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HITLERIS KERŠYTŲ AMERIKAI, JEIGU 
GALĖTŲ

Churchill parlamente atsakė isteriškai 
Hitlerio kalbai

Šiandien ministeris pirminin
kas Churchill britų parlamente 
pasakė kalbą karo politikos rei
kalais. Londonan atskrido vo
kiečių lėktuvai ir kalbą teko 
atidėti 45 minutėms, štai svar
biausieji Churchill tvirtini
mai:

— Amerika gavo karo ba
zes britų kolonijose, o Anglija 
gavo karo laivų iš Amerikos. 
Tuo reikalu pasikeista oficia
liais dokumentais, kurie buvo 
patalpinti spaudoje. Niekas ne
privalo daryti jokių toli einan
čių išvadų. Amerika nepaskel-

plėsta Hitlerio imperija, kol 
ateis šio karo pabaiga. Bet aš 
visai neabejoju, kad Hitlerio 
imperija subyrės greičiau negu 
napoleoniškoji. Subyrės visai 
be garbės.

Hitleris dėjo dideles paštam 
gas karo aviacijai sustiprinti. 
Naciai, darė viską, kad tiktai 
taptų oro viešpačiais, bet labai 
brangiai jiems kainavo šie pa
siryžimai. Ligi šiam metui jie 
neįveikė musų aviacijos. Už 
kiekvieną numuštą musų lėk
tuvą, krito trys vokiški; už 
kiekvieną žuvusį musų lakūną,

Naciai sako, jog Berlyne anglų bombonešiai sunaikino “Miesto medikalį 
trdbesį.”

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Vyksta smarkios kovos aplink karaliaus rumus Buka

rešte. Minia puola, o karališkoji gvardija ginasi kulkosvaid- v • ♦ziais.
— Rumunijos gyventojų dauguma reikalauja prašalinti da

bartinį rumunų karalių Karolį. Jam primeta visas dabartines 
Rumunijos nelaimes.

— Anglijos karalius priėmė tris Amerikos generolus, ku
rie stebi karo eigą Anglijoj.

— 80,000 Meksikos valstiečių pasiruošę ginti Cardeno vy
riausybę, jeigu Almazan šalininkai darys skelbtą sukilimą.

— Britai paskandino šešis vokiečių laivus Norvegijoj, ne
toli Oslo.

— Vokiečių orlaiviai sugriovė anglų ginklų fabriką arti 
Londono.

— Anglų orlaiviai sugriovė italų tvirtovę Scarpanto, kuri 
randasi Dcdekaneso saloje.

— Anglai šiandien numušė 34 vokiečių orlaivius. Neteko 
12 savųjų.

— Vengrų kariuomenė žygiuoja Transilvanijos gilumom 
Pasipriešinimo beveik nesutinka. Ją apšaudė atskiri partizanai.

Japonai laimėjo naujų bazių steigimas priver
tė japonus susirūpinti. Jie ma-

bė karo ir karan neįvelta. Bu-
vo padarytas paprastas drau
giškas ir geros valios pasikei
timas, daugiau nieko. Jokių ki
tų kompromisų tarp abiejų val
stybių nėra. Amerika pasilieka 
nekariaujanti šalis.

Esu tikras, kad karo laivų 
perleidimas Hitleriui nepatiko. 
Hitleris keršytų Amerikai, jei
gu galėtų. Vakar pasakyta is
teriška jo kalba dalimi galima 
Nuprasti. Jis mato, kad britij 
imperija nesilphėja, bet stiprė
ja. Balkanų politika ir jos rei
kalai Anglijai nepatinka. Hit
leris verčia kitas valstybes jo

žuvo šeši vokiški.
Privalome būti pasiruošu

siais sutikti dar smarkesnius 
priešo puolimus. Hitleriui bū
tinai yra reikalingas greitas lai
mėjimas. Jeigu jis to laimėji
mo nepasieks, visi ligi šiam 
metui jo pasiekti laimėjimai 
nueis niekais.

Mes esame pasiryžę ginti sa
vo pozicijas visose imperijos 
vietose. Žymiai sustiprinome 
musų karo jėgas ne tiktai sa
lose, bet ir Tarpžemių juroje. 
Artimų rytų karo jėgos dabar 
yra dvigubai padidintos. Musų 
laivai praplaukė po pačia Mus-

Rumunai nesi 
priešina

Įvedė diktatūrą

valią pildyti, šiandien niekas' solini nosimi, bet italai nedrį 
nežino ligi kokių ribų bus pra-|so jų liesti!

Užmušta 20 vokiečių Anglai Berlyne

ORADEJA, Transilvanija, 
rūgs. 5 d. — Karoliaus įsaky
mu daryti sustiprinimai prie 
vengrų sienų palikti be karei
vių. Kariuomenė pasitraukė 
nuo sienos. Vengrams teks su
sidurti su * kai kukiais šauliais, 
bet tikisi juos lengvai apra
minti. Gyventojai, kurie šio
mis dienomis smarkavo, sku-, 
ba trauktis, kad nepatektų į 
vengrų rankas. Tai vienur, tai; 
kįtur pasigirsta suvis, bet jie 
negali sulaikyti gerai organi
zuotos kariuomenės. Kalnuose 
prasidėjo susirėmimai tarp ru
munų ir vengrų valstiečių.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 5 d. — Rumunų kara
lius Karolis, nežinodamas kokiu 
budu gelbėti sostą ir išlaikyti 
neišardytą rumunų valstybę, 
šiandien įvedė diktatūrą. Dikta
torium pasirinko generolą lon 
Antonescu. Pradžioje generolas 
atsisakė sudaryti kabinetą, bet 
įvykus svarbesnių Rumunijos 
generolų posėdžiui, kuriame 
dalyvavo ir pats karalius, nu- 

t tarė imti diktatoriaus rolę. Jis 
atėmė karaliui’ daugelį privile
gijų ir smarkiai suvaržė jo tei
ses.

Karoliaus dekretai

Neramumai 
Meksikoje

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 5 d. — Vokiečiai praneša, 
kad anglų lakūnai užmušė 20 
vokiečių, kai pastarieji skubė
jo į slėpynę. Bomba krito vi
sai prie įėjimo ir žmonės ne
turėjo laiko pasislėpti. Vokie
čiai nenurodo kokiam mieste 
bomba buvo numesta. Karo vy
riausybė skelbia, kad vokie- 
Č’ams pasisekė paskandinti še
šis anglų laivus-naikintuvus. 
Nacių spauda rašo, kad iš Ame
rikos gauti karo laivai anglams 
bus reikalingi bėgti iš Angli
jos ir emigruoti į Ameriką. Ki
tam tikslui jie negalės būti pa
naudoti.

Paskandinti 4,000

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 5 d. — Vokiečiai prane
ša, kad praeitą naktį anglų or
laiviai bombardavo Berlyną. 
Viena bomba nukrito miesto 
centre, netoli Tiergarten, už- 
mušdama policininką, o kita 
krito ant kariuomenės sandė
lio. Kitos bombos buvo numes
tos mažuose miesteliuose arti 
3erlyno. Padaryta nuostolių 
civiliams gyventojams. Berly
niečiai buvo priversti 2 valan
das praleisti požemiuose. Visi 
<omentuoja Hitlerio grasini
mus, padarytus prieš anglų at- 
skridimą. Hitleris prižadėjo su
stabdyti nakties 
mus, 
lerio

bombardavi- 
bet anglai nekreipia į Hit- 
žodžius jokio dėmesio.

Gal reikės bėgti
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

rūgs. 5 d. — Transilvanijoj ne
ramumai šiek tiek aprimo, nes 
kai kurie generolai nutarė trau
ktis, bet visoj Rumunijoj ma’- 
štas tęsiasi. Dalis rumunų yra 
ginkluota įvairiausios rųšie.s 
ginklais ir kelia nerimą. Cluj 
mieste užmušti du rumunų stu
dentai, vėliau minia užmušė 4 
vengrus. Visose provincijose 
keliamas balsas prieš karalių. 
Kariuomenės 
nuomonė, kad 
valdyti krašto 
tomis teisėmis
priverstas bėgti. Ge’ež'nė gvar
dija reikalauja atstatyti kara
lių. Antonescu simpatizuoja šiai 
politinei grupei.

tarpe vyrauja 
karalius negalės 
taip susiaurin- 

ir netrukus bus

Švedija, 
žvejai bu- 
vienas an-

Iš kalėjimo Į dik 
tatorius

BUK AREŠTAS, Rumunija,
rūgs. 5 d. — šiandien rumunų 
karalius 
sustabdė 
paskyrė 
Daugelį 
ėmė

MEKSIKA, sostinė,
B. — Angel Trechuelo, Alma
zan partijos pirmininkas, pa
skelbė, kad šiand en jo šalinin
kai pradės sukilimą. Jis pats 
išvažiavo iš sostinės ir vyriau
sybė nežino kur jis slapstosi. 
Cardenas įsakė vyriausybei bū
ti pasiruošusiai, kad valdžos 
įstaigos iš netyčių butų neuž
kluptos. Kai kurios Meksikos 
kariuomenės dalys perkeltos į 
šiaurę, kur yra patys stipriau
si Almazan šalininkai. Policija 
saugoja kebus, tiltus ir kitus 
svarbius įrengimus, kad prie
šai jų nesugriautų. Gyventojai 
pageidauja, kad įtempta poli
tinė padėtis greičiau atslūgtų.

HONGKONG, Kinija, rūgs.
5 d. — Gerai .informuoti vai- 
dž'os sluoksniai praneša, kad 
Vichy vyriausybė leido japo
nams pervežti aprėžtą ginklų 
ir kareivių kiekį per Indokini- 
jos teritoriją ir naudotis Haip- 
long uostu. Dabar japonai ga- 
ės naudotis franeuzų kolonijų 
teritorija Kinijai pulti. PetaiL 
vyriausybė atstatė gen. Cat- 
roux, kuris -griežtai pasiprieši
no' japonams. ’ Paskyrė admiro
lą Decoux, kuris nori bendra
darbiauti su japonais ir daro 
jiems koncesijas. Kiniečiai la
bai nepatenkinti šitokiais nau
jos franeuzų vyriausybės nu
tarimais.

Muša italus

Svastika Londone

no, kad Amerikos ir Anglijos 
bendradarbiavimas bus praplė
stas ir Ramiajam vandenyne. 
Jeigu šitaip, tai Japonija pri
valo būti pasiruošusi. Karo vy
riausybė ir laikraščiai kelia ne
rimą. €

paleido parlamentą, 
konstitucines teises ir 

kraštui diktatorių, 
karaliaus teisių pasi-

diktatorius . Antonescu.
Karalius galės tiktai paskirti 
pasižymėjimo ženklus valsty
bės tarnautojams, naudotis am
nestijos teise kriminaliniams 
nusikaltėliams ir vesti derybas 
su užsienio valstybėmis. Visus 
kitus krašto reikalus tvarkys 
diktatorius savo nuožiūra, ka
raliaus visai neatsiklausdamas.

18 metų vaikai ka 
riuomenėn

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
5 d. — Kai britų parlamento 

'nariai nusileido į požemius, vie
nas Vokiečių lakūnas virš Lon
dono durnais nubrėžė svastikos 
ženklą. Orlaivis skrido labai 
aukštai. Paprasta akimi jo ne
galėjai įžiūrėti. Matėsi tiktai 
jo paleisti durnai. Anglų lak ti
nai tuojau pakilo vokietį nu
vyti, bet jis buvo taip aukštai, 
kad turėjo pakankamai laiko 
nubrėžti visą svastiką, kol an
glai pakilo reikalingon aukštu
mom

STOCKHOLMAS, 
rūgs. 5 d. — švedų 
vo liudininkais, kaip 
glų submar.’nas paleido torpe
dą į vokiečių laivą, kuriame 
buvo vežami kareiviai į Nor
vegiją. Vokiečių laivas vadino
si Marion. Iš 4,C00 jame buvu
sių vokiečių kareivių, lydėju- 
s’ems laivams pavyko išgelbė
ti tiktai 100 vokiečių, visi ki
ti paskendo. Laivas išplaukė iš 
Hamburgo ir buvo paskandin
tas netoli Kategato.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 5 d. — Karalius Karolis, 
norėdamas nuraminti maištau
jančius generolus, pasodino kai 
kuriuos į kalėjimą. Suimtųjų 
tarpe buvo ir generolas Anto
nescu. Rumunijoj dalykai taip 
susidėjo, kad karalius buvo pri
verstas kviesti generolą Anto
nescu sudaryti ministerių ka
binetą. Pastarasis pirma parei
kalavo
teisių, pas taro 
ir užėmė karaliaus paskirtą pa
reigą. Jis norėjo Karolių visai 
pašalinti, bet 
protestavo ir 
kompromisas 
ir karaliaus.
ka kariuomenės vadu, bet jis 
negalės nieko daryti be Anto
nescu sutikimo.

specialių diktatoriaus 
su generolais

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

Giedra.
Saulė teka 6:19 v. r., leid

žiasi 7:18 v. v.

kiti generolai už- 
buvo padarytas 

tarp diktatoriaus 
Karalius pasilie-

Sukilimas bręsta
TANGER, Ispanų Afrika, 

rūgs. 5 d. — Paskutinės iš Af
rikos gautos žin os rodo, kad 
Afrikoje bręsta sukilimas. Ko
va eina tarp Petain vyriausy
bės šalininkų ir vokiečių prie
šų. Kovon yra įvelti ir vieti
niai elementai. Maisto stoka, 
bedarbė, transporto sustabdy
mas ir kitos negerovės didina 
neramumą. Paskutinėmis die
nomis 36 franeuzų karo lėktu
vai nuskrido į Gibraltarą. Lėk
tuvai buvo pilni lakūnų. Visa 
franeuzų aviacija atsisakė klau
syti vokiečiams palankių senų 
generolų valdžios. Gandai eina 
kad ir Syrija netrukus atsi- 
skirsianti nuo Petain Francu- 
zijos. Byri jos gyventojai labai 

’ ja nepatenkinti.

MASKVA, Rusija, rūgs. 5 d. 
— Sovietų valdžia šiandien pa
šaukė kariuomenėn visus 18, 
19 ir 20 metų jaunus vyrus. 
Jie privalės atvykti į kareivi
nes šio mėnesio 15 dieną. Pa
šaukti kariuomenėn ir visi tie 
vyrai, kuriems karo tarnyba 
buvo atidėta. La'kraščiai kalba 
apie imperialistinį karą ir apie 
reikalą sustiprinti nekariaujan
čios Rusijos apsaugą. Visi so
vietų pilieč’ai yra priversti mo
kėti vartoti ginklą.

1,075 anglai užmušti

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
5 d. — Vienam olandų kelei
viui pavyko pravažiuoti pro vi
są Olandijos teritoriją. Jis pa
sakojo; kad anglų aviacija su
kelia tokius didelius gaisrus, 
kad nėra jėgų juos užgesinti. 
Ypatingai tie gaisrai yra dide
li Ruhro krašte. Vokiečiai rek
vizavo didelę daugumą ugniai 
gesinti priemonių ir jas išve
žė į Ruhr kraštą. Tą pramo
ningą vokiečių kraštą anglai 
bombarduoja kiekvieną naktį 
ir kiekvieną naktį sukelia di
džiausius gaisrus.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
5 d. — Anglų ministeris pir- 
jnininkas, pildydamas vyriau*- 
sybes nutarimą, parlamentui 
pranešė, 
priešo buvo užmušta 1,075 an-Jrios 
glai. 1,261 anglas /buvo smar- mo.

kad prae tą mėnesį .karo

kiai sužeistas. Mirusiųjų tarpe 
yra 627 vyrai, 335 moterys ir 
113 vaikų. Palyginti tai labai 
nedidelis mirtingumas. Reikia 
turėti’ galvoj dideles vokiečių 

aviacijos eskuadras, ku- 
bombarduoja be sustoji-

ROMA, Italija, rūgs. 5 d. — 
Anglų karo laivai ir lėktuvai 
smarkiai bombardavo italų ka
ro bazes Dodekaneso salose, ku
rios randasi tarp Graikijos ir 
Turkijos. Smarkiai bombarduo
tos ir Egėjaus juroje esančios 
italų bazes. Italai stebisi anglų 
drąsumu. Spėjama, kad italų 
karo bazių bombardavimas bu
vo padarytas tam, kad italų 
karo jėgos negalėtų užpulti di
džiulio britų transporto, kuris 
iš Gibraltaro plaukė į rytus. 
Keli laivai sustojo Maltos salo
je, iškrovė maisto ir ginklų ir 
ramiai nuplaukė į Egyptą.

Išvyta meilužė
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

rūgs. 5 d. — Generolų posė- 
dyj dabartinis diktatorius pa- 
re’škė nuomonę, kad karalius 
Karolis turi apleisti sostą ir 
jo vietą užleisti brolėnui Mika
lojui, 17 metų vaikui. Vėliau 
sutiko ištikimai tarnauti kara
liui, jeigu šis išvys iš Rumu
nijos ponią Lupescu, kuri yra 
karaliaus mylimoji. Dėl šios 
ponios kilo laba? daug neramu
mų Rumunijoj. Ji dažnai mai- 
šydavosi į politiką ir keisdavo 
kabinetus. Pon’a Lupescu vie
ną kartą sugriovė gen. Anto
nescu kabinetą, todėl jis dabar 
pareikalavo, kad pasitrauktų. 
Lupescu randasi Turkijoj, ten 
išvažiavo prieš 4 dienas.

Nepripažįsta sovietu 
okupacijos

WASHINGTONAS, D. C. - 
Suvienytos Amerikos Valsty
bės atšaukė savo diplomatinius 
ir konsularinius tarnautojus iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Tuo buvo patenkintas sovietų 
reikalavimas, bet šių kraštų 
okupacija Amerikos vyriausy
bės pasmerkta. Amerikos vy
riausybė nepripažįsta jėga pa
darytų pakaitų suvereniteto 
reikalu. Nepripažįsta ir jėga pa
darytų sutarčių tarp dabarti
nės tariamos Lietuvos vyriau
sybės ir Maskvos. Pabalčio kra
štų ministeriai Washingtone 
skaitomi teisėtais atstovais.

Japonai bijo 
Amerikos

TOKIO, Japonija, rūgs. 5 d. 
I— Karo laivų perleidimas ir

Šaiposi iš Hitlerio
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

5 d. — Anglai-šaiposi iš iste
riškos Hitlerio kalbos, pasako
tos Sporto rūmuose. Vieni jos 
klausė per radiją, o kiti pasi
skaito iš laikrašč ų, kurie ją 
beveik visą persispaudino. Hit
lerio riksmas tai yra įrodymas, 
jog jis jau yra bejėgis. Anglų 
karo aviacija jam daro tokius 
nuostolius, kad jo galas artė
ja. Visi anglai komentavo H.t- 
lerio kalbą ir skaito ją silpnu
mo pažymiu. Atsakomingas 
valstybės vyras butų taip ne
šukavęs, jeigu reikalai gerai 
eitų.
Vengrai Rumunijoj

KISMARIJA, Vengrija, rug
sėjo 5 d. — Vengrų kariuome
nė šį rytą pradėjo Transilva
nijos okupaciją, šiandien, sep
tintą valandą ryto, 2,000 ven
grų kariuomenės peržengė sie
ną. Vengrai nori užimti Karpa
tų kalnus, nes iš jų prasidėjo 
visos didesnės invazijos. Ven
grai turi paruošę dar 80,000 
kariuomenės, kuri tuoj įžengs 
į Rumuniją. Vengrų kariuome
nė įžengė Rumunijon admirolo 
Horty įsakoma. Jis parašė at
sišaukimą, kuriame pabrėžia, 
kad atitaisoma skriauda, pada
ryta Trianon sutartyj.
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name fabrike, kur tiktai nepa-| vencija, buvo atsiklausiama jų, menės sluoksniai buvusieji an-

(Tęsinys)
Sukilimo rėmėjai bėga.

Tose vietose, kur sukilėliai 
pralaimėjo* turėjo trauktis ir 
visi tie, kurie buvo jų talki
ninkais arba kurstytojais, O 
kadangi tai buvo t daugumoj 
didelių akcinių bendrovių ir 
pramonės įmonių savininkai, 
tai pastarosios pasiliko visai 
be savininkų. Vieni jų, numa
tydami artėjančią audrą iš 
anksto pasitraukė užsienin, ki
ti skubėjo užsienin arba į su
kilėlių laimėtas zonas, o tre
tieji žuvo bekovodami arba 
besislapstė, nes bijojo, kad jų 
nepatrauktų atsakomybėn už 
sukilimą.

Administracijos apleistos.

Antrą sukilimo dieną paa|š» 
kėjo, jog buvo apleistos beveik 
visos didžiųjų įmonių adminis
tracijos. Barselonoj, pav., di
džiulė milijonus apyvartos da
ranti akcinė elektros tramvajų 
bendrovė neteko visų penkių 
savo direktorių. Visi jie ne tik
tai patys suskubo pasislėpti, bet 
spėjo pasiimti ir 80 milijonų 
pesetų turtą. Barselonos auto-

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSl

fKrautuvė Su Mėlynu Frontu,,
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 2151

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

busų susisiekimo direkcijoj 
taip pat nepasirodė nei vienas 
direktorius. Vienas jų žuvo be
gindamas kareivines, o kiti prie 
vokiečių konsulato laukė vizos 
klel^ galima greičiau sprukti 
užsieųin.
Geležinkelių navininkai bėga.
Katalunijos geležinkelių tink

las, kuris daugumoj taip pat 
pat buvo akcininkų, bet ne val
stybės nuosavybe, irgi pas liko 
be atsakomingų direktorių. V.- 
si jie laikė tikslingiau arba bėg
ti pas sukilėlius, arba slėptis, 
bet jokiu budu neiti į darbą, 
jokiu budu nevesti toliau įstai
gos.

Užsienin skubėjo ir didelių 
metalurgijos įmonių vaidybos, 
pas fašistus veržėsi ir didžiulių 
audimo fabrikų savininkai ir jų 
įmonių valdytojai. Jie mane, 
kad pasitraukus administraci
jai, turės sustoti visas įmonės 
darbas.

Viešo gyvenimo tvarkyti išė
jusi darbininkija negalėjo su
stabdyti svarbiausių moderniš
ko gyvenimo arterijų, Be to, ji 
matė, jog reikia vesti karas ir 
kai kurios pramonės šakos ta
rėjo išvystyti dar didesnį ak- 
tingumą, negu ligi tam metui 
buvo išvysčiusius.

Sindikatai tvarko pramonę.
Tai buvo pagrindinis sindi

katų darbas. Jie rūpinosi pasta
tyti ant kojų sukilimo suardy
tą pramonę. Jų intervencija 
buvo labai vykusi. Tose vieto
se, kur darbdaviai neatvyko į 
direkcijos vietas, patys darbi
ninkai perėmė įmones vedimą. 
Pralaukus 48 vai. tramvajų ad
ministracijoj ir ten nepasiro
džius nė vienanf direktoriui, 
sindikato pasiųstoji komisija 
perėmė visą tramvajų tinklą. 
Vietoj direkcijos buvo išrink
tas simlikatan organizuotų dar
bininkų komitetas, kuris vedė 
visą darbą. Pcrimdami padąrė 
oficialų perėmimo aktą, praneš
dami Antifašistinių Milicijų 
Komitetui ir kitoms įstaigoms, 
kurioms galėjo rūpėti įmonės 
gyvenimas.

Tas pats buvo padaryta sų 
elektros stotimis, su gazu, auto
busais, traukiniais, audime, ir 
metalurgijos pramone. Kiek v i e-

sirodydavo fabriko savininkas 
arba jo įgaliotinis — o beveik 
95 jų nuošimčiai nesirodė — 
buvo renkamas iš pačių darbi
ninkų fabriko komitetas, kuris 
ir vedė visus fabriko reikalus,
Darbininkai parodo sugebėjimo

Vien tiktai tokio greito ir są
moningo darbininkų sindikatų 
įsikišimo dėka, elektros srovė, 
gazas ir vanduo nenustojo bū
ti tiekiamas nė vienai minutei. 
Vien tiktai jų dėka 48 vai. po 
perversmo pradėjo judėjimą 
traukiniai, autobusai ir tram
vajai. Darbas buvo tęsiamas vi
sose įstaigose ir fabrikuose ir 
vargas butų buvęs tam darbi
ninkui, kuris be pateisinančios 
priežasties butų į darbą neatė
jęs, butų drįsęs nepaklausyti 
sindikatų nutarimo butinaį pa
statyti visas darbo įstaigas į 
normalias vėžes.

pramonės organizavimo rei-

rodė tokį sumanumą, kuris li
gi šiam metui nėra pažįstamas 
visoj darbininkijos judėjimo is
torijoj, Juo stebėjosi ne tiktai 
kiti ispanų visuomenės sluoks
niai, bet visi Ispanijoj pabuvo
jusieji užsįeniškiai. Per trumpą 
laiką Ispanijos darbininkija su
skubo ne tiktai atstatyti sukili
mo metu apardytą pramonę, 
bet įvesti naujus pagerinimus. 
Buvo pravestos naujos autobu
sų linijos, dėl kurių kelis me
tus ginčijosi kelios bendroves 
ir nė viena naujų linijų nepra- 
vesdavo. Buvo pakeltos algos 
ir tiems tarnautojams, kurie 
jokiu budu žmoniškai su šei-

CRANE COAL COMPANY 
5332 $o. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

• Sales Tax ekstra.
BLACK LUMP BANĮ) ’9.50

tU-'

OUILTING MOTIFS, PATTERN 2605
2605 — Išsiuvinėjimai lovos užklodui.

No. 2605i NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
Į 1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No....

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

Adresas

Miestas ir valstija.

nuomonė. ' I tifašistų pusėj nedrįso tokios
Turėjo įtakos Jr dešimtinę- nesąmonės siūlyti, 

čįais išlaisvinančio socialinio 
šalininkų skelbiamos mintys,' 
kurios visą ląiką stengusį auk
lėti dąrbįnįnkiją ta prąsme, 
kad ji nieko nelauktų, nieku 
nepasitikėtų, bet pati perimtų 
visą gamybos kontrolę į savo 
rankas ir butų atsakominga už 
tolimesnį jos vystymąsi.

Ispanijos žemės ūkio būklė 
buvo tokia pat, kaip ir pramo
nės centrų, Didelių latif midijų 
savininką i gyveno užsieny j. Jų 
įgaliotiniai, pralaimėjus sukili
mą, su ryto rūkais prapuolė- 
Pasiliko darbininkai be prižiū
rėtojų (r administratorių. Lau
kų darbininkai taįp pat nelaukė 
sugrįžtant pasislėpusių ekono
mų, jie patys, savų sindikatų 
pagalba, pradėjo tvarkyti ūkio 
reikalus. / ,

Nepasitikima valstybės 
organais.

'Po sųkįlhno, aptvarkius pra
monę ir įkėlus viską į norma
lias vėžes, kilo klausimas kam 
gi priklausys atstatytoji pramo
nes įmonė? Sugrąžinti vėl ant 
kojų pastatytą įmonę buvusiam 
jos savininkui ar savininkams, 
kurie įmonės kapitalais finan’ 
savo sukiljmų ir pątys tame su
kilime dalyvavo? Atiduoti tur
tą akcininkams arba savinin
kams, kurie jį paliko ir išbė-

Galima buvo galvoti apie į- 
monps perleidimą valstybei. Kai 
kurie socialistai turėjo- tokią 
teoriją, net savo spaudoj šiuo 
reikalu išsitardavo. Bet kai rei
kėdavo reikalas konkretizuoti, 
tie patys socialistai matė, jog 
tai irgi buvo neįvykdoma. 
Kaip gi galėjo valstybė perim
ti savo žinion pramonę, jeigu 
svarbiausieji jos organai buvo 
visiškai iširę. Kaip galėjo minis
terijos imti tvarkyti pramonę, 
jeigu ministeriai nė savų kan
celiarijų negalėjo sutvarkyti, 
jeigu jie nežinojo kas už mi
nisterijos sienų darėsi? Kokį 
pasitikėjimą darbininkai galėjo 
tureli valstybe, jeigu jos orga
nai nesugebėjo išvengti tokios 
katastrofos, kurią ir beraščiai 
numatė artėjant? Bene darbi
ninkai galėjo leistis kontroliuo
jami tų, kurie prieš pačią vals
tybę sukilo.

Turtą kolektyvizuoja.

Bet Ispanijos darbininkai nė 
šitokio dalyko nedarė. Sociali
nių problemų srity j jie buvo 
daug toliau pažengę negu dau
gelio tariamai pažangių kraštų 
darbininkija, ir jų visai nevilio
jo galimybė tapti įmonės akci
ninkais, jos nuosavybės dalinin
kais. Ispanijos darbininkija pra
dėjo įmones kolektyvizuoti, jas 
pavesti visuomenės nuosavybe.

(Bus daugiau)

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Celotex Plasterboard pėda 2c 
1x6 Lentos ...............  pėda
1x4 Grindims Lentos pėda l%c 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10c 
2x4 ........................... pėda l^c
Wallboard—sheet nuo 4x6 iki

4x10 ............................ pėda 2c

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4648 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tek PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Darbininkai, turėdami gink
lus savo rankose ir kontroliuo
dami įmones per rinktinius sa
vo komitetus, galėjo pasiskelb
ti tų įmonių savininkais. Nebu

vo užsienin ar nuskubėjo pas'vo jokios policiŠkos jėgos kuri 
sukilėlius ir vedą karą prieš jiems tai butų uždraudusi pa- 
respublikonus? Pamesti fabri-j daryti. Pagaliau, jie ir turėjo 
kus ir tuo išardyti ekonominio didelių teisių šitaip pasielgti, 
gyvenimo grandį ir dirbusius Juk niekam ne paslaptis, kad 
darbininkus padaryti bedar- tos įmonės išaugo vien darbi- 
biais? Nei patys darbininkai to ninku įdėto darbo dėka. Be jo, 
neįmanė daryti, nei kiti yisuo- įmones nebūtų ekzistavusios.

Albert Special Maleva gal. $1.25 
A.pskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI
ALBERT LUMBER 

& SUPPLY CO.
3800 S. Western Avė.

Tek LAFayette 2101
Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 

v. v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 
vai. dienos.k—...........   ✓

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARA1

Tek Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

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. V1RGIN1A 2421

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

pragyventi. Buvo iškelta viešu
mon senų direktorių nemoralus 
pasielgimai ar tai skiriantis sąu 
šimtatūkstantines algas, ar tai 
mėtant policijos agentams di
deles sumas, kad butų daromos 
intervencijos kovoje su darbi
ninkais.

/ f l I *

Gyvenimas įeina į normalias 
vėžes.

Visi stebėjosi, nes nežiūrint • 
didelį sukilėlių sukeltą chaosą, 
gyvenimas ėjo savo normalia 
vėže, su daug greitesniu tempu. 
Paprastai tokių sukrėtimų me
tu krašto pramonė visiškai iš- 
įra, fabrikai nustoja dirbę jr 
visos mašinos sugenda. Šiuo at
žvilgiu ispanų darbininkai pa
rode daug didesnio gabumo ir 
sumanumo, negu Rusijos dar
bininkija 1918 m. Ten pramo
nėj viešpatavo tikras chaosas, 
kuriam atstatyti reikėjo kelio
likos metų, tuo tarpu Ispanijo.

Tuo Ispanijos darbininkija į- 
rodč, jog jos išsilaisvinimas bu
vo daug aukštesnis, negu rusų. 
Tuo ji parodė, jok pramonei 
organizuoti pakanka vien to. 
pramonėj dirbančių darbininkų 
ir visai nėra reikalingi pašali
niai asmenys, kurie jaučiasi į- 
nionių direktoriais ir adminis
tratoriais, gi tikrumoj tėra tik
tai aukštų algų ėmėjais ir truk
dytojais. Tuo jie tiktai parodė, 
jog realybė patvirtina teoriją, 
skelbusią, kad geriausia pramo
nės organizatorė yra toj pačioj 
pramonėj dirbanti darbininki-

Darbo inteligentiją padeda 
darbininkams.

Teisybe, ispanų darbininkijai

kad kartu su ja ėjo ir visa dar
bo inteligentija. Chemikai, in
žinieriai ir technikai, nesiskyrė 
nuo darbininkijos, bet ėjo kar
tu su ja. Jie pamatė, jog su su
sipratusia darbininkija j e galį 
dirbti su tokiomis pat arba net 
geresnėmis garantijoims, ku
rias jiems suteikdavo kapitalis
tai. Daugelis darbo inteligenti
jos įėjo į fabrikų komitetus įr 
padėjo savo patarimais organi
zuoti darbą, Kitose vietose, kur 
įmonės vąldybon jie nebūdavo 
išrenkami, kiekvienų svarbes
niu darbo reikalu, ypatjpgaį ten 
kur buvo reikalinga jų inter-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA laidojimo įstaiga

AMBULANCE
dieną ir naktį

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

Telefonu LAFAYETTE 0727

T~a • koplyčios visose
JL—J yf <E3L 1 Chicagos dalyse

Klausykite inuaų radis programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt- 
mečiata, 16:06 vai. ryto iš W. H. L p. stoties (1480 K.) 

’ ra POVILU 0ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

lllllllilIlItklIlIlIlIlIlIlIilIlIUIlllllL

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3854 So. Halsted Street YARds 1419

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

S. P. MAŽEIKA YAKds 1138
3319 Lituaniką Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaęe Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 £ast 1081h Street Tel. PuUman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Weątern Avemie Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tek Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis, ( 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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

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

IŪTATAUČ1AI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos;

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650

Dr. Charles Sega!
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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL
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

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų tel.-—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
—ADVOKATAS—

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014
State 7572

3149 SO. HALSTED ST.
Victory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Penktadienis, rūgs. 6, 1940
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJA

L P. ž.
1940 m. rugpiučio 30 d.

1. Norwood, Mass., lietuvių 
rezoliucija iš š. m. rugpiučio 
men. 23 d.

2. Pinigų siuntimas Lietuvon 
per paštą laikinai nutrauktas, 
fctai Ištrauka iš United States 
Official Postai Guide (Augusi, 
1940):
“Suspension of Money-Order 
Business with Estonia, Latvia 

and Lithuan'a.
“The instructions issued July 

15, 1940, applicable to Execut- 
ive Order No. 8484 of the šame 
date, which further amends 
Executive Order No. 8389 of 
April 10, 1940, by extending 
the restrictions therein to in-

chide financial transactions 
with Estonia, Latvia and Lith- 
uania, are quoted below:

“Instructions to the Treas- 
urer of the United States, the 
Commissioner of Accounts and 
Deposits, the Commisioner of 
the Public Dept., all Post- 
masters, all Disbursing Of- 
ficers, and other officers and 
employees making or receiving 
payment on behalf of the 
United States, any department, 
bureau, agency, or instrument- 
ality thereof, the United States 
Mints and Assay Offices, and 
Federal Reserve Banks.

“Executive Order No. 8389 
of April 10, 1940, as amended, 
has been further amended by 
an Executive Order (No. 8484) 
dated July 15, 1940, to extend 
the restrictions therein to 
transactions involving property 
in which Latvia, Estonia, or 
Lithuania or nailonais thereof 
have ha d any interest at any

Naujienų Spulka

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

Universal Savings 
and 

Loan Association
Šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D. C.

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTO. HALSTED STREET
$

time on or since Juiy 10, 1940. 
The regulations of April 10, 
1940, as amended, have like- 
wise been further amended.

While such order and regul- 
ations remain in effect, unless 
othervvise direcled, the instruc
tions of, April 17, 1940, shall 
apply in full to Latvia, Estonia, 
and Lithuania and nationals 
thereof except that the date 
July 10, 1940, shall be applied 
in the case of Latvia, Estonia, 
and Lithuania and nationals 
thereof.

“The definitions of “Latvia”, 
“Estonia”, and “Lithuania” and 
“nationals” thereof in the Ex- 
eeutive Order dated July 15, 
1940, shall be applicable in 
carrying out these instructions.

D. W. Bell,
Acting Secretary of the 

Treasury.
July 15, 1940.
In accordance with Post- 

master General’s Order No. 
14356 on page 1 of this Supplc- 
ment, postmasters are dircctetl 
until further instructed to 
decline to issue postai money 
orders for payment in Estonia, 
Latvia, and Lithuania, inform- 
ing incpiiring patrons that such 
transactions are prohibited. 
Postai money orders payable 
in Estonia, Latvia and Lith
uania which have already been 
issued and are now retained 
at the New York exchange Of
fice or which will hereafter 
reach that office will be re- 
turned to the issuing post- 
masters with instructions to 
refund the ainount of the or
ders and the fees to the re- 
mitters and to treat the money 
orders as ‘not issued.’ ”

At a mass meeting lieki lo- 
day, August 23, 1940, at Lith
uanian Hali, 13 St. George avė., 
Norvvood, Mass., the following 
resolutions were adoptęd:

Whereas Lithuania waš forc- 
ibly occupied on the 15th day 
of June by Russia.

RUDENS 1

Rųšies

98
aukšč.

Pasirinkimas
Visokios

BALTI .... WINE .... MĖLYNI.... TAN

RED CROSS Čeverykai 
Visi Nauji!!

I

VVEDGIES 
OXFORDS 
PUMPS 
STRAPS

Pastebėkii 
Musų 
Languose

Pančiakų

Visokio Didumo 
Visokio Platumo

ĮVAIRUMAS MADŲ!!’

Simfonija Spalvų

Nauji Suedes 
Alligators 
Elasticized 
Pamatykit Juos

VYRAI!!
PUIKIAUSI ČE- 

RYKAI GERIAUSIŲ 
STILIŲ. ILGAI DEVĖ- 

SIT PO

Nauji cevery- 
kai . . . Naujos 
Spalvos... Nau
jas Materiolas 

Amerikos nepalyginama
čeverykų vertė 

Prisimieruok da
bar. Mes padė
sim jūsų didžio 
čcveryk. į šalį, 
išvengimui nesu
sipratimui

Whereas the cit’zens of 
Lithuania are bęing forced to 
elect cand.tates seleeteu by 
Communistic Rtis.ia.

AVhereas the eiection ac- 
complished July 14, 1940 was 
only a force to cover Russia’s 
communistic ainis.

Now therefore we loyal cit- 
izens of the United States, of 
Lithuanian extraction do re- 
solve and hereby petilion our 
government not to recognize 
the act of Russia’s aggression.

We further resolve and here
by do petition our government 
to permit the minister and 
consuls of the Republic of 
Lithuania to perform their 
appointed duties. ,

As herętofore it is iurther 
resolved that the Chairman, 
Peter Blažys is authorized to 
send a copy of these resolu
tions to F. D. Rooscvelt, Pres- 
ident of the- United States, to 
the State Deportmęnt and the 
Minister of the Lithuanian Re
public, P. Žadeikis, Washing- 
ton, D. C.

(signed) Peter Blazis, Prcs., 
(signed) John M. Pcchuiis, Sec.

Kaip Kooperatyvių 
Pirkimas Neša 
Vartotojams Naudą

Gerą pavyzdį parodymui kaip 
pasike’čiančics gyvenimo sąly
gos neša ekonomišką naudą vi
suomenei galima rasti maisto 
pardavimo biznyje.

Prieš ne tiek daug metų 
kiekvienas maisto pardavėjas 
nuosavai pirko tik tiek prekių 
kiek jam re kėjo ir vedė savo 
biznį visai kitokiomis aplinky
bėmis. *4^ VIšradimai ir mokslas padėjo 
tam bizniui padaryti didelę pa
žangą. Šiandien galima nuėjus 
i krautuvę nuspirti šviežaus 
maisto iš visų Jšąlies dalių, ir 
už jį mokėti mažiau negu pir
miau. Naujos gyvenimo sąly
gos leidžia kiekvienam gauti 
geresnes, šviežesnes prekes, su 
didesniu pasirinkimų,, mažesnė
mis kainomis, -v .

Prie išsivystymui tų naujų 
sąlygų daug prisidėjo pastarai
siais metais suorganizuotos gro- 
serninkų kooperatyves. Koope- 
ratyvėje organizacijoje visas 
pirkimas yra daromas kolekty
viai, didesnėmis kiekėmis, ir 
pardavinėjimo plianas yra taip 
išdirbtas, kad visos krautuvės 
operuoja tuo pačiu plianu nors 
kiekviena nuosaviai vedama.

Žymus pavyzdys tokios sėk
mingos kooperatyves organiza
cijos yra Midwest Grocery 
kompanija čia Chicago j e, kuri 
yra valdoma nuosavių groser- 
ninkų, kurie yra savininkai 
Midwest Krautuvių. Ji yra pri
pažinta viena iš žymiausių ko- 
operatyvių organizacijų visoje 
šalyje. \

Visos Midwest Krautuvės 
turi vienokią išvaizdą. Krautu
vių priekiai numalevoti oran- 
džine spalva, ir ant kiekvienos 
yra didelė iškaba. Chicagos 
apylinkėje randasi suvirš 500 
Midwest Krautuvių. Visos ve
damos vienu plianu ir, kada 
išpardavimas įvyksta, visos pre
kės gaunamos visose krautuvė
se viena kaina. To pavyzdį ga
lima rasti šioje “Naujienų” lai
doje, kur telpa Midwest ąpgar- 
sinimas bargenų, kuriuos gali
te gauti šiandien ir rytoj. Tik 
reikia peržiūrėti tą‘ apgarsini
mą, kad suprasti, ‘kaip koope- 
ratyvinis pirkimas neša Varto
tojams naudą. (Sk.)

. • _____ L_____

ber and Supply kompanijos pir
kėjui pasisekė labai pigiai nu
pirkti didelį kiekį įva riaušių 
lentų ir, einant kompanijos 
nuolatine praktika, visas tas 
stakas bus išparduotas nepa
prastai žemomis kainomis. Kas 
mano neužilgo statyti ar taisy
ti namą ar garažą turėtų nu

eiti į Albert Lumber and Sup
ply kompaniją, 3800 S. West- 
ern Avė., pasiteirauti. Kai šis 
stokas bus išparduotas kainos 
vėl bus aukštesnės.

(Sk.)

Garsinkites “N-nose”

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, HL.

Pilna Eilė Naujos Rųšies FLORSHEIM’S Čeve- 
rykų Vyrams Po $8-95> *9.95 '*r Augščiau.

Boston Shoe Store
ATDARA NE

DALIOMIS 
IKI 2:00 P. P.

3435 SOUTH HALSTED STREET
ATDARA NE

DALIOMIS 
IKI 2:00 P. P.

Geros Virėjos
Žino, kad kokybes maistai sudaro gerus valgius. Jei no

rite puikų maistą žemomis kainomis, pirkite
_________ “MIDWEST STORES”_________

IŠPARDAVIMAS! Penktadienį ir šeštadienį, Rugsėjo 6 ir 7

Puikiausias Granulated Grynų Burokų

CUKRUS = 10 sv.44c
“Gold Medai” Kitchen-Tested

Miltai 5=22< 7np 
mmui svarų I J b ■

fa1* '“MAIŠAS I
J‘Midwest” Geriausios Kokybės Eva.porated 
PIENAS Aukšti kenai 2 už 130 S
M. J. B. GERIAUSIOS KOKYBĖS KAVA Sv. ken. 27c
<<MIDWEST,> GRYNI EGG NOODLES Sv. maišTT už” 27c 
“MIDWEST” CHICKEN NOODLE SRIUBĄ 19 unc. ken. 2 už 19c 
“Flrodaln” B’.iri of Pnd
EARLY JUNE ŽIRNIAI No. 2 kenai 3 už 250 
“MID WEST” ~R”El5~KI IJNE Y 'BE ANS No. 2 kn. ;2~ūž" 190

| “MIDWEST” SLYVOS Dideli:"“2%™kenai 170
“MILLER’S” CORN FLAKES’ 13 unc. pak. 2 už -| Q0

OVKĄTf TOV RnCKFT PLANE SU 2 PAKELIAIS 
“QUAKER FARINA” 14 unc. pakelis 2 už 19$

I
 “JAUK FROST” MARSIIMALLOIV COOKIES 2 sv. 25c

N. B. C. PREMIUM CRACKERS Sv. pak. 150 
FANCY CALIF. CITRINOS 360 dydžio Tuz. 190 
FANCY CALIF. VAL. GRANDŽIAI 288 dydžio 2 tuz. 35c 
FANCY"U~Š~1~JONATHAN OBUOLIAI 3 sv? 17c .

F ANCY~ It7^Lj6n~ DŽIOVINTOS-S L Y VOS Šviežios"4~svT 23c 
FANCY NAMIE-AUGJNTOS MORKOS 3 pund. 10c

ar«/l ŲTort” I

VIRTA ŠINKA V2 sv. 250

“P & G” BALTAS NAPHTHA MUILAS Didelis šmot_3 už 11c 
“OČTAGOr^TdlLET7Veido)~MUILAS~4 šmTuž 190 

1 “OCTAGON”-MUILO PAUDERIS 2 pak. 90

“OCTAGON’’’MUILO“CHIPSAI Did.’pakT-;190

>^KiTCHEN~KLENZER” keK 50

“AUTOMATIC”'MUILO~CHIPSAI 2~pah~290

Cukrui ir Smetonai Setas už tik 1c. su

OXYDOL dideli pak. 19£ Alni' už 20^
“NORTHERN”’ LhienizedBATHROOM TISSUE 4 roliai 22*

MEŠ~ PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO |MIDWEST) NES PIGlXu

MIDWESTffiSTORES.
_ II II ■mirei «nr» w i 1

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

ir
aukščiau

Dentures 
užsakymą

t i k 
nuo

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

. Pataisyma^ $1.00

Uvndale 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

Kam Reikia Lentų, 
Šulų, Štai Gera 
Proga Pirkti Pigiai

štai gera naujiena namų sa
vininkams, kurie rengiasi tai
syti namus ir kuriems reika
linga lentos, šulai, ir taip pa
našiai.

Šiomis dienomis $feert Lum-

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį 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 m*.

FEDĖRAL.WDIGS
---------- "ana ....... CHARTERED BY U. S.LOAN ASSOCIATIONofChicago

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

zSub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginla 1141

GOVERNMENT
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių* įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

MONTI StUdlOS- t=a.
Sutaupinkit 40% 
JMlrbčjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. 8. A.
įkūrėjai 

‘THONTIGRAPH’O”
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
.IEKAI) - NENYK

STANČIO 
>RO NEĮVEIKIAMO 
JIh negali nukristi t 
~7038 SOUTH” 
PAULINA ST.

PROupect 1200

“ Extra DoIIars”
Beldžias i Jūsų Duris!

Vėliausias 
Dividendas

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

Visi fondai apdrausti iki $5,000 
by U. S. Gov’t Agency

FairfieldSavings
and Loan Association

jnt W. Cermak RA L«w.6400

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ..............
PRABUVIMAS
Ligoninėje ..............

*13.50
*50.00

RAUDONGYSLIŲ Hfl
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai ..................

*2.00
*1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra n atidi n stos.

MADŲ 
KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,
Chicago, I1L

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

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

Miestas ---------------------------------
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NAUJIENOS
Th© Lithuanian Daily News

Published Daily Escept Sunday by 
The Uthuanian News Pub. Op. Ine.

17» South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Eųtered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Ofįice 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas CanaJ 8500.

Karolio diktatūra pasibaigė
Rumunijos karalius Karolis II vakar pasirašė du de

kretu, kurie panaikina jo galią, kaipo diktatoriaus, Vie* 
nu dekretu tapo paleistas totalitarinis vienos partijos 
parlamentas ir panaikinta diktatoriška konstitucija; an
tru dekretu tapo aprėžtos karaliaus teisės. Karolio ran
kose nepaliko beveik jokios galios.

Rumuniją dabar valdys ministerių kabinetas su ge
nerolu Antoneseu priešakyje. Galimas daiktas, kad jo 
valdžia irgi bus diktatoriška, nors generolą Antoneseu, 
kurį karalius paskyrė premjeru, remia ūkininkų partija 
ir opoziciniai liberalai. Jeigu jisai bus diktatorius, tai 
Šita “rami revoliucija” reikš, kad, vietoje karališkos dik
tatūros, atsirado militarinė diktatūra.

Karalius Karolis viešpatavo, kaip neribotas valdo
vas, per 10 metų. Jo autoritetas labai skaudžiai nuken
tėjo, kuomet Stalinas neseniai privertė karalių atiduoti 
Sovietų Sąjungai dvi Rumunijos provincijas, Besarabiją 
ir šiaurės Bukoviną. Karolis, matyt, tikėjosi, kad Mas
kva, gavusi tokį riebų kąsnį, apgins jį nuo priešų. Bet 
jisai buvo suviltas. Kai Bulgarija pareikalavo, kad Ru
munija grąžintų jai pietinę Dobrudžą, Stalinas ne tiktai 
neužtarė Rumunijos, bet parėmė Bulgariją. Baskui atėjo 
Vengrija ir ėmė reikalauti Transylvanijos. Hitleris su 
Mussoliniu paliepė karaliui atiduoti Vengrijai pusę tos 
provincijos. Stalinas ir vėl neužtarė Karolio. Briešingai, 
kuomet Hitleris ir Mussolini svarstė, kiek žemės Rumu
nija turi pervesti Vengrijai, tai sovietų armija ir aviaci
ja ėmė pulti Rumunijos pasienį ir grasinti Karoliui ka
ru, Karalius nusigando ir kapituliavo, šiaurinę Transyl- 
vaniją jisai sutiko atiduoti Vengrijai.

Tuomet Rumunijos žmonės ir kariuomenė labai pa
sipiktino, ir butų kilusi revoliucija prieš karalių, jeigu 
jisai nebūtų pakvietęs valdžion generolą Antoneseu.

Karolio valdžia buvo viena iš labiausia supuvusių ir 
atžagareiviškų valdžių Europoje. Rumunijos žmonės jos 
nesigailės. Bet kraštas šiandien yra labai sunkioje pade-' 
tyje, kuomet jį drasko kaimynai ir susitarusieji su jais 
diktatoriai. Iki karas pasibaigs, Rumunijai dar gali tekti 
pergyventi ir didesnių nelaimių.

Kartus taikos vaisiai
Francuziją pasidavė Hitleriui, tikėdamasi, kad jisai 

susimylės ir jos perdaug neskriaus. Kapituliantų vyriau
sybė su maršalu Betainu priešakyje visaip pataikavo na
ciams, kad tik jie butų sukalbamesni. Bet jokių koncesi
jų ji iki šiol iš jų neiškaulino,

Hitleris nesutiko leisti Betainui persikelti į Paryžių. 
Jisai neleidžia atsteigti susisiekimo tarpe okupuotosios 
(šiaurinės) ir neokupuotosios Francuzijos teritorijų, taip, 
kad pabėgusieji karo metu į pietinę Prancūziją žmonės 
negali net laiškais susižinoti su savo giminėmis.

Dabar pranešama dar liūdnesnis dalykas. Berlynas 
pareikalavo, kad Betaino vyriausybė atiduotu Vokietijai 
58 nuošimčius neokupuotosios Francuzijos gyvulių: ark
lių, karvių, kiaulių, avių ir t.t. šis reikalavimas paliečia 
pirmoje eilėje Francuzijos ūkininkus, Kaip maršalas Be
tainas ir kiti atžagareiviai, kurie sėdi jo ministerių ka
binete, galės ūkininkus nuraminti?

Jie dėjo didžiausių pastangų ūkininkus įtikinti, kad 
besąlygis pasidavimas Hitleriui Francuziją išgelbės. Bas
kui jie tiems ūkininkams kalbėjo, kad dėl Francuzijos 
nelaimių esą kalti socialistai ir liberalai, kurie įtraukė 
Francuziją į “bereikalingą” karą su Hitleriu. Maršalas 
Betainas skelbė, kad ateityje Francuziją turės būti vals
tiečių kraštas, kuriame vyriausia dorybė bus “tėvynės ir! 
šeimos” meilė.

Brieš keletą dienų ta kapituliantų vyriausybė nuta
rė grąžinti teises jėzuitams ir bažnytinėms brolijoms, 
kurios buvo uždraustos 1906 motais.

Bet kai dabar Hitleris pradės atiminėti gyvulius1 
Francuzijos ūkininkams, tai ir tos Betaino reformos, ir 
jo valdžia pasidarys valstiečių akyse labai nepopuliarios.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

.78

16
70

Užsakyme kaina]
Chicagoje—paštu
Metam*$8.00
Pusei metų 4.0€<
Trims mėnesiams  2.0(
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui______

Chicago j per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ___________
Savaitei ________________
Mėnesiui __________ ____

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams .................. $5.00
Pusei metų .................  . 2.78
Trims mėnesiams_________ 1.50
Dviem mėnesiams -----x..,w 1.00
Vienam mėnesiui —..................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams -------  $8.00
Pusęi metų  4.00
Trims mėnesiams -- - ----- 2.50
Pinigus reikįa siųsti pašto Money

Orderiu kartu sų užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, UI

SVETIMŲ VALSTYBIŲ
AGENTAI AMERIKOJE

Europos diktatoriai — Hitle
ris, Stalinas ir Mussolini — tu
ri šimtus tūkstančių aktingų 
rėmėjų Jungtinėse Valstijose. 
Vieni jų yra apmokami agentai, 
kitį fanatikai, kurie aklai pri- 
ima tų diktatūrų idėjas, treti 
šiaip sąu aimpatizatqriai arba 
nesąmoningi nacių įr komunis
tų sekėjai, Visi šitie elementai 
sudaro tai, kas yra vadinama 
“penktąja kolona”.

Federalinis Tyrinėjimo Biu
ras (Federal Bureau of Įnvesįt- 
igation, arba FBI) turi surašęs 
ne mažiau kaip 35Q,QOQ vardų 
žmonių, priklausančių “penk
tajai kolonai”. Bet tai yra tik
tai dalis, apie kurią valdžios 
biuras surinko žinias. Q kiek 
yra valdžiai nežinomų “penkto
sios kolonos” dalyvių, sunko 
pasakyti. Bet iš to jau galima 
suprasti, kad Amerikai gręsia 
rimtas pavojus iš diktatorių 
pusės. Jeigu Amerika įsiveltų į 
karą, tai tie Hitlerio, Stalino 
ir Mussolinio agentai bei rėmė
jai galėtų čia padaryti daug ža
los amunicijos pramonei, laįvų 
prieplaukoms ir aviacijai.

Įdomių informacijų apie 
“penktąją koloną” paskelbė du 
WashįngtQUO žurnalistai, Don- 
ald E, Koyhoe ir John Jay Daly, 
šio mėnesio “GosiųopoJitan” 
numeryje (str. “Jnside the Tvo
jau Horse”). Hitlerio, Stalino 
ir Mussolinio agentai, sako juo
du, stengiasi surasti slaptybių 
apie šio krašto apsiginklavimą, 
jie organizuoja sabotažą amu
nicijos pramonėje, kuria slap
tus kovos burius ir veda pla
čią propagandą. Juodu mano, 
kad tie trys diktatoriai išleidžia 
apie 60 milionų dolerių kasmet 
propagandai Amerikoje.

“Milžiniškos sumos pinigų 
yra pilamos į propagandos 
dirbtuves Amerikoje, pakan
kamos sumos daugeliui dide
lių spaustuvių sušelpti. Mi-

nalų, anonymiškų laiškų ir 
lapelių atspausdinama kas 
mėnesis, bet daugelis žmonių 
Amerikoje įsivaizduoja, kad 
propaganda tai tik menkas 
dalykas Penktosios Kolonos 
veikime.”
Tuodu rašytojai įspėja, kad 

propaganda gali būti ne ma
žiau pavojinga, kaip “žaibo ka
ras’* ore. Amerika, sako juodų, 
privalo apsižiūrėti, ko) dar ne 
vėlu.

ĮSTEIGĖ TAUTININKŲ 
SĄJUNGA

kuri
“Vienybė” praneša, kad tau

tininkų konferencijoje, 
pereitą sekmadienį buvo susi
rinkusi Pbiladelphijoje, buvo 
suorganizuota “Lietuvių Ame- 

ir įsteigtas “Nepriklausomybės 
F ondas”.

Konferencija taip pat priėmu
si deklaraciją, “kurioje pareiš
kiamas griežtas protestas prieš 
SSSR apgaulingą ir smurto ke
liu užėmimą Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių”.

LIETUVOS VĖLIAVA 
PANAIKINTA

Buvusi Lietuvos tautininkų 
valdžia pašalina. iš mokytojo 
vietos Joną Graičuną (čikagiš- 
kio Dr. A. L. Graičuno sūnė
ną). Bet bolševikams „atėjus į 
Lietuvą, jisai gavo gerą darbą, 

redaktorių*. Todėl dabar jisai 
yra patenkintas. Net ir tas fak
tas, kad Lietuva neteko nepri
klausomybės, jam širdies Aę- 
grąužia. Savo dėdei Chicago j e 
jisai rašo:

$iaip pas mus gyvenimas

mažai pasikeitė. Valstybes 
vėliavą* vytį ir kitus tauti
nius ženklus pakeitė viena 
raudonoji vėliava ir penkia
kampė žvaigždė. Tas, žino
ma, lietuviuose, kurie dar nė
ra komunistai, daro slėgią- 
mo įspūdžio, bet čia tik sen
timentai.”
Sentimentai savo keliu, o 

“džabas” valdžios įstaigoje -r-, 
savo, SJčgiąmą įspūdį vėliavos 
panaikinimas gali daryti į tuos, 
kurie “dž.abų” negavo.

■■ ■ g ■—
thorez; ir goebbels

SUDEMORALIZAVO
FRANCUZIJĄ

Frąncuzija prąlaimėjo karą 
todėl, kad jos kapitalistai neno
rėjo kovoti prieš fašizmą, o’ 
žmonių mases buvo sudemora-' 
lizavusi nacių ir komunistų 
propaganda.

Iki rugpiučio 23 d. pereitų 
metų Francuziją tvirtai tikėjo, 
kad sovietų Rusija yra Fran
cuzijos sąjungininkė, ir jeigu 
kiltų kąrąs su Hitleriu, taį Rm 
sijos raudonoji armija padėtų 
frąncuzams. Bot staiga bolševi
kai su naciais susitarė. Aleksan
dras Kercnskis, kuris tuo pietų 
buvo Paryžiuje, sako, kad ta 
sutartis buvo baisus moralinis 
smūgis Francuzijai. Francuzi
jos žmones apėmė nusiminimas 
ir desperacija.

“Gal būt, niekas taip ryš
kiai neparodo, koks tai buvo 
Maskvos išdavimas Francuzi
jos, kaip tas faktas, kad bir
želio 15 d., kuomet vokiečiai 
įųiaršavo į Paryžių, visi ko
munistai, kurie buvo val
džios suimti už sabotažavimą 
karo, Jįįjįvo paleisti iš kalėji
mų, ir tą pačią dieną komu
nistai surengė Paryžiuje ‘pa
radą', kurio dalyviams pasa
kė kalbą Thorez, Francuzijos 
komunistų vadas. Thorez’ąs 
atvyko^ Badeno, Vokietijos, 
kur jisai buvo radęs prieglau
dą, kai jam teko bėgti iš 
Francuzijos karo pradžioje. 
Kitas Francuzijos komunistų 
vadas, Marty, buvo pabėgęs į 
Maskvą. Aš daug kąrtų gir
dėjau jį kalbant iš Maskvos 
radio ir raginant Francuzijos 
daitbininkus sustoti kovojus 
prieš vokiečius. Milionąi 
Francuzijos darbininkų klau
sėsi tų kalbų iš sovietų radio 
stoties. Sovietų propaganda 
suvaidino dargi didesnę rolę, 
negu Goebbels’o, Francuzijos 
žmonių demoralizavime.”
Šitie Kerenskio paduoti f aky

tai aiškiai rodo, kad Francųzb 
jos komunistai pardavė savo 
šalį Hitleriui.

Naųąępu-Aęme Telephoto
CHICAGO. ~~ Vadinamosios ^Rimties taikos mobi

lizacijos” kalbėtojai: Dr. Francis E, Townsend, Vit> 
Marcąptio ir Reid Robįuson.

St. Miščikas-žiemys

yvenimo pamokos
(Iš žurnalisto užrašų)

(Tęsinys) ]
Teisingumo komisaras, ese- ‘ 

ras Steinbergas reikalavo, kar
tų su Leninu veikti smarkiai 
įr Leninas pasakė, kąd užmu
šėjai buvo “čąika” laivo juri
ninkai ir jie visi yra viename 
name, teeina teisingumo komi
saras Steinbergas ir pareika
laują išduoti užmušėjus.

Steinbergas sutiko, bet pa
reikalavo, kad komisarų taryba 
įsakytų minėtus namus apsupa 
ti raudonarmiečiais bei strate
ginėse vielose pastatyti kulko
svaidžius, kad jurininkams a t-, 
sisakius išpildyti teisingumo 
komisaro reikalavimą išduoti 
kaltininkus, butų panaudota 
jėga.

Ir šį jėga turėjo būti panau
dota vardu visos valdžios.

Aiškų, bolševikai prižadėjo, 
bet nei raudonarmiečiai, nei 
kulkosvaidžiai vietoje nebuvo 
ir teisingumo komisaras nepa
reikalavo išduoti kaltininkus, 
peš žinojo, kad bus liūdnos pa
sekmės :

1) Jei jurininkai pareikala
vus kaltininkus visgi neišduos 
ir jėga bus nepanaudota, bet 
valdžia nusileis nenorėdama 
pyktis *u jurininkais, valdžios 
autoritetas dar daugiau nupuls, 
nes parodys, kad ji neturi jė-» 
gų savo valiai patvirtinti;

2) Jei jurininkams atsisakius 
išduoti kaltininkus bus panau
dota jėga vien teisingumo ko
misarų įsakymu, ir lai sukels 
konfliktą didesnį su jurinin
kais, bolševikai apkaltins jį, 
kaip eserą ir gelbėdami valdžią 
nubaus jį, taip sakant, paaukos 
jį. Tai gali padaryti ne tik bol
ševikai, bet ir jo paties parti
jos nariai, kurie pasakys, jog 
revoliucijos ateitis turi daugiau 
reikšmės negu vienas 
arba kažkokį sauvalųs 
kai,

Ir aišku, jurininkai 
suareštuoti, buvo, suimti taria
mi kaltininkai, kurie vėliau 
taip pat buvo paleisti, tiesa, 
daug vėliau.

Iš to, kas pasakyta, nesunku 
padaryti išvadą, jog ųevisuo- 
met pasaulyje žiūrima įstaty
mo, nevįsuomet svarbu teisė, 
bet visuomet reikia pažiūrėti 
ir matyti daug toliam apskai
čiuoti visus galimumus ir iš 
kiekvieno dalyko pasinaudoti.

Bolševikai šį kartą butų 
sinaudoję eserų išmetimu 
valdžios, jei butų eita prie 
sos ieškojimo, bet eserai 
prato kuo gali tai kvepėti ir ge
riau nutylėjo, nors vėliau tai 
prikišo bolševikams. Bet Šaukš
tai buvo po pietų.

Panašių faktų butų galima

žmogus 
jurinin-

nebuvo

pa-
iš

su-

patiekti gana daug, iš kurių 
skaitytojas pastebėtų, jog nepa
kanka pasakyti vien nuogą fak-» 
tą, bet žurnalisto pareiga juos 
visapusiai nušviesti, gi kąd jis 
galėtų tai daryti, turi atsidėti 
šiam darbui ir daug geriau, jei 
pasirenka vieną kurią nors sri
tį, kaip ta) daro musų kolegos 
svetimtaučiai.

Iš šio menko pavyzdžio skai
tytojas gali suprasti, jog patie
kus paprastą, nuogą faktą, nie
kas negaunasi, gi kuomet žur
nalistas patį faktą apdirba, nu* 
rodo visas aplinkybes, skaity
tojas ne tik sužino patį faktą, 
bet ir kai ko pasimoko.

Iš šio fakto skaitytojas ga
lėjo padaryti keletą išvadų,

1) žmogus niekuomet nega
li nuspėti kas tave laukia ir 
kuomet jautiesi saugiausiai, 
gali būti pavojingiau šioje pa
dėtyje;

2) paprastas vieno ar dviejų 
žmonių kerštas, gal grynai as
meniškas, gali virsti valstybi
nės svarbos klausimu;

3) Politiniame gyvenime ne
galima vaduotis vien princL 
pais, nors kaip jie šventi bebū
tų, nes dažnai dėl vieno prin
cipo užsispyrimo vykinti, gali 
sugriūti viskas;

4) Gyvenimas daug sudėtin
gesnis, negu paviršiumi žiūrint 
išrodo;

5) Pats istorinis faktas, be 
visokeriopo išnagrinėjimo, gali 
būti klaidingai suprastas ir 
galima dargi ant jo pastatyti 
ištisą rūmą, kuris visgi bus 
ant melo pastatytas. •

žurnalistu pareiga, ypač ku
ris nori šį tą skaitytojui duo
ti,: palodyti gyvenimą nuogą, 
visapusiai, be pagražinimo, nes 
tik taip skaitytojas vėliau pats 
šio to išmoks, pasimokys ir gy
venime nebus pirmo sutikto ke
lyje kitoniškai įtikintas.

IV. Kam visa tai rašau?
Gal kilti klausimas: ir koks 

gi pagaliau šio viso tikslas?
Tikslas labai paprastas; no

risi savo jaunesniems kolegoms 
parodyti, jog žurnalisto ama
tas ne iš puikiųjų ir ne rožėmis 
klotas, priešingai, reikia daug 
ir labai daug dirbti ir jei jis 
kartais suklysta, tai vien todėl, 
kad gyvenimas daug sudėtin
gesnis, negu žmogus gal numa-

Kuomet tik prasidėjo šis pa
skutinis karas* viso pasaulio 
spauda rašė apie Maginot lini
ją, pilni buvo laikraščiai, gi 
karųį įsivyravus, ta Maginot 
linija jokios rolės nesuvaidino.

Ar tai žurnalistų veltui ra- 
šyla?

Nieko panašaus, Jei ji buvo 
apeita, tai tik parodo, kad ji 
buvo jėga veik nepaimama ir 
jej ji nebuvo visame plote vie
nodai tvirta, tai jau ne žurna
listų kaltė, nes juos nesiuntė 
ir neleido visos žiūrėti.

Įr tai daugelyje atsitikimų,
Man asmeniškai ir per laiš

kus teko išgirsti užklausimu*; 
kaip virsti žurnalistu? Kaip 
pradėti rašyti į laikraščius?

Atsakymas — šis straipsnis: 
pirm, negu pradėti rašyti, rei
kia pačiam šio to išmokti. Ir 
išmokus, reikia nuolatos šias 
žinias plėsti ir visuomet pra
dėti rašyti, bendradarbiauti nuo 
mažų dalykų ir žengti toliau.

Man pačiam teko skaityti at
siųstų politinių, dargi pasaulio 
politikos straipsnių, kuriuo ,e 
pradedantis rašyti pasakoja sa
vo samprotavimus apie pasau
lio politiką, nors maišo ne tik 
sostines, bet dargi vieną vals
tybę, kuri Artimuose Rytuos?, 
nustumia į Afriką arba at« 
virkščiai.

šitaip negalima, tai tas pats, 
kaip pradėti bendradarbiauti
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laikraštyje eilėmis, ųįęko neži
nant apie eiliavimo taisykles.

Tuo atsakiau daugeliui, ku
riems asmeniškai laišku šiuo 
klausimu negalėjau atsakyti. 
Norint kitiem* rašyti, reikia 
pačiam išmokti ir nuolatos mo
kytis.

Maža to, reikia visuomet 
stengtis daugiau žinoti, negu 
kuris skaitytojas gal tuo klau
simu žinoti, nors, aišku, nerei
kia norėti surasti kiekvienu 
straipsniu Ameriką. Rašyti tais 
klausimais, kurie patį įdomau
ja ir rašyti kaip galint tirščiau, 
t. y. gerai paremti faktais.

Pasirinkus kurią nors sritį, 
reikia ją gerokai ir visokerio
pai išstudijuoti, nes būna tiek 
faktų, faktelių, kurie iš pavir
šiaus žiūrint nieko nepasako, 
bet kurie turėjo sprendžiamos 
reikšmės.

Galėčiau patiekti faktų, bet 
nors šiuo straipsniu, ir redak
toriaus neprašytas nei neįgalio
tas, jį užvaduoju, negaliu leisti 
pats sau išplėsti straipsnį į be
galybę ir todėl pasitenkinsiu 
būti trumpas bent paskutiniais 
sakiniais:

Norįs būti žurnalistu, turi vi
su kuo įdomautis, apie viską, 
bent paviršutiniai žinoti, gi pa
sitaikius progai apie ką nors 
rašyti, nesigailėti su pačiu da
lyku arčiau susipažinti, nes 
kiekviena įgyta žinia gali būti 
naudinga ateityje.

Talentų nereikia, reikia dar
bo. Sakoma, jog prancūzų ra
šytojas Balzakas neturėjo jo
kio talento, bet paliko dešim
tis tomų raštų ir šiandien skai
tomas talentingu, bet visa tai 
pasiekė vien krupščiu darbu, 
dirbdamas po keturiolika ir še
šiolika valandų j parą, kaip ly
giai Napoleonas ne dėl savo ge
nijaus virto Napoleonu, bet 
darbu, gyvenimo stebėjimu, 
niekų nepraleidimu pro ausis. 

t - Visų Ipriąa ji* tun daug ma
tyti, daug girdėti, bet ne visa 
pasakyti, Čia jau kita sritis, 
apie kurią tektų parašyti atski
rą straipsnį, būtent apie žurna
listo etiką, šį kartą galima tik 
pasakyti, jog žurnalistas turi 
save skaityti mokytoju ir auk
lėtoju, bot niekuomet ne per
kūnu, rykšte ar panašiai.,.

Mes daug išgirstame, daug 
matome, bet daug ir nutylime, 
o svarbiausia turime nutylėti 
pavardes, nes juk ne pavarde 
svarbu, bet žmogus, nuogas 
žmogus ir jo klaidos ar darbai. 
Svarbu pats faktas, o ne to 
fakto vykintojas, nes juk jie 
tai padarė ne todėl, kad vadi
nos Jonas, bet todėl, kad toks 
buvo.

Tiesa, politikoje tie dalykai 
neišvengiami, nes visuomenės 
vadai reikalingi parodyti tuo, 
kuo yra, bet ir jiems daug ką 
reikia dovanoti, kaip tai dova
notina skaitytojui pasigerti, pa- 
skandalyti retkarčiais ir t. t.

Tiek šį kartą žurnalistikos 
klausimu.

(GALAS)

(NUOTRUPOS
Daugiausia vilnų pagamina 

sekamos šalys: Argentina, Au
stralija ir Naujoji Zelandija.<

Kamforas jau nuo 6 šiiųt- 

dicinojc. Seniau kamforą gau
davo iš kmnforo medžių, ku
rie augp Kinijoj įr Japonijoj. 
Dabar jis gaminamas dirbtinu 
budu.

Kad galėjus Kuosai skaityti 
laikraštį, japonas turi išmokti 
5,000 kalbos ženklų (charafc-

Jungtinėse Valstijose auto
mobiliai pradėta masiniai ga
minti 1900 metais. Tais metais 
parduota viso 4,192 autam dū
liai.

Garsinkite “N-nose
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VEDA JAUNI, VEDA SENI - ĮVAIRIOS 
ŽINUTĖS IŠ CICERO PADANGĖS

Vestuves, krikštynos, piknikai, etc.
CICERO.—Trys dienos šven

čių. Dabar dirbantiems šešta
dienis tai kaip ir sekmadienis, 
nes visur dirbama 40 valandų 
savaitėj, o su Darbo Diena tai 
pilnos trys dienos švenčių. Ta 
proga įvyko nemažai iškilmių.

šeštadienį po pietų sutuoktu
vės dviejų senių, Igno Simonai
čio ir p, Jasevičienės, Abu au
gę, seni pažįstami, Liko naš'iai, 
tad sutarė krūvoj baigti savo 
gyvenimo dienas. Laimingo 
jiems pasisekimo.

Krikštynos,
Sekmadienį krikštynos pp. 

StasulaiČių dukters. Krikšto 
motina jaunoji VarpuČenskienė, 
krikšto tėvas — D. Stasulaitis. 
Kaip žinia, Aleks Stasulaitis se
nas vietos gyventojas, geras

MADOS

No. 4287—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, 3^, 
34. 36, 38, 40 if 4?-

bar^daskutis. Jo biznio vieta, ■ 
1405 S. 49th Avė. Be to, čia 
parduodami lietuviški dienraš
čiai ir “Keleivis”. P-s Stasulai
tis yra ramaus budo žmogus, 
taupus, savo triūsu įsigijo gra
žų namų, 1325 S. 49th Avė. Gy
vena penkios šeimynos.

Praeitais metais atsikvietė iš 
Lietuvos žmonų ir sūnų. Sūnūs 
jau baigia auąmerikonėti, lanko 
mokyklų aštuntame skyriuj.

Pati p. Stasulaitienė irgi bai
gė apsiprasti šioj šalyj. O už 
vis svarbiausia; turi gerus ną- 
mps, kur nieko nestęka,

Krikštynos gana iškilmingos, 
pirmos Amerikoj. Laike ska
nios vakarienės buvo pareikšta 
daug gražių minčių nuo gimi
nių ir svečių, kad šios krikšty
nos nebūtų paskutinės. Žinoma, 
juokauti galima visaip, čia tai 
privatiškas reikalas.

Daug žiopsotojų.
Bėga visi žiūrėti šliubo. Jau 

apie trečių valandų po pietų 
smalsuoliai renkasi prie šv. An
tano Parapijos bažnyčios, 15th 
St, ir 50th Avenue, Buvo skelb
ta, jog 3:30, F. Miliauskų duk
tė Elennte su Jue Zigmantu 
UUS šliubų, Rodosi,x nieko lai 
nepaprasto, bet jau tų žiopso- 
tojų, ypatingai moterų, tai jau 
noatokavo. Bet šį kartų smal
suoliai apsivylė, visų valandų 
turėjo išlaukti kol jaunieji at
važiavo, Sako, "Gėlininkas su- 
trugdė”.

Jaunuosius surišo pats Klebo
nas Vaičiūnas, Vestuvių puota 
parapijos svetainėj, Nors erdvi 
vieta, vienok buvo pilna. Val
gyti — gerti tai jau su kaupu. 
Dar geras būrys susirinko ir 
rytojaus dienų', Jaunieji apsigy
vens Chieagoj^ nes jaunasis Zig
mantas ten turi pastovų užsiė
mimų, Linkiu jiems geros lai
mės,

žut-But, Piknikaus.
Taip, šį šeštadienį Kareivių 

išvažiavimas. Jau vienų sykį lie
tus sutrukdė, dabar yra nutar
ta žūtbūt išvažiavimų turėti- 
Jeigu lietus lis, bus šaltas oras, 
tai visos linksmybės įvyks Liuo- 
sybės svetainėj. Kareivių drau
gai rėmėjai biznieriai atsilap-
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Kaip Grandstand Sėdynės 1 
Gavimas Bleacher Kaina- 

kada galij pirkti
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B.O U R b:o n w.h i s k e y

nenugalimas, bęt * nehumaniš
kas. Tais laikais grafas Dan- 
donąldas vyriausybės sluok
snių nebuvęs mėgiamas. Jis 
buvęs laivyno karininku; jo 
drąsa, karinis sumanumas, nar
sumas davė progą dėti jį an* 
truoju Nelsonu. Tačiau admi
ralitetas tada buvęs linkęs pa
sitelkti vidutinių gabumų as
menybes kurios nesuardytų ru
tininės gyvenimo tėkmės.

Praslinkus kuriam laikui po 
suminėtojo komiteto posėdžio 
Čilės respublikos vyriausybe 
pakvietė Dondonaldų vadovau
ti jos kariuomenei kare su is* 
panais. Dondonaldas sutiko, bet 
prieš išvykstant princas regen
tas, vėliau karalius Jurgis VII, 
privertė jį pr.siekti, kad jis ne
panaudos išrastojo, ginklo: ka
ralius nenorėjo, kad ginklas pa 
tektų į kurios nors svetimos 
vyriausybes rankas.

Tame kare, tiek sausumoje, 
tiek jurose, Dandonaldas paro
dė geriausias savybes. Jam pa
vyko Čilę iš ispanų išvaduoti. 
Paskui jis nuvyko į Braziliją 
ir vadovavo su portugalais ka
riavusiai kariuomenei.

Per tą laikų nuotaikos An
glijoje pasikeitė ir grįžęs į tė
vynę Dandonaldas, vienas žy 
miųjų anglų prasidėjus Krymo 
karui, Dandonaldas vėl įkalbi 
nėjo pavartoti paslaptingąjį 
ginklą prieš rusus. Jis įtiki
nėjo, per trumpinusį laiką 
Kronštadtą ir Sevastopolį pa
verstus pelenais. Ir ši kartų 
anglų vyriausybė atsisakė Dan- 
donaldo ginklu pasinaudoti.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MĖTAU CO.

8216 S. HatetodSt. VIOtory 4969
Stogus, rįnąs, stogląngius ir 

sienų apmušimus;
Taisome bei ką. Atnaujiname bet 

ką, Parkas užUkriuUs, Pilnai 
apdraustas.

k-.Į! ----- -------- -----—

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale
4767 S. Halsted St

TeL Boulevard 0014

---------—...............................
10-tas Metinis Išpardavimas 

Visos Kainos Numuštos 
NAUJAS 

APŠILDYMAS
4 kambarių namui

*212
Pilnai

Nereikia įmokėti 
Mėnesiai 

išmokėjimui

WESTUKE SUPPLY C0.
1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4

• fotografas

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garar tuntas.

420 W. 63rd Si.
Tel. ENG. 5883-5840
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4 metų senumo... 90 proof

Kiram Walfcer & Sons, Ine.

Peoria, Illinois

Iki šiol niekas nėra sužino
jęs nė vienos ginklo detalės. 
Dandonaldo planai ir braižiniai 
vis dar tebelaikomi jurų mi
nisterijos plieniniame seife. 
Tik tiek esą žinoma, kad Dan- 
dopaldo ginklas esąs baisesnis 
ir pražutingesnis už baisiausias 
dujas ir degančius skysčius, 
smarkiau ardantis už visokias
sprogmenis ir oro torpedas. Iš
radėjas už savo išradimą ne
gavęs nė vieno penso.

Churehilliui tik reikią pa
spausti mygtukų... P. N.

NUOTRUPOS
^71) MOJO REKOHDINIS 

HONORARAS-

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit TęL VICTOKY 00«8

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUfiA
D1STRJBUTOKS

Parduodam gwu****į r 
stipriausi 

FOX IIKAP ( 
VynaUakieriai Gėrimui 

j visa? mįe*u ialis

5031 W. Roosevdt Rd.
* CICERO. ILL

Norint gauti vieną ar dau« 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš* 
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patterp Pept^ 1739 
So. Halsted SU Chteage, HL

—.. . 11111•—
NAUJIENOS Dept.
1739 S. HalMsd 8U Chicago, IK.

Čia ]S ęsjntų ir prašau 

atehjsb ma pavyzdį

Mferoą - tautiną

(Vardas tr piviiįi)
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(Adresas)

kykite darže arba svetainėj.
A. Miliausko biznio namo, 

14th SI. ir 49th Avė. kampinė 
krautuvė buvo tuščia. Dabar 
jau pradėta taisyti — atsidarys 
biznis. Visi galvas suka kas ton 
bus. Pamatysime.

Nelaimė.
fcaulio-Mikulio užeigoj praei

tų savaitę įvyko nelaimė. Atsi
lankė neprašyti svečiai, išnešė 
cash jr “štofo”. Nuostoliai ne
maži, bet kų padaryti, turi ken
tėti.

Šį penktadienį mėnesinis su
sirinkimas Raudonos Rožės 
Kliubo Lhiosybes Svetainėj. Na
riai dalyvaukite visi, atsiveski
te naujų. Priimami nevedę vy
rai,

Vėl Piknikas.

Tikrovė ar legenda į
Paskalos apie paslaptingų gin

klų, kurio planai saugomi nuo 
1811 metų.

Anglų spaudoje kart karte* 
mis buvo primirkta, kad An
glija turinti slaptų ginklų, ku
rio ji dar nepanaudojo nė vie
name kare. Žinoma, sunku pa
sakyti, ar tai tikras dalykas, 
ar “spaudos antis”, bet “Daily 
Ęxpress” paduoda tokias žinias 
apie ginklų ir jo išradėjų.

Pasak laikraštį, pakanką 
Churehilliui paspausti mygtu
kų, kai to baisaus ginklo bra> 
žiniai ir planai bus jam atneš-

darže. Bus cash dovanos, taipgi
Kitų aekmad’eni išvažiavimas bus programas, žaidimai ir ge- 

L. L. N. Bendrovės Liberty ra orkestrą šokiams. K.

, , u į ,,L |į ^,im ut inn .. .į-,. i'

ti iš plieninio seifo, kuriame 
jie dabar laikomi. Paslaptinga
sis ginklas turįs tokių ardomų
jų galia, kad iki šiol visos an
glų-vyriausybės atsisakiusios jį 
pavartoti net sunkiausiais vai* 
stybės momentais, Kiekvienų 
karta priminus tų ginklų bu
vę pareiškiama; “jis perbai- 
sus’\

Esą žinių, kad ginklas galįs 
visai sunaikinti bet kurį lai
vynų, bet kurių tvirtovę, ir ta*, 
tai Anglijai nekaštuosią nė vie
no žmogaus gyvybės.

Anglų vyriausybei tas gink* 
las buvęs patiektas 1811 me
tais, kai dar buvo naudojama* 
si šautuvais ir patrankomis, 
užtaisomomis pro vamzdį. Tš to 
galima butų manyti, kad j U 
jau pasenęs. Tačiau taip nesą; 
net musų laikais, kai Įtarau
jama tobuliausiomis naikinimo1

'iii, i'im »iit i. ' i iii i "«'>» i i i h.h' <

priemonėmis, kai vartojamos 
nuodingos dujos ir degą skys
čiai, 1811 metų ginklas tebe
sąs pats baisiaus as, kokio žmo
nija nėra mačiusi.

Tą ginklą išradęs grafas 
Dandonaldas, vienas iš žymiau
siųjų anglų saksų rasės atsto* 
vas. ir kartu mažiausiai žino* 
mas savo, krašte žmogus. Tik 
keli žmonės težinojo jo paslap- 
t’ęs smulkmenas ir nė vienas 
iš jų iki šiol neprasitarė tokio 
žodžio, iš. kurio galima butų 
spėti ginklo paslaptį.

Grafas Dondonaldas savo pa* 
slaptingų ginklą pasiūlė komi-, 
tetai, pirmininkaujamam Yor* 
ko kunigaikščio, karaliaus Jur
gio III sūnaus, tais laikai.0, 
kai Napoleonas su savo kariuo
mene žygiavo per Europą lai* 
mėdamas visus karus. Komite
tas nutarė, kad ginklas tikrai

Didžiausia visais laikais gy
dytojo honorarų yra gavęs an
glų gydytojas Dcnsdeilis iš 
Rusijos carienės Kotrynos II. 
Jis buvo iššauktas įskiepyti ca- 
rienę nuo raupų ir už tų ope
racijų gavo honoraro 90,000 
svarų sterlingų ir dar 1,800 sv. 
sterlingų kelionės išlaidoms. 
Be to, jis priedo gavo savo pa
cientės portretų, bajoro titulų 
ir metinę pensijų 450 svarų 
sterlingų.

JAPONAI KEIČIA IŠVAIZDĄ

Darant matavimus Havajų 
salyne konstatuota, kad japo
nai, kurie prieš daugelį metų 
ten atvykę, keičia savo lipų. 
Paaiškėjo, kad palyginti su 
Japonijos 'krašto gyventojais 
Havajų japonų kojos darosi il
gesnės ir kūnas trumpesnis, 
platesni pečiai ir ilgesnis vei
das, Pasitvirtina sena teorija, 
kad gyvenamoji erdve, vanduo 
ir maistas turi tam tikrų įta
kų į žmogaus ūgį ii’ išvaizdų.

iSophie I
Barčus |
RYTINE RAD1O |

VALANDA I
— iš stoties — ■

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus. -

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų

JACK SWIFT*
Biuru
Teikia Apte

“Nau.|ienos” islrigč Lietuviškų 
'arensimu Informacijų Biurų.

Draugijos. Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimu. Taipgi ir rengei ri. 
pirm samdymo svetainių, pi a 
šo.me kreiptis į “Naujiena*”, 
kad nesusidurti' su kitais p»- 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, fci 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.
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Detroito Lietuvių Žinios ir vėl pri- 
Frank Markavich 

tad

KORESPONDENCIJOS
V .........

Demokratinės sąjungos 
prakalbos

Lietuvių demokratinė sąjun
ga rengia prakalbas lietuvių že
mutinėje svetainėje, 25-th ir 
W. Vernor Hy. Prakalbos įvyks 
rugsėjo 6 d., 7:30 vai. vakaro. 
Įžanga visiems nemokama. 
Kalbės lietuvis advokatas Alex 
Condrad ir kiti.

Prakalbų svarbiausias tikslas 
paaiškinti piliečiams, už ku
riuos kandidatus rugsėjo 10 d. 
jie turi balsuoti. Dalykas tokis, 
kad kandidatų yra daug ir vi
si jie, kaip sakoma, tiesiog kal
nus žada. Prakalbose kaip tik 
ir bus paaiškinta, kas per vie
ni yra tie kandidatai ir ko ver
ti yra jų pažadai.

Svarbu tad visiems prakalbo
se dalyvauti bei patirti, kurie 
kandidatai mums yra tinka
miausi.

Kaip žinia, Matusevičius yra 
tikras Stalino bernas. Į Ameri
ką jis atvyko prieš paskutinius 
įvykius Lietuvoje. Atvyko, ma
tyti, tuo tikslu, kad galėtų pa
ruošti mūsiškius komisarus bu
simiems įvykiams. Priešingu 
atveju ciniškas Lietuvos pri
jungimas prie Stalino imperi
jos butų galėjęs juos 
tiek, kad kai kuriam 
butų žado netekę.

Pravartu taip pat 
jog Matusevičius yra 
mes.

sukrėsti 
laikui jie

atsiminti, 
žydų kil- 

0 kaip pradeda aiškėti, 
>je žydai suvaidino la

bai negarbingą vaidmenį: kuo
met lietuviai dėl okupacijos bu
vo baisiausiai nuliūdę, tai žy
dai džiaugsmingai pasitiko rau
donąją armiją. Ir taip darė dėl 
to, kad manė, jog raudonar
miečių įsitvirtinimas Lietuvoje 
užkirs kelią nacių invazijai. 
Matyt, Maskvos agentų buvo

Šerifo vietai yra tinkamiau
sias John J. Bradley.

Šia proga noriu 
minti, kad 
yra lietuvis. Lietuviams
reikėtų ypačiai jį paremti.

Dailės choro piknikas
Dailės choro piknikas įvyks 

rugsėjo 8 d. Capilol parke. Pra
džia 12 vai. dienos.

Kai]) žinia, piknikas bus ne
paprastas, nes bus išrinkta 
gražuolė. Vad naši, piknike da
lyvaus gražuolių kon lesto da-

Bu tinai dily va..ki e tame 
įdomiame piknike. Dalyvauda
mi ne tik smag ai laiką pra
leisite, bet ir paremsite chorą 
kuris yra daug pasitarnavęs vi
suomenei.

RYTINĖSE VALSTIJOSE BESILANKANT
Įspūdžiai Broėklyną ir Pasaulinę Parodą Aplankius.

Komunacių praka bos
Vietos komunistai rengasi 

svietą nustebinti “zagraničnais” 
kalbėtojais. Garsina jie visur, 
kad kalbėsiąs R. Matusevičius, 
kuris neseniai esąs iš Lietu, os 
atvykęs. O kita “garsenybė” — 
tai niekur nepritapęs ir nepa
prastai pensija susirūpinę* Dr. 
Graičunas.

L SS 116 kuopos 
susirinkimas

LSS 116 kuopos susirinki
mas įvyks rugsėjo 7 d., 8 vai. 
vakaro, Milton svetainėje, 2384 
— 24th St. Visi nariai dalyvau
kite, nes piknikas jau čia pat: 
reikės išrinkti darbininkai.

Piknikas įvyks rugsėjo 22 
Beechnut Grove darže.

Rep.

Saulė jau buvo pusėtinai pa
krypus į vakarus, kada mes iš
važiavome iš Holland tunelio ir 
išvydome New Yorką. Iš čia 
Brooklynas tik per East upę.

Tik pora metų su viiš.im, 
kaip čia negyvenu, bet miestas 
turi jau žymių pakabų. Pir
miausia į akį krinta naujų ke
lių pravediinas ir senųjų žymus 
pagerinimai ir praplatinimas. 
Gal tas paskubėta Pasaul nes 
Parodos įvykimu New Yorke.

Švaros atžvilgiu New Yorkas 
taip pat yra 
akis krinta

oro bangomis išgirdo giriant 
komunacių kromelį ir jų drau
gijas net kaipo pavyzdingiau
sias lietuvių tarpe. Kvietė jis 
lietuvius į jų pramogas, piane-

džios propagandines žinias. Pa
sigyrė, kad su J. Paleekiu — 
dabartiniu Lietuvos valdovu ir

gai. Atsisveikinant net atsibu-

iš propagandos komisaro, ta- 
vorščiaus Bimbos gavęs net... 
25 dolerius.

d.

yra aiš
ku ria m 

mažai terūpi, 
pasakyti apie

nėra paslaptis.

Taigi Matusevičius 
kus Maskvos agentas, 
Lietuvos likimas

O ką galima 
Dr. Graičuną?

Niekam juk
kad tas ponas plakėsi prie visų 
srovių. Jis rūpinosi tik vienu 
lalyku: kad jo vardas butų 

kaip galima labiau garsinamas.
Ką jis apie dabartinę Lietu-

KORESPONDENCIJA
N0RW00D0 LIETU

VIU REZOLIUCIJA
DETROITO LTETUVIAI- 

PILIEČIAI 
Balsuokite už 

Demokratą Nepriklausomos Lietuvos jis 
nematė ir jokio supratimo ne
puri ap e lai, kas per dvidešimt 
netų ten buvo padaryta.

l.usr.i turi 
bezrybje i 
nėra žuvies,

lokį priežodį: 
rak ryba” (

re savo narius išsijoti.
Į tokią klubo pravestą rezo- 

New Yorke yra susitveręs irjiuciją pirmas laišku atsikreipė 
jau 
dos 
rių 
tai. 
varžymų ir kvotimų nežiūrint 
kuriai srovei priklauso, bile tik 
dirba lietuvybės naudai. Bet po siąs Stalinui. Tame laiške jis 
Lietuvos prijungimo prie Rusi
jos — klubas pravedė rezoliu
ciją, kad neaiškios spalvos na
riai turi atvykti savo pažiūras 
paaiškinti. Klubas taipgi priėmė 
Lietuvos gynimo liniją ir tiems,, 
kurie pritaria dabartinei Lietu
vos santvarkai, neturi būti klu
be vietos, žodžiu, klubas nuta-1

Spaudos Klubas “valosi”.

keli metai gyvuoja Spau- 
Klubas. Į jį priklauso įvai- 
pažiurų veikėjai bei litera- 
Į klubą galėjo įstoti be su-

Dr. Petriką (asmeniškai neat
silankė, nors tas ir buvo pa
geidauta) ir pareiškė, kad ko
kių pažiūrų jis buvęs pirmiau, 
prie tokių jis pasiliekąs ir to
liau. Vadinasi, ištikimai tarnau

prašė priimti jo rezignaciją iš 
klubo. Klubas, žinoma tą pil
nai pateikino.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

M FARNSWORTH

GEORGE G. i 
SAD0WSKI

Nominuoti jį į 
KONGRESMANO VIETĄ

GEORGE G. SADOWSKI yra ga
bus. veiklus ir teisingas vyras: 
jis yra energingas kovotojas už 
teises ir gerbūvį darbininkų ir . 
biednesniosios klasės žmonių; I 
naudai tų žmonių jis daug pasi- ’ 
darbavo pirmiau būdamas kon- 
gresmanu per šešis metus. Apie 
nuveiktus jo darbus geriausia 
liudija Kongreso rekordai. Jis 
yra baigęs universiteto mokslą; 
dalyvauja progresyvėse organi
zacijose ir gerai žino visuomenės 
reikalus, todėl jis turi pilnas 
kvalifikacijas dėl užėmimo Kon
gresmano vietos, kuriai jis vėl 
kandidatuoja.

Primary Election atsibus 
Detroite

Rugsėjo-Sept. 10 d.
Visi Pirjno Distrikto lietuviai 

yra kviečiami tą dieną balsuoti 
už GEORGE G. SADOWSKI ir 
nominuoti jį savo kongresmanu. 
Vincent W. Budwides, koresp.

MatyJ, komunac’ams užėjo 
didelė “bezrybje”, jeigu jie to
kius “kliunkius” siuntinėja į 
:ol: n jas su praka’bomis.

Rinkimai
Detroito ir v.sos Michigan 

/alstijos lietuviams pravartu 
itminti, kad rugsėjo 10 d. 
vyks balsavimai. Bus renka- 
nas senatorius, gubernatorius 
r kiti valdininkai.

Klausimas kyla: už kuriuos 
umdidatus lietuviai turi bal- 
aioti?

Lietuviams geriausia tinka 
sic kandidatai: i senatorius

torius Vau Wagoner; į kongre- 
.ą nuo 1 distrikto George G.
adovvski, 15 aisti ikto Frank 

Markavich ir 16 distrikto John 
Lesinski, kuris yra pažangus ir 
eisingas žmogus.

Į valstijos senatą balsuoki
me už Charles C. Diggs. Nors 
,is yra juodveidis, bet pažan
gus žmogus. Be to, jis su pasi
šventimu dirba visuomeninį

kandidatu j
Gerald K.

Wayne kauntės 
prokurorus yra 
O’Brien. Tai tikrai pažangus, 
kaip ir jo tėvas, kuris lietu
viams yra gerai žinomas.

DETROITO LIETUVIAI—PILIEČIAI 
15-to Kongrekionalio Distrikto, Balsuokite 

Demokratą — Lietuvį— 
FRANK MARKAVICH 

dėl KONGRESMANO VIETOS
FRANK MARKAVICH yra jaunas, 
energingas ir veiklus vyras, baigęs 
Aukštąja mokyklą. Jis yra didelis rė
mėjas Demokratiškų principų ir per 
ilgus metus darbuojasi Demokratų 
oartijai. Priklauso prie Michigan Val
stijos Mokytojų Sąjungos; Detroito 
Lietuvių Demokratinės Sąjungos ir 
prie daugelio kitokių progresyvių or
ganizacijų, ir jose vadovauja. Jis ga
bus kalbėtojas ir tvirtas ginėjas visuo
menės reikalų. Jo mokslas, patyrimas 
ir veikmė daro jį pilnai tinkamu dėl 
Kongresmano vietos, dėl kurios jis 
kandidatuoja. Frank Markavich yra 
pirmas Detroito lietuvis, siekiantis 
aukštesnės vietos valdžioje. Todėl visi 
lietuviai 15-to Distrikto yra kviečiami 
paremti jo kandidatūrą, kaipo savo 
tautiečio, ir nominuoti jį savo Kon- 
gresmanu, Primary Election dienoje, 
10 RUGSfiJO-SEPTEMBER.
V. B., LITHUANIAN DEMOCRATIC ASSN. CORRESPONDENT.

UŽ

Toki žodžiai patriotiškas au
sis kaip perkūnas trenkė. Kit*

panaik ntos žydų 
Pirmiau vadinamo 
per pristatytus ve 
įvairiausias kioskas 

nei gatve, nei šaligatviais lais
vai būdavo negali praeiti.

Dabar tos gatvės jau apvaly
tos ir rodos, kad jose visas ju
dėjimas kaip ir apmiręs. Biz
nis, žinoma, e na kaip ir pir
miau, tik ne g.ttvėje, bet vidu
je — krautuvėse. Tas žymiai 
pagerina miesto iš . a z Ją. Kal- 
namos turgavietės buvo pina 
i ios į Chicagos Maxwell St.

Bevažinėjant apie Brooklyną 
ir po Long Island, matėsi spar
tus statybos darbas. Jau yra 
priemiesčiuose pristatyta daug 
naujų namų net ištisi kvartalai. 
Vaizdą sudaro puikų, nes visi 
namai panašus vienas į kitą. 
Nors namai dar tik statomi, ki
li baigiami statyti, bet jau pri- 
ka.tos iškabos, tad parduoti.

Matyti, žmonės namus noriai 
perka. Prieš kelis metus pana
ši statyba pasekmių ihažai tu
rėjo ir daugelis rangovų pasta
tę namus ir negalėję greitai 
parduoti — subaiikriitavo. Kai
nos matėsi dažniausiai 
$5,000 už dviejų šeimynų 
mą.

se žydi jose

Mes, vietos lietuviai, ak.to- , 
vandalui 7-nias organizacijas, 
susirinkę Lietuvių Svetainėje, , 
13 St. George avė., NorvvooJ, ■ 
Mass , s va r. te n Lietuvos res- 
_ ubl kos likimą ir nežmoniš- ' 
<as skriaudas Lietuvai p dary
tas ir n ..tarėm tekančai:

Kakandi Lietuvon veržu . < 
Rusijos sovietų kaiiioniene pa 
.er.-ė Lietuvos piliečių, tai es ii 
panaikino Lietuves i.cprikla i- 
omybę, ir kadangi sovietų to
talitarinė va dž.a liete sėtai pr - 
verte Lietuvos gyventojus bal
suoti už prisidėjimą prie Sovie
tų Sąjungos. Kadangi Sovietij 
Sąjungos Stalino diktatūros 
klika persekioja Lietuvos vi
suomenės veikėjus, profesiena- 
ius, lespublikos kūrėjus ir jos 
kultūros steigėjus; kadangi so 
vietų Stalino diktatūra žiau
riausiai persekioja ne tik Lie
tuvos respublikos, bet ir E ,ti- 
jOs, Latvijos žmones, bjaures
niais budais, negu buvęs Rusi
jos caro Mikės štabas, ir ka
dangi Sovietų Sąjunga neva 
prisidengus “darbo žmonių ’ 
užtarėja, bet tikrenybėj baudi 
tiškus žygius atlieka prieš tuos, 
kuiie nesutinka būti po žiau
raus bolševizmo vergija. TcdJ 
mes Norwoodo lietuviai vardan 
teisybės griežtai protestuojam 
prieš Sovietų Sąjungą, kuri pa
vergė tris Pabaltijo mažas val
stybėles. Mes reikalaujame, 
kad sovietų Rusijos imperializ
mo pasimojimai butų atšaukti 
r sovietų kariuomenė Lutų iš
braukta iš Lietuvos ir kitų Bai
li jos kraštų. Lai būna Lie u vos 
iiaudies savarankiška laisvė at- 
teigta per jos teisėtai išrinktus 
,eimo atstovus. Tegyvuoja de- 
nokratja!

S (sirinkimo pirmininkas
P. Kručas, 

Sekretorius J. M. Pečiulis.

Anglai turi 3,000,000 
kariu

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
2 d. — Karo vyriausybė prane
ša, kad Anglija šiandien turi 3 
milijonus vyrų su ginklu ran
kose. Pusantro milijono pri- 
skaitoma naminėj gvardijoj, 
kuri ginasi tiktai nuo užpuo- 
1 kų, kai pastarieji bando įsi
veržti j Anglijos teritoriją. Tuo 
tarpu kita kariuomenė yra tin
kama karams kituose kraštuo
se. Didelis šios kariuomenės 
skaičius randasi artimuose ry-

apie
na-

Lietuvių t peikimas.
Lietuviškas veikimas irgi 

tiek pasikeitęs. Nuo to laiko, 
kada rusai okupavo Lietuvą ir 
k įjungė į Rusijos valstybę — 
tarpe brooklyniečių lietuvių 
prasidėjo kaip ir kokia suirutė. 
Vieni griežtai nusistatę prieš 
komunistus ir juos boikotuoja. 
Kiti, sakęsi pirmiau esą dide
liais patriotais, dabar nežinia 
dėl kokių priežasčių nuolankau
ja komunistams. Gal tikisi gau
ti trupinių nuo komunistiško 
stalo.

Kai kurie toki oro atmainų 
patriotai, brooklyniečių veiki
mą, taip sakant, kaip ir para
lyžuoja. Kai kas vis dar juos 
nori turėti savo vadais, bet ki
ti jau neturi jais pasitikėjimo, 
kaip ir paleckinės valdžios a-

šiek

toks jų buvęs vadas, dargi ka
daise ir laikraščio redaktorius 
bei nuolatinis Voldemaro sekė
jas taip greit pasikeitė. Kiti sa
ko, kpd Judas Kristų pardavė 
už trisdešimt sidabrinių, o Jo
nas lietuvius išdavė tik už dvi
dešimt penkis popierinius./

Iš kitos pusės žvirbliai čirš- 
ica, buk Juozas norįs Joną išgy
vendinti iš rad.o programų ir 
jis vienas jas monopol.zuoti. 
Buk ir jis norėjęs gauti komu
nacių pikniką garsinti, bet kai]) 
stipriam patriotui šie garsini
mą atsakę. Tokiu budu Jonas 
Lėgo pagalbos ieškoti pas ko
munacius ir ją surado. Žinoma, 
komisarai jį labai išgyrė savo 
gellonlapyj, o jo oponentą — 
. uozą — smarkiai išpeikė.
Nusistatė prieš komunacius.
Abelnai brooklyniečiai gana 

stipriai prieš /komunacius — 
penktakojds, yra nusistatę. Bu
vo tokių atsitikimų, kad penk- 
takojų agentams buvę gana 
karšta. Vienam masiniam susi
rinkime parapijinėje salėje, at
siųstai penktakojų agentei (at
siųstai šnipinėjimo tikslais), ją 
pažinusios moterys — pašones 
sugnaibė ir iš susirinkimo iš
metė.

Net ir biznieriams penktako
jų politika pakenkia. Pirmiau 
jie daug savo biznius “Laisvė
je” skelbė. Dabar patriotiškuo
se brookly mečiuose vystosi jau
smas, kad reikia tokius šiauda- 
dušius biznierius boikotuoti, 
kurie neištraukia savo skelbi
mų iš “Laisvės” ir tuomi re
mia—Lietuvos pardavikus. Kaip 
girdėti, viena kepykla tokiu bu
du jau prarado daug savo gerų 
duonos vartotojų.

Pcnktakojams pradeda 
nebesisekti.

gentais.
Savu laiku Brooklyne buvo 

septynios (kartais net 8 ir 9) 
lietuviškos radio programos. 
Lietuviškai buvo kalbama ir 
muzika perduodama rytais ir 
vakarais. Dabar yra likę jau tik 
dvi programos t. y. tik du tų 
programų leidėjai: Juozas Cin
kus ir Jonas Valaitis.

ko-
St.

Už 25 dolerius...
Kada buvo tartasi skelbti 

munaciams ant Ten Eyck 
boikotą, tai ir radio vedėjai
pritarė tam ir buvo pasižadėję, 
kad negarsinsią komunacių jo
kio veikimo bei jų parengimų 
per savo programas, žodžiu, ko- 
munaciai negaus nė už pinigus 
savo propagandos varyti per 
radio.

Juozas savo žodį tesėjo. Bet 
Jonas kiek ir suklupo. Vieną 
gražią dieną, brooklyniečiai jį

tuose ir kovoja su italais. Da
lis jos randasi pačioje Angli
joj, o kiti išmėtyti po gausin
gas britų teritorijas.

Brooklyniečiai penktakojais 
yra labai nusivylę ir jiems rei
škia boikotą kiekviename žing
snyje. Praeityje “Laisvės” pik
nikai būdavę labai skaitlingi. 
Sutraukdavę tūkstantines mi
nias. Įvairių pažiūrų brookly
niečiai juos lankydavę, nes su
važiuodavo keliolika busų iš 
tolimesnių lietuvių kolonijų. 
Čia susitikdavo su savo senais 
pažįstamais. Bet šiemet “Lais
vės” piknikas buvęs skystas. 
•Jame kaip suagituoti neda yva- 
vę kitų grupių lietuviai, išski
riant Stalino davatkas. Nebuvo 
ir tų skaitlingų autobusų iš ki
tų kolonijų. Buvę tik keletas ir 
lai neskaitlingai.

Šiaip, kaip girdėt, penktako- 
jams pusėtinai viskas sunkiau 
einasi. Nusiskundžia ir jųsan- 
darbininkai ir bendradarbiai. 
Girdi, kol Lietuva buvo laisva, 
jiems buvę daug geriau, negu 
dabar. Tik jų komisarams, kaip 
tai Bimbai, Mizarai ir kitiems, 
esą, gerai, nes jie algas gauną, 
kaip propagandos agentai iš 
komunistų biuro ir dar pasida
rą kitas algas iš “Laisvės”. Ei
liniai turi skursti ir negali nė 
skųstis.

ir Radio Kombinacijos su Capehart-Farnsworth Automa
tišku Record Changer. ,

Daug ką galima butų pasakyti, bet jums bus geriau pa
tiems pamatyti ir persitikrinti. Tikrenybėje, 

tai yra nauja tobula radio.

JK y.

tono tobulumas ir tvirtu-Kainos žemos, išvaizda graži, o
mas, nustebins jumis. Pamatykite.

Jos. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 South Halsted St
Tel. YARDS 3088

BUDRIK ANNEX 
3417-21 South Halsted St

Špatą Kaipo $5 Mokestį!
Vartok Seną Anglims

Jūsų anglims spatasbus daugiau nebereika
lingas kada turėsite naują, Link-Beit “Chal- 

save-šeriantį automatišką Bin-Fed 
anglių stokerį šildant jūsų namus.

Ir kadangi jūsų anglims spatas bus dau
giau nebereikalingas, mes jį priimsime kai
po $5.00 perkant naują “Challenger bin fed 
stokerį sensacingai žema $189.50 kaina, su 
išmokėjimais tik kelių dolerių į mėnesį. Ga
lima surengti, kad butų išdirbystės ekspertų 
patalpintas. Sukruskite—ši gali būti pasku

tinė proga gauti deluxe kokybės bin-fed 
stokerį šia žema kaina. Rašykit mums 

dėl vardo artimiausio pardavėjo.
LINK-BELT COMPANY 

Stoker Division
17th and Western Avė., Chieago 8245

lenger

LINK-BELT Automatic STOKERS
L

Del inžinierystės pliano ir kainos apskaitliavimo dykai, 
šaukite REPUBLIC 6350 

LINK-BELT STOKERIAI 
YRA RODOMI PAS

MANOR Radio and Appliances
6322 SOUTH WESTERN AVENUE 

Skersai Highway Teatro
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Diena Iš Dienos
Serga Frank Mickas

Visiems gerai žinomas nau- 
jienietis ir siuvėjas Frank Mic
kas, 4116 Archer Avė., jau ke
liolika savaičių serga. Atrodo, 
kad drg. F. Mickas greit pa
sveiks. Jis skundžiasi, kad drau
gai mažai jį lanko.

— Steponas,

20Loretta Andrijauskas,
Richard Johnson,

Eleanor Wilsch, 23
23, su

s

Otto Damaszewicz,
Ann Zikis, 22

24, su

Theodcre Gonciarz,
Mildred Gibas, 20

24, su

Harold* Birkness, (Dubuąue,
Iowa), 23, su Jane Mason, 
(Three Rivers, Mich.) 21

Ruošiasi Dviejų 
Metų Sukaktuvių 
Vakarui

SUSIRINKIMAI
JONIŠKIEČIŲ KLUBO susirinki

mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 8 d. 
Hollywood Inn, 2417 West 43rd St. 
1 valandą popiet

CLASSIFIED ADS

Atvažiavo iš Lietuvos
Neperseniai atvažiavo iš Lie

tuvos Solomija ir Genovaitė 
Ruibiutės. Malonios, gražios ir 
rimtos mergaitės. Jos paeina iš 
vienkiemio Grublių, Kražių pa
rapijos, Raseinių apskričio.

šiuom laiku gyvena pas sa
vo pusseserę, Antoinette Jokan- 
tienę, 3934 So. Rockwell St.

— Steponas.

Apsivedė Aldona 
Gailevičius, Kazimie 
ras Kačinskas

Apeigas Atliko* Teisėjas 
John T. Zuris

ROSELAND. — šeštadienis, 
rugpiučio 31 d., Mikalinai ir 
Boleslovui Gailevičiams bus 
daugeliui metų atmintinas, nes 
įvyko svarbus įvykis jųjų šei
mynoje. Aldona, jųjų vientur
tė duktė, apsivedė su Kazimie
ru Kačinskiu, marąuetteparkie- 
čiu. Jaunavedžiai abudu yra 
laisvų pažiūrų žmones, tai ir 
vestuvių apeigos atliktos be 
bažnyčios tarpininkavimo. Jau
nuosius sur.šo moterystės ryšiu 
teisėjas J. T. Zuris, jaunosios 
namuose.

M. ir B. Gailevičiai, džiaug
damiesi išauklėję gražią dukte
rį ir išleisdami už vyro, suren- 

j gė puikų vestuvių banketą sa
vo namuose, pasikviesdami di
delį būrį giminių ir artimų 
draugų. Laike vakarienės jau
niesiems pasveikinti ir palinkė
ti jųjų naujai šeimynai laimės 
pasakyta gražių linkėjimų.

M. ir K. Pažarskai gražiai 
padainavo duetą.

Tariant vienu žodžiu, vestu
vių banketas buvo malonus ir 
linksmas, visi svečiai buvo 
raine upe.

Abn Geri Lietuviai

ge-

Ab.'ejų jaunavedžių tėvai 
nai patenkinti, kad jųjų vaikai 
suėjo į porą, sutverdami naują 
lietuvių šeimyną. Abudu jauna
vedžiai gerai kalba lietuviškai, 
todėl aš ir sakau drąsiai, kad 
susikūrė nauja lietuviška šei
myna.

Aš nuo savęs linkiu jauna
vedžiams malonaus šeimyniško 
gyvenimo, ir kviečiu, kad pri- 
sidūtumėt prie lietuvių veiki
mo. Aldona Kačinskas gražiai 
vartodama lietuvių kalbą, gali 
teatrus lošti. Beje, Aldona, ne
pamiršk musų SLA 139 kuo
pos, atsilankyk į susirinkimus 
ir reikalui pasitaikius mes pa
kviesime prie darbo.

Draugas.

Išsiėmė Leidimus 
odvboms 
(Chicagoj)
Henry Zmudzinski,

pil

27, su

HtfHk K TcieKrara,‘ * LU ¥ Ll 111 0 Visas Pasaulio
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KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

I m n * Gėlės Mylintiems
I |J |J A Vestuvėms, Ban- 

I I ji M JĄkietams, Laidotu- 
**■»■*■ • vėms. Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Reikalauja
Perskiru

John Zopel nuo Josephine 
Zopel

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos mįęsto 
Sveikatos Departamente.)

BENISH, Norma, 449 East 
80th Street, gimė rugpiučio 23, 
tėvai: Harry ir Adele.

CHAPUKONIS, Antoinette, 
C., 7801 South Ridgeland avė., 
gimė rugpiučio 24, tėvai: An- 
thony ir Eleanor.

RĖKUS, Diana, 1714 Waban- 
sia avenue, gimė rugpiučio 17, 
tėvai: Petras ir Eugenia.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
Veikla

žemaičių Kultūros Kliubąs 
stambiais šuoliais žygiuoja p|r- 
myn. Kas susirinkimas prisira
šo vis daugiaus narių. Numa
toma, kad pabaigoj šių metų 
Kliubas pasieks iki 400 narių. 
Teisybė, nuo praeito pusmeti
nio susirinkimo iš Kliubo ta
po išbraukta keliolika narių dėl 
neužsimokėjimo duoklių. Well, 
tas nesvarbu. Tas skaičius bus 
dvigubai dapildytas iki metų 
pabaigos.

VAKAR CHICAGOJE
• Naktį iš trečiadienio į ket

virtadienį sprogo stipri bomba 
prie namų chicagiečio Charles 
Bartels, demokratų lyderio Pa- 
trick Nash sekretoriaus ir 28 
tvardo dem. vado. Bomba ap
ardė namų, bet namiškių nesu
žeidė. Banels gy vena adresu 35 
North Mayfield avenue. Spro
gimas išnešiojo langas apylin
kės namuose ir trenksmų buvo 
galima girdėti už dviejų my- 
»ių. Kas bombų padėjo — ne
žinia.

Man yra malonu pabrėžti 
faktų, kad pastaruoju laiku pra
deda prisirašyti prie Kli,u|io 
daugiaus ir daugiaus kultūrin
gų ir veiklių žemaičių. Su jų 
pagalba 
daugiaus 
gerovei.

Aišku, 
nį darbų, nesvarbu narių kie
kybė. Svarbu yra kokybė.

Dabar, baigiant vasarinį se
zoną, Kliuba^ yra užsibrėžęs 
parodyti daugiaus veiklos, štai, 
praeitų susirinkimą, kuris ''įvy
ko Hollywood Inn svetainėje, 
rugpiučio 2’1-mą d., tapo nu
tarta surengti 2-jų pietų Kliu
bo gyvavimo Jubiliejinis vaka
ras.

veins ketų “mįnRiti” kąp Ajne- 
rikuo rokou — bpksouteis. Ons 
tata šokinę kap upinių prival- 
ges, o monei dedelį jouką tata 
beveizont ant anou! Monei tep 
bevezoiįt ons < tekta kad doųs
monei į dontis, net monei gal-! 
va pradej soktis! O tu r--------,
sakau, tu tep tata! er kad dou- 
siu anain žęmatiška į ausį er 
pąrgrįoy qh žemes! Bet greta 
vėl pašoka er smokšt, monei į 
zondų. Na sakau, palouk, dą- 
)jąr er pradėjom baisia mošteis! 
Cera kad susėda subėgę atski
ro modų.

Onte abedy’ ausis raudonos, 
nosis kap buroks, juodas akis, 
o monei vesas dantis ešmošė, 
iš tuo struoka nurijau, turėjau 
ricinas gerti kad sudėjus dou- 
tis į veitų. Ek, sakau, tu broų- 
taliąiij e pakajus mošteis sų 
jautės, q aš ko J givs jau dau
giau ųesimušiu, ,dedeli dyva mo
nei iš tokios svietą zabuovas.

“Telšiun PJiumpis”

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTES mėn.- susirinkimas įvyks 
sekmad,, rugsėjo 8 dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St.,' 12 vai. dienos. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes 
bus rinkimas komiteto dėl metinio 
parengimo, kuris bus sausio 19, 
1941 Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

—A. Kaulakis, rast.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia

bus galima n u ve kti 
Kliubo ir visuomenes

kad veikiant kulturF

Nacių Konvencija 
Chicagoj

(MERGINA MAŽIAU 30 metų, 
abelnam namų darbui. Nuosavas 
kambarys, maudynė. $10 iki $12. 
savaitei. 7431 Jeffry Avė. Apt. 1.

REIKIA PATYRUSIO VYRO ar
ba vedusios poros dirbti ant far
mos. Box 2412, 1739 S. Halsted St.

ATEINANTIS SLA. 260 K-POS 
suslrįnkimjas įvykę sekmad., rugsė
jo 8 d., Zig Ząg Klube, 6819 South 
Western, Pradžia 2:00 vai. popiet. 
Prašau visus narius skaitlingai at
silankyti, nes bus aptarta keletas 
svarbių reikalų.

—Genovaitė Zelniutė, 
ŠLA 260 kuopos rast.

DR-JOS “LIETUVOS ŪKININ
KO“ EKSTĘĄ susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 8 dieną, West 
Side svetainėje, 2242-44 W. 23rd 
Place, 1 vai. popiet. Prašome visų 
narių dalyvauti šiąme suvirinkime, 
nes bus keičiami keli konstituci
jos paragrafai: mėnesinio mokes
čio, pomirtinės, pašalpos ir skyrių 
klausymai. Būtinai dalyvaukite 
šiame ekstra susirinkime. Už neat
silankymą į susirinkimą bus 50 
centų bausmė.

—J. žurkauskas, Pirm.,
A. Linkus, Rast.

JAUNA MERGAITĖ abelnam na
mų darbui ir rūpintis 2 kūdikiais. 
Geri namai, gera alga. Būti ar eiti. 
3251 So. Lowe Avė., 2 aukštas prie
šaky.

REIKALINGA PATYRUSI mote
ris skirstyti popieras, nuolatinis 
darbas, tik patyrusios atsišaukite.

GENERAL FIBER CO., 
3801 So. Racine Avenue 

Tel. YARDS 1150.

PURITAN MAŠINŲ OPERA
TORS, tik patyrusios ant Gladstone 
ir zipper valizų. Gera mokestis. 
Kreipkitės Poster Bros., 212 West 
Hubbard.

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui ir pagelbėti prie kūdikio. 
Virti, nuosavas kambarys, maudy
nė, radio, nuo $8.00 iki $10.00 savai
tei. Šaukite Dorchester 0221.

REIKALINGAS PAVIENIS VY
RAS ne per jaunas, pardavinėti 
aikraščius prie stendos. Užlaiky

mas, kambarys ir mokestis. P. Gin- 
tila, 3946 West 56th St.

REIKALINGA MERGINA abel
nam namų darbui, nėra virimo, nė
ra sunkaus skalbimo. Privatiškas 
kambarys, šaukite Keystone 0378.

REIKIA DŽENITORIAUS. Kreip
kitės 4140 So. Maplewood.

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

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS RENDAI, vienam 
arba du vyrams, su valgiu arba 
gali pats pasigaminti valgį. Gražus 
didelis kambarys, karštu vandeniu 
apšildomas. Gali imti furnišiuotą 
arba pats išfurnišiuoti. Mrs. T. 
Daučiunas, 2427 W. 45th St., LAF- 
ayette 5594.

GRAŽUS, ŠVARUS kambarys 
renetai. Su ar be valgio. Mrs. Pau- 
zer, 3508 So. Maplewood.

publikos. Taip bus ir

visi užsirašykite,
Kultūros Kliubo

• Ties 1252 Roosevelt gat
vė dp j uojdveidžjai piktadariai 
užpuolė kolektorių David Sa- 
suels ir atėmė $120. Samuels 
yra 41 metų amžiaus ir gyve
na ad. 3900 Van Buren strect.

• Kariuomenė vakar ir už
vakar išpardavė varžytinėse 
450 arklius, naudotus pereituo
se manevruose, nuo $40 iki 
$150 už kiekvieną. Varžytinės 
vyko skerdyklose.

e Negalėdamas gauti darbo 
revolverio šuviu nusižudė 56 
metų chicagietis Salva tore Le- 
pane, gyvenęs ad. 240 West 
26th Street. Kūną bute atrado 
velionio žmona.

O Prie Desplaines ir Jack- 
son gatvių piktadariai atėmė 
$1,500 pinigais ir automobilį 
nuo degtinės firmos agento M. 
Memerov. Jam sustojus prie 
trafiko šviesų, 
šoko automobilin, o 
išmetė. Jis gyvena 
Kingston avenue.

Washingtonas

Jam sustojus 
piktadariai su- 

Memerovą 
ad. 8143

praneša, 
kad Illinois nacionalės gvardi
jos 202 priešlėktuvinės artile
rijos pulkas yrą siunčiamas 
pratimams į Fort Bliss, Texas 
valstijoj. Tas pulkas buvo vie
nintelė Jll. gvardijos dal.’s, pa
šaukta reguliariai karo tarny
bai.

• Chicagos karo garnizono 
viršininkas Įeit. gen. Ford va
kar patvarkė, kad armija ne
priims rekrutais
kurie buvo nuteisti už 
ir kitus svarbesnius 
liūs nusikaltimus.

O ‘Savo studijoj,

aplikantus, 
plėšimus 
krimina-

adresu 
2650 Mildred avenue, vakar ry
tą nusišovė 10 metų dailin'nkė. 
Ircne Dorcy. Ji paliko raštelį 
vyrui ir sunui, kad “Aš saumy- 
ič, neturiu pasisekimo gyveni
me. Jums bus lengviau be ma
nęs.”

$ Alinių laisnių apeliacinė 
komisija atsisakė grąžinti lais- 
nius garsiai Kitty Davis gėri
mų įstaigai, kuri per kelis me
tus veikė adresu 245 South 
Wabash avenue. Leidimas įs
taigai buvo atimtai liepos mė
nesį. Chicagos policijos patvar
kymu vieta buvo uždaryta, o

kad
Ju- 
lap-

Slaptai, prie uždarytų durų, 
Chicagon suvažiavo ir konven
ciją laiko Gėrman-Americap 
Bundo (nacių organizacijos) 
įvairių skyrių delegatai. Pir
mos dvi sesijos įvyko Steuben 
Parke, Bridgman, Michigan, p 
kitos vyksta liaus Vąterland 
rūmuose, Northsidčj, kur yra 
Chicagos nacių centras.

Konvencijos vadas yra G. 
Wilhelm Kunzc, nacių lyderis 
iš New Yorko. Jis ir kitį . kal
bėtojai tvirtina, kad vokiečiai 
sudaro apie 25% Amerikos gy
ventojų, ir jeigu. visi susiorga
nizuotų po tajUtine (nacių) vė
liava, tai sali galėtų valdyti.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, rug
sėjo 6 d. 7:30 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Susirinkimas svarbus, 
kiekvienas narys privalo atsilan
kyti. Taipgi kurie nariai esate pasi
likę su mokestim pasirūpinkite už
simokėti. S. Kunevičius, rast.

REIK ALINGA MERGINA prie 
namų darbo, nuosavas kambarys, 
nėra skalbimo, nėra sunkaus valy
mo. Turi mylėti vaikus. $10.00 sa
vaitei. šaukite Armitage 2229.

REIKALINGA MOTERŲ skudu* 
Į rų sortavimui džonkšapy. Tik paty- 
| rusių. Pastovus darbas ir gera mo- 
I kcstis. Berger Bros., 2248 West

Mirė Beveždamas
Anglis

Lake Street.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi- 
cago, III. Phone Republic 6051.

Įvyks Lapkričio 30 d.
Jau yrą žinoma iš praeitie^, 

kad Žemaičių Kultūros Kliubo 
parengimai yra visada turtin
gi programo turiniu ir sutrau
kia daug 
dabar.

Tadgi, 
žema čių
biliej inis koncertas . įvyks 
kričio (JNpvęmber) 30;tą J., 
šeštadienio vakare,, Hollywood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd 
Street.

Šiuos žodžius rašantis veikia 
jau dabar. Y^a pakviesti ir pa
sižadėję žymus muzikai, da’nį- 
ninkai ir komiški aktoriai. Rei
škia, publika ir vėl turės daug 
malonumo ir juokų iki ašarų.

Visi nariai-ės ir norintieji 
prisirašyti į žemaičių Kultūros 
Kliubą, įsitėmykite, kad kliubo 
susirinkimai įvyksta kas 3-tį 
trečiadienį kiekvieno menesio. 
Sekantis .susirinkimas rugsėjo 
18-tą d. Hollywood Inn svet., 
2417 W. 43rd Street.

— Steponas Narkis.

Jam Dedeli 
Dyva Iš Tokios 
Svietą Zabuovas
“Telšių Pliumpio” Pasakojimas.

Šokau, tata svieto pagonga,.. 
Ar ženot, mona brongųs prete- 
lia ir nepretelia, kon aš joms 
tata papasakosiu — anou del
nų atet pas ruoni Onte, mona 
posbrolis, er rokou, ekiam,

rėk teisinga mošteis su peršte- 
nem, aš, rokou, tokį mokslų 
Ameriko išmokau.

Ne, sakau, svieto marnastiš. 
ar tu dorn’s ar kun, er kap 
tata aš galiu nipšti tavi, kad tu 
monei nieką bloga nabesi py
davęs? Jaute tik mušas be rei
kalų, o ne žmones, bet kor tų 
anąm parokousi, ekiam, rokou, 
aš tau steprla namošiu tekia 
pasibovisiam.

Ir kon tu žmogeliau su tuo
kiu domiu paderbsi? Ekiam, 
rokou, er ekiam. Usimovem ą- 
bodn perštenes er pradėjom

... 1 1 11 r r 1 
savininkai ir keli darbin'nkąi 
patraukti teisman už tariamą 
pinigų lošimo biznį ir nepadą- 
rumą. Apeliacinė komisija pę- 
licijos elgesį patvirtino, tokiu 
bud u Kitty Davis įstaiga nebus 
atidaryta, nebent kitu vardu.

Ratai »
Chicagoj

Beveždamas anglis iš troko 
į skiepų širdies ataką gavo ir 
netrukus mirė 60 metų Joseph 
Leider, vienos anglių firmos 
darbininkas. Jis gyveno adresu 
1226 Montana Street. Nelaimė 
įvyko ties 6234 North Artesian 
avenue.

REIKALINGA VIRĖJA patyrusi 
roadhouse gaminti valgius. South 
West Highvvay ir Harlem Avenue, 
Worth, 111. Tel. WORth 88 R2, 

Charlie Gavcus.

OPERATORS, dirbti prie vaikų 
suknelių ir guzikų skylių Dienomis 
ar naktimis. A. S. Coubeau, 116 S. 
Wells St.

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

mis. Patarnavimas viena diena. Mes 
išvežame ir atvežame. Siuvam ir 
kaldras. Tel. PROspect 1931. 5216 
So. Western Avenue.

Chicagos Draugijų
Kliiibų Valdybos

1940 Metams

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Būti ar eiŲ. $8. 2207 Rose- 
mont, 1 aukštas. HOLlycourt 7138. RE AL E STATE FOK SALE 

Namai-žemė Pardavimui
ANT MAINŲ 3 NAMAI be skolos 

ir cash $6100, arba mainysime ant 
didelio namo.

MURO namas, 4 po 4 kamb., 
Bridgeporte, geroj vietoj, be sko
los. Mainysime ant bungalow ar 2 
flatų.
Klauskit G. W., 670 W. 186th St. 
po 5 vai. Subatoj ir nedėlioj visą 
dieną.

Chicagoj vis didėja automo
bilių skaičius, bet brička ir 
ją velkąs arklys pamažu nyk
sta. štai, rligpiučio 31 d., Chi
cagoj buvo 541,979 užregis- 
ruoti keleiviniai automobiliai, 
apie 62,000 trokų, o arklių 
tempamų vežimų beliko tik 1,- 
384, perpus mažiau negu per
nai.

Iki rugpiučio 31 d„ už lais- 
niųs miestui autopiphilių ir tų 
neskaitlingų vežimų savinin
kai sumokėjo $5,405,759.60, 
$300,000 daugiau negu per vir 
sus mėtys pernai.

Tokias žinias paduoda Louis

koje Jctprius.

Londone Jau Tokių 
Vaizdų Nematyt

Koks buvo Londonas ir kaip 
londoniečiai linksminosi prieš 
prasidedant Hitlerio “blitzkrei- 
gui", yra atvaizduojama f Urno
je, “Falše Rapture”, kuri buą 
rodoma Chicagoje, Studio Tea
tre, prie Van Buren ir MichL 
gan Avė., pradedant pirmadie
nį. * »»

Pabąr, jei londopįečiai nori 
sau prisini n|i kąip jie nakti
mis linksmindaypsį, jie turi pa^ 
ipatytj šią fi|Wą — nes dabar 
Lonjono naktiniai klubai, kaip 
vįsos jstąigos, naktimis randa
si visiškoj tąmsų^ioj,

Svarbiausias roles lošia Otto 
Krųeger, Mary MĄguire ir Wal- 
ter Ęillą. bm

Gątvekaris Užmušė 
Seneli

Ties Mądison ir Campbell 
gątvių Madisęn lųiįjos gatvę- 
karįs girtinai pavažinėjo 87 
Piety senelį Painei $ tiekei. Jis 
gyveno adresų - 1937 North 
Drąke ąvėnue.i oi

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

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

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. ‘Margevičia, — Kontr, rast., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Av.e.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Ąve.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga-—Teisėjas; L, Jucius— Teis, 
raštininkas.

12 WARDO AMERIKOS LIETU- 
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitorius—Pirm.

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

Rašt, 2902 W. Pershing Rd.; P.
Montvidas— Kontrol.. rašt, 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantieriė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.;
Dundulis
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S, Western avė.; J. Je- 
sįunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus,

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

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 

'3259 So. Union Avė., Chicago;
P. Killis—Nųt. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., čhieago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W, 
23rd PI., Cicero. III.; A. Buzins- 
kas—Koptr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F, Bąkutis—Iždi- 
niųkas- 2603 W,. 69th St,, Chięa- 
go: J. Ivanauskas —Maršalka, 
^142 So, Lituanica Avė.;- P. Au- 
«ustinas—Ligonių apiekunas, 656 
/. 35th St; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
Cenfer. Susirinkimai įvyksta kas 
rhenesjp trečia antradienį. Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street, 7:30 vai. vakąro.

LIETUVIŲ DEMOKRATU KLIU- 
ĘO 15 WARDO VALDYBA 1040 
MĘTAMS: F, J. Dpwiat—pirminin

kas; J. Va j š vila—vice pirm.; J. 
Tarvidąs—rėk. sekr.; J- Noreika 
—fin. sėkpat.: kasos globėjai—D. 
Petrol ir j. Noreika; maršalka— 
J, Czesna; John Gura—kasierius..

Dr. T,
Dr.-kvotėjas, 4157

& i

MISCELLANEOUS 
įvairus

PARDAVIMUI FURNI Š I U O T I 
kambariai su visais įrengimais, pu
sę bloko nuo elevatoriaus, gera 
transportacija. 16 kambarių, visada 
pilni. 352 West 63rd St. 2-ras auk
štas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

LIKERIO KRAUTUVĖ su patar
navimo baru pardavimui. įsteigta 5 
metus. Daro $2500 biznį kas mė
nesį. Partneriai nesutinka. Paau
kausime. 3219 W. 63 St.

TAVERNAS ANT PARDAVIMO, 
išdirbtas per daug metų. Yra kar
štu vandeniu apšildomas. 4314 So. 
Ashland Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS Ro- 
selande. Graži vieta, biznis gerai 
eina. Priežastis pardavimo — va
žiuoju į kitą miestą. PULman 0859.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
DELICATESSEN, pigiai. 3310 So. 
Lituanica.

TAVERNAS IR NAMAS Parda
vimui. Seniai įsteigtas. Pigiai. 1926 
Canalport Avenue.

Naujas “Naujienų 
Išnešiotojas 
Westsideje

n

iš-Westsidės “Naujienų” 
nešiojimo darbas perėjo 
naujas rankas, būtent, K. 
kimo, 2124 23rd pi. 

< Visi, kurie norite gauti 
“Naujienas” per išnešiotoją, 
anksti rytą, kreipkitės prie jo. 
Ypatingai kuomet artinasi blo
gas rudens-žiemos oras, tai la
bai patogu gauti “Naujienas” 
tiesiai į namus, o mokestis taip 
pat, tik trys centai už kopiją, 
kaip ir jus patys pirktumėte 
kur nors ant kampo.

Laikydamiesi šio mano pa
tarimo1 jus sutaupysite daug 
laiko ir išvengsite blogo oro 
ieškodami “Naujienų”.

Pi-

Garsiiikites “N-nose”

to į

ANT MAINŲ ARBA PARDAVI
MUI 3 pagyvenimų namas, karšto 
vandens šiluma, kaina $3500. Mai- 
nysim ant didesnio namo, jei reikės 
ir cash pridėsim, Namas geroj vie
toj, southsidėj, ant 59th gat. Geo. 
Waslo, 6356 South Peoria St., 2-ras 
aukštas priešaky. Tel. WENtworth 
4837.

PARSIDUODA GRAŽUS MO
DERNIŠKAS namas, 4 flatų. Pa
matykite, 6640 S. Francisco. Kreip
kitės į krautuvę, 7158 So. Aber- 
deen St., arba šaukite RADcliffe 
1622.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS, su aukštu beismentu, keturi 
flatai po 4 kambarius arba mainy
siu ant mažesnio. 1613 So. Morgan 
St., savininkas ant antro aukšto.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
bungalow. Kitas namas užpakaly, 
garažas. Mainysiu tik ant farmos 
netoli Chicagos. 4424 South Mozart 
Street.

PASISTATYK sau NAUJĄ NA
MĄ. Parsiduoda platus lotas Mar- 
ąuette Parke arti 2 gatvekarių, 
parkų ir štorų, ant kurio galite pa
sistatyti didelių kambarių namą. 
Labai pigiai. Charles Urnich (Ur- 
nikas), 2500 W. 63rd St. 2-ras auk
štas. Prospect 6025.

AR TURITE 5 ŠIMTUS? ARBA 
KĄ TURITE MAINYTI? 6 flatų 
mūrinis namas štymu šildomas, tin
kamas dėl Rooming House. Reikia 
pataisyti. Kaina $4500. Randasi vie
nas blokas nuo Lake Michigan. Tu
rime visokių bargenų pardavimui 
arba mainymui. C. P. SUROMSKIS 
6921 S. Western Avė., REPublic 
3713.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW, fur- 
niso šiluma. Pigiai greitam parda
vimui. 5714 So. Christiana Avc.

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kąr-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 Ibto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash, $25 kas 
mėnesį. Arti mokyklos, bažnyčios. 
Gera transportacija. Box D346, 
1739 So. Jialstpd Street
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Žmona Nušovė
New City Nuovados 
Policista 4
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Tragingai pasibaigė šeimyninis 
barnis

Anthony J. Gardner, 43 me
tų chicagieiis, tarnavo už poli- 
cistą Town of Lake nuovadoj. 
Santykiai jo šeimynoj, ypač su 
žmona Helen, nebuvo labai ge
ri.

:<<<<•

NAUJIENŲ-ACME Photo
William Kenneally, jurininkų unijos viršininkas, 

yra metamas lauk iš Kongreso už triukšmo kėlimų.

Kai užvakar naktį jis grįžo 
namo iš tarnybos, chroniški 
barniai atsinaujino. Visi sugu
la*, bet vis mainėsi karčiais žo
džiais, iki pagaliau žmona pa- 
grųsino, kad jį nušaus. Gard- 
ner, sako, tik nusijuokė. Tada 
žmona pasigriebė jo revolverį 
ir suvarė į savo vyrų tris šū
vius, jį užmušdama vietoj.

Gardnerienė buvo suimta ir 
raudodama aiškino, kad vyras
jų nuolat skr audęs ir mušęs. Ji Į pilietybes klausimais. Pamo- 
netekusi kantrybės, kai jis pa- kos bus duodamos tik vienų 
vadino jų “senų pelų maišu”, sykį į savaitę, kiekvienų tre-

Gardneriai gyvena adresu čiadienį, nuo 7:30 vai. vakaro 
2513 W. 67th Street, Marųuette iki 9 vai. vakaro- Lankyti tuos 
Parke. | kursus galės bendrai vyrai ir

moterys.
Todėl nepamirškite, rugsėjo 

11 d., 7:30 vai. vakaro ateiti 
į šv. Jurgio mokyklų, 32nd PI.; 
ir Lituanica avenue.

—Vakarines Mokyklos

Paliko Miliona, 
Bet Gavo Tik $1.00

K-ja.Kovo mėnesį, šiais metais, 
mirė turtingas chicag’etis, Col.i 
Charles E. Bartley. Turto pali- ClUCagOS Opera 
kovapieJ1’.0r°’000’r> • '. Atsidarys Lapkr. 2Ketvirtadalį paliko vienai *______
dukterei, Gladys Buetner, ki- Perorgan;zuota iki pamatu 
tus labdaringoms; orgamzaci- Cb opera, kuri daba^
joms, o antrai dukterei Mrs.la(linasi Chi Q Com_ 
V. Peckmpaugh paliko tik $1. atidarys ,sav0 žiemos

Nestebėt na, kad gavusi tik L ]apkričio 2 d-, su Ver
toj palikimų, Mrs. Peckiu- k. veikahų „Aida„ Soli są_ 
paugh nutarė netylėti. Ji už-l tak įvykllsi ti,kra revo,liucija. 
vedė byla palikimų teisme rei- Pereitoji operos vaidyba buvo 
kalaudama tėvo testamentų pa- prikišusi sąstatan “svirplių”, 
naikinti ir jai paskirti beiu be^ §įmeb sako, to nebebus, 
trečdalį palikto turto. Buvusio Littlefield baleto vie-

Gauti tik $1.00 kai yra m^-L^ užims nauja grupė, vardu 
lionas tai gana skaudu, ar ne Pabet Theatre.
tiesa?

Atidaro Pilietybės 
Mokyklą Lietuviams 
Bridgeporte

Operos naujuoju direkto
rium yra Henry Webcr, jau
nas, bet pasižymėjęs dirigen-i 
tas. (sp.)

Pamokos Įvyks Šv- Jurgio 
Mokyklos Ramuose.

Nepasisekė
Nusižudyti

Išleidusi visas taupmenas, 
palikusi be cento ir negalėda
ma gauti darbo, 19 metų šokė
ja, Anne Chamberlain, nutarė 
nusižudyti. Vakar rytų ji ban
dė nušokti Cricagos upėn nuo 
Clark gatvės tilto, bet netikė
tai pasirodė tilto sargas ir jų 
sulaikė. Pradėjęs aiškinti kaip

11-tos Wardos Lietuvių De
mokratų Organizacijos pilie
tybės pamokų komisija pra
neša, kad Bridgeporto apylin
kės lietuviai nepiliečiai galės 
pradėti mokytis rugsėjo-Sept. 
11 d. Pamokos prasidės 7:301 
vakare ir tęsis iki 9 vai. Todėl neprotinga yra gyvybę sau at- 
visi tie, kurie esate dar nepi
liečiai, kurie neturite pirmų 
popierų ir kurie turite pirmas 
popieras, galėsite ateiti ir su
sipažinti su Jungtinių Ameri
kos Valstijų valdžios forma, 
istorija ir kitais dalykais.
Pralotas M. L. Krušas duoda

mokyklą nemokamai.
šv. Jurgio par. klebonas, J. 

M. pralotas M. L. Krušas, pra
nešė komisijos nariui 'P- Nau
jokui, kad mokyklos kambarį 
duos nemokamai pilietybės 
pamokoms. O kadangi 11-tos 
Wardos Liet. Demokratų Org. 
parūpins mokytojų, todėl lan
kytojams nekaštuos nei vienas 
centas. Užtat, dabar yra pas
kutinė prega visiems tiems, 
kurie dar neturi pilietybės po
pierų, kurie nori gauti pir
mas arba antras popieras. 
Ateikite kitą trečiadienį 7:30 
vai. vakaro užsiregistruoti į 
šv. Jurgio parap. mokyklos 2 
aukšto kambarį.

Pamokos tęsis apie tris mė
nesius, kitaip sakant, iki pat 
Kalėdų. Todėl bus užtektinai 
laiko išmokti visus reikalingus 
dalykus ir klausimus apie pi
lietybę. Kas netingės, kas noz 
rėš pašvęsti vieną vakarą sa- lingos WHIP stoties, 
vaitėj, tai pilnai susipažins su

imti, sargas merginų pertikri
no, ir dabar ji grįžta namo į 
Terre Haute, Ind., gyveriti pas 
tėvus, kur apie pinigus nerei
kės rūpintis.
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Šalti- 
rugp.

Trokas Sužeidė
Šešis Žmones

šei-šeši žmonės, visi vienos 
mynos nariai, buvo sunkiai su
žeisti vakar dienų, kai prie Ui
tos ir Pulaski susikūlė troka 
ir keleivinis automobilis. Visi 
sužeistieji buvo keleivinėj ma 
šinoj: John Cassani, iš Frank- 
lin Mine, Mich., jo žmona, 10 
metų sūnūs, du kiti maži vai
kai ir Cassani’o žmonos moti
na. Visi guli Little Company of 
Mary ligoninėje. Daktarai spė
ja, kad vaikai mirs.

Troko vairuotojas, išlikę* 
sveikas, yra Gerald Addyman, 
nuo • 11456 Indiana avenue.

Ristikas Petras
Baltrėnas-BaPran
Chicagoj
Ritasi White City ir Rainbo 

Gardens Arenose.

“Naujienų” redakcijoje va
kar lankėsi newyorkietis p. 
Petras Ballrėnas, ristynių mė
gėjams žinomas vardu,* Pete 
Baltrau. Jis Chicagon atvyko 
keletu dienų atgal ir žada čia 
pastoviai apsigyventi.

P-s Baltrūnas pasakojo, kad 
ristynių sporte darbuojasi jau 
kelinti metai ir su nemažu pa
sisekimu. Gyvendamas Chi- 
cagoj periodiniai risis White 
City ir Radio Gardens areno
se. Kaip šįvakar, rodos, risis 
White City, taipgi ten risis ir 
pirmadienį, o trečiadienį pasi
rodys R. G. arenoje.

Svečias yra 29 metų am
žiaus, ir sveria apie 220 sv., 
tokiu budu įeina į sunkaus 
svorio ri'stikų kategorijų. Chi- 
cagoj gyvena pas pp. Girdvai
ni us, adresu 3223 So. Halsted 
Street/

Beje, jis pastebėjo, kad chi- 
cagiečiai yra labai malonus ir 
draugiški žmonės. Čia su lie
tuviais pažintis lengva už- 
megsti, kur kas lengviau negu 
kai kuriose kitose lietuvių ko
lonijose, kur žmonės šalti ir 
tolimi.

“Lille Maikis Sunkiai 
Sužeistas”

Tūkstančiai lietuvių, 
suplaukė į Oak.s daržų 
miero Lietuvių Dienoje,
25-tą d., patyrė, kad “Dėdė 
Brukąs” numušė “Lille Maikį” 
ir paliko “našlikių čampijonu”. 
Pereitų penktadienį klausyto
jai suž no jo, kad “Lille Mai
kis” labai sužeistas guli ligo
ninėj.

Ar 
Maikis” 
perskelta kakta 
pavojinga negu 
nė?

Pasiklausykite 
n|. Bus įdomu, šaltimiero kas
dieniniai programai prasideda 
lygiai 10-tų valandų ryto iš ga-

šitų penktadienį “Life 
’ visai pasveiks? Gal jo 

buvo labiau 
gydytojai ma-

šį periktad'e-

galvų

'Žuvo Bėgdamas 
Nuo Policijos 
Vogtoj Mašinoj

Automobilių nelaimės

• Bėgdamas nuo polie jos 
vogtame automobilyjė užvakar 
naktį užsimušė 16 metų jau
nuolis iš Evanstono, George 
Campbell, 813 Lee Street. Prie 
Oak ir Crane gatvių jo auto
mobilis nušoko nuo ke io ir at
simušęs. į medį apsivertė. Vog
toji mašina priklausė Gerald 
Zick’ui, klerkui, tarnaujančiam 
id. 1026 Ehnwood avenue.

Kitos nelaimes
e Išbėgęs į gatvę prie savo 

namų po automobiliu pakliuvo 
r žuvo 6 metų berniukas John 

Benningsen, 1941 Chestnut st., 
vVilmette priemiestyje.

• Automobilio sužeistas už
vakar mirė Chrisiopher S, 
Clark, 7420 Kjngston avenue, 
sekretorius ir iždininkas stam
bios Chicagos ledų firmos. Jis 
buvo automobilio suvaž nčtas 
rugp. 30, prie Decatur, III.

• Prie Fullebton ir Belmont 
ivenue automobilis mirtinai 
.uvažinėjo 28 metų darbininkų, 
Stanley Bozriy, nuo 1030 
Wood street. Automobilio vai
ruotojas, 17 metų berniukas 
Arthur Anderson, buvo suim
tas teismui.

• Edward Chrapkiewicz, 21
metų metalo darbininkas, nuo 
2844 West 38th Street, žuvo 
yriė Archer ir Komensky, kai 
‘hit-and-run” \a'ruotdjas bu
za re jo automobilį nuo kelio ir 
is atsimušė į telegrafo s tūl
ių. Antras autbmobilio kelei
vis, Charles SauVČj 2854 West 
38th street, buvo sunkiai su
žeistas. . -

O Važiuodamas iš Chicagos 
i savo naujų gyvenimo vietų 
prie Green Bay, \Višconsine, su 
troku susikūlė ir žuvo 44 me
tų Frank Frisz. Nelaimė įvyko 
prie Sheboygano’, Wis.

• Už “girtų” 'Važiavimų au
tomobiliu 10 'd'ėh'ų kalėjime 
buvo nuteistas chicagiėtis Ed- 
ward Ritter, 315 West COth st. 
O 'George Gallup, kitas vairuo
tojas, gavo 30 dienų už pabėgi
mų iš nelaimės vietos.

Kviečia Aplankyti
Didžiulę Link-Belt
Kompanijų Chicagoj

Per ateinančias kelias sa
vaites Chicagos gyventojai tu
rės progos aplankyti vienų iš 
didžiausių Chicagos dirbtuvių 
ir pamatyti, kaip Link-Belt 
“Challenger” stokeriai yra su
dėti naudojantis masinio iš
dirbinio metodais. Čia atsilan
kiusieji matys tdos šimtus įvai
rių mašinų, kurios gamina sto- 
kerių dalis mažomis išlaido
mis... Matys stbkerių ištyrinė
jimo laboratorijų, kur nauji 
modeliai išmėginami... matys
sudėjimo departamentų, kur 
stokeriai yra sudėti... ir paro-į 
dymo salę, kur, įvairus Link- 
Belt stokeriai—visokio didu

202 
vy- 
ant 
va-

“Lenktynės 
Padangėse”

Plaukai stojosi ant
žiopsotojams vakar rytų se
kant lenktynes tarp policijos 
ir piktadario Century Build- 
ing dangoraižyj, adresu 
South State St. Lenktynės 
ko namo 16-tam aukšte ir 
stogo, ir užtruko apie dvi
landas. Bet galiau policistarįs 
pasisekė piktadarį suimti. Pa
sirodė, kad tai yra Edward 
Roelich. nuo 614 West Adams, 
neseniai atvykęs iš New Yor- 
ko. Jis buvo atsinešęs su sa
vim dėžutę įrankių duris ir 
seifus apiplėšinėti. ..........

mo ir visokių tipų —nuolatos 
stovi parodymui.

šįmet populiariausias Link- 
Belt stokeris yra save-šerintis 
(bin-fed) “Challenger” mode-1 
’is, kuris parsiduoda stebėti-' 
nai žema kaina-— $189.50 (be 
patalpinimo). Tai apie pusė 
kainos, kuria Lirik-Belf stoke
riai buvo pardavinėjami prieš 
tris metus, šie stokeriai praša
lina reikalingumą budėjimo 
prie krosnies ir rankomis ang
lių krovimą. Jie dabar įtalpi
nami į dabftr .esančias šildy
mo sistemas FHA sąlygomis— 
įmokėjus net tiktai $8.00.

Kas, interesuojasi automa
tiškais anglių . stokeriais, ap
lankykite Link-Belt kompani
ją, 17th St. ir Western Avė., 
arba šaukite Canal 2400.

• , (Skelb.)

DIDELIS 
NAUJIENŲ 

SIURPRIZAS 
CHICAGOJ 
SPALIO- 

OCTOBER6L 
LAUKE
MATYSIME:

Degančias Sienas 
—Griūnančius Na
mus — Susidurimus 
Ore--Vyrų Drąsą 

Pavojuj e-

GIRDĖSIME:

Apkurtinanti Užimą-- 
Ugnies Traškėjimą-- 

t

Moteriškių Klyksmą- 
Nepaprastą TriukšmąKALTININKAI:
Du Pasiutę Drąsuoliai ir jų 

8 Žmonių Kompanija
UŽTEKS! UŽTEKS KANKINIMO!

KAS IŠ TIKRO BUS?
..........

„...o.......... .

Žiūrėkite Rytoj v.




