolatos di
dėja — didėja tuo pat ir jos 
pritraukiamoji jėga ir ateityje 
galima tikėtis daugiau meteo
rų, negu šiandien.

Bet meteorai ne tuo svar
bus. Svarbu išspręsti klausimą 
kas jie? C) į šį klausimą tiks
liai mokslininkai neatsako ir 
dar greitai neatsakys.

Viena aišku, jog visas pa
saulis, visos žvaigždes ir plane
tos bei kitos saulės susideda iš 
tokių pat medžiagų, kaip ir 
musų žemė, nes ištyrus visus 
dangiškų kūnų trupinius, nu
kritusius žemėn cheminiu at
žvilgiu, neteko rasti nei vienos 
medžiagos, kurios neturėtume 
žemėje ir visuomet meteoruo
se, tuo pat ir visuose kituose 
ei dvės pasauliuose, vyraujan
tis metalas jų sudėtyje yra ge
ležis.

Bet klausimas iš kur ir ko
dėl tie meteorai musų žemelen 
atlekia?

Į šį klausimą mokslininkai 
dvejopai atsako. Vieni tvirtina, 
jog meteorai yra likučiai nuo 
musų susiformavusio pasaulio, 
t. y. savotiškos musų pasaulio 
statybos skiedros, kiti tvirtina, 
jog tai likučiai, skeveldros 
dangiškų kūnų, kuriuos ištiko 
katastrofa, kurie ar susidaužė 
erdvėje su kitais dangiškai* kū
nais ir abudu ištyško į ske
veldras arba dėl kitos priešas' 
ties susiskaldę į mažesnius ga
balus, kurie lėkdami erdvėje 
be kelio ir takelio pritampi 
(nukrinta) prie tų dangiškų 
kūnų, kurie dar sveiki ir įsten
gia kaip didesni juos prie sa
vęs pritraukti. s

Jei teisinga pirma nuomonė 
ir meteorai tik skiedros niusų 
pastatyta pasaulio — mums

netenka rhpintis, bet jeigu tie
sa, ką sako antrieji (apie pa
saulio kanų lęatjstroias) kyla 
klausimai, kurie mus labai ii 
labai liečia:

1) Kodėl tos katastrofos 
įvyksta?

2) Ar kartais ir musų panir
si uatastiota neištiks ir gražią 
dieną musų kraujais, rieties i 
ir vargais . persisunkus žemelė 
nesuskils į tuksiančias gabalų 
ir nukris kur nors kaip išdegu 
anglis ant kito dangiško kurio 
nen u si nešdama nei mažiausio 
pėdsako Iš musų frag škos isto
rijos, kurią tiek amžių gyve
name.

Viso gali būti, nes to negi 
Įima nei paneigti, nei tikėtis i 
todėl nebe pamato veik kas
met pasaulyje spaudoje pas.ro 

|do gąsdinančios žinios apie be
siartinančią planetą ar kome
tą, kuri gali mus nusitrauki 
arba galime su ja susiduri! 
dangaus erdvėje.

Šie pranašavimai dažniausi, 
pasirodo spaudoje apie rug 
piučio ir lapkričio mėnesius 
nes tuo laiku daugiausia ma
tomi meteorai raižą musų mė
lynąjį dangų.

Bet dėl to netenka nusimin
ti ir tuo labiau rūpintis, ne.-, 
jei tokia katastrofa mus ištik 
tų, mes nei nepajustume, ne., 
viskas įvyktų taip skubiai ii 
baisiai, jog negalėtume- d ar g 
surikti ir mirtume be joki.4 
skausmų.

Antra, musų žemelė tokios 
bausmės verta už visas joje 
besivystančias ir tebesitęsian 
čias netięsas, vergiją, kraujo 
praliejimus.ir kita, .. „.į..

Bet, nežiūrint tokio galo, vis
gi nereikia būti pesimistu, prie
šingai, optimistu ir stengtis 
musų žemelėje sukurti tokį lai
mingą gyvenimą, kad neturėtų 
milijonai žmonių su atdusiu 
tarti: “Kad ją nors kas suspro
gdintų”.

Tuomet nereiktų dargi apie 
dangaus karalystę galvoti, ku
rią kai kas žadėdamas išmelsti 
kitiems, susikūrė ją šioje “aša
rų pakalnėje”,.. —M. Šarūnas.

(VAIRioSžTNIOS 
Amerika veiks, bet 

nekalbės
COLOMBIA, S. C., lapkr. lt 

cl. — Laivyno sekretorius Knox 
kalbėdamas paliaubų dienos pro
ga, pasako, kad Amerika yra 
nusistačiusi veikti, bet nekal
bėti.

Paskutinėmis dienomis dikta
toriai karą praplėtė Balkanuose, 
stengiasi žimti mažą Graikiją 
ir išgązdinti Turkiją.

Vakar paskelbta, jog totalita
rinių valstybių atstovai daro 
naujus pasitarimus žemėms 
grobti. Diktatorių grąsinimus 
mes esame pasiryžę sutikti ne 
žodžiais, bet veiksmais. Bus 
kreipiamas dėmesys ne į musų 
žodžius, bet į musų veiksmus.

AR JIESKAI 
DARBO?

----------------SKAITYK KASDIEN-------

NAUJIENAS
—IR TEMYK SKILTIS---------------

"REIKIA BARBIKIRKU-
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Šilti Halsted Street, CBICAGO. Ilk

Sveikatos Patarimai mėgsta" kručus ;p a$
---------- krtičkų negaliu valgyti”. ’ jo- Negavo Balsuoti

Kaip vaistas nuo Šalčio, ma* nukas pieną mėgsta, Mariutė 
žai kąs yra geresnio kaip leme-, visai negeria”, — kiek motinų
no skystimas ir cukrus. Mažai 
tų perų, kurie daugiausia mus 
vargina, gali išsilaikyti prieš le
mono sullį. Jeigu po buvimo 
dulkėtoj gatvėj, arba su nešva
riais Žmonėmis, kokių tarpe 
kartais atsiduriam, parėję at i- 
piautume šmotuką lemono, iš- 
trinkime juo burną, ir išplau
tume gerklę su lemono sulti
mis, daug negerovių, kurios 
mus užpuola butų prašalintos. 
Namuose visada laikyti nols 
pusę tuzino lemonų greitam 
reikalui, - •

žmonės kartais įgauna pa
protį eiti pas gydytoją arba 
šaukti gydytoją gydymui tokio 
apsireiškimo, kurį galima ap
lenkti kaip ta patarle sako — 
uncija apsisaugojimo. Jei val
gy šit kasdien tinkamą maistą, 
retai jums reikės gydytojo gy
dymui vidurių ligų. Sekantis 
patarimas gali pagelbėti jums 
pasirinkti gerai reguliuotą 
maistą užlaikymui vidurių ge
roj padėtyj. Kasdien reikia iš
naudoti kvortą pieno ant vaiko 
ir po puskvortę ant suaugusio. 
Duok valgiui mažiausiai vieną 
vaisių, dvi virtas daržoves (be 
bulvių ir kornų) ir vieną ne
virtą daržovę per dieną. Duok 
rupią duoną ir) čielų grudų val
gius — arba sumaišyk su sėle
nomis ir grūdais. Vienas kiau
šinis priduos dešimtą dalį gele 
žies kasdien reikalingos kiek
vienam, taigi duok kiaušinius 
įvairiais budais, vienus ir suda
rytus į kiaušinienę ir kitaip.

Duona buvo priprastu valgiu 
per daugiau laiko, negu mano 
me. Ji buvo ir bus gyvenini? 
bei sveikatos reikmenė. Vienok 
nerauginta duona dar vis tebe
vartojama iki tam tikro laips
nio. Mes perėjom per daugybę 
laipsnių ir musų duoda paliko 
lengvesnė ir 'baltesne. Nors 
lengesnė* geriau vitšinasi, bet 
abejotina ar bailumas yra ge-

girdėjome taip kalbant. Beveik 
visada yra tai, kad vienas iš 
namiškių nemėgsta sviesto. Ge
riausiai apsieiti, tai nesakyti, 
kad tas ar tas nepatinka, šei
mininkė tegul ruošia, kas rei
kalinga, ir namiškiai tegul val
go, kas yra paduota. Bet kaip 
tas galima daryti? Tiktai pa
tenkant tam tikrus valgius ir 
tinkamai juos prii engiant, kad 
butų skanus ir sve ki. [PLIS]

i

Remkite tuo.«, Kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

ras atsiekimas ir dėl sve'k^tos
priežasčių žmonės raginami 
grįžti prie juodesnes duonos. 
Priežastis to, kad juoda duo
na turi selenų ir grudų, iš ku
rių ji daroma, o tos sėlenos nu
teikia mineralų ir virškinančios 
medžiagos.

Lapkričio 5-tą
Valdžia Kamantinės Jareckį
Demokratų partijos lyderiai 

vakar pareiškė, kad Chicagoj 
40,000-čiai piliečių lapkričio 5 
d., buvo atimta teisė balsuoti, 
ir kad tam tikri asmenys bal
suotojų sąrašus sumaišė arba 
išėmė registruotų balsuotojų 
korteles iš sąrašų, tam, kad pa
keisti balsavimų rezultatus.

Federalė valdžia dabar daly
ką tyrinėja ir žada šaukti ka
mantinėjimui rinkimų tarybos 
narius ir apskričio teisėją Ja- 
recki, kurio jurisdikcijoje tary
ba yra.

kkiouEPVBT ROOFING %Nf> 
3HEET METAL CO 
s. Halsted SL Vieton Wb;

Stogus, r iras, stoglangiui- b 
sienų apmušimus.

i Hisume bet Ką. Atnaujiname tx-' 
<a Darbas užtikrintas Pilna 

apdraustas

Remkite Lietuviški
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LJQUU*< 
CO. — Wholesal*
<707 S. Halsted Si

fe) BnuJevarr nni*

“Aš esu
jus 14 

telefonas’*

Mano svarbiausia užduotis yra 
būti jūsų kasdieninis pasiuntinys. 
Aš nunešu jūsų užsakymus i krau
tuves, surandu vaikiukus, suren
giu susiėjimus, atnešu jums reika
lingų informacijų—ir stoviu pri
sirengęs greitai prišaukti pagelbos 
nelaimėje.

Aš visados budžiu, bet kokiam • 
momente, dieną ar naktį. Taigi 
nuolatos duokit man veikti—ir 
susitaupykit laiko, vargo ir daž
nai pinigų! . . . Illinois 
Bell Telephone Com- 
pany. į( B

Klausykite “The Telephone Hour 
pirmadieniais, 7 v. v.—WMAQ

MASTEI! WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tei. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FSRANKOM LAZDAS .. MES NUMlERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLIND8 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD STJ

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’n.
RAŠTINE

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

1739 SOUTH HALSTED STREET
'■;■■■ ; CANAL 8500

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 9.00 a. m. iki 8:30 p. m. 

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

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBES
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Juoda atsakymus į Klausimus 
ėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grisk
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1801

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG D1STANCE 

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

3212 So. Halsted SL
Šaukit Tei. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS <4 4 C (Y
Išima Už ............. * I V.UU
PRABŲVIMAS £EA A A Ligoninėje .............. *0U.UU
RAUDONGYSL1Ų $.OC A A 
Išėmimas ir Ligon. CUivU 
REUMATIZMAS SO AA 
Greitą Pagelba .... . £»UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminaclja <4 A A
ir vaistai ..... ........— T I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago
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- KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
TORONTAS PASMERKIA SOVIETŲ AGRE

SIJA IR JOS RĖMĖJUS
Kanados Lietuvių Tarybas 

suruoštose prakalbose, kurios 
įvyko lapkričio 2 d. 1910, St. 
Agnės svetainėje, kampas Grace 
ir Dundas West gatvių, Toron
to, Ont., Kanada, dalyvaujant 
100 publikos, vienbalsiai priim
ta rezoliucija pasmerkianti So» 
vietų imperialistinę agresijų 
Lietuvoje ir tokios agresijos rė
mėjus:

1. Khdangi Sovietų Sujungi 
buvo padariusi su Lietuva su
tartį 1920 m. pripažindama jai 
etnografines sienas, su jos am
žina sostine, Vilniumi;

2. Kadangi Sovietų Sąjungą 
1939 m. spalių 10 d. grasinan
čiai privertė Lietuvą ir pasira
šė su ja savitarpinio apsigyni
mo sutartį ir pasižadėjo nesi
kišti į Lietuvos vidujinius rei
kalus;

3. Kadangi pagal š!ą verstiną 
Lietuvai sutartį Sovietų Sąjun
ga įsteigė Lietuvoje militarines 
bazes ir vėliau, remdamosi iš
pins ūkuotoms Sovietų žvalgy
bos priekabėmis, Lietuvą oku
pavo ir tuo budu sulaužė pada
rytas su Lietuva sutartis;

4. Kadangi Sovietų Sujungi 
jėga pavergė Lietuvą, pravedė 
Lietuvos konstitucijai priešin
gus ir suklastuolus rinkimus, 
liepos 14—15 dienomis;

5. Kadangi neteisėtai ir dik
tatoriškai išrinktas komunisti
nis seimas Lepos 21 d. 1910 
m. nutarė prijungti Liekną, 
prie Sovietų Sąjungas;

6. Kadangi okupantai, Sovie
tų Sąjunga, uždarė visas lais
vas organizacijas, profesines są
jungas, spaudą, įvedė ant už
sienio laiškų bjauriausią cenzū
rą, įvedė Stachanavo darbo sku- 
buotumo sistemą darbininkų iš
naudojimui ir leidžia komisa
rams legaliai vogti ir plėšti ūki
ninkų ir darbininkų turtą (mė
klins, radijas, etc.), be teismo 
žudo, kemša kalėjimuose ir de
portuoja geriausius Lietuvos 
sūnūs ir dukteris į gilumą Ru
sijos;

7. Kadangi vietos laikraštis, 
leidžiamas ir redaguojamas ne
legalūs Kanados Komunistų 
Partijos žmonių, Liaudies Bab 
sas, pilnai užgiriu Sovietų Rusi
jos vykdomą terorą Lietuvoje, 
skelbia, kad Sovietų Rusijos 
pravesti sufalsifikuoti rinkimai 
Lietuvoje buvo demokraiškes
ni, negu Kanados rinkimai;

Atsižvelgiant į visą tai, te
būna nutarta:

Mes, Toronto ir apylinkių lie
tuviai, Kanados ir Lietuvos my
lėtojai, ištikimi Kanados pilie
čiai, protestuojame ir pasmer
kiama grynai imperialistini 
grobuonišką Sovietų Rusijos žy
gį prieš mažą ir niekuo nekal
tą, taiką mylinčią Lietuvą.

Griežtai pasmerkiame Lietu 
vos Komunistų Partiją, kaipo 
Rusijos žvalgybos agentūrą, ku
ri šiandien organizuoja išdavi
kų, donosčikų burius ir išduo
da Maskvos teroristų ’ gaujoms 
musų brolius ir seseris.

Nepripažįstame komunistinio 
seimo ir raudono diktatoriaus 
Juozo Stalino konstitucijos Lie
tuvai.

Pasmerkiame Liaudie; Balsą, 
jo leidėjus Maskvos agentus, 
Kanados ir Lietuvos nepriete
lius, biauraus smUrto ir Sovie
tų diktatūros rėmėjus, kurie 
siuntė melagingas, suklastuotas 
Paleckiui telegramas, kusią To
ronto ir Kaandos lietuviai sto- 
j i už kruviną terorą Lietuvoje; 
taipgi už skelbimą, kad Sovie
tų diktatoriški rinkimai )juvo 
(’emokratiškesni už Kanados bL 
le kokius rinkimus.

Pareiškiame, kad tie, kurie 

nuo šio laiko palaikys Liaudies 
Balsą užsiprenumeruodami ji, 
aukodami jo užlaikymui pi.il
gus, • lankydami komunistų pa
rengimus, nežiūrint kokio; 
draugijos vardu tai darytų, bus 
traktuojami kaipo palaikytoj u 
ir rėmėjai komunistines veik
los, atkreiptos prieš išlaisvini
mą Lietuvos ir įsteigimą sovie 
įmes santvarkos Kanadoje.

—Kanados Lietuvių Taryba

Toronto, Kanada
TORONTO IR APYLIN

KĖS LIETUVIŲ 
DĖMESIUI

Šiuęmi pranešame, kad To
ronto SLA kuopa rengia pa
rengimą šeštadienį, lapkričio 
30 d., 7:30 vai. vakaro, Ukrai
ną salėje, 404 Bathurst st.

Scenoje pamatysite trumpą, 
bet įdomų veikaEuką “Gaila, 
kad tu sesuo”. Po to seks šo
kiai iki 12 nakties.

SLĄ kuopa, kuri telkia pa
šalpą nariui ligoje, be to, nie
kad neatsisako ateiti į pagalbą 
nelaimės ištiktam lietuviui, ne
atsižvelgiant į tai, kad tas tau
tietis ir nepriklauso kuopai, 
todėl Toronto ir apylinkių lie
tuviai esate prašomi paremti 
kuopą savo atsilankymu į kuo
pos parengimą lapkričio 30 d., 
7:30 vai. vakaro.

Rengimo Kom’sija.

PRAKALBOS
Gruodžio-Decembcr 1 dieną, 

sekmadienį, 24vai. po pietų, 
Lenkų salėje, 62 Claremont 
St., yra rengiamos prakalbos 
darbininkų kovos uždaviniais, 
įvairiais klausimais šiuo nepa
prastu gyvenimo momentą. 
Prakalbose bus analizuojama 
diktatorių grobimo politika 
mažų ir silpnų tautų Europoje.

Vyriausiu kalbėtoju bus drg. 
J. V. Stilsonas, “Naujosios Ga
dynės” redaktorius. Drg. Stil
sonas yra ne tik geras kalbė
tojas, bet ir geras darbininkų 
kovos už geresnę gyvenimą ži
novas. Drg. Stilsonas nevynio- 
ja į šilką savo draugų ir nedre
bia purvų savo priešui, o sako 
teisybę, paremtą faktais, — ar 
kam tas patinka, ar ne apie 
kam tas patinka, ar ne, apie 
jis buvo.

Štai ką man teko išgirsti iš 
asmens, kuris drg. Stilsonui ne
pritaria: “Aš esu asmeniškai 
pažįstamas su Stilsonu. Aš jam 
nepritariu. Aš su juo nesutin
ku, bet aš eičiau 20 inailiij 
pėsčias Stilsono prakalbų iš
girsti.”

Jeigu taip sako žmogus, 
grięžtai skirtingų pažiūrų, ku
ris drg. Stilsoną yra girdėjęs 
kelioliką kartų kalbant, tai tie, 
kurie drg. Stilsoną nepažįstam 
ir negirdėjome jį kalbant, bū
tinai pamatykime ir išgirski
me jo prakalbas. Juo lab au, 
kad mums torontiečiams nerei
kės eiti 20 mailių. Atvykime į 
62 Claremont gahę, lenkų ši
lę, kurią Toronto lietuviams 
nėra sunku pasiekti iš visų To
ronto miesto kampų. Atvyki
me, pamatykime ir iš g rakime 
žmogų, kuris aukoja savo gy 
venimą darbininkų kovai ųz 
geręšnį gyvenimą.

Kitais kalbėtojais bus iš K <- 
nados socialistų (CCF) paiti- 
jos įžymus veikėjai ir darb nin
ku vadai,- kurie už tarb.ninku 
būvio pagerinimą kovoja ne žo
džiais, bet daibais. Kas bu 
kalbėtojais nuo Kanados socia
listų partijos, bus pranešta ve 
Uau. —Kvieslys.

nąUJIENU-ACME TftJf'nhoto
Arlington Nacidnalese kapinėse dalyvauja prezidentas Booseveltas paliaubų

dienos ceremonijose.

SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
MALONUS IR BRANGUS 

MOMENTAS
TORONTO, Ont. — Lapkri

čio 9 d. Toronto Aušros choras 
ir jo draugai ilgai, ilgai atsi
mins. Tą dieną choras turėjo 
garbūs viešnią dainininkę pane
lę Auna Kaskas.

Kai artinosi 7:30 v. vakaro, 
choro nariai, ir gražus būrys- 
prietelių nekantriai laukė S t. 
Agnės svetainėje, kada išvys tą 
nepaprastą asmenybę, tą garsią 
artistę balsu ir siela. Ir kuomet 
pasirodė duryse, lydima Lietu
vos' konsulo pulkininko JG. P. 
Grant-Suttee, panelės Davis ir 
ponios Grug — visi pajuto jos 
širdingą, malonų atvirumą ir 
draugiškumą. Ji pasisveikino su 
visais, ir kuomet prie stalo jai 
teko prabilti, ji pasakė, jog di
džiuojasi esanti lietuvaite ir 
kad Lietuva laikinai pavergta, 
bet ji vėl atsikels. Iš karto p-lė 
Kaskas nežadėjo mums dainuo
ti, bet vėliau, matydama visų 
didelį norą ją išgirsti, — ji pa
dainavo; “Kur Bakūže Samano
ta”. .

Choras, nors ir nebuvo pasi
ruošęs dainuoti, bet sudainavo 
tris dainas. /

Ši nepaprasta proga mums 
buvo suteikta per pastangas 
gerb. konsulo G. P. Grant-Snt- 
tee, ir taį buvo malonus ir 
brangus momentas visiems, ka*» 
tame bankiete dalyvavo.

SIURPRIZAS •
Kadangi bilietai į Eaton Au

ditorium, kur p-lė Anna Kas
kas per du vakarus dainavo, 
buvo gan aukšti, tai nedaug 
musų lietuvių galėjo ten nuei
ti. Bet p-lė A. Kaskas padare 
mums malonų siurprizą: Ji pa
suke, kad koncerto vedėjas, pa
žadėjęs jai 15 bilietų chorui; 
bet kuomet choro sekretorė nu
vyko bilietus gaut, tai jai bu
vo įteikta 25 bilietai, tokiu bu
du, didelė dalis choristų turėjo 
progos matyti dainininkę, ku

Gruddžio-December 1 d. sekmadienį 2 vai po pręlų, 62 
Claremont St., Lenkų Salėje rengiamos svarbios

PRAKALBOS
Kalbės “Naujosios Gadynės” redaktorius drg. J. V, Stilso
nas iš Brooklyn, New York, temoje: “Pabaltijo# vąlstybi i 
okupacija” Ir “Kas yra darbininkų draugai ir p iešai”. Ei
namojo momento aktualiais klausimais kabė;: drg, C’arie 
G 1 is, C. C. F. frakcijos parlamento narys iš Ottawos i/ 
kit:.

Torcn o ir apylinkė; 1 etuviąi' neprab iskite ) rjgoš ne- 
išgįrdę šių prakalbų. Bukime visi. Bukime laiku, Gruodžio
1 d. sekmadienį^ 2 vai. po piet, 62 Claremont St. Laisvi
į? anga. Rengia Toronto Socia’istų Kuopa, >

l„ ■ ■■ . I .u • ....I ...................  .■ Į d

rios kiekvienas žodis ir daina 
hipnotizavo publiką. Ji dainavo' 
ir dvi lietuviškas dainas, tai 
“Mano Rožė” — Kačanausko ir 
“Maldą dėl Lietuvos” — Ba
naičio, kurios pravirkdė gal 
kiekvieną ten buvusį lietuvį.

Taip, ta brangi lietuvaitė pa
liko mumyse neišd Idomą at
mintį ir pavyzdi'inusų vaikams 
Lai gyvuoja Anna Kaskas!

AČIŪ GERIEMS PRIE- 
TELIĄMS 

' * I

Pirmąjį p-jūs A. Kaskas kon
certo vakarą, lapkričio 7 d. cho
ras siuntė pint.nę gelių, kurias 
įteikti, buvo paskirtos «dvi cho
ristes; Izabel Yurtis ir Genovai 
ce Yokubynaitč.'t Abi cho.istės 
dėvėjo tautiškus kostiumus, ir 
šį trijų lieluvaičių susitik,mą 
scenoje publika sut.ko karštu 
plojimu,

Be choro paskirtos sumos gė- 
.ėms, asmeniškai prisidėjo šie 
asmenys: Mrs. V. Samulevlčie- 
ne $1.50; Mrs. J. Maukus $1.00; 
Mrs. X 50c. ir Mrs. O. Indrėl e- 
nė 25c. Visoms joms priklauso 
širdingas ačiū, nes šie keli do
leriai papildė gėlių skaičių gra
žioje pintinėje.

Choras taipgi yra labai dėkin
gas bankieto rengėjoms. Vy
riausia gaspadinė buvo Zose 
Užemeckienė ir jos ne tik ran
kos ir kojos, bet ir galva galė
jo nuvargti tokią atsakomingą 
pareigą gavus. Ypač kad ban- 
kietas įvyko penktadienį ir vi
sos kitos moterys ar merginos 
dirba ir nedaug galėjo pagelbė
ti. Vienok kelios vakarais sten
gėsi pagelbėti kiek tik galėjo. 
Taip antai; A. Veklerienė kepė 
tortus; O. Dagilienė su pagalba 
Veklerienės ir M. Meldažienės 
prirengė dalį žuvies; Yurčienė 
Kepė kitą dalį žuvies; O. Kuniu- 
tienė prirengė roimopsus; E 
Frenzelienė košelleną; Zosė U- 
žemeckienė rūpinosi mėsa ir 
kitais visais prieskoniais ir ben
drai viskuo. Joms visoms pri 

klauso didelis ačiū, taipgi ir 
toms, kurios pagelbėjo prie 
stalų.

Ačiū ir tiems prieteliams, ku
rie atsilankė bankietan ir cho
rą parėmė finansiniai ir mora
liai.

MASKARADAS
Moterų Sekcija, rengia mas

karadą lapkričio 16 d., 8 v. a a 
karo, lietuvių parapijos svetai
nėje. Kviečia visus Toronto ir 
apylinkės lietuvius gausiai atsi
lankyti. —Frances

Adams River, Ont.
MANO PAREIŠKIMAS

Manau, kad neatsisakysiu 
suteikti vietos šiam mano pa
reiškimui, kuris yra susijęs su 
kanadiečių bendru veikimu.

Dalykas tokis, kad rugsėjo 
25 d. “Keleivyje” buvo įdėtas 
pranešimas, kad aš esąs paskir
tas K. L. T. atstovu. Po prane
šimo pasirašė vicc-sekretorius 
Kundrotas.

Dirbu aš miškuose netoli 
Adams River. Paštą gauname 
retai. Ir šiuo atveju “Keleivis” 
mane pasiekė tik spalių 7 d. 
Pamatęs savo vardą, aš pusėti
nai nustebau. Iš pradžių ma
niau, kad gal čia kalbama apie 
kokį kitą, mano bendravardį. 
Tačiau netrukus įsitikinau, jog 
tai aš esu paskirtas Tarybos 
organizatorium vakarų Kana
dai. Mano adresas paduodamas 
351 Magnus Avė., Winnipeg, 
Man.

Toliau tame pranešime kelių 
provincijų lietuviai raginami 
su manimi palaikyti ryšius bei 
kreiptis į mane dėl informaci
jų-

Turiu prisipažinti, jog tas 
pranešimas mane pusėtinai nu
stebino. Kaip sakoma, be ma
no žinios mane apvesdino: be 
niekur nieko mane paskyrė or
ganizatorium. Visai nematė rei
kalo atsiklausti, ar aš sutinku 
tas pareigas eiti, ar ne.

Įdomu ir tai, kad mane ap
gyvendino Winnipege. Tuo tar
pu atvejų atvejais aš esu “Nau
jienose” rašęs apie savo ‘ ven- 
dravojinius” iš miškų į fer
mas. Winnipege tenka sustoti 
tik retkarčiais, pravažiuojant. 
Hudsono apylinkės miškuose 
aš išdirbau trejus metus. Kai 
ten miško kirtimo darbai pasi
baigs, tai teks keltis kitur. Iš 
anksto negaliu net nurodyti sa
vo/ busimo adreso.

Gyvendamas tokiose sąlygo
se, aišku, aš negaliu-dalyvauti 
lietuvių judėjime. Su lietuviais 
mažai teturiu progos susitikti. 
Ir geriausius norus turėdamas,

KANADOS LIETUVIAI PRADEDA JAU 
IŠSIJUDINTI

prie durų ir salėje surinkta 28 
dol. 45 c. ir dar nuo p. Kali
nausko gautu 1 do’.

Viso minėtame pareng ine su
rinkta aukų $4 37.55. Į š*ą sumą 
neįeina tie 14 dol., kuriuos tie 
trys lietuviai pasižadėjo paau
koti.

Išlaidos šiuo tarpu dar nėra 
galutinai sutvarkytos ir todėl 
jų čionai neminėsiu. D.džiausią 
išlaidų suma tai bus p. Dauž- 
vardžio kelionė į Toronto, iš 
Toronto į Montreal ir iš Mon- 
trealio atgal į Chicago. Bet šias 
išlaidas mes su montrealiečiais 
susitarėme padengti pusiau. Be 
kelionės kitos išlaidos yra labai 
mažos.

K. L. T. Iždininkas,
J. Yokubynas

šia proga noriu taip pat pa
žymėti visiems musų rėmėjams, 
kad lapkričio 23 d. yra numa
tyta sušaukti visų tų draugijų, 
kurios turi savo atstovus K. L. 
Taryboje, bendrą susirinkimą, 
kuriame bus išduoti pilni ra
portai nuo K. L. T, valdybes ir 
ta.pgi aptariami ateities planai. 
Tas bendras susirinkimas į\yks 
lietuvių par. svetainėje.

—J. Y.

Lapkričio 2 d. 1940 m. Ka
nados Lietuvių Tarybos sureng
tose parkalbosc, kuriose vyriau
siu kalbėtoju buvo p. Daužvar- 
dis iš Chicagos, susirinko ne
mažas būrys Nepriklausomos 
Lietuvos šalininkų, ir taipgi bu
vo keletas rusiškų juodašim
čių...

Tame mitinge buvo priimta 
ezo.iucija, pasine kianti Rusi

ja, užgrobusią Lietuvą ir dar 
.abiau smerkiami lietuviškai 
kalbantys Maskvos agentai. 
Prieš rezoliuciją mėgino vienas 
asmuo murmėti, bet buvo grei
tai nutikhtas. Atsišaukus į ge- 
aširdžius lietuvius paramos 

ham kilniam darbui, žmonės 
uesišykštėjo. Davė, kiek kas iš
galėjo ir su noru.

Štai sąrašas pirmutinių Ne
priklausomos Lietuvos lėmėjų:

Aukojo po 5 dol. sekami lie
tuviai: St. Balčiūnas. K. Bučys, 
J. Černiauskas, EI Frcnzclicnė, 
Ant. Pocienė, V. Trcigis ir po
nas Nusmuko. Po 3 do!.: E 
Matjošaitienė ir M. Užemeckis; 
,)o 2 dol.; A. Augutis, St. Bal
siene, V. Dagilis, M. Dcivinas, 
M. Yokubynienė, .1. Janušaus
kas, A. Jurtis, M. Kumpauskas, 
F. Kundrotas, F. Motiejūnas, J. 
Samulevicius ir A. Vaitkus; 1 
dol. 10 centų aukojo V. Vekte 
ris; po 1 dol.: P. Baikauskienė 
Baličas, S. Bardauskas, E. Be- 
pirštienė, K. Bure, R. Dagi.is 
O. Indrelienė, J. Kižys, E. Ri- 
džienė, J. Krakauskas, A. Ku 
niutis, P. Lekšas, M. Norvaiša. 
J. Novogrodskas, J. Pilkauskas, 
L. Pocius, L. Ramonauskas, J. 
Stonkus, A. Unduraitis, A. Ur
banavičius, P. Vedeckas, P. Vil
nonis ir trys pasižadėjo. Vienas 
iš jų 10 dol., o du po 2 dole
rius. Smulkių aukų kaip antai

vis dėlto negalėčiau tame są
jūdyje dalyvauti, kurį pradėjo 
Toronto lietuviai.

Išaiškinęs savo padėtį, aš šia 
proga noriu padaryti pastabą 
Toronto tarybai. Man rodosi, 
jog loji taryba turėtų rimčiau 
į savo darbą žiūrėti. Akių plo
tu dirbamas darbas negali bū
ti labai sėkmingas.

Jei jau taryba pasimojo iš
vystyti veikimą ir kitose lietu
vių kolonijose, tai pirmiausia 
ten reikėjo surasti tinkamu.) 
žmones. Ir ne tik surasti, bet 
su jais susitarti. Vadinasi, pa
tirti iš jų, ar jie sutinka orga
nizatorių pareigas eiti.

Kol tokio sutikimo nebuvo 
gauta, tai visai nereikėjo spau
doje skelbti ir žmones klaidin
ti. Sakau klaidinti dėl to, kad 
tie iš viršaus paskirti organiza
toriai negali užkrautas jiems 
pareigas atlikti (taip, pavyz
džiui, atsitiko su manim).

Tai viena.
Kitas svarbus dalykas yra 

tas, kad panašus paskyrimas 
atsiduoda lyg ir diktavimu. 
Laisvo susitarimo nėra, — turi 
būti taip, ir baigta.

Apie Inos dalykus nebūčiau 
rašęs, jei nebūčiau turėjęs ne
smagumų: kai kurie pradėjo 
rašyti man laiškus, klausdami, 
koks čia reikalas; girdi, gyve' 
ni miškuose, o pranešime žmo
nės raginami rašyti į Winni- 
pegą.

Todėl dar kartą noriu už
akcentuoti, kad be mano suti
kimo uždėtų man pareigų jo 
kiu budu negaliu atlikti. Gyve
nant kempėse^ vakarais sunku 
prie šviesos pris grusti ir būti
ną laišką parašyti. Apie pli- 
tesnį susirašinėjimą negali būti 
ir kalbos. Todėl su tarybos rei
kalais į mane nesikreipkite, o 
rašykite tiesiai į Toronto.

J. Martinonia.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE’”

4489—Graži suknelė namams, su
segama priekyj. Mieros: nuo 16 iki 
46.

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



Trečiai, lapkričio 13, 1840 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Netrukus Pas 
Mus Atvyks 
“Penzanco Piratai”

Neužmirškime Datą — 
Lapkričio 24/

Naujos Gadynės choras lap
kričio 24 d., SOKOLŲ SVET., 
2347 S. Kedzie Avė., stato sce
noj vieną iš garsiųjų Gilbert- 
Sullivan operečių, “PENZAN
CO PIRATAI“.

Nėra reikalo teikti “Naujos 
Gadynės“ chorui ir jo vado
vams pagyrimai-koniplimentai, 
todėl, kad choras pats sau yra 
užpelnęs neužginčijamą garbę 
savo meno ir kultūros gražiais 
darbais. Jei mes pažvelgsim 
keletą metų atgal, tai mes pil
nai atsiminsim tas puikiai su
vaidintas operetes, k. t. “TUL
PĖS“, “MIKADO“ ir praeitais 
metais “BOHEMŲ MERGELĘ“ 
—“čigonaite“.

Prisiminus tariamų opere
čių gražų ir nuoširdų suvaidi-

JUOZAPAS PETRAUSKAS 
3252 So. Morgan St.

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
lapkričio 11 d., 11:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskr., Žvin
gių para.p., Lapkašių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dėdes, Vincentą ir Juozapą 
Mockus ir jų šeimas; 2 tetas, 
Barborą Ditchman, Domicėlę 
Giedraitienę ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
lapkričio 14 d., 1:30 vai. po
piet. Iš. koplyčios bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Petrausko 
giminės,- draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse' ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dėdės, Tetos ir Giminės.
Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

A. +A.
PRANCIŠKUS STUPELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 12 d., 1 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs 56 m. amž., 
gimęs Lietuvoj: Kartenos par. 
ir mieste, Kretingos apskr. 
Amerikoj išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Barborą, po tėvais 
BarČaitę, sūnų Antaną, marčią 
Helen, dukterį Valeriją ir 
žentą Edward Sabastian, duk
terį Suzaną, žentą Clifford 
Lytie, 2 anūkes: Barborą ir 
Gloriją, seserį Karoliną Au- 
gaitis ir jos dukterį Vandą, 
2 brolius: Juozapą ir Vincen
tą, 2 pusbrolius Juozapą ir 
Antaną, švogerį Augustą Sar
čių ir jo moterį Sofiją ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Unity Pašal
pos Klubo ir SLA.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4545 S. Paulina St. Tel. Yards 
7158. Laidotuvės įvyks šešta
dienį. lapkričio 16 d., 1 vai. 
popiet. Iš namų bus nulydė
tas į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Stu- 
pelio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir’ atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Šonus, Dukterys ir 

Giminės.
Laid. Direkt. I. J. Zolp, 

Tel. YARDS 0781.

11I LU W kll\ iv Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKASI Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308______

i ’ r n i Gėlės Mylintiems 
J | D įJ H Vestuvėms, Ban- 

il O M Metams, Laidotu- v i s yįjjjg Papuoši-
GĖLININKAS “““ 
4180 Archer Avenue 

Phone'I.AFAYETTK MOT 

nitnų, mes pilnai galim turėti 
užtikrinimą, kad ir šiuom kar
tu nebūsim apvilti, bet išeisim 
kupini gražių dainų, muzikos 
ir vykusio vaidinimo malonu
mų.
Aldona Grigoniutė V ėdamoj 

Rolėj
Kad vaidinimas tikrai bus 

gražus čia pažymėsiu veikalo 
dalyvius, artistus-mčgėjus: Al
dona Grigoniutė, kuri savo 
gražiu talentingu balsu ir nuo
širdžiu vaidinimu yra mums 
plačiai žinoma ir mėgiama, 
šiuom kartu turi vadovaujamą 
rolę. Jack Sarsevičius, kuris 
nenuilstančiai dirba jau per 
kelioliką metų lietuvių sceno
je ir yra mėgiamas chieagie- 
čių, vaidina Fredriko rolę- O, 
štai, ir kiti žymus veikalo vai
dybos: J. Valentis, J. Virbickas, 
Allan Downs, Valeria Ladigai- 
tė, Angeline Misevičiutė, Bea
triče Mockaitė, Josephine Mil- 
leriutė, Edward Budraitis ir 
visas apie iš 60 dainininkų 
“Naujos Gadynės“ choras.

Mokina J. Byanskas
Veikalą suinokino Jurgis Ste

ponavičius, bet aplinkybių ver
čiamas išvyko į Floridą. Dabar 
jo vielą užėmė “Birutes“ direk
torius inž. Jonas Byanskas. Po 
lošimo bus šokiai prie geros 
orkestros, ir jaunimas galės 
linksmintis iki vėlumos. Tas vi
sas linksmybes ir gražybes pa
matyti kainuoja tik 65c tikie- 
tas perkant iš anksto. Prie du
rų 75c. Todėl pirkite (ikietus 
išanksto nuo choristų ir “Nau
jienų“ raštinėj. —K. L.

ZIGMONTAS SEREIKA 
4549 So. Paulina, Yards 6497

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 11 d., 2:20 v‘ ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Šedu
vos mieste ir parap. Ameri
koj išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Brajins- 

‘ kaitę, 2 sunuš, Joną ir mar
čią Oną, anūkę Lorettą ir Bo
leslovą marčią Emmą, brolį 
Petrą ir brolienę, o Liet. 2 
seseris, Ievą ir Domicėlę.

Priklausė prie Liet. Keistu
čio Paš. Klubo, Gvardijos L. 
Vytauto Drs-tėj.

Kūnas pašarvotas L J. Zolp 
kopi., 1646 W. 46th St. Laido
tuvės įvyks lapkr. 14 d., ket
virtadienį, 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už Vėfio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Zigmonto Serei
kos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, Mozeris, 
Sūnus, Marčios, Brolis, Anūkė 
ir Giminės.

Laid. Direkt. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

A. -f A.
ANTANAS GUDAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 12 d., 4:45 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Jokūbavo miestely, Kre
tingos apskr.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame, nuliūdima 

mylimą moterį Mortą, sūnų 
Joną, marčią Lillian ir anūką 
Joną, sūnūs Antaną ir 3 duk
teris: Oną, Marijoną ir Wan- 
dą. Lietuvoje sūnų Juozapą ir 
2 seseris, Anelę ir Selunę, 
Amerikoje 2 švogerius Anta
ną Grikšą ir Antaną Trušą ir 
kitas gimines ir .pažįstamus.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1816 S. Ruble St.

Laid. įvyks pirmad., lapkr. 
18 d.. 9^0 vai. ryto iš namų į 
Dievo Apveizdos parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Antano Gudo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą .ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnus, dukterys 

ir giminės
Laid. dir. S. M. Skudas,' tel. Į 

Monroe 3377. £

Garsinki tęs “N-nose’
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Mlliii CI(M0 LIETUVIU 1‘ARAlT.IOS 
KLEBONAS KUN. .L VAIČIŪNAS .

Šįmet Šventė Kunigavimo 25-tas Sukaktuves

KUN. JERONIMAS VAIČIŪNAS

Vakar ryte numirė Kun. Je
ronimas Vaičiūnas, Šv. Antano 
parapijos, Cicero, klebonas. 
Jis susirgo širdies liga, vėliau 
plaučių uždegimu pereita sa
vaitę ir buvo’ paguldytas Lore- 
tto ligoninėje. Jo padėtis buvo 
kritiška ir visų laikų buvo lai
komas deguonie palapinėje. 
Velionis buvo 58 metų am
žiaus.

Mirtis atėjo septintų valandų 
ryto po ištisos nakties merdėji
mo.

Kun. Vaičiūnas buvo vienas 
iš populiausių klebonų tarp 
Chicagos lietuvių.

Dirbo už Siuvėją*
Gimęs Lietuvoj, Plokščių pa

rapijoj, šakių apskrity, 1882 
metais, velionis atvyko Ameri
kon apie 1900 metus. Iš pra
džių dirbo už siuvėjų Bostone. 
Vėliau brolio Juozo ragina
mas,, velionis atvyko Chica- 
gon ir pradėjo mokintis. 1910 
metais baigė Valparaiso uni
versitetų su Gamtos mokslų 
bakalauralu. Iš ten įstojo į 
dvasinę seminarijų Niagara 
Falls, N. Y. Kunigo šventimus 
gavo 1915 melais.

Pereitų pavasarį jis iškil
mingai atšventė savo kunigys
tės sidabrinį jubiliejų.

Nuoširdus Pairi jotas.
Parapijinį darbų pradėjo šv. 

Jurgio parapijoj, kur buvo pa
skirtas vikaru. Vėliau, 1918 
metais jis tapo nukeltas į Ci
cero, šv. Antano1 parapijos 
klebonu, kur išbuvo iki mir
ties- Jo vadovybėj parapija 
pasistatydino naujų bažnyčių 
ir pristatė antrų aukšta para
pijinei mokyklai.

Kun. Vaičiūnas buvo .tvirtų 
įsitikinimų, nuoširdus patrio
tas. Ciceroj jis buvo įsigijęs 
ir nebažnytinių pagarbų.

Jo laidotuvės įvyks šeštadie
nį Šv. Kazimiero kapinėse, ku
rių Valdybos pirmininku ve
lionis' buvo ilgų laikų.

Šis Elgeta Daro 
Nebloga Biznį — 200 
Dešimtukų į Dienų

Ir jis “ne durnius eiti iš 
pašalpos gyventi“

NORtHSIDĖ. - Andai 
vienų Northsidės pilietį kas tai 
pabeldė duris. Pilietis pravėręs 
duris pastebėjo, kad stovi elge
ta, ir ištiesęs rankų pradėjo 
prašyti dešimtuko. Pilietis ėtne 
klausinėti elgetos, kam reika
lingas dešimtukas ir kų jte gali 
daryti su tiek mažai pinigų.

Elgėta atsake, , kad it maži 
pinigai, bet tai esu reikalingi 
jo gyvybei palaikyti.7 Pilietis 

pradėjo elgetai aiškinti, kad su 
dešimtuku mažas yra “gyvy
bes palaikymas“ ir patarė el
getai kreiptis, į pašalpos stotį, 
nes tenai galės gauti kų nors 
daugiau.

Bet elgeta atsake, kad į pa
šalpos stotis ‘ tegul kreipiasi 
durniai ir tcgtil ten maitinasi, 
o jisai per dienų surenka 200 
dešimtukų. Tai, girdi, jei mo
ki, tai sųroįiųpk. kiek tai bus 
Pinigų. /

“Aš ne kreizi prašyti pašal
pos. O jei pats, neturi dešimtu
ko, tai tu kręipkis prie pašal
pos“. Elgeta rankų pamojo ir 
nuėjo. —X. • t
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Ignas Černauskas 
Naujas Lietuvių 
Siuvėjų Eirmininkas 

♦ •

Išrinktas lokalui 26J vadovau
ti; kitos siuvėjų žinios

Chicagos lietuviai kriaučiai, 
kurie priklauso prie Amalga- 
meitų Unijos 260 lokalo, turėjo 
susirinkimų lapkr. 8 dienų 
Amalgameitų centre, Ashland 
blvd ir Vau Bliren.

Susirinkimų atidaro lokalo 
pirmininkas Bačiunas. Priėmus 
užrašus iš praeito susirinkimo 

i buvo išduoti raportai apie uni
jos eigų.

Dirbo už Rooseveltų
Iš raportų pasirodė, kad uni

ja daugiausiai darbavosi rinki
mams ir dėjo visas pastangas, 
kad prezidentu butų išrinktas 
Rooseveltas,

Su kriaučių darbais negali
ma pasigirti, uęs eina prastai. 
Tik dabar gauta Chicago j siūti 
gana daug kariuomenes uni
formų, bet pagal valdžios nu
statymų kaina labai pigi. Tai
gi, darbininkams prisieis dirb
ti tas uniformas visai su mažu 
atlyginimu.

Organizuoja piršt nių 
darbininkus

Kaip ir pirmiau buvo praneš
ta, yra dedamos pastangos su
organizuoti pirštinių darbinin
kus. Jam buvo streikų ir susi
rėmimų. Viskas eina ger.on pu
sėn, nes kirpėjai didžiumoj su
organizuoti, tad reikia manyti, 
kad pirštinių darbininkai; ku
ri ų yra Uolėtas tūkstančių Ghi- 
eagoj, pasiseks suorganizuoti.

Lokalo balius lapkr. 23
Baliaus rengimo komitetas 

ptjanešč, kad lokalo . balius 
įvyks šeštadienį, lapkričio 23 
dienų, Apialgameitų centre ir 
dėl paįvairinimo yra pąkvięs-

’^jįętuvių. Vyrų

Choras, kurte savo skamban
čioji dainelėm palinksmins su
sirinkusius. Rengėjai kviečia 
visus atsilankyti ir kuo dau
giausiai išplatinti tikietų.

Nauja valdyba
Užbaigus lokalo dalykus, ta

po nominuotą ir išrinkta loka
lo valdyba ateinantiems 1941 
metams. Į valdybų įeina beveik 
visi tie patys asmenys, tik vie
loj pirmininko Bač.uno išrink
tas Ignas černauskas, taipgi 
pildomojon tarybon vietoj Ba
cevičiaus išrinktas Janušaus
kas. Į JoinU board išrinkti visi 
senieji. Sykiu nominuota biznio 
agentai ir kiti unijų valdybos 
nariai.

Taipgi dar turiu pr.’m'nti, 
kad Lietuvių Kriaučių Amalga- 
meitų Unijos 269 lokalo balius 
įvyksta šeštadienį, lapkričio 23 
dienų, Amalgameitų centre, 
Ashland boulevard ir Van Bu
re n S t. —X. š.

Staiga Susirgo 
Jonas Grigaitis

Guli Ligoninėje

Praeitų savaitę staiga susir
go Jonas Grigaitis, kuris užlai
ko tavernų ir valgyklų, ad. 3800 
Armitage. Sakoma, kad Grigai
tis buvo išvažiavęs pažiūrėti 
savo ūkio, kurį neseniai įsigi
jo ir bevažiuodamas staiga su- 
negalėjo-

Laimė, kad sykiu važiavo ir 
jo žmona, kitaip gal butų buvę 
blogai.

Grigaitis randasi ligonbutyj 
po priežiūra Dr. A. Montvido. 
Linkėtina, kad jis greičiau pa
sveiktų, nes yra draugiškas, 
pažangus kultūringas pilietis, 
Jis mums lietuviams yra labai 
reikalingas. —X. S.

Metinių Sukaktuvių 
Pasilinksminimo 
Vakarėlis

Didelis Būrys Svečių Pas 
P-us Kiaudus

Spalių 10 — biznierius Juo
zas Kiauda ir jo duktė Betty, 
2^51 W. 59th St., suruošė ne
paprastą metinių sukaktuvių 
pasilinksminimo vakarėlį, žy
mėtini lietuviškų šeimynų sve
čiai buvo Walter ir Catherine 
Bockai, S. J. Michell, Walter 
ir Stella Sabaičiai ir p. Spai- 
tis. Daugiausiai buvo kitatau
čių, bet labai svetingi ir man
dagus pp. Kiaudų draugai.

Tiek Juozas, tiek jo dukrele 
Betty yra naujieniečiai ir turi 
plačią pažintį su lietuviais ir 
svetimtaučiais. P-s Kiauda per 
ilgus metus turėjo biznį Engle- 
wood distrikte. Jis daug yra 
prisidėjęs prie visuomeninio 
darbo, o taip pat yra žymus 
rėmėjas savo SLA. 251 kuopos. 
Minėdamas savo biznio vienų 
melų sukaktį, pareiškė, kad jis 
nauja vieta yra labai patenkin
tas ir kad jo draugai taip kaip 
ir seniaus jo nepamiršta. O vie
tiniai gyventojai į tai atsakė, 
kad p. Kiaudos asmenyje jie 
susilaukė labai kilnų kaimynų.

šventė Gimtadienį
Taip pat sužinojau ir apie 

tai, kad p-lė Albina Bockus, 
spalių 12 atšventė savo gim
tadienį. Apie jos amžių neteko 
nugirsti, bet iš pamatymo 
sprendžiu, kad ji gal būt 17 
melų. Na, tiek to. Ji yra labai 
rimta mergina ir pavyzdingo 
išauklėjimo.

Tegul gausa ir laimė būna 
su jais. —S. iš G.

• Karo amžiaus vyrai Pala
tine, III., turės užsiregistruoti 
antru kartu. To priemiesčio 
dviejų precinktų registracijos 
kortelės, viso 212, kur tai pra
žuvo.

Garsinkite “N*nose”
»

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO MOTERŲ KLUBO 

susirinkimas įvyks lapkričio 14 d., 
7:30 vai. vak., Darbininkų svet., 
10413 So. Michigan Avė. Visos na
rės malonėkite susirinkti laiku. Po 
susirinkimo turėsime “šurum-bu- 
rum.” —Sekr.

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

Diena Iš Dienos
^1 - -............................................ ........................................

J. Vespenderis 
Ligoninėje 
Operacijai

Vakar rylų staiga susirgo 
Juozas Vespenderis, sūnūs 
Petro ir Julijos Vespcndcrių, 
2083 Canalport Avė., ir buvo 
skubiai nugabentas apskričio 
ligoninėn apendicito operaci
jai.

Operacija buvo padaryta 4 
vai. popiet. Pernai levui teko 
pasiduoti operacijai, o dabar 
—suirui.

Ligonis yra brolis Elehos 
Vespenderaitės-MctheNVs, Biru- 
lės choro dainininkes. —Drg.

RENGIA SIDABRINES 
SUKAKTUVES

Kazimieras ir Ona Bartkai, 
4125 S. Campbell Avė., rengia 
iškilmingas 25 melų ženybinio 
gyvenimo sukaktuves šeštadie
nį, lapkričio 16 d., 7 vai. va
kare, Woodman’s svetainėje, 
3253 S. Green St.

Draugai Bartkai yra populia
rus naujieniečiai ir turi šim
tus draugų, todėl numatoma, 
kad jų sidabrinės vestuvės bus 
šaunios ir vaišingos.

Steponas Narkis.

Chicagos Draugija, 
Kliubų Valdybos 

1940. Metams
L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm, 2109 N. Clevelaųd 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rast., 1218 S. Independence 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

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

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rast., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2647 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike ČepuleviČius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2283; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 8247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka—• Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St

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

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
‘ Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 

3244 So. Morgan St.: Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, .3327 Le Moyne 
St.F> tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel, Spaulding 3180; Fin. 

'<■ rašt.—Stasys Beheckis, 3247 W.
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum
boldt 2285; Ižd—Louis Strlupas, 
3636 W. North Aveą tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—rAntanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 

, West Armitage Avė.

PERSONAI ‘ 
Asmenų Ieško

VYRAS, PAVIENIS, pragyvena 
iŠ rendų, ieško lietuvės apsiverti
mui, angliškai kalbančios, sveikos, 
tarpe 40 ir 50 metų amžiaus, kad 
prižiūrėtų namus, pagelbėtų krau
tuvėje. Rašykite Box 2436, 1739 S. 
Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA mo- 
puotl grindis naktimis, nuo 7 iki 
12 nakties/ Maller’s Building, 5 S. 
Wabash.

ŠVARI MERGINA ABELNAM 
namų darbui, virti ir skalbti, prie 
3 suaugusių. Nuosavas kambarys, 
maudynė. Nuo $10 iki $12. LONg- 
beach 3790.

MERGINA AR MOTERIS abel- 
nam namų darbui, kad mylėtų vai
kus. Geri namai. Nuo $8 iki $12. 
HOLlycourt 6558.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, prie suaugusių šeimos. Nuo
savas kambarys ir maudynė. Malo
nus namai. Pastoviai. $10. BRIar- 
gate 5480.

HELP VVANTED—MALĖ

REIKALINGAS NEVEDĘS vy
ras arba ženota pora prižiūrėti gy
vulius ant farmos. Sunkaus darbo 
nėra. 60 mylių nuo Chicagos.

Atsišaukite M. TAMAS, 
841 West 33rd St.

REIKALINGAS PATYRĘS jani- 
torius. Kambarys ir valgis. 3738 S. 
Halsted St.

REIKALINGAS KRI A U Č I U S, 
suprar/antis darbą prie furkaučių. 
2857 W. 40th St. Tel. VIRginia 2326.

~ PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

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

MRS. A. KUTIS.

BUSINESS CHANCES
, , n Btoįs _______

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 6369y

TAVERNAS PARSIDUODA labai 
pigiai. Renda $30. Atsišaukite. Prie
žastis—savininkas turi kitą biznį. 
ABErdeen 9370.

kg ffi e ĮįeŽE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-^^^
PARDUOSIU 6 LOTUS ant West 

33rd Place ir So. Wood St. ir 3 
lotai ant 34 ir Wood st. Gatvės, 
taksai ir assesrr.entai užmokėti. Par
duosiu už $500.

Rašykite į Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Box 1.

4 KAMBARIŲ, 1 Meto senumo 
namas, reikia biskį darbo viduj, 
įmokėti $100, likusią dalį mažais 
mėnesiniais mokėjimais. Box 2437, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA BARGENAS ke- 
turflatis naujas mūrinis namas, 2 
flatai po 5 kambarius, renduojasi 
po $52.50 ir 2 flatai po 4 kamb. 
renduojasi po $47.50. Apšildomas, 
mūrinis garažas, elektrikinė refri- 
geracija, ir gasiniai pečiai, gera 
transportacija. Kaina $10,800, grei
tam pardavimui. Mažai įnešti cash.

CHARLES URNICH, 
2500 W. 63rd St. 2-ros lubos. 

Tel. PROspect 6025.

AUTOS—TRUCKS FėR ŠALĘ 
Automobiliai ir Trokai Pardaviniiii

SŪNŪS IŠĖJO Į KARIUOMENĘ, 
paliko ant pardavimo Packard Sė
dau 1936, labai geram stovy. Kaina 
$295. Stanley Karalaius, 9925 So. 
Michigan Avė. PULlman 9268.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGICIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

VVHOLESALE FURNITURK 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALI6AUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westorh Avė.. Chi
cago, 111. Phoue Republic 6031.
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ŠIANDIEN CHICAGOJ TIK AŠTUONI VIRŠ 
ZERO

VAKAR CHICAGOJE
Vėtroj Žuvo 11 Illinois Gyventojų, 

54 Per Visą Ameriką
Daug Laivų Ežere Šaukiasi Pagalbos; Nuostolia 

Chicagoj Siekia Milionus
Drebėk, Chicago!
Jeigu oro pranašas nemeluo

ja, tai kai šįryt atsikėlėte, 
mieste buvo tik aštuoni laips
niai virš zero, o priemiesčiuo
se ir toliau į šiaurę nuo Chi
cagos šalčiai siekė zero ir že
miau.

Vietomis pasirodė ir snie
gas. Chicagoj jau užvakar 
smarkus vėjas nešiojo po mie
stą snieguoles, bet sniego kasti 
kol kas nereikia. Minnesotoje 
ir kitose šiaurinėse valstijose 
prisnigo po kelis colius.
Vėtra Aplankė Daug Valstijų-

Vakar daugiau darbo negu

Ši Mėnesį Šauks 
Tiktai 35-is į 
Armiją Chicagoj

Kvotą Beveik Užpildė 
Savanoriai

;į mėnesį kariuomenė ruoše- 
pašaukti Chicagoje ir apy-si

J linkėję 447 naujokus, bet pasi-
rodo, kad “Dėdei Šamui” pasi
sekė tą kvotą užpildyti kitokiu 
budu.

@ Į Morris Potesham rūbų 
krautuvę, 1552 Morse avenue, 
trys vyrai ir moteriškė atėjo 
“paltų pirkti”. Ilgai rinkosi. 
Vienam paltą neva besirenkant, 
kiti apsimainydami išeidavo iš 
krautuvės, bet ne rukus grįžę 
ir vėl išeidavo. Kai visi “pirkė
jai” galiau išėjo, krautu v n n- 
kas apsižiūrėjo, kad krautuvė
je truko 13 naujų siutu.

• Vakar pasirodė, kad pir
madienio vėtroj vos nežuvo 
“ice cream” troko šoferis, Ro- 
bert Siemering. Atidaręs treke 
įrengto šaldytuvo duris jis įlin
do į vidų ledų ištimti. Užėjo 
vėtra ir duris užtrenkė. Valan
dai praėjus Sicmeringo pasi
gesta. Jį išėmė iš šaldytuvo su- 

netekusi.%

ŽIŪRINT
JUOZAS POŠKA

$ Lietuviai Londono Pragare
• Iš Slėptuvės j Slėptuvę
e Ne Armija, Civiliai Fronte
• Liet. Duona Bombų Nebijo

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto

Iš Lietuvių Apylinkių Naujokų 
Nešauks

padarė nuostolių již milijoną dolerių.
Western 
buvo at-

ir visų kitų Michigan uostų 
krantų sargybos. Per visą na
ktį ir vakar per visą dieną lai
vai visose ežero dalyse šaukė
si pagalbos. Iš South Haven, 
Mich. dviejų žvejų laivų ieško
ti išplaukė krantų sargybos 
laivas, žvejų nerado, bet da
bar ir jis šaukiasi pagalbos, 
nes įgula nepajėgia su vilnimis 
kovoti.

Išmetė 12 Lavonų.
Prie Pentvvater, Mich., vil

nys išmetė ant krantu 1,934 to
nų prekinį laivą “Novadoc”, su 
kūnais 12 įgulos narių. Viso 
jūreiviu 
su kitais

Netoli 
šaukiasi 
“Frank 
įtalpos.
Mich., ant molo buvo užmestas 
didžiulis automobilių 
“City of Flint.”

Pagalbos šią žinią 
šaukėsi ir keli kiti laivai, tarp
jų “S- S. Peterson” ir “Con-

laive buvo 19. Kas 
atsitiko nežinia.
Manistiąuc pagalbos 

prekinis laivas 
Billings”, 4,490 tonų 

Prie Ludingtono,

kelias,

rašant

pire Stale”.
Krantų sargyba spėja, kad 

mažesniuose prekiniuose ir 
žvejų laivuose bus žuvę iki 30 
žmonių, bet didesnių laivų 
įgulas jiems pasiseks išgelbėti.

Žuvo Chicagoje.
Chicagoje vėtra užvakar už

mušė šiuos tris žmones:
Clement Stronci, 22, 3921 S. 

Parkvvay.

412’ jau- 
šaukimo 

į kariuo-

Chicagoje atsirado 
nuolių, kurie nutarė 
nelaukti, ir pasidavė 
menę savanoriais. Tokių sava
norių buvo daugiau negu jų 
kvotos reikalavo, iš Bridgeror- 
to, Town of Lake, Brighton 
Parko, Roselando, Marąuetle 
Parko, ir kelių kitų Chicagos 
apylinkių, kur gyvena lietuviai. 
Tekiu budu, pirmam šaukimui 
iš tų apylinkių nebus imamas 
nei vienas karo amžiaus vy
ras.

Kai kuriuose kituose Chica- 
gos vvarduose betgi savanoriai 
vietinių kvotų neišpildė, tokiu 
budu iš tų vvardų bus paimti 
nuo 1 iki 3 vyrų bendrai Chi- 
cagos ir apylinkės kvotai išpil
dyti. Tam reikia 35-ių vyrų.

Kur Savanorių Trūksta
žemiau seka tų vvardų sąra

šas ir kiek Vyrų jų kvotoms 
trūksta:

Gal Butų Buvę 
Geriau Banka 
Apiplėšti, o Gal

tams “Naujienose” 
Bilietai Jų Koncer-

Ward

Chicago Policistą Gerai Apkulti
Ranchie Cock yra 22 metų 

amžiaus ir užvakar jis atke'ia- 
vo j Chicago.

Per vasarą, kai šilta, jis pre- 
<iniose vagonuose keliauja po 
Minnesotos ir Dakotos plotus 
r jei ne pas vieną, tai pas ki- 
:ą ūkininką gauna ir ką užkas- 
;i ir ant šieno pamiegoti.

Bet netikėtai labai atšalo, ir 
Ranchie Cook’ui parupo kas da
ryti. Važiuosiu į Chicago! At
važiavo, bet chicagiečiai nepa
sirodė tokie vaišingi kaip Min- 
nesotos ūkininkai ir niekas ne
pasiskubino jam su guoliu ir 
su maistu. ' ‘!1'‘

Bet Petrokas
Išliko Gyvas

stmgusį ir sąmones 
Buvo atgaivintas.

• Ties 1542 North 
avenue ant šaligatvio
rastas nežinomas, sąmonės ne 
tekęs vyras. Jį nuvežė į 
skričio ligoninę ir ten netrukus 
mirė. Buvo pasirėdęs darbiniais 
rūbais.

ap

užvakar

pastaty-
VVestern
nuo ar-

Antanas Petroke.s šiandien 
džiaugiasi, kad jis nebuvo sa
vo automobilyje kai 
kilo vėtra.
• Jo automobilis buvo 
tas ties 700 South 
avenue. Vėtrai atėjus
timo dviejų aukštų namo vėjas 
nuplėšė didžiulę metalinę iška
bą ir numetė ją ant Petroko 
mašinos. Ją suplojo į blyną.

Petroko,s yra 2’8 metų am
žiaus ir gyvena adresu 5721 S. 
Campbell avenue.

848 Junior Terrace, ir
Paul Hegstrom, 45, 5430 So. 

Rulherford avenue.
Galimas daiktas, kad aukų 

skaičius padidės, nes sužeistų 
yra labai daug ir kai kurių 
žaizdos yra labai sunkios.

Lietuviai Daug Nukentėjo.
Vakar dar nespėta suskaity

ti kiek vėtra padarė nuostolių 
Chicagos miestui, bet atrodo, 
kad jie sieks milionus dolerių. 
Prie Randolph ir Outer Drivc 
vėjas nuvertė Hiram Walkers 
firmos rekliamines šviesas, 
kurios kainuoja apie $150,000.

Vėtroje labai daug lietuvių 
nukentėjo. “Naujienų” ap- 
draudos skyrius vakar per vi
są dieną atsakinėjo kur ir ko
kioms apdraudos bendrovėms 
reikia raportuoti vėtros pada
rytus nuostolius. Daugiausia 
buvo išdaužtų langų, bet vieto
mis vėjas nuplėšė ir stogus-

Outer Drive keliu, prie eže
ro, automobiliais važiuoti be
veik nebuvo galima, nes ir va
kar vėjas automobilius tiesiog 
kilnojo nuo kelio ir svaidė į 
visas puses. Vietomis jis buvo 
toks smarkus, kad parmušė 
kelis praeivius.

Automobilių trafikas visame 
mieste vakar buvo smarkiai 
sumažėjęs. Daugelį matyt šaL 
Čiai užklupo netikėtai; ir jų 
mašinos užšalo.

Priemiesčiuose

Pirkfte tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

No.
No.
No.
No.

5, Elmvvood Park
8, La Grange ...... .
12, Lansing .......

13, Flossmoor ......

Cook
Cook
Cook
Cook
Berwyn No. 2, Berwyn
Cicero No. 2, Cicero ...

3

S. Jarovas, vedėjas garsaus 
Dono Kazokų (įhoro, kuris šį 
sekmadiehį sudainuos du kon
certus (jhieagos., .Civic Opera 
rūmuose, po pietį ir vakare. Bi
lietus ar vienam ar kitam kon
certui galima g^uti “Naujieno
se”^Kainos mu)' 50 iki $2.00. 
Visos .viėt'6š\^ Servuotos, tad 
kas; anksčiau1 ^Mįįętus įšigys, 
tas gaus geresnę 'vietą.

įfcaip paprastai, Dono Kazo
kai1išpildys ilgą ir įvairų rusų 
liturginių ir liaudies dainų', taip
gi'kelias dainas pasaulinių kom
pozitorių. - ;

O Jiems Vėtra Buvo 
Medum Patepta

nuste-

kam čia reikia polici-

Pasi-

Žuvo Automobiliui 
Apvirtus Ant - 
Vieškelio

• Chicago ligoninėje miiė 
Chicagos gatvekarių kondukto
rius, William E. Custcr, 43 me
tų amžiaus, nuo 10221 South 
May strect. Sekmadienį prie 43 
ir St. Lawrence avenue gatve- 
karyj jį užpuolė nežinomas plė
šikas ir sunkiai pašovė.

O 41 metų mechanikas, John 
Wrasch, žuvo bitai ydamas 
maš’nas dviračių d'rbtuvėje, 
ties 1718 North iKldara avenue. 
Wraschui bedirbant motoro 
diržas pagriebė jo rubus ir 
trenkė jį į mašinas, užmuida- 
mas jį vietoj. Wrasch buvo 41 
metų amžiaus ir gyveno adre u 
101 Dood avenue, North 
Vollage priemiestyje.

Lake

Suėmė Plėšiką 
Bridgeporte ____ 1

26 metų Joseph McNamara, 
6821 South Sangamon st., Įsė
do į Halsted gatvės gatvekari 
prie Broadway ir Clark kampo. 
Pasiekus Bridgeportą jaunuo
liui pasirodė, kad konduktorius 
jau prisirinko gana daug f erų, 
ir nutarė jam kišenius aptuš
tinti.

Prie 38-tos ir Halsted išėjo 
į gatvekario užpakalinę plat
formą, ir sušuko, “Rankas auk
štyn, nes šausiu.” Konduktorius 
Adalph Loschetter nenusigan
do, ir neiškėlė rankų aukštyn. 
Išplėšė iš jaunuolio rankų re
volverį, pasišaukė policiją ir 
šiandien McNamara sėdi už gro
tų Deering policijos nuovado
je.

užvirė piktumu, 
cukrinę paleido ją per

e Lake Calumet ežere, prie 
110-tos buvo baigtas tvenkinys, 
pastatytas dalį ežero nusausin
ti. Nusausintas žemės plotas, į 
pietus nuo 110-tos, bus naudo
jamas naujam airportui įreng
ti.

Atsisėdo Cook galvoti ir sa
vo sunkios padėties komplika
cijas išrišti. Atėjo geniali min
tis. Nuskubo jis į artimiausį 
restoraną, adresu 5052 Arini- 
tage avenue, ir užsisakė kara
liškus pietus. Juos su apetitu 
sudrožė, ir kai atėjo laikas mo
kėti, Cook savininkui gailiai pa
vartė akimis ir pasiskundė.

Ne Taip, Kaip Cook Norėjo '
“Neturiu pinigų! Jei norite, 

eisiu indų plauti!”
Coofk tikėjosi, kad Navinin

kas šauks policistą, bet labai 
apsivylė.

“Neturi, nereikia,” atsake sa
vininkas. “Užmokėsi kai turė
si!” :

“Nešąuksi policijos ? 
bęs klausė Cook.

“Ne, 
jos?”

Cook 
griebęs
valgyklos langą.

“O dabar ar šauksi?”
Šį kartą valgyklos savininkas 

Cook’ą patenkino. Netrukus at
sirado keli mėlynš'varkįai, ir jį 
nutempė į policijos nuovadą. 
Co-ok džiaugėsi. Dabar nereikės 
rūpintis ar gausiu valgyti ir ar 
turėsiu kur miegoti! Viskuom 
busiu aprūpintas per visą žie
mą! Pasodins mane kalėj iman 
keliems mėnesiams, ir geresnio 
giliuko negaliu nei tikėtis.

Tokia Neteisybė!
Bet Cook ir vėl buvo apvil

tas, Verkti norėjo kai teisėjas 
jam paskyrė tik penkias die
nas. Tokia neteisybė pasaulyj! 
Jis suvalgė didžiulius pietus ir 
nemokėjo, priedų dar išdaužė 
langą, ir jį baudžia tiktai už 
betvarkes kėlimą! Kitą kartą 
Cook banką apiplėš!

Bet ir tas gal nebūtų visai 
gerai. Gal tada teisėjas suma 
nytų Cook’ą laikyti už grotų 
ne vien per žiemą, bet per kė
lias žiemas, vasaras ir pavasa
rius. .. t |

Tas butų dabai negerai.

Gal kai kam užvakarykšte 
vėtra šposų pridarė, bet ne chi- 
cagiecių Russell’ų šeimynai, 
7721 Coles avenue. Tiesa, vėt
ra nulaužė medį jų kieme, bet 
kasgi, manot, buvo medyje? Ogi 
spiečius bičių, ir kelios kvortos 
saldaus, tyro medaus.

Vėtra ir bitėms buvo gera. 
Dabar joms nebereikės išpuvu
siam medyje tūnoti. Joms bu
vo parūpintas 'didelis, patogus 
avilys.

Nelaimė prie 175th ir Indiana
42 melų chicagietis George 

Kocik buvo užmuštas, kai prie 
175-tos ir Indiana avenue ap
virto jo greitai važiuojantis au
tomobilis. Kartu su juo važia
vęs gydytojas, Dr. L. E. Do.stal, 
nuo 5904 S. Troy street, buvo 
kritiškai sužeistas.

Kocik buvo auditorius ir 
veno ties 5921 S. Whipple

Kitos mirtys
Kitose automobilių nelaimėse 

Chicagoje žuvo sekami žmonės;
Lillian Brinkman, 18, nuo 

530 West St. Charles Road, 
Vilią Park, ir

48 metų Michael Rose, 1937 
Armitage avenue.

Iš New Yorko 
Atvyksta 
J. V. Stilsonas

gy- 
st.

Nušovė Moteriškę, 
Sunu, Ir Padegė 
Jų Namą

Išvažiuoja i 
Calif ornią

Mrs- Haak, (Helen Sandar- 
giutė), 4844 W. 24th St., Cicero, 
III., šiomis dienomis išvažiuo
ja 6-ieins mėnesiams į Los 
Angeles, California.
. ‘ ■

Ji apsistos pas savo sesutę 
Teofilija Sandargiutę, kuri dir
ba krutamu jų paveikslų studi
jose.

, Mrs. Haak išvažiuodama už- 
rašė savo tėvukui Juozui Sau
dargui “Naujienas”, kad ne-i

Ieško žmogžudžio
MILWAUKEE, WIS. — Kai

mynų pašaukti ugniagesiai čia 
vakar atvyko gesinti namą, de
gantį pietinėje miesto dalyje. 
Įsigavę į vidų, ugniagesiai ra
do nušautus moteriškę, Mrs. 
Alma Katzenmiller, ir jos 8 me
tų sūnų Noel.

Du kiti sūnus, Donald, 15, ;y 
Gerald, 13, buvo gyvi, ir ug
niagesiai juos išgelbėjo. Mote
riškės vyro ir berniukų tėvo 
nebuvo namie kai ugniagesiai 
atvažiavo.

Kas moteriškę ir berniuką 
nušovė, ir po to padegė namą, 
kol kas nežinia. Policija pikta
dario ieško.

Jaunas 'Chicagietis
nuobodžiautų pats vienas pa- [Žuvo Lėktuve
silikęs namie. —Steponas

............................................. I ...... .u I ,
Penzanco Piratai”

(Pirate# of Penzance)
Lapkričio-Nov. 24 d.

..... . Stato .
NAUJOS GADYNES CHORAS

kaip 7:30 
svetainėj, 

įvyksta la-

Lapkričio 20 d., Prakalbos Chi
cagoj; Kalbės ir Dr. P.

Grigaitis
Lapkričio 20 d., 

vakare, MILDOS 
3.142 S. Halsted St.,
bai svarbios prakalbos.

Kalbėtojas J. V. Stilsonas, 
“Naujos Gadynės” red., atvyk
sta iš New Yorko. Vietinis kal
bėtojas Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” red-

Dainuos Naujos Gadynės 
choro dainininkės-trio. Atvy
kusi į prakalbas publika turės 
didelio žingeidumo ir malonu
mo pasiklausyti.

Prakalbos Cicero

Iš laikraščiuose talpinami] 
aprašymų mes jau esame susi
darę gana gerą vaizdą apie tą 
peklišką gyvenimą, kurį dabar 
neša Londono žmonės. Bet tas 
vaizdas pasidaro daug ryškesnis 
ir kartu baisesnis kada paskai
tai tokį laišką, kaip tas, kuris 
atėjo šį rylą nuo mano draugo. 
Tikiu, kad jis nesupyks, jei aš 
čia kai kurias dalis pacituosiu.

Tas laiškas tai tiesioginis 
kontaktas su pekla. 

» 8 «
“Malonu girdėti, kad tavo 

brolis liko civiliu (aš jsm para
šiau, kad mano jaunesnysis bro
lis gyvenąs Škotijoj, nepaimtas 
kariuomenen), nors reikia pa
sakyti šiuo metu fronto linijoj 
yra ne kariuomenė, bet kaip tik 
civiliai—miestų gyventojai. Tuo 
tarpu kariuomenė laiką leidžia 
palyginus ramiai.”

Mano brolis gyvena Gksgo- 
w’e ir man, suprantama, labai 
rupi kokiam laipsny tas mies
tas bombarduojamas. Bet ma
no londoniškis draugas surami
na, kad “GIasgowe nėra taip 
bloga ... Laikračiai pasakoja, 
kad ten kol kas nuo vokieč ų 
bombų nukentėjo tik vienas 
‘public-house’ (mus škas eal u- 
nas) ... škotų turistai buk gau
siai dabar lanko tą vielą....” 

a o o
Bet Londone tai karšta. Anot 

draugo žodžių — “Londonas — 
tai frontas!” Ir jis savo laiške 
sekančiai aprašo savo pergyve
nimus vokiečių bombų daužo
moj sostinėj:

“Mane ir žmoną net keturio
se vielose bombardavo. Išsigel
bėjome nesužeisti. Bet smarkiai 
nuvargome ir išsigandome.

“Kadangi kiekvieną naktį 
tekdavo palikti namus ir eiti 
ieškoti nakvynes viešose slėptu
vėse, tai galima sakyti nuo 
Blilzkriego pradžios beveik visi 

• nemiegojom.
“Tiesiog negalėjom užmigii 

dėl didelio triukšmo, kurį su
kelia bombos, lėktuvai ir ypa
čiai efektyvi priešlėktuvinė ug
nis.

Draugas J. V. Stilsonas, ku
ris dabar važinėja su prakal
bų maršrutu, sustos ir pasakys 
prakalbą CICEROJ, lapkričio

tainėj. Pradžia kaip 7:30 vaka
re.

Visi musų draugai, malonė
kite pasižymėti abiejų prakal
bų dienas ir kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti.

Šias svarbias prakalbas ren
gia LSS. ir LDD. centrai, su 
pagalba vietinių kuopų.

Prakalbų Rengimo Komisija

» 8 O
“Pirmą nuotykį turėjome 

miegant (tikriau sėdint) didelės 
krautuvės slėptuvėje. Krito 2 
didelės bombos. Kilo didelis gai
sras, bet slėptuvė išlaikė smo
gius ir mes išsigelbėjome per 
ugnį.

Sekančią naktį tą patį pergy
venome kitoje West Endo slėp
tuvėje. Vėl teko bėgti ieškoti 
kitos slėptuvės (buvo apie 1 
vai. naktį), kai tuo tarpu ap
link krito bombos, šrapne iai.

“Pagaliau vieną naktį (kad 
pasilsėti) 
nisterijos 
vėje. Bet 
ten buvo
kau į namus, buvau gerai nusi
varęs!

‘Galop ir musų gatvėje (ka
da nutarėme miegoti namų 
skiepe) sugriovė kelis namus. 
Bet musų namo iš karto tik lan
gai išbyrėjo, vėliau kilo smar
kus gaisras.” 

O O »

Chicagietis Nusišovė 
Prie Detroito

praleidau v’enoje mi- 
(kur dirbau) slėftu- 
kaip tyčia, tą naktį 

‘karšti’... Vos parvy-

“Surišo Rankas 
Retežiu”

— Skaitytojų Ba’sai —
Neseniai mirė pasižymėjęs 

Chicagos lietuvis. Visą savo gy
venimą jis buvo laisvas ir dir
bo laisvamanybės darbą. Tik 
jam mirus surišo rankas “retė-p « Paul Williamį*f Christensen

jaunas karo lakūnas iš Chica- žiu” (ražančium), tarsi su pa
gos, žuvo, kai jo lėktuvas nu- nieką ir bauda už jo kilnius 
krito prie Kelly karo aerodro- kulturingus darbus. Nelaimė 
mo, Texas valstijoje. Kaip šį mirti laisvamaniui, kuomet gy- 
penktadienį jau turėjo baigti vieji jo įsitikinimus paniekina, 

j skraidymo kursus. j _

Plymouth, Mich., Detroito 
priemiestyje, automobilyje bu
vo rastas negyvas buvęs chi
cagietis, George M. Davis. Jis 
buvo 46 metų amžiaus, ir čia 
tarnavo vieno dienraščio admi
nistracijoje. Jis išvyko į Detroi
tą šešios savaitės atgal tarnau
ti Chevrolet automobilių firmai, 
šalę kūno automobilyj buvo at
rastas revolveris.




