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SUVIENYTOS VALSTYBES GAVO KARO 
BAZES BRITU KOLONIJOSE

Prezidentas padaręs operaciją infor
mavo kongresą

leidžia 
karo bazes 
Bermudos 
Jamaikoj, 
Trinidade,

derybų re-

Amerikai 
Newfound- 

ir Bahamos 
šv. Lucijos 
Antigoj ir

Prezidentas Rooseveltas prieš visiškoje Amerikos vyriausy- 
tris savaites paskelbė, kad Su- bės kontrolėje. Jeigu Amerika 
vienytos Valstybės veda dery-, norės, tai praėjus 99 metams, 
bas su britų vyriausybe karo 
bazėms steigti britų kolonijo
se. Vakar prezidentas informa
vo parlamentą apie 
zultatus.

Anglija 
steigti 
landė, 
salose, 
saloje,
britų Gijanoj. Nevvfoundlando 
ir Bermudo salose leidžiama 
steigti bazes be jokio atlygini
mo. Tai anglų dovana ameri
kiečiams, kuri priimama su no
ru.

Suvienytos Amerikos Valsty
bės perleidžia Anglijai 50 nai
kintuvų (destroyers) už su
teiktas karo bazes. Amerika ne
privalo anglams nei grašio mo
kėti už perleistas teises.

Karo bazės perleidžiamos 
amerikiečiams 99 metams. Ame
rikos paskirti atstovai turės su- 
sitarti su. britų atstovais dėl 
smulkmenų. Anglija— nereika
lauja iš Amerikos jokių pinigų, 
bet Amerikos vyriausybė turės 
sumokėti žemių savininkams už 
žemes, jeigu amerikiečiai no
rės nusavinti kai kuriuos že
mės plotus minėtose salose. 
Amerika gaus reikalingus že
mės ir juros pietus, kurie bus

jos teisės bus prailgintos neri
botiems laikams.

Amerikos pakraščių apsau
gai šios bazės turi labai dide
lės reikšmės. Dabar Amerika 
galės labai gerai apginti ne tik
tai šiaurinius Kanados krantus, 
bet pietų Amerikos valstybes 
ir Panamos kanalą. Turėdama 
karo bazes Bahama salose ir 
Kuboje, lengvai galės apginti 
Meksiką ir kitas centralinės 
Amerikos valstybėles, kuriom 
prižadėjo teikti paramą Hava
nos konferencijoj.

Įdomiausia šiuo atveju yra 
tai, kad Rooseveltas padarė šias 
operacijas savo atsakomybe. 
Kai viskas buvo atlikta, jis tik
tai tada informavo kongresą. 
Pagal valstybės gynėjo Jack- 
son nuomonę, Rooseveltas tu
rėjo teisę padaryti tokį suta
rimą su anglais. Prezidentas 
persiuntė kongresan Jacksono 
nuomonę šiuo reikalu ir sekre
toriaus Hūll bei britų ambasa
doriaus Lothian laiškus.

Tuo pačiu metu informuota 
visuomenė, kad britų vyriau
sybė pasižadėjo perleistų laivų 
jokiu budu neatiduoti priešams 
ir neskandinti. Jeigu praloštų 
karą su vokiečiais, tai juos pa
siųstų Amerikon.

’ . NAUJIENŲ-ACME T<‘lenhoto
LOVETTSVILLE, VA. — Pasažreįi u<> lėktuvo avarija, kurioje žuvo 25 

žmonės. Jų tarpe ir senatorius Lundeeįn iš Minnesota.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Tahiti, francuzų kolonija Ramiajam vandenyne, atsi

sakė klausyti Petain vyriausybės. Ji prisidėjo prie de Gaude 
Komiteto.

— Mussolini paskelbė pagaminęs naują neriamą bombane- 
šį, kuris yra daug geresnis už vokiškus.

— Sustojo Berlyno radijaus stotys. Britų aviacija bombar
duoja priemiesčius.

— Italų orlaiviai bombardavo 4 britų karo laivus Tarp- 
žemių juroje.

— Japonų ultimatumas francuzams praplečia karo opera
cijų zoną Azijoj.

— Kongreso ir senato dauguma patvirtins Roosevelto pa
darytą sutartį su britų vyriausybe. Senatoriai pareiškė teigia
mas nuomones.

— Rumunų vyriausybė nutraukė telefono pasikalbėjimus 
su užsieniais. Sostinėj ir jos apylinkėse jaučiamas didelis ne
ramumas.

-— Aukšti Amerikos laivyno karininkai išskrido į Bermu- 
dos salas tartis dėl karo bazių, kurias Anglija perleido Suvie
nytoms Valstybėms.

Be vokiečių Petain 
bejėgis

Atentatas prieš 
rumunų karalių

Maniu organizuoja 
pasipriešinimą

Kyla kitos, kolonijos
* * z

Naikintuvai gali 
išplaukti

Atiduodamų laivų 
vertė

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 3 d. — Pagarsėjęs rumu
nų ūkininkų lyderis Maniu at
sisakė važiuoti iš Cluj miesto, 
Transilvanijos sostinės ir ten 
organizuoja rumunus pasiprie
šinimui... Ūkininkai .ginkluojasi 
ir kalnuose fuošiaši ginklu pa
sitikti vengrus. Vengrai turėjo 
užimti Transilvaniją vakar, bet 
jų kariuomenė dar nedrįso per
žengti sienos. Pagal Vienos u1- 
timatumą, vengrų kariuomenė 
turėjo užimti perduotas terito
rijas Rugsėjo antros dienos ry
tą. Pasipiktinimas vokiečiais 
labai didelis. Vengrų okupaci
jai priešinasi Transilvanijoj 
gyveną vokiečiai. Kai kurie jų 
žada padėti rumunams.

SAN JUAN, Puerto Rico, 
rūgs. 3 d. — Karibų juroj esan
čios francuzų kolonijos taip pat 
priešinasi Petžiiniiii. Martinika 
ir Guadalupe salų gyventojai 
nori pravesti plebiscitą, kuris 
nuspręs prie ko prisidėti. Vie
ni nori ir toliau klausyti Pe
tain vyriausybės, o kiti siūlo 
prisidėti prie gen. de Gaulle. 
Kolonijų gyventojų dauguma 
simpatizuoja daugiau užsienyj 
esančiam francuzų komitetui, 
negu Hitlerio ^kontroliuojamai 
francuzų vyriausybei. Manoma, 
kad Petain nepajėgs išlaikyti 
Martiniką ir Guadalupę.

Nauja Argentinos 
vyriausybė

Lakūnai bėga iš 
Francuzijos

BUENOS AIRES, Argenti
na, rūgs. 3 d. — Argentina iš
gyveno didelį politinį krizį ir 
pradeda tvarkytis iš naujo. 
Naują vyriausybę sudarė Cas- 
tillo. Jos uždavinys yra duoti 
yisas lengvatas teismui iškelti 
aikštėn visą skandalą, surištą 
su žemės pirkimo reikalu. Už
sienių reikalų ministeriu yra 
paskirtas Roca, kuris yra di
delis demokratas ir nori ben- 
I ____

dradarbiauti su 
nansų ministeriu paskirtas Fe- 
deriko Pinedo, 
draugas. Dabar nėra pavojaus, 
kad Argentina persimestų Eu
ropos diktatorių pusėn. Argen
tina bendradarbiaus su Ameri
ka prekybos ir apsaugos rei
kaluose.

Amerika. Fi-

didelis britų

TOKIO, Japonija, rūgs. 3 d. 
— Turima patikimų žinių, kad 
Petain vyriausybė deda labai 
dideles pastangas indokinijos 
kontrolei išlaikyti. Ji telegrafa
vo savo paskirtiems guberna
toriams ir prašė būti ištikimais 
vyriausybei ir padėti jai nu
malšinti sukilėlius. Vichy Vy
riausybė tuo pačiu metu krei
pėsi į vokiečių' ir italų paliau
bų komisijas, prašydama su
teikti jai reikalingą paramą, 
kad galėtų kontroliuoti Indo- 
k niją ir kitas kolonijas. Be 
vokiečių paramos Petain jau
čiasi bejėgis suvaldyti koloni
jas.

Nenori maisto
iš Amerikos

Roosevelto patariamas sekre
torius Hull pranešė Anglijos 
ambasadoriui, kad Amerikos

Bukareštas atrodo 
aprimęsDauguma perleistų naikintu

vų stovi Philadelfijos karo ba
zėj. Jie gali būti labai greitai 
paruošti ir už savaitės gali iš- vyriausybė perleidžia anglams
plaukti į karo lauką. Kiekvie- 50 naikintuvų. Naikintuvai jau 
nam naikintuvui reikalingi 125, buvo skaitomi senais ir atskai

tomybėje jų vertė buvo įrašy
ta 1,700,000 dolerių už kiek
vieną. Nors pinigų anglams ir 
nemokama, bet duodama karo 
medžiagos, kurios vertė siekia 
85 milijonus dolerių. Panašaus 
dydžio naikintuvas pastatyti 
dabar kainuotų nuo šešių ligi 
astuonių milijonų dolerių.

tarnautojai. Jų įtalpa yra 1.200 
tonų. Jie gali daryti 35 juros 
mazgus. Anglija greičiausiai 
juos pavartos transportui lydė
ti. Amerika iš viso turėjo 247 
senus naikintuvus, kurie nebu
vo naudojami ir stovėjo ramiai 
karo bazėse. Dabar dar turi 
197 nieko neveikiančius senus 
naikintuvus.

Anglų aviacija 
veikia

Balkanų reikalas 
neišspręstas

rūgs.
s tik-

vo-
di-

De-

LONDONAS, Anglija, : 
3 d. — Anglų aviacija ne 
tai tinkamai gynėsi nuo 
kiečių, bet padarė vieną 
džiausiu naktinių puolimų, 
šimtys anglų orlaivių bombar
davo vokiečių karo bazes Fran- 
euzijoj. Padaryti nuostoliai 
Orient, Beauvais ir Boulogne 
uostuose. Vokietijoj bombarda
vo Miuncheną, Stuttgartą, Lud- 
wigshaveną, Mannheimą, Leip
cigą, Bitterfeldą, Emdeną ir 
Nordenhammą. Italijoj bombar
davo Aleksandriją, Turiną ir 
Milaną. Italiją ap’ankė 20 bri
tų orlaivių. Nuostoliai padary
ti toki dideli, kad Mussolini 
pats iŠ Romos nuskrido jų ap
žiūrėti.

BUKAREŠTAS, ? Rumunija, 
rūgs. 3 d. — Nors ir nėra jo
kių oficialių nesutarimų Tran
silvanijos reikalu, padėtis dar 
nėra paaiškėjusi. Rumunų vy
riausybė nutarė atiduoti dalį 
Transilvanijos ir įsakė savo ge
nerolams trauktis, bet ne visi 
klauso vyriausybės. Generolas 
Dargolina, vienas populiariau
sių visoje rumunų kariuome
nėje, atsisakė klausyti kara
liaus. Jis pareiškė, ’ kad vesiąs 
kovą ligi paskutiniųjų prieš 
vengrus. Generolas Comicu pa
darė panašius pareiškimus. Di
delis rumunų pulkininkų, kapi
tonų ' ir jaunesnių, karininkų ką ir leisti jam susižinoti su 
skaičius ne tiktai nemano trau
ktis, bet stiprinasi strateginėse reikalingas instrukcijas šiuo 

| vietose. reikalu.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 3 d. — šiandien rumunų 
sostinės gatvės atrodo truputį 
aprimusios. Gatvėse dar stovi 
dideli ginkluotos kariuomenės 
būriai, karaliaus rūmai dar 
saugojami durtuvais, bet gat
vėse jau nesimato tokių dide
lių minių, kurios kiekviena pro
ga reiškia nepasitenkinimą ven
grais ir vokiečiais. Karaliaus 
policija tęsia areštus ir kalėji- 
man kiša visus tuos pa Iri jotus, 
kurie nenori be kovos atiduoti 
vengrams pačios turtingiau
sios savo provincijos. Kai ku
rie laikraščiai neklauso ęenzu- 
ros ir spaudžia žinias be 
leidimo.

Japonai įteikė 
ultimatumą

jos

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 3 d. — Trys vyrai įsi
veržė į karaliaus rūmų kiemą 
ir stengėsi nužudyti karalių 
Karolį. Karaliaus sargybos su
laikė pasikėsintojus. Vienas jų 
užmuštas susišaudymo metu. 
Karalius išliko gyvas. Paleista 
daug kulkų į karaliaus rumus 
ir išdaužyti langai. Visi pasi
kėsinto jai suimti. Jie priklau
so fašistinei rumunų organiza
cijai, kuri priešinasi Transilva
nijos perleidimui.

Reikalauja sve
timų skolų

SAN JOSE, Gosią Rica, rūgs. 
3 d. — Pranešama, kad vokie
čių vyriausybė įteikė kai ku
rioms centralinės Amerikos val
stybėms notą, reikalaudama, 
kad vokiečiams butu sumokė
tos skolos, kurias privalėjo mo
kėti olandams ir kitoms vokie
čių okupuotoms valstybėms. 
Spauda pabrėžia, kad Vokieti
jai trūksta svetimos valiutos, 
jeigu ji imasi šitokių priemo
nių. Niekas nemano mokėti 
olandams skolų, kol Olandija 
bus Hitlerio pavergta.

Vokiečiai Londono 
nepasiekė

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
3 d. — Du kartus dideli vokie
čių aviacijos vienetai šiandien 
stengėsi prasiveržti prie Lon
dono, bet jiems nepavyko. An
glų aviacija jiems pastojo ke
lią ir privertė grįžti atgal. Ka
ro stebėtojai sako, kad britams 
pavyko atmušti 300 vokiškų 
lėktuvų. Iš jų anglams pasise
kė numušti 23 orlaivius. Bri
tai neteko 15 orlaivių. 8 or
laivių lakūnai laimingai nusi
leido ir gali iš naujo vesti ko
vą. Kovos vyko labai didelėj 
aukštumoj ir paprasta akimi 
negalėjai įžiūrėti.

rūgs, 
žinių

ALGESIRAS, Ispanija, 
d. — Ispanų oficiali 

agentūra praneša, kad praeitą 
naktį į Gibraltarą atskrido še
ši svetimos valstybės lėktuvai. 
Pirmiausia atskrido trys lėk
tuvai, netrukus pasirodė du, o 
vėliau prie jų prisidėjo dar vie
nas. Lėktuvai perskrido Gibral
tare sąsiaurį. Jie 
Francuzų Afrikos, 
priklausė francuzų 
cijai. Patriotiškai 
francuzų lakūnai,
kad jų orlaivius pasiims Hit
leris, nutarė perskristi pas an
glus ir padėti jiems tęsti kovą. 
Didelė francuzij karininkijos 
dauguma nusistačiusi prieš Pe
tain vyriausybę.

3
rūgs.

Liepia nepasitikėti 
rudeniu

rūgs.

atlėkė iš
Lėktuvai 

karo avia- 
nusi teikę 

matydami,

LONDONAS, Anglija,
3 d. — Anglų karo ministeris 
pasakė anglams kalbą, kurio
je liepė nepasitikėti rudeniu. 
Mat dabar visi anglai mano, 
kad atėjus rudeniui prasidės 
blogas oras, pradės siausti ju
ra ir Hitleris negalės pulti An
glijos. Karo ministeris sako, 
jog nėra jokių duomenų tikė
ti, kad Hitleris atidėjo okupa
cijos planus. Jeigu Hitleris tu
ri tokius planus, jis gali mes
tis

LONDONAS, Anglija,
3 d. — Laikinosios čekoslova- 
kų vyriausybės pirmininkas 
šramek paskelbė spaudos at
stovams, kad visoj Čekoslova
kijoj jaučiama didelė maisto 
stoka, bet čekai nieko nenori 
iš Amerikos, čekai žino, kad 
amerikiečių pasiųstas maistas 
pateks į vokiečių nagus. Viso
se okupuotose valstybėse atei
nančią žiemą bus didelis šaltis 
ir badas, bet gyventojai yra 
pasiryžę toliau kęsti, kad tik
tai butų galutinai sumuštas 
hitler’zmas. Net čekoslovakų 
katalikai nenori, kad jiems bu
tų siunčiamas maistas.

kovon ir blogiausiu metu. Vokiečiai šaudo
Rusų nota vokie 

čiams
Gaisrai anglų 

uostuose
francuzus

3
rugs. 
japo- 
fran-

HONGKONG, Kinija, 
d. — Pranešama, kad 

nų karo vyriausybė įteikė 
cuzų Indokinijos gubernatoriui
ultimatumą. Japonai reikalau
ja leisti japonų karo jėgoms 
laisvai važinėti Indokinijos te
ritorija ir padaryti karo bazę 
Haiphongo uoste. Petain pa
skirtas gubernatorius Decoux 
prašė pratęsti ultimatumo lai-

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 3 d. — Turima žinių, kad 
rusų vyriausybė įteikė vokie
čiams notą, kurioje prašo pa- 
a-Akinimų dėl vokiečių duotų 
garantijų Rumunijos sienų at
žvilgiu. Rusų pasiuntinys Lav- 
rentiev turėjo ilg^ pasikalbėji
mą su vokiečių ministeriu Bu
karešte garantijos reikalu. Vo
kiečiai prižadėjo perimti rusų- 
rumunų sienos sargybas šio 
mėnesio 15 dieną. Lengvos vo
kiečių motorizuotos dalys jau buvo didelis orlaivių kiekis. Be 
randasi Rumunijoj. Spėjajna,■minėtų siekinių, bombarduoti 
kad rumunų karalius prašS; vo-karo medžiagos fabrikai 
kiečių intervencijos vidaus tvar- riuose miestuose pietų ir 
kai palaikyti. jres Anglijoj.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 3‘ d. — Sugrįžę vokiečių 
lakūnai praneša, kad jų bom
bos sukėlė labai didelius gais
rus anglų uostuose.' Vokiečiai 
bombardavo Bristolį, Swanseą, 
Kardifą ir Portsmouthą. Kili 
orlaiviai bombardavo anglų ka
ro aviacijos hangarus Horn- 
church, Gravesend, Detl’ng ir 
kitur. Bombos pataikė hanga- 
rams ir spėjama, kad juose

Vichy vyriausybe, kad gauti. įvai-
šiau-

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 3 d. — Vokiečiai, užėmę 
francuzų karo fabrikus, darbi
ninkams įsakė tęsti darbą. 
Francuzų fabrikuosna vokiečiai 
įvedė ir vokiečių darbo tvar
ką. Francuzų darbininkams tai 
nepatinka ir daugelis smarkiai 
protestavo. Vokiečiai nuteisė 
kelis darbinnkus kalėti, bet 
kai pamatė, kad tai negelbsti, 
tai pradėjo šaudyti. Rugpiučib 
mėnesį Renault fabrikuose, ku
rie randasi Billancourt, vokie
čiai sušaudė 14 francuzų dar
bininkų, kurie atsisakė drbti 
nacių paskirtą laiką ir laiky
tis vokiečių įvestos tvarkos fa- 

| brikuose.

Chicagai ir apylinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir šilta.
' Saulė teka 6:18 v. r., leid
žiasi 7:21 v. v.
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i»yi 1....................................  11111 11 | 1mųjų dalyvavo ^fontania kareivinių užėmime. Ėjo Cipri- jonas Mera, statybininkų sindikato sekretorius ir vienas streiko komiteto narių. Ėjo Manuel Morą, ėjo Epsebijo Sanz ir kiti pasižymėję, yyrai.
Atkala de Ijtenaręs mušis.Prieš prieinant pačią Gua-

(Tęsinys)
Madridas turi susijungti su 

Katalonija.Madridui rūpėjo susijungti su Katalonija, kur buvo laimėję darbininkai, kur yra stipri geležies pramonė, kur turtihgi juros pakraščiai ir iš kur buvo galima laukti visokeriopos paramos. Madridui rūpėjo dalacharą, tęj<,o ųįijpti įM- prasilaužti į jurą, kad galėtų kala de Henares. Ten stovėjo1 turėti laisvą susisiekimą su'labai stipri kavalerijos įgula, užsieniais ir kitomis provinci- Prieš kurį laiką ši įgula jau jomis.Todėl ir suprantama, kodėl madridiečiai paliko pilkos ir automobilius fantasmas toliau mieste siausti, o patys skubėjo į Guadalacharą ir Toledo.Kataloniečiai pirmas savanorių kolonas pasiuntė į Ara- goną, madridiečiai į Guadalacharą. Per dvi dienas susiorganizavo 300 vyrų kolona ir leidosi plentu (iuadalacįiaros link. Ten ėjo svarbiausios GNT jėgos. Kolonos pryšaky ėjo David Antona, generalinis C^JT jėgos. Kolonos pryšaky buvo paleistas iš kalėjimo, kuris nesenai per radio sakė karštas kalbas, kuris vienas pir-

buvo atsisakiusi klausyti krašto apsaugos ministerio ir jos ‘karininkai, ikaip laukiniai įsibrovė į socialistų buveinę ir be niekur nieko nušovė vieną socialistą, o du jų sužeidė. Vieton karo teisino, Kasares

DR. K. NURKAJ
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
ak’im..s. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSl 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 3109 So. Halsted Street 
C... Tel. .Yards 2151 U*

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ r F *

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota J
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, IJ1.

—

.

NAUJIENOS, Chicago, UI.naujami gerai patyrusios civi-( pradėjo su juo bejidračiąrbiaų-Ispanijos sostinė, karalių resi-4. ti. Moskaydp ti^k pasitikėjo dencijj'a. Teiį buvo pastatytašių karininkų, įarškejo vis^ guįjernątbpimi, jpg įr I?’! rytą. Atrodė, kad Guadala- paįįko jo ^iąjoje įįvilmę gvar-linės gvardijos ir ten ątovęju- ti. Moskąydp ti^k pasitikėjo dencįja. Tep buvo pastatyta g įr toliau pati stipriąųšiaji pilis Alkasa- gvar- ras. Ądimęnines jos sienos vie- diją ir policiją. tomis siekia trijų metrų storu-
# F’ x "s 

jįjos krivių' fipie' tuksenti ?”°s gahma vlsą miest? al” respublikoniškų policininkų, re^ Ekurie ir toliai! jam pasiliko Moscardo pilin ^sugabeno di- . tarnauti, be to, apie tukstan'tį delį ihaisto atsargos kiekį. Iš )radėdavol^aro in°k^klos mokinių. Ture-Toledo esančio ginklų fabriko paką^įkam^ moderniškų sunešė visų sprogstamą me- gipklų krpkį, nęs ’ųiojkyjc- džiagą. (Grinklų atsargos jis tūloj buvo mokoma vartoti pa- rėjo Bent pusei metų, visai jų skubėdavo pirmyn. Kidkvienas netaupydamas na o sajkiai’ ■ ■ „ ,f , juos vartojant galima buvo
Respublikonai prie Toledo. ;dar n^snį įšs^-ti

____ ; U Ob® ^ežiųrįnb kad pats Toledo geri j i vyrai buvot pirmose lakstančio milicininkų, kurie nijes(as ,])UV() labai sunkiai eilėse, jkada pąįs Merą svaidė prįęjpą.mąs: įeigurankines granatas prieš jcuikd-!^-et \ur^l? butų parodę beht truputį
• iV'« 1 ;!A , koik Antuziazihn ir ' niivo nasirvžp.' J'''' ••

karininkų areštu, nubausdamas juos administrąty vinių bildu-Be didelių nuostolių kolona paėmė Alkala de Henares, kur jos rankosna pateko nemažas ginklų kiekis. Ten prie jos taip pa.t prisidėjo gana didelis savanorių burys^ Visi neleisdami laiko veltui skubėjo tolyn.
Guądalaęharos mušis.Kitos dienos rytą visa koloną jau buvo prie Guadalaęha- ros miesto. Prie kolonos prisidėjo iš palies miesto suspėjilsieji pasprukti darbininkai. Jie pasakojo apie dviejų dienų ilgas kovas prieš civilinę gvardiją ir kariuomenę, pasakojo kaip tos kovos buvo pralaimėtos ir kaip nugalėjusieji fašistai dešimtimis žudė miesto darbinin'kus.Guadalacharos kariuomenė buvo informuota apie artėjau-, ■ 1 mus čią koloną, todėl buvo pasi-į ruošusi

• V ‘ Ja # • i . .' 'chara neįveikiama, kad kulkosvaidžiai išžudys būrys po buria visus darbininkus. To negana. Pradėjo šaudyti artilerija, kurios taiklus šoviniai ėmė kristi į pačias kolonos eiles.: Bet nebuvo jėgos, kuri butų sulaikiusi kolonos ---- ‘pirmyn. Kai tiktai pradėdavo tarškėti kulkosvaidis, ątąkųo- J° lr jautieji parkrisdavo žemęn, bet netrukus vėl pakildavo ir toks žingsnis kamavo aukų, bet argi butų drįsęs bent vienas trauktis atgąl, kada pątysi geriausieji vyrai buvo pinuose 7įpiesias nijvo lapąi sunKiai eilėse, k.ąda pats Mera svaidė prieiną,mąš, jeigu sukilėliai
. . >' ! •'.'«>< k ■ U- : J1'T. t<’4_ ■' I L»£i4 lin’nin nnnnnrncfn Ir/liVzYc, j '■ 5 ' ’ ’* _ -’1 . ,entUZ^mę 1J- lilivo pasinę jį gj1?ti, jis greitaiPpateko į madridiečių rankas- kblpria, <javanbriai bandė ir pačią pilį tuoj jųsidurė sp sukilėliais ir -jti, bet įsitikinę, jog Pradėjo IzriA/ac EioVvionorn V’j'-L '• -."■■■ <"■ k kaime iu^eją kaimas 1 ’ jes rąjįkąs, NeiĮęjj-as^ą niatiri-tiek p^vėjkę valdi- Andahiziję, o'kita vėl grįžo įJiias, kati jie, tašomi tris 'tolėjo pasiliko 400kartus rjidespe^ jė^,as, iš visi} mijieipirikų saugoti piliai. LW?,cife! pradėjo ( 1 — "■ . ; -bėgli, sukilėliai kitose provin- (Bus daugiau) Cįjose su daug mazęsnėinis jė: gomis sijgel>ej<> atsilgiĮkyli, Jiet ^Įįsirardb piliai' ppsilrątl'kė.

Iš proivincijos į Toledo su- i sukilėliai neturėjo

svaidžius, 
r • 1 >

Pervarą ąntjfažjstjj gusėj.Su diiįęjėinįs aukomis niad- ridiečįąms pąyyko pralaužti vieną spragą- -Tai buvo maždaug apie yiiįudicnį. Rankine bombą pąyyko išsprogdinti vieną jkųįkosvaidzio liĮdą. Tuoj tas kuljiosvaiiOs buyo atsuk-, tas į pačius fįšįstus. Pro; pramuštą' šprogą pradėjo veržtis kiti kolonos ' bariai ir pjiUį Guad'aĮacJiąros gynėjus iŠ so; nų ir iš užpąjkalio.Po poros valandų miestas jau buvo darbininkų rankose. 0a- lis sukilėlių vis dejtoi suskubo pasprukti,' išrūko į kalnus,—i ««bet didelė jų dauguma patektj bėgusieji sukilėliai neturėjo nelaisvėn. Be dviejų kitų Gua-' kitos išeities/ tad užsidarė senoj didžiulėj .viduramžių pi- lyj. Toledo kitais laikais buvodalacharoj gyvybės netekusių generolų, žuvo ir genęrjląs Barrerą. Jis buvo stiprus reakcijos šulas ir buvo vyriausiuoju sukilėlių iždininku. 'Jis kontroliavo, visas sukilimui sikirtasiąs sumas.Laimėtas didelis mušis.G’u a dąlach a ros pr alaim ė j i -fašistams buvo didelis ....................... Guadajacharoj buvo ruošusi visose miesto pusėse.kalėjimas. Ten -^yriausy- Vcs.Jįktai priaj-tėj^ pirmieji ))uvo ' ■ < - - - *kolonos toiai^ Jie Į^į^usieji
- . ■ įlinkai. r ,„r__  __ _kini išklojo Pa'.kus bUV() paleidę, ir šie padėjo .. Pirmos au- kovoti prieš darbininkus, tiua- kos nei kiek nenugąsdino kitų Uąlačharoj buvo išnaikinta dalių. Jos dar su di- (jfą-ugiaų kaipdėsniu entuziazmu ir įniršimu var<Hj()s kareiviu, kurie buvo

buvo sulikti stipria kulkosvaidžių -ugnimi, čius drąsiuosius
(įaryti kabiausia fašistiniai kari- ninkai. fašistai siuos karinįn- , ir šie padėjo

kolonos <500 civilinės

Trečiadienis, rūgs. 4, 1940103 IOT O GRA^įIJ AI I DR. STRIKOL’IS1837 m. prancūzų dailininkui Liudvikui Daguęrre pirmam p(ąsiseį<ė padaryti panašų į musų laikų konstrukcijos fotografavimo aparatą ir juo fotografTiojant pagarsėti, s ••Pirmieji jo fotografijos aparatai savo konstrukcija buvo* gana netobuli. Pats fotografavimas buvo gana sudėtingas ir painus. Fotografavimo vyksmas tęsdavosi ligi keliolikos minučių.Fotografuojamas asmuo būdavo pritvirtinamas, kad nejudėtų. Į fotografavimo meną iš karto nebuvo palankiai žiūrima.Tik vėliau į naująjį 'technikos laimėj imą atkreipė savo akis Prancūzijos akademija ir išradėjui paskyrė kasmet 6000

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

vakbį, ....
Namų TeL PROSPECT 1930

eęlėlioj pagal susitarimą 
►o Tek: YARDS 4787

DR. C. Z. VEZEL’IS
dentistM *

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Šeredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS‘IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sękmądie- 
niais pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų Tel. VINCENNES 5272

*

i

t

... t ■- .. r.-r--- ę-rr___ ranki-Kiek vienam ll(“injs grąųątpmįs ir šautuvais 
CLpr IUI()sl()111.1’ I)H ji ĮĮięįyeiįiiama, ją ąpsupo, pa- 7?? j siątė Sargybas, kad niekas išo neišeitu ir vykoi toliau,dalis vyko į

Po 103 metų fotografija kaip matome, nepaprastai ištobulėjo ir turi didelės reikšmės žmogaus gyvenime.
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

gųmis su

C S
/

“T

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, taip 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
Neturėtų būti.

~ py?n' ii i . ?p w 1 v.-’ė! > u sri;
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John E Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANČE
DIEN^ IR jt^KTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
'i ■. -V

4605-07 So. Hęrmitage Avė. 
4447 South Fairfield Ayenuę 

n 0 Telefonas LAFĄYETTE 0727

V

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE1

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYŠICAL 
THERAPY 

and MIDĮVIFE 
6630‘ S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nup 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį — į Sand 
Du nes, Central av. 
Beverly Shorės, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas .Ir Akinių Dirbtuvė 
. 756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 1Q iki 4, nuo 6 iki 

‘ ‘ Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. ’ ’ PROSPECT' 6737 
Namų Tel. VIRGINIA 242!

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
’ ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

r *. v . > * t < * / . . • ' «. . * V.

KITATAUČIAI

puolė sukilėlius. Po trejeto va-' landų Guadalachara jau buvo* puolama ne tiktai iš vakarų, bet ir 'kolonos dalys laikė ją apsiautusios iš trijų pusių- — Strateginėse vie.tose gerai įs- viprintl kulkosvaidžiai, aptar-
j labai stiprus sukilėlių rams
I / » -r • < r ’ r•' 1 ‘

‘•Ik

DR.HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai4lietuviams žinomas perint 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th 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 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai_____
Phone CANAL 6122

DR. S. MIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 We3t 22nd Street
Valandos nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Rępųblic 7868 ' 
t •*' ’ • * « .»!■'> • ’ / • • ' *

Ofiso ??el. Virginia 0036
* Residericijos Telefonas

DEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 ARCHER AVENUE 7
Ofiso Valandos: 

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

n ? t rx r rr

Klausykite tausų radie programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- mettala, ty&lTįiį1 H 'W. ’£’P’/"sĮotiee '(1480;''i.) 

M POVILU ŠALTIMIERU. °
F

Laidotuvių Direktoriai
Dr. Charles Segal 

OFISAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

PATTERN 2613'

No. 2613
» Al . ,

Adresas.

Miestas ir

CROCHETED DOILIES'2613 — Megslos servetkėlės.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIĖNOSĘ”

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namui telefonas Biunswick 0597

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Roęm 1230
Ofiso tel/ CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

Dr. F. Pulsųcki Le Van 
GYDYTOJAS |R pHlĘURGĄS

Valandos kasdien 2-4 ir4 6-8 vak.
1957 ĮV. Garfield Blvd.
Cor. Dainen. Hemlock 6699

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

' 4 ir :7 iki 9
Pirmadieniaiš: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. jHALSTED ST. VYTAUTAS TARUTIS

‘ ' —ADVOKATAS— ’ ’ *
134 LA SĄLLE st.

Room 2014
įstate 7572

3149 SO.’ HALSTED ST.
. " Victory 2679

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį •

«1111111111111111111111111111111111111111

NARIAI
♦

C'hicagos,
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

mint iiiiik'iii 1 iii 11 itiiiiiiiiiniiiiL

Ambųląnce 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TUĘIME 
KOPLYČIAS 

VIŠOSĖ MIESTO
DALYSE ‘

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEFjT.

I 1739 So. Halsted St, Chicago, III. .
i ’* •> «<. i

čia įdedu 10 centų ir prašau afsių§ti man Pąvyzdį No

I Vardas ir pavardė

S. ' • • ‘

a
• ■ * ♦ * 1

4 . V

MM*' Mi*

į - ' .-

Išpaikinus Guadąlacharoj sukilėliu lizdą, antifašistų ži- nion savaime pateko visa provincija. Pateko taip pat įr Kuenkos provincija, kuri siekė Teruelį. Pakako paprastos ^fera vedamos ekspedicijos, kad likviduotų visus fašistų lizdus įvairiuose provincijos miesteliuose ir didesniuose kaimuose. Paėmus Guadalacharą, Madridas jau turėjo laisvą susisiekimą su Valėnči- ja, jau fašistai negalėjo jo, badu numarinti.Po Guadalacharos paėmimo dalis kolonos vijo priešą toliau į kalnus, o kita dalis grįžo į Madridą. Jiems rūpėjo miestas vis dėlto galutinai išvalyti.
Ruošiąsį Toledo mušiuį.Bet tuoj sugrįžę dar negalėjo imtis šio darbo. Jš Toledo provincijos ėjo labai neramios žinios. Civilinė gvardiją jau buvo užėmusi beveik visą provinciją ir smarkiai grąsinp sostinei. Sųgrįžųsięji su laimėtais ginklais iš Guadalacharos aišku, nė atsikvėpti negavo. Tuoj jie buvo pasiųsti į Toledo.Respublikoniškas Toledo provincijos gubernatorius, ar- • r .• } ttimas Kiroga draugas, aiškiai stojo fašistų pusėn. Jis ne tiktai nemanė antifašistams duoti ginklų, bet savo žinioj esančiai policijai įsakė suimti visus labiau pasižymėjusius kairiuo- sius žmones. O kai karo mokyklos gimnastikos mokytojas puikinihkas Moiskardo paskelbė karo stovį, gubern’atorius netiktai pavedė jam policiją, bet pats' kuo glaudžiausiai

............. . J. LIŲLEyipIUS '
4348 S. ęąĮįfonjią Ayepue PJione LAJfąyętte 3572

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

Į. J. ZOLP
1646 Vye^t 46JJ1 Street Phone YARds 0781

S. p. MAŽEIKA YARds 1138
331P Litijanįęa Averse yARfls 1139

LACI1AWI!CZ IR SŪNUS
2314 West z3rd Mace ' " Phone’C
ŠKYRlbs? 42-441 JEasį 108th Street 
«fr, 5 » - x< < f <■’* n ». <v.

e’CĄNal 2515 
Tel. Pųllman "'1270

ALpERT V. BUTKUS
4704 Avenue Phone LAFayettę 8024

.... phJlMps
33Q7 Lįtuaiycą Avępue Phone YARds 4J9()8

ANTHONY B. PETKUS
16812 Sp. lyęstęrp Aye. Phone GRpvęJiiĮl 01^2
1410 Cpurt, Ciįėro Phone Cicero 2109

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

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

Tel. YARD$ 0994 
Aątrad., Ketvirtad., Penk.tadienį 
4143 So. Archer Avė. 
,p- Tel.' LAFAVETTĖ‘ 3650

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 PLAZĄ 3200

ADVOKATAI
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Trečiadienis, nigs. 4, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

KAIP GYVULIAI GYDOSI?
miškingose vietose giliai

gy- 
gy- 
bet 
Jie

Ką paprastai daro žmogus nis, 
susirgęs, kai jam reikia vaistų kasant sniegą, kad rastų kokį 
pasigydyti? Arba jei nusilaužia žalią metugį, arba lakstant po 
koją, ranką, kitą kokį sąnarį 
arba šiaip ką susižeidžia? Ar 
šiokia ar tokia butų žaizda ar
ba liga, žmogus žino, ką dary
ti. Jis eina pas gydytoją. Bet 
ką daro gyvuliai panašiais at
sitikimais? Jie neturi savo gy
dytojų. Kiekvienas iš jų pats 
turi pasirūpinti savimi. Pasak 
daktaro Wilborto J. Deasono, 
šitą uždavinį jie atlieka itin ge
rai. Daug medžiodamas ir šiaip 
stebėdamas, daktaras Deaso
nas gerai prisižiūrėjo, kaip 
vuliai gydosi. Jis sako, kad 
vuliai moka ne tik gydytis, 
ir išvengti tam tikrų ligų,
pažįsta vidurius minkštinamų
jų žolių ir vitaminų reikšmę 
nepalyginamai seniau, nekaip 
pasaulio viešpats, žmogus, juos 
atrado. Jie supranta saldūs 
vaidmenį, kurį ji vaidina gy
dant tam tikras ligas, o taip 
pat suvokia uksinės ir vėsumo 
naudą, būtiną gydantis nuo ki
tų negalavimų. Gyvuliai, pa
sak Dr. Deasono, yra geri hi
gienos žinovai ir labai jos pai
ro, gydydami žaizdas. Kai ku
rios jų veisles moka sėkmingai 
sudėstyti lūžusius kaulus.

Bus maždaug dvidešimt me
tų, kai mes žinome, kad kūnas 
privalo gauti vitaminų. Moksli
ninkai ištyrė, kad vitaminai 
įgalina sėkmingai gintis nuo vi
sų rūšių mikrobų įsiveržimo, 
o ypačiai saugo nuo akių ligų. 
Kai kurie iš jų kelia apetitą ir 
skatina augimą. Kiti saugo nuo 
kraujoplūdžio ir padeda kau
lams bręsti. Treti gina nuo ra- 
chičio (kaulų suminkštėjimo 
ir išsikraipymo). Pagaliau dar 
kiti yra reikalingi 
kyti.

Šitas atradimas 
ten, koks svarbus 
ir žalias maistas,
šiai ir daržovės, kaip antai, pa- 
midorai, morkos, Saločiai ir kt. 
Dar paskiau patyrėme, kad 
daug vitaminų yra ir kai ku
riuose mėsose, ypačiai banki
niuose organuose. O gyvuliai 
šitą gudrybę žino nuo pat pa
saulio pradžios.

Pavasarį, sužaliavus ganyk
loms ir galint gauti žalesos, 
arkliams, karvėms, avims ir ki
tiems žolėdžiams sausas paša
ras pasidaro nepakenčiamas, 
kuriuo turėjo misti per žiemą. 
Tiesa, žolė yra trumpa, ir rei
kia ją laižyti per visą dieną, 
kol pripildo skrandį tiek, kiek 
jie kūtėje priedą per valandą. 
Bet šis dalykas gyvulių nebai
do. Jų instinktas (ome) pasa
ko, kad žalia žolė turi brangų 
vitaminą A, kuris saugo nuo 
daugelio ligų ir didina organiz
mo atsparumą įvairioms ap- 
kratų sėkloms. Daktarui Dea
sonui tekę matyti elnius iš eže
ro dugno graibstant, galvą pa
nėrus, vandeninės rožės šak-

uolynus ar tyrulius ir ieškant 
nors šiek tiek šviežių samanų.

Tas pats Deasonas sako, kad 
pavasarį visi laukiniai žolėd
žiai eina į tas ganyklas, kur 
žalia žolė pasirodo pirmiausia.

Žolė, be abejo, yra maistas, 
bet visų pirma ji yra jėgų stip
rintoja. Todėl per žiemą jos 
negavę gyvuliai ir stengiasi jos 
atsiėsti. Dr. Deasonas, Madrase, 
Indijoje, studijuodamas oftal
mologinę chirurgiją, priėjo iš
vadą, kad medicinos dalykuose 
gyvuliai praneša žmogų. “Te
ko matyti, — rašo jis, — tūks
tančius tenykščių gyventojų 
apvilktomis akimis ir kitomis 
akių ligomis sergančių. O čia 
pat aplinkiniuose medžiuose 
žaidžiančios beždžionės buvo 
visai sveikomis akimis. Nuo tų 
ligų jos apsisaugoja esdamos 
daug vitaminų turinčius vai
sius, o vietiniai gyventojai min
ta daugiausia ryžiais, išaugin
tais nualintuose laukuose. Ry
žiai neturi vitaminų. Tai negy
vas mastas.”

Mėsėdžiai gyvul’ai, be abejo, 
vitaminų neranda tuose pa
čiuose šaltiniuose, kaip žolėd-

ha lūšis tuojau pat stengiasi

vaisai palai-

iškėlė aikš- 
yra šviežias 
ypačiai vai- Kas nėra

jai skauda

bėdos
vidurius
Žolė mėsėdžių vidu-

ištiktas ir 
minkština-

suėsti kepenis arba kitus vi
daus organus, kurie, kaip ži
nome, turi daug vitaminų. Rei
kia pabrėžti, kad gyvuliai taip 
pat pažįsta vitaminų gausingus 
augalus, kaip ir kuriamąją sau
lės spindulių reikšmę priešra- 
chitiniame vitamine D. Iš to, 
rodos, galėtų būti numanu, ko
dėl gyvuliai tiek retai teserga.

Susirgęs gyvulys tuojau sten
giasi suėsti ką nors vidurius 
minkštinamą. Ar ne dažnu at
sitikimu tą vaistą užrašo ligo
niui ir gydytojas? 
matęs katę valgant 
Be abejo, kad tada 
vidurius.

Panašios 
šuo ieško 
mos žolės,
rius aplamai minkština. Lokys, 
mintąs mėsa ir vaisiais, norė
damas sutvarkyti vidurius, ieš
ko tam tikrų uogų. Elniai, 
briedžiai ir kiti gyvuliai, mintą 
vien žole, retai teprivalo vidu
rius minkštinamųjų žolių ieš
koti. Priešingai, jiems dažniau 
tenka savo vidurius tvirtinti. 
Vaistų jie Vanda tam reikalui. 
Paprastai ėda mažutes me
džių šakeles ir graužia ploną 
žievelę, ypačiai ąžuolo, kuri tu
ri tanino. Dr. Deasonui tekę 
matyti briedžiukus tam reika
lui siekiant krūmų viršūnių, o 
elniukus ties jais staipantis ir
gi ta pačia intencija. Naminiai 
gyvuliai, šeriami sausa žole, 
paprastai gauna avižų arba ki
tokių vitaminingų grudų, kad 
organizmas liktų pusiausvyro-
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nalas g:df minkąs, pasižymi golfo turnamente.
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kiši, kad visuomeniniame gy
venime socialiniai nelygumai 
išsilygins ię gyvenimas page
rės. Ypač didelę pažangą pa
darys medicina; jai pavyks iš
gydyti bjauriausias šių laikų 
ligas, kurios dabar nepapras
tai vargina žmoniją., Medicina 
žymiai sumažins žmonių mir
tingumą ir pailgins gyveni
mą: 100 metų amžiaus sulauk
ti bus paprastas dalykas- Or
ganinė chemija pasieks naujų 
laimėjimų, kurie turės didelės 
reikšmės atskiro žmogaus gy
venime: bus pagamintos mais
to piliulės, kurios bus varto
jamos greta augalinio maisto.

Gyvenimas butuose 
visai naujas formas;
bus plačiai vartojamas staty
bai.

Tek VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St
CHICAGO,. H.L.

je. Bet jei kas ištinka, jie grie
biasi tokių pat priemonių, kaip 
ir laukiniai.

Karščio turėdamas ligotas 
gyvulis visada pasirenka uks- 
mėtą vietą, kur gerai keičiasi 
oras ir netoli yra vanduo. Jis 
ramiai tuno, mažai teėda, bet

ĮVAIRIOS žinios

Naciams nesiseka
bėgti

Pirmas Didžiojo karo 
tuvo šūvis buvo iššautas 
metų liepos 28 d. tarp 
valandas po pietų, praslinkus
vos tik aštuonioms valandoms 
nuo Austrijos—Vengrijos ka
ro paskelbimo Serbijai. Pir
mąjį šūvį paleido austrų pus- 
karininko vadovaujami 68 pė
stininkų pulko sargybiniai už
ėmė mažąją Save upės 
prieš Belgradą. Kai prie 
artinosi serbų sargybinių 
velis, Patrdnaye atidengė
nį ’ ir nušovė serbų laivelio 
vairininką. Pirmas vokieč ų šau
tuvo šūvis buvo paleistas rug
pjūčio 1 d., tuojau po vokiečių 
—rusų karo paskelbimo į
prie Prosken einantį pirmyn 
rusų sargybinį.

Pirmas patrankos sviedinys 
Didžiąjam kare nukrito 1914 
m. rugpiučio 1 d. po pietų į 
ginklų sandėlį Belgrade, iš-

tono Eberlingo. Netrukus po 
to Eberlingas buvo serbų svie
dinio nukautas. Jis buvo pir
mas žuvęs austras.

Koks bus pasaulis 2000 modai s?

įgaus 
stiklas

Miestuose bus daug aukštų 
namų ir didelių parkų. Tech
nikos srityje bus panaudota 
atomų skilimo energija. Ato
minės užteks visoms maši
noms varyti. Taip pat bus pa
daryta daug naujų išradimų. 
Dėl viso to padidės gyvento
jų skaičius ir žymiai paleng
vės jų gyvenimas. Bet jeigu 
'technika nepatenkins nuolat 
didėjančios gyventoju masės 
reikalavimų, tai civilizuotasis

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių {tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

MONTI Stotuos- rSk 
Sutaupinkit 40% 
IMirbSjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. 8. A. 
IknrCJat 

“MONTIGRAPH’O” 
Oa rantuoto portreto 

PATVARAUS 
VIEKAI) - NENYK

STANČIO 
IRO neįveikiamo 
Jl< negali nukristu

7008 SOUTH 
PAULINA ST.

PROspeet 1266

4

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

Žinomas anglų mokslinin
kas lordas Bii’kenheadas vie
noje savo knygoje mėgina ap-, 
rašyti 2000 metų gyvenimą.! 
Birkenheadas sako, kad 2000 
metais nepaprastai išplis gam-į 
tos mokslas ir technika. Jis ti-0TTAWA, Kanada, rūgs. 2 

d. — Vokiečių karo belaisviai, 
penktosios kolonos agentų pa
dedami, paskutiniu metu daž
nai pradėjo bėgti iš koncentra
cijos stovyklų Kąnadoj. Kana
dos vyriausybė "smarkiai tuo 
susirūpino ir \;padarė reikalin
gus žingsnius bėgimams su
stabdyti. Pagaliau ir pabėgu
siems vokiečiams nesiseka. Be
veik visi jau yra pagauti ir 
sugrąžinti belaisvių stovyk
las. šiandien pabėgo nacis ju
rininkas Steurer, bet po kelių 
valandų Kanados.lpolicija ji jau 
vėl turėjo savo rankose.

“ Extra Dollars”
Beldžias į

4%
gyvulis reumatikas. Jis be jo
kios pagalbos žino tai, ką žmo
nių mokslas neseniai tesusekė: 
atsigulęs kepinasi saulėje, lyg 
butų iš ko gavęs receptą. Sau
lė skatina šalinamąjį vyksmą, 
įgalina organizmą pagaminti 
tokių nuodų, kurie sunaikina 
reumatinius negalavimus.

( I i

Higienos dėsnius žmonėms 
reikia kalte kalti, gyvuliai juos 
vykdo instinktyviai (iš omės). 
Ratiniai gyvuliai, kaip antai, 
katės, liūtai, tigrai, panteros, 
maudosi daugiau kaip dešimt 
kartų per dieną. Drambliai da- 
losi purkšles (dušus). Daug 
gyvulių maudosi upėse kiek
viena pasitaikančia proga. Taip 
pat ir paukščiai dažnai maudo
si. Turėdami parazitų puškena- 
si smėlyje arba purvyne.

Sužeisto gyvulio pirmasis rū
pestis yra nuvalyti žaizdą. Kad 
neapsikrėstų, jis rūpinasi taip 
pat uoliai, kaip šių laikų gydy
tojas. Tam reikalui dauguma 
gyvulių naudojasi liežuviu. O 
žinoma, kad seilės naikina 
mikrobus. Be abejo, jodo tink
tūra ir kitos antiseptinės prie
monės gydytojų vartojamos, 
veikia stipriau ir greičiau nai
kina mikrobus, bet pagrindas 
yra tas pats.

Vilkas ir kiti šuniniai gyvu
liai saugo, kad ant žaizdos ne
pasidarytų plėvė, kol nėra vi
sai pašalintas apsikrėtimo pa
vojus. O jei vis dėlto apsikre- 
čia gyvulio žaizda, 
duoda jam labai netikėtą anti
septiką. Ji 
musę, kuri žaizdoje padeda sa
vo kiaušinius. Iš jų išsiritę ma
ži virkšleliai sunaikina žaizdos 
mėsą taip, kad ji supūva. Svei
kų audinių jie niekada nelie
čia. Gyvuliai tuos vaikšrus pa
kenčia, nes nesistengia jų ša-I 
linti, naikinti. Pagaliau nema
ža gyvulių moka gydytis su
laužytus kaulus. Dr. Deasonas 
pasakoja matęs atsitikimą, kad 
kalakutas kaip koks chirurgas 
gydė savo nulaužtą sparną. Jį 
ant nugaros atsargiai nešiojo 
kaip sugipsuotą, o jei jis kiek 
nuslinkdavo, vėl atsargiai už- 
Įkeldavo.

Dr. Deasonas mano, kad gy
vuliai geriau sugeba gydytis, 
nekaip žmonės. Jie nusistato 
maisto ir užsilaikymo tokią 
dietą, kuri jei ligos nepašalina, 
tai bent ją sumažina. ’

Fr. Walshas.

Garažas kiekvienam 
automobiliui

rug-BERLYNAS, Vokietija, 
sėjo 2 d. — Vyriausybė prane
šė, kad yra išrastas labai leng
vas garažas, kurį galės su sa
vim vežti kiekvienas automo
bilis ir vartoti ten kur -jis su
stos. Garažas padarytas iš la
bai lengvos metalinės medžia
gos ir lengvai suglaudžiamas. 
Prie garažo pritaikytos lengvos 
lovos. Automobilio savininkas 
galės išvažiuoti į laukus, pa
statyti automobili į garažą ir 
pats tame garaže miegoti. Hit
leris prižadėjo duoti 

| kiekvienam “liaudies 
|biliui”, kurį jis pradės 
Ikarui pasibaigus.

garažą 
automo- 
gaminti

Jūsų Duris!

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!
50 ir 

aukščiau
Dentures 
užsakymą

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

t i k 
nuo

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

Pataisymas $1.00

*^75/' •

Liwndalo Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

WI\(.S

Sąskaitos atida
rytos iki 15-tos 
d. uždirba pilno 
mčn. dividendą.Vėliausias

Dividendas
Visi fondai apdrausti iki $5,000 

by, U. S. Gov’t Agency
FairfieIdSavings 

and Locm Assoclatlon 
fnVff.CsnsakM. Lew.MM

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $12Cn
Išima Už .............. * I O.UU

*50.00
RAUDONGYSLIŲ C O E HA
Išėmimas ir Ligon. ’uU.UU
REUMATIZMAS CO fifi
Greita Pagelba ....... *C.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C*f A A
ir vaistai .................. *I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAD
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

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

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

MADŲ
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

TeL VIRginia 1141
Vokiečiai bėga 

Į požemius
PATTERN BOOK

tai gamta

pritraukia mėsinę

Vardas

Adresas

sss

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, III.

Miestas

Valstija

_________ and
LOAN ASSOClATIONoF Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

PIRKITSAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES 

, Wholesale Kaina
SUTAUPYKIT TARPININKC 

PELNĄ
Mes esame dirbėjai matracų, 
box springs ir studio couches

Mes atnaujiname senus matracus — 
vienos dienos patarnavimas.

Mes pristatome bet kur mieste. Nuoširdžiai 
kviečiame jus atlankyti musų įmonę.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 2 d. — Beveik kiekvieną 
naktį Berlyno gyventojai yrą 
priversti leistis į požemius, nes 
britų lakūnai vis dažniau juos 
aplanko. Pogrindyj turi prabū
ti kartais net ligi trijų valan
dų. Dauguma berlyniečių sten
giasi įtaisyti lovas požemiuose, 
kad nusileidę galėtų ir užmig
ti. Kiti įsitaisė mažus žibintu
vėlius ir pasiima knygas, kad 
galėtų skaityti ir nenuobo
džiauti. Vokiečiai mano, kad vi
są žiemą jie turės praleisti po
žemiuose, nes jau nei patys va
dai nebetiki greitai įveikti an- 
gili-

Skelbimai Nauji enose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Atsineškit šį Kuponą 1^ l
■ šis kuponas yra JL JrsL&J*M&4
i VERTAS $1.00 ANT | *

KIEK™ S5P™1011936-38 S. HALSTED ST
Tel. MONROE 0377-0378
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Anglija gauna 50 laivų
Po ilgų ginčų spaudoje dėl sumanymo parduoti Bri

tanijai 50 “pasenusių” Amerikos karo laivų, prezidentas 
RooseVeltas sutiko tuos laivus Britanijai pervesti su są
lyga, kad Amerika už tai gaus keletą laivyno bazių Bri
tanijos valdomosiose teritorijose. Tranzakcija jau yra 
padaryta, ir prezidentas pranešė apie ją kongresui, pri
dėdamas generalinio prokuroro opiniją, kuri sako, kad 
Jungtinių Valstijų vyriausybė, taip pasielgdama, neper
žengė nei šio krašto įstatymų, nei tarptautinės teisės.

Prezidentas Rooseveltas gerai padarė, atiduodamas 
tuos laivus anglams. Amerikai jie buvo beveik nereika
lingi, o anglams jie bus didelė pagalba. Jie netinka var
toti mūšyje prieš modernišką karo laivyną, bet jie yra 
gėri lydėti prekybos* laivus ir ginti juos nuo submaririų 
ir lėktuvų. Gavusi iš Amerikos tuos senus karo laivus, 
Anglija galės suvartoti juos savo prekybos apsaugoji
mui jurose, o savo naujus karo laivus, kurie iki šiol at
likdavo tą pareigą, galės arba pasiųsti prieš italus į Vi
duržemio jurą, arba laikyti prie savo krantų, besiren
giant atremti planuojamą nacių invaziją. Kritingoje va
landoje 50 karo laivų gali kartais nulemti svarbų muši 
arba ir visą karą.

Fašistai, komunistai ir izoliacijos šalininkai, žinoma, 
tėkš, kad Rooseveltas tempia Ameriką į karą. Bet jų 
nėra ko paisyti. Vieni jų nori, kad Hitleris laimėtų karą, 
o kiti “nepaiso”, kas atsitiks su Europa. Todėl, kai tik
tai Amerikos valdžia padaro kokį Žingsnį, paremdama 
Hitlerio priešus, jie tuojaus protestuoja. Bet jie nepro
testavo, kuomet naciai puolė kultūringas neutralias ša
lis (Norvegiją, Holandiją, Daniją, Belgiją)* Milžiniška 
dauguma Amerikos žmonių nori, kad Hitleris butų su
muštas, ir jie prežidento Roosevelto nesmerks, bet jį pa
girs, kad jisai suteikė Anglijai pagalbą.

Veidmainingi “taikos” apaštalai

giasi turėti “lojalius” gyvento
ji-

jėigū strategiškais (k y. mi- 
litatiniais)' sumetimais Stalinas 
atgrūdo į Lietuvą Šimaite tuks-

“Ir dabar jie pasileis darban/Vieni verks, kiti 
keiks naują Lietuvos santvarką. Kai kurie jų lavinti 
tame amate. Mat, daugelį metų Lietuvoje jie gyvrifo 
iš išnaudojimo ir apgavystės.

“Tai svetimi paukščiai, Lietuvės priešai. Jie pa-. . . ,' <
vojmgi šiam kraštui, nes Ha jfe sės taiamo «kl,. **-*«* “*
tarnaus Vokietijoje susuktam smetonmiam li'zdto, s?meMalS) ^lizuo.

r. „ -vpi ištikimais Rusijos impfcrializ-
Amerikos lietuviai privalo apsisaugoti nuo tų į mm žmonėmis/ Lietuvos ūki

ninkai nebuvo ir nėra bolševiz
mo draugai. Todėl Stalinas ir 
atėmė jiems žeinę, paversda
mas ją valdžios nuosavybe, kad

kuris yra Hitlerio globoje.

svetirtių ir pavojingų paukščių.” (“Laisve”, rUgpiu
čio 31 d. 1940 m.)
Šitaip begėdiškai Bimba drįsta plilsti ii* purvais 

d^apstyti žmones, kurie nieku nėra nusidėję nei Lietu-1 komisarai gaištą elgtis su ja 
vos, nei Amerikos įstatymams! Ar jisai pagalvojo, ką ji-J&rip tiniaūįi.
sai Šitokiu piktžodžiavimu gali iššaukti?

O jeigu tie žmonės, kuriubs jisai va'diUa apgavikais v 
ir pavojingais šiam kraštui paukšČiaiė, liūs Ir pasitei- TAMŠ’
raus, ar nėra “pavojingi šiam kraštui paukščiai patsj
Antanas Bimba su saVo bendradarbiais ^cėntrb biure”?.. Kūi prieš kokį mėnesį laiko

Šmeižtais ir denunciacijomis Štalino pakalikai ne- “Naujienose” pasirodė įdomus 
užims burnos žmonėms, kurie nori pasakyti ties^, o tik|vieno Lietuvojpabėgusio as- 
dar labiaus sukels prieš save visuomenę. •

Lfa

BUVO ŠLAPTI MASKVOS 
AGENTAI

fanu .iii

I
Stį Miščikas-žiemys . • « *

gyvenimo pamokos
(Iš žurnalisto užrašų)

v

“Taikos mobilizacijos kongresas”, kuris prasidėjo 
pereitą šeštadienį Chicagos Stadiume, išėjo nekoks. Vi
si žymesnieji žmonės — senatorius Nye iš North Dako- 
tos, senatorius Clark iš Idaho, liberalas Willard iš New 
Yorko, ir k. — atsisakė dalyvauti, kuomet jie patyrė, 
kad tą “kongresą” kontroliuoja komunistiški penktako
jai, kuriems rupi ne taika, bet Maskvos politika. “Kon
greso” atidarymo sesijoje beveik du trečdaliai vietų sve
tainėje buvo tuščios.

Jeigu to mitingo sumanytojai butų buvę nuoširdus 
tarptautinės taikos pritarėjai, tai jie butų nepraleidę 
progos pasmerkti agresorius, kurie dabartinį karą pra
dėjo. Kas tie agresoriai, žinojo visas pasaulis. Bet “tai
kos kongresas”, pasirodo, apie juos nebuvo girdėjęs. 
“Kongreso” lyderius norėjo apšviesti automobilių darbi
ninkų unijos vieno lokalo (iš Flint, Mich.) delegatai. Jie 
pasiūlė rezoliuciją, kurioje įvardijami, kaipo agresoriai, 
Vokietijos ir Rusijos diktatoriai; bet pirmininkas nelei
do tos rezoliucijos nei svarstyti, nei balsuoti. Vietoje jos, 
“kongresui” buvo pašildyta kita rezoliucija, kurioje apie 
agresorius nėfa nė vieno žodžio.

Tokiu būdu tas “taikos kongresas” tapo numaskuo- 
tąs, kaipo totalitarinių diktatūrų pakalikų sueiga.

........... —

Pernai metais po Amerikos 
lietuvių kolonijas važinėjo vie
nas “Lietuvos Žinių” korespon
dentas, Juozas Jurginis. Jam 
čia rengė prakalbas komunis
tai, bet jisai sakėsi esąs ne ko
munistas, o “bepartyvis”. Ta
čiau Kauno “Elta” praneša, kad 
J. Jurginis jau pagrįžo Lietu 
von ir yra paskirtas “užsienių 
reikalų ministerijos politinio 
departamento (t. y. žvalgybos 
skyriaus) direktorium.

Komisaras Dekanozovas į to
kią vietą nebūtų skyręs Jurgi
nio, jeigu jisai nebūtų ištiki
mas Maskvos agentas.

Bet kokiu budu tas gaivalas 
buvo prisiplakęs prie “Lietu
vos Žinių”? Atrodo,., kad į vai. 
liaudininkų: ]idienpašej.0 ■ kores
pondentus jį buvo {piršęs Jo
nas Šimkus, kuris buvo to dien
raščio redakcijos sekretorius. 
Jisai buvo apsimetęs liaudinin
ku, bet slaptai tarnavo Stali
nui. Kai1 tiktai DekanozoVūs 
paskyrė Paleckį ministerių pir
mininku, tai Jonas Šimkus tuo
jaus gavo vyriausiojo redakto
riaus vietą prie “Liet. Aido” 
(kuris vėliau buvo pakeistas į 
“Darbo Lietuvą”).

Matyt, kad tokiu slaptu bol
ševikų agentu buvo ir “liaudies 
poetas” Liudas Gira1, kuris se
iliaus tarnavo Lietuvos žvalgy
boje, paskui buvo “bepartyvis”, 
o Smetonos režimo laikais bū- 
vo pasidaręs karštas tautiniu- 
kas.

yra ir daugiau.

PRIVATINĖ ŽEMĖS NUO
SAVYBĖ PANAIKINTA

Begėdiškumas
Šiomis dienomis pagrįžo į Ameriką skaitlingas bū

rys (apie 70) Amerikos piliečių, gyvenusių Lietuvoje'.- Jie 
iŠ tenai išvyko, kuomet sovietų valdžia prijungė Lfetūvą 
prie Kurijos. Jie buvo iškeliavę is Amerikos dėl to> k&d 
jie norėjo gyventi hepriklaiisdmoje Lietuvoje^ tddel‘ na
tūralu, kad jiems tenai pasidarė nejauku paliktų kuomet 
Lietuvos respublika išnyko.

Ne vienas tų pabėgėlių jau* yra papasakojęs savo 
įspūdžius spaudai. Įspūdžiai šiurpus tf, žinoma, labai ne
palankus bolševikiškiems Lietuvos okupantams. Bet už 
tai, kad tie amerikiečiai sniurtininkų riegiria, tai, lietu-* 
viškų komunistų lyderis Antanas Bimba išplūdo juos 
biauriausiais žodžiais “Laisvėje”! Jisai apie juos rašo:

“Dar laivu plaukdami jie jau sudarė planus, 
kaip ir kokią smetoninę smalą jie Čia Virš.

Jau daugiau,- kaip prieš mė
nesį laiko buvo pranešta, kad 
bolševikai Lietuvoje suvalstybi
no visas žemes, t. y. paskelbė, 
kad visa žemė Lietuvoje pri
klauso valdžiai. Buvo apie tai 
rašyta ir “Naujienose”.

Bet komunistai bandė tas ži
nias užginčyti ir net prikaišio
jo “Naujienoms” melavimą. 
Chicagiškis Stalino penktakoją 
organas rugpjūčio 23 d. rašė 
taip:

“Lietuvoje tokio įstatymo, 
kuris nusako, kad visos že
mės tūri būti paimta (paim
tos) į valstybės rankas, riČ- 
ra...

“Taigi, ‘Naujienos’ biauridf 
meluoja apie įstatymą, kutfib 
visai- nėra.

“Kad Lietuvoj gali rastis 
panikos apimtų ūkininką,- 
tai galimas daiktas, nes ten 
juk yra tokią melagių, kurie 
gąžd’ina žmones, kaip ‘Nau
jieną’ štabas, ir gal yra jiįeiji's. 
patikinčių, bet M rte kaltė 
Paleckio valdžios, o tą nhte- 
lagią ir tikinčią jiems.”

Čia reikia pastebėti, visų-pir- 
ma, kad “Naujienose” buvo ra
šyta nė kad valstybė paima vi
sas žemes į savo rankas, bet 
kad tapo išleistas įstatymas, 
kuriuo Visos žemės Lietuvoje 
yra paimamos valstybės nuosa
vybėn”. / I

Dabar klausimas: ar toks į- 
statymas buvo išleistas? / 1

Kurie yra melagiai?
Tik-ką atėjusiame iš Kauno’ 

paleckinių “Iz vesti jų” (Vadina
mų “Darbo-Lietuva”) numery
je iš liepos 23 d. yra atspaus
dintu žemės ūkio minis terio 
Mickio kalba, pasakyta “liau
dies seimė^’, Tarp kitko tasai’ 
ministėris pareiškė:

“Reikia kartą ant visados 
padaryti galą valstiečių že
mių pardavinėjimui. Reikia 
įiedelsiant^askelbti visą Lie
tuvos žęniĮę, visus Lietuvos 
miškus'ir .vandenis esant vi
sos tau tošį t. y. valstybine 

‘ nuosavybei
Po tos Mickio kalbos “liau

dies seimas” priėmė “vienbal
siai” deklaraciją apie visą Lie
tuvos žemių, miškų ir vandenų 
suvalstybinimą. Penktas jos pa
ragrafas skamba taip:

“Reikšdamas visą darbi
ninkų valią ir vadovaudama
sis gyvybiniais Jarbo valstie
čių interesais, LlAUDiES 
seImAš PAŠkELBIĄ VISĄ 
LIETUVOS ŽEMį SU JOS 
gėlMemis1, visus mišKUs- 
ift vaNdėniš PRIKLAU
SANČIAIS VALDŽIAI, t. y. 
VALSTYBES NUOSAVY
BĖ.,.”
Taigi įstatymas, apie kurį 

rašė’ “Naujienos”, buvo tikrai 
išleistas. Jį pravedė “liaudies 
seime” paleckinė vyriausybė, 
liepos 22 d. Tačiau komunistų 
“Vilnis” dar rUgpiučio 23 d. 
šaukė, kad “tokio įstatymo nė
ra”, ir melagiavo tubs laikraŠ^ 
čius, kurie apie jį rašė!

Pasirodo; kad' komunistiški 
penktakojai arba nieko neišma
no apie tdi, kaš Lietuvoje dė
dasi, aYba sąmoningai slepia 
tiesą nūo Amerikos lietuvių vi
suomenės'. ,

Mat, ir tarpe komūnistą yra 
nemažai tokių, kurie nUmano, 
kad ta bolševikiška “žemės čė- 
forma1” yra pragaištinga Lietu
vos žmonėms. Padarius visas 
Lietuvos žėmes valdžios nuosa
vybe, valstiečiai pavirsta iš lai
svų ukiniūkų' valdžios nuomi- 
riinkais. Valdžia kada nori gali 
valstietį nuo jo ūkio nuvy
ti ir atiduoti- tą ūkį kitam1.' Č 
kadangi tikroji Lietuvos val
džia dabar sėdi* Maskvoje, tai 
ji gali Lietuvos ukius paVėšti 
atkeltiems iš SSSR gilumos ru
sams ar kam kitam# kas buš jai 
ištikimesnis. Lietuva dabar yra 
Sovietų Sąjungos* pasienis, o 
pasienyje valdžia višuorhėt steri-

mėlis pasakojima's apie tai, 
kas Lietuvoje dėdasi, tai ko- 
iliunistų laikraščiai ėmė spėlio
ti1, joge! tas asmuo tai — Ka
rolis Vaičas-RaČkauskas. Jie 

I primine visokius Račkausko 
špitogėlius, atliktus Amerikoje, 
Europoje ir Afrikoje ir sakė: 
“Ta'i matote,- kokie žmonės ei
na su ‘Naujienomis’ ir smerkia 
Lietuvos liaudies valdžią!”

Bet asmuo, kurio pasakojimą 
apie bolševikų invaziją Lietu
von mes buvome įdėję, yra vi
sai ne Račkauskas. VairaS-Rač- 
kauskas dar tebėra Lietuvoje 
ir, pasirodo, jisai remia Palec
kio “valdžią” ir sovietinę tvar
ką. Apie tai rašo “Amerika”:

“Koliiunistų dėmesiui gali
me pranešti, kad K. Vairas- 
Račkauskas nebėgo iš Lietu
vos, kad jis labai veiklus ko
munistų tarpe, kad ‘liaudies 
seimo’ rinkimų proga, Lietu
vos laikraščiuose yra atspau
sdintas atsišaukimas, kurį y- 
ra pasirašęs tas pats laiSvie- 
čių išniekintas Vairas-Rač- 
kauskas. Jis drauge su kitais 
politiniais biznieriais-aferis- 

1 tais kvietė liaudį balsuoti už 
komuništų sąrašus.

“Kas yra Vairas-RaČkaus- 
kas, visi gerai žinome. Orga
nizavo bendroves, kurios vi
sos nuėjo vėjais. Gavo tar
nybą Lietuvos pasiuntinybė
je Londone. Ten pridarė vi
sokių bėdų, bet išsisuko ir 
nėt gavo naują paskyčimą' 
Afrikoje, kur išeikvojo Lie
tuvos piliečių pinigus ir už 
tai buvo nuteistas kalėjimu. 
Dabar jis labai tinka prie ki
tų buvusių nusikaltėlių, šian
dien užimančių svarbias vie
tas.”
Ką dabar konluilistai sakys? 

Pirh’iū jie vadino Vdirą-RaČ- 
kausltą “šmetonininku”, Suk
čium, aferistu ir t.t. — kol jie 

rhlanė, kad jisai yra priešingas 
LietūvOš soviefiniūiūi. Bet l<ūi 
dūbar paaiškėjo, kad tas sme- 
tonininkas ir aferistas tarnauja 
Maskvos komisarams, tai jie 
turės pripėžinti jį “tikru liau
dies d’raU'gu”.

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR

Nukentėjo Man 
testeris

(Tęsinys) I
Bet tuo laiku, kai šie du mi- ■ 

nistėriai sėdėjo Petro* ir Povi
lo tvmtčvetė, viėną vakarą, Le-. _ ; -
riinūi va-žitibjant aūtom6biliu,| 
buvo paleistas į jį ar į ką kitą 
ŠuViš, kuris jo nors nesužeidė, 
visgi buvo paskaitytas jum škit- 
tu.

Ir Petro-PovilO tvirtovės įgu^ 
la rytojaus dieną paskelbė, jog 
ji tokią atentatą prieš savo vb- 
dą nepraleis Veltui ir už- kiek
vieną dabartinės valdžios sū-K’*wtTV'J''T“°‘ 
žeistą ač nužudytą asmenį — Atlikę savo darbą, pašitrau- 
sušaudys kelis areštuotus. kė nuduodūmi, jog nieko bai- 

Kadaūgi abudu ministeriai Saus čia neatsitiko. Šingarevą 
neturėjo iškeltos bylos ir ben- estas taip pat pribaigė kulipka. 
drai buvo silpni, jų pažįstami 
ir draugai iki bus jų likimas iš
spręstas, nutarė: saugiau jiems 
buš kuri ligoninė, negu tvirto
vė, kur iš tiesų jurininkai ga-| 
Ii juos sušaudyti įvykus ateu-l 
tatui prieš kurį nors bolševiką 
valdžios asmenį, nors pats Le
ninas po to įgulos paskelbimo 
pranešė Petro Povilo įgulai, jog 
ne jų reikalas keršyti už tero
ristinius aktus ir tuojau pasi
rūpins pati valdžia, jei bus rei
kalinga.

Bet visgi saugumas tvirtovė
je buvo menkas ir abudu mi- 
nistėriai, draugų pdgelba ir 
užtarimu, gavo leidimus persi-[suprato revoliucijos vadas Le- 
kelti1 kaip areštuoti į Petrapi- ninas.
lio ligoninę, kur jie ir buvo j u- Ir kuomet rytojaus dieną, 
rininką pristatyti ir palikti j u- sausio septintą, Leninas suži- 
rininką apsaugai. nojo, kad įvyko barbare žmog-

1918 m. sausio G d. jurinin- žudystė, pirmiausia pareikala
vo, kad žmogžudžiai butų nu
žudyti, nubausti.

Kaip pasakoja liudininkai, 
nors Leninas visą laiką buvo 
ramus ir nekreipė jokio dėme
sio į Vykstančius šaudymus bei 
kitus saąvališkus aktus, pb šių 
jninisiėrįą sąšąud^’ino pąsiuto 
ir mftalavo kaltininkus bausti, 
neš jei kiti nužudyti būvo nu
žudyti sūlig įsakymo arba pa
prastai sugriebti gatvėje, tai 
šie du būVo valdžios žinioje ir 
Už juos atsakė valdžia. O ka
dangi valdžia, kokia ji bebūtų, 
turi būti tvirta, Leninas daužė 
kuiūščia Smolho institute rei
kalaudamas bausmės žmogžu
džiams.

Ir tai buvo aišku, bet...

III. Aukštos politikos 
pamoka*

Sakoma, jog kuomet Sinkle- 
ris parašė savo romaną “Pel
kės”, daugelis amerikiečių ne
norėję skerdyklą konservų val
gyti bijodami, jog gali valgyti 
žmogieną, darbininką, kuris įsi
vertė į katilą.

Tą patį galima pasakyti apie

LoNDONAS, Anglija, rugp. 
30 d. — Kelios vokiečių eska
dros, susidedančios iš 15-20 or
laivių, kelis kartus puolė Mari- 
česterib apylinkės. Jos buvo su
tiktos sinirkia ugnimi, bet viis 
!dėltd kėliems vokiečių lėktu
vams pavyko prasprukti. Mari- 
česteryj vokiečiai padarė nuo
stolių. Tai viena pramoningiaU- 
sių Anglijos apylinkių. Anglai' 
liūtai tęsti darbą aliarmo me- 
,tū. darbininkai apleis sąvb 
{Mhkius f ik tai tuo metu, kai 
vokiečiu orlaiviai bus visai ne
toli. .............. . .......... .

besiveržiančius jų kambarin 
jurinift&'ūs, kuriems kelią ap
švietė žibaline lempa ĖazoVas, 

Įėję Sušuko, jog pakankamai

| užmokės Už penktą metą ekze- 
kucijas, kuriose nieko bendro 

|abudu neturėjo.
į Estas jurininkas- Kreis puolė 
j šingarevą smaugti, gi antras 
jurininkas, taip pat “čaika” 

[laivo, vienu Šuviu nudėjo Ko- 
koškiną. Antras šovikas buvo 

I Matvejevas.

Kiekvienas pažiūrėjęs į šį 
įvykį turėjo pripažinti, jog įvy
ko sauvališkumas, kuris ver
tas bausmės ir dar griežtos, 
nes toki aktai, tuo labiau to- 

, kiais neramiais laikais tiek pa
vojingi, jog dargi kam tarnau
ja, gali būti pragaištingi. Sau
valiavimas, daugiau, negu kas 
kitas, lazda su dviem galais: 
šiandien tavo naudai sauvaliau
ja, ryt prieš tave ir jei laikū 
neužkirsi kelio, padidinsi pavo
jų-

ko Ba’žovo vadovaujama rau
donarmiečių sargyba, keturių 
kareivių, perveda senus ir sir
guliuojančius ministerius iš 
Petr’o^Povilo tvirtovės į ligoni
nę ir ją draugai lengviau atsi
dūsta.

—Jiefns negręsia jokis pavo
jus — sako ją draūgūi.

Bet tą dieną visai kitoje vie
toje įvyksta kita scena, kai
rios nenumatė ir nežino abieju 
Kerenskio ministerių, perga
bentų ligoninėn, draugai.

■ Kuomet buvo duotas parėdy
mas pergabenti ministerius li
goninėn’, sargybas paskyrė du 
Milicijos komisarai: Michailo- 
Vaš ir Kūlikovas, kurie ketu
riems raudonarmiečiams, kurie 
turėjo lydėti ministerius, davė 
Suprasti, jog nieko neatsitiks, 
jei tie dū* seniai ligoninės ne
pasieks ir’ vykstant su ministe-’ 
riais, raudonarmiečiai planaVo 
juos pakišti pb ledu, bet sargy
bos Viršininkas Bazovas tam 
pasipriešino, nes apie Šią intri
gą nieko tikro nežinojo ir kaip 
sėdas kareivis žinOj’O, kad sar
gybos viršininkas turi areštuo
tus pristatyti ten, kur įsakyta.

Ministeriai atvyko j ligoninę 
ir buvo prie jų pristatyti rau
donarmiečiai šargybininkai, tie 
patys, kurie j’ūos pristatė ligo
ninėn.

Bet Bazovas, kuomet prane
šė komisarui Kulikovui, jog 
ministeriai jau ligoninėje, bu
vo su pašaipa sutiktas Kūliko1- 
vo ir davė anam aiškiai su
prasti, jog ligoninėn buvo tie 
du ministeriai pergabenti dėka 
ją draugą įtakos, kad nebūtų 
nužudyti, o jie to verti.

Kodėl komisaras Kūlikovas 
taip nepakentė šių dviejų se- 
lūų ministerių, kurie revoliuci
jai niekuo neprasižengė, sunku 
suprasti, bet to pakako, kad 
Bazovas sutiktų dalyvauti ant
rame akte.'

Ir iš tiesų, tą pat dieną, tik 
jau naktį, prie ligoninės prisi
artino ‘jurininkai vadovaujami’ 
Bfazovo, kurie ligoninės sargy
biniams pranešė, jog atėjo pa
keisti sargybą. Kadangi rair- 
dbnarmiečiai pažino buvusį 
sargybos viršininką Bulovą, pa
siėmę savo Šautuvus nuėjo na- 
fūon.

Ir ministeriai, jaučiąsi ramus 
naujoje vietoje, staiga išvydo

prastas
tai gali suprasti pa- 
žmogus, tuo labiau tai

Nėra bjauresnio amato kaip 
politika, siekimas valdžios ir 
ją pasiekite išlaikyti.

Jei musą istorijos vadovė
liai bent kiek papasakotų, ko
kiu budu įvyko valdžios pasi
keitimai, tos didžios reformos 
pasaulyje, kurios atnešusioS ar
ba turėjusios atnešti žmonijos 
laimę ir laisvę, tikrai išsižadė
tų tų laisvių atsiduodančių ne 
tik klanais kraujo, bet ir aša
komis, prakeiksmais, intrigo
mis, tokiomis bjaurybėmis^ ku
rių nei vienas negalėtų patei
sinti.

Bet, gerbiamieji, gyvenimas 
kova už būvį ir toje koVoje, 
kaip ir kiekviename kare, visi 
ginklai geri ir žmonės niekuo
met nemato kas buvo, kokiu 
keliu tai ar kas kitas pasiekta, 
bet kas gauta, kas per pasek
mės tos kovos.

(Bus daugiau)
■ i-ii

GERB. Naujienų tkcdtyka- 
joe ir skaitytojai protausi 
pirkinių reikalais eiti. į 
tas krautuves, k u r i ii 
skelbiasi Naujienose
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Trečiadienis, rūgs. 4, 1940

Gaso Bendrovė 
Grąžins $6,377,242 
Vartotojams
Netrukus Išsiuntinės Pirmą 

100,000 Čekių.

Už kelių dienų Chicagos 
gaso bendrovė, Peoples Gaš 
Light and Coke Company, 
pradės siuntinėti čekius varto
tojams Chicagoj, sugrąžinda
ma jiems $6,377,242.

1938 metais bendrovė pakėlė 
gAso sąskaitas, pridėdama po 
30c už kiekvieną mėnesį. Bet 
po ilgos kovos teismuose, ben
drovė pralaimėjo, ir tas pakė
limas buvo panaikintas. Re
zultate ji turi visus ekstra su- 
kolektuotus pinigus sugrąžinti 
vartotojams, kurių
yra apie 860,000. Jie vidutiniai 
gaus po $7.50.

Čekius pirmam 100,000 var
totojų bendrovė išsiuntinės 
dar šią savaitę.

Chicagoj

MADOS

• Bankų apiplėšinėjimams su 
mažėjus apdraudų bendrovės 
sąjunga vakar paskelbė, kad 
sumažina apdraudas bankams 
nuo 12.5 iki 45%.< Bankų api
plėšinėjimas daugiausia suma
žėjo Sunaikinus garsiąją John 
DiUinger gaują ir kelias kitas 
mažiau pagarsėjusias piktada
riu Saikas.
< Vakar visi Chicagos teismai 
atsidarė rudeninam terminui. 
Nuo liejos mėnesio iki Labor 
dienos teismai atostogavo ir 
kiekvienam skyriui buvo tik po 
vieną teisėją nepaprastoms by
loms svarstyti. Superior ir Cir
cuit teismai turės labai daug 
darbo, nes yra užsilikę ne
svarstytų 7,100 divorsų bylų.
< Vakar apskričio teisėjas JaL 
rtiės F. Fardy užėmė vyriausio 
kriinirialio teismu teišėjo vietą. 
Iki šiol tas pareigas ėjo rose- 
landietis John Prystalski. Iš 
krimihalio teismo Prystalski 
dabar grįžta į Circuit teismo ci
vilių bylą skyrių.
• [vairios Chicagos spaustuvi
ninkų organizacijos ruošiasi 
švęsti spausdinto žodžio 500 
metų sukaktuves. Iškilmės te
sis per savaitę laiko, nuo rug-

VAKAR GHICAGOJE

&

NAUJIENOS; Chicago, UI.

A*x'x**.‘SS*

NAIIJIENU-ACME TAlenhoto

CHICAGO- — Packers phoifesionalų futbolo komanda laimėjo rungtynes iŠ rihktiilių kolegijų futbo
lininkų komandos. ■ .

to. itai' grįžo, valizių neberado, 
ir teberado 'visų savo rūbų. 
Jam išėjus, butan įsigavo pik
tadariai ir viską iškraustė. Gal 
jie dabar išvažiavo atostogoms, 
su Chrzanovvskio daiktais.

proga įvyksta konkursas iš
rinkti gražiausią porą motė-

No. 4534— Mergaitėms suknelė. 
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų.

Norint gauti vieną dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pAvyždžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekviena pa- 
vyždžid kaina 15 oentųt. Gali
te pasiųšti plUigus aYba paš
to fertkiėliaft Karrtr štr utsalty- 
mu. Laiškus reikia .ądresuou: 
Naujienos Pafterh Dept, 1739 
So. Halated St, Chicago, UL

prie

• Pa vasarinių atostogų vakar 
atsidarė Chicagos viešosios mo
kyklos. Prie knygų vieni noro- 
mis> kiti nenoromis, grįžo 764,- 
000 Chicagos vaikai.

Lėktuvo’ nelaimėje
Hammondo, žuvo 28 metų jau
nuolis Whlter Lisczak, nuo 
4807 Cary avenue, Indiana Har- 
bof. Jo brolis, 30 metų Ru- 
dolph, kuris lėktuvą vairavo, 
išliko sveikas. Liudininkai pa
sakoja, kad lėktuvas darė įvai-

SuHikulfe į Niekei Platc gclžke- 
llo bėgos pihc Kennedy strcct, 
Hammondc.

11,129 Ateiviai 
Nepiliečiai Jau 
Užsiregistravo

Pašto viYširiihkas, Erftėst J. 
Kruetgen, praneša, kad jau 11,- 
129 ateiviai nepiliečiai užsire
gistravo Chicagojc. Keletas 
tūkstančių daugiau aplankė pa
što raštines ir gavo “Form 
AR-1” (pavyzdinę blanką). 
Pavyzdines blankas galima par
sinešti namo ir ten, su pagal
ba draugų ir šeimos narių, jas 
išpildyti.

• 7 metų- Vahran Knarian, 
>1545 West 120th Street, pasie
nietė išvažiavęs su tėvais į Riu 
vervievv Parką. Neturėdamas 
pinigų kąrfėriui, berniukas nu
tarė eiti namo pėkščias. Ėjo 
mylią, ėjo antrą — o River- 
view Parkas toli Ncrthsidėj — 
ir su kiekviena mylia berniu
ko pasiryžimas pareiti namo 
mažėjo. Pagaliau, prie 22-tros 
ir Western priėjo prie policis- 
to ir verkšlendamas pasiskun
dė, kad jo kojutės labai, labai 
pavargusios. Policistui berniu
ko pagailo —. jam nupirko Imi- 
čių ir likusią dalį kelio užbaigė 
aūtomobiliu.

Konkursas atdaras visomis 
merginoms; o blankas galima 
gauti adresu 127 North Dear- 
born strcet, organizacijos ras-

Roselando Kultūros
Draugijos
Susirinkimas

Roselando Liet. Kultūros 
draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo 5 dieną, 7:3() vkaare, Liet. 
i)arb. s’vet., 1041Š So. Michigah 
Avė. Susirinkit Skaitlingai, nes 
jus darbininkų rink mas sek
madienio 8 d. rugsėjo išvažia
vimui. S. Dilis, Rašt.

226 W. UOth Place.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

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

nas Shirrtkuš, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm1. —' Jčnaš Petrauskas. 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chėpul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding' 7903; Fin. rašt 
—Bruno Rogersj 2345 N. Kedzib 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., .tel; B'fclmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabąnsia Avė:, tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Lobis Striupas. 
3636 W. North Ąve., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai' . įvyksta kaš naujo 
mėnesio . pirjhą ketvirtadiėhį, Š800 
West Arrtiitagė' Avė.

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

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J 
Stul—Vice-pifm.. 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapaš-—Prot. rašt.. 
4403 So. Albany Ave.y F. A. Zur
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Ave.c 
J. Škėberdyfė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th Pi.; N. Viršilienė — Iž
do glob.,- 3435. Šo. Wallace St.: 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So 
California Avė.; Dr. M. Stfikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

! ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
JUc^vičienė, 1960 Canalport Avė. 
Ė)urU' sargas—.Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

Joniškiečių labdarybės ir 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
,1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vicė-pitm.— Viktoras Kazimerai- 
tis; 4030 So. Campbell Avė.; Nut. I 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella MickeviČiutė, 6925 South 
Ąrtesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasie’rius —Steponas Kaniušas, 
3510’ W. 63rd St.; Kasok glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Ąrtesian 
Avė'.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną mėnes, 1:30 
vai', popiėt, Ho.'llywobd salėj, 2417 
W. 43rd St.

UŽEIKITĖ PAS 

PETE YOUNG 
Narys: 271 Am. Legion Post., 

Chicagos Lietuvių Draugijos.
SCKLITZ ALUS 

82nd ir Kean Avenuc 
(prii.š Tautišku kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

BRl'DGEPOKL' ROOFING AND 
SHE1ĖT METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 49t>5
Stogus, tinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas

R p m kitę Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
MŪTUAL LIQUOR
CO. — Wholcsalf
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevarci 0014

‘ ... . .

10-tas Metinis Išpardavimas
Visos ainos Numuštos

NAUJAS
APŠILDYMAS

Kflfr 4 kambarių namui

teisybės Mylėtojų Drau- 
ZrYS'tĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joė Balchunas,—Pirm., 3200 

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rast., 3534 S. Lowe 

rašt..
glob.; J. 
3137 So. 

L. Jucius—Maršalka, 
bška — Dr. kvotėjas,

E S 212
Pilnai 

rifely* Nereikia įmok

per—Fin.
Avė.: Z. Grigonis.'—Kontr 
P. Juozapaviče—Iždo 
Rachunas—Iždininkas, 
Halsted St 
Dr. J. P.
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687: K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną. Lietuvi:? Auditori
joj, 3133 S. Halsted ..t. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

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

kas—Pirm 2109 N. Cleveland
avė.; A. Nipr'ikas—Pirm. Pagelb.. 
1303 S. Pulaski1 Rd.; J. Keturakis 
—Nut.. raštininkas, 1525 S. 5Įsi 
avė., Cicero. III.: Anna Kondro* 
tas—Fin^ Rašt., 113 W. Germanis 
place; E. Rarnašauskienė—Kont
roles' rašt., 12’18 S. Indenendencė 
blvd.?- Stii Niprikas—* Kasierius. 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
nl.. ir F. Phvilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.;’ J. Balakaš—Korespond.. 
1414 S. 49th Ct., Cicero., 111.: K 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 Wes< 
38th' pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmddįenį pirmą valandą po
piet, Hollyw’ood' svet., 2417 West 
43rd: st.. Chicago, III.

BROLIŲ I’R SESERŲ LIETUVIU 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBĄ 1940 METAMS: Pirm. 

; —GeO; Jakubauškas, 3541 Sotrth 
• Hal&ted St.-; Vicę-pirrh.—Ant. Za^- 

lągėnas, .7132 . So. Racinę Avė.;
1 isFut. rašt ^WaTter Pankauskas, 
, 5.4.9: WeSt 18th> St.; Kasierius — 

Mikas BankeviČius. 628 W. 18th 
St.; Ėin. rašt.-rPetėr Viršila, 3435 
So. WalTace St.; KontY. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber-

Chicagos Draugijų. 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME- 
TAMS: Matilda''1 Slančauskienė — 

pirmininkė, į0560 Edbrooke Av.; 
M. Navetauškienė Nut. rašt., 
10320 So. WaHace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 Sb. State 
St.; Paulina Stasiulis 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrbbke Avė.; Stumb- 
rieriė—Maršalka; Strėukienė, — 
koresp.; Antdndtte Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio aiitrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigah 
Avenue.

įmokėti
QQ Mėnesiai 

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY C0
1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4Chicagoj ir apylinkėj auto
mobiliai vakar ir pž.vakar už
mušė sekamus žmones:

WiUidm. friilcos, 16 metų 
mokinį iš Carl Schurz mokyk
los. Jis buvo suvažinėtas prie 
Nfarine Ibrivc ir Irving Park 
Road. Už įvykį policija suė
mė 34 metų chicagietį Erwin 
Boeglin, nu6 3901 Shcridan 
Road. Jis prisipažino, kad bu
vo gerokai išgėręs degtinės ir 
sėdo' mašiną Vairuoti būdamas 
nevisai blaivas. 161 metų Kathe 
Zodter, 1717 Ilehderšon stredf, 
užmuštojo draugė, buvo sun
kiai sužeista1.

FOTOGRAFAS
Kasos

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMU 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Bagih—

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RU 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. Rast.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus: Reporteris 
—.Tohn Beriekaitis. 1656 S. Troy 
St.; Daktaras-—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antra sekma
dienį, 1 vai. popiet, 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

£&■>*

SAVIN INKŲ SĄJUNGOS VALDY-

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 Si Ehierald Avė.; StanisloH 
vas KuneVičiu&—Nut. rašt:, 3Ž20 
So. Union Avė.; Domininkas .Gul
binas—Fiįi. rašt., 3144' Sb. Wall- 

•ace St.;> Jonas Motiejūnas—KontY.
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin*- 
kimąi įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, ^:30 vai. Vakaro, Chii. 
cagos’ Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

SIMANO DAUKANTO DRAUG!- 
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kfiščiunas—Pirni., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J1. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union' Avė.; P^ Killis—Nut. rašt., 
3347 So.> Lituahica Avė.; A. Kaui- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Unioh 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. yašt;, 
4539' So. Whipple St.; J. Mali^- 
nąuskas—Iždo glob., , 6551 South 
California Aye.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkes, 827 W. 33Yd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 33rd St.; K. Valaitis 
Maršalka, 7104 Ęhiėfaid Avė.; Dr*. 
j. P. Poškū-r-kvotėjas, 3133 So. 

į, Halsted St., tel. Victory 3687; K.
Valaitis—-Ligonių prižiur. Susi- 
ririkitnai įvyksta kas naujo- mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. diėnąĮ 
Lietuvių Auditorijoj, 3133' So. 
Halsted St. Priimanii vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

Pagelb VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• Prie Walnut ir Oakley gat
vėj buvo nušautas nežinomas, 
apie 45 metų vyras. Netoliese 
buvę policistai šuvius girdėjo, 
bet atbėgę prie nušautojo už
puolikų neberado. Nušautasis 
buvo apie 5 pėdų, 11 colių auksu
čio ir svėrė virš 200 svarų.
< Is automobilio, pastatyto ga
raže ties 6232 Kimbark avenue 
plėšikai pasivogė 32 moteriškas-
'sukneles. Jos priklausė šalesL 
mnnui George Applegatc, gyv. 
adr. 6211 Kimbark aVenuc.
•- Fėderaliam teisme, prieš teil
sėją J. P. Barnes, dabar yfa 
teisiamas William Ė. Johnson’, 
taip vadinamas Chicagos “geiA- 
blėi*ių karalius”. Jis yra trau
kiamas atsakomybėn už tariąs 
ihą nesUthokėjiihą fncome tat- 
sų už $1,887,864.
• Amerikos vieškelių adminis
tracijų žiniomis per Labor Dhy 
šventes įvairiose automobiliiT 
nelaimėse žuvo 325 žmonės. 
Skaitlinė apima visas Jungtinės

• Trims automobiliams su
sikūlus prie Bloomington, III., 
žuvo 2j/2 metų berniukas, JoL 
seph Lopeparo, sūnūs chicaL 
giečių T. Lopeparo, nuo 1117 
Cbestnut street. Astuoni kiti 
žmonės buvo sužeisti.

• Nežinomas, apie 55 mefiį 
amžiaus 
mobiliu

Si.; Ėirt. rašt.

ii, fil.JfAJit WiVii t

Napoleon

Europoje

ŽUVO 32 žmonės.

-

ilfflN ONE LAŠT 
F1ERCE CHAR6E 

THE WMALE 
HURuS MIS 0ULK 

EMRECTLY 
TOWATO THE 

CONTROL ROOM'S 
fused-guapTz

mm

—4 o t 11 kj
HXI THERE |S THE AURORA NE-AA TH 
SUR’EACė PiEADY WitH i 
L \K/£ SRALL. dESTRČY (T. t

• 26 metų Edward Chrzft- 
nowski, 8203 South Michigah 
avenue, pereitą šeštadienį ren
gėsi atostogoms. Susikrovė vis-' 
ką, kas reikėjo, į valizes, ir 
kelioms Valandoms išėjo iš bli-

JACK SWIFP
A

vyras žuvo po auto- 
prie 16-tos ir Gana

Ieško “Gražiausių” 
Ranką”

štdi proga gražioms pane
lėms patirti ar jos turi gražias 
rankas.

Ateinančią savaitę Sherman 
viešbutyje įvyks* 21-hias Ame
rican Cosiheticiatis Nationa 
Associatioh' Suvažiavimas. Jo

WlTH ©1SAST6R AT MANO 
VAUVE RElEASiNG th£ A BuAST R0CK8T ENERGY HURLS 

THE WHALE AWAY, STUNNE0

aras
Jei' nčrile žinoti1 Apie karą ir kilus pasaulio 
įvykius, tui skaitykite “Naujienas.”
^Naujienos” yra pirmds ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata methms Amerikoje (išimant Chi- 
engąj, $5'.00. Chicago'jė ir Europoje — $8.00.
Moliey O'rderį ar čekį siąsfcitė:

“NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CflICAGO. ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

VĖ.AIŠlVVHfL^.'tH^ ĄuRORA’S ČRĖV? RAS 
FOR(SdtT£lQ < 60N « N J-HĖ
EKČITEM6NT 0F THg WHAUE ATTACK;

-v- - » .1 >1-^. .1.2 1.1

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAIIGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriaus; ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miešti dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

RYTINE RA IRO 
VALANDA

— iš stoties

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. 

Suba tomis nuo 8:30 iki 9:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.
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ATSIŠAUKIMAS Į KANADOS LIETUVIUS
Lietuvos nepriklausomybės 

praradimas ir Kanados karo 
rimties padėtis pastato prieš 
mus, Kanados lietuvius, milži
niškus uždavinius, šis momen
tas reikalauja iš mus visų sro
vių, visų organizacijų ir paski
rų veikėjų didžiausio vieningu
mo, sklandžiusios nuotaikos 
ir susitarimo išvystymui galin
go sąjūdžio kovai už išlaisvini
mą nepriklausomos Lietuvos, 
parėmimą demokratijoms nu
galėti rudos—raudonos—juodos 
diktatūrų ašį, kuri pasimojo 
ugnimi ir geležimi sunaikinti 
pasaulio civilizaciją. Mums 
teks savo pasišventimu ir kil
niais darbais nuplauti juodą 
dėmę nuo Kanados lietuvių ge
ro vardo, kurį suteršė savo 
veikla surusėję lietuviški Ma
skvos agentai — penktakolum- 
nistai.

Šiandien Lietuvoje 
siutimu šėlsta 
ras. Tikriausi 
ir dukterys yra 
ristų žvalgybos
žudomi, tūkstančiai musų bro
lių ir seserų kemšami kalėji
muose, žiauriai kankinami ir 
vežami ištrėmimui į Rusijos 
gilumą. Nė prie vienos sveti
mos valstybės režimo nebuvo 
tokio rimto musų tautai pavo
jaus, kaip dabar; nei caristinės 
Rusijos, nei kaizerinės Vokie
tijos režimai Lietuvoje taip ne
naikino musų tautos savistovu
mo, kaip
Justo Paleckio režimas, 
tos laisvės, 
naudojosi 
grupės,

visu pa- 
raudonas tero- 
Lietuvos sunūs 
Maskvos tero- 
kidnapinamj ir

dabartinis išdaviko 
Visos 

kuriomis dalinai 
įvairios po itinės

piofes nūs sąjungos ir 
pr e pusiau-diktatori- 

n o A. Smetonos režimo liko 
urmu sutremptos po bąįu kru
vinojo Stalino agento Justo Pa
leckio. Lietuviui yra įsaky.a 
padvigubinti darbo našumų ir 
dirb i ilgesnes valandas; i.ž 
drausta reikalauti didesnio at
lyginimo už darbą ir skelbti 
streikus; visos nerusiškos (ne
komunistinės) partijos panai
kintos, tikyba persekiojama, 
uždaryta visa laisva spauda ir 
laisvos profesinės sąjungos; 
ant įeinančių ir išeinančių į 
užsienį laiškų uždėta bjauriau
sia cenzūra, kad pasaulio lie
tuviai ncišg.rstų tiesos žod i ) 
ir vaitojančio persekiojamų ir

voje balso. Lietuvos valstietis 
ir darbininkas pakliuvo vergu
vei! negirdėto musų tautos is
torijoj. Šių sovietinę baudžiavų 
ir raudonų terorų karštai re-

ciją ir rugpiučio 15 d. 1940 m. 
sušauktame nuo penkių įvairių 
srovių organizacijų atstovų po
sėdyje sudaryta bendrai veik
lai kūnas vardu Kanados Lie
tuvių Taryba, šių Tarybų kol 
kas sudaro dešimt atstovų, po 
du nuo kiekvienos organizaci
jos: CCF Lietuvių Skyrius, Tė
vynės Mylėtojų Draugija, Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je, šv. Jono Krikštytojo Pašai
pi ne Draugija ir Aušros Cho-
ras.

Be Lietuvos išlaisvinimo 
klausimo, ši Taryba rems vi
sais galimais budais Aliantų 
karo žygius prieš diktatūrų 
ašį, nes Aliantų pergalėje glu
di ne tik pavergtų mažų tau
tų laisvė, bet ir laisvė visos 
žmonijos — laisvė spaudos, or
ganizacijos ir susirinkimų.

Mes atsišaukiame į visas 
laisvas Kanados lietuvių orga
nizacijas ir pavienius veikėjus

stoti į bendrą galingą frontą 
po vėliava šios Tarybos. Lai 
visos tikrai lietuviškos organi
zacijos nutaria palikti šios Ta
rybos dalimi, o pavieniai vei
kėjai, Lietuvos ir Kanados my
lėtojai, steigia jos1 skyrius, kur 
nėra organizacijų. Tarybos 
veiklos programą ir Žin ąs kaip 
sudaryti skyrių suteiksime ne
mokamai ir skubiai. Kreipkitės 
raštiškai: Kanados Lietuvių Ta 
lyba, Box 40, 324 Queen St 
West, Toronto/Ontario, Cana- 
da, arba asmeniškai pas bite 
kurį iš žemiau pasirašiusiųjų.

Lai gyvuoja laisva nepriklau 
soma Lietuva! Lai gyvuoja 
Alianlų pergalė!

P. Kundrotas, 
J. Jokubynas, 
J. Samulevičius, 
V. Dagilis, 
A. Augutis, 
A. Frenzel s, 
P. Lekšys
J. Novogrcdskas 
S. Ba čiunas,
K. Bure.

reikia ieškoti ne ten, kur jų į 
nėra, bet akluose “L. B.” ‘re
daktoriuose, kurie akli budarfh 
graibstėsi į visas puses, iki ap
sikrėtė Į-Ltlerio fašistinėmis ba
cilomis. Maldavimas remti “L. 

,B.” pagal savo išgalę, kad jis 
lankytų jus nors sykį į savai
tę, kol laikai pagerės nieko ne
gelbės. Koniunacizmo apsikrė
tusiomis bacilomis “Liaud.es 
Balsui” Kanados lietuviai linki 
laimingos mirties, kad ilgai 
kankintis nereikėtų. Taip sako 
mirties deklaracija, poetiškai 
tariant, “sumažinant žings
nius”. Žiūrėk L. B. 459 Nr. rug 
piučlo 13 d.

“L. B.” gimė, gyveno, daba: 
jau miršta. Jis butų gyvenęs 
ilgiau, jei jis laiku butų gydę
sis nuo komunaciškų baciai. 
Daktaro jau nebėra. Nė visų li
gų specialistas Dr. Kaškevič.us 
jo neišgydys. .

Kanados Jonas.

MONTREALAS UŽ
NEPRIKLAUSOMA

LIETUVĄ
(Centro raštinės pranešimai)

TRUMPAI APIE VISKĄ
(Tęsinys)

reikalo p-as Yla savoBe 
šlamšte verkia •. krokodilo aša
romis. Tiesa, L. B. negali kru
vinam fašizmui himnų giedoti, 
todėl jis aimanuoja, kad jam 
žinių šaltinis sumažėjo. Na, o 
jei karo metu “L. Balsui” ži
nios mažėja, kai kas diena 
krinta pašautų orlaivių po ke
liasdešimt ir net po kelis šim
tus, tada visai aišku darosi, 
kad L. B. skaitytojai ir rėmė
jai turi mažėti, 
dos

skundžiasi žiniomis, absurdo 
didesnio nereikia), ir, žinoma, 
pajamų šaltinių sumažėjimas. 
(Tai ve kur tikriausioji “L. B.”
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’ i"' ' .. - i I, - - ’ t''

im IIH — . ............ .. ■ ■11

WINNIPEGO LIETUVIAI PASIPIKTINO PALECKIO 
IŠDAVIKIŠKA VALDŽIA

Nenianau, kad butų pagrin
do tokiam beviltingųmui. nei
kia atsiminti, jog uabar viskas 
inaminosi sparčiau, negu kada 
nors. Juk per paskutinius kelis 
mėnesius pasaulyje įvyko to
kių dalykų, apie kuriuos niekas 
nedrįso ir manyj. Po metų lai
ko gali viskas, kaip sakoma, ir

naras dar nepasibaigė. Niekas

sis ir kų jis Europai atneš. Juk 
galimas daiktas, kad visi dikta
toriai nusiris, kaip grybai, 
pavergtos tautos vėl atgaus

ir
sa-

Daugeliui juk ir pirma 
rodė, kad Lietuva neturi

at- 
ma- 

žiausios progos nepriklausomy
bę atgauti. Carai buvo tok e 
galingi ir tokie patvarus! Bet 
kas atsitiko? Caras nusirito 
nuo sosto ir jo pavergtos tairi 
los pradėjo nepriklausomai 
tvarkytis ir savlstovą gyvenimą

gą ir ragino lietuvius, kad jie 
siųstų Paleckiui sveikin mus. 
Tačiau tair išdavikiškam dar
bui niekas nepritarė. Net ko
munistai jam piktai ' atšovė: 
“Važiuok pats į Lietuvą ir as
meniškai sveikink pa; davikus.”

Dėl visko bus ne pro šalį šį 
tų pasakyti apie J. Keblų, kuris 
garbina Staliną, o tuo pačiu 
metu biauriai išnaudoja šios 
šalies svetingumą. Tai yra nie
kas daugiau, kaip savo »rųŠics 
parazitas, kuris jau kelinti me
lai gyvena be darbo ir ima iš 
valdžios pašalpą. Vienu laiku 
jis buvo išvažiavęs į kasyklai. 
Kiek padirbėjęs, jis ir vėl g.į- 
žo. Mat, tegul durniai dirba ka
pitalistams. Jis grįžo atgal ir 
vėl išsirūpino sau pašalpą.

Tiesiog biauru, kad tokie pa- 
lazitai drumsčia čia ramybę. 
Butų gerai, kad jis trauktų į 
bolševikišką rojų ir ten ant sa
vo kailio patirtų visas to rojaus 
saldybes.

Beje, pilnam jo charakteri- 
zavimui bus pravartu pr.min.i

i

i.

išdavikų, sus.spietusių apie Lie
tuvos mažytę komunistų par
tiją, kuri yra n ekas daugiau, 
kaip Maskvos žvalgybos agen
tūra. Su šių Lietuvos išdavikų 
klika eina ir Kanados surusėję 
lietuviški penkta-kolumnista , 
susispietę apie “Liaudies Bal
są”.

Pavergta ir svetimos valsty
bės durklu regimentuojama Lie
tuvos liaudis nenurims. Jau 
gauname žinių, kad ten vysto
si stiprus pagrindinis liaudies 
judėjimas prieš Maskvos impe
rialistinius okupantus. Maskvos 
teroras ir pasaulio lietuvių ryž
tingumas kovoti už atsteigimą 
demokratinės nepriklausomos 
Lietuvos pažadino prie vienin
go darbo ir Kanados lietuvius. 
Kanados lietuviai urmu susto
jo rėmę Lietuvos ir Kanados 
išdavikus, atsisakė duoti pini
ginę paramą komunacių orga
nui “Liaudies Balsui”, kuris iš 
dukart savaitinio dabar paliko 
tik savaitiniu.

Vaduodamiesi šiuo nauju pa
saulio ir Kanados Lietuvių at
budimu Toronto veikėjai su
manė kurti kovai už išlaisvini
mą Lietuvos bendrą organiza-

* Ir kai Kana- 
lietuviai atsisako šerti “L. 
štabą, tai štabas tam “L. 
skelbia mirties dekLrac.- 

ją. Štai tikroji priežastis t .). 
laikraščio bankroto ir atleidi
mo iš štabo dviejų melagių.

Nežinau kaip kam, bet man 
tas draugo “L. B.” mirties tes
tamentas gana įdomus. Vidu
ryje testamento sakoma: “Su
retindami laikraštį mes neįpuo- 
lame į kokią nors tamsią balą, 
(į balą tai ne, bet į grabą vie
na kojelė slenka). Musų siekiai 
palieka tie patys. (Ar ir Kana
dą siekiate susovietinti taip, 
kaip Lietuvą?). Mes tęsime ko
vą už pažangą, už demokratiją 
kaip ir iki šioliai (už tokią de
mokratiją ir pažangą, kokią 
Maskvos komisaras Dekanozo
vas su jūsų Paleckio įvedė Lie
tuvoje?). Tiktai musų žodis 
nuo pradžios rugsėjo bus daug 
retesnis.” (Kaina laikraščio ar 
ta pati bus?).

Musų komunaciai visuomet 
girdavosi, kad progresuoja, kad 
su komunacišku progresu eina 
visos masės. Ar mažinimas ir 
retinimas laikraščio irgi prog
resas? Ne, tai ne progresas, btt 
regresas ir atrodo, kad “L. B.” 
regresuos stambesniais šuoliais, 
negu jis progresavo. Kanados 
lietuviai tuo regresu neverkia, 
bet džiaugiasi. Išdavikiški sie
kiai, išdavikiška kova Kanados 
lietuviams taip greitai nubodo, 
kaip greit jie įsitikino, kad ko
munizme jokio skirtumo nėra 
tarp hitlerizmo. Už tai ir “L. 
B.” meta skaitę. “Sumažinant 
žingsnius” į grabą žengiant ta 
“L. B.” gazietelė ieško savo li
gos priežasčių. Vienoje vietoje 
plepa, kad ne jų ir ne skaity
tojų kaltė, kad L. Balsas žen
gia atgal į “amžinastį”, o susi
dariusių aplinkybių (suprask, 
reakcijos iš valdžios), gi kitoje 
vietoje netyčiomis pasakomos 
“L. B.” tikrosios mirties prie
žastys. štai jos: “Apie priežas
tis mes kalbėjome jau anks
čiau. Tai visko pabrangimas 
(bet kiti laikraščiai tuo nesi
skundžia), 
siaurėjimas (Puikus argumen
tas. Karo metu tas laikraštis

žinių šaltinių su

kimas sumažino progas parem
ti laikraštį. (Argi lietuvių vei
kimas sumažėjo? Ar lietuviai 
nelaiko susirinkimų? Ar. lietu
vių draugijos nedaro parengi
mų? Vakarėlių, piknikų ir t. 
j). Ar lietuvių nors viena drau
gija uždaryta? Nieko panašaus. 
Lietuviuose veikimas nė kiek 
nesumažėjo, tik tas veikimas 
neremia pardavikiškos “L. B.” 
politikos Lietuvos užgrobimo 
atžvilgiu. Šu mažėjo skelbimai 
ir kiti spaudos darbai. (Pasku
tiniame “L. B.” Nr. skelbimu 
sumažėjimo nematyti, o spau
dos darbų Balsas niekad nie
kam nedirbo. Tai kam jau ta p 
biauriai žmonėms meluoti?). 
Prie to galima pridėti ir neuž
tikrintą padėtį. (Išgydykite nuo 
fašistinių bacilų, tada nereikės 
verkti neužtikrinta padėtimi). 
Kai kurie musų rėmėjai abejo
ja, ar laikraštis galės išsilaiky
ti tokiame laikotarpyje. (Mirš
tant visokių priežasčių suran
dama). Visus tuos sunkumus ir 
trukumus numatydami ir nuta
rėme sumažinti savo žingsnius 
iki ši juoda audra praeis ir vėl 
saulė pasaulyje nušvies. (Iki 
šiol maniau, kad komunacis p. 
J. Yla yra tik melagis, pasiro
do, kad to kornunacio esama 
ir gero poeto. Apie šyiečiančią 
saulę jo poezija labai vykusi. 
Kai liepos-rugpiučio mėnesiuo
se karšta nuo saulės šviesos, 
kai komunaciai užuot vykę į 
komunistų pikniką Raudonojo 
Kryžiaus naudai rugpiučio 18 
d. į Westoną, maudosi ir pil
vus prieš saulę kepina ,Wood- 
line byčiuose, tai komunacis 
“L. B.” redaktorius p. Yla sa
ko, kad saulė nustojo švietusi. 
Saulė švietė ir šviečia. Kanados 
lietuviai myli poez:ją, bet gy
venimo tikrovę dar daugiau. 
Kanados lietuviai žino, kada 
saulė šviečia ir kada nešviečia, 
kam gi jiems akis dumti? Yla 
pasigenda sSulės. Ylos sampro
tavimu dabar išeina, kad saule 
švietė tik iki rugsėjo mėn. 1939 
metų, o tada tas komunacis ar 
matė saulę? Ne, jam saulės ne
buvo ir tada, kada jo gazieta 
darė progresą, jam saulės ne
bėra ir dabar, jo gazietelei žen
giant į kapus. Aklas žmogus 
niekad saulės nemato. Keista 
buvo tik tas, kad Kanados lie
tuviai matydami ne tik saulę, 
bet ir mėnulį, žvaigždes ir ži
nodami, kada saulė teka ir lei
džiasi, tą aklą žmogų laikė “L. 
B.” redaktorium. Taigi, “Liau
dies Balso” mirties priežasčių

Kanados Lietuvių Tarybos 
centro raštinė Toronte gavo 
nuo A. Sakalo labai džiuginan
čią visiems Kanados lietuviams 
žinią. Jis praneša, kad suminė
to klubo iniciatyva montrealie- 
čiai sudarė komitetą Lietuvos 
nepriklausomybei atsteigti ir 
nutarė likti dalimi naujai su
sikūrusio Kanados Lietuvių Ko
miteto Atsteigimui Lietuvos 
Nepriklausomybes, su centru 
Toronte (dabar Kanados Lietu
vių Taryba). Komitetai! įėjo, 
kol kas, trys draugijos.

Šią žinią KaAados Lietuvių 
Tary bos centro i posėdis priėmė 
su didžiausiiii entuziazmu. 
Montrealas yrar didžiausia Ka
nados lietuvių?kolonija ir ten 
bus galima |švys,tyti galingą 
sąjūdį už išlaisvinimų Lietu
vos. .t

kad Ka-

' Cen tralinė. fT^yba gauna ži
nių, kad bus-galima 
jos skyrius ir kitose 
se. Visos žinios rodo, 
nadoje vystosi .platus
gaji sųjudis po /vieną gerai-cen
tralizuota vadoyybe, kuri duos 
iniciatyvų ir nurodymus vi
siems skyriams. Kur nėra or
ganizacijų (komūriacių ir kom- 
fašistų nepriimtinos), galima 
sudaryti grupes iš 3 ir 5 lietu
vių ir užmegsti ryšius su cent
ru.

Rugp. 2G. d. laikytame Kana
dos Lietuvių Komiteto Atstei
gimui Lietuvos Neprik. susirin
kime nutarta pakeisti komite
to vardas į Kanados Lietuvių 
Tarybų. Toks pakeitimas pada
ryta praktiškais sumetimais: 
vardas trumpesnis, geriau ang
liškai skamba (Canadian Lith- 
uanian Council); Taryba nesl- 
maišys su kitais įvairiais koini- 
tetiniais užvardinimais ir bus 
vienintelė to vardo organzacl- 
ja Kanadoje; ir nors musų vy
riausias obalsis ir darbas bus 
už atsteigimų Lietuvos nepri
klausomybės, v mes turėsime ir 
kitų svarbių Kanados lietu
viams reikalų, kurių ved mui 
Tarybos vardas geriau tinka, 
negu komiteto.
Kanados Liet. Tarybos Centras

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
viskas Afnige

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką, 
gausi paskolą apt ilgų 
metų. s

1739 So. Halsted St.
CHTCAGO, ill.

liko paskelbti seimo 
Tai dar labiau vietos 
nuramino. Jeigu jau

tikėtis, kad tas pat at- 
su “caru” Stalinu. Ir

ti prie kiekvieno naujai atvy
kusio į Winnipegą lietuvio. Pri
siplaka ir paskui prašo pinigų. 
Net patys komunistai jį vadina 
“modernišku ubagėliu”.

—Winnipegietis

AVINNIPEG, Man. — Kai vie- 
ftos Letuvius pasiekė radijo pra
nešimas, kad į Lietuvą įžygiavo 
raudonoji armija su tankais ir 
kanuolėmis, tai kilo d džiausiąs 
sujudimas. Žinia prasiplatino 
žaibo greitumu. Visi pradėjo 
nerimauti ir labai sus.rupina 
Lietuvos likimu. Pas visus bu
vo klausimas: nejaugi Lietuva 
ir xel netenka njp.i.vLusv.m ,- 
bes ir per prievartą lieka prie 
Sovietų Sąjungos prijungta?

Bet štai pasirodo praneš'mai, 
jog Justas Paleckis sudaro nau
ją valdžią. Winnipegieč.ai kiek 
aprimo, įganydami, jog Lietu
vos nepriklausomybei pavojaus 
nebus. Visi pradėjo aptarti 
klausimą, kad Lietuvos liau
džiai gal lai ir į gerą išeis. Juo 
labiau, kad vad.namosios paLc- 
kinės vyriausybės suk.ai buvo 
labai patraukiąs. Tii< pamany
kite: buvo žadama įves n demo
kratiškiausia santvarka, grąžin
ti visiems pilnas pilietines tei
ses ir 1.1.

Vėliau 
rinkimai, 
lieltuvius
bus demokratišku budu naujas 
seimas įslinktas, tai dėl Lietu
vos likimo rūpintis nereikės.

Neilgai tomis ram nančiomis 
žiniomis teko džiaugtis, nes ne
trukus paaiškėjo, jog seimo at
stovai buvo faktiškai Maskvos 
komisarų paskirti. Patys gi rin
kimai buvo visai negudri ko
medija, kuri nė vieno protau
jančio žmogaus negali suklai
dinti.

Neteko ilgai laukti, kad tas 
marijonečių seimas “pareika
lautų” Lietuvos prijungimo 
prie “galingos Stalino imperi
jos”. *

Visa ta prijungimo komedija 
buvo taip 'kvailai > suvaidinta, 
jog ji atidarė akis ne tik Lie
tuvos patriotams, bet ir dau
geliui komunistų. Dabar demo
kratijos šalininkams jau prita
ria ir daugelis tų, kurie į Mas
kvą žiurėjo kaipo į “išminties 
tajemnyčią”. Jie irgi piktinasi 
ir smerkia Paleckio valdžią, ku
ri judošiškai pardavė Lietuvos 
nepriklausomybę.

Tiesa, pastaruoju laiku pas 
kai kuriuos pradėjo pasireikšti 
kažkoks nusiminimas ir despe
racija. Jie sako, jog prieš vėją 
neapsimoka pusti. Girdi, šiau
rių meška užrioglino savo le
teną ant Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių, ir čia nieko 
nepadarysi. Gyvename dabar 
tokius laikus, kada tas yra tei
singas, kuris galingas. Protes
tai čia nieko nepadės.

vesti.
Reikia 

sitiks ir 
juo jis greičiau nusiris nuo sos
to, juo visoms mažosioms tau
toms bus geriau: jos ir vėl ga
lės nepriklausomai gyvuoti.

Tad nėra ko ir dabar nusi
minti. Dirbkime, kaip dirbo tie, 
kurių pastangomis Lietuva sa
vo nepriklausomybę atgavo. 
Anksčiau ar vėliau atgausime 
tai, kas mums teisėtai priklau
so.

Winnipegiečiai visuomet mo
kėdavo vieningai veikti. Ir veik
dami vieningai, jie sugebėjo pa
daryti tai, kuo dabar gali pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti. Pa
vyzdžiui, jie įsigijo savo namų.

Šiuo atveju vienybė yra dar 
labiau reikalinga. Ir kiek gali
ma spręsti, nebus sunku to; 
vienybės atsiekti. * Juo labiau, 
kad ir musų komunistai pasi
darė visai sukalbami ir nepa
lankiai žiuri į Lietuvos įvykius. 
Mat, jie vis dėlto jaučiasi esą 
lietuviai ir jokiu 
pateisinti to, ką 
kio valdžia.

Butų, žinoma, 
kyti, jog visi komunistai 'taip 
mano. Yra ir aiškių išgamų. 
Štai kad ir Juozas Kebla, ku
ris iš džiaugsmo kailyje nega
lėjo tvertis, kai patyrė, jog Pa
leckis Lietuvą Maskvai padova
nojo. Jis bėginėjo po Winnipe-

budu negali 
padare Palec-

Winnipeg, Man.
PadeKos žodis.

Mes Urbonai visai netikėtai 
likome vietos lietuvių pagerbti. 
Pagerbė mus surengimu “siur
prizo parės” musų vienuolikos 
metų ženybinio gyveninio su
kakties proga.

Parė įvyko rugpiučio 10r d. 
Kadangi buvo susirinkęs pusė
tinas būrys svečių, tai negalė
dami kiekvienam atskirai pa
dėkoti, norime tarti širdingi 
ačių visiems kartu viešai. Tie
siog nesurandame žodžių padė
kai pareikšti.

Širdingai ačių už nepaprastai 
vertingą dovaną (sidabrinį setą 
iš 59 šmotų). Ačių draugėms 
Staponavičienei ir Paleliunienei 
už surengimą tos nelauktos pa
rės bei gaspadIniaviiną drauge 
su Buzuniene, Kvederavičlene 
ir seseria Yauniškiene. Jos pa
gamino šaunią vakarienę ir vi
sus puikiai pavaišino.

Draugams Staponavičiui, Pa- 
leliunui ir Matulevičiui didelis 
ačiū už vaišinimą svečių šaltu 
alučiu, kas karštame 
labai pravartu.

Dar kartą visiems 
dalyviams tariame

—A. O. Urbonai

ore buvo

tos parės 
širdingų

ačiū.

SAPNAVAI?

JOTIMI f

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
-SAVO SAPN4 SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
irs Patarmėmis galite 
gaut’ už $1.00. Per paštą 
siur iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

. CHICAGO, ILL.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FZRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis.

NUSIPIRKIT PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taksų 3% Įeina į Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.
ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba 0? Ą 7/) 
rankomis kūrenti «p • v
ACE STOKER NUT — 1-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių n r
įrengimams
ROYAL STOKER NUT — Mu
sų Vadas. Puiki Štoke- akriam Anglis________ $0.05
BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch nn
rupumo

POCAHONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- ey >7rz 
rūksta... Namams *
WEST VIRGINIA MINE£7 or 
RUN — Extra rupios

PETROLEUM CARBON 7K Pilė Run «pO./O

PETROLEUM SCREENINGS 
3-inch Screenings QQ

MILLER’S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine ęn z? K
Consolidation

BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai err
o-alf nlrkti $ i .00

ATLAS BLOCK —
Puikios Pečiui Anglys V

Kainos Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS FUEl CŪMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61

DtaMEcdtlaia^
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Trečiadienis, rūgs. 4, 1940

Mikas Šileikis

Atostogos Ant Ratų
(Tęsinys)

Gloucester, Mass.
Amerika yra graži, tik deja, 

ne visi darbininkai žmonės ga
li ją pamatyti. Laikai keičiasi, 
keičiasi ir gyveno aplinky
bės- Seniau budavo< tik jburžu- 
jai galėdavo turėti atostogas, 
o į paprastus žmones darin
iu n k us žiūrėdavo kaipo į ver
gus. Buvo toks supratimas, 
kad darbininkui žmogui ato-

Padėkavonė

MAGDALENA YĄKŠTIENĖ 
kuri mirė 29 d. rugp. ir pa
laidota tapo rugsėjo 2 d., o 
dabar ilsis Liet. Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai .paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes 
darni 
musų 
liausią 
laidotuvėse žmonėms ir sutei
kusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame graboriui J. F. 
Eudeikiui ,kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai njilydėjo ją į amžines- 
tį ,o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius; 
dėkavojame gėlių aukotojams, 
grabnešiams ir J. F. Eudeikio 
“Ensamble” už suteikimą pro
gramų koplyčioje ir kapinėse 
ir, pagaliau, dėkavojame vi
siems dalyvavusiems, laidotu
vėse žmonėms; o tau musų 
mylima moteris ir motinėlė 
sakoms: ilsėkis šaltoj žemė
je. Nuliūdę lieka:

YAKŠTŲ ŠEIMYNA.

atmindami ir apgailė
jęs prasišalinimą iš 

tarpo. reiškiame gi- 
padėką dalyvavusiems

stogos nereikalingos, nes jis 
“nežinosiąs” ką su jomis da
ryti. šiandien važinėdamas po 
įvairias vietas daugumoje ran
di paprastus žmones darbinin
kus, kurie smagiai' praleidžia 
Jaikų keliaudami ir daug Į<o 
pauja mątydaų|i toliau nuo 
savo namų. Jie gajuato,’ kaip 
kitur žmonės gyvena, pasi
džiaugia gamta, kuri gal visų 
kuo skiriasi nuo tos vieto.s, 
kur jie gyvena.

Be daugelio kitų įdomių ir 
gražių Naujosios Anglijos vie
tų, yra dar du lajjai įdomus ir 
savotiškai gražus miesteliai, 
tai Gljucester ir Rockport, 
Mass. Šitie miegeliai sto»vi 
prie juros, truputį kalnuotoje 
vietoje, gerokai į žięipius nuo 
Bostono. Kad įsivaizduoti šitų 
miestelių ir jų apylinkės gam
tos gražumą, juros užimą ir 
pušų kvapsnį, mėnulio žiban
čius atspindžius juroje nakties 
metu—reikia pačiam pamaty
ti. Tat nėra stebėtina, jog nuo 
senų lai'kų ši apylinkė vasaros 
metų pagarsėjusi kaipo daili
ninkų kolonija. Čia suvažiuoja 
iš visų Amerikos kraštų vasa
rotojai arba bent sustoja ap
lankyti dailės parodas, kurių 
čia netrūksta. Nuolatiniai gy
ventojai yra žvejai.

Radome tris dailės parodas, 
kurias suruošė menininku or
ganizacijos. Bet šiaip parodė
lių čia yra kone kiekvieno dai
lininko studijoj, kur visi turis
tai gali laisvai ateiti ir pama
tyti. Gloucesteryj seniausia 
menininkų organizanija yra 
Gloucest'er Society of Artists, 
kuri turėjo 50-tą metinę dailės 
parodą erdvingose ir gerai 
apšviestose galerijose. Aplan-

kerne ir kitas dvi dideles dai- 
ies”* parodas, “būtent Tfie”Noįth 
Shore Arts Association ir 
Ror'kport Art Assn. Tarp d^ų-* 
gelio kitų seniai žinomų dai
lininkų parodoj dalyvaujan
čių, šiais metais iškila į vir
šūnes Charles ir Emile Grųp- 
pe su savo žvejų peizažais 
ir Anthony Theme- Veteranui 
bus šie: John F. Carlson, GifJ 
fo^rd Beal, Aldro Hibbar^s, 
Jq>ffrey Grant it kiti.

Radome ir kelis chicagiš- 
kius dailininkus: Jeffęęy 
Grant, Julia S. Griffith ir k.

ĮJ /U I „ . .

Turėjome progų atsilankyti 
į garsaus Naujosios Anglijos 
daįįįninko Aldro Hibbard sta
dijų. Pasitiko įpus elegantiška 
ponia Hįbbųrd ir paprašė spp- 
tis. Atsiprašė, kąd p. Hibbard 
negalįs luojau ateiti, nes val
gus pietum Apžiūrėjome pui
kiai įrengtų kaip kokių j)ilį 
studijų. Tuo metu jis pięŠė 
milžiniško didumo- sieninės ta
pybos projektus, kurie buyo 
apie penkiąs dešimt pėdų il
gumo. Nęįoli jo privatiškos 
studijos buvo meno mokyk ja, 
kurios steigėju buvo- jis paįs. 
Po trumpo vizi'to studijoj, nu
vykome į restoranų pietums.

Tenka pasakyti, kad maistas 
čia kaip ir kitur panašiose 
vietose, yra brangus. Vėžių 
pietus—$1.50; vištienos pietus 
—$1 00. Suprantama, galima 
ir už mažiau pavalgyti, bet 
paprastai aukščiau sakyti val
giai, ypačiai žuvis, turi pirme
nybę įr vistų' siūloma turįs-; 
tajns, kaipo paųjienėbė.

Atsisveikinę su Amerikos 
“Palangą” GJo-ucestery, su gi
minėmis, draugais ir pažįsta
mais, patraukėme atgal į Chi- 
ęagų savo “pilkuoju šuneliu’, 
(biisu), tik jau kitais keliais.

(Galas)

DIENA iš DIENOS
(iRARS KĘNOSHiraU RADAVIflU
SiPĄBRįN|>K VESTUVES

Palyygyp R.UJlg Svečią Iš Ghicagos
šy,ęi>čjų pro- 

& m# w sęjo į d., pietų ipętu ųųo 12- 
to? g-ves. ir Wabash autobusu 
siotįgs p^įleįdaų į d.y)ejų va
landų’ ilgio kelionę/ TikrsįJ“ grą
žų Ghicagos pajūriu į žiemius 
Važiuoti — visokie vaizdai trau- 
kia akį. Taippat smagu ma(y]ti 
ir žąliljĮojąĄČi'u^ %Wvs J? me
džius.

r.tll*

MARIJONA GUŽIENĖ (po 
tėvais šapkaitė, po pirmu 

vyru Almanienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 2 d., 11:20 vai. ryto, 
i 1940 m., sulaukus pusės amž., 
, gimus,. Letuvpj,e» ^prrpąntęlių 
kaime, Skaitsgirio parap., Ža
garės a.pskr. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, dukterę Mari
joną, žentą Antaną Nakrošių, 
5 sūnūs, Louis, marčią Helen, 
Joną, marčią Helen, Juozapą, 
Albert ir Povilą marčią Jus
tiną Aimanai, 4 anukus, 2 
anūkes, brolį Franciškų šap- 
kų ir jo šeimyną ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje, seserį Malvi
ną.

Kūnas pašarvotas 12018 S. 
Calumet Avė. 
įvyks rugsėjo 6 
ryto, iš namų į 
parap. bažnyčią, 
bus gedulingos 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Gužie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, Duk
terys, Sūnūs, Žentai, Marčios, 
Anūkai, Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel YARDS 1741.

Jau Užsiregistravo
13,470 Ateivių

CLASSIFIED ADS
WĮįQLESA£.E FURNITURE 

Rakandai ir Itaisąi Patdavlmui
MOKĖDAMAS CASH uz rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien 'tik pjięionąliąi žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS 
Sūnus, 6343 S. Western Ąve.. Chi
cago', III. Phone Rėpūblic 6051;

HELP WANTED—FEMALE 
‘ 7. Darbiniiikių Reikia
MERGINA abelnam namų 

darbui. Nereikia skalbti. Būti ar 
eiti. 5035 So. Ashland (krautuvė
je), Mrs. Reeves.

1 Laidotuves 
d., 8:00 vai. 
Visų Š veri tų 
kurioje atsi- 
partialdos už

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 2 d.? 9:45 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Stralzdžių kaime, Salų 
parap. Amerikoj išgyveno 31 
meĮus.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Lįllian, 3 posunįus: 
Antaną, George ir Eddie, bro
lį Juozapą, .pusbrolį Antaną 
Žilą ir pusseserę Emiliją Zo- 
£alienę ir kitas girpines, drau
gus ir pažįstamus. “

Kūnas 1 pžu&rvoftas kopk. 
3^54 So. |lafstę4 'St. Laiį'otū- 
ves įvyks ’ketv., fugsėjo‘6* d., 
8:30 valandą ryto iš kopi. į 
šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa-; 
malcįoš ūž velionio" ’siėfą," dlš 
ten bus nulydėtas 
zlmiero kapinės. *

Visi, a .a. Marcelino J. Ma- 
tulausko giminės, draugai ir 
pažįsįami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti ’ ‘laidotu
vėse ii- suteikti jam paškutinį 
pat'arhavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:

Duktė, Posūniai, Broliai, 
Pusbrolis, Pusseserė ir Gilta.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YAfcČįįs 1419. 1

Chicagos paštas pranešu, 
kad iki pereito šeštadienio Chi
cago j užsiregistravo 13,470 ap
eiviai. Registracija eina tvar
kiai ir sklandžiai.

Užsiregistruoti privalo visi 
pepiliečiai ir jie tam turi lai
ko iki gruodžio 26.
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JONAS GREIČIUS '
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 1 d., 10:15 vai. ryto, 

1940 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Lietuvoj, Raseinių apskr., 
Jurbarko parap., Smukučių kaime. Amerikoj išgyveno 27 m.

Paliko dideliame nuliudime moterį Uršulę, po tėvais To- 
leikiutę, dukterį Bernice, brolį Vincentą ic šeimyną Troy, New 
Yorke, švogerką Greičienę ir šeimyną Troy, NeW Yorke, 3 švo- 
gerius: Simoną Kancerevičių ir šeimyną, Stanislovą Toleikį ir 
švogerienę, ir Pranciškų Toleikį, brolvaikį Joną Toleikį ir mo
terį, dėdę Juozapą Mažunaitį ir šeimyną; Joną ir Kotryną Sįmona- 
vičius ir šeimyną. O Lietuvoje — 2 brolius: Juozapą ir jo šei
myną ir Kazimierą ir jo šeimyną, ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų. f ‘    “    -«*•’

Priklausė prie Liet. Keistučio Pašalp. Klubo.
Kūnas pašarvotas namuose, 4008 So. Talman Avė., tel. La- 

fayette 9247. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo-Sept. 5 
d., 9 vai. ryto iš namų į šventos Agnieškos parap. bažnyčią, 
Pershing Road ir Washtenaw Avė., kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Greičiaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
MOTERIS, DUKTĖ, BROLIS, ŠVOGERKĄ, ŠYOGERIAI, DĖDĖ 

BROLVAIKIS ir kiti. ^IMlįlĖS. ------- ’ ’ r
Laid. Direkt. Lachawicz ir Sūnus/ Tiel. v ANA L 2515

ęTEFANTjA bogurskienė 
(po tėvais Pajaunis)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsę/oj’ d., 11:45 valandą 
yajkare, 1940 m., sulaukus 60 
hiętiy' amt, gimus Lietuvoje, 
SlūvaĮkų Jgub.j/Liūbavos miest.

Amerikoj išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliudime 

2 sūnūs, Joną, marčią Petro
nėlę ir yincęn|ą, marčią Ire- 
he,‘ 5 dukteris, Helen Bre- 
Veękiis, žęnt^ 1 Joną, Margaret 
Kachunas/’ žentą Joną, Agnės 
Warren, žentą Viktorą, Mary 
Kontrimas, žentą Stanley ir 
Constance Stasajtįs, žentą Jo- 
ni-į/'lr' jtf šeimynas, seserį Vik- 
torią Pbnnsyįvaįiijoj ir gimi
nes. . 1

Kūnas pašarvotas 1418 So. 
49th Avė., Cicero. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., rugsėjo 5 d. 
10:00 vai. ryto. Iš namų bus 
nulydėta į Lietuvių Tautiškas 
kapines.
‘ Visi a .a. Stefanijos Bogur- 
skienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame,
Sūnus,''Dukterys, Žentai, Mar
čios, 'Anūkai ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. CICERO 2109.

I a 8 f f" 1■ f>^’un^a,n ’ Gėles]LOVEIKIS
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308
1 . r •< - - .......-r

-Y • . ’ . - , __________________ *

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

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

I

Gražus Waukeganas
Nors dangus bųyp debesuo

tas, bet privažiavus Waukega- 
pą, sadutė pasip^ę ir nųšvię- 
tė šį kuklu ? žalumynuose pa
skendusį miestelį ir visą apy
linkę sų skaitlingais golfo lau
kais. GoĮfipin^ai, kaip senį, 
taip ir jai}pp$ rpe^gaįtės, visur 
intensyviai lošia. Tai puikus 
sportas, galima sakyti, ir svei
ka gimnastika. <. . »• •

Pąy pu§e valandos pavažia- 
ypp Nyaukegapp pakluonėmis 
įr paltus trisįešiipts penkis 
tukstančįųs krikštytų ir ne- 
farik^fytų .du^eljy, pįįsiiyęįė i^ 
Kręnpsh?i — pęnkįąsdęšįints tųk- 
sįappįų gy’yęntojjį r^njįps iš- 
y^i^ps Uįįęsfąs.

Kenoshoj

^adangį dar aukšti buvo, 
^umania^ apie porų valan

dų ‘.'‘p^patĮier^yoti”. L^bai mąn 
patiko gyvenau ui namų stilius 
ir fie ^yąrųs žolynėlį^, jyįi-

tės ir ĮtiMpie' paikus įdėliai, 
kuriąįs ‘.bung^lp^yjs” buvo ^P;- 

ir
Tyla bęvėik visame mieste7 

lyj viešpatauja. Kartais išgir
sti jpąlpjjii|zįįapiųp bajsa. Nu- 
pjapąi, kad’tęp jaunas žmpgu^ 
bandymus dapp. Gana dąūg ap
sukę^, apžijir.ejęs, traukiu i 
Garmau Ajhčrįęap JJome salę, 
15X7—52 'gJyę, kur įvyksta po- 
kilis pląęiai lietuvių yįpupm.e- 
nęs žipępių darbuotojų ir vi
sų mėgiamų draugų —L" Jpp- 
^o ir Kętripps Ęadavicių 25-ių 
m,etų ženybipio gyvenimo su7 
kaklai paminėti.

Ę>ve£iaį 1^ Chicagos

Jan radau guy^jąy^sįų 
§ygęių įr yiešpįų įš CJiįęagos, 
^aųkegąp, Ęąęipe įr kitų pilė; 
stelių. Patys kenoshįęęįaį dar 
yįs rįpkp.si. Ę. C. Bra?e, Keno? 
§įps ^‘bįg silpt’’, sųpažipdįno sp 
paųjąįs žpippč|pįs taippat, įr 
ciniętp.mis p. Gpuzdiepe, Appą 
•Ipcįys ir p. Dękša.$.

Ąpįe 7 yąĮ. vakaro, svęčiai 
bnyp sųspdinti prie papuoštų 
stalų, nukrautu syeikftis, namie 
gamintais valgiais, įr gėrima s. 
Stikliukai, šakutės, peiliai skam
bėjo. Kada ' jaunieji pasibučia- 
yo, tai dar geresnį upa pada
rė.

Toastmas£eris, ,waukeganictis 
jQį|n Malela, atidarė programa- 
VĮsųpirma, pats pasakė gražių 
prakalbėlę ir parstatė J. Jese- 
liunų ir K- Rūkų, Radavičįaus 
kaimynus, kurie 25 metai at
gal dalyvavo drg. Radavičių 
yestuvese ir dabar turėjo pro
gų būti jų Jubiliejuj.

Pasakė širdingas kalbas ke- 
npshietįs A. Petkus, waukega- 
niecįįai M. Petrošiepė, K. Gri
nius, chięagiečiai A. čereška, 
kuris pažinojo telšiškę, jauna 
žemaitukę ‘Kotpynų , Naimevi- 
čiukę, kuri gyvendama Chicagoj 
dalyvavo veikime ir dainavo 
choruose. Taigi, čereškai ir bu
vo malopu atsiminti jaunų die
nų draugiškumų. , . 1

KalHio A. Kazlauskas, ąrtU 

^raugas

kas, Lietuvos padangės moky
klos draugas ir parapijonas, 
roselandiečiai p. Pučkorius ir 
p. Pocius, kenoshiečiai K. Brą- 
ževičius, S. Bacevičius, J. Kas
putis, p. živAtkauskas, M. Šnai- 
bergas' ir kiti, kurių vardų ne- t -r i -t, t
pagavau. Atleis man už' tai.

Malonius linkėjimus pareiš
kė savo tėveliams Radavičių šu
naitis 
Vanda,
veniino draugu. Muzikalę pro- 
gramo dalį išpildė, p-lei Pet- 
kaitei akompanuojant, Bernice 
Maleliutė — kuri labai gražiai 
padainavo dvi daineles, drau
gams Radavičiams primindama 
jaunystę ir tas romantiškas va
landėles, kada 25 metai atgal 
pas juos pražydo meilė.

Drg. Radavičiai
C I 5 v G T •

kalbėjo, nes buvo

SUSIRINKIMAI
BURNSIDE t SLA 63 KUOPOS 

mėnesinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugsėjo 5 d., 7:30 vai. 
vakaro. Tuley Park svet. Nariai 
malonėkite atsilankyti, nes yra ruo
šiamos! prie rengimo — banketo, 
naujų narių įvesdinimui.
' < > ’ —Seki-. A. Laurutanas.

REIKIA PUSĖS AMŽIAUS mo
teries abelnam namų darbui. Kam
barys, valgis ir mažas užmokestis, 
šaukite LAFayette 5331. . •* y • • •• • r* *

MERGINA AR MOTERIS, abel- 
nam namų darbui. Nuosavas kam
barys. $7 pradedant. FAIrfax 3522 
po 12 vai. dienos.

OPERATORS, dirbti prie vaikų 
suknelių ir guzikų skylių Dieno
mis ar naktimis. A. S. Coiibeau, 
116 So. Walls. •

io

Leonardas ir dukrelė 
su savo busiančiu gy-

angliškai 
ir svetim- 

tąučių svečių. Jie džiaugėsi, 
kad turi tiek daug malonių 
draugų. Paskui trims muzįkan- 
tams iš peties rėžiant polkas, 
i 'A ‘. 4 *.. > . ...i. i
vaįcus, šokom. P-lei Mąlelai ve
dant, daug dainelių buvo iš- 
dąįnųota, ir taip, celebrantų
drąugų Ęadavičių vaišinami, 
linksminomės, naujas pažinti^ 
mezgėme, draugiškas kalbas tę- 

<* t • n '•t L * r* • '"i ■'*

sėme £U šiąųlięčiąis ir kitais, 
ir išsiskyrėme laukdami drg. 

' 1 •> ■ ' ' . ‘ ' 'X 1 '

Radavičių auksinių sukakties 
vestuvių. Š.

Grįžo Iš Atostogų
Rugsėjo %8 d. pp. Milauckai 

iš Cicero ir žynius biznieriai 
ponai Cukurai ir p. Gailiene iš 
Bpighton Park, grįžo iš ato
stogų, kurias prale.do smagiai 
Gąbdmahė/' Wis., paš pp. Kle
bonus.

Pp. Klebonai ir sūnūs Vin- 
cent yra savininkai didelio ir 

( t * V’ i • i ' : • i
gražaus ūkio.

Grįždami iš pp. Klebonų, chi- 
cagiečiai sustojo pas p-ą Pu- 
pląpskienę, kuri dabar gyvena 
sąvo fąrmoj irgi Wisoonsine. 
P-ą Ruplauskiene yrą savinin
kė tąyerno prie Cermak, arti 
Ųpįųn gątvių.

Onytė.

Išsiėmė Leidimus
Vedybom^

(CĮiicųgoj)

yyalįis WiktoL 25, su
Makar, 25

ĄRthji su

Mąe

hli? SFF*ha

pjsjjsp? ?gt §B

.Wct»?hrs Rairate R

SU
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MECKĖS, Marleen, 5718 So. 
Spauldipg ąyępup, ginip ęųgpiu- 
čib 18, tęvai: Ędwrd ir Mary.

• .Cjiicagos ppljdją gay.o 
pranešimų iš iVUntmo protp li
gų ligpųįues, įę$kQti trijų Ką- 
lipiy, kurie i£ ten pabėgu ir 
greičiausiai bandys atvažiuoti 
Chicagon. Pabėgėjai yra Ęeggy 
Nplsfw 1227 N. LaSalle street, 
Leo Pik, 4907 Chieago; ir

šnių- Steve Mąjpr, 1540 Kedyale aye.

MORNING STAR KLIUBAS lai
kys mėnesinį susirinkimą rugsėjo- 
Sept. 5 d. 8 vai. vak. Grigaičio sve
tainėje, ‘3800 West Armitage Avė. 
Draugai malonėkite atsilankyti, nes 
yra daug dalykų apsvarstyti.

Rast. M. Chepul.

PURITAN MAŠINŲ OPERA
TORS, tik patyrusios ant Gladsto- 
ne ir Zibber valizų. Gera makes- 
tis. Kreiptis Poster Bros., 212 W. 
Hubbard.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪ
ROS RATELIO mėnesinis susirin
kimas įvyks rugsėjo 4 d. trečiadie
nį, Hollywood svet., 3417 W. 43rd 
St. Visi nariai prašomi atsilankyti. 
Bus svarbių reikalų aptarimas

—C. Danta.

REIKALINGA PATYRUS IOS 
MOTERYS prie sortavimo marš
konių ir vilnonių skudurų, i Sųuare 
Deal Rag Co., 3513 Cottage Grove 
Avė., Tel. DRExel 8206.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA
MŲ Savininkų Associacija laikys 
mėnesinį susirinkimą trečiadienį, 
rugsėjo 4 d., 7:30 vai. vakaro Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted st. Susirinkimas svar
bus. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti'ir atsivesti naujų narių na
mų savininkų.

—S. Kunevičius, rast.

MOTERIS SUVIRŠ 30 METŲ am
žiaus, abelnam namų darbui. Turi 
būt .puiki virėja, turėti liudijimus. 
Maža šeima. $60 mėnesiui. 1241 
Greenwood Avė., Wilmette. šaukite 
po 9 vai. ryto Wilmette 2283.

PATYRŲSI MERGINA ABEL
NAM namų darbui. Nereikia vir
ti, nereikia daug skalbti. Gyveni
mas ant vietos. LĄVVndalc 5510.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Būti ar eiti. $8. 2207 Rose- 
mont, 1 aukštas. HOLlycourt '7138.

Ne Tik Meilė, 
Bet ir Laimė 
Veda Prie Vedybų

HELP YVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

naujas
“Lucky

rodomas
vidurmiestyje

liolly- 
Part- 
RKOdabar

teatre,
beveik visų mie-

labai gerą biznį, 
kad prie vedybų

Tai parodo 
wood kūrinys, 
ners”, 
Palace
Šiais laikais 
stų vedybų leidimų departa
mentai turi 
Vieni sako,
tuos viengungius skubina karo 
bairųė ir noras išvengti busi
mos priverstinos militarineš 
tarnybos. Kiti sako, kad tai 
daro yisagalinga meilė. “Lucky 
Partners” parodo, kad ir lai
mė, arba kaip paprastai sako
ma, ir “giliukis” yra savo rū
šies meilės tarnas. Smagioje 
komedijoje lošia Ginger Rogers 
su Ronald Colman, su kuriuo 
išvažiuoja aut “platoniško 
daus menesio”.

“Slightly Tempted” yra 
tras veikalas Palace Teatro 
gubame programe.

Kitą Sekmadienį 
SLĄ 178 Kuopos 
Piknikas

me-

an- 
dvi-

bm

MOUNT GREENWOOD. — 
Sekmadienį, rugsėjo 8 dieną, 
Ryan’.s Miške, prie 87th ir Wes- 
tern avcnųc, įvyks linksmas, 
šeimyniškas $LA 178 kuopos 
piknikas.

Ten bus galima smagiai pa
sišokti, gerų dovanų laimėti, 
progrąmo pasiklausyti ir, ben
drai, šauniai laiką praleisti.

Visi, kas galite, piknike bu
kite. B. W.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm Šąmdymp svetainių, prą- 
šoihė /krerptis į ^Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

REIKALINGAS sėlsmanas par
duoti aliejų. Geros pajamos. Gali 
dirbti pilną laiką arba 'dalį.

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Rooseyelt Rd.

UŽSIDIRBK NUO $5 iki $8 kas
dien, pardavinėjant Nylon pančia- 
kas, siack siutus, ir tt., rudęns ir 
Kalėdų sezonui. Pavyzdiai ir ismo- 
kinimas dykai. Liudijimas reika
lingas. Kreiptis Real Šilk Hosiery 
Mills, 36 S. State. Kambarys 1013.

• < '** z .

FURNISHED ROOMS—TO RENT

, KAMBARYS APSUKRIAI MO
TERIŠKEI už ‘ prižiūrėjimą buto. 
Gali dirbti šapoje. Box 2410. 1739 
South Halsted St.

111 . .............. ................. ..............1'r1, t'imm iiipif

FOR RENT—IN GENERAL ’ 
Renddaį—Bendrai

RENDAI 9 KAMBARIŲ mūrinis 
namas, naujai išdekoruotas. Puikus 
dėl Rooming Hoųse. $35. 327 South 
Honore St.

REAL ESTATE FOK SALE 
Pardavimui'

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo, 
šiaurvakary miesto ribų. Reikia 
tik $200 cash, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Box E5, 1739 
So. Halsted St.

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash, $25 kas 
mėnesį. Arti mokyklos, bažnyčios. 
Gera trans,oortacija. Box D346, 
1739 So. Halsted Street.

BUSINESS' ČPĄNČE9 
Biznio' Progos '

PARDAVIMUI GERA BUČERNĖ 
ir grosernė; su namu ar be na
mo. Svarbi priežastis. 3649 South 
Halsted St.

REIKIA MOTERS UŽ partnerę 
taverne ir restorane, tokios, kuri 
turi pasekėjų. Mažas investmentas. 
7288 Ogden Avė., Riverside.

PARDAVIMUI KRIAUČIAUS 
biznis su visais įrengimais. John 
Kazlauskas, kHaučius, ilgą laiką 
buvęs 6103 So. Racine Avė. Dabar 
kreipkitės 44J54 So. .Western Avė. r 1 ' * * ’ . * * '

PARSIDUODA KARČIAMA su 
Fixtures ar be Fixtufes. Biznis iš
dirbtas per 20 metų. Rardavimo 
priežastis—silpna’ sveikata. Gąlima 
gauti lysą. 8462 So. Vincennes Avė. 
Chicago.

PARDAVIMUI GERA BUČĘRNĖ 
ar grdsemė; su namu ar be namo. 
Svarbi priežastis. Box 2409, 1739 
So. Halsted St.
1 mOTcr”1 "

Biznio Patarnavimai
WEŠ>TERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

mis? Ptttarnavimas viena dieha. Mes 
išvežaiųe ir atvęžaųie. Siuvam ir 
kaldrąs. Tęl. PROspect 1931. 5216 
So. Westem Avėfnue.
.. * ■* ,. i t ,11.,



Iš Politikos Lauko

Iš Lietuvių Demokratų Lygos Veikimo
bu-

SPALIO 6musu

LAUKE1940

KAS BUS
1. Tai Bobų Vasara
2. Bus Tas, Kas Dar Nebuvo
3. Bus Tas, Kas Gal Daugiau Nebus
4. 0 Jeigu Bus Tai Turbut Musų Nebus

Degančias Sienas
Griūnančius NaRūpinsis Lietuvos ir Vietiniais Reikalais

Pavojuje

Kongresmanas A. J. 
praneša, kad garsi U.S. 
Akademija Ąnnapolise,

valdžiai už
tūriu esantį

bus nugalė- 
ateis ir bol-

Lietu-
Lietu-

nėra
Roo- 
savo 
par- 
pra-

r<amą Galut.nai. Užbaigs ir 
Pašventins Rugsėjo 22.

271 
bai-

B

— Iš 18-tos Apylinkės 
ir Westsidės —

Antradienį, rugpiučio 27 d.,'butų labai naudinga, o ir 
įvyko Lietuvių Demokratų Ly-. tinai reikalinga, kad visos De- 
__ ___ _______ POO- O I

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti | tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

■ ’Ji

.... .... ................. •••••••..... .

Trečiadienis, rūgs. 4, 1940 
■oy-1

Ragina Visas Lietuvių Organizacijas 
“Bombarduoti” Washingtoną Laiškais

gos susirinkimas, 6825 S. Wes- 
tern Avė., Chicago, III. Sus- 
rinkimą atidarė pirm. Al. Kum- 
skis, ir paprašė sekretorių Jo- 
seph Kaminską perskaityti pro
tokolą iš praeito susirinkimo. 
Protokolą perskaičius likosi 
vienbalsiai priimtas.

Po to sekė komisijų rapor
tai. Metinio pikniko komisija 
pranešė, kad jis įvyks Ryan’s 
Woods prie 87-tos ir Western 
Avė., rugs.-September 8.

Padėka Rooseveltui
Susirinkimas butų buvęs vi

sai neįdomus, jei nebūtų pri
imtas vienas itin svarbus nu
tarimas. Vincas M. Stulpinas, 
pirm. 11-to Wardo Lietuvių 
Demokratų Organizacijos, da
vė įnešimą, kad butų pasių
stas nuo Lietuvių Demokratų 
Lygos prašymas Jungtinių Val
stijų prezidentui Franklin D. 
Rooseveltui, kad jis negrąž li
tų Sovietų Rusijai Lietuvos 
aukso reservo, Lietuvos Atsto
vybės ir konsulatų namus, bei 
kitokį Lietuvos turtą esanti 
dabartiniu laiku šiame krašte. 
Taipgi jis siūlė padėkoti Ame
rikos prezidentui Rooseveltui 
už tai, kad jis teikėsi pasmerk
ti Hitlerį už Klaipėdos pagro
bimą, ir dabar kai Sovietų Ru
sija užgrobė v?są Lietuvą jis 
taipgi per savo sekretorių S. 
Wells pasmerkė bolševikų tokį 
barbarišką žygį, šitą įnešimą 
karštai parėmė delegatas Bru
no J. Jakaitis, kuris taipgi at
stovauja 11-to Wardo lietuvių 
demokratų organizaciją. Po 
trumpo apkalbėjimo šitas įne
šimas buvo vienbalsiai priim
tas. Pasiųsti tokį padėkos ir 
prašymo laišką įgaliota Lygos 
valdyba.

Tai Vienas Budas Lietuvai 
Atsteigti

čia aš noriu priminti, kad

mok ratų partijos politiškos or
ganizacijos, siųstų tokius pa
dėkos ir reikalavimo laiškus 
F. D. Rooseve’tui arba sekre
toriui C. Hull. Kadangi dabar 
yra rinkimų metai, tai 
abejonės, kad prezidentas 
se vėl ta s į tai atkreips 
atydą. Ne tik demokratų 
tijos kliubai, bet tokius 
šymus taip turėtų siųsti ir šiaip 
draugijos, kliubai bei organi
zacijos..! Ne tik siųsti tokius 
prašymus prezidentui Roose’vel- 
tui, bet taipgi reikalinga yra 
pasiųsti savo •kongresmanams 
ir senatoriams, kad jie, kai at
eis laikas, užsistotų už 
seną tėvynę Lietuvą.

Jei norime atstatyti 
vą, jei norime pagelbėti 
vai atgauti savo- nepriklauso
mybę, tai tur'me bombarduoti 
savo senatorius ir kongresma- 
nus panašiais laiškais, rezoliu
cijomis, prašymais, kad jie ne- 
daleistų Sovietų 
griebti Lietuvos 
miisų krašte.

O kai Vokietija 
ta, tai tada galas 
ševikams ir fašistams, ir tada 
bus proga mažoms tautoms at- 
steigti savo nepriklausomybę. 
Tada bus atstatyta ir Lietuva. 
Tada, be abejo, bus reikalin
ga ir Jungtinių Valstijų pagel
ba. O tą pagelbą mes galėsime 
gauti, tik jei mes pilnai supa- 
žindysime savo kongresmanus, 
senatorius, prezidento kabine
to narius ir net patį preziden
tą, kad Lietuva yra verta būti 
Įaisva ir nepriklausoma, kad 
lietuviai sugeba patys save val
dyti.

Galop, susirinkime teisėjas 
J. T. Zuris papasakojo apie sa
vo kelionę po Washingtoną, ir 
apie gerus įspūdžius Pittsbuv- 
gho lietuvių kolionijoje.

Reporteris.

pratimą, skiepyti broliškos mei
lės idėją ir remti visus kilnius 
sumanymus.

Taigi, draugai ir draugės 
krakiškiai, vyrai ir moterys, be 
skirtumo amžiaus, stokim visi 
petis į petį, visi už vieną, vie
nas už visus. Lai gyvuoja kra
kiškių apšvietos ir kultūros 
draugiškas kliubas.

Krakiškių kliubo valdyba su
sideda iš sekančių asmenų: 
pirm. — F. Platkauskas, 4321 
S. Rockwell St. Ph. Laf. 0147; 
vice-pirm. — Ona Putrymas, 
4450 S. Rockwell St.; raštinin
kas — M. Titišk s, 3638 So. 
Wallace St.; iždininkas J. 
Bložys, 3938 W. 63rd Place; 
organizatorius — B. Gulbinas, 
4035 S. Maplewood Avė., Ph. 
Virg. 1998.

Sekantis krakiškių kliubo 
susirinkimas įvyks greitu lai
ku, kaip tik komisija apsirū
pins su svetaine susirinkimams 
laikyti. Tėmykit pranešimą 
laikraščiuose. Del informacijų 
visi draugai krakiškiai prašom 
kreiptis į organizatorių virš pa 
duotu a n’, rašų. —M. Titiškis.

Persmarkiai Lošė 
B ase bąli; Mirė

Prie Bro?on, Mich., softbaE 
(“minkštą” baseball), belošda
mas labai nusikamavo ir pa
vargo 34 metų darb ninkas Po
vilas Radvanskis iš Coldwater, 
Mich. Rezultate jisai gavo šir
dies ataką ir mirė pirm negu 
galėjo gauti daktaro pagalbą.

Priims Du Jaunuo 
liūs į Annapolis 
Akademija

NAUJIENOS, Chicago, III.

Sunkiai Serga 
Juozas Grushas

American Hospital ligoninė 
je, adresu 850 West Irving 
Park bulvaras, guli sunk ai su
sirgęs chicagietis, Juozas Grų- 
shas, nuo 6600 South State st. 
Ligonis susirgo keletą dienų 
atgal, pagavęs plaučių ligą.

Jis yra apie 60 metų amžiaus 
ir per ilgą laiką priklauso Chi- 
cagos Lietuvių Draugijai.-

Linkim jam skubiai pasveik
ti ir ištrukti iš ligonines “ne
laisvės”.

Am. Legionieriai 
Rengiasi D -G. Namo 
Dedikacijai

DAR VIENA NAUJA ORGANIZACIJA 
CHICAGOJ - KRAKIŠKIŲ KLIUBAS

Pagaliau ir krakiškiai susior
ganizavo į taip vadinamą “pa
rapijinį” krakiškių kliubą, ku
ris bus žinomas sekančiu var
du: K. A. K. D. K., tai yra, 
Krakiškių Apšvietos ir Kultu- 
ros Draugiškas Kliubas.

Europos įvykiai sujaudino 
visus, ypatingai netikėti įvy
kiai Lietuvoje sujaudino visus 
lietuvius visame pasaulyje. A- 
merikos lietuviai sukruto veik
ti įvairiais budais, kad pagel
bėti Lietuvai apsiginti nuo 
priešų. Suprantamas dalykas, 
kad negalima tikslo atsiekti 
veikiant pavieniu. Norint ką 
nors nuveikti, reikia veikti vie
ningai, organizuotai.

Chicagoje randasi daugybė 
taip vadinamų “parapijinių” 
kliubų, ir kai kurie tų kliubų 
šiandien jau gali pasigirti savo 
darbo vaisiais. O ką mes kra
kiškiai nuveikėm? Iki šiol nie
ko. Todėl pabuskim. Dabar ne 
laikas miegoti., Patarlė sako: 
geriau vėliau, negu niekados. 
Todėl nelaukim ilgiau, neati- 
dėliokim. Jau pradžia padary
ta, tik reikia pradėtą darbą va
ryti pirmyn.
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Seniai norėjo susiorganizuoti
Jau seniai ta idėja gyvavo 

tarpe entuziastiškesnių drau
gų krakiškių, kad reikia susi
organizuoti į savo parapijinį 
krakiškių kliubą, taip kaip kiti 
jau padarė. Vienatinė kliūtis

DIDELIS
NAUJIENŲ 

SIURPRIZAS
CHICAGOJ

Sabath 
laivyno 

Maby- 
land valstijoj, priims du jau
nuolius, iš jo distrikto, tai yra 
5-to kongresinio .distr kto Chi
cagoj, kuris apima 18-tą apy
linkę ir Westsidę.

Kandidatai vietoms turi bū
ti nejaunesni 16, nevyresni 20 
metų amžiaus, taipgi turi iš
laikyti sunkius akademinius ir 
fizinius kvotimus. Aplikacijas 
galima gauti p. Sabath’o raš
tinėje, adresu 10 South La 
Šalie Street, kambarys 1424.

Kvotimai įvyks spalių '5 do 
o aplikacijos bus priimamos 
iki rugsėjo 10.

buvo tik ta, kad nebuvo kam 
pradėti. Bet, galų gale, ta klin
tis buvo nugalėta, ir dėka kai 
kurių entuziastų pasidarbavi
mui, krakiškių kliubas tapo su
organizuotas. Todėl mes lai
kom sau už garbę pranešti šią 
linksmą žinią visuomenei, o 
ypatingai visiems krakiškiams, 
ir šiuomi kviečiam juos stoti 
su mumis į vieningą darbą. 
Nesiduokim likimui nustumti 
mus į amžiną užmirštį. Paro
dykim lietuviškam “pasauliui”, 
kad ir mes gyvenam “ant šio 
svieto”.

Rusų Susivienijimo 
Legalis Patarėjas

Pagalios, musų tikslas yra, 
ne vien rūpintis Lietuvos rei
kalais. Atminkiin, kad mes 
čia pat Chicagoje turim įvairių 
problemų. Nekartą, ir ne vie
nam iš musų tenka susidurti 
su įvairiais keblumais ir bėdo
mis. Visi žinom, kad, kuomet 
žmogių užklumpa liga ar kokia 
kita nelaimė, tuomet jam bro
liška pagelba yra labai reika
linga. O kad mes galėtume 
vieni kitiems vienokią ar kito
kią pagelbą suteikti, tai mes 
turim sueiti' į artimesnį kon
taktą, užmegsti draugiškus ry
šius, vieni kitus pažinti, laikas 
nuo laiko sueiti į vieną kupe
tą, pasikalbėti, pasidalinti min
timis, “pasirodavoti”, pasiguos
ti, arba pasilinksminti. Musų 
tikslas, yra: kviesti į vienybę, 
platinti apšvietą, ugdyti susi-

Dariaus-Girėno postas 
of the American Legion 
gia savo didelį darbą.

Rugsėjo 22-rą dieną,
m., rengia dideles iškilmes ir 
paradą. Tą dieną įvyks oficia- 
lė Delegacija naujai pastatyto 
Darius-Girėnas Memorial Hali 
namo, prie 4414-16 So. West- 
ern avė., Chicago, III.

Nors namas ir svetaine jau' 
buvo užbaigti praeitą rudenį, 
ir atidarytas publikai, bet sil
pna posto finansinė padėtis 
neleido galutinai visą darbą; 
kaip reikiant užbaigti, ir že
mutiniam aukšte per visą tą 
laiką, niatėsi vien tik plikos’ 
muro sienos. Bet dėka darbš
tiems ir energingiems posto! 
viršininkams, ir namo staty-1 
mo komitetui, įųVp., surasti ( 
tinkami budai užbaigti ir iš-( 
puošti žemutinis aukštas ir 
bendrai užbaigti visą darbą.

žemutinis Aukštas.
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Nors trumpai ifėriu pranešti 
visuomenei, kaip , atrodys že-*| 
miltinis aukštas, kuomet bus 
galutinai južbąigtąs. Įėjus iš 
priekio po dešinį fprivatiškas 
daktaro gydytojo kambarys? 
Ten pat ruimingas, gražiai iš
puoštas kambarys, poilsiui ir | 
pasisvečiavimui, privatiškaį 
tik posto nariams, visiems le-, 
gionieriams ir jų draugams-

Toli aus einant po dešinei, 
vidutinis kambarys skirtas į- 
vairių komisijų privatiškiems ‘ 
pasitarimams, o to vidutinio 
dydžio svetainė, patogi vestu-! 
včms, parems ir kitokiems pa
rengimams.

Toliaus, pačiame gale, seka j 
labai moderniška, vėliausios 
mados virtuvė, su patogiais ir 
mandriausiais įrengimais.

Tai tas visas darbas bus pil
nai užbaigtas prieš oficialę 
Dedikacijos Dieną, kuri išpuo
la šio mėnesio 22-trą.

Didžiulis Paradas.
Norime pranešti visuome

nei, jog Dedikacijos Dieną į- 
vyks paradas, bus nepaprastai, 
didelis, nes. dalyvaus Viso 
Cook apskričio Distriktų pos
tai, su įvairiais Drum ir Bugle 
Corps.

Dalyvaus daugybės žymių 
svečių, aukštų valdininkų ir 
pats American Legion nacio- 
nalis kamandantas Thomas J.

MATYSIME

mus—Susidur imus 
Ore-Vyrų Drąsą

O Ką Girdėsime

Advokatas Kazys P. Gugis
Pereitos savaitės pabaigoj 

įvykęs Amerikos rusų Susivie
nijimo seimas Chicagoj, vėl iš
rinko advokatą Kazį P. Gugį 
savo vyriausiu advokatu ir le
galiu patarėju. Organizacija 
angliškai vadinasi Russian In- 
dependent Mutual Benefit As- 
sociation ir yra panaši Ameri
kos L ©tuvių Susivienijimui.

Lietu viškąj am Susivienijime 
adv. Gugis eina Centro iždinin
ko pareigas.

Darius-Girėnas postas 271 
labai rimtai rengiasi prie šių 
taip nepaprastų iškilmių, ir 
kviečia visą lietuvių visuome
nę kuoskaitlingiausiai daly
vauti, kartu pasidžiaugti nu
veiktu didėliu Dariaus Girėno, 
posto darbu,

Apie Dedikacijos programą 
ir kitas smulkmenas, bus vė
liau spaudoje pranešta.

—Frank Krasauskas.

Žiūrėkite Rytoj
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