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MUSSOLINI KARIUOMENE DIDELIAM 
PAVOJUJ

Hillman pasiuntė atstovus streiko priežastims tirti PASKANDINTAS VOKIEČIU LAIVAS 
PHRYGIA

ATĖNAI, lapkr. 17 d. — Ita
lų kariuomenė jau visiškai Iš
vyta iš Graikijos.

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 17 
d. — šios dienos rytą stiprus 
graikų kariuomenės vienetai ko
voja prie pačių Korica vaHų, 
sako vyriausybės karo prane
šimas.

Italų kareiviams liko tiktai 
vienas siauras tarpukalnis pa
sprukti iš miesto. Italų kariuo
menė naudojasi proga ir pasku
bomis apleidžia miestą. Italų ge
nerolai bijo, kad graikai ten ne
apsuptų ir nesuimtų ištiso gar
nizono.

Besitraukdami italai uždegė 
miestą. Graikų kariuomenė bai
gia supti miestą. Graikai dur
tuvais atima iš italų aplinki
nius kalnagūbrius. Graikų ka
ro vadovybė tikisi, kad albanų 
miestas bus visiškai apsuptas 
šį vakarą.

Britų aviacija padeda grai
kams mušti italus Korica apy
linkėse. Britų lakūnai išmetė 
stiprių bombų pačiame Korica 
mieste ir visiškai sutrukdė ita
lams įtaisyti naujus artilerijos 
lizdus. Britai sųgriciVė filff, ku
riuo buvp.vežama yisą italų at
sarga iš Valomos uosto.

Graikų kariuomenė privertė 
italus trauktis ir Epirus apy
linkėse. Graikai atėmė iš italų 
miestelį Koiiicą, kuris randasi 
Pindus kalnuose ir pirihomis 
karo dienomis pateko į italų 
rankas.

Vokiečiai ir italai Graikų moterys mu- 
bijo Weygando ša fašistus

BERNAS, Šveicarija, lapkr. 
17 d. — Vokiečių ir italų karo 
vadovybė nepasitiki ir labai ne
patenkinta gen. Weygando veik
smais Afrikoje.

Vichy vyriausybe pasiuntė 
Weygandą į Afriką, kad pasi
ruoštų visiškai sumušti gen. de 
Gaulle judėjimą. Turima žinių, 
jog Weygandas Afrikoje pakei
tė savo pažiūras vokiečių at
žvilgiu. Jis nemano klausyti vi
sų vokiečių nurodymų ir yra 
pasiryžęs kalbėti- su jais, kaip 
lygus su lygiu.

Gen. Weygand, pasitaręs su 
Afrikos karo vadais, pareiškė, 
kad,, šiaurus Afrika gali išgel
bėti Francuziją. Afrikos kolo
nijos yra turtingos ir turi 37 
milijonus gyventojų. Vokie
čiams nepatinka Weygando pa
reiškimai.

Italija pasiryžusi su
stabdyti de Gaulle
ROMA, ItalĘa, lapkr. 17 d. 

— Italų laikraščiai skelbia, jog 
Italija ir Vokietija yra pasiry- 
žusios pasiųsti reikalingas karo 
jėgas suvaldyti generolą dc 
Gaulle, kuris stiprinasi ekvato
rinėje Afrikoj fe.

Italai siundo pačius franciu 
žus pulti gen. de Gaulle, bet sa7 
ko, kad jie patys vyks Afrikon, 
jeigu Vichy vyriausybė nesirįš 
imtis reikalingų priemonių.

Italų laikraščiai sako, kad 
Vokietija ir Italija leido Vichy 
vyriausybei tinkamai pasiruoš
ti prieš britams ištikimas gen. 
de Gaulle jėgas.

Britų karo laivynas dominuc- 
ja visus Graikijos pakraščius ir 
smarkia artilerijos ugnimi ver
čia italus trauktis Albanijos 
link.

Graikai suėmė labai daug ka
ro belaisvių, jų tarpe dauge’į 
kdrininkų, kanuolių, automobi
lių, kulkosvaidžių ir amunici
jos.

BITOLI, Jugoslavija, lapkr. 
17 d. — Teko patirti, kad grai
kai visiškai baigia supti Kori- 
cą. Prie šio Albanijos mieste 
jiems pavyko suimti labai daug 
karo belaisvių. Italų kariuome
nė, kuri bėgo iš Konica apylin
kių, manė pasiekti Koricą ir 
prisijungti prie ten buvusių fa
šistinių jėgų, bet graikai su
skubo užkirsti bėgantiems ita
lams kelią.

Graikų kariuomenė sugebėjo 
suimti visus iš Konica bėgan
čius italus.

. Italai siunčia sustiprinimus 
sumuštai savo kariuomenei. Iš 
Italijos negali atvežti naujų ka
reivių, nes britų laivai neleidžia, 
tai jie kelia savo kareivius, ku
rie stovėjo šiaurės Albanijoj, 
prie Jugoslavijos* sienos.

Britų ir graikų orlaiviai su
skubo sunaikinti svarbesnius 
tiltus ir italai vargu suskubs 
laiku atvykti. Italų tarpe des- 
organizacija labai didelė ir grę- 
sia pavojus visai italų karino^ 
menei.

JANINA, Graikija, lapkr. 17 
d. — Vyskupas Spiridion pa
reiškė, kad graikų moterys pa
rodė labai didelę drąsą kovoje 
prieš Italijos fašistus. Graikų 
moterys parenka tinkamą mo
mentą kada italai randasi tarp- 
kalnėj ii’ nuo viršaus parita 
sunkius akmenis, kurie užspau
džia italus.

Moterys dažnai eina kartu su 
vyrais ir šaudo kartu su jais. 
Pasitaikė ir tokių drąsuolių, 
kurios net durtuvus vartojo 
prieš įsibrovėlius. Moterys at
neša kalnagūbriuose įsitaisiu
siems graikų kareiviams amuni
ciją, slaugo sužeistus ir per
spėja apie artėjantį pavojų.

Pasiųsti atstovai 
streiko priežas

tims tirti
ATLANTIC CITY, N. J„ lap

kričio 17 d. — Sidney Hillman 
pareiškė, kad Downey darbinin
kų streikas vyksta dėl kokio 
nors nesusipratimo. Hillman 
mano, kad reikia visas reika
las gerai išaiškinti ir tiktai ta
da galima bus kalbėti apie strei
ko priežasčių pašalinimą.

Krašto apsaugos komisija pa
siuntė majorą Simpson ir Ar- 
nold Tolles į Kaliforniją, kad 
jie vietoj ištirtų dalyką ir in
formuotų apie ten susidariusią 
padėtį.

Hillman skelbia, jog vyriau
sybė labai atydžiai išklauso vi
sus darbininkų nusiskundimus 
ir teisėti reikalavimai bus pa
tenkinti.

’ ■ N AUJ1EN Ų-ACME Tolephoin
DOWNEY, CAL.—Vultec Aircraft kompanijos darbininkai piketuoja dirbtuvę.

Petain prašo Ameri
kos draugiškumo

VICHY, Francuzija, lapkr. 
17 d. -— Maršalas Petain šiam- 
dien parašė atsišaukimą į ame
rikiečius, kuriame sako, kad 
Francuzija visuomet pasiliks iš- 
tima garbingoms idėjoms, ku
rias paveldėjo ^Francuzija ir 
Amerika. ? . ..

Maršalas yi’a pasiryžęs dėti 
pastangas Suvienytų Amerikos 
Valstybių ir Francuzijos drau
giškumui stiprinti.

Jis sako, kad tas draugišku
mas niekad nebuvo nutrauktas, 
bet randa reikalo jį dar labiau 
sustiprinti.

Rusai pripažino na
cių smurtą Slova

kijoj
MASKVA, Rusija, lapkr. 17 

d. — Rusų spauda atspaude iš
tisą vokiečių ir slovakų sutar
tį, kuri buvo pasirašyta prieš 
du metus. Sutartyj kalbama 
apie Vokiečių protektoratą vi
sai Slovakijos teritorijai.

Sutartį suz vokiečiais pasira
šė fašistuojantieji Slovakijos 
politikieriai, kurie daugumoj 
jau atstumti nuo valstybės vai
ro.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad Slovakijos protek
torato pripažinimas yra vienas 
pirmųjų Molotovo nuolaidų na
ciams.

Komunistai nubrau
kė ryšius su Maskva

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
17 d. — Amerikos komunistų 
partijos konvencija, kurion su
važiavo du šimtai komunistų, 
nutarė nutraukti ryšius sti Mas
kva. Amerikos kongresas pri
ėmė įstatymą, kuris draudžia 
veikti organizacijoms, pildan
čioms svetimų valstybių norus.

Komunistai gauna įsakymus 
iš Maskvos, todėl nuo ateinam
čių metų sausio 1 dienos teis
mai turėtų teisę sustabdyti ko
munistų veikimą.

Browder pasiūlė oficialiai nu
traukti ryšius su Maskva, kad 
butų apeitas kongreso priimtas 
įstatymas.

Giedras ir Šiltas.
Saule teka 6:41 v 

žiasi 4: 28 v. v.

•į •<*

Hillman tariasi su 
J. Ė Lewis

ATLANTIC CITY, N. J., lap- 
kriČio 17 d. — CIO pirminin
kas J. L. Leivis šiandien susi
tiko šu Sidney Hillman, dideliu 
CIO lyderiu. Jįiedū kalbėjosi pus
antros valandos.

Spėjama, kad buvo aptarti 
artėjančiom «kotivencijos v reika* 
iąi ir dėtos'pastangos nesuskal
dyti visiškai CIO.

Manoma, kad ateinančioj CIO 
konvencijoj delegatų dauguma 
privers Lewis pasitraukti. Pir
mininko vietą užims Phi’ip Mur- 
ray, kuris yra Sidney Hillman 
artimas bendradarbis. Hillman 
deda pastangas išrinkti Mur- 
ray.

Aviacijos darbininkų 
streikas tęsiasi

D0WNĖY, Cal., lapkr. 17 d.
— CIO streikininkai šiandien 
atnaujino savo reikalavimus. 
Jie nori gauti iš Vultee ben
drovės 75 centus į valandą.

Jeigu darbininkai streikuoda
mi kliudo Amerikos pasiginkla- 
vimą, sako išleistas atsišauki
mas, tai bendrovės valdyba taip 
pat kliudo, nes ji nemoka dar
bininkams priklausančių algų.

Dabar phtyrę mechanikai 
gauna tiktai 19 ar 20 dolerių 
į savaitę. Vedę žmonės negali 
savų šeimų išmaitinti. Bendro
vė daro didelį pelną.

Anglai stato laivus 
Amerikoje

WASHINGTON, D. C., lapk. 
17 d. —• Anglijos vyriausybė 
užsakė daug didelių prekybinių 
laivų Atlantiko ir Pacifiko lai
vų dirbtuvėse.

Laivų statymo Reikalu dery
bos jau baigtos ir ateinančią 
savaitę bus pasirašoma sutartis. 
Statomi laivai turės po 10,000
tonų įtalpos. Nepaskelbta kiek 
tokių laivų užsakyta, bet jų 
skaičius yra gana didelis.

Amerikos vyriausybė leido
Anglijai gamintis prekybinius 
laivus šio krašto dirbtuvėse?

Reikalauja turkus 
būti neutraliais

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lap
kričio 17 d. — DipiOinatiniuo- 
se sluoksniuose tvirtinama, kad 
vokiečių vyriausybė įteikė tur
kų ambasadoriuj Berlyne rei
kalavimus, kurie liepia Turki
jai pasilikti visiškai neutraliai 
įlaly-grdikų kare.

Turkų ambasadorius jau ap
leido Berlyną ir skuba į An
karą.

Balkanų diplom a t i n i u o s ė 
.sluoksniuose tvirtinama, kad 
turkų užsienių reikalų minište- 
ris jau rengiasi važiuoti į Mas
kvą, kur mano sužinoti Berly
ne padarytus Dardanelus lie
čiančius nutarimus.

Hitleris nori rusus 
įtraukti karan

ANKARA, Turkija, lapkr. 17 
d. — Turkų laikraščiai skelbia, 
kad Hitleris kvietėsi Molotovą 
į Berlyną, tikėdamas įtraukti 
Rusiją į karą “ašies” Valstybių 
pusėje.

Hitleriui nepavyko įtikinti 
Molotovą, užtat dabar jis siun
čia van Pape.ną atgal į Anka
rą, kuris prašys turkų vyriau
sybę tarpininkauti taikai įves
ti.

Vokiečiai mano, kad turkų 
vyriausybe geriausia gali atlik
ti šią misiją, nes ji geruose 
santykiuose su britais.

Naciai atidaro nau
jus konsulatus 

Rusijoj
MASKVA, Rusija, lapkr. 17 

d. — Komunistų laikraščiai skel
bia, kad komunistinė soviet” 
vyriausybė leido vokiečiams ati
daryti nauj lis konsulatus Lenin
grade, Vladivostoke ir Batu- 
me. ' -

Paskutiniais metais sovietu 
vyriausybė nenoriai leido steig
ti užsieniečiajns naujus konsu
latus. Daugelį jau buvusių kon
sulatų uždare. Bet Vokiečiams 
padarė išimti.

Komunistai skelbia,- jog kon
sulatų atidarymas įrodo glau
desnį Rusijos ir nacių Vokieti
jos bendradarbiavimą.

Trys laivai sugrįžo 
uostan

TAMPICO, Meksika, lapkr. 
17 d. — Prikrautas prekybinis 
vokiečių laivas Phrygia nusken 
do Panuco upės žiotyse. Phry
gia buvo pasiryžęs plaukti j 
Kanarijų salas, bet kai tiktai 
išplaukė iš uosto, buvo sulaiky
tas anglų karo laivo.

Phrygia bandė pasprukti, bet 
Kai kapitonas matė, jog laivas 
bus areštuotas, įsakė jurinin
kams atidaryti laivo dugne sky
lę ir paskandinti laivą. Visi ju
rininkai išsigelbėjo.

Kiti 3 vokiečių laivai, kurie 
norėjo sekti Phrygią, suskubo 
laiku sugrįžti į Tampico uostą.

SIAMAS KARIAUJA SU PRANCŪZAIS
Kovos vyksta visa

me pasienyj
VICHY, Francuzija, lapkr. 17 

d. .— Siamo ir Indokinijos pa
sienyj prasidėjo smarkios ko
vos. Šiam kariiiomėriė stengia
si jėga atimti tas žemes, ku
rias Petain vyriausybė atsisa
kė atiduoti.

Admirolas D_coux pranešė, 
kad karo veiksmai prasidėjo, 
kai tiktai Šiam atstovams bu
vo duotas neigiamas atsakymas.

Britai smarkiai bom
bardavo italu uostus

ROMA, Italija, lapkr. 17 d. 
— Italų karo pranešimas sako, 
kad britų aviacija smarkiai bom
bardavo daugelį Italijos uostų 
ir kariuomenes stovyklų.

Ypatingai smarkiai nukentė
jo uostas Brindisi. Afrikoj nu
kentėjo Kassala, Diredaua, As- 
sab ir kiti uostai.

Italai, keršydami už Taranto 
bazėj padarytus nuostolius, 
bombardavo Aleksandriją ir ki
tas britų vietas. Italai sakosi, 
kad jų submarinas nuskandino 
vieną amerikietišką destrojerį, 
kurį nesenai gavo britai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Gen. de Gaulle karo jėgos užėmė uostą Gentil, kuris ran

dasi Gabon kolonijoj. Gentil garnizonas pasidavė be mūšio.
— 130 itališkų tankų, kurie yra apsupti Koricoj, bandė pra

simušti j Jugoslaviją, bet graikai pastojo kelią. Graikai jau 
paėmė daug tankų. Aplinkui visą miestą eina labai smarkios 
kovos.

— Jugoslavai apšaudė italų orlaivius, kurie bandė bombar
duoti Kicevo.

— Iš Šveicarijos pranešama, kad diktatoriai Vienoje su
šaukė diplomatų ir karo specialistų konferenciją. Dalyvaus vo
kiečiai, italai, ispanai ir kiti.

— American Cyanamid Chemical bendrovėj, Pittsburghe, 
įvyko naujas sprogimas. Sugriautas didelis fabriko namas. Du 
darbininkai sunkiai sužeisti.

— šveicarų teismas nuteisė 2 šveicarus ir 7 užsiemeČius 
kalėti kol bus gyvi už šnipinėjimą svetimai valstybei ir sa
botažą.

— Vokiečiai pripažįsta, kad britų orlaiviai padarė didelių 
nuostolių Hamburge. Sugriautos laivų statymo dirbtuvės.

— Ispanija nutraukė prekybos sutarti su britais.
— Vokiečiai įsakė savo piliečiams apleisti Graikiją.
— Graikų kariuomenė sušaudė vieną moter|, kuri šnipinė

jo italams.
— Lavalis giriasi, jog jam pavyko susitarti su vokiečiais 

elzasiečių reikalais.

Amerikos parduotas 
destrojeris veikia
TAMPICO, Meksika, lapkr. 

17 d. — Nuskandinto vokiečių 
laivo kapitonas pareiškė, kad 
jo laivą norėjo sulaikyti vienas 
buvusių Amerikos destrojerių, 
kuriuos Amerikos vyriausybe 
atidavė Anglijai.

Vokiečiai užpirko labai daug 
prekių Meksikoje ir manė, kad 
galės pasinaudoti naktimi ir pa
bėgti nepastebėti. Vos tiktai iš
plaukė pirmas vokiečių laivas, 
jam pastojo kelią 4 britų karo 
laivai.

Tvirtinama, kad vokiečių pre
kybiniai laivai vežė kuro ir mai
sto atsargą vandenyne plaukio- 
jantiems vokiečių piratams, ku-

I rie naikinu anglų laivus.

Decoux tvirtina, kad franeuzai 
pajėgs atsispirti siamiečiams, 
jeigu nereikės traukti kariuo
menės prieš japonus.

■-“-Dabar vyksta smarkios ko
vos Cambodge provincijoj, pie
tų Indokinijoj. Siamietių reika
lavimai žymiai sustiprėjo, kai 
franeuzai įsileido japonų kariuo
menę į kai kurias Indokinijos 
bazes. 'Jj;

Kovos vyksta pasieniais ir 
beveik visur franeuzai sulaikė 
siamiečius.

Naciai bombarduos 
pramonės centrus

į*’’

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
17 d. — Vokiečių karo prane
šimas sako, kiįd jie yra pasi
ryžę ir toliau bombarduoti An
glijos pramonės centrus, kol 
britai bus visiškai paklupdyti.

Vokiečiai bombarduos kitus 
miestus, kaip bombardavo Co- 
ventry. Praeitą naktį vokiečių 
bombanešiai bombardavo Lon
doną, Hastings, Southamptoną 
ir 'Temzės žiotis.

Coventry vokiečiai bombar
davo keršydami už anglų pa
darytus nuostolius Miunchene.



NAUJIENOS, Chicago, III.

Dėdė Amerikonas
rouė M—tė.J

(Tęsinys)
Onutė pro langus eidama jau 

rodė namiškiams, kad yra Juo
zo laiškas. Laiškų parnešus! 
tuojau padavė motinai, nes ji
nai gerai žinojo, kad molinai 
malonus ir tas popietis kuris 
buvo jos sūnaus rankose. Mo
tinai malonus jisai buvo todSL 
kad j j parašė jos mylimas sū
nūs Juozelis. Apsidžiaugusi Juo
zo laišku, ji perdavė Antanui, 
kad jisai galimai greičiau jį 
plėštų ir skaitytų, nes visi ne
kantriai laukė ir norėjo žinoti, 
kur dabartiniu laiku yra jų my
limas sūnūs ir brolis Juozas. 
Antanas pirmiausia pažiurėjo ir 
perskaitė pašto antspaudų, ku
ri buvo prispausta ant laiško 
voko, kur aiškiai buvo parašy
ta — “Hamburg”. Antanas dar 
laiško neskaitęs pasakė, kad š.s 
laiškas yra iš Hamburgo, vadi
nasi, nuo pat marių krašto.

— Na, skaityk, skaityk, mel
džiamasis, — nekantravo moti
na.

Brangus mano tėveliai, sesu
te ir broli.

Jau senokas laikas, kaip atsi
skyriau nuo jūsų. Rodosi, kad

reikėjo važiuoti. Atsikėlęs

mums jokių kliūčių nedarys. 
Smalininkuose turėjome nakvo
ti, nes tų vakarų traukinio ne
buvo ar buvo kokios kitos kliū
tys, kad toliau važiuoti negalė
jome. Agentas nurodė, kur tu
rėsime nakvoti ir pasakė, kad 
rytoj 9 valandų ryto važiuosi
me toliau ir perdavė mus ki
tam agentui —- vokiečiui, bet 
jisai su mumis kalbėjosi lietu
viškai. Su senuoju agentu atsi
sveikinome ii- jisai su policijos 
viršininku išvažiavo atgal į Jur
barku. . '

Nuvedė mumis į švarius na
mus ir kiekvienų atskirai pagul
dė į švarias levas. Miegojome, 
kaip ponai. Aš nepratęs ilgai 
miegoti, rytojaus dienų atsikė
liau anksti ir su vienu sanke- 
leiviu vaikščiojome po Smali
ninkus, Mums buvo labai ste
bėtina, kad čionai labai daug 
žmonių kalbėjosi lietuviškai, o 
susikalbėti lietuviškai tai su vi- 
sais galima.

9-tų valandų atėjo agentas ir 
visus nuvedė į geležinkelio sto
tį, iš kurios išvažiavome toliau

i

_ __________________________________________ Pirmad., lapkričio 18, 1940 
nieko nekenks, nes Narutienė padaryti siurprizą — vietoje ga- 
norėdavo parduoti gerų vogų. | balinio sviesto, norėjo duoti 

Padaręs formų, kaip tikrai formuoto.
Ateinantį ketvirtadieni Anta- ASHLAND AVĖ

*• 1 i uol . Mum O A a Xl_l c

nas turėjo įvairių reikalų Ra
seiniuose, todėl būtinai norėjo 
jisai prieš tai suvežti dobilus. 
Dobilai buvo jau sugrėbti ir su
statyti į gubas, oras geras —■ 
^kriaušiai išdžius ir trečiadienį 
jus galima vežti.

(Bus daugiau)

aš jumis mačiau ir su jumis 
kalbėjausi. Brangioji mamyte, 
labiausiai pasiilgau tavęs, sap
nuoju tave kiekvienų naktį, per 
sapnus su tavimi kalbuosi. 
Šiuo metu esu sveikas, tik ne
linksmas be jūsų mano myli
mi namiškiai.

Aš manau, kad jums bus įdo
mu sužinoti, kaip tekėsi man 
kelionė. Turiu pasakyti, kad ke
tone sekėsi labai gerai, neim
čiau jokių vaigų ir sunkumų.

Nors agentas ir buvo įspėjęs, 
kad per rubežių reikės eiti pėo- 
ciam, bet nereikėjo, — važiuo- 
te pervažiavome ir nuvažiavo
me net į pat Smalininkus, kur 
pirmųjų naktį įr nakvojome.

Maniau, kad rubežių pereik 
bus ypatingai sunku ir tikėjau, 
kad rusų žandarai jį labai sau
go, bet visai ne. Kaip tiktai An
tanas atvežė mane į Jurbarku, 
nuėjome pas agentų, sumokėjo
me jam priklausančius pinigus 
ir Antanas tuojau išvažiavo na
mo. Agentas tuojau mane ir ki
tus suvedė pas vienų Jurbarko 
gyventojų, kur jau buvo pir
miau atvažiavę keleiviai, iš viso' 
buvome dešimt žmonių. Agen
tas sakė neišsivaikščioti, nes va-1 
karui atėjus važiuosime ar ei
sime per Vokietijos-Fhisijos ru
bežių. Pas tų žydelį buvo ga
lima1 gauti arbatos, o valgių tai 
visi turėjome savo. Aš buvau 
taip išvargęs, todėl man davė 
sofų ir aš tuojau užmigau; pa
budino mane vakare, kai jau 

už
valgiau, išgėriau arbatos ir Iauj 
kenie ateinant agento. Kai tik
tai truputį sutemo, atėjo agen
tas ir pasakė, kad visi turime 
rengtis, nes tuojau turime iš
važiuoti. Rengimasis buvo labui 
mažas, pasiėmėme savo sutvar
kytus daiktus ir viskas, —■ su
sėdome į didelius ratus ir per 
Jurbarku nuvažiavome Smali
ninkų link.

Netoli rubežiaus sustojome, 
nes radome pakelyje belaukian
tį kaž kokį ponų. Tas ponas ir
gi įsisėdo į musų Vežimų ir va
žiavome kartu. Aš maniau, kad 
pavažiavę kokį laikotarpį, arti 
mbežiaus, turėsime išlipti ir 
per rubežių turėsime eiti pėsti. 
Bet taisai naujasis ponas įsakė 
važiuoti'per kokį tai tiltą; An
troje tilto pusėjo stovėjo vokie
čių sargyba. Pasirodė, kad per 
Vokietfjos-Rusijos rubežių mes 
važiuoti pervažiavome, ir tasai 
naujasis ponas, tai buvo Rusi
jos pasienio policijos viršinin
kas. Vienuoliktą valandą jau 

: buvome Smalininkuose ir kartu 
.su agentu ir Rusijos policijos 
v.ršininku vienoje lietuviškoje 
karčiamoje bendrai gėrėme vo
kiškų degtinę.

Pergyvenę visų baimę, galė
jome laisvai važiuoti toliau, ži
nodami, kad niekas dabar

$9.50

geriausių
$7.65

CROCHETED DO1LIES ■... PATTERN 2674
No- 2U74—Megstos servetkelės.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTII 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

No. 2674

| Vardas ir pavardė.

I Adresas
I Miestas ir valstija.

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
į 1739 So. Halsted St, Chicago, Hk.
. įdedu U) centų te prašau atsiųsti man Pavyzdi No.
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ti • dobilų. Motina nors niekuo
met į laukus neidavo, bet do
bilų grėbti kažkodtėl ir jinai pa
norėjo. Gali būti todėl, kad do
bilais buvo šeriamos karvės, o 
gaunami pinigai už sviestą ir 
sūrius buvo laikomi motinos ži
nioje, Giėbėja iš motinos bu
vo jau labai menka, nes ėjo 
septintąjį dešimtį metų. Pagrė
busi kiek dobilus, paliko savo 

t šeimų laukė, o pati parėjo na
mo virti pietų. Suprantama, kad 
[Naručių šeima ir be motinos 
galėjo, tokius darbus nudirbti.

Naručiai džiaugėsi, kad šiais 
urėtais dobilai geresni, kaip 
praeitais metais, ir kad turėsią 
dar daugiau pašaro. Turėjimas 
pašaro buvo didelis dalykas, 
nes žiemos metu bus galima 
daugiau pagaminti sviesto ir 
sūrių, o žiemų tokie gaminiai 
daug brangesni.

Kadangi dobilai buvo ne vr- 
■ siškai sausi, tai Auitanas po pie- 
! tų neėjo grėbti, J bet pasilikęs 
namuose mėgino dirbti sviestui 

i formų. Rado skroblo lentų, tin
kamai jas sulygino ir padaręs

į Vokietijų ir per kokį laiko-! reikiamus sukirtimus išdailino, 
tarpį atsidūrėme Hamburge, ir forma gatava. Antanas buvo 
kur ir dabar esame ir laukiame 
atplaukiant laivo, kuriuo turė
sime važiuoti į Ameriką.

Hamburgas — didelis mies
tas, bet čionai mus vienus,’tai 
jau niekur neleidžia vaikščioti, 
sako, kad mes galime paklysti 
ir padaryti daug nemalonumų. 
Gyvename gražioje patalpoje, 
duoda gerai valgyti, ir turime 
švarias ir geras nakvynės.

Mieloji mano motute if kiti 
namiškiai, gerai žinau, kad il$i 
jus gausite šį mano laišką, aš 
jau plauksiu vandenynu ir bu
siu toli nuo jūsų ir savo gimto
jo krašto. Tvirtai tikiu, kad 
nieko ypatingo man atsitikti ne
galės,. nes dabar laivai labai ge
ri ir jokių nelaimių būti negali.

Atsisveikindamas su jumis, 
tikiu, mano mieli tėvebaii ir na
miškiai, kad gredįtai nuvažiuo
siu . į, Ameriką ir (iš; tenai para
šysiu i jums laiškų. Mylima ma
no mamytė, bučiuoju tavo ran
keles ir dėkoju tau už tai, kad 
tu mane sveikų išauginai. Pa
sveikinkite nuo savęs visus mu
sų gimines ir mano pažįstamus 
ir kaimynus, taipogi perduoki
te gerų dienų vis.ems Markai- 
čiams.

Jūsų sūnus —‘ Juozas 
Baigus skaityti laiškų, moti

na apsiverkė, nors ašaros buvo 
ne išgųsčio ir nusiminimo, bei 
laimės ir džiaugsmo. Jokio y- 
patingo rūpesčio kaip motinai, 
taip ir kiliems namiškiams Juo
zo likimas nesukėlė, nes dabar 
visi gerai žinojo, kad jokių ne
laimių jo kelionėje neatsitiko. 

—Dievuliau — tu mano Die
vuliau, — tarė motina, —- per 
rubežių ne tiktai neturėjo jo
kios baimės ir sunkumų, bet 
net ir važiuoti pervažiavo.

—Nieko stebėtino, — pridū
rė Antanas, — rusų žandarai ir 
visa policija pasižymi kyšių ė- 
miniu; kas čionai stebėtina, kad 
už tokius dalykus irgi imami 
kyšiai.

Visa Naručių šeima; buvo y- 
pat.ngai patenkinta, kad jų 
Juozui taip /gerai sekėsi kelio
nė; dar kiek pasikalbėję nuėjo 
miegoti. Prieš, einant miegoti 
Antanas pasako, kad rytoj bus 
galima dobilus grėbti ir statyti 
į gubas, ties tie dobilai, kurie 
pirmiau pjauti, jau beveik apy
sausiai. •

Vasaros metu Antanas na
muose labai retai kada miego
davo, nes jam reikėjo ganyti 
arklius, todėl kiekvienų naktį 
jisai miegodavo prie arklių.

šios dienos rytą Antaųas ga
lėjo pamiegoti ilgiau, nes dum
bliai buvo nuplauti, pūdymas 
jau senokai atartaš. Antanas 
buvo patenkintas tiro, kad jisai 
yisus darbus kolei kas dirbo 
pirmas. Perkėlęs arklius, parė
jo namo, nes buvo didele rasa 
ir dobilus grėbti negalima. Pa
rėjęs namo apžiurėjo medžiagą, 
iš kurios manė daryti ledaunę, 
ir papusryčiavę visi įšejo greb- 
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ne tiktai geras ūkininkas — 
žemdirbys, bet jisai buvo pus- 
meisteris, — tokie pu^meiste- 
riai ūkyje labai reikalingi, nes 
čionai yta įvairių įvairiausių 
sugedimų. Antanas padirbėjęs 
iki vakaro, sviestui gaminti for
mų baigė; Buvo įdomu ne tik
tai Antanui, Jbet ir kitiems na- 
miškains ar toje formoje bus 
lygiai svaras sviesto. Jeigu sva
ras — tai bus labai gerai, va
dinasi, nereikės ir sverti, bet 
je^u truputį daugiau, tai irgi

Padaręs formų, kaip tikrai 
norėjo išbandyti, nes sviesto 
buvo susukto. Antanas atėjęs 
su nauja forma pas šeimininkes 
tarė:

-r-Na, šeimininke, padariau 
naują įrankį sviesto ukiui, ban
dykime, ar gerai nusisekė ma
no darbas.

-—Motina su Onute net nu
stebo, pamačiusios, kad Anta
nas padarė tokį gerų daiktų. Vi
si norėjo žinoti, ar tikrai toji 
forma turės svarų, ar ne. Ilgai 
nelaukusi Onute paėmė formą, 
išplikino ją karštu vandeniu, 
taip pakartojo, net kelis kartus, 
ir išnešusi oran išdžiovino. Nu
bėgo pas kaimynų, parsinešė 
svarstykles. Tuojau atsinešė iš 
irusio susukto sviesto ir pasvė- 
rusios svarą sviesto, sušlapino 
šaltu vandeniu formos sieneles, 
tuojau pradėjo bandymus.

Pasirodė, kad forma beveik 
visai tiksli,, nes truputį buvo 
daugiau, kaip svaras, bet Naru- 
tienė visuomet užleisdavo, nes 
norėjo parduoti tikrai gerų vo- 
gą. Be to, Antanas buvo nusi
pirkęs ir specialaus sviestui vy
nioti popierių, nes toks formuo
tas sviestas jam labai patiko— 
jis jį vadindavo — ponų svies
tu.

Naručiai negalėjo atsidžiaug
ti tokia gražia sviesto plytele. 
Jiems taip išrodė, kad toje ply
telėje sviestas yra daug gardes
nis. Narutienė laukė artfmiaus o 
ketvirtadienio, norėdama Ra
seiniuose pasirodyti su tokiu 
gražiu sviestu. Re to, jinai no
rėjo savo seniems pirkėjams

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki f 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Te!.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

Mrs. A K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
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.

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie* 
niais pagal susitarimą

Telefonas HEMLOCK 7899
Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI D AKT ARAI
TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

./I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
f žl • » • •• •

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBUUANCE,. ' 
D

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

U IR NAKTĮ

koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: tiuo 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 nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 242i

'ii.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus 
Pilone YARDS 7299

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
'' Ištaiso

• e h •» f , • » , t • • • »

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

Klausykite tevuRi Mdl* programų Antradienio te ftefttadiento wt*

M POVILU 4ALTTMIERU.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai ____
Phone CANAL 6122

DR. S. MIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susaima Slakis
Moterų te vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

KHATAUC1A1
DR. HERZMAN 4

1S KUbiJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3116
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Laidotuvių Direktoriai

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

teafiKMaa
.'4^' .C Cjli lt

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

IHIllllHflK'ITflIllIltlIlIlMIlIlIllIlt

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

I

l

ANTHONY B. PETKUS
Phone GKOvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

ADVOKATAI
, J. LIULEVIČIUS

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 4&-M East 108th Street Tel. Pullman 1270

YARds 1138
YARds 1138

t

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

i ANTANAS rM. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue J Phone YARds 4908

Dr. V. E SIEDUNSKi
DANTISTAS 

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

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

TeL LAFAYETTE 3651

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namų

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tek CENTRAL 1824

Namų teL—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
,' — ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tei. CALumet 6877

Vai. 11—2 dieną te 4—6 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tek VICtery 2679
A

i

Pirkite tose krautuvėse^ ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE'

1 >1 Ir *' ■i-*



DALYKAI DIENOS ŠVIESOJE: DĖLEI H. 
KAPTURAUSKO PASIAIŠKINIMO

“Išminčius” Atėjo Ir Košės Privirė
Lapkričio 11 d. Pittsburgho 

“Naujienų” Skyriuj tilpo straip
snis pasirašytas p. H. Kaptu- 
rausko, kuris sako: kad “slapti 
mitingai uždarė jaunuolių pro
gramą“ ir toliau jis krauna vel
nių “jaunuolių draugui“ “už 
klaidingų informacijų“ skleidi
mą. Negana to, dar jaunuolių 
draugą, nežinodamas jo party- 
viškumo ir< politiškų įsitik.'ni- 
mų, siunčia net į Rusiją ieškoti 
geresnio pasisekimo.

Man, kaipo v są istor ją nuo 
pradžios atydžiai tekant, lai 
ima tik juokas iš tokio nevy
kusio “cinaunseiio“ pašile šiai- 
ino ir straipsnio, kurį jis, 
kaip atrodo, neapgalvotai para
šė, (gal ne jo paties rašyta, ne; 
jis pats nelabai gerai lietuviš
kai rašo) noiėdamas pažemin
ti Jaunuolių organizac ją ir jų 
draugą. Todėl leiskite man ši
tą paaiškinti, kaip tie dalykai 
tikrumoje atrodo.

Jaunuoliai buvo nutarę jokių 
didesnių ar mažesnių nesusi
pratimų spaudoje neskelbti, bėt 
jeigu ponui “anaunseriui” Ee 
žuvis labai niežti pažeminimui 
musų organizacijos, iš kurios 
jis pats buvo negarbingai išme
stas, tai aš manau, kad mes tu
rėsime daugiau medžiagos “am 
aunscrio“ puolimams atremti ir 
savo prestyžui atstatyti publi
kos akyse, kurį musų buvęs 
“anaunseris” buvo kiek pažemi
nęs. , .
Kaip Dalykai IštikrųjųijBu^
Pradėsime nagrinėti pono II. 

Kapturausko straipsnį nuo pra
džios apie radio programos ir 
pono Kapturausko įstojimą į 
Pittsburgho Jaunųjų Lietuvių 
organizaciją.

Kuomet p. Kapturauskas pri
sirašė prie organizacijos* tai 
organizacija buvo labai geram 
stovyje. Buvo gražus ir sutarti
nas veikimas organizacijos na
rių tarpe ir visa publika buvo 
patenkinta jaunuolių lietuvišku 
veikimu ir gausiai rainė savo 
atsilankymu į parengimus. Bu
vo sutaupyta šiek tiek pinigų, 
kuriuos jaunuoliai buvo manę 
sunaudoti gražiam lietuviškam 
darbui. Bet kažkaip atsibaldė ir 
ponas H. Kapturauskas į jau
nuolių organizaciją, nors, tiesą 
pasakius, jis jau nebe jaunik
lis. Kadangi jaunuoliai nežino-

EGG ......................  $6.00
NUT ......................    $6.00
LUMP ............................ $6.25
MINE RUN ..... ..............  $5.75
STOKER Screenings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

jo jo “nuveiktų darbų” ir “bu
do savybių“ tąj kartu su kitais 
naujais nariais ir priėmė į sa
vo oęganizaciją kaipo “rimtą ir 
iškalbingą vyrą“, kuris, kaip 
paskui matysime savo iškalbin
gą burnelę panaudojo visai ki
tiems tikslams.

Kadangi tuo laiku kasoje bu
vo jau gerokai pinigų (kas be
veik visus į pagundą veda), tai 
kažkurių narių tarpe kilo suma
nymas, kad rjkia atidaryti ra
dio programą lietuvių visur me
nės labui, nors vienas progra
mas jau buvo ir tebėra (P. Dar
giu). Jaunuo iai buvo suživeO 
p. Kapturausko iškalbingumu ir 
nurodymais, kad “spanserių“ ir 
pinigų b.us kaip šieno tik rei
kia pradėti. Na, vadinsi ir 
pradėjo radio programą ^trans
liuoti oro bangomis pastatyda
mi anaunserlo vieton p. II. K p- 
turauską, kuris tos vietos ma
tyt labai norėjo.

Pradžioje viskas kaip ant 
mielių rūgo. Visi dirbo sutarti
nai su didžiausiu noru ir pasi
ryžimu, kad tik geriausių re
zultatų pasiekus. Bet reikia pri
pažinti, kad to darbo vaisiai 
buvo kurį laiką labai gražus. 
Visi buvo patenkint’, programų 
leidėjai, klausytojai ir rėmėjai, 
kurie gausiai rėmė programą 
moraliai ir materialiai pakol 
gerb. anaunseris pradėjo ragus 
įgauti ir su organizacijos di
džiuma ir nutarimais mažai 
skaitytis. Visus, kas jam nepri
tarė ir su jo nuomone nesutiko, 
durniais ir asilais vadino.

Vadinasi pamažu pradėjo eiti 
prie diktatūros, panašiai kaip 
Vokietijoje Hitleris. Pradžioje 
mažai kas jam priešinosi many
dami, kad taip turi būti, kol pa
galiau priėjo prie visiškos dik
tatūros. O kaip tik tuo laiku di
desniosios radio stotys pradėjo 
drausti svetimšalių kalbų tran
sliavimą apsisaugojimui penk
tosios kolonos agentų. Prie to
kių stočių priklausė ir stotis 
KQV, na ir gerb. “anaunseris” 
neatsiklausęs organizacijos va
lios pradėjo rėžti anglų kalba, 
kada-ne-kada įmaišydamas vie
ną kitą lietuvišką žodį. Tas ir 
“anaunserio diktatoriškumas“ 
pakirto visų organizacijos na
rių pasiryžimą ir darbštumą 
tęsti toliau pradėtą darbą.

Beveik kiekvienam susirinki
me, kada būdavo svarstomi į- 
vairųs klausimai, gerb. anaun- 
seris tai vienam tai kitam pa
sakydavo: “tylėk, o jei ne tai 
dantis išmalsiu” arba “gausi į 
snukį” ir panašiai tam daug 
tokių nešvarių ir nekultūringų 
pasiūlymų gerb. “anaunseris- 
diktatorius“ išmesdavo į orga
nizacijos narius, neišskiriant ir 
mergaitėms, (nors tiesa iš dik
tatorių geresnio ir tikėtis nega
lima). Tai tokia kultūra atsižy
mėjo gerb. anaunseris savo dik- 
tatoriavimo laikotarpy. Reikia 
priminti, kad jis prižadėjo 
“dantis išmalti“ ir SLA. 40-tos 
kuopos sekretorei J. V. Količie- 
nei, kuomet jis bandė briautis į 
vadovaujamą vietą kuopoje. Tą 
jis “prižadėjo“ akivaizdoje visų 
susirinkime dalyvavusių narių 
ir kuris laikas atgal buvo ra
šyta “Tėvynėje“. Bet nieko ne
pešęs jis turėjo pasitraukti.

“Slapti Mitingai”.
Butų įdomu sužinoti ar p. H. 

Kapturauskas pats supranta, ką 
jis vadina “slaptais mitingais”. 
Jeigu jis nesupranta, tai čia aš 
norėčiau jam paaiškinti, kad jis 
kitą kartą šiek tiek suprastų.

Jeigu yra kokia organizacija 
ir organizacinis veikimas, tai

. HAUJIENŲ-ĄCMF’ Teleohoto
S. S. Sinaloa laivas, kuris buvo išmosiąs į Michigan ežero krantą audros 

metu. Tai įvyko netoli Gardcn Peninsula, Michigan.

turi būti koks nors bendradar
biavimas jos narių tarpe, o jei
gu to nėra, tai jokia organiza
cija negali egzistuoti. Organiza
cijos nariai, kokiai organizaci
jai jie priklausytų, višuorhet 
suėję tarpusavy aptaria ir dis- 
kusuoja organizacijos reikalus 
ir ateitį kad paskui galėtų sa
vo mintis pareikšti susirinki
muose. Aš manau, kad tokių 
“slaptų mitingų” yra labai daug 
turėjęs ir gerb. anaunseris tik 
nesurado jiems tinkamo pava
dinimo.

Butų geriau jeigu p. II. K. 
tiems slaptiems mitingams duo
tų kitokį vardą. Aš nuo savęs 
siūlyčiau, kad butų “pasitari
mai”, o pasitarti juk visiems ir 
visada galima. T(5 negali už
drausti nei organizacijos pirmi
ninkas, nei kas kitas, nes tas vi
suomet buvo net ir didžiausio
se organizacijose. Tai aš ma
nau, kad ir p. II. K. sutiks su 
šia nuomone, o jeigu nesutiks, 
tai galime prieiti prie tokios iš
vados, kad; slapti mitingai ati
darė jaunuolių programą—slap
ti mitingai ir uždarė ir p. Kap- 
turauskaš negali primesti kaltės 
nei pirmininkui nei sekretoriui 
nei kam kitam.

Apie Betvarkę.
Toliau “ponas anaunseris” nu

rodinėja organizacijoje buvusią 
“didelę betvarkę”. Kol p. Kap
turausko organizacijoje nebu
vo, tai viskas ėjo tvarkingai ir 
gerai. Tą patvirtins ir visi orga
nizacijos nariai, bet kai toks 
“didelis išminčius” pateko į va
dovaujamą vietą, tai \ ir privirė 
košės su savo didele išmintimi, 
o paskui bėdą dar ant kitų ver
čia.

Jeigu jam nepatiko tokia 
tvarka, kuri buvo įsteigia nuo 
organizacijos pradžios, tai jam 
nereikėjo laukti, kol bus taip 
negarbingai išmestas, o pačiam 
išeiti ir tada nebūtų buvę to
kių nemalonumų ir “garbė“ bu
tų buvusi apsaugota (dabar jau 
nupuolė).

Toliau gerb. H. K. aiškina sa
vo straipsnyje, kas programą 
uždarė, kas įnešimus davė ir 
kad nebuvo paaiškinta delko 
programas buvo uždarytas, Tai
gi jisai tenai išvirė tikrą žirnių 

žiupinį, sumaišydamas viską 
antraip negu tikrumoje įvyko. 
Turbut diktatoriškos mintys 
vertėsi demokratijon, kad ne
turėjo laiko net galvon įsidėti, 
tą, kas buvo s Vaistoma ir kas 
nutarta. ‘

Tai taip skambą, to “išmin
čiaus” išmetimo iš organizaci
jos istorija. Matyt, jaunuoliai 
suprato, kad šiojęi ^ęmokratinė- 
je šalyje diktatūrai' vietos nėra, 
tai ir šlavė jį laukan. Išsipildė 
sena lietuvių patarlė: Kasė duo
bę kitiems, o pats į ją įkrito.

Dar reikia prisiminti, kad p. 
II. K. yra labai nepastovus or
ganizaciniame veikime, nes, jei 
kur įlenda, lai tuoj h* pradeda 
griovimo darbą. Kiek jau Pitts
burgho visuomenei yra žinoma, 
tai jau jis gerokai yra atsižy
mėjęs savo “divyriškumu ir 
nuopelnais”. Bandė briautis į 
Lietuvių Mokslo Draugystės va
dovaujamas vietas, bet ten ne
labai kaip sekėsi, tai metėsi į 
SLA 40-tą kuopą. Ten irgi ge
rokai pirštus apsvilęs turėjo pa
sitraukti, o “Lietuvių Meno 
Kliube“ (Lithuanian Fine Arts 
Club) buvo net iki vice-prezi- 
dento vietos dasivaręs. O kuo
met jam ten pasidarė “perauk-*

[ INSURANCE 1
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų mH-

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
Mtles.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

Ar RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet 

Ibk_______ •

šia“ tai visus “asilais ir dur
niais” iškoliojęs, gavo nešdintis 
laukan, o sekančią savaitę, to
kio pat likimo' sulaukė ir pas 
jaunuolius. Tą. patvirtins visi 
Jaunųjų Lietuvių ir Lietuvių 
Meno Klubo nariai, kad p, H. 
Kapturauskas negali sugyventi 
lietuvių organizaciniame veiki
me. Tą visi gerai jau patyrėme 
praktiškai, —Jaunuolis

Prez. Roosevelto 
Tikietas Turėjo 
Gera Pasisekimą
Scandlonas Laimėjo; Lietuvių 

95 Nuošimčiai Balsavo 
Už Demokratus.

Per praeitus Prezidento rin
kimus Pittsburghas labai ge
rai pasirodė ir prezidento Roo
sevelto tikietas laimėjo visas 
valdiškas vietas, tame tarpe lai
mėjo ir lietuvių remiamas or
ganizuotų darbininkų kandida
tas, Thomas E. Scandlon į 
Kongresą.

Pittsburgho lietuviai turbut 
daugiau kaip 95% buvo už pre
zidentą Rooseveltą.

“Šalaveišių” Armijos 
Valgykloje Nusinuo
dijo 12 Žmonių

“šalavcišių” Armijos valgyk
loje nuo blynų užsinuodijo 60 
žmonių ir iš jų 12 mirė. Jiems 
negelbėjo jokia medikalė pagal
ba, Lengviau sergantieji gal ir 
pasveiks. .

Tyrinėjimai parodė, kad ko
kiu tai budu tarakonų nuodai 
buvo sumaišyti į miltus, iš ku
rių blynai buvo kepami. Iš mi
rusių ir iš sergančių laikraš
čiuose skelbiamų pavardžių ne
simato nei vieno lietuvio. Kaip 
išrodo, tai musų tautiečių nė 
Vieno nebuvo toj “Salavaišių“ 
valgykloje. —Koresp.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”

SLA 3-CIAS APSKRITYS MINĖJO 25 METU 
SUKAKTUVES

• I

Bankete Dalyvavo Svečių Ir Viešnių iš Detroito 
ir Clevelando; Sveikinimai

PITTSBURGII, Pa. — Spalių 
27 d., SLA 3-čias apskritys mi
nėjo 25 metų sukaktuves. Bu
vo surengęs banketą Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje, į 
kurį buvo oficialiai kviesta Pil
domosios Tarybos ir pastoviųjų 
Komisijų nariai.

Iš Pildomosios Tarybos narių 
bankete dalyvavo tik vice-prezi- 
dentas J. K. Mažukna, o kiti: 
prezidentas adv. F. J. Bagočius, 
sękretorius Dr. M. J. Vinikas, 
iždininkas adv. K. P. (Ingis ir 
Dr. S. Biež s, negalėdami daly
vauti, prisiuntė sveikinimus.

Daug Tolimų Svečių.
• Pasirodė, kad musų komisi
jos gyvai atjautė apskričio su
kaktuves, nes specialiai buvo 
atvykę iš tolimųjų kolonijų se
kančių Pastoviųjų Komisijų na
riai: Labdarybės Kom. narė M. 
J. Kemešienė iš Detroit, Mieli., 
kartu su savim alsi veždami ir 
kitą viešnią iš tos tolimosios 
lietuvių kolonijos, Mrs. Bukš- 
nienę. Iš Cleveland, Ohio., buvo 
atvykę net 2 Prieglaudos Namo 
Komisijos nariai J. Jarus su vi
sa savo šeima ir J. Brazauskas.

Reiškia, kad iš pastoviųjų 
Kom. išskiriant Sveikatos ir 
Skundų — Apeliacijų Komisi
jas, kitos visos buvo atstovau
jamos bankete ir tai turbut dėl 
tos priežasties, kad keletas Ko
misijų narių randasi Pittsbur- 
ghe, būtent: Įstatų Kom. S. Ba
kanas, Finansų C. K. (Pikelis, 
Kontrolės P. Dargis, Apšvictos 
M. J. Količienė ir Jaunuolių —. 
S. Rupšlaukis.

Kiti Pastoviųjų Komisijų na
riai dėl tolimos kelionės nega
lėdami dalyvauti, prisiuntė svei
kinimus: adv. Charles Čeladi- 
nas iš Philadelphia, Pa., adv.
A. Lidy iš Chicago, III., kun. M. 
Valadka iš Scranton, Pa., kun.
B. F. Kubilius ir p-Iė O. Zors- 
kaitė iš Scranton, Pa.

Konstruktyvės Kalbos. ..
SLA 3-čio. apskričio darbuo

tojai tikrai jaute pasitenkinimo, 
kad šiose taip žymiose sukak
tuvėse rado tokio nuoširdaus 
atjautimo. Bankete įskaitant 
svečius, dalyvavo iš Pittsburgho 
ir apylinkės rinktinės publikos 
apie 150 asmenų. Bankieto pro
gramas, susidėjo iš trumpų kal
bų ir šokių. Toastmesteriu buvo 
P. Dargis, trumpas kalbas pa
sakė: S. Bakanas, kaipoi pirmas 
apskričio organizatorius ir vie
nas iš kūrėjų; SLA Vice Prezi
dentas J. K. ' Mužukna, Pildo
mosios Tarybos narys, taipgi 
vienas iš apskričio kūrėjų, pas
kui buvo perstatyta kalbėti 
Labdarybės Kom. narė M. J. 
Kemešienė, Prieglaudos Namo 
Kom. Nariai clevelandiečiai: J. 
Jarus ir J. Brazauskas, vietinė 
Dr. J. T. Baltrušaitienė, viena 
iš senųjų Pittsburgho veikėjų, 
kuri yra labai daug prisidėjus 
patarimais ir darbu prie suor
ganizavimo šio apskričio.

Kalbėtojai savo kalbose pa
reiškė visokių minčių, bet pats 
branduolis visų išsireiškimų tai 
SLA reikalai. Tačiau visi kalbė
jo organizacijos reikalais kons
truktyviai ir be jokių užgaulio
jimų.

S. Bakanas savo kalboje 
trumpais ruožais apibudino 
kaip šis apskritys buvo organi
zuojamas ir kad iš pirmųjų ap
skričio kūrėjų Šiame bankete 
jau mažai tesiranda. Priminė, 
kad apskritys laike 25 metų lai
kotarpio turėjo garbės rengti 
2 SLA Seimus ir jau ruošėsi 
prie trečio SLA Seimo rengi
mo, 1942 metais.

Socialistų Rolė.
SLA Vice Pręzidentas J. K. 

Mažukna pri$imi»e tuęs laikus, 
kada buvo organizuojamas ap
skritys. Tais laikais socialistų 
judėjimas buvo stiprus ir socia
listai dėl SLA daug darbavosi, 
ne tik daug kuopų yra sukurę 
visoje Pittsburgho apylinkėje, 
bet ir pats apskritys yra socia
listų suorganizuotas. Gerb. Ma
žukna pažymėjo fak.ą, kad tais 
laikais socialistai organizu .da
rni SLA nesivadavo jokia s pal 
ty yiškais sumetimą s, bet mate 
reikalą lietuviams stoti į SLA, 
kur'buvo geresnis užtikrinimas 
pašalpos ir pomirtinės negu kur 
kitur, ir kad SLA yra geriausia 
organizacija. Taip pat SLA vi 
ce prcz.dentąs kvietė vbu; dar
buotis trečiame pažangos vaju
je, kad visi Amerikos lietuviai 
liktų SLA nariais.

M. J. Kemešienė Labdarybės 
Kom. narė ir viena iš žymiųjų 
ir gabiųjų organizatorių laike 
pažangos vajaus, pašventė savo 
kalbą narių organizavimo rei
kalams. Ragino visus darbuotis 
didinimui organizacijos ir or
ganizacijos gerovei.

J. Jarus, Prieglaudos Namo 
Kom., narys ir žymus visuome
nės darbuotojas, sveikino ap
skritį varde SLA 136 kuopos, 
su 25 metų sukaktuvėmis linkė
damas apskričiui geriausio pa
sisekimo ir sėkmingos darbuo
tės SLA gerovei.

“Deimantų Neteikia-Toli 
Ieškoti.”

Prieglaudos Namo Kom. pir
mininkas J. Brazauskas taip 
pat sveikino apskritį ir papasa
kojo trumpą “pasakaitę”, pada
rydamas atatinkamą prilygini
mą, kad nereikia niekur kitur 
eiti “deimantų” ieškoti, nes jų 
turime pakankamai namie, sa
vo ūkyje, tai yra SLA. Ragino 
visus dirbti savo organizacijai, 
nes čionai rasim pakankamai 
“deimantų”.

Dr. J. T. Baltrušaitienė savo 
kalboje patarė traukti į SLA 
daugiau mokytų žmonių, nes 
tik tada Susivienijimas turės 
geresnio pasisekimo ir užtikrin
tą ateitį.

Paskui dar banketo tvarkos 
vedėjas P. Dargis perstatė pu
blikai eilę žymių Pittsburgho 
visuomenės veikėjų ir kuopų 
darbuotojų. Tuomi prakalbų 
programas ir baigėsi. Paskui 
buvo šokiai. Norintieji šokti pa
sišoko, o kiti tarpusavyj drau
giškai pasikalbėjo ir dalinosi 
mintimis įvairiais gyvenimo rei
kalais iki vėlybo vakaro. Tai 
reta proga ne tik švęsti SLA 
3-čio apskričio 25 metų sukak
tuves, bet susitikti, pasimatyti 
ir pasikalbėti su svečiais ir SLA 
darbuotojais iš tolimų ir arti
mų musų lietuviškų kolonijų.

—S. Bakanas

Tel. VtCTORY 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.
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PRIMINIMAS

A. Smetona Amerikon nevažiuoja
^Naujierių” redakcija tik-ką gavo žinią iš vieno 

bendradarbio Europoje, kad buvęs Lietuvos prezidentas 
Antanas Srtietona nevažiuoja Aine^ikori.

Jisai buvo jau išsirūpinęs' leidimą vykti į Jungtines 
Valštijaš ir išvažiavo, pabuvęs trumpą laiką Berlyne,' į 
ŠVėicAriją. Bet Šveicarijoje jisai, matyt, Uųtarė ir pasi
tikti. . /

Kokia tikroji priežastis, kad p. Smetona pakeitė sa
vo planus,- nėra aiškių žinių. Bet spėjami, kad jisai pa
tyrė iš patikimų jam šaltinių, kad- Amerikos lietuviams 
jisai nebūtų buvęs pageidaujamas svečiaš. Net ir tarpe 
Amerikos tautininkų yra nedaug, žmonių, kurie nori* 
kad1 Lietuvon grįžtų Smetonos valdžia. O socialistai, pa
žangieji liberalai ir katalikai yra griežtai nusistatę 
į)rieš buv. “tautos vado” režimą.

Veikti politiškai čia p. Šmėtonai nebūtų buvę jo
kios progos, kadangi ir Jungtinių Valstijų valdžia buvo 
davusi jam leidimą įvažiuoti, tiktai kūipo privatiniam 
asmeniui.

—

Nusistatymas1 Europoje

NAUJIENOS, Chicago, 111
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t“yaisko” generolus ir feldfebe- 
'ife' iė paši'ulė jiėtoš titifaril, 
illa^d’ Am'efikos Itototiitištų įaė- 
įtija “nutratiki^ višite ryšius” 
;sti: ib sut1 lūtomiiš
įtM* Jito^gtimų ValŠtĮjių’ fil)U ėšaib. 
jčtomiš ergariiža'čijbmiš/ — ką 
išiė ir padarė (“viėnliaTšiai”)'.

Mat5, įtotinYšfaf lte$ jfe 
"j Pėdį,’ Mpb* s'vėtfc

/.• ifei’dū’

š'čėtim’ų1 ^alštybiiį’ fūrhyĖbjė ūr- 
ite pau
idūbdfebbš1 iė
įatftem-;j8'^įW įėiii^ gūbbti' 
apeinantį sausio mėnesį.

'fdS' Ėbft^ėitoijbM'
ntiteito^' ryšitiš,v

[’tetf fii^ėriiačibbdm','

Juifg^mėšė %feiįw M Ė’bmtini^
ateivitif iŠ V5sU pSšūūlfe išėMa’P tiėbėOri1 jbltib^
ir tų at’ėNTį: fe ^fcųj ĮSfc^ltVa' ^ūTaife š^ti^yfeŪš5 šti1
vaikai ^ūėti¥aW d^to,> p^įijfe^ ^ito^
daugėlkū' yfa' į’dbto’uV i® |h “ ‘ ‘
yra kilęš* Frabkim* 
RoosėV'ėlt’.

Sėtom buvb žiti’oma5,

Ryte' j5’6 lapkričio 5’ dl baieJ 
savimų, kai ftidtistritiės Orgą^ 
nizaciįjOs Ė'otigfėso (06)' JŪtifti’ 
tarnatitojto1 Wafeitgtoiiie atėjb* 
į darbą,> jiė rado aiit JOliii L.- 
Lewi/6’ fŪšfitiėš dtif U prikaltą 
popierite sklypų šik’ dviėnti Ž6L 
džiais’:

T. y. rezignacija priimta.
Tai’ fe'

wisui/ fed jiša’F dk’čč žod^ M- 
zignudft' iš €&¥ ^liViMAko’ įim
tos, jxSįtf Mr 
denta& į’rė^idčttto
Roos^ėto itolVtaį- <&’- 
oar Ėėvčiišo* eilė išpildyti šaW

<

Pirmad.j, lapkričio 18, .1940

St. Mrščikas-'žiemy^.

Dėl Platformos už Lietuvos 
Nepriklausomybės Atgavimą

(T^W
Tollid’ Vi'ėta’ apteks ir ki- 

to tikybittte šėkte.- Jei ka'- 
talite gbWd dėl laitf-

Lietuvos tikėdamiesi atgai- 
vM^ M A0rd šėimo lai- 
kdš; gali jau šiandien pasL 

fe ltefa& flateferįš, neš 
jW buvo už-
ilsite w trečio 
šėi'did žč jei' jie atsi-
gW6’ ViėlifrVt1 šxtsidėj‘<y su gruo- 
įdižiė’ rtičA1.- rtaktič^ didvyriais, 
įte difr$ jų dtaį®' jttos ilgai 
riėįiakėhfė'.

taip' pat tni’i' pamiršti- 
atillšb- faikūš į’vdiČųk* ^abrikan- 
faT,» nėš pViVa^ūk Itaplfelas bai- 
gia1 saV6’ di'chli'š ^hšutil^je ir jo 

jihėši' hča^g’aiViAširiAė Irietuvojė.
dargi i^ššdly#, jog pi- 

iVigd' datt^- gččiau jausis 
š&tfdfeiV £iČ^iiV6jė,' lYė'š Rusi j o-

išėjus,- tiori įtiltinfi* žrrtončš ki
toniškai. Tad kas gat tikėti’ jų 
nuoširdumu,- jų skelbiama* tie
sa?

Dar keisčiau skamba1 musų 
lužšienyje pašilŪcušių diplomatų- 
‘kipošė žodžiai, jog: jie buvo tau
tiete atstovai it šiandien’ protes
tuoja vardu tautos, nenori pri
pažinti staliniško seimo rinki
mų, nes jie nevaizduoja ir nė-

ra- tautos noro padarinys;
Sutinkame, kad ne, tai visi 

|žin6hic ir nekeista, kuomet taip 
kalba kalbėdami” su užsiėni') 
valdžiomis, bet su mumis lic- 
tuviato; man rodos, reiktų kita 
kalba kalbėti ir atvirai prisipa
žinti,> j6g SmetdnOs Rinktas Sei
linąs buvo toks pat, nei kiek ne- 
^ėfėšnis; bet iki šiol nei vienas 
.musų diplomatų to nepasakė.

(Bus daugiau)

Iii.,

_________ r
Savo raštinėje, Belvidere, 
nusišovė pramonininkas,

Richard M. Patričk, preziden-
!ta3 Mtetal-Glass Manufacturing 
iCompany. žihonai paliko rašte- 
ilji SU' žodžiais, “Aš esu nuvar
gęs, sudiev.”

~rir u... .

Ryšyje su žiniomis apie Antano Šmefonos nutari
mą pasilikti Europoje tenka pastebėti, kad ir tarpe Lie
tuvos emigrantų, gyvenančių Eufopoš šalyse, p: Smeto
nos popieriai yra visai netekę vertei

Vadovaujantieji emigračijoje asmens, pti’ daugelio 
susirašinėjimų ir koherencijų, nutarė darbuotis Lietū- 

.... vos nepriklausomybės titstėigimHi,-Aetunnt niėko bertd-* 
ro su “senuoju režimu”. Kaip savo siekimų tikslą, jiė 
stato atgaivinimą nepriklausomos demokratinės Lietu
vos respublikos, kurioje turės būti ne tiktai užtikrintos 
visiems Lietuvos piliėčiatos p’oliti¥iės teisės ir’ asmenš 
feisvė, bet ir socialinė Apsauga dūrb'O žmonėms.

Aiškūs dalykas^ kad šitokia Lietuva negalės būt 
įkurta su! Hitlerio arba kurio nors kito totalitarinio dik
tatoriais pagalba. Naivus žmonės, kuriems Vokietijoš 
“fiureris” Vaizduojasi, kaipo Lietuvos išgelbėtojas nuo 
blarbūriško Maskvos jungo; nemato net to fakto, kad 
ftitTėris ir Stalinas yrA partneriai, kurie sutartinai^ 
smurto žygiais plėšia Europą ir smaugia mažašias tau
tas.

Laisva ir demokratinė Lietuva galės pakilti iš ver
gijos, kurioje ji šiandien yrA1 kankinama,- tiktai tūometi 
kai Europoje žlugs totalitarines diktatūros, ftitlerizmūi 
sugriuvus, turės griūti ir sWinižmas, ries derimkratijti, 
sunaikinusi vieną banditų lizdą, negales palikti kito.

Lietuvos veikėjai, kurie gyveno užsieriiuose ir atsi
sako grįžti Lietuvon, kuomet ją okūpavo* raudonoji ar
mija, arba kuriems pavyko pabėgti j ūžsieniūsį yra nū- 
sištatę koopefuoti su demokratijos jėgomis?

Mes čia, žinoma,- nekalbame apie* spėkūliaritus if 
būv. Smetonos žvalgybininkus, kūne išdūmė iš Lietu
vos, bijodami keršto už- savo piktus darbus. Jeigu jie 
butų pasilikę Kaune ir butų pasisiūlę tarnauti Maskvos 
kbmisArams,- jiė' būtų gavę' šiltas vietas Paleckio įstai
gose. Jūk štai Liudas Gira, kūris organizavo žvalgybą 
Lietuvoje, gavo aukštą komisaro’ trdžabą” sovietiriėjė 
Valdžioje. . -

Suprantama, kad Amerikos lietuviai galės koope
ruoti tiktai su demokratine Lietuvos emigracija Euro
poje^ 0_rie su Smetonos palaikais.

----- --------- 1----------— r>.

Širdingi draugai
Sovietų komisaras' Molotovas;- grįždamas namo* pū 

pasikafoėjimų su Hitleriu, pasiuntė jam iš* kelionės te1teJ 
gramą, dėkojimas nAcių '“tiūrėTfui” už nuoširdų jb pfp 
ėmimą Berlyne. ’

New Yorko laikraščiuose’ pranešama da ir kata įdo
mi smulkmena iš tos Molotovo vizitos nacių. sostinėje.* 
Sovietų liaudies komisarų tarytos pirmininkas atsilan
kė pasr n&Oių partijos' ^dd pavadūotcjąy Rudolfą Hessąį
— ir pfefdaVS Jdrti SSRS KJdnVrtflfistį

Vaidinasi, LenirtO'-StalihO' p^ftŲaJ pa^vėifciho fiitlė- 
riO partiją.- Tai buvo v&itd rife tiktai vienos valdžios at
stovų pas kitos valdžios atstovus, bet ir idėjinių draugų! 
pasimatymas. , . y *

Jū^algybii’iinkAū iV fdha'uš įloti1j 
IcoihtitiištVy <vjMjWv; 

Roo$ėvėlf<9 ščhdlW a"fvyk<y įl ši$ įA'M&iildjė.
šalį iš1 ĖtoltedijM- H i—

jisai pk# ^mitiėjky lWčfiy dfe; j
legacijaŪ,’ priiitida^tiaš' jį BalL' BIĖČiAl'
tamjaAlė’ NalW,’ iti ^h^dkė,> ka’d" ’-yjrr—,-

jisai todėl’ jaūčia’ šiltinti ją lto4 Aū^tVaiijd^ fėdferalndky ptir- 
landų’ tautai, ku¥iį Ūžptibto i¥ ĮlIa&iV&h’tb1 fitikitiiū'tisė Ė*k¥bb5 
sutreiūpč žiūi’triėjr Volliėtijti^ ^ačtūja' laimėjo' 7 tintijūį tiiti'tiL 
naciaf. z : rda’fuš' iti’ dabūV* 34 a'feto1

Bet mažai kas iki šiol tuvo* vus: Be to, kita tos partijos 
girdėjęs, kad' antra Roosevelto grupė pravedė 3 atstovus, 
šeimos linija yra estų ar šuo- Rinkiniai'* įvyko rugsėjo 21 
tiiių kiTmėšv šifą faktą iškėlė d., bet ghltit'ini jų rėzultatai, 
aikštėn viėnaš; estų rašytojas' iįajp ra'šo “Tlrė Nėw Lė’ader”, 
Bodfeco, kuris gyvena dabar btivė pūtirfi t'ik kėlioms šačai- 
Amerikoje. A$ie tai rašo “Jau’- tetos vėliau; kadan'gl a^iė 25,*- 
nimas”,' savo tik^kį išėjusiame 000* Aiistrabjoš piliečių, kovo- 

•iš* spaudoš mumčr^e/' pjūtičių’ įvtoritioše lla¥o frtin1-
RobšctitiJlt^'feyūlČo ŪČvtiš Isač ttioSe, sitinte^Savo balotus pas- 

SRoosėvėl't, vedė 1734 iti. tūlo tu. Tie kareivių balsai nūsvčrė 
iMaftiiio Hoffii¥ano atitikę Cor- brinkimus keliose abfejotiiiose 
toeliją; Pirmoji tų Hofftoanųpapygardosc, darbiečią baudai, 
kal’ta' buvo atVykuši į Ameriką“Pavyzdžiui, Datibo Partijos vaL 

:iš> Estijos* miesto Taliiib (Ra'- hdaš,’ Job^ Cųrtin, pasirėdė lai
velio). Estija tuomet buvo priėjęs 5O,Q;,bąlsų dauguma, ktib- 
Suomijbk dalis ir ją" valde Šve- toct pradžioje, kol kareivių bal- 
dijos kakaliai. s įsai nebuvo stiškaityti, buvo maL

Martinaš Hoffmanas pasižy- noma, kad’ jisai prakišo, 
mėjo štiVO* driįSa kOVOŠė' šti iiį ! Sekanti pb darbiėčių partija 
dėnais.' Apič jį- buvo šudeta' daiL yra' Juiigtiirė Australijos patti5- 
nelė, ktifibje yra garbinama1 ja, kurios' vadax Menkės' yra 
jo “suomiška* drąsa”. Aiistralijos4 premjeras: Ji Vėl

i hjbtavėdČ 25 atstovite. Bet kita
J. V. GĖRA1! pvaldžibs koalicijos partija —

“PUC AVO” MASKVOS L Krašto' partija1,' prakišo tris viėL 
i DIKTATORIŲ tas ir dabar turės 14 atstovų, 
i . -i Tbkiti' budii valdžios’ šalininkai
= katf olio/ieW (jli dViej,y
1 Gaidas”, biivo s'urėh'gtoS pra>- Lj parialwellte
kalbos' aiiiė- lluMtt'šė p^mjėrh Mėnzii^ kvietė
S1? V. SS"i 
idlU/i-jT lu:xii jL',nas’ sudaryti tairtoS' vyiiiausy-

dlkfl‘6W?^'S®' bę: Bet! Darbo' Partija’ afaiStfko’, 
pbiititai. ifotaUmsfiSki fcol pylėsi. uW6

penktakojai , kurie Mvt>- alfe- Ronskrj J]Ą n01>i. dp^bti
,ję 1. svetainę su tikslu apginti LeM5t.astus, kdpita^ pclnus 
isavo s?ulę (Stalinį alikštq faksip
kelti triukšmą prakalbose,, bet •_____ .
buvo numalšinti. r B. ' ’ <

į: M ar gumy naii
“Šiose prak'albbSe patiišRe- j 

jb viėhW itib įdbmūs rėiški- į 
nys, būtent, kad pėnktakdjai . 
nenoči' ^risi^atžinti' kobiubis- i 
tais esą. Nuolat iš penktako*. į Vadinamos Arthuro Legeii- 
jty girdėjosi: Nors aš liesu ;tlog pa&fcj'rf atfife tfcVjtftfs gdt- 

> kothunistas, bet... filiam 'bingiausiūs pasaulio didvyriiik, 
1 pėnktakojui kažkas iš' pubii- btitfčfiit; ĖdnaaiYo užliariautoj&š

kos- padarė pastabą; kad tuį Ižydų vadas Jošuas, Izraelio 144- 
; esij,' ėki" komuništlj agfentaš: !rafi\IS Ibbvydas, žydų vadas At- 

šis tuoj pašoko ant fcojų H <JitS Šfaliabčj'us, fri8?m6’ sunftš 
, kai]/litrtas baubdamas bėgiodijiektoi'iiS' A'fckWtteš tfidysfe, 
. jo ir bąnbė,- kad- jis neš0pu«jte GezariĄ INMtf AftlAV 

tokiu, kokilj jf pavadino. Tai ra^. ftžyfcfeį'fias, Ma Karolis 
jau geras ženklas,' nes patys Didysis, Jeruzalės ki»Mus ki$- 
komunistai pradeda gėdytis žmoėių vadus Godfrėjųs (fe 

. tikrojo savo vardo.’’ Bouiilbiitfe;.- Ėa¥tdiis jĮriifedamIM 
' jfcom i. V. Sfiiseiftaa fcdlMl'dur ir — Praiicuzij&f
’Ghftfegdje' (Wiktos s^etaittėjeįlkoiistaMfe BeVl¥h1nVla-š du Guifc- 

1 fclinW. SftA<W®ar«l Š6V0’ vėl-
[kale “žuvuąis Meilės Žygis” nfe- 

E AMERI4 ni dax IRrihileąą ir Poiųpėją.’

Pirkite tose l^aUtttvfee,- kiį- 
Earl; Brov-der sušauk? savolfeios garsinasi “NAUJIENOSE” 

... ..... ■ i. ■... ...J...- •' -*• '■ , " ■ ' ■. ...

Kiis ftuvo devyni
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PANIKA TARPE AMERL 
KOS KOOJlUNKTŲ 
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iki^vojė’ Ličfovoje.

j Ėi't-i' ŠŲ1 Olial^iais prie 
•Liėtkty'oS' liaūdfcš5 ftf tikėtis at- 
gai^iiiS šČftbVę,’ čėišftid1 neiskai- 
fyti1 štf pasaulis

Itifc iiūkihČ’ iir kelio at!- 
gal:

i Šit6> A^ėifttiį1 pamišti ir kas 
stV Ačšiškaitd’ Vien kuo- 
4aš’ fatdošė^ BūfsiAYO-' judėjimo, 
’kiičiš kiekviėiihm; turi' būti ne 
tik piYiū'abil’is; liė't iY svarbiau
sias'.-

Laisvėą obalsiai Lietuvoje viL 
są laiką buvo tik svajonė, bet 
ateities Lietuvoje turi virsti re
alybe.

; Ir juo; nuoširdžiau šiūo kėliu 
i bus ejta, juo ateities Lietuvoje 
: greičiau’ baigsis tarpiisavės ko
vos; • jup; laiiiiin’geši’iiš' bus jos 
TytdjŪš; '

Jau l«rip anksčiau sakiau,■ paL 
jž'velkime norš kartą į tatVtą ne 
ūš savo’ asmeniško, egoistinio 
itaškaregio,’ bet iš žmonijos ir 
lieškokime savose liiinies visų' lai
mėje, nes lai teisiilgiaušias ir 
'trumptotisiaš kėlias į tikrąją, 
'be baimės ir be rūpesčių laimę.

Aišku, tai žodžiai, kuYic gau 
Ii šiandien paveikti, bet ryt gaL 
Ii būt pamiršti ir už tai reikia 
atvirai kalbėti, reikia parodyti 

j prie ko privedė ši siaurutė am- 
bicinė politika, kur tauta- buvO 
miėlžiama karvutė ir tautos rei- » * f

, įkalai asmeniškas biznis arba 
|luominis biznis, nauda.
( Tautininkai’ šiandien atsidūrę 
už Lietuvos sienų, lyg nenorė
dami netekti iš karto viso pre
stižo, nenori atsisakyti nuo sa- 
;vo vado Smetonos. Bet nejaugi 
į tie palys tautininkai, bent do1- 
(resnieji, nežino ar galvoja’, 
(kad kiti nežino, jog tas vadi- 
-namas vadas, kuris turėjo ves1- 
(ti, mažiausią balsą turėjo toje 
vadovybėje, jog apie jį. viro vb 
sas intrigų knibždynas ir daug 
kartų ją gaVbihaihhš vadas, iš 
šalies sužinojęs kas daroma', 
kraipydamas galvą sakydavo/ 
.“Nejaugi tiesa, ką tamsta sa
kai?”

Šimtai egoistinių interesų bei 
išskaičiavimų buvo patiems 10 
vado' garbintojams svarbesniu1, 
šventesnių dalyku^ negu' jo įsa
kymai.

: Tepasiklausia Bielskaus, kitų',, 
kokis purvinas, spekul’ant'škaš 
intrigavimas vyko apie patį 

i Smetoną,’ kaip jis buvo klaidin- 
.gai informuotas.’

Tuo nenoriu pasakyti, kad 
Smetona buvo daug geresnis; 
mes budanias, apšiemps1 tas paJ 
reigaš, turėjo* jas eiti, bet todėl; 
kacf parodyti, jog patys tauti
ninkai’ netikėjo tuo vadu ir juo
kėsi, šaipėsi iš “sęnio garbėtro
škos mesijiškij sapnų”, nes 
jiems nei vadas, nei tauta ne- 
Įrupeįo, bet savas bissųto/ sava 
jnauda.

Bet dargi* šiaų$tonw,k viskaęi 
b’ankrdtavus, viskam _ Aikštėn'V

'KAS. KUR IR KAIP -L.
h H. G. Wėlls jaučiasi 

nusivylęs.
Prieš kiek laiko atvyko į A- ' 

meriką IL G. Wells, išgarsėjęs 
anglų rašytojas. Vos tik spėjo 
•jis išlipti iš laivo, kaip padare 
pareiškimą apie dabartinį karą. 
Tame savo pareiškime jis labai 
nepalankiai atsiliepė apie Ang
lijos* vyriausybę, kuri nepasirū
pino susitarti su Maskva.

Komunacių spauda, žinoma, 
pasistengė tą pareiškimą labai 
išpusti. Girdi, žiūrėkite, ką sa
ko išgarsėjęs anglų rašytojas 
apie susitarimą su Sovietų Sąu 
junga!

Kaip ir paprastai, be žulikys- 
tės komunaciai neapsiėjo: 
Wells savo pareiškime pasakė, 
jog tarp Anglijos ir Sovietų Są
jungos susitarimo neįvyko dėl 
Londono ir Maskvos diplomatų 
bukaprotiškumo. Tuo tarpu ko- 
niunačiai parašė, kad, kalbamas- • • . ’ 
susitarimas neįvyko dėl Londo- 
,no diplomatų bukaprotiškumo, 
o Maskvos diplomatus paminė-

I t • r |

ti “užmiršo”.
Nepatogu'jiems buvo pa^akyi 

-ti, jog Wells jų garbinamą diL 
* 2 t '» 1 i/ * • I " •

ploniatą Molotovą laiko bukau 
pročiu.

Tai butų buvusi savotiška 
’ • ** F ( I

.šventvagyste, už kurios papilL 

.dymą komunacių agentai nebu1- 
itų gavę iš Maskvos griekų at
leidimo. 

* t ■ • • . t • •

, Tai tiek dėl AVells’o pirmojti 
pareiškimo.- Dabar T h e N aL 

(tion savaitraštis įdėjo jo ilL 
. gą straipsnį antrašte “Figlit, 
jCheat, or Yield”. Tame straips4- 
nyje Wells sako, jog mes turi
me tris pasirinkimus: įsitraukti 
,į revoliucinį judėjimą ir kovoL 
ti prieš agresorius, susidėti sū 
•.diktatoriais arba likti diktato'- 
rių-agresorių aukomis.

Jei dabar butų padaryta taiL 
ka, sako Wells, tai ji nieko nc- 
•išspręstų. Tai butų tokia “tai- 
•ka”, kokia dabar egzistuoja

------- <Tik vienoje srityje, sako jis, 
liko' padaryta pažanga, būtent, 
sukūrime veiklios ir galingos 
šnipų ir žvalgybininkų organi
zacijos.

O kadangi bolševikai šnipų 
ir žvalgybininkų turi daugiau 
nei čeikia, tai tą “prekę” jie da
bar stengiasi eksportuoti į Lie
tuvą ir kitas Pabaltijo paverg
tas valstybes.

Ir kaip atrodo, tai yra Viena
tinė “prekė”, kurios Stalino ka
ralystėje yra apsčiai.

žmonės, kurie rašo, o pas
kui “atsirašo'y.

Apie carų Mikę yra pasakoja
mas vienas budingas anekdotas.

Kaip žinia, revoliucijos sūku
ryje, kai rrtonarchijai grūmojo 
pavojus, caras Mikė paskelbė 
manifestą, pasižadėdamas žmo
nėms visokių laisvių.

Netrukus paaiškėjo, jog revo
liucinis sąjūdis nėra toks pavo
jingas, kaip buvę manoma. 
Dvarionys pradėjo reikšti nepa- 
sitenkįnirpą 4£L ..pąskclbto’ ma- < 

’nifesto. * tt -—Kas čia- tokio? — pareiškė 
caras Mikė. — Aš tą manifes
tą pasirašiau, o dabar imsiu ir 
atsirašysiu.

dinasi, nei taika, nei karas.
Abelis prisipažįsta, jog vienū 

laiku jis dėjęs didelių vilčių ju
dėjimui,- kuris pasireiškė Rusi
joje. Bet dabar tos iliuzijos pas 
.jį jau dingo. Rusijoje, sako, jis, < 4 *• 
nepastebėjęs besivystymo ‘ sauL 
gaus ir tvarkingo draugijiniti 
gyvenimo; nepastebėjęs siste
mos, kurioje žmogus žinotų, 
^kur jis stovi, galėtų be baimėš' 
atlikti savo darbą bei be baiL 
.mės kalbėti ir pasitikėti kitik 
žmogum. Padaryta šiokia tokia 
pažanga medžiaginiu' atžvilgiu1, 
bet ir tai daug mažesnė, negu 
kitose Šalyse. Pagaliau ir ta pa
danga liko padaryta Amerikos 
dėka.- iš Amerikos liko pasko
linti fhėtodai ir pritaikyti kraš
to ukiūi, įgyti traktoriai ir t-.t. 
Vienatinė organizacija/ kur pa
slepiamas išsivvstvmas, — lai 
slaptoji policija ir asmeninio 
špipinėjiftia'st. Rtteija 1934 iri; 
mažiau tegalėjo pasigirti’ nauja 

’sociale santvarka, negu 1920 
•m. Faktiškai ji labiau pašlijo į 
jautokratiją.
, Tai* taip H. G. WeHs įverti
na “socialistinę tvarką”, kurią 
Stalinas sukurė Sovietų Sąjun-

ną ir pradėjo “atsirašyti” — iš 
dešinės į kairę.

Tbkiu “atsirašyniu” nuolat 
pasižymi musų komunacių a- 
gentai. šiandien jie “pasirašo”, 
o rytoj- turi “atsirašyti”, nes, 
sovietiškai kalbant, tokio “įsa
ko” susilaukia iš Maskvos.

Štai ką kelis kartus savo 
.“skūrą” mainęs L. Pruseika ra
šė rugsėjo 7 d. 1939 m. “Vil
nies” Nr. 210:

“Klėdfas Jurgelionis jau 
pranašattjh, kad' tie t u Va 
greit bus Sovietine. Jis jau 
ant pirštų buria kas bus kč- 

‘ mišarai.”

< Toliau Pruseika- sarkastiškai 
pastebi, kad gal ir Jurgelionis 
norėtų kdkio kAfnisafo vietčs

Tada' Prūseika ir visi kiti kė
ni u nacių agentai labai “piktinė- 
si”, jei kas drįsdavo tvirtinti, 
jog raudonosios armijos įgulų 
įsi'A'iftinimas yra pfadžia Lie- 
tavos nepriklausomybės galč: 
ilgattoiū Lietuva' bus' pavergia 
ir į. Štafino imperiją įjungta.

• Kaip sakiau, Icomtmueių1 a- 
.gciitai labai piktinosi, jei kas 
drįsdavo* tokias Aherezijaš” 
skelbti. Jie prtote’gtnHri tViVlinO, 
jog “taVitų hrikvirttojŪS” Stali
ais visai nemarius kištis į Lič- 

ifiivos vidujinį gyvenimą. Jani, 
'girdi, rU]M apgitifi Lietuvą nito 
kažkokių priešų.

fš kolliį* “iVolų” šiandien gu
da1 Prtffceika ir kiti MaSkvds sa
trapai, nėra reikalo aiškinti. Ji? 
Jai ) a r iš visų savo “SVlų” atsi
rado ič garbina sovietinę L etii- 
vą.

Mat, toks yra Vėlitfltefete Mas-

rte* iš1 “tęstosios linijoš” buvo 
[nukrypus, puikiai žhto, jog “įsa- 
! kante” priešintis nėra sveika. V

—Auguras

....
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TURTAS AR ILGAS GYVENIMAS?
Kar spartiečiaiį pasiekę savo( kių dešimčių metų vyras, tie

siog neturi teisės tbks būti. Ir 
jdar pasakys, kad ii^» nė mirti 
neturi fadk, ftdda* paprastai 
miršta*, jfe šdko, kad žarnų vo
tys,* skilvio carcinoma (vėžys), 
diabetas, smegenų kraujoplū
džiai, arigiria ^ėčtbris, kbroria- 
rinė trombozė — visOs tos Il
go^ yra šlykštus, negarbingi 
tam ligonini1 įvykiai. Jiė yra 
rtė^arbingi' tod^l, kad1 visi jiė 
tai ilgo AusfdėjimO jS a'prd'S čia il
siom s sveikatos taisyklėms pa
sekmė, — kaip mus tie ligo^ 
niitfP pfaSb' tikėti — Apvaizdos 
kabrižį' pokštai. J# ariihliaYi- 
sio£ priėžaštyš tai persivalgy
mai (nutęsti net iki to am
žiaus, kada kvėpuoti jau daro- 
si sunkiau), skalaudami alko
holiu,- pataisomi gausiu ruky- 
md' ir baigiasi vidurių sukietė- 
jimdiš.

Medicina žėn’gia milžiniškais 
žingsniais, 
vyzdiniam žmogui jr 
bepadėda.* Gal būt, dažnai net 
jam ir pakenkia, nėš didinda
ma’ savo išgales ji1 leidžia jąlh 
gyventi niiodemėjė dar dVųsiau

garso aukštybes, paklaušė Del- 
phų orakulų, af pasaulyje yra 
kas nors, kas galėtų SparTaT pa
kenkti, orakulas jieftfš atsakė: 
— Taip. Turtai.

Ne kitaip yra ir su atskirais 
žmonėmis. Dangaus vdrfai lai
mės sugadintam žmogui vis 
dar tebėra adatos ąselė; Kiek- 
Viėh&š’ žmonis ima irti riiraž- 
dmig tūfp- 45^ų* h< ihėtų*; 
fiziškai tikriausiai’, protiškai — 
gal butž beb užvis labiausiai — 
morališkai-.- Fiziškai ir protiš
kai j iš iniia n’ėtėkti lankst’um'6‘, 
6 mbrališkai ima darytis 
perdaug lankstus. * Jo standartai 
per dažnai kinta, jis jau pasi
žiūri pro- pirštus į vienų kitą 
saVb' ai* kitų išdaigų; jis: jau 
h’efėko gyvenfriib iliilzijų; ten, 
kur pirmiau jis tiktai tardavo, 
dabar jau tėviškai ima kartais 
ir nusišypso; o jei jam mate
riališkai gyvenime pasisekė, 
išdidumas jam ima kuždėti, 
kad gyveninio smagumus rei
kia skubintis semti rieškučio
mis. Argi' jis sunkiai neprisi- 
diYbb? Tai kodėl tada teisėtai 
nbpdsiūaddbfi to darbo vai
siais? ff dažniaušiai jis, deja, 
naudojasi. Juk reikia gi atpildo 
už buvusį Vargą!

Kiekviertaš šio to patyręs gy
dytojas pasakys, kad plikas, 
riebus, sergąs kepenimis, pen-

bet tam mūšų pa
vargtai

i

B&rcus
RYTINE-RAIKO 

VALANDA
— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto.
Šubatomis nuo 8:30 iki (1:15 

vai. ryto’.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vdl. Vakarė.
Išgirskit vėliavas* žinias 
rfiiMką iri kitlik įdėmiūs 

pranešimas.-

r

Visi Lietuviai
Reikalauju

PLEITŲ
Ateikite į Phillip’s Dental Labb- 

1 fatory kol Rainė# ŽėihoŠ

Lab. kaina

$g-So

MEDŽIAGA 
t’nęuįinąrnė senus

* I ’ ir a tikš.

purvinos dantų- pyorrhėoš, jis 
kėšulius fa'mina škalaVimais, 
tablėtėiūis ir inhaliacijomis. Ir 
tie vaistai janr dažnai klastin
gai padeda. Nemigą jis gydo 
aspirinu, btnhYaiš, barBituto 
riikštiriiiš, mit ūkinių — thy- 
roidinėmiš tabletėmis, ir lytiėš 
horiiionais; 'trumpai1 t-ariaiit’, 
jo psichologija pavojingai šiiiu 
buėja; jis tvirtai tiki’ savo' teisė 
tokiais smagumais naudotis ir 

; reikalauja' jį apsaūgbti nuo 
konšėkvenčij’ų. Jo pažiūra į k • • - ’li.

, sveikatą gludi klausime — 
; Kaip galima' njan padėti miO 
į tokios it tokios ligos, l^iėkun- 

niet ne: ~ Kaip tos ligos iš*'
i vengti. Jėi į savo’ klausimą jis1 
patėnkinainb' atsakymo nčgąų- 
rirt, tai’ gj’dytojų; Ibdhią šiuhčia 
pas visus velnius.

I Reikia vis dėlto pripažinti,1 
!kad‘ viešieji sveikatos globėjai1 
it įnėdičihbs* mdlbšlb pbpūlid:fr- 

4žavimas tą nelemtąjį vaizdą jaii 
,ima keisti. Tai įtakai dabar ne
pasiduoda tik tamsus arrivistai,- 
kurie vieną dievų tepažįsta- — 
-save patį,* ir vienų globėjų — 
’ po Ii ei niūkų su guminė Ihždh. 
Bet daug dar reikia’ phdaYyii1 
Įtbje šrityjė, iki visų sąžinė bus* 
tokiam mokslui atkskleista. Ne 

tvisi’ žmonės* dar kožkodėl nori1 
■patikėti, kad i? mikrobines liL 
g6s bėra' Diėvo ryŠkŠt^, Bėt n\r- 

’šiipūsib' organizmo būsehA. 
’Ėats organizmas turi galingiau-’ 
isių vaistų prieš kiekvienų- mik-’ 
robų (kai' kas sako’ net,* kad ir' 
priėš špirochėtą — .sifilio' 11'gb‘r 
JŠGimiŪintę)'; jėi butų kitaip,' 

,’irukfobrganizmai žmonių ginri-' 
nę butų nušlavę prieš milijomis1 
įmetu'.- Tad it surirgi'maM inikfb1*'

i GARANTUOTA
i Taisome ir Aat!
plėiVuS viėria ....

PHILLIP’S DENTAL

i 2PŠ58> WEST 6Brd STREET 
Prdšp«ef 2if*

LMtuviS Laboratorijom Technikas
D. MASKALA 

.Valandos nuo 10 iki 9, sėredo 
togai sUtarij. PlėitM gaihih

^avūs or®sWtt^ fr įsi&u 
nna ftlishlobtų d'entištų.

■uX hrfi fe|i a

JACK SWIFT

Gal tai jiems pasirodys iro- stonas — 89, Wellingtonas — 
nija, bet mediciniškos statisti- 83; Kriski 
>kos rodo, jog viena svarbiau- .Pijus IX - 
&ųjų Sąlygų, padėdahčių žmo
nėms šusilaukti vėlaus amžiaus, 
'yra neturtas. Ne pats n'ėturtaš2 
per save,* bet kaipo būsena, ne
leidžianti žmogui perdėti jokio
je smagumų šakoje. Neturtas 
vėfčiū' žmobėš perdėti’ tik vie- 
ha kfy^timi1 — darbu.- O tai 
kaip tik yra jiį pranašumas1, 
Aeš visos skleidžiamos nesąmo
nės apie darbų kaip apie ligų 
priežastį, yra tiesiog iš piršto 
išlhužlbš. Juo’ žVnogiis’ dėū'gla’i’t' 
dirba, j^Yo jTsT yrh* sVėi'kėshis. O 
kam reikia daugiau dirbti prb- 
tū1,- taš' turi- šaūgbti’ šėvo vifš- 
kiūiiiią'; ri'dnl^ai tdria’nf, — 
turi mažiau valgyti. DarbUš 
žmogtii' gal? įSakenkfi tik tada, 
jėi' jis’ diriidainės* bufiiYd mifego 
suskaitė ar jei' neleidžia žmo
gui būti ore ir reikiamai- pasi- 
mankštyti. Tad kaipo aksiomų 
gailinė priminti, kad' tik tie 
žmonės ilgai gyvena, kurie sa
vo darbo įnagį iŠ rankų neiš
leidžia1 iki pht mirties’. Istorijou 
jė tokių- pavyzdžių galima pri
rinkti’ Visą aib£. Bisiiia^ckaš 
mirė būdamas 82 metų, Glad-

84,- Thierš — 80?
86 ir t t. Visi tie 

;vjfrai ne tiktai dirbo, bet ir 
diribo sunkiai, su didžiaisiais’ 
firpesčiaiK ėjo atsakdmnigiau- 
sias pareigas?

Paėmus Čia minėtas šų’ygas 
kaipo pagrindų kiekvienam 
žmogūi, žmoriėš prighr fųitri il
go gyvenimo ne visi lygiai ga
li tikėtis. Pavyzdžiui, visi davi- 
ritai Įtapta mahyti’, kad1 aukšti 
zm’ohėš gyvena trumpiau’ riž 
žemus. Šiuo atveju manoma, 
kad didesnis raumenų ir kaulų 
statybos pareikalavimas stiliau- 
dbjo daugiau gynybinės ėriėfgi- 
j6S; kritiškėsniais momentais 
jų gyvybė pasirodo' mažiau at
spari. Taip pat yra ir su- svo
riu. Sunkus žmonės paprastai 
il’gai' negyvena. Gyvybės1 drarii- 
diirio įstaigos iš višlį šūhkiasvb- 
rių reikalauja greitesnių mokė- 
jiriYų, — o jų patyrimai am- 
žtattš* Veikalai^ nėra- menki. Kate 
po bendrų Visiėmš taisyklę j oš 
Siūlo tai: iki trijų dešimčių

Kada žmonės pradėjo 
vartoti šakutes?

MADOS

Malk . Aafl 
M

ir

4598M^z/////zz^zzzrJ

4598—“Housecoat” jūsų mažai du
krelei. Mieros nuo 2 iki 10.

Norint gatiti vienut ar daiF 
gidu’ Virš’ nurodytų pavyzdžių 
Įprašome: iškirpti paduotų blaIiL’ 
;Lutę arba priduoti- pavyzdžio 
aumerįf pažymėti mierų ir aiš
kiai , parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno,pa- 
(vyzdžio kaina. 15 centų. Gali
te pasiųsti pipigųs arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 
mu. X-aiSkus reikia adresūpuj

So. Halsted St, Cbicago, I1L

1 rita s lįažkokiohiiš visai mYo su- 
?sirgusiojo nepriklausančiomis’ 
priežastimis’. Bet šitokie Viši* 

1 “netikėliai” ir taUrfų i&fvyždfc’ 
ritaV plito Vyrai, tašką1 atlygini
mo už biYvušius darbūs, yra1 
kaip tik tie, kurie labiausiai 
nori ilgai gyventi/

NAUJIENOS Pattem Dept 
l*lW Š. Halsted SL, Chicago, ItL

siūlo 
metų žmogus gali daugiau 
sverti, negu’ noriiia reikalauja*; 
didesnis svofiŠ tada jį’ riet ap
saugoja nuo’ kai kurių ligų; bet 
po trijų dešimčių,> svorio nor
mos ni’ėkanY peržengti nedera, 
jėi į amžino' poilsio Vietų* j airi 
neskubu.

Ilgo’ gyvenimo viltims- labai 
svarbus yra ir tėvų palikimas. 
Kai kurie eugenikai' yra net 
šū'dai‘ę atitinkamų formulę, paL 
g'al kurių4 kiekvienas žmogus 
gali sužinoti, kiek metų jis su 
teisingai pagrįsta viltim gali ti
kėtis išgyventi. Reikia’ paimti 
tėvų amžių (jei dar gyvi, lai 
reikia palaukti su' Skaičiavimu) 
r visų’ keturių senelių amžių, 
reikia juos siidėti ir agatų su
mų padalinti' iš šešių. Gautas 
skaičius' yra; to žmogaus teoriš
kas amžius, žmonių pave'dėji- 
mb‘ daViniūšriš tiešų' labai bran
gina ir draudimo įstaigos; jos 
sako, kad jų, klijento tėvų ir 
senelių amžiai joms daug svar- 
bėsnii net už 10 mediciniško a'pu 
žiūrėjimo' (ri Vinilis.

, Klausimas, ar vcuę žmonės 
ilgiau gyvena ar nevedę, rodos; 
neišsprendžiamas. Datig kaYtų 

’vėdV vy^a'i1 sako', kad’ tokių, 
ka*ip ji'ė, g^ėbiniaš bent’ atro
do ilgesnis, o kariais net ir 
.perdaug prailgsta. Daug rimtes- 
;nis klausimas bus, kokių 'įtakų 
gyvenimo ainžiUT tū'fi tėvų aYn- 
žius žmog'dtis gimimb mėtų'. 
Nėšeiiiai tokias statistikas pa
skelbė vengras Kovosi, ištyrę 
•24,000 mirčių'. Iš tų statistikų 
‘išėiiiU1, kad gerihttsiaš amžitis 
^dėvalbs praduti viiikus yra liUO' 
(25 iki 40 mėtų. Kitų tėvų vai
kai yra mažiau atsparus mirties 

;dalgei. Motinų gerriUsibs gim- 
dyiho įnikai‘ nuo 20 iki' 35 
mė’fų. Nuo 35' iki’ 40' mčtiį ain- 
žiaū’š motinos vaikams atima 
.8% ilgo gyvenimo vilčių-,• o nuo 
•40 iki 45 metų — nef 10%. 
Antras, t'fėčia'š, ketViriūš ir 
'pėbktas vaikaš gdli tillėtiš il
gesnio gyvenimo už pirmų;- sep
tinto ir dar 
išaUsai' ilgai

i Slelab’di seniai.* Pirma šakutes 
I varioj o fnaistui dįti airt lėkščių, 
tik jau gerokai vėliau pradėjo 
vartoti maistui imti į bumą. 
Voltairas sako, kad Europos že
myne šakute? pradėjo vartoti 
13 ir 4^ amžinose,' tučian1 jis 
klydo. Prpf. John Bėckmannaš 
savo ‘‘fš^atfimtį1 į'štot’ijoje” sa
ko; ka*d‘ rtaTijojė šakutės pradė
jo vartoti 15 amžiaus pabaigo
je,- bet jų! vartojimas* dhr nė- 
būVo FyiiėŠ IMPėrysobia^ 
.šdko’ Itmi Vebiėfcljoje, “kiekviė- 
naln' asmėhiui fėstoranuoše 
duodavo peilį,* šaukštą ir šakų-j 
tę,' su kuria? pa-lirikydavo mėsų* 
lėkštėje piaUiiailty iY’ iš viso lai- 
Irčirid libi^i'uklėttt žmogų', 1<U- 
riš liečia prie stalo mėsą ranko
mis”. Europų apkeliavęs 1608 
metais1 Thbmasr Gofyate, anglak, 
rašo',* kad tuoiririf l lu Ii jos miėst- 
ftMošė yd'rt'O’jaHičS' fiuVO šaūėteš, 
kO jis neužėjęs jokiame kitame 
krašte Europoje. Jis ir pats iš
moko italuose vartoti šakutę. 
Retai kur jis malė, šakutes Vo
kietijoje. Anglijoje tiktai grįžęs’ 
iš kelionės* jis’ pradėjo agituoti;

ihiirii i y 
MKM^IMMMa

tolimesnių vaikų 
gyventi' tolydži’o

kad žmones vartotų tų patogų! 
įrankį, bet ne vienur už tai jį 
jr pajuokdavo. Anglai sake, kad 
vartojimas šakučių prie stalo 
reiškė sumotefėjimą ir ištižimų 
— kūf kas vyriškiau atrodė 
plėšti mėsų nagais ir pirštais 
kišti jų į burnų; Henrikas Vltl, 
kaip ir filmose buvo rodoma, 
valgydavo be šakučių —■ mėsų 
ir ItaulUs griebdavo su nagais. 
Seniau šakutes dirbdavo su 
dviem šakelėm, vėliau, 17-me 
avižiuje pradėjo dirbti su tri
mis ir tik neseniai pradėjo dirb
ti su keturiom.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter

MUTUAL LIQUOR
CO.- — Wholesale

4707 S. Halstėd St
Tel. Boulevard 0014

AG. M
Dabar rodoma pirnia finha atga

benta' iš Rusijos ChicagOh po 
11 mėnesių!

“THE GReAT 
BEGINNING”
fTDf A' BuTen Št. ptiė 

olUlzlV Michigan Avė.
(Buvusis “Sonotone”)

v

lįinUi'lPih^ 1

■ Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie- 
. tuviai jgyja naudin-

■ gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Bukit Malonus
SAVO AKIMS

•Tik viena pbra akių visam gyve- 
.nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
(ekzaminupt jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PA^YftTMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų akių įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. X Shletana, Jr.

OPTOMĖTRISf AI
1861 So. Ashland A venų e

. . Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

PAULINA
; KtlSSiAN-TUliKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

i Pirtie nhuJaV pertaisyta šii' akiYiehų krosnim, čia .gausitę Elektros
! Trytmentūs, Ultfa- Viblet Sunšhihe ir Infra Red Light Radiations.

4 P. ČŽĖ'sNA, SaViriinkas
’ 1657 W. 45th St. Karnp. So. Paulina Street

Moterims Serėdomis — Phone BOULEVARD 4552

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš ii d., neš Nuošimti Nuo t Dienos

>„r A. ■>k..uTj r
C 1,1 * * V» W UV 4

-

•. * »< ~ « P w • t M. • .

- —Y . • ■....... T- •

Turfas virš - $5,500,000.00 
atsargos fondas virš - - $400,000.00 

l • < ”

Dabar Mokame 3V2% ^a‘
fėtųš pubdani ,P<sfc.Q-
taš Ant Namų 1 iki 20 mt

;arid

>1

CHARTERED BY U. S. 
goveiInMent 

SAVINGS .FEDERALLY
AĖ!CH^RE°VĖNTTE

; LOAYl AS^'ČlATiOSof Čfccagb
! JUStflN MACKreVeiCEf, PreS
' Vai. 9' iilr 4: Šež. A iAi‘ H 

Sūb. sf fftf 8 vak.
i ' ta.- vr&itfnfi iui

■ ... . A..;. ------------------------- -

iiu na mi irfiuafl" ... . '

Spausdinam
i

■ 

■

PLAKATUS. BILIĖTUS 
BIZNIO KORTELES 
&&-MS atvirukus 
KOWSTiWčiJA$ ik 
DAKOJE VISOKIOS 
SPAUDOS DARBUS

(AdreW»>

•takiai' iUU p<5^*dj Ntf. fnažiatisia šJnsū 
furi £iė žmones,

I“" 
’a

: Bet itž vis 
ilgai gyventi 
kurie ta mintimi tegyvena.

Biog$na&
' it

Renkite tu6s?- katrie 
garsinasi 

NAUeHE'NO^F

NAUJIENOS
1739 South Halsted Sfrei5 

GHIGAGO, ILLINOIS 
m Gana/ fcOČ
...................  -f-

JAU fšLEIŠTA KrtiGtJTfi
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PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO

Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popieių arba 'piktybę

Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chlcagd, Illinois

Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS 
LČČAt & LOKg DISTANCE 

MOVINT
Perkrauston! forhiČiuS, planus ir 
vįsokius rakandus bei štokus. 
Vežam į farmą^.Jr kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

' 3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTOR Y 0066
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CONRAD
FOTOGRAFAS
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The World a t a Glance
Dr. E? G. Funkay

“How Much National Unity?

Hundreds of U. S 
Jobs Open
W>11 Pay $1,600—$5,600 Annually

of new federal civil scr- 
paying irom $1,600 to

Hundred 
vice jobs, 
$5,600 annually, were made avail- 
able to citizens today under the ex- 
panded national defense .program.

Naujos Gadynės 
Intermezzo

> its future presentations. This will 
not happan if we know “Pirmyn” 
and its leadership-

When youth has fled the limb and 
the body no longer is vim, recollec- 
tions about life’s cpisodes grow 
dearer as the Reaper and the Scythe 
approach nearer. Cronies depict 
those days of yore, imbibing old 
occurences for which they de.plore. 
Not always coming in form of the 
decrepit, spokesmen in behalf of 
“The good old days”* are often rėp- 
resented by the parental caste, who, 
when the rigor’s of the day’s occu- 
pations 
plague 
als of 
distant
modern day, by any means, could 
-lot hope to compare.

have abated, commence to 
the offsprings with portray- 
events that trąnspired the 
years .past, with which the

Rumor has it that “Pirmyn” will 
next bring to Lithuanian footlightš 
another famous musicąl play, name
ly, “Maytime”. We hope to see that 
in Detroit, too. z

I PIRMYN
SHARPS AND FLATS

TRIALS AND TRIBULĄTIONS OF 
A TRAVELLING CHORAL 
GROUP

Maybe that isn’t quite the 
priate heading, būt I think 
sęrve the purpose.

appro- 
willit

9— 
bus

9:45 A. M., Saturday, Sept- 
Those who were going by 
węre all seated and makįng merry 
A few seconds later, we were under 
way—Detroit our destination.

Willkie, have the 
the Roosevelt ad- 
continual scrutiny 
criticism. To fore- 
to neglect the pa-

Sought for immediate employment 
werc automobile inspectors, mechan- 
ics, machinists, lathe and screw 
machine operators, navai arcitects, 
civil and mcchanical engineers.

Positions offered are in Chicago, 
as well as the Rock Island arsenai, 
and at 
Mich., 
Wis.

Detroit, Flint and Pontiac, 
Milwaukee and Oshkosh,

Vivid becomcs the memories of 
men of their youth as time speeds 
and afflicts its terrible toli, and 
the passions and joys of days long 
gone by become fragrant mementos 

pienies and dances and frolies, 
pleasant countenances 

— x —

of 
of and sour.

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS c

Our n«w Scholarship Committee 
boasts of Veto Baltrūnas, chairman, 
Helen Damkus, Birutė Kremianis 
and V/alter Sharkey, Jr. Stanley 
Drigot, lašt year’s chairman, is cer- 
tain that the important work of this 
committee could 
no more capable

piston knock made its 
We limped slowly into 
Mich., there to await 
from Chicago. Nothing

VISITOR: A speaking tour sche- 
dule brings to Chicago this week 
the tal-ented and interesting orator, 
J. V- Stilsonas, editor of the “Nau
joji Gadynė”. Chicagoans will be 
offered an opportunity to hear him 
sfs well as Pius Grigaitis, editor of 
the “Naujienos”, at the Milda hall, 
in Bridgeport, Wednesday nite. 
Lithuania’s present plight and what 
we can do about it will be exten- 
sively discussed. What better pre- 
lude to a deeper understanding of 
the meaning of the Thanksgiving 
Day wc will celebrate a few hours 
later?

paper for beauticians is 
to Frank and Mary Bulaw, 
out the extraordinary pro-

be transferred to 
hands.

recall, lašt 
it difficult

year’s 
to se-

With the eleetion over the hal- 
cyon song of national harmony now 
taking the place of bitter denun- 
ciations, we Americans should listen 
to this unity song with warm hearts 
būt also with alert minds. Other- 
wise, we may be so misled by this 
post-eleetion unity chorus that, 
while we the- majority are lulled 
with that sweet music of concord, 
the defeated minority will garner 
the real fruits of the contest. What, 
under our system of government, is 
the true and patriotic duty of the 
minority in a time of national dan- 
ger? The minority. at present chief- 
]y the Republicans under the titu- 
lar head of Mr. 
right to subject 
ministration to 
and constructive 
go that right is
triotic duty of the opposition.

Būt the minority has another and 
an equally patriotic duty: “to avoid 
advancing its cause by unscrupulous 
or illtempered opposition which 
v/eakens the nation as a whole.” 
If the Republicans are to avoid 
such opposition, they mušt recog- 
nize and accept two things: First, 
that with peril hovering over the 
nation, to inerease the powers of the 
.nresident and to extend the func- 
tions of the national government are 
bnth inevitable and necessary. Du- 
rin? the Revolution, during the Ci
vil War, and also during the World 
War, such an inerease of the power 
of the centrai government took 
place.

Again. the minority should cease 
talking of such an inerease in the 
federal government as endąngering 
the liberties of all the people, when 
in fact such augmentation really 
helps to preserve the freedom of 
the people—to preserve their free
dom from the extra-government 
powor of giant Industries and mon- 
ster combinations of i________ _
groups. Th-e threat of this ruthlessp 
industrial giant. particularly the Seek Skilled Tradesmen 
threat of syndicalism through Big
Business and Big Labor under John Offerings to skilled tradesmen in- 
L. Lewis working hand in glove, clude automatic screw machine ope- 
was sensed by the voters- That ra^ors» $6.40 to $7.52 a day; tuuret 
threat was an important reason for latheh operators, $6.40 to $7.52 a 
the Roosevelt landslide. dayi toolmakers, $7.60 to $8.72;

The erusade of Mr. Willkie and U 
his influential followers in the 
know, by and large, was an ener- 
getic effort to gain control of go
vernment for themselves so that 
they might either have a relative- 
ly free hand to do business as they 
might choose, or so that they might 
ūse government for their own sel- 
fish and often anti-social ends as 
they freęuently did during the 
“long twelve years.” In short, Big 
Business, as typified by such lords 
of industry and finance as Henry 
Ford and Ernest Weir, Tom Gird- 
ler and J. P. Morgan, wants to 
control government not for the be- 
nefit of the American people, būt 
simply for the benefit of Big Busi
ness. At the eleetion, however, the 
American people refused to give
that control to Big Business.

Now the danger is this—that 
under the smoke screen of “na
tional unity” and “we’re all one 
big ha.ppy family,” the henchmen 
of Big Business will win what it 
lošt November 5—a large say in 
the national government. Such ef- 
fective voice Big Business expects 
to obtain through placing its astute> 
representatives on important de
fense committees, through power- 
ful defense lobbies, through fat 
contracts and special concessions 
to speed u p pr eparedness. From the 
counsels of the New Deal Big Susi
nės, by now trying to make itself 
appear indispensable, 
oust the true friends 
Deal—labor and the

Hence, unless the
November vietory are to be largely 
lošt, the 
ing New 
and file 
mušt be 
Business 
the contest it lošt on the stump in 
the political campaign.

Rcceive Applications
Unqucstionably there 

the epic of living that
is a n era 
is readily

Applications are bęing reccived 
by the federal civil Service commis
sion at Washington, D. C., and at 
the agency’s district office in the 
ncw postoffice building here.

Among the better-.paying oppor- 
tunities were openings for princi
pai navai architects at $5,600 a year; 
senior navai architects, $4,600; se- 
nior inspectors of engineering ma
terials, $2,600, and inspectors at 
$2,000-

The War Department needs en- 
gineering draftsmen for ordnance 
work at $2,600; senior medical tech- 
nicians, $2.000; illustrating artists, 
$2,000; Roentgenologists, $2,000, and 
areonautical engineers, $3,800.

There are also vacancies for mo- 
chanical engineers at $3,800; asso- 
ciate aireraft inspectors, $2,900; se
nior medical officers, $4,600; medi
cal officers, $3,800; senior civil en- 

industrial |gineers’ $4’600» and civil engineers,

day;
machinists, $7.04 to $8.16, and shop 
inspectors or ordnance materials, 
$7.36 to $10 72.

in 
distinguishable as the prime, when 
tho faculties of joy and laughter are

As you will 
committee found 
lect just one candidate deserving 
an outright -scholarship grant so 
two grants were awarded,. Fifty 
dollars went to Pauline Wolfe and 
One Hundred and Fifty dollars to 
Algird Rudis, 

t

Miss Wolfc is at present a 
at the Southern Illnois

Ap.proximately noon, the familiar 
sound of a 
appearance. 
St. Joseph, 
another bus
to do for over two hours. Then at 
lašt, about 4 P. M. we were on our 
way again. •. All went smoothly to 
about 8 p. m. or approximately 60 
miles from Detroit, that sound again 
rea.ppeared. Būt this time we 
not wait for another bus, 
crąwled up to the Lithuanian 
in Detroit about 11 P. M.

did 
būt 

Hali

ELEVATED: Dr. Frank J. Hill— 
Aukštakalnis and his family, of 
Waterbury, Conn., stopped in Chi
cago lašt woek while headcd for 
North Dakota, where the prominent 
authority on Lithuanian literature 
will take over 
director of the 
sės department 
health director
counties when he reccived the pre
sent appointment . . Incidentally, 
he is the “Jaunimas” book editor

the duties of stato 
Prevcntative Disea-
. . . Dr. Hill was 
of three Michigan

a trade 
devoted 
pointing 
gress made by a new professional
in the field . . . Frank’s work was 
awarded a 
by experts 
petition . • 
under the 
Shop” and 
on 35th .
quette Park stylist, 
place trophy in another hairstyling 
contest sponsored by the American 
Cosmeticians Association.

TRANSFER: Dr. George A Wil- 
trakis is v/inning so many promo- 
t’ons that it is indeed difficult to 
follow his spectacular career close- 
ly,...Dr. D- W. Morrow, acting statė 
vvclfare director, recently announ
ced YViltrakis’ appointment 
su.perintendency 
State hospital...

OPERA: The 
į revamped opera

prize and highly lauded 
in a recently held com- 
. The Bulaw salon goes 
name of “Unity Beauty 
is located in Bridgeport 
. . Jean Poczulp, Mar- 

won a first

of the

campaign 
company

v

to the
Peoria

student 
Norma, 

effervescent and thoughts of winter ( University in Carbondale, Illinois, 
are štili far behind. Memory is here She is majoring in zoology and on 

intends
are štili far behind. Memory is here She is majoring in zoology 
in the making and the s-ecular today completing her course there 
becomes the ecclesiastical as of to- to continue her studies in medicine _ _ . t \

conscientously at the Washington University in St.morrow. We have 
congregatedd these many durations 
in effort of construction tovvards the 
ultimate of unison. Th-e diseordant 
tones that persisted when we had 
embarked are no longer there, in- 
stead the master.piece reposes in 
the calm beauty of its existence and 
shall give vent on the 24th day of 
November as “Pirates of Penzance”, 
at the now famous hall that goes 
by name Sokol.

— x —

Here we found tables spread, a 
meal, which was welcomc indeęd, 
awaiting us. Then the speecheš anc 
presentations, followed by some 
dancing, and then to the various 
homes at which we were quartered 
and so to bed.'

Sunday morning—Rehearsal, to 
which many of the members fer- 
vently wished they didn’t have to 
go. Following rehearsal, one hour 
was allowed for dinner and back 
to work again. . . A resounding. ap- 
plause, and again another more 
than successful performance of 
Blossom Time”- Ali in Detroit ag-

Louis where, she is assured, she 
w.ill reccive anothei’ scholarship.

We are told Algird Rudis is con- 
tinuing his steady progress in stu
dies at the Chicago Art Institute- 
We vvill soon have ’an opportunity 
to see some examples of his art 
work when new posters announcing 

1 our coming comedy pres-entation of reed that no one had ever matehed 
, “Teta iš Amerikos” will be distri- such a performance- Incidentally, _  . M 1- _ 1 J _ j • i i 
buted.
WHO’S WH0

We have already gathered much, . and now weifcad better cla- sented

“Pirmyn” had to compete with a 
professional group ,who had’ pre- 

Blossom Time” the ^ntire
būt not quite to the fullest, what rify some confusion befvveęn Al- week in th-e Wilson Theatre Many 
shall be memoirs on th-e morrow.' g”’d Rudis and A^ird' Rulis. Al- Detroiters had gone. to see jt m or- 
The show awaits in eager anticipa-: Strd Rudis is our Scholarship a- der to compare Pirmyn s perfor- 
tion of that great day when the wardce> and an art'student. Algird mance to the professional. Ali agreed 
combines of chorus and 'music shall Rulis is a member. of long standing— that , Pirmyn^ equall-^d P™fes- 
enlist in congruous effort to make and definitely a cheįmical engineer.
it an incident and day well worth1 For two years as/ ^esident of the they liked 
remembering- Tomorrow shall too1 Lithuanian University Club, Algird'

Dr. VValter Yovaish

J

Other jobs available include in- 
structors for the air corps technical 
school at Rantoul, III., $3,800 a year; 
marine engineers, $3,800; radio mo- 
nitoring officers, $3,200; principai 
tool and gauge designers, $2,300; 
inspectors of signal corps equip- 
ment, $2,600, and senior proeure- 
ment officers, $2,600.

The commission also announced 
openings for superintendents and 
foremen for the metai furniture 
factories in the federal penitentia- 
riaes at Lewisburg. Pa., and Milan, 
Mich. The positions pay $2,000 to 
$4,600 a year.

Draftees Can 
Take Guitars, 
Būt No Pianos!

sional performance and many said 
Pirmyn’s” finale better.

A supper and then again on our 
soon encroach upon us, būt the1 Rulis Suided the organization to way. Rain all night long, the bus on 
beautiful today štili lingers and we!^e realization of one of its aims—* Strike again, another bus from C.hi- 
should live it together on the 24th.1 ^-he įnauguration of the annual cago, and late Monday morning a 
We, dressed in the finery of a fine' scholarship award. These two years tired būt satisfied group was back 
accomplishment, and you, copious'saw membership double and the in Chicago. 
in your praise and personality that activities go metropolitam 
shall gladden hearts simply becausė 
you are there. E. G.

is well known in Rockford 
he had been in practice 
becoming district surgeon

“Pirmyn” Scores
In Detroit
Again Gavo Successful Performance 

of “Blossom Time”

DETROIT, Mich. — To the ac- 
companiment of tumultous applaiise 
the “Pirmyn” chorus of Chicago 
gavę us a remarkable performance 
of Sigmund Romberg’s 
Time”, 
Finnish

“Blossom 
on Nov. 10, at the Detroit 
Hali-

eagerly anticipated advent 
with their presenta-

of the 
is suc- 

ceeding in its aim to interest more 
Chicagoans in opera for the love 
of better music itself and not for 
the opportunities it offers for osten- 
tatious display . . . Many more 
Lithuanians are attending opera 
this season than in the past • . . 
These regulars will be pleased to 
know that Helen 
duled for Severai 
season . . . The 
“blind date” for 

November

Bartush is sche- 
better roles this 
LUC picked a 

an opera party, 
seleeting November 23 without 
knowing what would be presented... 
Advertising schedules received yes- 
terday reveal they will hear Grace 
Moore in “Three Kings”! Lucky 
picking!

Rowdy Chicago Of 
1860 Had A Zeal 
For The Cultural

We all wish to express our thanks
Algird holds a Bachelor’s Degree'and sinCere gratitude to those De- 

in Chemical Engineering from Ar-'troiters who made our stay such a 
mour Institute 
employed in the 
ties Service Oil 
mour Institute _____ , -—o-__
hopes to complete his master’s the-’ciajm to have had quite a time 
sis, “Reduction of Nitrobenzene to of įt On their way home Monday. 
Aniline While in Circulation”, by .They seem to have hit the full 
opring. In his 
play-acting the leading role in
ta iš Amerikos”, officiates as chair- (roofs carried away, their car was 

spun around likę a top numerous 
chicken’s floating through 

the air, and even dogs — which 
brought around the remark that 
they should have shot the dog and 
sent it to Hitler, now that he has 
legalized dog meat as food for nazis.

and is at .present .pleasant and never to be forgotten 
laboratories of Ci- one.
Co. Attending Ar-Į ; o__o

evenings, Algird j The Krisciunas’, Kazys’ and Onuks

“spare” time he is. fury of the storm that gripped the 
'Te-' middle west. They claim they saw

recovering 
expected

both 
wcek 
satis- 
to be

So many Lith

Oh, Susannah! The strumming of 
banjos and guitars may mingle 
with the military notes of bugles 
in training camps for draftees if the 
boys abide by instructions passed 
down the line by Brig. Gen. Charles 
H. Bonesteel, commander of the 
6th Corps Area.

The general has asked the gover- 
nors of Illinois, Michigan and In- 

vvill strive to^d^na to *nR)rm l°cal draft boards 
of the New sucR music£d Instruments as„ 

farmer Ibanjoes and guitars are on the ap- 
f ts of thelproved Rst of Personal equipment. 

r Athletic goods, small photographs,
« -j __ įserviceable shoes, toilet articles,President, the other lead- ... , . , ,,_ , , shirts, underwear, socks, handker-Dealers, and also the rank ... , . , ’ ’ __
oi workers and fannere ch‘efs a"d,,towels are O K.
keenly alert to keep Big Any, fellow , saU^t to
from stealing behind doors smuggIeK a" automobUe’ flrear“s' * 

'.piano, books, magazmes, a trunk 
or large pieture of his giri friend

The 
of “Pirmyn 
tion lived up to all that Detroit 
had heard and expected. Not one in 
the vast audience at the Finnish 
Hall came away from the perfor
mance. feeling that all of the ad- 
vance publicity was not true.

Many of Dailės chorus members 
as well as their director, A. P. 
Kvederas, are more than ever deter- 
mined to put an added' effort into 
their own presentations from now 
on. All agreed that nothing likę 
that had ever before been present
ed in Detroit. As an added side- 
light, the stagehands at Finnish 
Hall, all Finns, were unanimous in 
saying that since the Hall hdd been 
put up, this was the first time it 
had s-een anything .to mateh this 
.performance of “Blossom Time”.

The cast, probablythe most even- 
ly balanced in “Pirmyn’s” history, 
gavę a very good 
selves.

account of them-

performance 
was the fourth 

musical play by 
season. That is an

ofThe Detroit 
r_____ __ __  _____  “Blossom Time”

into reception centers will be out stąging of this
r » runDTK tof luck> baggage is the “Pirmyn” in one---------  -------
U. Gtiunua [tūle, and any draftee arriving with accomplishment probably uneąualled

that no provięion'in Lithuanian'chorai work, and a 
has been made for its transportation challenge to “Pirmyn” not to re- 
or storage. lapse into dangerous mediocrity in

PIRATES OF PENZANCE” 
AT SOKOL HALL, 

SUNDAY, 4:30 P. M. .

man of the Youth Committee of the 
Chicago Lithuanian Society, and in times, 
breathing spells pieks up his fiddle 
for an hour or ,two. Quite a ,pre- 
occupied man, we would say-

And that, folks is our WHO’S 
WHO prevue for this week. 
NOTĖS OF INTEREST

Do you likę opera? If so, join us 
this Saturday, November 23, 7:45 
P. M., in the lobby of thė Civic 
Opera House. As this artiele goeS 
to press, we have been unable to 
leafn which opera will be presented 
since it is a policy of the Opera 
House to announce their .produetion 
only a week in advance. However, 
if you pick up tonite’s paper you 
will find the billing 
find out 
want to 
Blanche 
seats of 
nite for 
seats.

there. Then 
how many of your friends 
come along and ęall Sec’y 
Stann to reėerve so many 
1.10. Be sūre to call to- 
an early bid to the best

—Wenetta

Boyš Predominate 
Among 43,113,147 
Births in U. S.

I doubt whether Fran Mat.ekunas 
will ever forgive J. Tarnas and A 
Casper-- It seems that after the ban- 
quet, a coūple of “Punchy’s” malė 
friends took Frannie out to show 
her Detroit. It seems she pulled in 
when the cocks began to crov/.. The 
two gentlemen, bearing rehearsal in 
mind,; insisted she get up, and final- 
ly helped her out of bed, this after 
only a few hours slee.p. She got to 
rehearsal c-n time, anyway.

.. . Dr. Walter Yovaish lašt week 
assumed the duties of health de
partment chief at the Chanute 
Field air base . . The youthful
doctor 
where 
before
of th-e CCC in Upper Pcninsul^» 
Michigan...

RECUPERATING: Joe Vespender 
and Waller Savickas, who 
submitted to operations lašt 
are reported to be 
factorilly and are 
sent home soon .

KNICKKNACKS:
doctors are receiving draft board 
appointments that it is quite pos- 
sible few of them will be available 
for siek calls in the near future . •. 
The most recent appointees are 
doctors Winskunas, LeVan, Nares 
and Rush . . . Anthony Sanowski, 
the prominent water polo star, has 
purchased a restaurant at Cravvford 
and Roosevelt . . . His brother- 
in-law, a Greek and therefore a 
very good chef, is teaching him 
the ropes . . . Ernes1 Dulinskas and 
Eestclle Klapatauskas took the fatal 
stop yesterday afternonn ... Vy
tautas Beliajus was the best man, 

sang 
her

in Dr. Pierce’s second vo- 
“A History”., of Chicago:

Vic Bender is more surprising 
everyday. This time he had a seat 
reserved for him sėt aside in the 
section—“Reserved for Pirmyn 
thers only”.

mo-

Mr.
Zu-

72

Following the performance, 
Stephens, Vic Bender and Joe 
kas left for Cleveland to wish 
Niek Wilkelis, \a strong “Pirmyn” 
booster who has been seriously iii. 
a speedy čecovery. On behalf oi 
the chorus they presented him with 
flowers and a beautiful gift. The 
whole chorus as one. wįshes to see 
Niek up and about real soon.

Mrs. Genevieve Giedraitis 
during the ceremony while 
little daughter acted as flower 
giri . . . Naujos Gadynės presents 
“Pirates of Penzance” at the Šoko! 
hall this Sunday . . . Hope to meet 
all of you there ... Speaking of af- 
fairs, it will not be beside the 
point to let you know that “Jau
nimas” is sponsoring an old fash- 
ioned Christmas party, dancing, 
carol singing, grab bag, mistletoe, 
ete, at thė Darius Girėnas hall on 
Christmas Day . . . Plan to attend 
that too!

BIBS AND TUCKERS: Vladas 
Jurgelionis proudly announces 
birth of Cynthia Marie at the 
dianapolis Methodist hospital 
November 13 •. . . Vai is the
of the late Maria Jurgelionis, 
founder of the Women’s ,Page Jn 
“Naujienos”, whose tragic death 
a year ago grieved thousands . • . 
He is art editor for the “Hardware 
Rėtailer”, a trade magazine, and 
i'esides in Indianapolis with his 
wife, Thelma...

STYLIST: Frank Bulaw, who left 
the automobile business in favor 
of a career in hair-styling, seems 
to have made a wise change . . . 
Half a .page of a recent issue of

the 
In- 
on 

son

In the years 1915 thru 1938, 
sets 'of ąuadrųplets, 5,005 sets of 
triplets, and 500,175 sets of twins 
were born in the United States, the 
census tbureau reported recently- 
Malęs predominatęd a,rpong the
quadruplets and twįh?s, b?ųt |n the1 
case of the triplets, thę revęrse was , A bit of belated news. A group 
true. In the 24 years, 44,113,147 chorus members and friends of 
bąbies were born in. th,e ęountry, ’ Mrs' Miller helped her celebrate 
of whjch 22,656,861 węre boys and\her birthd.ay at a party on Nov. 3.

Though the pioneer city of Chi
cago was a rowdy, brawling, baby 
metropolis in 1860, it was already 
busy with the pursuit of culture, 
according to a new study by Dr. 
Bessie Pierce, University of Chicago 
historian.

Packing and steel were becom
ing titanic Industries. The city had 
just vzatched an Illinois backvvoods 
upstart named Lincoln take the 
Presidential nomination from under 
the nosc of staid and dignified 
eastern party leaders. Through it 
all Chicago pursued cultural and 
educational matters with a paradox- 
ical zeal, Dr. Pierce indicates-

Two institutioną of civil war days, 
forerunners of the University of 
Chicago. were important in the in- 
tellectual growth of the city. They 
are cited 
lume of
1848-1871”.

The organizations are the for- 
mer Rush Medical College, now af- 
filiated with the University as the 
Rush Graduate School of Medicine, 
and the Dearborn Tower observato- 
ry of the Old University of Chica
go. Both were among groups which 
gavę proof “that in some realms of 
knovvledge Chicago was marching 
as though with seven league boots”, 
according to Dr. Pierce’s history.

Rush Medical College, now Rush 
Graduate School of Medicine, was 
one of the oldest educational insti 
tutions in the Northwest. Its char- 
ter, granted in February, 1837, was 
the second issued by the Illinois le- 
gislature. if ‘’fĮ

The Dearborn Tower observatory 
and the Old University of Chicago 
have long since died. The observa
tory, which in 1863 claimed the lar- 
gest telescope which had been pro- 
duced up to that time, is replaced 
by the 40 inch refracting telescope, 
the largest of its kind in the world, 
at the University’s Williams Bay 
Yerkes observatory. The “University 
of Chicago” name, taken from the 
financial ruins of the old university 
with the organization of the new in 
1891, has gone on to reach the front 
rank of American educational insti- 
tutions in the first 50 years of its 
new existance-

The original Dearborn Tower ob
servatory instrument was donated 
by the one year old Chicago Astro- 
nomical Society in 1863. To house 
it, J. Young Scammon, .prominent 

banker, built the 
Dearborn

early Chicago 
thirty thoysand dollar
Tower, observatory, christened for
his wife’s maiden uąme....21,456,^86 were giris

U
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Rengs Paskaitas, 
Naudos St. Šimkaus 
Parašytas Mišias
IŠ “Amerikos Katalikę Bažny

čios” Sinodo Konferencijos

ir žiemos sezone, teikti paskai
tų su dainę ir muzikos progra-1 
m a. Mokykla ir paskaitos bus 
laikomos bažnyčios. patalpose, 
814 West 33rd Si., Chicago, 111. 
šio nutarimo laikysis parapijos 
ir grupės bei organizacijos ir 
kitose kolonijose.

Kun. E. R. Maskaliunas.

Suvalkiečiai Turi 
Veiklų Būrį 
Jaunuolių

IVAIRE NYBĖS| f fl 1IIL111 t UI*u

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

Š. m. spalių mėnesio- 26 ir 27 
dienų čia vyko “Amerikos Ka
talikų Bažnyčios”, antroji Sino
do konferencija. Atidaryta iš
kilmingomis apeigomis, kurioms 
vadovavo vyskupas Piscitelli. 
Pamokslus sakė arkivyskupas 
Geniotis ir vysk. Marchenna.

Spalių m. 26 d., lygiai 12 vai. 
pietų, Sinodo konferenciją for
maliai atidarė arkivyskupas Ge
niotis. IŠ svarbesnių įvykių mi
nėti šie: Ilgametis Sinodo sekre
torius — kun. Jonas V. Liūtas, 
buvo pakeltas, vienbalsiai Sino
do konferencijos išrinktas, sep- 
tintadienį, spalių 27 d.r šv. Jo
no koplyčioj įšventintas ir pa
skirtas vietos ir užsienių misi
jų vedimo ir tvarkymo vysku
pu. Kun. E. R. Maskeil (Maska- 
tiunas) pakeltas arkivyskupijos 
ir šv. Jono Apaštalo Seminari
jos dekanu su praloto laipsniu.

Sinodo Viršininkai

SPORTAS
BANDYS NET DU PARISTI
Ruffy Silverstem šį vakarą 

White City arenoje bandys pa- 
eDini.paristi Dizzy Davis ir Ru
dy Kay.

Be to, bus kelios poros ir ki- 
ristikų.lų

■
KRAUSER PRIEŠ 

SILVERSTEIN
risis

Į Vykdomąją Sinodo Tarybą 
išrinkti pirm, ir ižd.—arkivy
skupas Genutis, jo pagelbmin- 
ku (auxiliary>, vietoje mirusio- 
vysk. Davis, išrinktas—vysk- 
Marchenna, kancleriu — vysk.. 
Piscitelli, Sinodo sekretorium ir 
bažnyčios leidinių vyriausiu re
daktorium — vysk. Liūtas, Re
gistratorium ir statistikų — 
kun. A. G. Dorinąs.

Sinodo konferencija vienbal
siai užgyrč, visose lietuvių žy
mesnėse šventėse, minėjimuose 
ir kitose žymiose katalikų šven
tėse vartoti prof. St. Šimkaus 
kompanotas mišias, o septinta- 
dieniais giedoti kun. Strazdelio- 
— “Pulkim^ ant kelių”.

Nutarta šeštadienio rytais 
vesti ir stropiai palaikyti lie
tuvių kalbos, literatūros ir is
torijos mokyklą jaunuoliams, o 
septintadieniais po piet, rudens

Penktadieny Coliseume
Kari Krauser su SilversteiiL 
Krauser yra. vienai geriausių 
ristikų tarp lenkų. Ruffy Sil- 
verstein kaipo profesionalis ris- 
tikas ritasi jau trys metai ir 
nė vienų ristynių nėra pralai
mėjęs.

Be to, risis japonas Shikmai 
ir keli kiti ristikai. RistynėsJ 
įvyks lapkričio 22 d.

šauniai Išpildė Visą Draugijos 
Vakaro Programą

Suvalkiečių Draugijos naujai 
suorganizuotas choras surengė 
savo vakarą Lapkričio 3 d., 
\Marąuette salėj ir jis pavyko 
visaip atžvilgiais.

Nors lą dieną Chieagoj tarp 
lietuvių buvo daug įvairių pa
rengimų, ir dauguma nusiskun
dė, kad mažai publikos apsilan
kyta, suvalkiečiai turėjo pilnu
tėlę salę ir atrodo, kad visai 
gražaus pelno atliks.

Vakaro programą pildė cho
ras ir įvairus talentingi jaunuo
liai. Iš dalyvavusių reikia su 
dideliu pagyrimu paminėti Bi- 
.rutė ir Vytautas Gotautai, Rū
ta Rudis, Algirdas Svirinicka^, 
J. Nadviras, A. Valukas, sesu
tes Rustik, A.. Vinskis ir J. Mi
sevičius. Programos prirengimė 
daug darbo įdėjo choro moky
toja Genovaitė Zelniutė.

Rengimo komisiją sudarė A. 
Gotautienė, M. Milunienė, E. 

:Bennett, O. Svirmickiene ir Ge
novaitė Zelniutė.

Koks likimas ištiko 1863 
m. sukilimo vadus.

186D metais sukilėlių tarpe 
nebuvo vienybės. Vieni, dva
rininkai, kovojo, galvodami at
statyti didžiąją Lenkiją, o ki
ti, smidkieji bajorai ir valstie
čiai, norėjo misikratyti ne tik 
rusų, bet ir dvarininkų vald
žiai Pirmąja mintimi vadovau
jantis, sukilimas buvo vykdfy 

t i* • * *
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BOSE 
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MARCINAUSKlENft 
tėvais Zalumskaitė 
4402 Su. VTood St.

Persiskyrė sa šiuo pasauliu 
lapkr. 14 d., 3:00 vai. popiet, 
H>40 m., sulaukus pusės ami, 
gimus Liet, Krekenavos par., 
Panevėžio apskr., Ičiunų km- 
Amevikol išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nubudime 
stinų William, marčią Stanis
lavu dukterį Valentiną, žen
tą Evald Geschwindt, brolį 
Petrą Žalumskį švogerką O- 
ną ir Jų šeimą; 2; pusbrolius 
Petrą ir Joną žalumskius, pus
seserę Francišką Karklfenę ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Liet—brolį Antaną 
ir jo šeimą ir kitas gimines ir 
draugus.

Priklausė, prie Ch. Lietuvių 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S- Hermi- 
tage Avė, Laidotuvės įvyks 
pirmad.r lapkričio 18 d, 1:30 
vai. dieną. Iš koplyčios bus 
nulydėta į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Rose Marcinaus- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutekti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Sūnūs, Duktė, Marti, žentas, 

Brolis ir
Laid. Direkt J. F. Eudeikis, 

Tei. YARDS 1741..

Giminės*

LU V UI|\| U Visas Pasaulio 
Dalis

Gėlės Vestuvėms, Bankietams

3316 So. Halsted. Street
TeL YARDS 730?

M
 Gėlės. Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS 

4180 ArcherAyenue 
Phone LAFAYETTE 5800

Diena Iš Dienos
J

Šiandien Laidoja 
Veronikų Neveraitę

Wisconsiniečiai
Svečiai Chieagoj

Dalyvavo Dukters Vestuvėse
Mrs. Pauline Jucius ir Ray- 

mondas Kliauga iš Owen„ Wis., 
ir p-lė Stella Sereika iš Med- 
ford, neseniai buvo atvykę į 
Chicagą ir dalyvavo Mrs. Ju
cius dukters Claros vestuvėse.

Ji ištekėjo West Pullmane,,

Šiandien 8 vai. ryto iš Rad- 
žiaus koplyčios, 668 W. 18th 
St., Veronikos Neveraitės ku
inas bus. atlydėtas į Diev©' Ap- 
veizdos bažnyčią kamp. 18-tos 
ir Union gat. Po gedulingų pa
maldų bažnyčioje, velione bus 
palaidota "šv. Kazimiero kapi
nėse.

A.a. V. Ne'verąitė gyveno ad- 
rseu 102’7 So. Damen avė. Bu
vo kilusi iš Naujikų km., Biržų 
apskričio

• f ■

l joj, už Povilo^ A. Luką,
Jų vestuvių eisenoje dalyva

vo Lillian Yucius, Vera Seott, 
Lorraine Kuipelis, Stella Serei
ka, Sue Lauritan, ir pajauniai 
Zenny Lukas, John Hansen, 
Victor Palonis ir Martin Pads.

Besisvečiuodami Chieagoj sve- 
ėiai-wisconsiniečiai aplankė sa
vo senus prietelius bei gimi
nes, jų tarpe pp;. P. Kubilius,, 
Kuipelius, Wugaliu.s ir 
kus.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Anthony Stasiuhss 29, 

ten Damaska, 22
Theodore Bagdonas^

Anna Kinas, 29
Atex Zalesky, 22, su 

nette Gapšis, 22
Stanley Wise, 25, su

Zeka?, 32
Adam Adamaitis, 52, su Evan- 

thia Azemis, 43
Mkhael

York, N. Y.),
Klimas, 31

William Ciri 
rus, 24

i

Pauli-

su

32, su

Antoi-

Agnės

McGowan.
32, sir Mildred

Reikalauja
Perskiru

Harriet žilis
lis

Dorothy Zobd nuo Joseph
Zobel >

(New

26, su Ann Ku-

nuo Charles ži

Moterų Draugija 
Pagerbs Savo 
Ilgametes Nares
Kai Kurios Priklauso 33 Metus

BRIDGEPORT. — Lietuvių 
Moterų Apšvietos Draugija ren
gia savo vakarą sekmadienį, 
Lapkričio 2*4 d., Marąuette sa
lėj, prie 69-tos ir So. Westerų 
Avė. šiame parengime bus ap
dovanotos tos nares, kurios pri
klauso prie draugijos 10 metų 
ar daugiau. Yra dar tokių na
rių, kurios priklauso nuo pat 
susitverimo prieš 33 metus.

Šiam vakare taip pat bus pri
imamos naujos narės BE ĮSTO
JIMO mokesčio.

'■ Draugijos pirmininkė yra M. 
Schullz, o sekretoriaus parei
gas eina Z. Puniškiene.

Brighton Parko
Jaunuoliai Dirba

Rengia Vakarą Gruodžio 8

Gavo
Perskiras

Mildred SabaTus nuo Walter 
SabfiHus

Gimimai
Chieagoj

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

MARASINSkAS, Lawrence, 
9960 Vinėennes Avenue, gimė 
lapkričio 
len.

mąs Lenkijdį, Lietuvoje vyra
vo antroji nuomonL So pir- 
niaisiai* rusai baigė reikalus 
gana greitai, bet ant jieji nepa
sidavė ilgokai Tai atsitiko dėl 
to, kad musų krašto sukilėlių 
eilės buvo stipresnes, ir ėjo 
kovoti, skatinamos vilčių, jog 
laukia laisve ir žemė?

Is pradžių sukilimui vado
vavo dvarininkų komitetas, 
kuris pakriko. Po to vadovavi
mą pasiėmė Kostas Kalinaus
kas, priklausęs antrąjai gru
pei ir galvojęs apie nepriklau
somos Lietuvos atstatymą. Jis 
į darbą kibo su didele energi
ja, bet neturėdamas lėšų ir 
dar lenkų trukdomas, nieko 
neįstengė padaryti.

Vieno suimto .sukilėlio iš
duotas, jis pateko rusams į 
nagus ir buvo karo lauko teis
mo pasmerktas sušaudyti. Mu
ravjovas tačiau bausmę pakei
tė, įsakydamas jį pakarti. 
Bausme buvo įvykdyta Vilnių- 
j e 1864’ m. kovo 10 d.

Kalinauskas lietuviams 
kiteliams vadovauti buvo pas- 
kyręs Zigmantą Sierakauskj, 
rusu armijos karininką, perė
jusį į sukilėlių pusę pačiomis 
pirmomis diėnomis. Sierakaus- 
kis buvo sudaręs karo planą 
ir jį sėkmingai vykdė, bet mū
šyje prie: Gudiškio buvo sužei
stas, nebeįstengė sekti savo ka
riuomenės veiksmų ir čia žlu
go. Netekusi vado, kariuomenė 
pakriko, o jis pats pateko ru
sams, kurie jį Muravjovo įsa
kymu pakorę’ Vilniuje 1861 m. 
birželio 15 d,

Sierakauskiui patekus ru
sams, sukilėlių ginkluotoms jė
goms pradėjo vadovauti kuni
gas Antanas Mackevičius, ank
sčiau stovėjęs žemaičių suki-

su

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS 
KULTŪROS 
1940 METAMS: 

; nas Jankus,
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt—B. Vaitekūnas. 5211 South 
Kildarė Avė.; Finansų rašt. — 
Stella ^Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3310 W. 63rd St; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M, Danties 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.»—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai Įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W.. 43rd St

IR 
KLUBO VALDYBA 

Pirmininkas Jo- 
1118 E. 65th St.;

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta —

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

dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje. CLASSIFIED ADS.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: J*oe Balchunas,^—Pirm., 3200 

Sek Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb^ 3347 S. Litua- 

; nica Avė., A. Kaulakis —Nut.
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas-

i per—-Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z- Grigonis,.—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J.

j Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
į Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
• Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 

3133 So. Halsted St, TeL Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S, Halsted .St. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

s'

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

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

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

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

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:}- J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė.. Cicero 
5395; F. Mikliunas —Fin. rašt.

4917 Komensky 
F. Margevičia, 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šerpi- 
tis-—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T, Janulis—-Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas^—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia; Auguštinas, Subaitis; K-Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

Avė., Laf. 5211
- Kontr. rašt.,

puldinėti. Buvo jau aišku, 
sukilėliai gyveno paskuti- 
dienas. Tačiau Mackevi- 
dar nenorėjo nuleisti ran- 
Matydamas sunkią būklę,

PERSONAL
 Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAI
IEŠKAU BROLIO, FranciŠkaus 

Simonaičio. Yra laiškas ir asmeniš
ki pranešimai. Ona Simonaitytė- 
Balsienė.

IEŠKAU DĖDĖS, Jono Banio. Yra 
laiškas sa svarbiais pranešimais. 
Elena Narušytė.

IEŠKAU GIMINAIČIO, Alex 
Stremickio, su asmeniškais prane
šimais. Jonas Krev.

IEŠKAU PARAPIJONKOS, Bro
nės Valikonytės-Dejokienės. Yra 
pranešimų iš Pietų Amerikos.

Atsišaukite .pas John Barauskas, 
6955 So. Talman Avė., REPublic 
1931-

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA ARBA MOTERIS 
abelnam namų darbui. Gyvenimas 
vietoj, reikia virti. $7. Longbeach 
3924. <

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS: 

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

Union 
rast., 
Mali- 
South

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS GERAS bučeris. 
Atsišaukite tuojaus. 4928 West 14 
St., Cicero.

PAIEŠKAU SENYVO VYRO pa
dėt dirbti- ant farmos. Atsišaukite 
šiuo antrašu: George Shestokas, 
Scottville, Mich-

REIKALINGAS SENYVAS vyras 
dirbti ant farmos pastoviai. Kreip
kitės po 5 vai. vak. M. S., 5946 So. 
Justine St., HEMlock 8506.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

II2 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

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

Rašt, 2902 W. Pershing Rd.; P. 
Montvidas— Kontrol. rašt., 4005 
So. Artesian avė.;. K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.;

- Helen Gramantienė — 
4535 So. Rockwell st. 
Dundulis

« Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas,. 4258 S. Western avė.; J. Je- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, L vak popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki' 45 metų amžiaus.

Kasierius, 
Dr. T. 

Dr.-kvotėjas, 4157

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

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

‘ cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133
So. Halsted St.

Pagelb
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui

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

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

Napoleon

PARDUOSIU 6 LOTUS ant West 
33rd Place ir So. *Wood St. ir 3 
lotai ant 34 ir Wood st. Gatvės, 
taksai ir assesmentai 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.

GERI IR PIGUS storas ir 3 fia
lai, muro namas, Marąuette Parke. 
Biznį galima užimti tuojaus.

Cottage, nauja 6 kamb. muro re
zidencija gražioj vietoj Marąuette 
Parke. Savininkai parduoda už pri
einamą kainą. Rašykit ar matykit 
įgaliotinį JOSEPH VILIMAS CO., 
6753 So. Rockvvell St Hemlock 
2323.

F1NANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

Brighton Parko Jaunuolių 
draugijėlo rengiasi prie savo 
vakaro, kuris įvyks Gruodžio 
8 d., Marąuette salėj. Draugi
jėlei vadovauja ir jaunuolius 
mokina dainų, muzikos bei šo
kių nenuilstamoji A. Zabukic- 
aė.

Jei yra jaunuolių, kurie nori 
tapti draugijos nariais ir kar
tu veikti tai prašomi atsilanky
ti j repėticyas. Jos vyksta kiek
vieną trečiadienį, 4 vai. p.p., 
HoUywood salėj, ant 43-čios 
gatvės ties Westem Avė.

Dabar prie draugijos yra su- 
sitvėrusi balalaikų orkestrą ir 
laiko pamokas kiekvieną penk
tadienį Kiaunių namuose. Mo
kytoju yra Budris.

’ A, M-ive.

giau partizanišką karą, mėty- 
damassis iš vieno apskrities į 
kitą.. Nesulaukiant ginklų, su
kilėliai enic krikti, o čia ir 
rusai pradėjo žymiomis jėgo
mis 
kad 
nes 
čhis 
kų'
jis pats ryžosi vykti į užsienį 
ir pažiūrėti dėl ko iš ten neat
eina nei vienas ginklų trans
portas. O be to, reikėjo išaiš
kinti dar kitus reikalus. Bet 
užsienio jis nebepasiekė—visai 
netikėtai rušųTiuvo sugautas ir 
pakartas Kaune 1864 m. gruo
džio 16 d. Su jo mirtimi žlugo 
paskutines sukilėlių viltys.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

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

Kiek palikuonių gali 
turėti triušis? '

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

Triušiai pradeda veistis, su
laukę šešių mėnesių amž’aus; 
vieneriais metais jie veda ma
žiukus kelis /kartus, kiekvieną 
kartą po- penkis ligi dešimt vai
kų. Triušių veisle, kaip mato
me, gali plisti labai greitai. Au
stralijoje ir Jungtinėse Valsty
bėse (kai kuriose vietose), kur 
tiemą gyviams yra palankios 
vfcMfe sąlygos, per keletą metų 
jfę tafp paphto,' kad ūkininkai 
nebežino, kaip nuo jų gintis. 
Mokslhiitrkaf apskaičiuoja, kad 
viena triušių pora, gerose są
lygose, per tris metus gah pri- 
perėtf 13,7W,0(K) triušių'! žiho- 
nijos laimė, kad triušiai turi 
daitg priešų, kitaip — žmogus 
ilchiržtty sau vietos žemėje!

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

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

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

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

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

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais. 
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

Maršalka,

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir ĮtžHsai 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. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S, Western Avė., Chi
cago. I1L Phone Republic 6051.

SUSIRINKIMAI

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

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 513 W. 8Ist St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz- 
nia- Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
dais Raila, 6801 So. artesian Avė. 
tęl. Hemlock $370. Susirinkimai 
įvykšta kas mėnesio pirmą tre^ 
(Padienį, Holfywood svet.,, 2417 
W. 43 r d S t. Tel. Virgin i a. 9780.
Čhoi‘o pamokotf' yra kas penkta-1

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

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

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

—Geo? Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut raišt. —Walter Pankauskas, 
549 West I8th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St; Fin. rast—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.: Kasos glob. —Juozas 
Kikas. 644 W. 18th St, ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

PRAKALBOS
L. D. DRAUGIJOS 4 kumpos ir 

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

D. L. K. VYTAUTO DR-JA lai
kys mėn. susirinkimąkys mėn. susirinkimą antradienį, 
lapkričio 19, 7:30 vai- vak. Chic. 
Lietuvių Auditorijoje. Yra svarbių 
klausimų svarstymui. Taipgi išgir
site raportą iš atsibuvusio sukaktu
vių baliaus. Kurie nariai esat pa
silikę mokestrmi būtinai pasirūpin
kite apsimokėti. —P. K. Sekr.

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

Grakauskas, 3939 N. Christfana 
Avė., tek Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike ČepuWvičius. 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tek Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 

, Pierce Avė.; Maršalka— Anton
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

Garsinkites “N-nose4, tėvai: Cyril ir He



SUĖMĖ LIETUVI PIKTADARį STASĮ RA 
VALIAUSKĄ, IR KETURIS KITUS .. . . i—

Buvo Nariai “Penktadienio” Plėšikų 
Gaujos

Jrtl.Į , .................................  , ,,, , -....Lawndale dislrikte šeštadie
nį po pict policijos skvadkaris 
suėmė 26 metų lietuvį piktada
rį, Stanley Kavaliauskų. Jo 
arešto rezultate dabar už gro
tų yra dar keturi kiti piktada
riai, kurie, su Kavalialisku, su* 
darė taip padinamų “Penkta^ 
dienio” plėšikų gaują.

Jie yra:
28 metų Joseph Naduornick, 

2424 South Troy street; ’
Paul Bellingere, 31, nuo 1332

Karo Laivynas 
Priims 17 Metų 
Jaunuolius

Jungtinių Valstijų Karo lai
vynas paskelbė, kad ateityje 
priims tarnybai jaunuolius n3 

Inuo 18-kos, bet 17-kos metų 
25 metų Joseph Kodadek,'amžiaus. Amžiaus sumažinimo 

2360 South Sacramento avė., ir 'svarbiausia priežastis tame, 
31 metų Albert Viekers,3^3^ įvedus privalomą karo 

Ogden avenue.

v
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NAUJIENOS, Ehieago, UI.

Truksta Rekrutų

S*

buvo 
nuo

“Pirma Pažintis

I tarnybą armijoje, smarkiai su- 
't44riX<Un Inim’HA L’lzfll.
čills.

Nepilnamečiai, kaip ir pir
miau, bus priimami laivyno 
tarnybai tiktai su pilnu tėvų 
sutikimu.

Laivyno

Kavaliauskas gyvena adresu. ulažėjo laivyno rekrutų skan 
2101 Millard avenue.

Visi keturi buvo suimti prie
79lh ir Newland avenue-

Papildė 250 Plėsimu.
1

Jie prisipažino policijai, kad! Laivyno kvota Chicagoje 
paskutinių dviejų metų bėgyje lapkričiui yra 600, bet rekrutų 
jie padarė apie 250 apiplėši- kolkas atsirado tiktai 350. Am
inų, daugiausia alinėse. Grobio įjų sumažinus tikimasi paliku-

850.000, daugiausiai pinigais, vimo stotis yra Chicagos pašto 
brangenybėmis ir kailiniai rūmuose.
paltais.

Priruošė Naujas 
Kareivines

Į Naujokams
Ir Kavaliausko ir keturių ki

tų suimtųjų automobiliuose 
policija rado visą arsenalą 
amunicijos ir ginklų. Krūvą 
ginklų rado ir jų namuose, 
būtent, 10 revolverių, 8 šautu- Ceremonijos, O Po To Darbas 
vus, dvi dideles valizos pilnas’ -----------
kulkų, radio, kuris gali pagau-’ Vakar Fort Sheridane buvo 
ti policijos departamento sig- baigtos kelios naujos kareivi- 
nahis, ir pasivogtą federalio nes, kuriose bus apgyvendinti 
maršalo ženklą.
Kodėl Pasirinko Penktadienį

Jie kaip ir girdamies ‘savo i f 
išmintingumu aiškino, kad pfe- pertuos tarnybai apie 8 yalan- 
šinius darė tiktai vieną dieną dą šįryt, o kitas būrys rapor- 
savaitėje. Operuodami “nepil- tuos antradienį. Tame antrame 
nu laiku,” jie tikėjosi suma
žinti arešto šansus. Plėšimams 
pasirinko penktadienį, nes dir
btuvės tą dieną daugiausiai 
moka algas, ir vakarais alinės 
paprastai būna pilnos žmonių, 
atėjusių savo čekius iškeisti.

Kreditą už gaujos areštą po
licijos departamentas atiduoda 
poličistams serž. Timothy O’- 
Connor ir Joseph Logsdon su 
Emiliu Sedlack. Jie ieškojo 
piktadarių pėdsakų per kelis 
mėnesius, ir kai įrodymus 
rėjo rankoj, visus penkis 
čiupo.

laikinai pirmieji Chicagos 
naujokai, pašaukti į kariuome
nę pasiremiant drafto loterija.

Pirmas naujokų būrys ra-

kų sudaro lietuviai. Jų pavar
dės buvo paskelbtos šeštadie
nio “Naujienose”.

Kada Sauks Kitus Rekrutus
Naujos naujokų kliasos bus 

pašauktos štai kuriomis die
nomis:

W;
&5fr%W.

B
Pirmad., lapkričio 18, 1940

.*.r-x....................   Al, ■ —.

tu
su-

27)-tą—45 naujo

27-tą—(D naujo-

29- tą — 77-ni;
30- tą — 76.

■ 1 $£ m
iii

COVENTRY, Anglija. — Anglijos atdoihrtbilių pra
monės centras, kuris labai nukentėjo nuo načiu b.om- 
bonešių- .-/F;’ r:- •

Automobiliai
Užmušė šešis
Žmones

Svarbesni Šėlt 
Football Lošimų 
Rezultatai

Nelaimes Chicagos Dislrikte

Automobilių susikirtimuose 
ir kitokiose nelaimėse vakar ir 
užvakar Chięagoj ir< priėmiės- 
uiuose žuvo šeši žmonės, bū
tent: r ■.h.’

68, nuo 
0325 Wood street, daržiniii- 
<as Oak Forest prieglaudoje;

38 metų Eleanbr Cląybume, 
nuo 7232 Vincennes avenue;

31 metų Harriett G. Harris, 
528 Brompton Plače;

. ■ ■■ '/ /i ■ \ ‘■ ■/.• •

30 metų Donald ''Węigld, 
Nortlr Bishop v Street; 1 - 

' i ■ ’ • ;George Sebelinski,>. 30, nuo 
1857 Wėst 13th street,- ir j

John T. 1'<>ley, 29, nuo ! 1519 
Tinman avenuę, Evanšton. ;

24

M

Stambios Permainos 
Chicagos Policijos 
Nuovadose
Naujį kapitonai Town of Lake, 

Štockyards stotyse
Chicagos policijos komisio- 

nierius Allman padarė kelias 
stambias permainas .Chicagoą 
policijos nuovadose. Iš vidur- 
miesčio, 1-mo distrikto nuo
vados, iškėlė 28-is eilinius po- 
Ucistuš, leitenantus ir kaplto 
nūs, ir tiek pat naujų departa
mento tarnautojų atkė Č į vi-

Rezultate New City (Town 
of Bake) ir Skerdyklų, taipgi 
Kelios kitos nuovados, turi nau
jus viršininkus.

Kap. Crotty Tovvn of Lake
Į New City iš 1-mo distrikto 

buvo perkeltas kapitonas Pat

Lty į Štockyards nuovadą, o 
,;ap. Edward J. Kelly buvo pa
durtas iš Štockyards į vidur
iu iesčio nuovadą.

Burnside nuovados kap. NVil- 
liam H. Stapleton irgi 
perkeltas į v’durmiesčlo 
vados statistikos biurą.

Bet Begemano 
Negalima Perdaug 
Kaltinti

Fenger, Lindblom 
Los Už Chicagos 
Campionata
Pocius Pasižymėjo RoselandiC- 

eių Komandoje
Roselando Fenger mokyklos 

ir Southsidės Lindblom moki
nių mintys šią savaitę nebus 
pašvęstos pamokoms.

šeštadienį šitų dviejų mokyk
lų footballo komandos susitin
ka Soldiers Field lauke susikir
timui už Chicagos viešųjų mo
kyklų čampionatą, ir kas neži
no tų dviejų mokyklų, tas ne
žino koks svarbus įvykis jų 
gyvenime šis lošimas yra.

Fenger buvo pereitų metų 
čampionais ir tikisi titulą lai
mėti ir šįmet, bet ir Lindblom 
nėra snaudalių būrys.

Teisę lošti už čampionatą to 3 
dvi mokyklos gavo šeštadienį, 
supliekdamos Schurz ir Amund- 
sen mokyklų komandas. Fenger 
padare 52 punktus prieš Schurz 
•—0, o Lindblom įvarė 13 punk
tų, prieš Amundseno 6.

Roselandiečių Fenger koman
doje gerai lošė right halfback 
pozicijoje lietuvis Pocius, o 
Lindblomo komandoj priekinėje 
eilėje tackle pozicijoje buvo ki- 
tas lietuvis, Laudanskis.

j o kai;
Lapkričio 

kai;
Lapkričio
Lapkričio
Kaip '"Įvesdins" Naujokus
Pirmieji naujokai šiandien 

/>us priimami Fort Sheridane 
su visokiomis ceremonijomis 
ir iškilmėmis. Bus dūdų or- 
cestrai, bus kelios kareivių ri
kiuotės su visomis savo> vėlia
vomis ir spalvomis, ir jiems 
kalbas sakys Fort Sheridano 
viršininkas gen. Abraham, 
taipgi Col. Ilammon Birks.

Po trijų dienų ceremonijų, 
susipažinimo ir prisirengimo, 
naujokai 
įvairias 
valstijose 
liks savo 
reiviavimo.

2,138,150 Balsavo 
Cook Apskrityje

Notre Damfe, Northivesteni 
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bus išsiuntinėti į 
stovyklas pietinėse 
ir kitur- Ten jie at
metus privalomo- ka-

Paslėpė Kūdikį 
Bijodama Darbą 
Prarasti

“Naujos Gadynes” 
Choras Gražiai 
Priėmė J. Byanską

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

Varo Darbą Pirmyn Po Naujo 
Mokytojo Vadovybe

Aną ketvirtadienio vakarą, 
kaip astuonios, Westside sve
tainėj, kaip ir visuomet, įvyko 
“Naujos Gadynės” choro repe
ticija. Bet ši kartą, jau ne nau- 
jagadyniečių priprastas moky
tojas, kuris per 10 metų juos 
mokino Jurgis Steponavičius, 
bet “Birutės” choro vedėjas Jo
nas Byanskas, užėmė Naujos 
Gadynės choro mokytojo vie
ta, v

Ne Jis Vienas Butą Nusigandęs
BRIGHTON P ARK. — Her- 

man Begeman, savininkas au
ksinių daiktų krautuvės adre
su 4184 Archer avenue, nusi
pirko seifą. Kai jam nusibodo 
laikrodėlių viduriai egzami
nuoti, Begeman smalsumo pa
imtas sumanė pažiūrėti kaip 
ąęifo, kombinacija dirba. Ją 
išardė, ir viduj radomiažą bu
teliuką su kokiu tai geltonu

Jis nusigando ir pašaukė 
policiją. “Bomba mano seife!” 
Atskubėjo - skvadkaris suran
kioti Begemano likučius, bet 
rado ir jį gyvą ir krautuvę 
sveiką.; ’ ;

Misterija? išsiaiškino. Bute
liukas buvo ne bomba su nit- 
roglicerinu. Tai buvo chemi
kalas, 'kiįri^ plėšikams bandant 
seifą atplėšti sprogsta ir iš
duoda ašarines dujas.

“Nebus Diktatūros 
Prie Roosevelto”

Pereitą šeštadienį buvo pa
skelbtos Cfičialės Cook apskri
čio skaitlinės lapkričio 5 d. rih- 
dmams.

Pasirodo, kad, balsavo 2,138,-. 
150 piliečiai 1,787,801 Chi- 
eagoj ir 350,349 apskrityje už: 
Chicagos. ■

Prezidentiniai balsai pasidą-: 
lino sekamai: \ ■

Rooseveltas — 1,168,14T
Willkie — 938,454 a ' 
Thomas ‘
Babson — 2,675

4,908 ir

Tikietai Už Automo 
bilius Gatvėj 
Per Naktį .

Netoli 3636 Shakešpeare 
avė. buvo atrastas naujagimio 
kūdikio kūnas. Policija suse
kė, kad jis priklausė 22 meti 
chieagietei Adele ZebroRjvski, 
kuri ėjo tarnaites pareigas 
aukščiau paduotu adresu. J 
dabar guli apskričio ligoninėj.

Kūdikis buvo miręs gimdy
mo metu, tad motina nebus 
baudžiama. Faktą, kad jo kū
ną nuslėpė ji aiškina tuo, 
kad bijojo, jog darbą praras, 
jei jos šeimininkai sužinos, 
kad ji susilaukė kūdikio.

... . '
Pradedant šią savaitę pol’ci- 

jos departamentas žada išdalin
ti tūkstančius t i kiety Chicagos 
automobiliu Savininkams. 7 \

Tai bus tikietai, kurių nei 
vienas nelabai nori priimti; jie 
bus dalinami ’ automobilių : &a-! 
vininkams, kurie laiko savo 
mašinas per naktį gatvėse; o 
ne garažuose. Gatvės bėra ga
ražai, ir savininkai neprivalo: 
savo automobilių juose laikyti, 
sako policija.

Kai kas primeta departamen
tui, kad su šiuo nauju pa tvar
kymu jis nė tiek norį /gatves 
apvalyti, kiek pasitarnauti Chi
cagos garažų savininkėms.

Bandė Nužudyti 
Dukterį, Po To 
Pats Nusižudė

/., .' ( •’*'*•*:< V*. • ‘ \ .

. Prarado į^ygšbaėą betekęs

šv. Kryžiais ligoninėj e guli 
skaudžiai > peilih < apįpidusty ta 
23 nietų Marge •Ftehder, vedusi 
duktė .chįcagiėčįĮi: MUrtih Goe- 
rhahn, kuris kelis metus 
ėjo Chįcaįįoįi- aįrportb virši
ninko par^igąš r

(Jžv-ąkątį/ątėj'O' į duk-i 
terš miėgdpiąjį ir'kirto jai ke
lis kartųs šu ' dideliu “buČeriš-^

jyeiliųf\jOek jU už-! 
sirhkinb I&tąįh kambaryje ir* 
ten su lųtr ppČiu įieilių rpąjsida-; 
re^aU'/gį -̂ 

■ v Šuž!ęisi^ .̂ vybo. yęa' dį-

yeIioiiiQ/ Ėliząbeth
Gieriiąbn tuškltib ; polĮčij ai, 
kad jos vyras prarado ir svei
katą ir protp lygsvarą; kai pe
reito kovq rpenį neteko tarny
bos airporte, '»

Gierhahn’ai gyvena adresu 
6608 S. Kilpatrick avė.

t

virš!
*

*’■ i

Pirkite / tose krautuvėse, ku
rios garsinasi

• j:

Kalbėdamas Northwestern 
universitete, garsus rašytojas, 
Dr. Thomas Mann, pareiškė, 
kad šioje šalyje nebus dikta
tūros, kol Rooseveltas bus pre
zidentu.

Kas Rooiseveltą pažįsta, tas 
turi pripažinti, kad jis didžiau
sias diktatūros priešas, ir nuo
širdžiai dirba demokratijai gin
ti užsienyje ir palaikyti ją šio
je šalyje. Dr. Mann yra Nobe
lio premijos laimėtojas.

Kaip Yra Su 
Jūsų Darbu?

BRIDGEPORT. — Įsigiję pi
lietybės popierius turėsite ma
žiau vargo susirasti darbą-

Armour Mokykloj; 950 West 
33rd įPlace, dabar laikomos pi
lietybės pamokos už dyką vy
rams ir moterims. Atsilankyki
te pirmadieniais ir trečiadie
niais 1:15 vai. p.p.

Užsidegė E. Valiulių 
Namas

Nuo sugedusių elektros vie
lų pereitos savaitės pabaigoje 
buvo užsidegęs lietuvių E. Va
liulių. namas, adresu 3247 
Beach avenue. Nuostoliai buvo 
vidutiniški

Visas Choro jaunimas rinko
si į svetainę su žingeidumu ir 
’aukė kada jų naujas mokyto
jas prabils į juos. Ramiai su
sėdot visi, o Jonas Byanskas at 
ėjo prie piano, tuoj pridėdama' 
savo miklias rankas prie to my
limo instrumento, kuri jis eks-, 
pertiškai groja.

Choro pirmininkas supažindi
no choristus su nauju savo mo
kytoju, o choristai pasveikino 
iį smarkiai plodami. Inž. Byan
skas, padėkojo choristams už 
jų prielankumą ir pasižadėjo 
teikti jiems pamokas eidamas 
pirmesnio mokytojo Jurgio Ste
ponavičiaus užbrėžtu keliu.

Negaišindamas laiką tuoj ir 
pradėjo pamoką. Suskambėjo 
gražios, žavingos Gilbert-Sulli- 
van operos “PENZANCO PI
RATAI” dainos.

Solistai “Išlaikė Kvotimus”
Štai, prieinama ir prie solis

tų pamokų. Panelės Vai. Ladi- 
gaitė, Angeline Misevičiutė ir 
Beatriče Mockaitč, pirmosios 
išlaiko savo “kvotimus”, o to
linus seka vaikinai J. Sarsevi- 
Čius, J. Valentis, J. Virbickas 
ir A. Downs. Visi jie jau žino 
savo dainas ir mokytojas džiau
giasi jų geru dainavimu. Bet 
užvis gražiausiai pasirodė mu
sų mėgiama dainininke Aldona 
Grigoniutė. Jos rolė gana ilga 
ir sunki. Jai tenka dainuoti il
gas, meliodingas arijas, ir Al
dutė jas taip gerai išmokus ir 
savo gražiu balsu apvainikavus, 
kad malonu klausytis.

Toliau skambiai dainuoja vi
sas choras daugybes gražių me- 
liodingų dainų. Choras taip ge
rai susimokinęs dainuoti, kad 
man atrodė, jog jie čia ne prak
tikas turi, bet jau vaidina sce
noj, ir minia žmonių klausosi.

Tai Ve, kaip gražiai, su dai
nomis “Naujos Gadynės” cho
ras priėmė savo naują mokyto 
ją, gabų muziką Joną Byan
ską.

Visi Turės Progą Pamatyti 
šį Gražų Veikalą

Lapkričio 24 d., SOKOLŲ 
SVETAINĖJ, 2347 So. Kedzie 
Avė., kaip 4:30 po pietų, “Nau
jos Gadynes” choras perstatys 
vėl tarp Chicagos lietuvių šį 
puikų Gilbert-Sullivan kurinį 
“PENZANCO PIRATAI”, kurį 
sulietuvino F. Mockapelris.

Įžanga iš anksto tik 65c. 
Prie durų reikės mokėti 75c., 
todėl pasirūpinkite gauti tikin
tus iš anksto. Tikietai gauna
mi pas choro narius ir “NAU
JIENŲ” raštinėj.

Kazys.

Springfield Ruošiasi 
Naujam Guber
natoriui

• Prie Joliet Yellow Cab ga
ražo, 34 metų stogdengis John 
Kelly penkiais Šūviais mirtinai 
sužeidė atxi Šoferį, Joseph Ross. 
Kelly pasidavė policijai ir pa
aiškino, kad nušovė Ross’ą už 
jo žmonos paviliojimą ir šeimy
nos išardymą. Kelly turi ketu
ris vaikus, žmona jį paliko pe
reitą ketvirtadienį.

• Tarnaitė Mary Rospapa 
dėkoja už savo laisvę instru
mentui, kuris vadinamas “melų 
detektyvu”. Pereitą penktadie
nį du vyrai apiplėšė Mrs. Jane 
Sheffleton butą, Seneca viešbu
ty j, kur tarnaitė dirba. Kai pa
sirodė, kad ji vienu laiku sė
dėjo kalėjime už vogimą, poli
cija apkaltino pan. Rospapa tal
kininkavimu plėšikams. Ji gy
nėsi ir policija ėmė ją kaman
tinėti su pagalba to melų in
strumento. .Jis parode, kad tar
naitė teisybę sako, ne meluoja, 
ir jai gražino laisvę.

e Belipdama iš autobuso prie 
Brcmpton ir Lake Shore Drive, 
gatvių, po automobiliu pakliuvo 
ir buvo mirtinai sužeisti 31 me
tų Miss Haniet Hanis, nuo 528 
Brortipton avenue. Policija su
ėmė automobilio vairuotoją, 
C ifford Mcinke, nuo 5056 Bal- 
moral avenue.

• Champaign miesto reziden
ciniame distrikte, vakar buvo 
atrasta negyva tarp 17 ir 18 
metų mergina. Jos galva buvo 
sutriuškinta. Mergaitės pavardė 
nežinoma. Policija spėja, kad 
ją užpuolė ir kietu daiktu gal
vą sudaužė koks nors išsigimė
lis.

Jis Komunistus 
Pažįsta Geriau 
Negu Kiti —

Ir Gali Daug Įdomybių 
Papasakoti.

Trečiadienį Chicagoje kal
bės Juozas Stilsonas, “Naujos 
Gadynės” savaitraščio redak
torius. Jis gal geriau, negu ku
ris kitas lietuvis pažįsta ko
munistų veiklą, nuo pat jos 
pirmųjų dienų Amerikoje.

Apart to, drg. Stilsonas buvo 
Rusijoje, kada komunistai, va
dovaujant Zigmui Angariečiui, 
(Aleksai) ir V. Kapsukui 
(Mickevičiui) darė planus 
Lietuvą pavergti.

Jis kalbės trečiadienį Mildos 
saloje, prie 32nd ir Halstcd g.

Prakalbose taipgi dalyvaus 
“Naujienų” redaktorius, Dr.

čiams, nei lietuviams nereikia 
perstatyti.

Prakalbos Cicero j.
Lapkričio 22 d., drg. Slilso- 

nas ir Dr. Grigaitis kalbės ir 
Cicero Liuosybės svetainėje.

Prakalbos abejose vietose 
prasidės 7:30 vai. vakare.

—J. Kondrad'

Traukinys Nušoko 
Nuo Bėgių

Prie 47-tos ir Lowe avenue 
pereitos savaitės pabaigoj nu
šoko ekspresinis Wabash gelž- 
kelio traukinys, “Bluebird”, 
važinėjantis tarp Chicago ir 
St. Louis’o. Keli žmonės buvo 
sunkokai sužeisti.

<r

Springfielde dabar yra re
montuojama gubernatoriaus 
rūmai, ir visa valstijos sostinė 
ruošiasi sutikti naują guberna
torių, republikoųą Dvvight H- 
Green.

Jis bus prisaikintas ir parei
gas pradės eiti sausio 13 die
ną, 1941.

“Penzanco Piratai” 
(Pirątęs of Penzance) 

Lapkričio-Nov. 24 d.
Stato 

NAUJOS GADYNĖS CHORAS

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 

nnčioa NTauiienc?
„ i a naudingom v
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