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BOMBARDUOTAS LONDONO CENTRAS IR 
PRIEMIESČIAI

Anglai bombarduoja vokiečių sostinę

jėgų, nors 
labai dide-

rėkdamas

ChurchiiI kalbėdamas paria- sti kai kurie karo medžiagos 
mente pasakė, kad nė vokie- sandėliai bei apardyti uostai, 
čiai, nė anglai dar nevartojo Į Bombos nukrito į kelias gele- 
visų savo aviacijos 
kovos dažnai vyko 
lės.

Hitleris isteriškai
Berlyne tvirtino, kad jis su* že
me sulyginsiąs Anglijos mies
tus, jeigu anglai nesiliaus bom
barduoti naktį Vokietijos.

Kasdien kovoj dalyvaujančių 
orlaivių skaičius vis didėja ir 
vakar, matyt, jis pasiekė aukš
čiausią laipsnį. Patys vokiečiai 
skelbia, kad vien tiktai Londo
nui bombarduoti jie pasiuntė 
500 orlaivių. Tuo tarpu anglai 
tvirtina, kad Londone ir jo apy
linkėse buvo virš 1,000 Hitle
rio lėktuvų.

Londone paskelbtas aliarmo 
stovis tęsėsi beveik devynias 
valandas. Visą tą laiką vokie
čių ir anglų lakūnų kovos ėjo 
Londono padangėse.

Patys anglai pripažįsta, kad 
šį kartą vokiečiams pavyko pa
daryti dideli nuostoliai. Su
griauta labai didelė daugybė na
mų, išardyta fabrikų ir palie-

žinkelio stotis.
Vokiečiai mėtė gaisrą kelian

čias bombas ir durnai su liep
snomis matėsi keliuose Londo
no kvartaluose. Bombos patai
kė į kelias elektros stotis ir 
dalis miesto laikinai liko be 
šviesos.

Anglų lakūnai pasitiko vokie
čių eskadras Anglijos pakraš
čiuose. Kai kurie vokiečių or
laiviai buvo numušti. Kiti an
glų lėktuvai puolė vokiečius 
virš Londono. Ten ėjo nuolati
nės kovos. Daugelis krintančių 
orlaivių padarė miestui nuosto
lių. Orlaivis krisdamas dažniau- 
sai liepsnoja ir sukelia gaisrų.

Nežiūrint į nacių pastangas, 
anglų pasiryžimas nepalaužtas. 
Jie yra pasiryžę kovą tęsti. Jie 
ne vien gynasi, bet pačiame 
Berlyne išmetė bombų. Didoka 
anglų eskadra bombardavo na
cių sostinę ir padarė žymių 
nuostolių. Hitleris nedominuoja 
oro ir negali pradėti invazi
jos.

r) AOJIEN V-aCM E THittpnot.
WASHINGTON, D. C. — Policija vaiko demonstraciją, kuri susirinko mel

stis prie kapi tolio. Tai konskripcijos priešininkai.
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1
B

Laukiama kovų Anglai neatsilieka
Afrikoje

Gamelin, Daladier Apšaudė karaliaus
areštuoti

I
traukinį

VICHY, Francuzija, rūgs. 81 BUKAREŠTAS, Rumunija, 
d. — Pranešama, kad trys svar-. rug.s. 8 d. — Praeitą naktį di- 
biausieji karo kaltininkai vakar | delis būrys geležinės gvardijos 

narių apšaudė bėgančio f rumu
nų karaliaus traukinį, kai šis 
skubėjo į Jugoslaviją. Rumu
nijos fašistai norėjo sulaikyti 
traukinį ir nužudyti Magdą 
Lupescų, kuri, sako, važiavo 
kartu su karalium. Karalių iš
gelbėjo stoties viršininkas, ku
ris fašistams patvirtino, kad 
traukinys sustos stotyj, o pats 
pranešė ankstyvesnėms sto
tims, kad traukinys nesustotų, 
bet prašvilptų pro stotį. Fašis
tai, pamatę, kad traukinys ne
sustoja, pradėjo šaudyti į pra
važiuojantį traukinį. Sužeidė 
garvežio prižiūrėtoją ir kulko
mis išdaužė kelis traukinio lan
gus.

buvo areštuoti. Suimtas gen. 
Gamelin, kuris buvo vyriau
siuoju santarvininkų karo jėgų 
viršininku; areštuotas Daladier, 
kuris buvo ministeriu pirmi
ninku. Daladier paskelbė karą 
vokiečiams. Taip pat suimtas 
Reynaud, Daladier pasekėjas. 
Kalbos ėjo, kad minėti asme
nys senai buvo suimti, bet vi
sa tai neatatiko tikrenybę. Da
bar jie taip pat nesėdi kalėji
me, bet pilyje iš kurios jiems 
neleidžiama išvažiuoti. Daladier 
gyveno savo ūkyje Vauchise 

'kaime, pietų Francuzijoj, o Ga
melin buvo apsistojęs Limoges 
mieste.

Per kraują Į garbę
MASKVA, Rusija, rūgs. 8 d. 

— Oficialiai skelbiama, kad 
buvęs sovietų valstybės . gynė
jas Andrėj Višinskį paskirtas 
užsienių reikalų komisariato 
vicekomisaru. Višinskį pagar
sėjo 1938 metais, kai paruošė 
visą eilę bylų prieš senus bol
ševikų partijos lyderuis, kurie 
buvo sušaudyti. Jis sovietų tei
smui “įrodė”, kad komunistų 
partijos lyderiai buvo išdavi
kai, svetimų valstybių agentai 
ir reikalavo mirties bausmės.

Berlynas nemiega

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

Giedra.
Saulė teka 6:22 v. r., leid

žiasi 7:14 v. v.

— Anglai panaikino blokadą visoms francuzų kolonijoms, 
kurios atsisakė klausyti Petain vyriausybės ir prisidėjo prie 
gen. de Gaulle.

— Vietoj žuvusio Paraguajaus prezidento Estigarribia, lai
kinai jo pareigas eina karo ministeris generolas Morinigo.

— šeštadienį ir sekmadienį vokiečiai išmetė Londone 2 
milijonus svarų įvairiausios rųšies bombų.

— Vakar anglai smarkiai bombardavo- Calais, Boulogne, 
Ostende ir Dunkerke. Paskandino adugelį vokiškų baržų, pa
ruoštų invazijai. Be to, bombardavo Essen, Zweibrueken, Gel- 
senkirchen, Mannheim, Ehrang, Hamm ir daugelį vietų Olan
dijoj ir Belgijoj.

— Diktatorius nutarė konfiskuoti valstybės naudai visus 
pabėgusio karaliaus turtus paliktus Rumunijoj.

— Vokiečių karo vyriausybė uždėjo- Roueno miestui tris 
milijonus frankų pabaudos, nes nepavyko išaiškinti kas nu
žudė vieną vokiečių jurininką.

Goeringas koman 
duoja

VICHY, Francuzija, rūgs, 
d. — Petain vyriausybė pasky-' 
rė gen. Weygandą įgaliotu val
džios atstovu Afrikoje, duoda
ma jam labai dideles teises. 
Weygand dės pastangas nura
minti bręstantį sukilimą fran
cuzų kolonijose ir stengsis at
kariauti sukilusias ekvatorinės 
Afrikos kolonijas. Francuzai 
mano, kad netrukus Afrikoje 
prasidės labai didelės kovos 
tarp britų ir italų. Italai turi 
sutraukę dideles kariuomenės 
dalis. Praeitą savaitę britai su
stiprino savąsias, pasiųsdami 
keliasdešimt tūkstančių kariuo
menės ir didelį karo laivų kie
kį.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 8 d. — Berlyno gyvento
jai vakar norėjo apžiūrėti an
glų orlaivių padarytus nuosto
lius, bet policija aptvėrė bom
barduotus kvartalus ir neleido. 
Nukentėjo ne vien tiktai cen
triniai Berlyno kvartalai, bet ir 
dafb'ninkų apgyventieji. Už
muštųjų skaičius labhi didelis. 
Visi Berlyno daktarai ligoninė
se buvo priversti dirbti virš
valandžius, kad galėtų aptar
nauti visus nup bombardavimo 
nukentėjusius vokečius. Plates
nėse Berlyno gatvėse vokiečiai 
įtaisė priešlėktuvines patran
kas. Berlyno karo komandan- 
tas patarė gyventojams anks
čiau eiti gulti, kad jau butų 
Šiek tiek pramigę, įai anglai 
atskrenda. Jis priminė, kad
Heinlando gyventojai senai taip rumunai pradžioje atsisakė ati- 
elgiasi.

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
o sėjo 8 d. — Anglų orlaiviai, 

I .skraidydami labai nedidelėj 
aukštumoj, numetė gaisrą ke- 
lianeių ir labai stiprių bombų. kad bėg0 
Berlynan atskrido /kelios anglų 
orlaivių eskadrilės, kurios mėtė 
bombas viena po kitos. Bom
bos padegė kelias krautuves 
Unter den Linden alėjoj, su
griovė Weisensee savivaldybes 
namus. Sugriovė ir padegė kri
minalinio teismo rumus. Su
griautas vienas policijos cen
tras, radijaus fabrikas ir labai 
nukentėjęs Weddingo kvarta
las. Dega visi te;smo archyvai 
ir ugniagesiai nepajėgia gaisro 
sustabdyti. Kitos bombos 
griovė vieną Berlyno stotį.

Naciai bėga iš 
kalėjimo

BUENOS 
na, rūgs. 8 
vyriausybė

su-

AIRES, Argenti- 
d. — Argentinos 
šiandien pranešė, 
15 vokiečių juros 

j karininkų, kbrie buvo uždary
ti Martin Garcia saloje. Kar - 
ninkai pabėgo valtimi, o tai 
reiškia, kad kas nors jiems pa
dėjo iš laisvės. Pradžioje Ar
gentinos Vyriausybė karininkų 
kalėjime nelaikė. Tenkinosi vien 
koncentracijos stovykla. Bet 
kai naciai pradėjo bė?ti, tai 
karininkus uždarė kalėj iman. 
Vakar vokiečiai ir iš kalėjimo 
pabėgo. Vyriausybė susirūpinu
si penktos kolonos agentais, 
kurie organizavo pabėgimą.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 8 d. — Pranešama, kad 
maršalas Goeringas randasi oku- 
puotoj Francuzjoj iš kur jis 
pats asmeniškai komanduoia 
orlaivių puolimus prieš Angli
ją. Vakar pradėtas vokiečių 
puolimas tęsėsi visą dieną. Be
veik visos Londone esančios 
priešlėktuvinės patrankos buvo 
priverstos šaudyti, nes visus 
miesto kvartalus atlankė vokie
čiai. Vokiečiai užmušė daugiau 
negu 400 londoniečių ir sužei
dė 1,400. Vokiečiams padeda; 
Londoną bombarduoti italų lėk
tuvai. Goeringas pasakė kalbą 
per rad ją, tvirtindamas, kad 
vokiečiai dominuoja Londono 
padanges.

Didele diktatoriaus
valdžia

Karas ne šposai
ROMA, Italija, rūgs. 8 d. — 

Vakar susirinkę Mussolini mi- 
nisteriai nutarė įsteigti specia
lią organizaciją, kuri rūpinsis 
apsauga nuo orlaivių. Ji turės 
rūpintis slėpynes kasti, gyven
tojų saugumą daboti ir pavo
jaus metu visus laiku perspėti. 
Pasirodo, kad italai ligi šiam 
metui karui visai buvo nepasi
ruošę. Atskridę anglų lakūnai 
italus užklumpa be jokios ap
saugos, gyventojai neturi kur 
pasislėpti, nežino kas daryti. 
Mussolini manė, kad karas tę
sis "neilgai. Jis jokiu budu ne
tikėjo, kad britų orlaiviai kiek
vieną naktį pradės lankyti jo 
miestus. Dabar jis susirūpi
nęs.

Karolis Šveicarijoj
BERNAS, Šveicarija, rūgs. 8 

d. — Buvęs rumunų karalius 
Karolis atvažiavo į Šveicariją. 
Su juo kartu atvyko ir Magda 
Lupescu. Šveicarijon įvažiavo 

‘per italų-šveicarų sieną. Karolį 
i atlydėjo 29 artimiausieji jo ben- 
i dradarbiai.

Žuvo Paraguajaus 
prezidentas

ASUNCION, Paraguajus, rug
sėjo 8 d. — Paraguajaus pre
zidentas gen. Estigarribia žu
vo orlaivio katastrofoje. Kartu 
su juo užsimušė jo žmona ir 
lakūnas. Prezidentas skrido Į 
provinciją, kur norėjo praleisti 
šventadienį. Estigarribia pasi
žymėjo dideliais strateginiais 
gabumais. Bolivijos karo metu 
jis laimėjo Pitiantuta ir Bo- 
queron mušiu,s, suėmė dvi prie
šo kariuomenės divizijas ir 
skaitėsi Čako karo didvyrium. 
Jis buvo priverstas bėgti 
sienin, bet vėliau padarė 
versmą, priėjo valdžią ir 
išrinktas prezidentu.

uz- 
per- 
tapo

Dobrudžė bulgarams
SOFIJA, Bulgarija, rūgs. 8 

Pranešama, kad vakar 
buvo pasirašytas suta- 
sulig kuriuo pietų Do- 
pereina Bulgarijai. Pro-

Ispanija eis su
Hitleriu

Karo bazės visiems
amerikiečiams

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
8 d. — Vakar Ispanijos dikta
torius pasakė dvi kalbas, ku
riose pabrėžė, kad Ispanija ei
sianti su diktatorinėmis Euro
pos valstybėmis. Franko, pri
imdamas naują Italijos amba
sadorių pabrėžė, kad Ispanija 
yra pasiryžusi padėti Mussoli- 
ni, kada t’ktai jis norės. Atsa
kydamas į vokiečių pasiuntinio 
kalbą, kai šis jam prisegė Hit
lerio duotą ordeną, pasakė, kad 
fašistinė Ispanija neužmiršta 
Hitlerio paramos karo metu ir 
yra pasiryžusi žygiuoti kartu 
su Vokietija.

WASHINGTONAS, D. C. — 
Sekretorius Hull pranešė, kac 
Amerikos įgytomis bazėmis bri
tų imperijos kolonijose galės 
naudotis visos centralinės ir 
pietų Amerikos valstybės, ku
rios norės gintis nuo pr’ešo. 
Užsienių reikalų ministerija jau 
oficialiai pranešė apie šių ba
zių įgyjimą suinteresuotoms 
valstybėms. Suvienytos Valsty
bės nori ‘ glaudžiau bendradar
biauti .su Amerikos valstybėmis 
ir, pildydamos Havanos konfe
rencijos nutarimus, pasiūlė ben
drą apsaugą įgytose bazėse.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 8 d. — Naujas Rumuni
jos diktatorius gen. Antonescu 
pasakė kalbą per rad ją, ku
rioje išdėstė kodėl jis priver-(___  ___  __
tė Karolį atsistatyti. Rumuni-.tai, kurie pasisiūlė padaryti vi
ją ištikusios nelaimės, sulig dik-Į sus reikalingus patarnavimus, 
totorium, įvyko grynai dėl ka-j Karolis laikinai apsistojo Luga- 
raliaus kaltės. Diktatorius pa
skelbė, kad jis pasiėmęs valdy
ti keturias ministerijas: karo, 
ginklų pramonės, juros ir vi
daus reikalu. Turėdamas šias 
ministerijas jis yra absoliučiu 
Rumunijos valdytoju. Ministe- 
rių kabinetas dar galutinai ne
sudarytas ir pareigas eina kai 
kurie buvusios valdžios minis- 
teriai.

Šveicarijoj buvusį karalių pa
siliko rumunų konsulato agen-

no mieste. Karoliaus traukiny] 
buvo žymes 30 kulkų, kurios 
buvo paleistos į jį Timiosarą 
miestelyj.

Kinai žada kariauti

Gėda francuzams

naudotis ge- 
turi sutrau- 
kariuomen<“s 
kurią mano

Hitlerio priešams 
atėmė turtus
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Neramumai Inko 
kinijoj

diktatorius sutinka

d. — 
Sofijoj 
rimas, 
brudžė
vincijos okupacija prasidės šio 
mėnesio 14 dieną. Naujas Ru
munijos 
perleisti šią teritoriją. Dabar
bus atstatyta sena rumunų- 
bulgarų sfcena, kuri buvo 1912 
metais. Bulgarija gauna Silis- 
tra ir Balcic miestus, kuriuos)

VICHY, Francuzija, rūgs, 
d. — Petain vyriausybės teisin
gumo min’sterija oficialiai pa
skelbė, kad be jos leidimo iš 
Francuzijos išvažiavusiems pi
liečiams atimami turtai. Kon
fiskuoti visi turtai keliems de- 
šniems francuzų žurnalistams, 
kurie buvo dideliais Hitlerio 
priešais. Atimta turtai laikraš
tininke! Tabuois, Henri de Ke- 
rillis, Pertinąx, Cot ir kitiems. 
,Ta pačia proga atimti tartai 
ir visiems turtingiems Roths- 
childams.

VICHY, Francuzija, rūgs. 8 
d. — Pranešama, kad maršalo 
Petain vyriausybė vakar atida
vė naciui agentams Heršeli Gryn- 
španą. Grynšpanas, keršydamas 
už nacių persekiojimus daro
mus prieš jo šeimyną vien tik
tai todėl, kad jie buvo žydai, 
1938 metais Paryžiuje nušovė 
v.’eną nacių agentą. Visoje 
Francuzijoj jam buvo reiškia
mos simpatijos, nes jis buvo 
vieninteliu žydu, kuris drįso pa
kelti prieš nacius ranką. Gryn
španas prašė francuzų vyriau
sybės leisti eiti į pirmąsias 
fronto l’nijas ir kovoti prieš 
vokiečius. Francuzai visą laiką

ŠANCHAJUS, Kinija, rūgs. 
8 d. — Gauta žinių, kad pr’e 
francuzų Indokinijos sienų įvy
ko keli susirėmimai. Francuzai 
tvirtina, kad kiniečiai perėjo 
sieną ir įsiveržė francuzų kolo- 
nijosna. Užmuštas vienas fran
cuzų kareivis ir du smarkiai 
sužeisti. Francuzai paskubomis 
gabena savo karo jėgas prie 
kinų sienos ir rengiasi išstum
ti įsiveržusius kiniečių karius, 
kurie perėjo sieną. Francuzai jį laikė kalėjime, o dabar per- 
dės visas pastangas, kad kinie-įdavė nacių agentams, kurie jį 
čiai apleistų jų kolonijų terito- išsivežė į Vokietiją. Ten jį kan- 
rija.

CHUNGKING, Kinija, rūgs. 
8 d. — Kinijos vyriausybė per
spėjo francuzus, kad ji užim
siant] Indokiniją, jeigu francu
zai leis japonams 
ležinkeliais. Kinai 
kę 200,000 savo 
Yunan provincijoj,
pasiųsti Indok nijon. Teko su
žinoti, kad francuzai vis dėlto 
japonų kareiviams leido važiuo
ti per francuzų kolonijas, tai 
kinai ir pradeda pasipriešini
mą. Japonai važiuoja kariauti 
prieš kiniečius, tuo tarpu ki
nai stengiasi užimti strategines 
pozicijas toliau nuo savo sienų.

NUO RUGSĖJO
SEPTINTOS

Naujienų Raštinė 
bus atidaryta kasdien uno 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak.

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

“NAUJIENŲ” ADM.
•kins ir vėliau nužudys.duoti.
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ISPANU LAISVES KOVA DR. STRIKOL’IS
K. JARUSZ Gydytojas ir Chirurgas

III MARTIN GUDELLĮgĮ■ T'

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVV1FE 
6630 S. VVestem av

Telefonas: 
HEMLOCK H252 

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.

(Tęsinys)
Užsienio kapitalo įtaka.

4

Nekalbant jau vien apie psi
chologinį momentą, kuris labai 
svarbus socialinėse kovose — ir 
anglų turtingieji sluoksniai ta
tai geriau negu kas kitas žino 
— didelį vaidmenį suvaidino ir 
ekonomiškieji sumetimai. Ligi 
karo pradžios Ispanija buvo ge
riausia dirva užsienio kapitu
la ms. Turtingos įvairių metalų

tinklas ir įvairios rųšies pramo
nė buvo anglų, prancūzų, bel
gų, amerikėnų ir kt. piniguo
čių išnaudojami.

Rio Tinto kasyklos, kur ang
lai turi daugiausia akcijų, pa
teko sukilėlių užimton 
Kasyklos •z

anglams užtikrindamos tą pa
tį pelną, kurį jie ir

zonon.
ir toliau tebedirbo,

anksčiau

niškoj zonoj esančios akcijos 
nedavė tokių garantijų, kaip 
sukilėliai. Be to, anglai žinojo, 
kad laimėjus respublikai darbi
ninkų sluoksniai smarkiai veiks 
visuomenės gyvenimą, ir užsie
nių kapitalistai neturės tų pa
čių pasipelnymo sąlygų. Dar

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Sfr&t 

Tel. Yards 2151

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruoto)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chieago. 111.

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK LUMP BAND ..........

COPR. NSEOLSCAAfT ftVlCE, INC.

APPLIOUE TOWELS PATTERN 2527
2527 — Išsiuvinėti “Appliąue“ abrusai.

59.50

ADVOKATAI

....o, 2527

I Vardas ir pavardė

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
Į 1739 So. Halsted SU, Chieago, Hl.
I Čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį NoU

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 Brunswick 0597

geriausių
57.65

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde Park 3395

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 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

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

Miestas ir valstija

karaliui ir tebevaldant respu
blikonams užsieniečių firmos 
turėjo sunkumų su darbinin
kais. Vietomis patys darbinin
kai atsisakydavo leistis į pože
mius ir kitiems uždrausdavo tai 
daryti. Užsieniečiai turėjo po
pieriuj rašytas, pačių ispaniškų 
kapitalistų parduotas teises į 
žemės gilumoj esančius lobius, 
bet jeigu Ispanijos darbininkas 
atsisakydavo tą lobį iškelti, na 
tai jokios prasmes neturėjo tei
sė į turtą, nežiūrint, kad už jį 
buvo ir brangiai užmokėta.

Užsieniai bijo neramumų pas
save.

Šių sumetimų vedini tiktieji 
Anglijos ir Prancūzijos valdo
vai butų pageidavę antifašisti
nę Ispaniją likviduoti per dvi 
savaites, bet jiems buvo nepa
togu tai daryti. Jie juk buvo 
pripažinę respublikonišką val
džią, pas juos turėjo akredituo
tus savo ministerius, o respubli
koniška vyriausybė, kokia ji 
ten bebūtų, buvo antifašistų pu
sėj. Toks žingsnis jų pačių 
kraštuose butų iššaukęs didelį 
pasipiktinimą, ko gero ir prie 
neramumų butų privedęs. Nei 
prancūzai, nei anglai nenorėjo 
savame krašte neramumų.

Kaip gimė “No intervention 
komitetas.

Dar prieš sukilimo išsiverži
mą tarp ispanų, prancūzų ir 
anglų vyriausybių buvo pasira
šyta sutartis, kuri sakė, kati 
kiekviena jų parduosim) Ii gin
klus legaliai vyriausybei, jeigu 
kartais kiltų jų krašte sukili
mas ir kiekviena pasižadėjo ne
pripažinti sukilėlių. Sukilėlių 
laivus vieni ir kiti pasižadėjo 
laikyti piratų laivais. Kad ne
privalėtų pildyti šios sutarties 
nuostato, anglų diplomatija, 
per svetimas lupas, pasiūlė su
daryti Nesikišimo komitetą, ku
rio tikslas busiąs daboti, kad 
niekas nė vienai bekovojaučios

parduoti. Idėja atrodė ne bloga, 
na ir tuo juos atpalaidavo nuo 
pareigos legaliai ispanų respu
blikoniškai vyriausybei parduo
ti visus tuos ginklus, kurie jai 
bus reikalingi.

Prancūzai atsisako parduoti 
ginklus.

Porą mėnesių prieš suki imą 
ispanų vyriausybė buvo užpir
kusi didelę moderniškų ginklų 
partiją Prancūzijoj. Buvo taip 
pat nupirktas didelis moderniš
kų orlaivių kiekis. Pinigai bu
vo prieš patį sukilimą sumokė
ti. Bet kai ispanai pareikalavo 
perduoti jau nupirktus ginklus 
ir orlaivius, prancūzų diploma
tija atsakė, jog ji negalinti to 
padaryti, nes jai neleidžiąs Ne
sikišimo komiteto nutarimas. 
Tokiu budu vakarų Europos de-

vo padėti demokratiškai Ispanų 
respublikai, atsisakė jai įle.kti 
net ir tuos ginklų kiekius, ku
riuos buvo legaliai dar prieš 
sukilimą nupirkusi.

Vokiečių ir italų intervencija.

Apie vokiečių ir italų nesiki
šimą nė kalbos negalėjo būti. 
Vokiečiai sukilėliams net ir su
kilimą organizuoti padėjo, o 
kai pamatė, jog sukilėliai pra
kišo, tuoj jiems atėjo pagalbom 
Trecią sukilimo dieną didžiuliai 
vokiečių Junkersai be sustoji
mo vežė maurus į pusiasalį. 
Liepos mėnesio pabaigoj vienas 
vokiečių lėktuvas‘nukrito Pran
cūzijoj, rugpiučio pirmomis die
nomis kitas nukrito prie Madri
do. Ir vieno ir antro lakūnai 
tvirtino, jog jie gavę įsakymą 
skristi į Sevilijos aerodromą.

jos eskadrile, susidedanti iš 5 
bombanešių, beskrisdama į is
panų Maroką, pritruko benzi
nus ir privalėjo nusileisti pran
cūzų kolonijose. Lakūnai pa
klausti atsake, jog jie nežiną 
kur ir kuriam tikslui skrendu. 
.Jiems buvo liepta nusileisti Ge
nioj. Tuo tarpu italų diplomati
ja aiškinosi, kad jos karo lėk
tuvai vyko Italijos piliečių par
sivežti, kurie dėl pilietinio ka
ro yra patekę pavojum Tikru
moj gi italų boipbanešią^ sku
bėjo sukilimą prakišųsiems ka
rininkams pagelbon.
Demokratai leidžia fašistams 

begėdiškai meluoti.
Nesikišimo ■ komitetai! buvo 

pakviesti vokiečių ir italų atsto
vai. Kiekviename Londone vy
kusiame posedyj Grandį su Ri
bentropu įrodinėjo, jog nei vo
kiečiai nei italai nęturi jokių 
karo jogų Ispanijoj, jie sukilė
liams visai nepadedą, ir reika
laują, kad ir kiti taip stropiai 
pildytų Nesikišimo nutarimus. 
Tuo netikėjo ispanai, tatai ži
nojo prancūzai ir angiai, bet 
niekas jiems kelio visai nepa
stojo.
Po karo fašistai prisipažįsta.
Tiktai 1939 m. birželio me

nesį italai ir vokiečiai aiškiai 
pasisakė, kad jie turėjo savo 
kariuomenes dalis sukilėlių pu
sėj. Italai oficialiai pripažino 
80,000 vyrų. Vokiečiai 18,009, 
jų tarpe 12,000 tūkstančių la
kūnų ir mechanikų.'Pagal ofi
cialios italų spaudos duomenis 
Ispanijoj jie turėję 30,000 kri
tusių. Vokiečiai kritusiųjų skai
čiaus nepaskelbė. Apie vokie
čius, mirusius kare, galima tik
tai spręsti iš mirties skelbimų 
oficialiuose nacių laikraščiuose. 
Kritusioms lakūnams pažymė-

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Celotex Plasterboard pėda 2c 
1x6 Lentos .Z...... . pėda l^c
1x4 Grindims Lentos pėda 194c 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10c 
2x4 ............................ pėda Itžc
Wallboard—sheet nuo 4x6 iki

4x10 ............................  pėda 2c
Albert Special Maleva gal. $1.25 

Apskaitliavimas DYKAI— 
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO. 

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFayette’ 2101

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

vai. dienos.

davo, jog kritę* kovos lauke ir 
eidami pareigas. Su nieku juk 
vokiečiai karo nevedė ir vien’n- 
tėliš kovos laukas buvo Ispani
ja.

Admirolas Rederis, birželio 5 
d. Doeberitze sveikindamas par- 
vykusius lakūnus, pabrėžė, kad 
povandeniniai vokiečių laivai ir 
gi yra daug prisidėję prie Fran
ko laimėjimo, bet jų darbų vie
šai jis dar nenorįs minėti, Ga
lėjo pasakyti, nes ispanai vls- 
tlek žino. Ž.no, lies sukilėliui 
-neturėjo jokio povandeninio 
laivo, taip vadinamieji Franko 
laivai kelis kartus buvo įvažia
vę į Kartageną ir ten paleido 
torpedas į respublikonų laivy
ną. Leido torpedas ir Vaskoni- 
jos įlankoj. 
I ■

Anglų konservatoriai patenkinti 
intervencija.

Sovietų Rusija padeda anglų 
konservatoriams.

Prie Nesikišimo politikos pri
sidėjo ir S.S.S.R. diplomatija. 
Nežiūrint to, kad ji žinojo, jog 
tas komitetas turėjo tikslą už- 
troškinli respublikonišką Ispa
niją, ji posėdžiavo už bendro 
stalo. Jos diplomatų kalbos bu
vo daug palankesnės ispanams, 
negu kitų kraštų diplomatų, bet 
galutinam rezultate nei pati 
SSSR nepildė nei privertė ki
tus pildyti Nesikišimo komite
to nutarimų. Ji žinojo, kad ita
lai ir vokiečiai padeda visokia- 
ropa karo medžiaga sukilė
liams, bet nemokėjo priversti 
kitus komiteto narius tatai už
drausti. Jeigu Nesikišimo Ko
mitetas tikrai butų vedęs nesi
kišimo politiką tikra to žodžio 
prasme, fašistai Ispanijoj, tegu 
ir beginklėj, butų buvę likvi
duoti per dvi savaites.
Sovietų santykiai su Ispanija.

SSSR senai troško užmegsti 
diplomatinius ryšius su Ispani
ja, bet niekad jiems tai nepa
vykdavo. Bandė tatai padaryti 
prie monarchijos,, bandė prie 
respublikos, bet tikri diploma
tiniai santykiai užsimezgė tiktai 
fašistams pradėjus sukilimą.

(Bus daugiau)

Vokiečiai ir italai Stengėsi pa
dėti sukilėliams, nes norėjo į- 
sistiprinti Iberijos pusiasalyj. 
Jiems tai reikalinga kai ku
rioms žaliavoms įsigyti ir užti
krinti pozicijas ateinančio karo 
metu. Chamberlain vyriausybe 
žinojo vokiečių tikslus ir tatai 
jų nei kiek nejaudino. Nejaudi
no ir nejaudins, nes pagaliau 
visa vokiečių veikla priklausė 
nuo anglų City esančio aukso. 
Anglijos konservatoriai manė, 
kad anksčiau ar vėliau vokie
čiai kreipsis į anglus paskolos, 
na o tada jie galės statyti ir 
sąlygas. Anglams buvo svarbu, 
kad butų jėgos, kurios kiek ga
lima greičiau nuslopintų naujai 
pasireiškusį darbininkijos judė
jimą, visa kita, jų manymu, sa
vaime grįš į senas vėžes.

UŽEIKITE PAS
PETE YOUNG

Narys: 271 Am. Legion Post., 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

SCHLITZ ALUS 
82nd ir Kean Avenue 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

Klausykite Įnašų radi* programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt

ėti POVILU IALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DlDftIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE 
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse Į

Laidotuvių Direktoriai

AKIį SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

 Draugijos Nariai________
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

nuo

Ofiso Tel. Virginia 0036
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL

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

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.JVINCENNES 5272_
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

f

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Wcst 63rd Street 
valandos;

vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

nuoOfiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

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

8

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

t

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinotnas 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 SL, netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

VYTAUTAS TARUTIS 
—ADVOKATAS— 

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014
Stele 7572

3149 SO. HALSTED ST.
Victory 2679
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Pittshurgh’o Naujienos
KAIP PITTSBURGHO ORGANIZUOTI DAR

BININKAI MINĖJO DARBO DIENĄ
Iškilminga Eisena —C. L O. Mitingai.— 

Lyderių Kalbos.
PITTSBURGH, Pa. — šiais 

metais Pittsburgho organizuoti 
darbininkai, tur būt, iškilmin
giau minėjo Darbo Dieną, ne
gu praeity.

Šiais metais Darbo Diena, 
tur būt, daugiausia pasižymė
jo darbininkų padarais ir tik
rai įspūdingomis ir gražiomis 
eisenomis. Truko daugiau kaip 
2 valandos ir pusę stovint vie
noje vietoje, kol praėjo visas 
paradas. Sakoma, kad dalyva
vo daugiau kaip 25,000 orga
nizuotų darbinipkų. Pittsbur
gho mieste eisenose dalyvavo 
tik Amerikos Darbo Federaci
jos unijų nariai. Didžiausią ir 
įspūdingiausią parado dalį su
darė Transporto įmonių darbi
ninkai, tai yra Teamsterių Uni
jos nariai.

Taip pat buvo daugybė viso
kių gražių “flotų” ir su viso
kiais užrašais. Vienas užrašas 
tikrai visų atydą akreipė. Turė
jo tam tikros reikšmės bent da
bartiniu laiku, kada Europoje 
verda pasaulinis karas. Tai bu
vo užrašas: ‘‘Glad We Are 
Aincricans” — “Džiaugiamės, 
Kad Esame Amerikonai”.

Dauguma unijistų vyrų ir 
moterų, dalyvaujančių parade, 
turėjo prezidento Boosevelto 
guzikus prisisegę — kas reiš
kia, kad unijistai yra pasiruo
šę rinkimų dienoje 1 savo bal
sus atiduoti Rooseveltui.
Kokios industrijos darbininkai 

išrodo sveikiausi?
Stebint eiseną teko matyti 

įvairių industrijų ir įmonių) 
darbininkus didelėmis grupė
mis ir galima buvo daryti sa
votiškas išvadas, kokios indust
rijos ir įmonės darbininkai yra 
sveikiausi, bent iš veidų išraiš
kų. Mano, kaipo stebėtojo, nuo
monė, tai pieninių darbininkai, 
tiek vyrai, tiek moterys, iš vei
dų išrodė sveikiausi, o alaus 
bravorų darbininkai išrodė blo
giausiai sveikatos atžvilgiu. 
Nors bravorų darbininkų tarpe 
matėsi daug storų vyrų, bet 
jų storumas visai nereiškia jų 
sveikatingumą, nes daugumoje 
bravorų darbininkų veidai bu
vo išbalę ir jie buvo panašus į 
ligonis.

Kiek yra žinoma, tai tiek 
pieninių darbininkų, tiek bra
vorų darbininkų darbo sąlygos 
maž-daug vienokios, tik skirtu
mas yra tame, kad pieninių 
darbininkai išgeria daugiau pie
no, o alaus darbininkai dau
giau alaus, ir tas dviejų skir
tingų gėrimų gėrimas atsispin
di jų veiduose.

Skalbyklų darbininkai, tiek 
vyrai, tiek moterys, daly vau-1 
darni parade pasižymėjo ne tik 
gražiomis savo uniformomis, 
bet ir švarumu savo drabužiu 
— tur būt tikslu paskatinti 
publiką naudotis skalbyklomis.
Angliakasiai ir C. I. O. darbi

ninkai atskirai minėjo 
Darbo Dieną

Organizuoti angliakasiai ir 
C. I. O. unijų darbininkai neda
lyvavo paraduose, bet turėjo 
keletą didelių masinių mitingų 
surengę Pittsburgho apylinkės 
miesteliuose. Iškilmės buvo su 
prakalbomis. Kalbėtojais buvo 
angliakasių unijos Pittsburgho 
distrikto viršininkai.
Greeno ir Lewis kalbos pasaky

tos per radio

Teko girdėti ir Amerikos or
ganizuotų darbininkų vadų kal
bas per radio. Amerikos Dar

bo Federacijos prezidentas 
Wm. Green kalbėjo iš Denver, 
Colo., o John L. Lewis iš Wa- 
shington, D. C. Reikia pasaky
ti, kad Greenas geresnę kalbą 
pasakė negu Lewis.

i

Greenas kalbėjo drąsiai ir at-- 
virai, pasmerkdamas visus dik
tatorius ir įvardindamas Stali
ną, Hitlerį ir Mussolinį, perspė
damas darbininkus saugotis ko-į 
munistų, nacių ir fašistų, ir 
kad darbininkai turi kovoti už 
demokratiją. O Lcwiso kalba 
buvo tai tikrai trejos devyns- 
rios ir jis nei puse žodžiu ne
prisiminė nei apie komunistus, 
nei apie fašistus. Nebus nieko 
naujo, jei komunaciai užgirs 
Lewis kalbą, kaipo tikrai “dar-, 
bininkišką”. —S. Bakanas.

Lietuvos Laivai 
Negrįžta į 
Lietuvą
Vienas internuotas Brazilijoj, 

antras Newarke, N. J.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Čia atvaizduojamas 1941 metų Plymou n Special Deluxe 4-Durų Sedanas. Nauji 
Plymouthai turi daug naujų pagerinimų, jų tarpe ir naujas “Safety-Rim” tekinių sti
lius. Tas pagerinimas sumažina pavojų gavus “blowout”. Tokiame atsitikime naujas 
tekinių lankas neleidžia padangai nusivilkti nuo tekinio.

proporcijoj. Paskui seka nelai
mingi atsitikimai su automobi
liais, kur yra žuvę trafiko ne
laimėse iš 100,000 gyventojų — 
52.9. Penktoje vietoje stovi 
džiova — mirė 38.7 iš kas šim
to tūkstančių gyventojų. O nuo 
alkoholizmo tiesioginiai mirė 
tik 2.4 iš 100,000.

Reiškia, dėl svaiginančių gė
rimų nėra ko nugąstauti — 
mažai kas miršta tleisoginiai, 
bet kiek svaiginanti gėrimai 
netiesioginiai pakenkia žmonių 
sveikatai, tai jau kitas klausi
mas. —Rep.

NUOTRUPOS
SENO NEGRO MALDA.

KOMUNISTAI SKAUDŽIAI BAUDŽIAMI UŽ Penn. Valstijoj Dau 
APGAVINGA PARAŠU IŠGAVIMA SAVO

‘ PETICIJOMS
Kiek laiko atgal teko skaity

ti “Laisvėje”, kad Rokas Miza- 
ra buvo labai susirūpinęs Lie
tuvos laivo likimu, kuris, su
lig Mizaros žiniomis, buvo Bos
tono prieplaukoje. Mizara kvie
tė Amerikos lietuvius susirū
pinti to laivo likimu, kad jisai 
netektų smetonininkams, kurie 
buk gali laivą parduoti ir tuos 
pinigus panaudoti prieš komu
nistus.

Tačiau už keletos dienų teko 
pastebėti Pittsburgho dienraš
čiuose, kad Lietuvos vieną lai
vą, kuris vadinosi “Kultvairas”, 
užgriebė Brazilijos valdžia ir 
laivo kapitonas Martynas Osis 
sakėsi, kad jis buvo gavęs ra
diogramą iš Rusijos valdžios 
plaukti į Rusijos portą Mar- 
munską. Bet Brazilijos val
džiai sulaikius jo laivą, kapito
nas pareiškė baimę, kad jam 
negalint grįžti, jo žmona, liku
si po rusais, galinti būti nužu
dyta už jo prasikaltimą prieš 
bolševikų patvarkymą.

Skaitydamas viršminėtą pra
nešimą laikraščiuose maniau, 
kad apie tą patį laivą kalbėjo 
ir komisaras Mizara. Tik darės 
neaiškus, kaip per tą keletą die
nų tas Lietuvos laivas galėjo 
pasiekti tolimą Braziliją.

“Laivas “Denny”
Bet užpereitą savaitę, atosto

gaujant Atlantiko vandenyno 
pakraščiuose, N. J. valstijoj, 
teko pastebėti Newarko laik
raščiuose trumpą pranešimą, 
kad Lietuvos laivas “Denny” 
buvo internuotas Newarko prie
plaukoje, kartu su italų laivu 
visam karo metui. Taip pat bu
vo rašoma, kad tas lietuvių 
laivas yra atplaukęs iš Bosto
no. Tada tai tikrai dasiprotė- 
jau, kad Mizara tikrai žinojo 
ką jisai šneka ir, matomai, 
Amerikos lietuviški penktajco- 

I jai seka ne tik lietuvių judėji
mą, bet ir Lietuvos laivai ju
rose negali pasislėpti nuo ji, 
budrių ąkių. Viskas, tur būt, 
yra raportuojama tenai kur rei
kia — Stalino žvalgybai.

Tik visa bėda tiems ščyriem- 
Isiems Stalino pavaldiniams, kac 
Amerikos valdžia nepripažįsta 
Lietuvos užgrobimo, tai ne tik 
Amerikos lietuviai, bet ir Lie
tuvos laivąi neklauso nei Miza
ros, nei Bimbos kamandos.

S. Bakanas.

Gavo 10 Metų Kalėjimo West Virginijoj
Jau buvo rašyta, kad Pitts- 

burghe 43 komunistai yra ap
kaltinti apgavingu parašų iš
gavimu savo peticijoms, ir da
bar laukia teismo. Bet, pasiro
do, kad toks komunistų kalti
nimas yra ne vien Alleglusjy 
cauntėje, bet ir kitur, ir vis už 
;uos pačius prasikaltimus — 
apgavingą parašų išgavimą sa
vo kandidatų peticijoms. Ir tat 
ne tik Penn., valstijoj, bet ir 
W. Va. Kiek laiko atgal teko 
skaityti laikraščiuose, kad 
Charleston, W. Va., teisinas nu
baudė vieną komunistą parašų 
rinkėją net 10 metų kalėjimo. 
Tai tikrai negirdėta bausmė už 
tokios rųšies parsižengimą.

Teko girdėti, kad Osage, W. 
Va., ir viena lietuvė, M. Kati
lienė, po $10,000 kaucijos lan
da teismo už tuos parašus. Nė
ra abejonės, jei jai nepavyks 
su advokatų pagalba išsisukti, 
tai ir jai

specialiai
munistus.

gręsia didelė bausmė 
Va. valstijos žiaurių 
kurie, tur būt, 
vartojami prieš

yra
ko

Žinoma, jei normaliais lai
kais komunistai už tokius pra-

lei. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Paryžiaus laikraščiai nese
niai atspausdino seno negro

misio- 
malda

Dėkoju

nėj Afrikoj būdamas 
nierius Krušemas. ši 
skamba šitaip:

—Viešpatie Dieve!
tau už tai, kad aš pažinau Ta
ve. Padaryk taip, kad tai man 
butų naudinga, bet ne žalinga.

i Sunaikink 
žmones.

visus baltuosius

Sunaikink 
j kurių kailiai 
vertės.

laukinius 
ir kaulai

gyvates,

žvėris, 
neturi

giausiai Žmonių Mir
šta Širdies Ligomis

kol visų 14-kos byla pasibaigs, 
tai užtruks labai' daug laiko ir 
komunistų partijai padarys 
daug lėšų. Iš teisiamų trys jau: 
yra atrasti kalti. Teismas truko 
apie savaitę laikp ir jei tokiu 
tempu visa rbyla eis, tai truks 
daugiau kaip menesį laiko. Tei
smo kaltais atrasti komunistai 
apeliuoja į aukštesnį teismą, o 
teisėjas iš jų reikalauja po 
$10,000 kaucijos, Negalėdami 
gauti tokios didelės sumos pi
nigų, turi eiti į kalėjimą. Kal
tais yra atrasti: Fred Lilja ir 
Steve Gaspich iš Monessen, Pa., 
ir David Millcr iš Jeannette, 
Pa. Kaltinamųjų suole sėdį ir 
laukią teismo yra daugiausiai 
Ncw Kensington, Pa., gyvento
jai, bet iš pavardžių spren
džiant, tai nesimato nė vieno 
lietuvio. —S. B.

Slovakų Katalikų 
Susivienijimo 50 Me

tų Jubiliejinis 
Seimas

baudžiami, tai darbininkų uni
jose ir bendrai pažangus žmo
nės visur keltų protestus prieš 
tokius šališkus teismų sprendi
mus. Bet dabar, po Hitlerio su 
Stalinu pasibučiavimo, komu
nistai yra skaitomi nacių talki
ninkais ir komunistams, taip 
kaip .ir Hitlerio naciams, ma
žai kas turi kokio pasigailėji
mo, nors jie bando lošti kan
kinių rolę.

Kitas dalykas, tai ir šios ša
lies komunistų vadas Broude- 
ris ne kokį patarnavimą savo 
sekėjams suteikė, pats prisipa
žindamas, kad jisai vartojo fal
sifikuotus pasportus keliauda
mas į Rusiją. Teismai ir visi 
piliečiai žiuri į komunistus 
kaip į paprastus politiškus suk
čius.

Tai dar neviskas. Šiomis die
nomis Westinoreland kauntėi 
“sostinėj” Greensburg, Pa., pra
sidėjo 14 komunistų byla ir vis 
dėl to paties apgavingo parašų 
išgavimo. Teisia ne visus vienu 
kartu, bet po vieną atskirai ir

Pradedant 1 diena rugsėjo 
William Penn viešbuty j vyko 
slovakų katalikų susivienijimo 
jubiliejinis seimas, kuriame da
lyvavo apie 400 delegatų 
įvairių Jungtinių Valstijų 
Kanados dalių, tame tarpe, 
noma, daug ir kunigų.

Iš finansų komiteto raportų 
pasirodo, kad slovakų susivie
nijimas turi 94,000 narių ir 
turto $10,956,796.93.

Reiškia, slovakai turi daug 
didesnę ir turtingesnę organi
zaciją, negu lietuviai. Jų orga
nizacija yra jaunesnė, negu 
musų SLA. Pažymėtinas fak
tas, kad į>rieš 50 metų šioje 
šalyje ne tik lietuviai kūrė sa
vo nacionales organizacijas, 
bet ir kitos tautos, gal būt, tik 
išimtis yra su vokiečiais, kurie 
pradėjo organizuotis šioje ša
lyje daug anksčiau, negu lietu
viai ir slavai.

Bet vistiek stebėtinas faktas, 
kad vokiečių senos organizaci
jos pirmiau pradėjo ir nykti 
negu lietuvių ir slavų.

]S

ir

Garsinkitės “N-nose’

Sunaikink
= mėsa nevalgoma.

Palik viską, kas juodiems 
"i žmonėms atneša gera ir malo- 
-' nu.

Antrą vietą užima vėžio ligo

Padaryk tai]), kad saulė 
lietus sutartinai veiktų.

Apsaugok mano žmoną 
vaikus- Atsiųsk man mirtį

ir

ir
be

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 

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

MOKTI Stodios— tiesiogiai 
Šutau pink it 40% 
Išdirbėjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. S. A. 
įkūrėjai 

“MONTIGRAPH’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
,’IEKAD • NENYK

STANČIO 
3RO NEĮVEIKIAMO 
Jis negali nukristu 

7008 SOUTH~ 
PAULINA ST. 

PROspeet 1266

PITTSBURGH, Pa. Pennaj Daugiau Tavęs nieko nepra- 
Valstijos Komisionieriaus pa- gau Dieve, nes gauna tik tas, 
gelbininkas Dr. Oliver E. Tur- kas maža prašo< 0 kas dauft 
nėr, paskelbė skaitlines iš 1939 pra§0> negauna nieko, 
melų kiek ir kokiomis ligomis | [neatsisakyk man to, 
daugiausiai mirė Penn. valsti- ko a§ ypatingai prašau Tavęs: 
jos gyventojai.

Skaitlinių dubmenys rodi 
l<ad prabitn'iš''Metais iš 100, 
000 gyventojų širdies ligomis J() maldą yia gera, 
mirė 312.4, vėžio ligomis ‘ 
100,000 gyventojų vyrų ir mo
terų mirė 118.8.

Trečią vietą užima “nephri- 
lis” — atėmė gyvybę 79 žmo-Į 
nėms virŠminėtoje gyventojų

sunaikink baltuosius žmones.
Tai šitaip kasdien meldžiasi 

senas negras ir įsitikinęs, kad;
Žinoma,

kasdien laukia prašomų daly- 
1 'ku.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•NAUJIENOSE”

CENTRAL HEALTH SERVICE
Mes sėkmingai gydome chroniškas ligas, pilvo, kepenų, inkstų, ir 
tt. Lytišką silpnumą ir Veneriškas ligas, varicose gyslas, varicose votis 
ir hemorroidus be chirurgiškos operacijos. Pasitarimas DYKAI! 

Prieš-vedybiniai egzaminavimai pagal Illinois valstijos įstatus.
1922 W. DlVISION ST. (arti Damen Avė.) VISAS 2-RAS AUKŠTAS 

Du Telefonai: BRUnswick 2718 ir HUMboldt 6158.
Valandos: Nuo 11 v. ryto iki 8 vai. vak. Sekmadieniais tik pagal sutartį 

DR. J. E ZAREMBA, Medikalis Direktorius ir SANDRAUGAI.

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

“ Extra Dollars”
Beldžias j Jūsų Duris!

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

Dividendas
Visi fondai apdrausti iki $5,000 

by U. S. Gov’t Agency
Fair field Sąvings

’ and Locrn Asioclation
1729 W. Coraak M.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS S1OCA
Išima Už ............... *IU.UU
fSMAS....*50.00
RAUDONGYSLIŲ $,OE 
Išėmimas ir Lieon. ’tv«UU
REUMATIZMAS C O A
Greita Pagelba ....... *fc«UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................... ^I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzle Avė. Chicago

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

Dentures 
užsakymą

tik 
nuo

Mes' gaminame 
gavę įspaudą ir 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

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

Pataisymas $1.00

Liwnda!e Deniai Laboratorin 
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

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

ir 
aukščiau

esame puikių dantinių pleiįų

PATTERN BOOK

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
tsargos fondas virš $400,000.00

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

AVINGS
_________z and
LOAN ASSOClATIONof Chicago

JU8TIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginla 1141

NAUJIENOS
1739 So .Halsted 8t., 
Chicago, I1L

Vardas

Adresas

Miestas .

Valstija'“
*



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadien., rugsėjo 9, 1940

NAUHENOS
The Lithoanian Daily New*

Publiahed Daily Except Sunday by 
nhr Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1799 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagc
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Mattel 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act oi 
March 3rd 1879.

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

. Kur dingo tos žvaigždes?
Bolševikams okupavus Lietuvą, komisaras Dekano

zovas turėjo nemažai vargo, iki jisai šiaip taip sulipdė 
Lietuvos “valdžią”. Jam teko dėti į ministerių vietas 
visokį šlamštą, neturėjusį jokios vertės palitiniame kraš
to gyvenime. Nenuostabu, kad kai kurie tų “ministerių” 
buvo netrukus pašalinti ir pakeisti kitais. Jų vietas už
ėmė kai kurie iš Sovietų Sąjungos atgabenti asmens.

“IŠVALYTI”

Bet yra nuostabu, kad nei Paleckio kabinete, nei 
dabartinėje “liaudies komisarų taryboje” nėra nė vieno 
žinomo lietuvių komunistų lyderio. Nėra net Z. Angarie- 
čio, kuris per daugeli metų buvo vyriausias lietuvių ko
munistų vadas. Savo laiku jisai neduodavo giliuoti ir pa
čiam V. Kapsukui. O po Kapsuko mirties Angarietis jau 
nebeturėjo konkurento. Lietuviškoms Maskvos davat
koms jo autoritetas buvo ne ką mažesnis, kaip Stalino.

Tai kas gi atsitiko su tuo komunistų didvyriu, kad 
jisai visai nepasirodo Lietuvoje, kuomet tenai \yksta to
kios “istoriškos” atmainos? Ar Angarietis jau yra “su- 
likviduotas” ?

Amerikiečiai yra daug girdėję apie Dr. S. Matulai
tį, kuris buvo Mokslų Akademijos direktorius Minske. 
Chicagos lietuviai dar atsimena Žalpį, kuris buvo “mo
kyklų inspektorius” Baltgudijoje. Tiesa, buvo žinių, kad 
Matulaitis per kokią tai “čistką” pateko į kalėjimą, bet 
lietuviai komunistai Amerikoje šito fakto niekuomet ne
norėjo pripažinti. O apie Žalpį buvo pranešta spaudoje, 
kad jisai esąs sušaudytas, prieš ką musų komunistai ir
gi rašė labai aštrius “užginčijimus”. Bet jeigu tos ži
nios buvo neteisingos, tai kodėl nei apie Matulaitį, nei 
apie Žalpį dabar nieko negirdėt? Juk sovietinėje Lietu
voje jie galėtų būti bolševikams naudingesni, negu Balt
gudijoje.

Nieko negirdėti nė apie Šukius-Sakalauskus, kurie' 
iš Grand Rapidso buvo nuvykę į Sovietų Sąjungą “so
cializmą budavoti” ir gyveno Minske. Juodu rašinėdavo1 
laiškus savo draugams Amerikoje, labai girdami sovie
tų “rojų”. Tai argi ir juodu nėra geresni komisarui De- 
kanozavui, kaip toks Liudas Gira, kuris tarnavo Lietu
vos tautininkams, arba Petras Cvirka, kuris imdavo 
stipendiją iš Smetonos valdžios?

Areštai Francuzijoje
Francuzijos valdžia suėmė buvusį kariuomenės va

dą ir du buvusiu premjeru. Generolas Maurice Gustave 
Gamelin buvo vyriausias sąjungininkų armijų vadas iki 
gegužės mėnesio, kuomet jį pakeitė gen. Maxime Wey- 
gand. Dabar Gamelin, kartu su buvusiais premjerais 
Daladier ir Reynaud, yra kaltinamas tuo, kad Francu- 
zija stojo į karą, nepasiruošusi kariauti.

Nėra abejonės, kad Gamelin ir Daladier kalti. Bet 
Reynaud perėmė valdžią į savo rankas tuomet, kai ka
ras jau buvo pasiekęs (Francuzijai) paskutinę stadiją. 
Jisai dar bandė Francuziją išgelbėti, bet jau buvo po 
laiko. Reynaud tačiau stojo už tai, kad karas butų tę
siamas, nežiūrint kad vokiečiai užimtų ir visą Francu
ziją, Jisai siūlė Francuzijos valdžiai keltis į Afriką ir 
tenai organizuoti savo kolonijų jėgas prieš Hitlerį.

Veikiausia, dėl to jisai ir yra pavojingas dabartinei 
kapituliantų vyriausybei. Francuzijos kolonijose eina 
stiprus judėjimas prieš maršalą Peteiną ir jo bendra
darbius, atidavusius Francuziją į Hitlerio rankas. Kai 
kurios tų kolonijų jau atsimetė nuo Francuzijos vyriau
sybės ir nutarė eiti išvien su Anglija. Matyt, opozicija 
maršalui Petainui stiprėja ir pačioje Francuzijoje, jei
gu jisai areštuoja žymesnius asmenis, kurie turi įtakos 
armijoje ir visuomenėje. O malšinti opoziciją kolonijo
se yra siunčiamas į Afriką gen. Weygand.

Pastarasis yra žiaurus žmogus ir didelis atžagarei
vis. Prieš prasidedant karui, Francuzijos valdžia, norė
dama jo nusikratyti, buvo paskyrusi jį armijos viršinin
ku Syrijoje. Jį atkvietė į Paryžių maršalas Petain, ki
tas toks pat atžagareivis, kaip Weygand. Petain buvo 
ambasadorius Ispanijoje, pas gen. Franco.

Premjeras Reynaud padarė klaidą, paskirdamas sa
vo pavaduotoju ministerių kabinete senąjį maršalą. Tie
sa, padėtis karo fronte tuomet buvo desperatiška. Gal 
būt, Reynaud tikėjosi, kad Petainas savo autoritetu su-»

tlieakym* kalnai
Chicagoje—paštu

Metams -------------------------- $8.00
Pusei metų ........... 4.0(
Trims mėnesiams------------- 2.0C
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui _ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija... . .......   3
Savaitei ..................... 18
Mėnesiui ...................... 75

lungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:. (Atpiginta):

Metams .................. ,....... $5.00
Pusei metų ...............................2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams----------- 1.0G
Vienam mėnesiui _______ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ................. $8.00
Pusei metų .........  4.00
Trims mėnesiams-------------------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

DEb MO1NES, 1UWA,—Henry H. vVallace sako nominacijos priėmimo kalbą

Sovietinės Lietuvos komisarų 
sąstate jau nebėra prof. Krėvės- 
Mickevičiaus, gen. Vitkausko ir 
Dr. Kogano.

Krėvė buvo vice-premjeras 
Paleckio kabinete. Kuomet Pa
leckis buvo “pakeltas” į Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo 
pirmininkus, tai ne Krėvė-Mic
kevičius užėmė premjero (liau
dies komisarų tarybos pirmi
ninko) vietą, bet Mečys Gedvi
las. Krėvė negavo net premje
ro pavaduotojo vietos. Ta vie
ta teko kokiam tai Stasiui Bra- 
siškiui. Krėvė-Mickevičius yra 
visai iš komisarų tarybos paša
lintas.

Lietuvos kariuomenės vadas 
ir krašto apsaugos ministeris, 
gen. Vitkauskas, jau taip pat 
nebėra valdžioje. Kariuomenės 
vadu paskirtas iš Rusijos atvy
kęs “gen. Baltušis-žemaitis” 
(niekuomet pirmiaus apie tokį 
asmenį nebuvo girdėt). O gen. 
Vitkauskas, kuris atidavė Lie
tuvos kariuomenę bolševikams, 
buvo pakviestas į Maskvą ir te* 
nai “užtruko”. Gal būt, ir ne
begrįš į Lietuvą.

Komisarų taryboje nėra ir 
Dr. Kogano, kurį Paleckis, ko
misarui Dekanozovui “pata
rus”, buvo paskyręs sveikatos 
ministerių. Sveikatos komisa
ras dabar yra Dr. V. Girdzijau
skas.

Pirmiaus iš Paleckio kabine
to buvo “išvalyti” Mašiotas ir 
Galvanauskas.

Laikui bėgant, ir iš dabarti
nių komisarų vargiai bent vie
nas išliks nuo “čistkos”. Nes 
pas Staliną tokia mada: tuos, 
kurie jam patarnauja, jisai 
“sulikviduoja”, kuomet jie pa
sidaro jam nereikalingi.

ALIEJUS
Viena opiausių Europos karo 

problemų yra aliejus. Kadangi 
šiame kare vartojama ląbai 
daug lėktuvų, tankų jr kitokių 
motorais varomų mašinų, tai 
kiekvienai kariaujančiai šaliai 
labai svarbu turėti pakankamai 
gazolino ir alyvos. Visi žino, 
kad Anglijai su šitomis medžia
gomis yra daug mažiau keblu
mo, negu vokiečiams, nes ji, 
kontroliuodama’juras, gali gau
ti aliejaus iš viso pasaulio. O 
Vokietijos susisiekimas vande

stiprins Francuzijos dvasią, taip kad ji dar stengs il<- 
giaus gintis. Bet, vietoje to, maršalas Petain partraukė 
iš Syrijos generolą Weygand’ą, ir juodu pasidavė Hit
leriui, priimdami tokias pažeminančias sąlygas, kokią' 
dar nė viena didelė valstybė iki šiol nėra priėmusi. Da
bar tuodu atžagareiviai generolai traukia tieson tuos, 
kurie buvo priešingi kapituliacijai. Juodu yra fašistą 
tarnai. . <

nynais yra atkirstas, Jai yra 
prieinami aliejaus šaltiniai tik
tai Europos kontinente.

Bet iš Europos kontinento 
reikia išskirti sovietų Rusiją, 
kuri nors ir draugauja su na
ciais, bet atliekamo gasolino 
turi labai nedaug ir, dėl trans- 
portacijos keblumų, savo per
viršio beveik negali pristatyti į 
Vokietiją. Vokietijos pusėje ka
riauja Italija, kuri taip pat tu
ri būt aprūpinta skystuoju ku
ru, kad ji galėtų karą tęsti. 
Kiek gi aliejaus reikia vokie
čiams ir italams bei toms te
ritorijoms Europoje, kuriąs jie 
šiandien valdo?

Taikos metu normalus alie
jaus suvartojimas Europos ša
lyse (išskiriant Rusiją) yra 
kasmet toks:

Vokietijoje, kartu su Čeko
slovakija, Austrija ir Lenkija, 
kurios yra įjungtos į Trečiąjį 
Reichą — 8 milionai tonų;

Francuzijoje — 7 milionai 
tonų; ,..

Italijoje — 3.5 mil. tonų;
Rumunijoje — 1.9 mil. to- 

;nų;
* Holandijoje — 1.6 mil. tonų;

Švedijoje — 1.2 mil. tonų;
Danijoje — 0.9 mil. tonų;
Belgijoje —, 0.7 mil. tonų;
Norvegijoje — 0.6 mil. tonų; 
Vengrijoje — 0.3 mil. tonų; 
Jugoslavijoje — 0.2 mil. to* 

nų;
Šveicarijoje — 0.5 mil. tonų.
Taigi kasmet tos šalys nor

maliai suvartoja 26,4 milionus 
tonų aliejaus, *

O kiek aliejaus pagamina tos 
šalys, kurias Vokietija gali pa
siekti? Daugiausia jo pagaini- 
na Rumunija — 6.5 milionus 
tonų per metus (bet gamybą 
nuolatos mažėja, nes kai kurie 
šaltiniai yra baigiami išsemti)'. 
Vokietija gauna apie 1 milioną 
tonų aliejaus iš žemės ir pasi- 
daro dirbtinio gasolino (iš 
anglies) apie 2 milionų tonų. 
Tokiu budu metinė Vokietijai 
prieinamo aliejaus gamyba sie
kia 9,500,000 tonų per metus. 
Tegu, bus kad ir dešimtis milio* 
nų tonų. O normaliam suvarto
jimui reikia 26,400,000 tonų. 
Tokiu budu pasidaro beveik 
šešiolikos su puse milionų to
nų trukumas.

Vokietiją gali, žinoma, ne
duoti aliejaus kitoms Europos 
šalims ir viską pasilikti sau. 

’ Bet tai labai pakenktų tų šalių

(Tęsinys)
II. IŠDAVIKAI.

Penktoji Kolona 
Lietuvoje,

Per dvidešimt metų, Lietu
vai esant draugiškuose santy
kiuose su Sovietų Rusija, bol
ševikiška propaganda lietuvių 
tarpe taip Lietuvoje, kaip ir 
užsieniuose buvo varoma nenu
ilstančia?, be paliovos. Jau 19D6 
metais Penktoji Kolona Lietu
voje pradėjo rodyti savo aštrius 
dantis. Koalicinė 'vyriausybė, 
stengdamasi įgyvendinti plą- 
čiaus.ą demokratiją Lietuvoje, 
nesigriebė griežtų priemonių 
sudraudimui to priešvalstybinio 
elemento. Todėl tai įvyko Lie
tuvos kariuomenės perversmas 
gruodžio 17 d. 1926 metų. Pre
zidentas Kazys Grinius ir Mi
nisteris Pirmininkas Mykolas 
Sleževičius priversti buvo re
zignuoti. Lietuvos seimas pa
skyrė (neteisėtai. — “N.” Red.) 
Antaną Smetoną prezidentu, o 
Augustiną Voldemarą Ministe- 
riu Pirmininku. Naujoji vy
riausybė paleido seimą, įvedė 
cenzūrą, ir panaikino partijas. 
Toks pasielgimas Smetonos vy
riausybės iššaukė didelį nepa
sitenkinimą demokratiškai nu- 
sistačiusioje lietuvių visuome
nėje, ir aš pats parašiau pro
testą, po kuriuo pasirašė 25 
kiti Chicagos lietuvių veikėjai. 
Bet dabar, akivaizdoje įvykių 
Lietuvoje, man darosi aišku, 
kad pasielgimas Smetonos Vy
riausybės buvo pateisinamas. 
(Kokiu budu? Komunistai Lie
tuvoje 1926 m. buvo visai men
ka jėga. Jie triukšmavo gatvė
se, bet pasekėjų turėjo nedaug. 
Rinkimuose j seimą jie nesten
gė pravesti nė vieno atstovo. 
Demokratinėse sąlygose jie bu
tų, laikui bėgant, visai netekę 
įtakos. Diktatoriškas Smetonos 
režimas susilpnino konstrukty- 
ves visuomenės jėgas, sudemo- 
raliza’vo valdančiuosius sluok
snius ir suskaldė Lietuvos išei
viją — taigi patarnavo bolše
vizmui. — “N.” Red.)
Justo Paleckio Vyriausybės 
Pareiškimai.

Birželio 18 d. 1940 metais, 
Dekanozovo rūpesčiu tapęs Lie
tuvos Prezidentu, Justas Palec
kis per radio išdėstė naujosios 
vyriausybės programą. Jo kal
ba tilpo žurnale “Talka”, todėl 
čia jos nekartosiu. Tačiau svar
bu yra žinoti tos Maskvos su
darytos vyriausybės užsimoji
mai. štai tos programos svar
biausieji punktai:

Artimiausių uždavinių tar
pe bus politinės santvarkos 
pertvarkymas, kuri iki šiam 
laikui nukreipta buvo prieš 
liaudies interesus. Šituo tik
slu vyriausybė paleis dabar-

pramonei, o nuo jų gerbūvio 
žymiam laipsnyje priklauso pa
čios Vokietijos ekonominė pa
dėtis, Tai viena.

Antra, jeigu Vokietija pa
grobtų visą Rumunijos aliejų 
(6.5 mil. tonų), tai kartu su 
aliejum, kurį ji pati pasigami
na, ji turėtų per metus viso 
tarp devynių su puse ir dešim
ties milionų tonų. Ji suvartoja 
taikos metu 8 milionus tonų ir 
Italija suvartoja 3.5 milionus 
tonų; abi kartu 11.5 milionų 
tonų. Vadinasi, visas Europos 
kontinento (išskiriant Rusiją) 
aliejus nepadengia net norma
laus tų dviejų šalių suvartoji
mo. Pasidaro apie pusantro inL 
liono tonų metinis deficitas.

Tačiau mes iki šiol kalbėjo
me tiktai apie normalų suvar
tojimą. Kariaujant, aliejaus su
vartojama daug daugiau. Žino
vai apskaičiuoja, kad karo mo
tu Vokietiją.turi suvartoti bent 
tris arba keturis kartus dau
giau, negu normaliais laikais. 
Spėjama, kad nacių “blitzkrie- 
gui” reikia tarp 20 ir 40 milio
nų tonų per metus. Italijos 
aliejaus suvartojimas dėl karo 
turėjo taip pat žymiai padidėti. 
Tokiu budu metinis aliejaus 
trukumas Vokietijoje ir Itali
joje turi siekti kelių dešimčių 
milionų tonų.

Rengdamasi prie karo, Vo
kietija, be abejonės, buvo įsi
gijusi nemažą aliejaus atsargą. 
Ji galėjo užtikti stambių alie
jaus išteklių ir užkariautose 
šalyse — Norvegijoje, Holandi- 
joje ir Belgijoje. Bet kai ta 
jos atsarga ir šitie ištekliai bus 
suvartoti, tai nacių padėtis pa<- 
sidarys desperatiška.

Todėl Vokietijai butų pražū
tis, jeigu karas užsitęstų. Ji 
turi jį baigti kaip galint grei
čiau. Pristigus jai gazolino ir 
alyvos, jos motorinės divizijos 
paliktų be vertės.

Jeigu Hitleris nelaimės karo 
šiemet, ir tai visai trumpu lai
ku — iki žioruos, tai vien tik 
aliejaus trukumas sunaikins jo 
pergalės viltį. Bet jisai turi ir 
kitų bėdų. Europos kontinen
tas neturi pakankamai maisto 
savo gyventojams. Jos pramo
nei trūksta daugelio svarbių 
metalų ir žaliavų. Juo karas 
ilgiaus tęsis, juo šitie trukumai 
skaudžiau ir skaudžiau atsilieps 
Vokietijos (ir Italijos) gyveni
me.

Ilgas karas nacius neišven
giamai paklupdys, štai dėlko 
visi “penktosios kolonos” gai
valai rėkia gvoltu, kad tuoj aus 
butų daroma “taika”.

Grobuonys ir išdavikai
L MASKVOS IMPERIALISTŲ ŽYGIAI

Rašo JUOZAS J. HERTMANAVICIUS

tįnį seimą, panaikins cenz?- 
nius rinkimus tiek valstybi
nių, tiek ir savivaldybinių 
organų, Skučo pravestus aj- 
gaulingu budu.

Vienu pirmųjų naujosios 
vyriausybės žingsnių buvo 
ilgai visų laukto reikalavimo 
grąžinti laisvę kaliniams ko
votojams už liaudies laisvę 

ir jos teises nepatenkinimą-, 
privilegijuotų sąjungų ir par- 
tij ų uždarymas.

Bus atkreiptas rantas dė
mesys į tautybių lygybės 
principo įgyvendinimą ir 
griežtą šovinizmo pašalini
mą tautybių tarpe.

Vyriausybė pilnai pritaria 
lietuvių Laudies masių dė
mesiui ir šiltam rūpestingu
mui, kuriuo jos sutiko drau
gingos muips Sovietų Sąjun
gos Raudonąją Armiją. Sa
vo ruožtu Vyriausybė imsis 
visų priemonių sudaryti So
vietų Sąjungos kariuomenės 
buvimui musų krašte geriau
sias sąlygas ir teiks jai viso
keriopą pagelbą.--------------
Ar reikalingi yra komenta

rai? Ar nėra aiškiai matoma, 
kad vienu užsimojimu Palec
kio vyriausybė raus iš šaknų 
lietuvybę, paleis seimą, panai
kins sąjungas ir partijas, įgy
vendins su Raudonos Armijos 
pagelba pilną bolševikišką tvar
ką Lietuvoje, įgyvendins bolše
vikų diktatūrą, ir rūpinsis vien 
sudarymu Raudonajai armijai 
geriausių sąlygų buvimui Lie
tuvoje ir teiks jai visokeriopą 
pagalbą?

Turint galvoje faktą, kad 
prisiuntimas Lietuvon Raudo
nosios Armijos reiškė panieki
nimą lietuvių tautos ir tų prin
cipų, kuriais pasiremdama So
vietų Vyriausybe, liepos 12 d. 
1920 metais pripažino Lietuvą 
nepriklausoma ir sudarė su ja 
draugingus santykius, Paleckį 
galima drąsiai laikyti tautos 
išdaviku.

(Bus daugiau)

NAUJIENU-ACME Telephoto
Senatorius Ernest Lun- 

deen iš Minnesotos, kuris 
žuvo lėktuvo katastrofoje.

LEDO KALNAI
Ledo kalnų pasitaiko ma

riose. Daugiausia jų yra prie 
šaltųjų žemės sričių. Ten daž
nai ledai pamaži slinkdami 
nuo kalnų, nulūžta ir įkrinta 
į marias. Ir įkrinta tokie di
deli gabalai, kad iš tikro jie 
gali būti vadinami ledo kal
nais. Tokie ledo kalnai plau
kioja mariose dažnai labai 
ilgai ir nuplaukia pamaži i 
tas vietas, kur vaikščioja lai
vai. Laivams jie labai pavo
jingi. Ledas nors ir lengves
nis už vandenį, bet nedaug, 
dėl to didžioji dalis ledo yra 
apgrimzdus vandeny, ir tik 
maža dalelė jo tekyšo iš van
dens- Neretai pasitaiko aptikti 
mariose tokių ledo kalnų, ku
rie kyšo iš vandens iki 80 me
trų aukštumo, o nugrimzdę 
gelmėse 8-9 kartus tiek! Iš pa
viršiaus žiūrint kartais atrodo 
nedidelis ledas, o iš tikro su 
vandeny nugrimzdusią dalim 
labai didelis—tiktai sumeskite 
čia ką tik pasakytus skaičius.

Dėl to laivai turi būt labai 
atsargus ten, kur plaukioja 
mariose tokių ledų, ir juo la
biau, kad jų buvimą sunku iš 
tolo matyli, ypač naktį. Yra 
ledo kalnų, kurie savotiškai 
šviečia. Bet yra ir tokių, kurie 
nei jokios šviesos nerodo. Ta
da jurininkai prisiartinantį 
ledo kalną spėja iš staigaus 
temperatūros kritimo (iš ter
mometro) .

į ledo kalną susidavęs, prieš 
porą dešimčių metų yra nu
skendęs didelis, puikus laivas 
“Titanikas.”
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KĄ KIEKVIENAS TURI ŽINOTI APIE 
CHEMINI KARĄ

IŠ LAISVAMANIŲ VEIKLOS

(Tęsinys
C. — čiaudinamieji nuodai— 

aršinai. Svarbiausi iš jų yra 
šie: difenilio amino aršino 
chloridas arba adamsitas. Tai 
gelsva i-žals vi milteliai ar kruo
pelės. Difenilio aršino chlori
das arba klarkas I — bespal
vės kruopelės. Difenilio aršino 
cianidas arba klarkas II — be
spalvės kruopelės, šios kvepia 
česnaku ar karčiaisiais migdo
lais. Visi trys vartojami sprog- 
stantiems prietaisams pnpildyr 
ti. Etilio aršino dichloridas — 
tirštas bespalvis skystimas, 
kvepia vaisiais. Vartojamas 
sprogsta n tiems prietaisams pri
pildyti. Gali būti išlaistytas. Šis 
pastarasis persisunkia per bet 
kokius drabužius bei avalinę ir 
sužaloja odų.

Kaip pažinti. Sprogus pa
trankos sviediniui ar . lėktuvo 
bombai, kyla bespalvės miglos,

MADOS

No. 4570—Dviejų šmotų suknelė. 
Sukirptos mierps 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 30, 32. 34, 36, 38, ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
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 Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, DL

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SU Chicago, DL 

tta |deda 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No ■

Klero* ............... — per imtinų

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

<Xfoataa ir mlstUa) 
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dulkės ar durnai (etilio aršino 
dichloridas arba klarkas I). Jei 
pajuntamas česnako kvapas — 
klarkas II. Jei sviediniai arba 
bombos būna užtaisytos adam- 
situ, tai dūmai ar dulkės būna 
gelsvai-žalsvos spalvos. Nepa
prastas smarkus ir staigus čiau
dėjimas, spaudimas kakle, ko
sulys ir ašarojimas. Jei tokių 
dūmų, dulkių ar miglų prikvė- 
puojama daugiau, tai be minė
tų nemalonumų atsiranda dar 
labai smarkus seilėtekis, skrep- 
liavimas ir skausmingas ašaro
jimas. Kyla viso kūno skaus
mai, vėmimas, baimė mirties, 
tampymai, sąmonės netekimai 
ir alpimai.

Nuo adamsito atsiranda visa
me kūne perštintieji odos pa- 
raudonavimai. Bet lie paraudo- 
navimai ir negydomi praeina. 
Daug greičiau paraudonavimai 
pranyksta, jei jie numazgojami 
su žaliu muilu.

Kaip apsisaugoti. Geriausia 
apsisaugoti su dujokauke 
ir priešyperitiniais drabužiais 
(drabužiai iš dvigubos gumos, 
padaryti taip, kad iš vieno yra 
kelnės, batai ir švarkas su ka
pišonu. Be to, dar užsidedama 
dujokaukė). Jei jų nėra, ima
masi tų pačių priemonių, kaip 
ir nuo troškinamųjų nuodą. 
Čia geriau butų kvėpuoti per 
kelialinkį audeklo gabalą, su
mirkytą ne geriamosios sodos, 
bet 5—10% chlorkalkių (kliur
kės) skiedinyje, šis skiedinys 
labai dvokia. Saugoti, kad šio 
skiedinio nepatektų į akis.

Pagalba. Stengtis kuo grei
čiau išvesti ar išnešti nukentė
jusius iš apnuodytos vietos. 
Stengtis kuo greičiau išplauti 
akis, nosį ir burną 3—5% ge
riamosios sodos skiediniu, ar
ba 3% boro rūgšties skiediniu. 
Jei smarkiai čiauda, duoti uos
tyti chlorkalkių garų, t. y. sau- 
sų chlorkalkių saują įpilti į 
ploną audeklo gabalą, pridėti 
prie burnos ir nosies ir traukti 
per nosį jr burną kvapą. Jei 
nuo to čiaudėjimas nenustoja 
ir pradeda iš nosies tekėti 
kraujas, tai į abi nosies puses 
galima įlašinti po 4—5 lašus 
suaugusiems ir po 1 lašą vai
kams šių vaistų: eocaini mur. 
0,1; sol. ac. bor. (3%) 10,0.

Jei apsinuodijusieji yra ne
tekę sąmonės ir labai smarkiai 
seilėjasi ir skrepliuoja, tai juos 
reikia paguldyti taip, kad gal
va butų kiek žemiau negu kru
tinės ląstą. Be to, galva turi 
būti paversta į šoną, kad apsi
nuodijęs neužspringtų skrep
liais bei seilėmis.

Jei apnuodytųjų čiaudinamai- 
siaįs nuodais tarpe yra nėščių 
moterų ir mažų vaikų, tai pir
miausia jiems teikiama pagal
ba, nes nėščios moterys nuo 
persmarkaus čiaudėjimo gali 
nelaiku gimdyti, mažiems vai
kams prasidėti kraujavimai iš 
nosies. Mažiems vaikams ir ne
dideli kraujavimai yra pavojin
gi-

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
tad pačios Naujienos 
zra naudingos.

O. K. STA 
SNIMMING.

------------------------- t j čios organizacijos.
Seniai jau berašiau apie lais- atėjo įsakymas, kad re.kia Vadas užsirūstina ir užgyie- 

vamanius. Kai> kas gal jau ma-* glaustis .prie katalikų ir su jais bia organizacijos čarterį bei 
no, jog laisvamaniai visiškai santykius gerinti. ' antspaudą. Tačiau paaiškėjo,
likvidavosi. Tačiau ta p nėra. 
Tiesa, H. Jagmino diktatoria ri
mas tiek organuaeJi ^nsilpni 
no, jog ji dar ir š andien tebė
ra silpna. Vienok gyvybės pul
sas dar jaučiamas. Didžiausi r 
bėda yra ta, kad j<uiu budu 
ne^ai nuo p.nk o ios kolonoj 
bakterijų atsikratyti. Ir kiek ga
lima spręsti, tos bakterijos pa
galiau visiškai organizaciją pri
baigi.. Ne~em atsiras kitas „oki 
monelninka., kaip ja mira s, 
kuris be didelių sopulių o.ga 
nizaciją numanus. D bar ta 
tikras vargas: mirti prgan zaci- 
ja vis dar nenori, o gyventi nė
ra kaip, nes penktosios kolonos 
bakterijos jos kūną tiesiog ėste 
ėda.

Praeityje laisvamaniai tanjo 
didelį pritarimą pažangioje vi 
suomenėje. Jų parengimai pa
prastai būdavo gausiai publikos 
lankomi. Tuo budu buvo galia
ma sukelti nemažai pinigų, ku
riais buvo Lietuvos laisvama
niai remiami, Antras dalykas, 
buvo galima įsigyti Lietuvoje 
leidžiamos literatūros ir ją tarp 
Amerikos lietuvių praplatinti. 
Kuopos kūrėsi viena po kitos. 
Veikimas buvo gana gyvas. Per 
trumpą laiką įsisteigė bene še
šios kuopos, ir jos visos turėjo 
po gerą skaičių narių.

Atrodė, jog netrukus laisva
maniai pajėgs tikrai didelius 
darbus nudirbti ir daug narių j 
savo organizaciją sutraukti. Ret 
čia jos klestėjimą kaip tik ir 
pakirto penktosios kolonos bak
terijos, kurios įsigavo į sveiką 
kūną.

Kalbu čia apie komunacio 
Jagmino ir jo tavorščių nuo
pelnus. Buvo nutaria išleisti 
vienkartinį leidinį “Laisvama
nis”. žinoma, tą darbą pasiėmė 
atlikti pats “prezidentas” Jag
minas. Dač šiltą iš'spaudos išė
jusį “Laisvamanį” Jagminas 
pasirūpino išsiuntinėti savo 
draugučiams. Kiek žinau, tuo 
budu buvo išsiųsta apie 900 ko
pijų. Tos kopijos taip ir dingo 
be žinios, nes jokios atskaito
mybės nebuvo išduota.

Tam tikrąs skaičius “Lajsva- 
maniqį’ buvo pardavinėjamas 
ant Kampų. Kiek parduota Ir 
kiek atliko, — tatai žino tik 
pats Jagminas. Tiesa, buvo pa
skirta komisija visam reikalui 
ištirti. Bet kas kam galvoje, ką 
vadas daro. O kadangi komisi
ja buvo vadui ištikima, tai juo 
labiau nepasisekė nieko patirti.

Išleidimui “Laisvamanio” rei
kėjo nemažai pinigų, o pajamų 
iš jo organizacija neturėjo, Bu
vo bandoma kolektuoti pinigus 
iš tų, kurie pasiėmė “Laisva
manį” pardavinėti, bet nieko iš 
to neišėjo. Tokiu budu “Laisva
manio” išleidimas organizaci
jai buvo didžiausias fiasko.

Negeriau klojosi ir su marš
rutu. Mat, buvo sumanyta dau
giau laisvamaniškų kuopų į- 
steigti stambesnėse lietuvių ko
lonijose. Laisvamanybės plati
nimo apaštalo pareigas pasiėmė 
pats Jagminas.

Tuoj liko sukelti reikiami ke
lionei pinigai ir Jagminas išleis
tas su misijomis. Prasidėjo 
maršrutas. Bet štai iš Maskvoj

Iš kolonijų pasipylė protestai. 
Girdi, jus liepiate prie katalikų 
gerintis, o tuo pačių metu siun
čiate savo šulą laisvamanius 
organizuoti. Kur čia sensas?

Jagminas gauna iš aukščiau 
“prikalą” savo armošką užsi
daryti ir daugiau nebeerzipti 
katalikų, fcįloma, ką ponas lie
pia, tą nužemintas tarnas daro. 
Užuot laisvamanybę platinęs, 
Jagminas pradėjo grynai bolše
vikiškais Reikalais po kolonijas 
zuiti. Grįžęs į Chicago, jis pa
sigyrė, kad suorganizavęs 15 
stiprių UuopųV Kada buvo pa
reikalauta tų kuopi) adresai, tai 
“vadas” užsirūstino ir atkirto, 
jog f‘ne jūsų biznis tatai žino 
ti”.

Pagaliau atėjo nauji centro 
valdybos rinkimai. Pasirodė, 
jog Jagminas penkiolikos kuo
pų neturi, o turi astuonias kuo
pas tokiose kolonijose, kurias 
jis ir lankyte neaplankė. Jis pa
skelbia rinkimų rezultatus, ku
rie rodo, jog jis beveik vienbal
siai vėl išrenkamas dar dviem 
metam.

Kyla nuožiūra, kad čia kas 
nors yra negerai: dvi seniausios 
ir stipriausios kuopos už “va
dą” beveik nė vieno balso ne
atidavė, o čia jis išrenkamas 
kuone vienbalsiai.

Griežtai pareikalauta, kad bu
tų priduoti rinkinių rezultatai. 
Švelniai kalbant, išeina į aikš-
tę švindelis. Rinkimai lieka pri
pažinti neteisėtais, o “vadas”

Jų,s nusistebėsite, patyrę kaip'žiau sudegindami kuro, 
pigiai jus galite puikiai patai-' (Sk.)

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’n. 
RAŠTINĖ

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3^2% dividendų, įdėliai apdrausti iki $5000-00 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

! Jagminas pašalinamus ne tik iš 
i pirmininko vietos, bet ir iš pa- 

jog čarteris nėra įregistruotas 
ir todėl negal oja. Antspaudą 
vėliau šiaip taip pasisekė atgau
ti.

Tai tokia laisvamanių veiklos 
trumpa istorija. Praeityje pir
moji kuopa buvo veikliausia ir 
stipriausia. Tačiau pastaruoju 
laiku ji tik merdi ir vos gyvy-' 
bę bepalaiko. O naikinti ją bai
gia penktakojai, kurie i kuo
pą sumarmejo.

Tai tiek šiuo tarpu. Kita pro
gą gal daugiau parašysiu.

—-Senas Laisvamanis

Taisykite Pečius 
Ir Krosnis Dabar

Nelaukite šalčių, bet dabar 
peržiūrėkite savo pečius ir kro
snis persitikrinti ar jiems rei
kalingi pataisymai. Tai pada
rius, jei rasite, kad kai kurios 
dalys yra netikusios, nuvykite 
į Northwestcrn Stove Repai r 
kompaniją, 662 W. Roosevell 
rd., arba į bet kurią los kom
panijos keturių krautuvių, čia 
galėsite nusipirkti reikalingas 
dalis.

Ši yra seniausia ir didžiau
sia pečiams ir krosnims patai
symų įstaiga Amerikoje. Ji ga
li parūpinti beveik visiems pe
čiams ir krosnims dal’s — nors 
ir pečius arba krosnis yra šim
to metų senumo gamybos.

Suėmė Du Jaunuo-. 
liūs Už Automobi
lių Vogimą

Prie 87th ir Cork avenue po
licija suėmė du Southsidės jau
nuolius už vogimą automobi
lių. Jie yra 23 metų John Bush, 
nuo 4340 South Ashland avė., 
ir 29 metų John Bobek, nua 
4722 South Rockwell Street.

Jie bandė pabėgti nuo poli
cijos vogtam automobilyj, prie 
minėtos kryžkelės besukant 
kampą jų mašina apvirto.

Jau Užsiregistravo 
27,039 Chicagos 
Ateiviai
Sako, Darbas Eina Be Klinčių

Chieag-is pašto viršininkas 
Ernest J. Kruetgen skelbia, 
kad per pirmas 10 ateivių re
gistracijos dienas, pašto sky
riuose užsiregistravo 27,039 
Chicagos ateiviai.

Registracijos darbas eina 
sklandžiai, registruojamieji 
nedaro j akių kliūčių ir nero
do baimės, ikad registracija 
jiems gali būti “pavojinga”

Viso Chicagoj yra apie 180,- 
000 ir jie bus registruojami 
iki gruodžio 26 d. Ateiviai ne
užsiregistravę iki to laiko gali 
būti baudžiami.

syti šildymo įrengimus. Tas bus 
jums į naudą, nes tada ir dau
giau sutaupysite pinigų, ma-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET M ET A L CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką./-tnaujįname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

.........................  I 7

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kante r
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted S L 

TeL Boulevard 0014

10-tas Metinis Išpardavimas 
Visos Kainos Numuštos

NAUJAS 
APŠILDYMAS 

4 kambarių namui

$212 
Pilnai 

Nereikia įmokėti O f* Mėnesiai 
išmokėjimui

WESTLAKE 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 
garantuotas.

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Tek CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriH'i«j ir 
stipriausi 

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieria i-Gėrimai 

į visas mie”' ietis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Sophie
arcus

RYTINĖ RADK) 
VALANDA

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Naudokitės “Nau
jieną” Informaciją 
Biuru
Teikia Žinias A pi f Tnreji- 

(jimux.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
įrenginiu Informacijų Biurą.

Dmmdios. Kliuhai ir vis<«- 
tios rdnigoti prit^onio* pruiic^- 
’i ♦‘Naujienoms” dienas savo 
i nrengiinu. Taipgi ir rmuči: 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis j “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. 
patarnavimą “Naidienoc** tei 

! kia nemokamai.
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The American-Lithuanian Olym- the Soviet Union, has passed a re- 
_ z-i.-i. ----- a------------------------1—solution whereby Lithuanian pre-

sumably disclaims its independence 
and “bėgs” to be absorbed 
Soviet Union; and

MONDAY, ŠEPTEMBER 9, 1940 THE LITHUANIAN DAIĮ.Y NEWS
NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 

F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

OLYMPIC CLUB DENOUNCES SOVIET 
SEIZURE OF LITHUANIA

pic Club, consisting of American 
citizens of Lithuanian birth or ex- 
traction, assembled at its Annual 
Reunion on this lOth day of Aug
ust, 1940, at Pittsburgh, Pennsylva- 
nia, adopts the following Resolu
tion:

WHEREAS, the Republic of Lith
uania was forcefully occupied by 
the Soviet Union on June 15, 1940; 
and

WHEREAS, this occupation with 
subseąuent acts of and by the So
viet Union are unlavvful and 
against International law, as well 
as contrary to all existing treaties 
between the Republic of Lithuania 
and the Soviet Union; and

WHEREAS, the Soviet Union has 
forced upon the Re.public of Lith
uanian communistic doctrines and 
policies which are repugnant to paganda and subversive activities 
Lithuania and to its people; and Įof communists in this Country, and

WHEREAS, said Soviet Union, pledge our assitance to the Govern- 
through its army (consisting of 
about 250,000 men) and its political 
agents in Lithuania, compelled the 
resignation of the lawful govern
ment, and appointed a puppet re-Į 
gimė, which, under the directionof.

WHEREAS, all foregoing 
not the expression of the 
the Lithuanian nation or its people, 
būt is that of the Soviet Union.

BE IT, THEREFORE, RESOL- 
VED. that we condemn all the dast- 
ardly acts of the Soviet Union; and 
that we express our gratitude to 
the Government of the United 
States of America for not recog- 
nizing the Soviet occu.pation of 
Lithuania and for its significant 
support of the right of Lithuania 
to maintain its independence.

BE IT FURTHER RESOLVED, 
that we condemn communistic pro-

ment of the United States in safe- 
guarding the princi.ples of 
cracy and the Inpedendence 
Great Country.

Edward A. Schultz, 
Joseph Yankaitis,

demo-
of this

Pres.
Sec’y.

[ACME-NAUJIENŲ Phot 1
CHATANOOGA, TENN. — Prezidentas Rooseveltas 

sako kalbą Darbo dienos šventės proga.

A Baltic Tragedy NEWS ARTICLE

Bric- -Brač
by BRUNO RAY MATHEWS

U. of C. Announces
32 Fellowships
in Mekorology

Each Worth App. $1,000.

Thirty-two fellowships are avail- 
able in the newly-created Institute 
of Meteorology of the University of 
Chicago, it was announced today 
(Friday, Sept. 6) by President Ro- 
bert M. Hutchins.

birutė

The lights have gone out in three 
galiant lįttle countries which just 
over twenty years ago, won their 
independence after a hard struggle. 
Russia has annexed Estonia, Latvia 
and Lithuania for two reasons.

in order to improve her stra- outstanding Lithuanian High School 
position, and secondly be- 
she found her garrisons in 
countries dangerously influ- 
by the local inhabitants. We 

reason to believe 
played

The winner of the first L.U.C. 
Achievement Plague is Alfred L. 
Svich, a June 1940 graduate of the 
Kelly High School. Lašt spring the 
L.U.C. announced that each year a
plaque would be awarded to the meeting is the acceptance

Šeptember always marks the be- 1 
ginning of a new and busy year for : 
the L.U.C. Plans have been under < 
way for some time now, in prepar- 
ation for this year’s big show 
which will be given Sunday Dec- 
ember 1, at the American Legion 
Hali. The play selected for produc- 
tion, Teta iš Amerikos has been 
given a number of times here in 
Chicago Severai years back. This 
humorous sketch revolves around 
many a complicated situation and 
provides a merry time for both the 
cast and the audience. Al Boris, a 
thespian of rare ability who receiv
ed his training at the Goodman j 
Theatre where he is continuing his 
studies for the coming year, will 
direct the production of this year’s 
show. All of the cast has not as 
yet been permanently chosen so 
that anyone interested in taking 
part štili has time to notify 
ris or Mr. Balanda.

Mr. Bo-

A highlight of each

First, 
tegic 
cause 
these 
enced 
have 
factor 
part.

SPORTS: Peter Baltrenas-Balt-, kus 
/an, a New York heavyvveight 
wrestler, has arrived in Chicago 
for more or less permanent 
dence and will .pursue his 
crushing trade at the White 
and Radio Gardens arenas . . 
29 and weighs 220 . . . He is 
ng with the Gerdvainises 

Bridgeport . . . Andy Paplis, Har- 
rison High football star who made 
a name for himself at Notre Dame 
and then coached at Crystal High 
is now trying to whip the Proviso 
team into shape 
season . . . He has 
to fret about . .

resi- 
bone 
City 
.He’s 
stay- 

in

A young Detroit
Frank Markavich, 

for congressman in

KNICKKNACKS: More than 
person chuckled lašt week at 
brazen story in the local commie 
sheet: “25,000 unemployed put to 
work in Lithuania since the 
government took office,” was 
gist of the story . . . We can 
imagine that! . . . Chicagoans 
returned to 
“American
their time about getting back to 
Chicago ... To date Johanna Bu- 
chinskas Grybž, Josephine Aleksa 
Misiuravičius, Mike Ruzgis, Dr. and 
Mrs. RaČRus and Anita Navickas 
Karnavičius are already with us... 
Sally Aleksiunas remained in N. Y. 
to see the Fair, and Victor Bender

ELECTIONS: 
school teacher, 
is in the lace 
the 15th CongressionaI District of Į is visiting his folks in Pennsylva-
Michigan . . . He is a Democrat nia . . . One of the youngest and 
. . . The primaries will be held most successful Lithuanian tavern 
tomorrow . . . Attorney K. P. Gugis owners in the vicinity is Edward 
was recently reelected legal adviser J. Kubaitis, who is now 
of the 
Bėnfit 
similar 
speaks 
speaks
. . . In the S. L. A. he holds the 
post of treasurer. . .

ROMANCE: Judge Zuris perfor- 
med the ceremony for Aldona 
Garlevičius and Casimir Kačinskas 
in the bride’s home in Roseland on 
August 31 . . . Kačinskas is a Mar- 
quette Parker . . . That new res- 
taurant Mike Oksas acquired on 14

lacated 
opposite the National Cemetery 
. . .. “We have good neighbors”, he 
says, “they never cause any trou- 
ble”. . . “The Makalai”, a family 
drama, is. back on the air — with 
Budrik . . . 
authoress . . 
won himsilf 
listeners by 
refugee, Dr.
series of talks on the most recent 
developments in Lithuania . . . The 
eyevvitness accounts are both inte- 
resting and horrifying . . . Mrs. 
Stephens is štili confined in the 
Norvvegian American hospital . . . 
Visitors are permitted . . Frances 
Sadauskas, one of the editors of 
this .page. is at present enjoying a 
well-earned vacation . . .

Russian Independent Mutual 
Association, an organization 
to our own SLA. . . He 
Russian fluently and often 
on Russian radio programs

monthly 
of new

L.U.C. members. During the past 
few months the average of five 
new members were admitted at 
each meeting. As a result, there 
are now about seventy active L.U.C. 
’ers. The following people were ad
mitted into the Club at the August 
meeting: Frances Boris of the Good
man Theatre; Helen Damkus who 
has a B. A. from Mundelien; Gene-
vieve Fish, a physical Education1 Street in Cicero mušt be a success, 
major at Illinois, Doris Zalatoris . for we see Mike and Adele Rakau- 

significant

a very
this latter 
important

Russian 
to find 

on

were aston- 
small

garrisons
that three

the borders of the

I am greatly pleased to inform 
you that Birute i 
Chicago Choruses’ participating 
the “All Chicago Lith. Chorus’ ” 
Picnic to be given some time this shOes and 
month, the proceeds of which are 
to go to the Naujienos Bldg. Fund.

The 
ished 
countries 
Soviet were living in totally differ-
ent, and far better, conditions than 
those prevailing in Russia. The 

(Standard of living was higher, eve-

Harriet Gricius is the 
. Paul šaltimieras has 
some more regular 
having a Lithuanian 
Peter Vileišis, give a

graduate. Although scholarship was 
a very important item in the selec- 
tion of the award winner, the can- 
didate’s participation in extra-cur- 
ricular activities also carried much 
weight.

In selecting Mr. Savich as the 
finai award, the L.U.C. committee 

! feels it has chosen a truly outstand
ing young person. Finishing high 
school in three and one half years
requires a great deal of work, būt who attended St. Xavier’s and is skas have made the 
doing it with honors. as Mr. Savich' now at Illinois; and Frank Smerdak1 visit to the County Building . . .

Anna Statkus, who used to be act
ive with the L. Y. S. in its early 
days is the bride of Edward Ho- 
well . . . Alyce Shimkus exchan- 
ged vows with VValter Radvilas 
. . . Cicero’s Bill Vaicekauskas and 
Josephine Bronusas think there is 
no better time for a honeymoon 
than Šeptember . . . Ditto for 
Tony Damašauskas and Helen Pa- 
lulis . .

BIBS 
Streeters 
Klumbas 
Joyce Ann on August 11 . . . Six 
days later Anthony Chapukonis, 
his silent wish that 
boy frustrated, did 
thing by agreeing to

a
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accom.pliment.' and William Nainis who are
This versatile young fellow seemed from Illinois, 
to thoroughly enjoy all of his stu
dies for he received a straight “S” 

in all except two subjects.

is among the many. rybocjy had plenty of food, pleasure
;s’ participating in, ancj frsedom. All sections of the

1 community had .plenty of clothes, •
____  ___ [ means of transport. averaS'
There was no secret police, no spy-1 At the end of three and one half. __ ____
ing by one member of a family years study hia scholastic average; at this mecting 

was determined as 3.977, just ai• įSo all you readers watch this col- UpOn another. Everything was dif-
The fellovvships are worth ap- urnn f°r date of this coming ferent and dangerously attractive. ^ew P°*n<;s s^y of freiog the perfect

They provide hu^e event- 1 .promise you it’ll be 
something to write home about!!!

O

! Now that the big business of va-
1 cations is over . .. ' rehearsals are
once more being taken in earnest!!! to the Baltic States some of 

26 who abcj weu they should be since our 
physical cornjng operetta “Šienapiutė” is due 
Part of SOmotime in the near future!

these fellowships* will be 6X0^8^-, o a o
ely for CAA student flight training 
graduates.

Those successfully com.pleting the 
course wilĮ be commissioned second 
lieutenants in the Air Corps Re- 
serve on non-flying status and en- 
rolled in active duty for one year 
with probability of further extend- 
ed duty if desired, it was announc
ed.

Two fellowship students 
have been assigned to the 
by the United States 
Bureau. The Institute

proximately $1,000.
full tuition and regular cadet pay
allowances aggregating
$127.50 a month.

Enrollment is limited to 
ried men betvveen 20 and 
have specialized in the 
Sciences or engineering.

also

The next meeting will be held 
Se.ptember 15, at 2:30 o’clock at 
Belijaus’ Studio, 514 E. 61st Street. 

jElection of officers will take place
S. B.

Special Student
Dance Classes 
at Crane

about

unmar-

O

4:50.
For most people the perseverence 

of such a scholastic goal would

Sooner or later men from the gar
risons would have to be sent home 
on leave and the Kremlin feared 
thę stories which might go with'mean sacrificing all sočiai activity. 
them, especially as Russia had sent1 Howevei, the contraiy held true 

her!for Mr. Savich . fpr he entered 
most iii eąuip.ped and bedraggled'int0 >nnumerable extra-curricular 
soldiery-a fact which was very i activities while at high school. Not 
much commented upon by observ-,on^y

i I wish to extend Birthday greet- 
! ings to Bernice Austis (August 24) 1 
and to Anna Kampikas (August 27) 

|from the Chorus as well as myself 
and wish them Many Happy Re- 
turns of the Day!!!

O

Oomph Giri
sure knows her culinary art!!! You 
should taste some of her home 
made spagetti!!! I understand Ray 
can cook up a mean dish himself... 
Well, I can see where 
won’t have to 
the family!!!

O

I am dee.ply

O O 
(Sadie Termėnas)

I Judge Zuris Golf 
Day Sept. 18 AND TUCKERS: 18th

August and Virginia 
announce the arrival of

already 
Institute 
Weather 
will be

launched October 1, coincident with 
the opening of the University’s Au- 
tumn quarter. Preliminary training 
necessary to admittance to the In
stitute likevvise will be available at 
the University.

Creation of the Institute was 
made possible by an anonymous 
donor who has made funds avail
able permitting founding a long- 
range comprehensive program. En
rollment is being handled by Dr. 
Walter Bartky, 
the division of 
ces.

The Institute
Dr. C. G. Rossby, originator of the 
famous “Rossby diagrams” and 
leading exponent in this country of 
the Air Mass Theory.

Launching of the Institute of 
Meteorology is another step in thę 
University’s broad defense program 
—a general effort by 
ty to make available 
ities for which it is 
uniquely equipped.

The University’s extensive 
mic ray research program, 
world’s leading research in 
field, headed by Dr. Arthur H.
Compton, dean of the division of 
the Physical Sciences, also will 
play a .part in the meteorological 
work. With research of the Institute 
to be directed to the physics of the 
high atmosphere, balloons, specto- 
graphs and radio signals, already 
employed i n the cosmic ray activi- 
ties, will be used.

A branch of the Weather Bureau 
is already on the Quadrangles and

Two-Gun 
make the meals for

0 O 
grieved to find that 

Junior’s (Frank Dambrauskas) 
friend is afraid of me... Ręst 
sured fair maiden, I’m not as 
an ogress as I appear to be!

dean of students in 
the Physical Scien-

will be headed by

the Universi- 
defense activ- 
specially and

cos- 
the 
this

Special Student Dance Classes 
for adults who are not registered 
as students in the evening school 
and who are over twenty-five years 
of age wįl] be held in Crane Eve
ning School beginning Thursday, 
October 10, 1940, The first series of 
lessons will be for five consecutive 
weeks. There will be preregistration 
for these classes at Crane Evening 
School on Thursday, Šeptember 26 
and October 3, from 6:45 to 9:40 
P. M.

From 9 A.M. Wednesday, Se,ptem- 
ber 18th until the 
the morning there 
of activity at the 
Zuris Golf Day at 
Westgate Country 
of events include Golf. cards, ex-|Week later Pctcr and Eugenia Re. 
hibitions and an All-Star evening 1 . -------- ■ - • ~ -----  -......
entertainment show.

small hours of 
will be plenty 
Judge John T. Į 
the beautiful

it would be a 
the next best 
call his daugh-

was he a member in various i 
: also found 

time to take over various executi- 
ve offices in these organizations.

The most important and influ- 
entiai organization at the Kelly 
High School is the Student Council 
which makes and ♦enforces roles 
beneficial to the school and the 
student body. The president of 
such an organization mušt neces- 
sarily be a person with tact, per- 
serverance, diplomacy and fore- 
sight. In his lašt year at school 
Alfred Savich was elected to this 
office. During his term he realized 
one of the leading items of his 
platform: the insurance of the 
members of the school football 
team.

Other organizations in which 
Savich participated were: The 
vic Forum, the Latin Club,

ers and, not least, by the inhabit- organizations būt he Club. Program ter “Antoinettc” . . . Štili another

bring about 
three count-

as-1 
bad

The committees in charge pro- 
mise that there will not be a dūli 
moment from the time the first 
golfer tees off until the lašt parti- 
cipant.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

ĘRNESTINE L. BADT 
Director, Sočiai Centers 
Room 958
228 North LaSalle Street

the remarkable progress 
these countries, the rising 
of living, the honorable 
made by the three Gov-

Members of the various commit- 
tees include: Justin Mackievvich, 
prominent Lithuanian Banker, as 
General Chairman; Al. G. Kumskis, 
Southside District Representative of 
the Chicago Park District, Chair
man of arrangements committee; 
and those assisting are Jack Jatis, 
Joseph Kanunckas, Konstant Savic
kas, Anthony Gudaitis, Bruno Ja
kaitis, Wm. Popel, Norbert Tuma- 
vick, Anthony Vish and Paul War- 
ner. Al. G. Kumskis

Summer vacations are over and 
likę thousands of students all over 
the country returning to school, 
Pirmyn members have returned to 
the long grind of rehearsals, pre- 
sentations, concerts, etc.

Two hard evenings of study have 
already been .put in, most of which 
were devoted to re-familiarizing 
the lilting melodies of “Blossom 
Time”.

Civil Service to Give 
Exam for Arsenai 
Post

Uncle Al’s nephew, Victor Sholis, 
will be making news for the Dem- 
pcratic Party if the “Washington- 
Mery-Go-Round” capitol comment 
t/olumn, predicted correctly late in 
July. He and Louis Ruppel former 
managing Editor of the Chicago 
Daily Times, are to supplement 
Charley Michelson, Veteran press 
chief, in turning out publicity for 
the party.

Sholis handled press relations for 
Harry Hopkins in the Department 
of Commerce since Dec. 1938. He 
was also the chief political writer 
for the Chicago Times.

' Aldona Rutkauskas

Beat This One.
“Down where I

Texan, “we grew 
big that when we 
used one-half of it

“YTell,”

live,” said the 
a pumpkin so 
cut it my wife 
for a cradle.”

smiled the man from 
Chicago, “that’s nothing. A few 
days ago, right here, two .full- 
grown policemen were found asleep 
on onę beet.”

ants themselves.
The methods used to 

the annexation of these 
ries were de.plorable, and pūrely ag-
gressive. Space does not permit us 
to give the full story. The strength 
of the United States comment and 
protests about these events has 
been remarked upon in some quart- 
ers. The reason is that the Amer
ican diplomatic missions in the Bal
tic were particularly well informed 
as to what happened and the meth
ods used. They had so much doc- 
umentary evidence to .prove the ag- 
gressive character of Russian policy 
that they were able to give the 
State Department the most detailed 
Information. They had been impres- 
sed with 
made by 
Standard 
progress
ernments, and the general success 
which they had won in commercial 
and diplomatic relations with the 
outside world. All these facts were, 
we believe, very much stressed i n 
dispatches to Washington and con- 
vinced the administration there 
that this was a case for showing 
the unqualified disap.proval of the 
United States.

It is to be devoutly hoped that 
British and United States policy re- 
specting the Baltic States would be 
co-incident. We have reason to be
lieve that any parting of the ways 
over this quite small affair would 
have the most unhappy consequen- 
ces. Russia would not 
it, and 
utmost 
course 
knows, 
prove.

(Extract
(No. 21) of Information on Foreign 
Affairs”, issued by Imperial Policy 
Group, August, 1940.)

consequently 
pressure upon 
of 
U.

which, as 
S. opinion

be sorry for 
there is the 
us to take a 
the Kremlin 
would disap-

from “Memorandum

She Wins.
Tom—Are ypu able to hang

the Weather Bureau’s radio sound- *° your money?
ing station at Joliet, III., likewise Don—Nope, 
will supply data for these studies. stronger than

my wife is 
I am.

a

on

bit

Mr. 
Ci- 
the 

“K” Club, Checker Club, Twist N
Twirl, Stamp Club, Junior Club and 
the Skeleton Squad.

When graduating Mr. Savięh re- 
ceived a Civic Award letter as 
well as the Civic Award Pin of 
Special Recognition for his Service 
to the school and the various orga
nizations.

This all seems to add up to a 
pretty busy three and one half 
years. Yet Mr. Savich found time 
to work as an usher at one of the 
local theaters.

We have presented a sketch of a 
fine, outsanding Lithuanian youth. 
The L. U. C. is very happy to con- 
gratulate Ąlfred Savich on his 
successful high school career and 
to wish him much morė success in 
his future ventures. —S. B.

Opportunity for 
Young Men to Enter 
U. S. Navai Academy

Speaking of “Blossom Time”, let 
this be an official notice to the ef- 
fect that Pirmyn is again present- 
ing this melodious operetta on Oct
ober 
tion.

An open competitive examination 
for the position of instrument 
maker at the Rock Island Arsenai, 
at pay ranging from $5.68 to $9.04 
a day, has also been announced by 
the United States Civil Service 
Commission. Applications mušt be 
filed by Sept. 30, and applicants 
mušt be betweęn 18 and 62 years 
old.

27, as an early fall presenta-

The examinątion is being held in 
connection with the defense pro- 
gram.

To the Point.

The Mayo brothers never were 
tolerant of the wealthy, heavy- 
with-self-importance’ type of pa- 
tient. One of this type once ap- 
proached Dr. William James Mayo 
with a certain peremptoriness, say- 
ing: “Well, well! Are you the head 
doctor?”

Dr. Mayo replied with a certain 
directness: 

|tor!”

I have two vacancies for Mid- 
shipmen at the United States Navai 
Academy. To fili these vacancies a 
vvritten competitive examination 
will be held on October 5, 1940.

Applicants mušt ,pass stringent 
physical and mental examinations 
and be at least high school gradua- 
tes. Candidates for the U. S. Navai 
Academy mušt have reached their 
sixteenth birtthday on April first, 
būt mušt not have reached • their 
tvventieth birthday on March thir-
ty-first, of the year of entering the j 
Academy. They mušt be actual re-’ 
sidents of the Fifth CongressionaI1 
District of Illinois.

those who 
in coming
duties as

To 
ward 
their 
let me vvhisper
is in the offing,

are a little back- 
forward to resume 

chorus members, 
that another trip 
and that soon.

Wąnt $4,600 a Year? 
U. S, Looking 
for Agents

No, I’m the belly doc-

Būt we’re running away with 
ourselves. Lets look at some earlier 
dates on Pirmyn calendar.

OCT. 6. — This day Pirmyn 
comes out with a Barn Dance, in- 
cluding all the trimmings, etc 
6908 
umn

S. Western. Watch this 
for further dope.

at 
col-

Aside to Mrs. Stephens.

■ The members all feel thąt 
Į have been away long enough 

Written applications for this exa-'that y°ur Presence among us again 
up to is anxiously looked forward to, so 

... ...i.l:------------------------the

Street, Room1 speediest recovery, and that all
Įyour health and strength be retum- 

M. T. Dome,

mination will,be received i .
Se.ptember 10, 1940, at my office, jwe wishing you
10 South La Šalie FA—A ------ flnd fhn
1424, Chicago, Illinois.

A. J. SABATH. ed you.

you 
and

The United States Civil Service 
Commission announced competitive 
ęxaminations for positions of re
gionai agent, trade and idustrial 
education, $4,600 a year; special 
agent, trpde and įndustrial educa
tion, $3,800 a year, and special 
agent, research in commercial edu
cation, $4,600 a year, all in the of- 
fice of educption. of the Federal 
Security Ągency. Candidates for 
the first two poste mušt have had 
a college education, and for the 
latter post ą secondary school edu
cation. All applicątions mušt he 
made at the offices of the commis- f f
sion or at the local post office be- 
fore October 1, if residence is east 
of the Rockies.



Pirmadlen., rugsėjo 9, 1940

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Du ginkluoti piktadariai 
pasivogė $2,800 iš čekių keiti
mo biuro, adresu 214 West 
H3rd St. Jie įsigavo vidun per 
užpakalines duris ir privertė 
įstaigos savininkų Ralph May- 
er, atidaryti seifip Po to jį pa
liko raštinėj supančioję.

• Policija ieško balto šuniu
ko (fox terrier veislės), kuris 
keletu dienų atgal East End 
parke apkandžiojo 
berniukų, Tom m y
5215 Cornell avenue 
pasiutęs.

• (ialLėj, prie 50 ir Green- 
ivood avenue, keturi negrai 
užpuolė merginų ir jos drangų^ 
ir atėmė $15 pinigais, laikro-

tanų Grant Parke, pradedant 
antradienį bus iliuminuojama 
nuo 8:30 iki 9-tos vakaro. Pir
miau ji buvo operuojama su 
šviesomis pradedant 9-tų. Die
nos metu fontanas veiks nuo 
4-tos iki 6-tos popiet-

• Calumet upėj, prie 135-s 
ir Indiana avenue, krantų sar
gyba ieško kūno 36 metų chi- 
cagiečio Henry Dekker, nese- 

iš Memphis, 
iš namų apie 
Jo žmona gy-

6 metų 
Stdiner, 
šuo yra

niai atvykusio
Tenii, Jis dingo 
r tupinčio 10 d. 
vena adresu 75th ir Richmond
street. Ji laukia kūdikio.- Ne
toli 135-fos ir Indiana policija 
atrado tuščių Dekkeria auto
mobilį ir spėja, kad jis nusi-

vo Ruth Pracat, 21, nuo 4650 
Woodlaivn avenue. ir Wayne 
Peterson, 24, nuo 4250 Drexel 
avenue. Kiek vėliau policija 
du piktadarius suėmė, 19 me
tų Larry Jonės, 5506 Indiana 
avenue, ir 21 metų Oliver 
Cross, 3505 Indiana avenue.

• Paul Nclson, biznierius iš

kortelių, paprastai siunčiamų 
ligoniams. Tikėjosi jas sku
biai išparduoti ir padaryti ne
mažai pelno. Bet dabar Nelso
nui reikia užuojautos. Prie 
Superior ir Rush gatvių į jo 
automobilį įsigavo nežinomi 
piktadariai ir visas korteles 
pavogė.

• Fort Dearborn viešbutyje 
117 VVest Van Buren 
vonioje buvo atrasta 
50 melų moteriškė,

dėžučių Westsidėj policija į- 
kalino 21 metų jaunuolį, Mil- 

, I ton Gludk, 254 S. Savvyer avė.
Jis prisipažino, kad vogti laiš- 

< kai jam atnešė apie 100 čekių, 
' už mažesnes ir didesnes su
mas.

• Chicagos policijos trafiko 
departamentas skelbia, kad 
pavojingos Chicagos ^kryžke
lės, kur dainai įvyksta pra
gaištingos automobilių nelai
mės, pradedant šių savaitę bus 
apru pintos didesne policistų 
priežiūra, taipgi 
patroliuojamos
Viena pavojingiausių kryžke
lių mieste yra 111-ta ir Pulaski 
Road, kur pereitų ketvirtadie
nį susikulime žuvo du žmonės.

• žmonių pilname eleveite- 
ryj, ties 237 So. Market street,

bus nuolat 
skvadkarių.

street, 
negyva

Lina

reitų trečiadienį. Gyveno Chi
cagoj, adresu 1509 VV. 79/71 st. 
Pereitų trečiadienį ji. taipgi 
prarado tarnybų. ,

• Parkų atfnulustracija 
praneša, kad Buckingham fon-

i f! V FIK I QSlTe|CegSmuelr LU V LiliIU Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

šima, kuris jam atnešė $704. 
Jis atėmė pinigus nuo Max 
Bruski, 7701 Kingston avenue, 
kuris juos vežė į Arbetman, 
Brothers and Blair bendrovės 
raštinę t/ine name darbininkų 
algoms išmokėti.

• Keturios Chicagos firmos 
skelbia gavusios karo departa
mento kontraktus: Hemp and 
Co., gamins amunicijos reik
menų už $76,959, Elsįpn Fuel 
Corporation „gavo $23,000 pa^ 
rūpinti - statybos., medžiagos 
Chanate Field airportai, III.; 
Chicago Bridge and Iron Wks- 
statys vandens tankų tame pa
čiame airportCi 
Illinois Glove 
statys armijai 
$157,014.

ui $43,510, ir 
Company pri- 

pirštinių už

11 n D A Gėlės MylintiemsI I U U A Vestuvėms, Ban-3 H kietams, Laidotu- 
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

JONAS MASILIŪNAS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 6 d., 1940 m., 6 vai. 
vak., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje: Panevėžio 
apskr., Ramygalos parap., 
Pumplių kaime. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Viktoriją, .po tėvais 
žudžiukę; sūnų Petrą ir mar
čią Karoliną ir 5 anukus; dvi 
dukteris: Oną Laurinavičienę, 
žentą Vincentą ir 2 anūkes ir 
Marijoną Varpučenskienę ir 
žentą Antaną; švogerką Pet
ronėlę Laurinavičienę ir šei
mą; pusbrolius: Joną Žvibą, 
moterį Pauliną ir šeimą; Juo
zapą Gabalą ir šeimą, pusbro
lius Zalatorius,; dėdėnę Žvi- 
bienę ir šeimą, o Lietuvoje— 
dukterį Petronėlę Čiplienę ir 
žentą Aleksandrą ir 4 anukus. 
švogerką Barborą Grinienę ir 
šeimą ir daug kitų giminių.

Laidotuvėmis rūpinasi sū
nūs Petras Masiliūnas. Kūnas 
pašarvotas 7151 S. Washtenaw 
Avė. Laidotuvės įvyks rugsė
jo 11, trečiadienį, 8:30 v. ry
to iš namų bus atlydėtas į 
Gimimo Pan. šv. .parap. baž
nyčią, M\rquette Parke, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų ius nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauges ir pažįsta- 
mus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris.
Dukterys, žentai,..
Anūkės, Pusbroliai, ir Švo- 

’gerka.
. . Laid. Direkt. S. D. Lacha- 
wicz ir sūnus, tel. Canal 2515.

Sūnūs,
Anūkai,

NAUJIENOS, Chieago, III.

NAUJIEN V-ACM E Telephoto

NEW YORK. — Bob Pastor nuoi Billy Coliu smūgių susmunka ringe. Bokso 
itvnes Conn laimėjo “knockoutu.”

pusę kairiosios rankos mažo 
piršto. Pirštas buvo įsprūdęs 
į "plyšį ir krisdamas Dunn ne
spėjo jo ištraukti.

e Rugsėjo 19 d., 11 valau* 
dų ryt□ iš licilacijos bus par
duotas bankinis namas adresu 
6910 South Halsted street, ku
riame veikė dabar jau užsida
ręs Halsted Street State ban
kas.

• Netekusi sveikatos revol
verio šuviii užvakar nusižudė 
33 melų cicerietė Jean T e mo
lo. Ji gyveno adresu 4904 Cer- 
mak Road.

© 14 metų berniukas Paul 
Dunn, 225 South Honore str., 
įsikabino į troką prie Ogden 
ir Randolph. Negalėdamas iš
laikyti lygsvaros, jis nuo tra
ko nukrito—ir troke paliko

*

JURGIS J. GARPŠTAS 
gyveno 1731 East 92 Place 
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

rugsėjo 8 dieną, 3:30 vai. ryto 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Linku
vos parap. Amerikoj išgyveno 
31 metus.

Paliko dideliame 
moterį Marijoną 
Kukulskaitę, sūnų 
brolį Joną ir daug 
nių, draugų ir pažįstamų, o 
Lietuvoj — 4 švogerius Juo
zapą, Feliksą, Petrą ir Joną 
ir jų šeimynas, 2 švogerkas— 
Barborą ; Piktažienę ir Oną 
Gintalienę ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas ko.pl. 4605 
So. Hermitage Avė. Laidotu
vės įvyks treč., rugsėjo 11 d.., 
8:00 vai. ryto iš kopi., į Visų 
šventų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jurgio J. Garpšto 
giminės, draugai ir .pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam .paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka: Moteris, Sū
nūs, Brolis ir Giminės.

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

nubudime 
po tėvais 

Vytautą, 
kitų gimi-

F

Diena Iš Dienos
I ■ I I I. I ■ . I ■ 1-^

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Arthur Leavitt, 20, su Es- 

ther Grigst, 19
Joseph Sarna, 28, su Fran- 

ces Rajansky, 27
Walter Yakubenis, 24, su

Phyllis Kocan, 20
Edwin Sonsikoski, 26, su Mae

Sherksnis, 23
James Karolis, 38, su Mar~ 

garet Kimball, 29
Charles Nausėda, 27, su Ame-

lia Mikalauskas, 21
Victor Chesna, 26, su Patri- 

cia Putnam, 25 “

Reikalauja
Perskirų

Mary Janulevvicz nuo Joseph 
Janulevvicz

Betty Bulot nuo Robert Bu- 
lot

Gavo
Perskiras

Anton VVenskus nuo Florence 
Wenskus

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagps miesto 
Sveikatos Departamente.)

CHAPULIS, Genevieve 
3218 Wallace Street, gimė
piučio 21, tėvai: Nikodemas ir 
Julia.

F., 
rug-

' DUBAS, Robert P., 1938 W

užregistravęs ir nuospauduotas 
Amerikos konsuliniame 
išduodant vizų.

(Tęsinys rytoj)

ofise
f ... . ................. >!}■■!»

ĮCLASSIFIEO AŪS

Mirtinai Apdegė 
Namie

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Loretto ligoni-CICERO.
nėję vakar pasimirė 62 metų 
cicerietis, Frank Dolezal, nuo 
19i3 60th Couit, Cicero. Kele
tą dienų atgal jisai skaudž.ai 
apdegė laike sprogimo savo na
muose.

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 ANT RENDOS dėl 
vaikino aj- merginos, pusė bloko 
nuo Archer Avenue. 4014 Brighton 
Place, 2 aukštas.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE ATEI 
VIĮJ REGISTRAVIMU

Jungt. Valstijų Teisingumo 
Departamentas išleido brošiūrė
lę (angliškai) klausimų ir at
sakymų apie ateivių registrąvi-
mų.

“šita i”, sako p.
Harrison, Ateivių Re

gistravimo Direktorius, “yra 
pagaminta klausimų ir atsaky
mų formoj, ir stengiasi duoti 
atsakymus į klausimus apie at
eivių registravimo programų. 
Čia surinkta tankiausiai paklau
sti klausimai, šita brošiūrėlė 
nėra pilnas išguldin-ėjimas įsta-’ 
tymo, bet pagaminta pagelbėti 
ateiviams geriau atsakyti klau
simus.”

Brošiūrėles, 49 klausimai ir 
atsakymai seka—

1) Kodėl J'imgt. Valstijų val
džia registruoja ateivius ir da
ro jų rankų — pirštų antspau
davimų ?

Kad Jungt; Valstijų valdžia 
galėtų suskaityti visus ateivius 
šioje šalyje - kad sužinojus 
koki tie ateiviai, kur jie randa
si,. ir surinkti kiek nors' infor
macijų apie juos.

2) Ar kilos šalys reikalauja 
jų ateivius registruoti?

Taip. Ateivių registravimai y- 
ra paprastas dalykas daugumoj 
Europos šalių per daug metų.

3) Kas yra ateivis?
Aplamai kalbant, ateiviais 

skaitosi visi svetimšaliai, kurie 
nesinaturalizavę, kitais žodžiais, 
visi, kurie neturi pilietybės cer- 
tifikatų (antrųjų pilietybes po- 
pierų), ir tie, kurie neįgijo pi-; 
lictybę per kitus. (Pilnesniam 
paaiškinimui žiūrėkite į oficia
lius patvarkymus savo pašte).

4) Kas privalo registruotis?!
Visi ateiviai, nepaisant am

žiaus. Visi nepiliečiai turį 14 m. 
amžiaus ar daugiau, privalo pa
tys nueiti ir užsireg struoti as-

Superior Street, gimė rugpiu-!] meniškai, ir palikti savo rankų 
čio 28, tėvai: Paul ir Helen.

SINKEVICH, Judith M., 7139
South Rockwell Street, gimė 
rugpiučio 19, tėvai: William ir 
Evelyn. «

STROM, Thomas P., 10750 
Indiana Avenue, gimė rugpjū
čio 13, tėvai: Gustavas ir 
nice.

Pasikorė Dėl
Nepasekmingos
Operacijos

Ber-

40
Ci-

Palaimintos Lietu 
vos D-jos Svarbus 
Susirinkimas

Draugijos Palaimintos Lietu
vos mėnesinis ir labai svarbus 
susirinkimas įvyksta trečiadie
nį, rūgs. (Sopi.) 11 d., 8 v. v., 
Chicagos Lietuvių Audit., 3133 
S. Halsted SI.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininikių Reikia

OPERATORĖS PATYR. prie sin
gle needle mašinų siūti plaujamas 
suknes. Smagi aplinkuma, pastovus 
darbas. 404 So. Racine Avenue, 2 
aukštas.

DVI MERGINOS, tarpe 18 ir 35 
motų amžiaus, padėti prie namų 
darbo. Gyvenimas vietoj. Po $6.00 
savaitei. MERrimac 9252.

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

Keletą savaičių atgal 
metų berwynietis Frank 
žak, pasidavė operacijai, 
nepasisekė. Dėl to susirūpinęs 
ir laikinai netekęs lygsvaros 
jis pasikorė savo< buto skiepe.

Cizak buvo braižytojas ir; 
gyveno adresu 2340 South' 
Grove avenue.

— pirštų nuospaudas. Tėvai ir 
globėjai privalo įregistruoti at
eivius iki 14 m. amžiaus, jų 
pirštų — nuospaudos nedaro
mos. Nekompetentiškus ateivius 
privalo įregistruoti legalis glo
bėjas ar asmuo, kuris juos pri
žiūri.

5) Ar ateiviai sulaukę 14 me
tų amžiaus privalo drauge eiti 
su tėvais ar globėjais kai tie 
juos įregistruoja?

Ne.
6) Ar ateiviai vaikai sulaukę 

14 m. amžiaus, privalo regis
truotis asmeniškai?

Taip; bėgyje 30 dienų; atei
viai vaikai sulaukę 14 metų 
amžiaus patys asmeniškai turi 
įsiregistruoti ir palikti rankų— 
pirštų nuospaudas.

7) Kų reikia daryti su atei
viais vaikais, kurie pasiekia 14 
metus tarpe rugp. 27 d. ir gruo
džio 26 d.,

Patartina, kad toki vaikai pa
lauktų pakol pasiekia 11-tų gim
tadienį ir tada patys asmenis* 
kai užsiregistruotų.

8) Ar ilgas gyvenimas Jungt. 
Valstijose reiškia pilietybę?

Ne. Svetimšalis pasilieka sve
timšaliu pakol jis nėra forma
liai priimtas kaipo pilietis ar 
pakol jis neįgyja pilietybę per 
kitus.

9) Ar ateiviai su pirmoms 
popieroms turi registruotis ir 
pasiduoti pirštų nuospaudavi- 
mui ?

Turi registruotis. Toki 
nys nėra piliečiai.

10) Ar ateiviai šioje 
su laikina viza privalo 
motis? -<>-■! iv

Taip, turi registruotis. (Žiū
rėk klausinius 17—40).

11) Jeigu asmuo tampa pilie
čiu per registravimo laikų, ar 
jis privalo registruotis?

Ne.

asine-?

rcgist-

Vasarai einant prie pabaigos, 
baigiasi ir poilsio bei atostogų 
laikas, reikia pradėti rudeninius 
bei žieminius darbus. Kaip ži
noma, musų draugija turi jau 
pradėti rengtis prie savo meti
nio vakaro, šiame, tad, susirin
kime vakaro renginio komisija 
pateiks savo raportų galutiniam 
narių apsvarstymui, kokios rų- 
šies musų vakaras turės būti. 
Šiame susirinkime tikimės ra
porto ir iš Auditorijos, todėl 
skaitlingas narių atsilankymas 
būtinai reikalingas. B.J.J.

lių vaikai turi registruotis?
Taip. Visi liepidėčiai privalo 

registruotis* (žiūrėkite klausi
mus 4—-17—40).

13) Ar svetimšalis vaikas na- 
turalizuotų svetimšalių tėvų, 
kurie tapo piliečiais vaikui bū
nant nepilnamečiu, turi regis
truotis ?

Aplamai kalbant — ne; bet 
patartina jiems paskaityti ofi
cialius patvarkymus apie tai 
savo pašte.

14) Koks yra stovis buvusio

kęs ištikimumų kitai valdžiai?
Jis neskaitomas Amerikos pi

liečiu ir privalo registruotis.
15) Jeigu ateivis serga, na

mie ar ligonbutyje, kaip jis ga
li registruotis?

Jeigu tas faktas praneštas 
vietiniam pašto direktoriui jis 
sutvarkys tokio asmens regis
travimų namie ar ligonbutyje.

16) Jeigu ateivis randasi j- 
staigoj, kaip jis gali registruo
tis?

Vietiniai paštai sutvarkys to
kių ateivių užsiregistravimų. 
Privačių įstaigų oficieriai ar už- 
žiurėtojai privalo pranešti vie
tiniam pašto direktoriui, ir jis 
viskų sutvarkys.

17) Kada ateivis privalo re
gistruotis ir pasiduoti pirštų — 
nuospauda vimu i ?

Jeigu ateivis randasi Jungt 
Valstijose rugp. 27 d., 1940 m. 
ir jis tiki pasilikti vėliau gruo
džio 26 d., 1940 m. jis privalo 
registruotis prieš paskutinę die 
nų. Jeigu ateivis atvažiuoja į 
Jungt. Valstijas po rugp, 27 d., 
1940 m. ir ketina pasilikti il- 
giaus 30 dienų jis turi regist
ruotis ir pasiduoti nuospauda- 
viniui prieš išsibaigimų 30 die
nų. To neveik daryti jeigu jis

OPEhATORS, patyrusios prie 
Binding ir Heinming. 345 W. Hub- 
bard St. (arti Orleans St.) X auk
štas.

REIKIA PATYRUSIŲ drapery 
operatorių ant Union Specia! Pack- 
ing mašinų. 307 W. Van Burcn, 3 
aukštas.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash, $25 kas 
mėnesį. Arti mokyklos, bažnyčios, 
Gera transportacija. Box C 81, 1739 
South Halsted St.

Šiandien Rinkliava 
Chicagoj

Šiandien Chicagoj įvyksta 
vieša rinkliava Chicago Asso
ciated and Federated Chari- 
ties organizacijos, obalsiu, 
“Have a Heart”—“Turėk šir
dį”.

Surinkti pinigai propprcio- 
naliai padalinami įvairioms 

orga- 
apic

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo. 
Šiaurvakary miesto ribų. Reikia tik 
$200 cash, kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais. Box K 32, 1739 So. 
Halsted St.

padalinami
>s labdaringoms 

nizacijoms. Rinkėjų bus 
4,000.

Parkuose Žydi 
Vandeninės 
Lelijos

Keliuose Chicagos parkuose 
pereitos savaitės pabaigoj pra
žydo labai gražios 
lelijos. Jas galima 
Garfield, Douglas, 
Lincoln, Jackson ir
kų tvenkiniuose. Nakties metu 
tvenkiniai bus iliuminuoti.

vandeninės 
pamatyti 

Humboldt, 
Gage par-

Taisykite Savo 
Narnos Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis j Naujienų spulkų,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

NAMU BARGENAI
$500 įmokėjus nupirksite 4 fla
tų mūrinį namą, 2-4 ir 2-6 kam
barių, Bridgeporte.

6 kambarių medinė cottage, 3 
kambariai skiepe, 2 karų medi
nis garažas, $2100.

MARKįUETTE PARKE, 
3-6 kambarių, garu šildomas,— 
$9500.

Gražus 4 flatų muro namas, 
N. W. kampas 68th St. ir Maple- 
vvood Avenue. 2-4 ir 2-6 kamba
rių, $16,000. 3 kambarių flatas 
beismante ir 4 karų muro garadž.

BRIDGEPORT 
REALTY C0.

J. COSTELLO 
ir S. SHIMKUS

953 W. 31st Street
Tel. YARDS 0311

2 FLATŲ mūrinis ir 2 flatų me
dinis adr. UMld So. Ruble St. Ren- 
domis $42.00 mėnesy. Parduosiu 
pigiai. Savininkas gyv. 1856 North 
Washtenaw Avė., Tel. ARMitage 
0289.

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.

MARQUETTE PARKO BARGENAI: 
Ant 68 ir Maplevvood Avė., 2 fialų 
mūrinis namas, kaina $7400.
2 flatų medinis namas, kaina $3700. 
BR1GHTON PARKE ant 43 ir 
Fairfield Avė., 2 flatų mūrinis, kaip 
naujas, kaina $6900.
2 flatų medinis, kaina 3900.

Kas norite gerų bargenų arba ką 
turite mainyti, kreipkitės pas C. P. 
SUROMSK1S, 6921 S. Wcstern Avė., 
REPublic 3713. Vakarais PROspect 
0176.

ANT MAINŲ 3 NAMAI be sko
los ir cash $6000; mainysime ant 
didelio namo.

MURO namas, 4 po 4 kamb., 
Bridgeporte, geroj vietoj, be sko
los. Mainysime ant bungalovv ar 2 
flatų. Klauskit G. W., 670 West 
18th St. po 5 vai. Subatoj ir nedė- 
lioj visą dieną.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

3 AKRAI, GRAŽUS 5 KAMBA
RIŲ moderniškas namas, su mau
dyne, elektriką, bėgančiu vande
niu, karšto vandens šiluma, 2 karų 
garažu, vištoms kluonas, $6800. Ant 
vieškelio 41, 5 mylios į vakarus 
nuo Lincoln Highvvay. R. Trump, 
Cedar Lake, Ind.

BUSINESS SERVICE
______

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

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

WHOLESALE FUR.NITURE 
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. Westem Avė.. Chi
cago. III. Phone Republic 6051.

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



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadien., rugsėjo 9, 1940
■ ■U* " .J ...... .

KALTINA TEISĖJA NELSON KOLEKTAVI- Paliko Kūną
MU $70,000 KASMET IŠ JANITORIŲ

UNIJOS
Eleveiterių Unijos Vado Pareiškimas Ant 

Mirties Patalo Sukėlė Audrą Chicagoj

Chica-

padarė

Pereitos savaitės pabaigoj 
miręs eleveiterių unijos lokalo 
66 viršininkas, Matt 
sukėlė didžiulę audrą 
goj.

Prieš pat mirtį jis
ilgą pareiškimą, kuriame nu
pasakoja kaip gengsteriai ban
dė jo uniją pasiimti kontrolėn 
ir kokie nešvarus dalykai dė
josi jo ir 
siuose.

Norėjo

kitų unijų užkuli-

dažnai tuštindavę keli kiti bu
vę jo viršininkai, Lee Powers, 
Paul David, Kenneth Ashley 
ir Henry Beal.

Nelson Kaltinimus Ginčija.
pareiškime toliau 

tvirtino, kad teisėjas Oscar 
Nelson gelbėjo Scalise’o gru
pei perimti eleveiterių uniją 
savo kontrolėn, ir kad jis, tei
sėjas Nelson, kasmet “išmelž- 
dąvęs” apie $70,000 iš jamtorių 
unijos už “legalį patarnavi
mą”. Teisėjas Nelson tuos kal
tinimus tuojau užginčijo, pa
reikšdamas, kad “tai nonsen
sas.”

tokiu budu Chicagos publika 
neprivalo jo matyti.

FJmas yra paremtas gyveni
mu liuteronų pastoriaus Martin 
Niemoeller’io, kurį naciai jau 
treti metai laiko koncentraci
jos stotyse.

Niemoeller didžiojo karo me
tu pagarsėjo kaipo submarino 
kapitonas. Jis buvo uždarytas 
kalėjime kai pasipriešino nacių 
tvarkai, ir aktyviai prieš ją 
kovojo iš ambonos savo maldyk
loj.

“Pastor Hali” yra ne pirmas 
fi’mas apie nacius, kurį Chi 
cagos cenzoriai uždraudė rody
ti miesto kino teatruose. Atro
dytų, kad Hitleris turi juos 
pirkęs.

Prie Srutų Kanalo

pa-

Taylor mirties patalo pa
reiškimo rezultate dabar Chi-

Nori Duoti Pieno 
Išvežiotojams 
Diena Poilsio

— Automobilių Nelaimės 
Chicagoj —

O Prie srutų kanalo, netoli 
34-tos ir Kedzie avenue, vakar 
buvo atrastas sulamdytas kū
nas chicagieč o senelio Peter 
Sypien. Policija spėja, kad “hit- 
and-run” vairuotojas velionį 
mirtinai suvažinėjo, išlipęs iš 
automobilio kūną nuvilko ant* 
kanalo kranto ir nuvažiavo ten 
jį pal kęs. Galimas, daiktas, kad 
Sypien butų gyvenęs, jei butų 
gavęs daktaro pagalbą. Auto
mobilis jam perskėlė galVą.

Sypien gyveno adresu 3807 
South Albany avenue ir tik pe
reitą penktadienį išėjo gyven
ti iš pensijos, kurią jam pasky
rė International Harvester 
drovė. Jis ten išdirbo 34 
tus laiko.

Kitos Nelaimės

ben
me-

žuvo

AUTOMOBILIŲ
BLITZKRIEGAS!

Du Raketierius 
N niauti.

Taylor pareiškime sakė, kad 
du raketieriai jį tiek perse
kiojo, kad jis buvo pasiryžęs 
abu nušauti—bet jam nepasi
sekė tai padaryti. Tai buvę 
kriminalėn atsdkomybėn da-
bar traukiamas Namų Tar- cagoj eina “oblava” prieš jo 
nautojų unijos buvęs vadas įvardintus asmenis. Areštus 
George Scalise, ir Thomas daro prokuroro Thomas J. 
Burke, tos unijos vice-prezi-’ Courtney policija. Įtariamuo- 
dentas- |sius susekus visas reikalas bu-

Abu nuolat jį terorizuodavę siąs atiduotas grand džiurei. 
ir grąsindami mirtim versda- Prokuratūra sako, kad į kartą 
vę jiems mokėti stambias su- “unijas apvalys nuo raketie- 
mas pinigų. Unijos kasą taipgi rių.”

Prieš Pieno Pristatinėjimą 
Sekmadieniais

AMERIKIEČIO PATYRIMAI LIETUVOJE

sako p. Venslovas, 
nebuvau Amerikos pi- 
praradęs, tad galėjau 
iš bolševikų okupaci-

okupacija tikrai pra-

vo.
Pasirinkimo, žinoma, jokio 

nebuvo: tik vienas kandidatų 
sąrašas. Tiek kandidatų, kiek ir 
renkamų atstovų.

žmonėse dabar didžiausias 
nusiminimas. Jie jaučiasi pri
slėgti, užguiti, bet bijosi ir pra
sižioti. Bijosi patekti į “liau
dies priešų” sąrašą.

Šimtai amerikiečių

Pieninių savininkai DeKalb 
ir Sycamore miesteliuose žada 
sustabdyti pieno pristatinėjimą 
į namus sekmadienia's.

Tuo reikalu jie- laikė konfe
renciją, ir surado, kad didelis 
nuošimtis namų yra aprūpinti 
elektra operuojamais šaldytu
vais. Turint tokius šaldytuvus, 
šeimininkės gali užlaikyti pie
ną bent per 48 valandas, to
kiu budu šeštadieniais jos ga’i 
paimti reikalingą kiekį pieno 
sekmadieniams.

Sustabdžius pieno pristatinė- 
j imą sekmadieniais, pieno išve- 
žiotojai turėtų bent vieną die
ną poilsio. Dabar turi keltis 
anksti, dar neišaušus, kiekvie
ną savaitės dieną.

Mihvaukee;
Bęnnett, 60, nu d 
avenue, žuvo iš- 

netoli savo namų.

Automobilių nelaimėse 
dar ir sekami žmonės:

O 70 metų Meyer Festen- 
stein, nuo 4735 North Central 
Park avenue, suvažinėtas prie 
Belinont ir

• Fred 
2742’ Ogden 
ėjęs į gatvę

žuvo Prie Michigan City
e Herman Dreyer, 2850 N. 

Racine avenue, buvo suvažinė
tas prie M.chigan City, ant 
vieškelio U.S. 20.

O 47 metų William Hoysen, 
295| . East 92nd Street, troko 
suvažinėtas prie 8912 Commer- 
cial avenue, ir

29 metų Arthur Hermanson, 
iš Woodstock, III,/'mirė pakliu
vęs po automobiliu prie Mann- 
ieim Road ir Bryn Mawr a've.

Automobilių Karas!
*

Automobilių Galas!

“American Leg^on” laivu grį- mo “liaudies priešai” gali su- 
žo iš Lietuvos chicagietis Juo- silaukti, tai jie ėjo ir balsa- 
zas Venslovas. Grįžo todėl, kad 
po raudonosios armijos okupa
cijos gyvenimas Lietuvoje pa
sidarė nebeįmanomas.

Į Lietuvą p. Venslovas išvy
ko prieš dvejus metus. Išvyko 
ne paprastam vizitui, atseit, gi
minių ir draugų aplankyti, bet 
visam laikui. Tikėjosi Lietuvo
je pastoviai apsibūti ir ten gy
venimą baigti.

Parsivežė kelis šimtus dole
rių ir Radviliškyje nusipirko 
namelį, už kurį sumokėjo 27,000 
litų. Pats apsigyveno ūkyje.

Laimė, 
kad dar 
lietybės 
ištrukti 
jos.

O ta
dėjo smarkiai veikti visą Lie
tuvos gyvenimą. Ir blogiau
siais savo gyvavimo laikais 
Lietuva nepergyveno to, ką ji 
jau dabar pergyvena, žmogus 
jau nebegali laisvai pirkti tai, 
kas jam yra reikalinga. Pa- 
vyzdž ui, nebegalima laisvai 
pirkti drabužius, avalynę. Aš 
pats, sako p. Venslovas norė
jau paltą nusipirkti, kadangi 
senasis jau buvo visiškai nusi
dėvėjęs. Atsakė, kad dar “ne 
sezonas”.

Kai kurie pirkiniai jau įra
šoma į pasą. Vadinasi, galima 
pirkti tik tiek ir nedaugiau. 
Jei pase pažymėta, kad tas ar 
kitas daiktas nupirktas, tai per 
kurį laiką daugiau tų daiktų 
nebegalima pirkti. Mat, jau pa
sireiškia trukumas.

Krautuvės baisiai ištuštėjo. 
Daugelio dalykų jau nebegali
ma pirkti, — jų nebėra. O kas 
bus toliau, tai sunku ir pasa
kyti.

Tikri Lietuvos šeimininkai 
dabar yra iš Maskvos prisių
sti komisarai. Ir jie šeiminin
kauja! Prasidėjo toks teroras, 
kokio Lietuvoje niekuomet ne
buvo buvę. Areštai eina be pa
liovos. Blogiausias dalykas yra 
tas, kad niekas nieko apie areš
tuotus nežno. Areštavo, išvežė, 
— ir baigta. Jokio teismo, jo» 
kio tardymo.

Vadinamieji rinkimai buvo 
tik šlykščiausią komedija. Pa
skelbė, kad visi tie, kurie ne
balsuos, bus laikomi “liaudies 
priešais”.

O kadangi ir per kelias die
nas žmonės patyrė, kokio likt-

dabar 
graužia nagus. Jie sunkiu dar
bu pasidarė kiek dolerių, par
važiavo į Lietuvą, įsigijo ukius 
ir manė ramiai savo gyvenimą 
baigti. Dabar neteko ūkių, ne
beturi pinigų ir nebegali Ame
rikon grįžti, kadangi prarado 
pilietybę.

Teko su tokiais amerikiečiais 
susidurti, kurie tiesiog pėsti į 
Ameriką eitų, jeigu tik butų 
galima tai padaryti. — N.

Užtiko “Akla Kiaule 
18-toj Apylinkei

Suėmė 29-is žmones
str.,Adresu 847 West 14th 

policijos skvadas užtiko didelę 
ir smarkų biznį varančią “ak
lą kiaulę” — t.y., slaptą, nele
gali saliuną, palikusį dar iš pro- 
hibicijos laikų.

Policistai suėmė ten buvu
sius 29-is žmones — vyrus ir 
moteris, taipgi konfiskavo 25 
galionus “munšaino”.

Chicagos Cenzoriai 
Vėl Draudžia Filmą 

c

Apie Nacius

Nepaprasti, Drąsus 
Parašiutininko

Gatvekaris Suvaži 
nėjo žaidžiantį 
Berniuką ’<!

Tai Vis Mokslo Labui
Vakar ir užvakar Chicagos 

parašiut'ninkas Arthur Starnes 
padarė keturis šokimus, ku
riems reikėjo nepaprastai dide- 
ės drąsos. Vieną šokimą pada
rė'nuo 12,500 pėdų ore, antrą 
nuo 18,500, trečią nuo 25,000, 
o ketvirtą nuo 35,000 pėdų.

Šokimus jisai padarė apsika
binėjęs įvairiais instrumenta's, 
eurie rekordąvo jo kvėpavimą, 
(ritimo greitumą, etc. Iš in
strumentų rekordų mokslinin
kai bandys gauti žinių apie vir
šutines atmosferos sluoksnius 
— taip vadinamą stratosferą.

Darydamas aukščiausią šoki
mą parašiutininkas Starnes vie
nu laiku krito 9,000 pėdų į 50 
sekundžių — apie 120 mylių į 
valandą.

“Pastor Hali’
Chicagos filmų cenzoriai, ku

rie yra po porcijos departa
mento kontrole, vėl bando “ap
saugoti” chicagiečius nuo susi
pažinimo su gyvenimu nacių 
valdomoj Vokietijoj.

Jie uždraudė Chicagoj rody
ti garsų filmą, “Pastor Hali”, 
kurį Amerikos publikai rodo 
prezidento Roosevelto sūnūs, 
Jąmes Roosevelt. Filmui įžan
gą parašė prezidento žmona, 
Eleanor Poosevelt’ienė.

Bet ir Roosevelto vardas ne
daro įtakos į Chicagos cenzo
rius. Jie nusprendė, kad filmas 
yra “propagandinio pobūdžio”,

Nušovė Tik Vieną 
Fazana —

Bet Užsimokėjo $60
19 metų chicagietis William 

O’Brien, nuo 3725 Bosworth 
avenue, prie Geneva, nušovė 
fazaną, ir netrukus už tai už
simokėjo $60. Štai kodėl:

Jis neturėjo laisnių medžioti.
Jis paledo šūvį nuo vieške

lio, kas draudžiama.
Jis nušovė paukštį fazanų 

medžiojimo sezonui neatėjus.
Jis nušovė pataitę, 

draudžiama šaudyti ir 
metu.

Jis vartojo šautuvą, 
neturėjo leidimo, ir

Jis paukštį nušovė 
niam ūky j.

O’Brien
kad vienu 
jis galėjo 
sulaužyti.

kurias
sezone

kuriam

privat-

skundėsi nemanęs, 
ir tuo pačiu laiku 
tiek daug jstatymų

Ties 505 North Halsted str., 
gatvekari.8 suvažinėjo ir sun
kiai sužeidė 11 metų berniu
ką, kuris bandė1’ pervažiuoti 
skersai gatve savo “skooteriu”. 
Sužeistasis yra R.chard Mona- 
co, niio 833 Grand avenue. Gu
li Norwegian-American ligoni
nėj, kur daktarai sako, kad jam 
reikės nupiauti dešiniąją ko
jų-

GAISRAI
CHICAGOJ

Nuo sugedusių elektros vie
lų užsidegė gyvenamas namas 
Town of Lake, adresu 4535 S. 
Paulina Street. Namas priklau- 
sok Vacek Realty firmai. 
Taipgi nuo elektros vielų užsi
degė namas adresu 2200 North 
Clark st,reet, kuriame gyvena 
lietuvis A. Titkus.

Nuostoliai abiejose vietose 
buvo nedideli.

Kūdikis Nutroško
Lopšelyj

Bemiegodamas lopšelyj į pa
talinę įsisuko ir nutroško sep
tynių savaičių kūdikis, Ste’ven 
Gerdes, sūnūs ebieagiečių pp. 
9tis Gerdes, gyvenančių adre
su 4112 Broadvvay.

Ugniagesių komanda su pul- 
motoru bandė kųdikį atgaivin
ti, bet nepasisekė.

Mirė 
Gatvekaryj

Turbut gavęs šircįips ataką 
Cottage Groye gatvekaryj va
kar staigiai mirė 79 metų chi- 
cagipts, Thomaą Joseph Pai
rai). Jis buvo atvykęs Chicagon 
vizitui iš LaSalle, Nelaimė įvy
ko ties 26th ir Cottąge Grove.

MATYSITE:

Automobilį Važiuojant Per 
Degantį Namą 

Drąsuolį Kuris Su Automobiliu 
Apsiverčia Net Kelis Kartus 

* v ą

Kaip Greitai Lekiantis Automobilis 
Susikulia Su Kitu

Kaip Drąsuolis Vairuotojas Su 
Mašina Nuverčia Degančią Sieną

Kaip Automobilis Lekia Per Orą 
Kaip Du Automobiliai Susikulia Ore ir 
Daug Kitų Niekad Nematytų Vaizdų!

Rengia

N AUJIE N
Liberty Grove Darže
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