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HITLERIS TEBEGRIAUNA LONDONĄ
Anglai ginasi ir puola pakraščių uostus
šeštadienį pradėtas vokiečių taluose. Vienus sukelia kren-

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

aviacijos puolimas tęsiamas. Va
kar dienos metu sustojo ke
lioms valandoms, bet vakare 
vėl pradėjo, šeštą valandą at
skrido vokiečių orlaiviai ir iš 
didelės aukštumos, kur jų ne
pasiekia priešlėktuvinės patran
kos, pradėjo mėtyti savo bom
bas.

Iš tokio aukščio beveik ne
galima pataikyti į jokį sieki
nį. Bombos dažnai nukrinta už 
pusės mylios arba dar toliau 
nuo pasirinktos vietos. Bet vo
kiečiai į tai nekreipia jokio dė
mesio.

Kai kurie stebėtojai tvirtina, 
kad vokiečiams nei nesvarbu 
karo siekiniai. Jie nori palauž
ti Londono gyventojų nervus, 
kad vėliau galėtų pradėti inva
ziją. Kiti sako, kad gyventojų 
bombardavimas tai ir yra tas 
paslaptingas ginklas apie kurį 
vokiečių laikraščiai ir radijas 
senai kalbėjo.

šiomis dienomis vokiečių pa
daryti nuostoliai gyventojams 
yra labai dideli. Užmuštųjų 
skaičius peršoka J600. Sužeis
tųjų yra dar didesnis. Sužei
sta daugiau negu du tūkstan
čiai žmonių. Daugelis jų tebe
guli sugriautų namų griuvė
siuose, nes dar nesuspėjo iš 
ten jų iškasti.

Gaisrai sukelti keliuose kvar-

Vokiečiai skundžiasi Užsieniškiai padeda
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 9 d. — Anglų lėktuvai 
šiandien pasiekė Hamburgą. 
Uoste padarė didelius nuosto
lius, bet dauguma jų bombų 
nukrito į civilinių gyventojų 
apgyventus kvartalus ir užmu
šė didelį jų skaičių. Anglų avia
cija ir toliau tebebombarduoja 
civilinius gyventojus kituose 
Vokietijos miestuose. Hitleris 
keršyja anglams bombarduoda
mas Londoną.

Ruošiasi sukilti 
RIO DE ŽANEIRO, BrazlL 

ja, nigs. 9 d. — Iš francuzų 
Gijanos atvykusieji asmenys 
tvirtina, kad netrukus Gijanoj 
ir kitose francuzų kolonijose 
galima laukti sukilimo, nes vi
si labai nepatenkinti Petain re
žimu. 80% v'sų valdininkų ir 
karininkų nusistatę prieš senus 
generolus ir nori tęsti karą 
kartu su britais. Panaši nuo
taika vyriauja Martinikoj ir 
Guadalupėj. Jeigu šios dvi sa
los prisidėtų prie de Gaulle Ko
miteto, Amerikos apsauga bu
tų daug stipresnė, nes butų 
užkirstas naciams paskutinis 
plyšys prasiskverbti į Ameri
kos žemyną.

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

Debesuotas ir vėsus.
Saulė teka. 6:24 v. r., leid

žiasi 7:10 v. v.

tančios bombos, o kitus suke
lia anglų numušti vokiečių lėk
tuvai. Ant namo užkritęs vo
kiečių lėktuvas dažniausiai jį 
padega.

Vokiečiai giriasi pasiuntę 
Londonui griauti 35 naujos 
rųšies superbombanešius. Jie 
yra labai sunkus ir neša dide
lį kiekį bombų. Vokiečiai pra
dėjo vartoti naujas, labai stip
rias bombas.

Nežiūrint į visas jų pastan
gas, tikslo jie vis dėlto nepa
siekė. Angiai ginasi visomis sa
vo jėgomis. Anglai numušė 10% 
atskridusių orlaivių. Anglai su
gebėjo vakar sulaikyti didelę 
vokiečių bombanešių eskadrą 
ir neprileisti jos prie Londono. 
Kiekviena vokiečių eskadra 
smarkiai nukenčia. Vokiečiai 
pasiekia Londoną, bet didelė 
orlaivių dalis negrįžta į Vokie
tiją.

šiam bombardavimui vokie
čiai sutraukė visus savo orlai
vius iš Vokietijos ir visų už
kariautų kraštų. Ligi šiam me
tui jie nepalaužė , londoniečių 
moralės. Anglai ginasi, puola 
Vokietijos uostus ir pasiryžę 
toliau gintis. Jeigu šį kartą na
ciams nepavyks įveikti anglų, 
jie žino, kad karas pralaimė
tas.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
9 d. — Didžiųjų anglų ir vo
kiečių kovų metu, anglams žy
miai padeda užsieniškiai. Vaka
rykštėse kautynėse kanadiečių 
eskadrilė numušė 11 vokiškų 
lėktuvų. Karo metu kanadie
čiai jau pajėgė numušti dau
giau negu 100 vokiškų orlaivių. 
Kanad eČiai išvaikė labai dide
lį 'vokiečių aviacijos pulką, ku
ris skrido į Londoną. Lenkai 
taip pat parodė savo drąsą. 
Vakar lenkų lakūnai numušė 13 
vokiškų lėktuvų. Paskutinėmis 
4 dienomis lenkai numušė iš 
viso 25 įvairaus dydžio vokiš
kus lėktuvus.

Respektuoja buvusį 
karalių

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
9 d. — Britų ambasada Madri
de kalbėjosi' telefonu su vokie
čių vyriausiuoju štabu. Tai bu
vo pirmas oficialus pasikalbėji
mas tarp vokiečių,ir anglų nuo 
karo pradžios. Vokiečiai sulai
kė prie ispanų sienos buvusio 
Anglijos karaliaus tarnaitę ir 
nenorėjo jos praleisti. Kai an
glų ambasada paprašė praleisti, 
tai vokiečiai sutiko.

Tarnaitė galės laisvai važiuo
ti į Lisaboną, o iš ten į Baha^ 
mas salas. Vok’ečiai labai ger
bia Windsorus, nes Ribbentro- 
pas juos supiršo. Windsoras 
yra didelis nacių draugas. Bal- 
dwinas už tai jį ir nuo Angli
jos sosto atstatė. Churchill da- 

jbar jį išsiuntė į tolimas salas, 
kad negalėtų kištis j politiką.

' ! NAT.TIENŲ-ACMF Tfilephotn
J. Valstijų naikintuvai. Maždaug tokie pat naikintuvai bus mainais atiduoti

Anglijai.

Bijo USA blokados
TOKIO, Japonija, rūgs. 9 d. 

— Autoritetingi japoųų vyriau
sybės sluoksniai yra smarkiai 
susirūpinę planuojamais Suvie
nytų Amerikos valstybių pre
kybos suvaržymais. Turima ži
nių, kad Roosevelta,s rengiasi 
uždrausti išvežti j Japoniją ben
ziną, geležį ir kitas žal avas. 
Jęigu prezidentas imtųsi tokio 
žingsnio, ■ Japonija atsidurtų 1 la
bai blogoj padėtyj. Dar dides
nį nerimą kelia ta aplinkybė, 
kad Amerikos planai yra deri
nami su britų planais. Šių dvie
jų valstybių akcija japonams 
gali būti labai pavojinga. Ypa
tingai tuo atžvilgiu, jeigu Hit
leris nepajėgs įveikti anglų šį 
rudenį. Japonijoj kasdien vis 
stiprėja įsitikinimas, kad šie
met Hitleris nieko nepadarys.

t

Londonas be laik
raščių

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
9 d. — Dėl nuolatinių viso mie
sto bombardavimų, šiandien ne
galėjo išeiti Londono laikraš
čiai. Vokiečiai numetė kelias 
bombas į Londono laikraščių 
kvartalą. Viena labai stipri 
bomba nukrito netoli didelio 
Londono dienraščio, o kitos pa
taikė į kitas leidyklas. Vieto
mis srovė buvo nutraukta, pa
galiau ir laikraštininkai nega
lėjo paruošti reikalingos me
džiagos. Daugelis jų buvo už
imti gaisrų gesinimu ir sugriau
tų namų atkasimu.

Diktatoriški 
įsakymai

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 9 d. — Sostinėj ir pro
vincijose rumunų minios jau 
nustojo triukšmauti. Visi labai 
komentuoja' naujus diktato
riaus įsakymus, kurių jis iš
leido visą galybę. Jis konfiska
vo valstybės naudai visas ka
raliaus akcijas, kurios siekia 
milijonnes sumas.* Diktatorius 
prižadėjo traukti atsakomybėn 
visus Karoliaus ministerius, ku
rie paskutiniais 10 metų jam 
tarnavo. Dekretais suvaržė žy
dų Veiklą. Valstybės valdinin
kams įsakė apleisti masonus. 
Gyventojai įvairiai vertina An- 
tonescu dekretus.

Padegtas Ham
burgas ■'' -r ■ , ■

LONDONAS, Anglija, rūgs. I 
9 d. — Anglų karo vyriausy
bė praneša, kad jų lėktuvai 
trijų valandų laikotarpy j bom
bardavo Hamburgą. Viena es
kadra paskui1 kitą mėtė bom
bas Hamburgo uoste ir indus
trijos kvartaluose. Uostas la
bai. apgriautais ir sukelti dideli 
gaisrai. Anglai vykusiai bom
bardavo Galais, Boulogne ir ki
tus uostus. Visur sukelti gais
rai ir išardyti uostai. Anglų 
sukelti gaisraivkuvo toki dide
li, kad lakūnai juos įžiūrėjo 60 
mylių at.stumoj.

Olandai muša nacius
AMSTERDAMAS, Olandija, 

rūgs. 9 d. — Hagoje įvyko la
bai smarkios muštynės tarp na
cių ir jų priešininkų. Muštynė
se dalyvavo keli šimtai žmo
nių. Vienas žmogus užmuštas, 
o kelios dešimtys smarkiai su
žeista. Muštynės prasidėjo to
kiu budu. Nacių organizuotas 
jaunimas karišku žingsniu mar
širavo gatvėmis. Vienas dvira
tininkas, nepripratęs prie tokių 
gatvės užtvenkintų, įvažiavo 
tiesiai į busimus Hitlerio paka
likus. Naciai pradėjo jį mušti, 
praeiviai ginti. Juo didesnė 
žmonių minia rinkosi, tuo smar
kesnės buvo muštynės. Naciai 
atstatė Hagos policijos viršinin
ką Mey.

Afrikoj sukilimas
ALGESIRAS, Ispanija, rūgs. 

9 d. — Iš Afrikos šiandien at
plaukė į Gibraltarą vienas fran
cuzų laivas. Jurininkai pasisa
kė, kad jie nori ir toliau tęsti 
karą prieš vokiečius. Jie sukilo 
prieš savo viršininkus ir at
plaukė pas britus. Karo laivą 
pasekė prekybinis laivas, kuris 
buyo pilnas francuzų, norinčių 
prisidėti prie de Gaulle kariuo
menės. Petain vyriausybei išti
kimi generolai pradėjo areštus 
francuzų Maroke. Areštavo dau
gelį atsargon paleistų kareivių 
ir karininkų, kurie nepatenkin
ti Petain valdžia ir politika. 
Areštai vyko Rabat ir kituose 
^miestuose. Nepasitenkinimas, vi
sose francuzų kolonijose labai 
didelis ir nežirtia ar seni gene
rolai pajėgs neraminti koloni
ją, kuri tiorb atsiskirti.

Daladier pavojingas kraščius, kur vokiečiai turi sutraukę kariuomenę invazijai.

VICHY, Francuzija, rūgs. 9 
d. — Petain vyriausybė Dala- 
dier ir kilus atsakomingus vy
rus karo praloš’me, laiko senoj 
feodalinėj pilyj Chazeron. Daug 
buvo francuzų spaudoj rašyta 
apie Daladier nusikaltimus, bet 
oficialiai Petain vyriausybė jį 
areštavo, kaip pavojingą visuo
menės tvarkai asmenį. Petain 
pasirėmė tuo- pačiu įstatymu; 
kurį paruoš* pats Daladier 1939 
m. Š o įstatymo pagelba Dala
dier pasiuntė į stovyklas dau
gelį franeuziškų komunistų ir 
užsienio emigrantų, kurie ne
buvo komunistais.

Egyptas sustiprintas
KAIRAS, Egyptas, rūgs. 9 d. 

— Egypto uostus pasiekė vie
nas didžiausių kariuomenes 
transportų, kurį žino jo isto
rija. Atvyko tūkstančiai britų 
kareivių ir atsivežė didžiausius 
kiekius įvairios karo medžia
gos. Kareiviai bus panaudoti 
britų sargybų sustiprinimui ar
timuose rytuose. Jie bus nau
dojami ir puolimams. Rudenį 
ir žiemą karo operacijos pačioj 
Anglijoj negali būti labai dide
lės. Jų lauk'ama rytų Afriko
je, nes ten praėjo karščiai ir 
kovoms prasidės tinkamas lai
kotarpis.

AMSTERDAMAS, Olandija, 
rūgs. 9 d. — Okupacinė vokie
čių valdžia kasdien vis labiau 
varžo vielos gyventojus. Kai 
kurie gyventojai sako, kad ne
trukus negalės visai pasijudin
ti. Vokiečiai ne tiktai uždrau
dė degti šviesas vakarais, bet 
niio* dešimtos Valandos vakaro 
ligi ketvirtos valandos ryto 
olandams uždraudė išeiti į gat
vę. Kiekvienas privalo tuo me
tu būti savo namuose. Ypatin
gai griežti yra uždraudimai ju
ros pakraščių gyventojams.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
9 d. — Muzėjų prižiūrėtojai 
šiandien pranešė, kad visi svar
besnieji meno kuriniai yra la
bai saugioj vietoj ir visai ne
nukentėjo nuo bombardavimo. 
Vokiečių bombos pataikė dviem 
Londono muzėjams ir daugelis 
buvo susirūpinęs brangiais pa- 
ve kslais. Prižiūrėtojai pranešė, 
kad praeitą mėnesį jie gavo iš 
vyriausybės įsakymą svarbes
nius meno kurinius gerai įpa
kuoti ir išvežti j saugią vietą.

— Švedai pasirašė prekybos sutartį su Sovietų Rusija. Pirks 
benziną ir javus, o parduos mašinas ir geležinkeliams reikalin
gus įtaisymus.

— Suvienytos Valstybės užsakė 200 karo laivų. Jų tarpe 
7 didelius 45,000 tonų kovos laivus ir 8 laivus orlaiviams ve
žioti. Kiti laivai žymiai mažesni. Laivai bus patys moderniš- 
kiausi.

— Pabėgęs Rumunijos karalius stengiasi patekti Suv. Val- 
stybesna arba Kanadon. Šveicarijoj nesijaučia saugiai.

— Britų Admiralitetas paskelbė, kad povandeninis laivas 
Phoenix žuvęs.

— Amerikiečiai perdavė naują karo laivų partiją anglams. 
Perdavimas vyko Kanadoj.

— Anglai numušė vieną didžiulį vokiečių superbombanešį. 
šios rųšies orlaivius Hitleris tiktai vakar paleido Londonui bom
barduoti. • į |

— Vakar anglams pavyko numušti 47 vokiečių orlaivius. 
Neteko- 13 savųjų. Nuo šeštadienio anglai jau numušė 140 vo
kiečių orlaivių.

— Britų kariuomenė jau veda kovą su italais Abisinijos 
teritorijoj. Abisinijon įsiveržė iš Kenya kolonijos. Britams pa
deda patys abisiniečiai.

— Dideli britų bombanešiai bombarduoja Francuzijos pa-

Italams nesiseka
LONDONAS, Anglija, rūgs.

9 d. — Britų Admiralitetas 
šiandien paskelbė, kad du an
glų povandeniniai laivai vakar 
paskandino tris italų laivus, ku
rie iš Italijos vežė karo me
džiagą ir maistą Afrikoj esan
čiai italų kariuomenei. Britai 
dabar turi pakankamą karo jė
gą jurai kontroliuoti ir steng
sis- atskirti italų kolonijas nuo 
pusiasalio. Manoma, kad nesu- 
stlprėjus Mussolini imperija 
netrukus subyrės, nes be rei
kalingos karo medžiagos ir mai
sto Afrikoj laikomos kariuome
nės dalys mažai ką galės pa
daryti.

Indija prieš Petainą

PONDICHERRY, francuzų 
Indija, rūgs. 9 d. — Francuzų 
Indijos kolonialinė vyriausybė 
pranešė, kad ji nutraukianti vi
sus ryšius su Petain vyriausy
be ir prisidedanti prie de Gaulle 
komiteto. Kolonijos gubernato
rium buvo Louis Bonvin. Pon- 
dicherry provinciją pasekė Ka
rikai, Chandernagor, Mahe ir 
Yanaon provincijos. Tokiu bildu 
dabar visa francuzų Indija per
ėjo bendradarbiauti su britais. 
Kolonijoms grėsė pavo’us būti 
japonų okupuotoms. Dabar ja
ponai nedrįs to daryti, nes bi
josis britų, kurie ateis pagel- 
bon.

Francuzų nuotaikos

LISABONAS, Portugalija, 
rūgs. 9 d. — Vienas francuzų 
armijos karininkas, kuris vyk
sta į Londoną prisidėti prie de 
Gaulle pasakoja, kad didelė ne
okupuotos Francuzijos dalis 
simpatizuoja anglams. Jeigu 
galėtų, tai, sako, 80% francu
zų vyktų Anglijon ir tęstų ko
vą. Didesnius francuzų fabri
kus prižiūri vokiečių inžinie
riai. Darbininkai priversti fa
brikuose dirbti, kaip vergai. 
Karo prakišimo kaltininkais 
skaito senus generolus, kurie 
pasidavė vokiečiams. Lavalis 
stovyklosna kiša francųzų poli
tikierius asmeniško keršto ve
damas. Neapykanta prieš vokie
čius kasdien didėja.

Laimingas lakūnas
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

9 d. — Pranešama, kad vienas 
anglų karo lakūnas kovėsi su 
vokiečiais ir neteko savo orlai
vio. Lakūnas leidosi parašiutu, 
bet vokiečiai kulkosvaidžiais ji 
apšaudė. Lakūnas nesitikėjo 
pasiekti žemės gyvas. Lakumu 
vis dėlto pasisekė pakreipti taip 
parašiutą, kad jis leistųsi virš 
vieno baliono. Lakūnui pas'se- 
kč nusileisti ant baliono, o iš 
ten baliono prižiūrėtojai jį jau 
sveiką nukėlė žemėn. Visi svei
kino laimingai gyvybę išgelbė
jusį lakūną.

Komunistų nera
mumai

ZAGREB, Jugoslavija, nigs. 
9 d. — Jau trečia diena Jugo
slavijos komunistų gaujos ke
lia neramumus. Stengiasi suor
ganizuoti demonstracijas, ku
riose reikalauja vyriausybę pa
daryti karo sutartį su Rusija. 
Policija areštavo daugiau negu 
100 asmenų. Komunistai prieši
nosi policijai ir desėtkas jų bu
vo apkultas. Sta'inas, negalė
damas išsiderėti iš Hitlerio Ju
goslavijos savo imperijos įta
kai, įsakė fanatiškiems agen
tams kelti nerimą.

KAS DABAR DE
DASI LIETUVOJE

Tokia antrašte šiandien yra 
dedami pranešimai apie tai, kas 
dabar vyksta Lietuvoje. Iš tų 
pranešimų patirsite, kad šian
dien tikrais Lietuvos gaspada- 
riais yra iš Maskvos prisius4i 
komisarai ir visokios rųšies 
“instruktoriai”.

Tie įdomus pranešimai bus 
dedami KASDIEN per visą šią 
savaitę.

NUO RUGSfiJO
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.
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ISPANU LAISVES KOVA
iĮĮĮiiĮĮI MARTIN GUDELL

(Tęsinys)
Daug buvo priežasčių, kurios 

. vertė rusus užmegzti ryšius su 
antifašistine Ispanija, bet svar
biausiu aksįinu buvo psicholo
ginis pažangios visuomenės 
spaudimas. Visą Europos darbi
ninkija, neišskiriant ię pačių 
komunistų, matydama kad de
mokratijos leido ispanų respu
blikonams ir darbininkams žū
ti, klausė ką mano (taryti so
vietai. Nejaugi ir jie apleis is
panų darbininkiją, kaip ją ap
leido kitų kraštų buržuazinės 
vyriausybės? Nejaugi rusai is
panams demokratams negali

tatoriai padeda fašistams? Ne
jaugi taip vadinama proletaria
to valstybė apleis pradėjusį sa
vas teisęs ginti Ispanijos prole
tariatą?

SSSR, ieškodama savai valsty
bei atramos punktų vakarų Eu
ropoj, nutarė įsikišti į Ispaniją. 
Kiek vėliau pamatysime SSSR 
įsikišimo rezultatus ir kokiomis 
formomis jie pasireiškė.

Vietos darbininkija sulaikė ir 
suįtįušč vietos reakcijos jėgas, 
bet negalėjo atsispirti prieš ge
rai organizuotus maurų pulkus, 
neturėjo kuo pąsipriešinti prįęš 
fašistų aviaciją, kuri kasdien 
vjs dažniau pradėdavo rodytis. 
Portugaliją pasėda sukteliams,

Badachoso provincijoj socia
listai ūkininkai pasipriešino net 
ir maurams. Pastarieji darė ke
lias atakas, bet negalėjo pir
myn pasistumti. Tada jiems pa? 
ge|hon atėjo svetimieji. Fašis
tai, pasinaudodami portugalų 
geležinkeliais ir plęntais, parve
žė tris savų Itariųomenės pul
kus ir pątį Badachosą puolė iš 
Portugalijos pusės. Niekas ne
laukė tokio puolimo, ųes ligi 
šiam melui nei viena valstybė 
neleido pervežti per savo teri
toriją ginkluotų jėgų, kad jos 
galėtų pulti kitus. Ispanai žino
jo, kad portugalų diktatoriaus 
klika labai artimai bendradar
biavo su sukilėliais, bet jokiu 
budu nelaukė šitokio įsikišimo 
į ispanų vidaus reikalus.

“NESIKIŠIMO’ POLITI
KOS VAISIAI

Parblokšti fašistai atsigauna.
Nors fašistai savo kontrolėje 

teturėjo tiktai ketvirtadalį Is
panijos provincijų, nors didele 
krašto dauguma pasmerkė su-

Žudo ispanus bulių arenose.
Po šių operacijų, Badachoso 

likimas jau buyo nuspręstas.

priešino jų planams, sukilėliai

Vokiečių ir italų prlaiviąis iš

jėgos, tegu su dideliais nuosto
liais, skynėsi sau kelių piripyp.

jo Andaluz.jos užkaiiąvimą

O(Ff -

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 $o. Halsted Street 
Tęl. Yards 2151

kinia respublikai, bet kuri, pa
mačiusi žygiuojančius nuo sie
nos fašistus, pirmoji pradėjo 
šaudytf į antifašistines jėgas iš 
užpakalio. Badachose buvo su
imta virš keliolika tūkstančių 
antifašistų. Daugumoj tai buvo 
žemdirbiai, simpatizuoją socia
listams ir sindikalistams. Fašis
tų pulkininkas Varela su savo 
draugu Yague suvarė labiau pa
sižymėjusius į bulių aikštę, su
kvietė dešiniąją visuomenę ir 
•ten padare istorijoj negirdėtas 
žudynes. Į aikštėj suvarytus pi
liečius tol šaudė, kol visus iš
žudė. Tuo imitavo Romos7 im
peratorių organizuojamas vergų 
ir belaisvių žudynes viešose 
miesto arenose. Badachoso žu
dynės iššaukė viso pasaulio pa-? 
sipiktinimą fašistiškais karinin
kais.
Naujo ministerio apatiškumas.

Respublikonas Girai, sėdėda
mas ministerių kabineto pirmi
ninko kiėsle nerodė jok’o ąkty- 
vumo. Puvo aišku, jog reikąlin-

ČRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sątes Tax ekstra.
BLACK LVMP BAND

ga kiek galima greičiau užpirk
ti didelis ginklų kiekis, bet Gi
rai nenorėjo liesti ispanų ban
ko auksu atsargos. Jis dabojo, 
kad pesetos l^ursas nenukristų. 
Kaip vėliau pasirodė, jis taip 
elgėsi todėl, kąd vis dar tūrėjo 
vilties susitarti su fašistais, jo 
agentai vedė derybas.

Tuo tarpu fašistai nelaukė. 
Jie sutraukė naujas jėgas ir 
pradėjo žygiuoti į šiaurę, Sąla- 
Uiankos Imk. Sąlamankoj esąn-. 
Čios dalys pradėjo žygį į pie
tus ir rugsėjo mėp. jiems pasi
sekė susijungti. Tai buvo vie
nas didžiausių sukilėlių laimėji
mų.

Respublikonai padegą Irun 
miestą,

šiaurėje gen. Molą, negalėda
mas priartėti prie Madrido, sa- 
vo jėgų dalį permetė Iruno ir 
San Sebastijano link. Tris sa
vaites milicininkai vedė gyni
mosi kovas su stipriomis karo 
jėgomis, b,et negalėjo atsispir
ti. Teko pasiduoti todėl, kad 
milicininkai neteko nė vieno 
šovinio. Matydami, kati Iruno 
miestą turi apleisti dėl ginklų 
stokos, negalėjo tverti pykčiu 
ir prieš išvykdami jį padegę.. 
Pykčiu netvėrę ne vien tiktai 
prieš fašistus, bei ir prieš de
mokratišką Rrąnchzijų, kuri 
daugiau kaip savaitę pralaikė 
šešis respublikonams siunčia
mus ginklų ir šovinių vagonus. 
Bliumo vyriausybe, prisilaiky
dama Nesikišimo politikos, at
sisakė Iruno gynėjams įteikti 
jiems priklausančius ir pasie
nyj stovinčius šovinius, tuo tar
pu sukilėliai operavo naujutėlė
mis iš Vokietijos atėjusiomis 
kanuolcmis ir pakankamu mu- 
nicijos kiekiu.

Paskutinėmis rugpiųčio die
nomis Andalūzijos frontuose 
pasirodė ir tankai. Tai buyo 
moderniškos italų lengvos tan
ketės, prieš, kurią milicinin
kas paprastu ^autuvu negalėjo 
atsilaikyti. Užsienio/įtaka buvo 
aiškiai matoma sukilėlių pusė
je. Visi buvo susirūpinę kovos, 
eiga. Reikėjo imtis, griežtesnių 
priemonių, reikėjo’ rasti būdą 
sulaikyti pirmyn žygiuojantį 
priešą.

Socialistas Kabaliero sudaro 
pirmą kabinetą.

Rugsėjo 4 d. atsistatydino Gir 
ral kabinetas ir naują sudarę 
Largo Kabaliero. Kabinetan įė
jo 6 socialistai, 4 respublikonai 
U* 2 komunistai. Kabaliero ko
munistus įsileido todėl, kad jų 
pagalba manė išgauti ginklų iš 
Rusijos. Tai buvo vienintelė 
laimėjimo viltis, nes vakarų Eu
ropos valstybės, taikydamos 
“nesikišimo” politiką ispanų 
respublikonams, aiškiai parodė 
ką jos palaiko.
Fašistai žygiuoją prie Madrido.

Sukilėliai, paėmę Kaseres ir 
Meridą, pradėjo koncentruoti 
savo jėgas prieš Madridą. Jie 
žinojo, kad paėmus Ispanijos 
sostinę, bus duotas mirtinas

goninės- Ji buvo pilna sužeistų
jų. Į| pilies išleistieji sukilėliai, 
kąrlu su maurais, išžudė ne tik
tai ligonius, bet nepaliko nei 
vieno daktaro nei vienos slau
gytojos.

Apie 200 CNTzvyrų, kurie li- 
orlaivių eskadrilės. Rugsėjo 6 gi paskutinio momento^ gynė 
d. sukilėliams pąvyko paimti Toledu, užsidarė bažnyčioj ir 
Talaverą, didelį plentų mazgą. ■ gynėsi visą savaitę. Antifašistai 
Iš ten jiems jau buvo kelias (jiems pagalbon neatėjo ir vė- 
afviyas į Madridą. Jie tikėjosi j Hąu visi ligi vieno buvo išžudy

ti.

susifornmoti Ęurgose įr kuri 
jįjių prašė pripąžmįmo.

Sostines link pradėjo žygiuo
ti ištisos mąųrų divizijos. Vi
sose svąrbesųėsę vielose mau
rams kelią skynė desėtkai tan
kų ir jiems padėjo skaitlingos

daug greičiau prieiti prie sosti
nės, karo medžiagos pranašu
mas jiems laido Jurėti tokįąs 
viltis, bet jų artėjimas į sosti
nę ėjo labai iš lėto ir užsitęsė 
apie mėnesį laiko.

SukUėliąį pajum Toledo.

Rugsėjo 27 Toįedo pateko su
kilėlių mukosnA- Antjfaž štai 
čia neparodė ręįkaįihgp griežtu
mo įveikti tvirtovei, Nežiūrint, 
kad priešas kasdien artėjo prie 
Toledo, ten tebesędėjo apie 3,- 
()()0 vyrų. Vietoj* to, kad pavar
totų griežtas karp priemones ir 
susprogdintų tvirtovę, pradėjo 
vesti su ten užsidariusiais su
kilėliais derybas, leido įeiti ku
nigams, diplomatams, kurie pri
sidengdami tuo, jog norį suki
lėlius kalbinti pasiduoti, tikru
moj ragino juos toliau laikytis,, 
nes ąrtejančjos juos ižliuosuoti 
maurų•' jėgos. Tvirtovėj sėdin
tieji sukilėliai laikėsi, kol fa
šistai įžengė į miestą ir jiems 
atidarė tvirtovės duris. Du mė
nesius tvirtovėj išsėdėję sukilė
liai padėjo valyti miestą. Res
publikonai, neturėdami pakan
kamo susisiekimo priemonių, 
nesuskubo evakuoti Toledo lir

gos. Gen. Molą dalys, suside
dančios iš karlistų ir reketė, 
nuo Medinačeli einančiu plen
tu, pro Brihuega ir 
charą, net 
iš rytų.
Hitleris įf

Vokiečių generolo intervenciją.

Vokiečių generolo von Tau
pei išdirbtas Madrido puolimo 
planas sukilėlių buvo priimtas. 
Franko paskelbė, kad jų jėgos 
netrukus įžengsiančios į Ispani
jos austinę. Užsienio spaudos 
atstovams Franko pareiškė, kad 
strąteglšku atžvilgiu Madridas 
neąpgiųamąs. Jeigu Madride 
esantieji milicininkai — sakė 
jis, — nusunauytų strategijos 
moksle ir žinotų kokioj būklėj 
jie randasi, visai Madrido nė 
negintų, nes tai bereikalingas 
kraujo praliejimas. Realybė pa
rodė, kad ne milicininkai, bet 
Franko strategijoj mažai tenu
simanė, nes Madridas daug.au 
kaip dvejetą metų išsilaikė 
prieš stipriausius karo jėgų puo
limus.

Rugsėjo pabaigoj, padėtis bu
vo labai rimta. Sukilėlio Yague 
kolona, paėmus Toledo, iš pie
tų traukė prie Madrido. Gen. 
Vajrela, per Sicrrą de Gredos 
ir nuo Segovijos, slinko prie 
Madrido, iš vakarų. Gen. Solčia- 
gą kariuomenė artėjo iš šiau
rės, plentu, kuris ėjo nuo Bur-
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
gENIAUętA Ot. DH>WĄU8IA UUDOJIMO (STAIGA 

AMBVLANCE
DIENĄ IR NAKTį

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

Telefonas LAFAYETTE

-i—\ -į   * koplyčios visose L J 'Nz" -L^Z 1 Chicagos dalyse
.............. ............. 1 111.......................  'III 11/ I ....... . ..................

Klausykite Musų radie programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
ryhF M W. H. L P. stoties <1486 K.) 

I* POVILU IALTIMIERU.

Guadala-
pro Tarakoną, supo

Mussolini pripažįsta 
fašistus.

Madridas iš tikrųjų atrodė 
neapginamas ir respublikos va
landos jau buvo suskaitytos. Vo
kiečių ir italų diktatoriai nu
traukė diplomatinius ryšius su 
ispanų respublika ir pripažino 
gen. Franko diriguojamą suki
lėlių Juntą. Jie negalėjo dau
giau bepaslėpti savo pagalbos 
sukilėliams. Jų diplomatams bu
vo neįmanoma toliau tęsti dvi
veidišką žaidimą. Respubliko
nams nelaisvėn patekę karo la-

negalėjo užginčyti nei pateisin
ti.

(Bus daugiau)

UŽEIKITE PAS
PETE YOUNG 

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

SCHLITZ ALUS 
82nd ir Kean Avenuc 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vąk. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tek PROSPECT 1930

DR. C. Z. VĘZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO T, 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899

Namų Tel. VINCENNES 5272

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

AKIŲ SPECIALLSTAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
• Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos JLietuvių Daktarų 

D raugi jos Nariai__
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN .

IŠ RUSIJOS • : 1
Gerai lietuviams ’ žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

$9.50

puomatija taip pat jiems kuždė-r

T

«T

I Vardas ir pavardė.

Adresas

Y

M
Phone GROvehUl 0142

Phone Cicero 2109

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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 Brunsvvięk 0597

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 ęHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

geriausių

$7.65

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

UACHAWICZ IR SŪNUS
2,314 West PMce Phone CANal
SKYRIŲ^: 42.44 East lQ8fh Street Tfel. Pulliųan 1270

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

lieti kalbos ir apie pripažinimą, 
ivol sostinė respublikonų ranko
se, sunku pripažinti suknelių 
vyriausybę,’ kuri jau suskubo I, J. ZOLP

164(> West 46th Street Phene YARds 0781

ANTHONY B. PETKUS
6S12 So. Westem Avė.
1410 Sauth 49th Caurt, Cicero

& P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituąnięą Ąvęnuę YARds Į139

ALBERT V. PETKUS
4704 Sq. Wester<i Avenue Phone LAPayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
$3Q7 Litųąąįęą Ayenue Phone YARds 4908

ADVOKATAI

■•jLj

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

VYTAUTAS TARUTIS 
—■ADVOKATAS— 

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 
SUte 7572

3149 SO. HALSTED ST. 
Victory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi mN*AUJTENOSE”

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

• 7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. CentraĮ 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

COFU NKDLECRAFT SERMCS/MG

BASKĘT MOTIFS . PATTERN 2542
2542 — Išsiuvinėjimai baltiniams.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 

Į 1739 So. Halsted St, Chicago, IŲ.

I Čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Miestas ir valstija

m "      uii-i'yj■"■g"ii|r^
PIRKITE ANT 

KREDITO
MUSŲ ŽEMOMIS CASH 

KAINOMIS
Imkite 3 metus išmokėtir-reikia 

tik jūsų parašo.
Celotex Plasterboard pėda 2c 
1x6, Lentos ................. pėda l^c
1x4 Grūubms Lentos pėda 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10ę 
2x4 ...............     1F2c
WąUhoąrd—sheęt ąwo 4x6 iki

4xlQ ................................  pžda 2c
Ąlbert Special Maleva gal. $1.25 

Apskaitliąvimas DYKAI— 
Pristatymas DYKAI 

albert lumber
& SUPPLY CO. 

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFayette 2101

Atdara kas&ep 7 v. ryto iki, 6 
y, v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos. 
.■ ! ■"■"F

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1419

NARIAI
Chicagos,
Cicero ■'
Liętuviiį
Direktorių
Asociacijos
nitililIlIllilllilIlUUlilHIMMHUVV

Ambulancę 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos: 

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

Dr. 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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. V. E. SIEDUNSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0694
Ąntrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650

A

V

•t

daug.au
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Skolų nebemokės. — Suimti bendrovės “Drobės” parei- 

Lietuviai bus priversti tarnauti bolševikųgunai
armijoje. — Kiekvienas “doras” lietuvis turės rū
pintis Sovietų Sąjungos sienų saugumu. — Instruk
toriai iš Maskvos. — “žemės fondas” negalėsiąs vi-1 
sų prašymų patenkinti. — Akcijų saugojimas. —■ 
“švietėjai”. — Maskvos instruktoriai rūpinsis Lie
tuvos švietimu. — Turgai sumenkėjo. — Mokytojai' 
turėsią “perorganizuoti savo psichologiją”. — Dar
bo įstatymams ruošti komisija. — Butai. — Laisvės 
alėja pakrikštyta Stalino prospektu. — Uždarė len
kų laikraštį.

(Biuletenis Nr. 1)
—Raudonoji ministru 

ba, finansų ministrui pasiūlius,1 
priėmė nutarimą, kuriuo nuo 
rugpiučio 17 d. visos savival
dybės savo vekselinių skolų 
mokėjimą kredito įstaigoms 
sustabdo. Pagal sav ivaldyjių 
skolas išduoti kredito įstaigoms 
vekseliai neprotestuojami. Vi
sos kredito įstaigos įpareigoja
mos ligi rugpiučio 17 d. pra
nešti Lietuvos Bankui Kaune

i apsaugos ministras gen. Vit- 
• kauskas pareiškė, kad ligšiol 
I Lietuvos kariuomenės lik.mas 
i buvęs labai neaiškus, tačiau jau 
dabar esą tikra, kad tam tik
ras žmonių skaičius liksiąs, 
kaip ir buvęs, Lietuvos liaudies 
kariuomene, o tik likusioji Lie
tuvos kariuomenė busianti su
lieta su raudonąja armija.

Tačiau generolas taip ir ne
pasakė, kiek žmonių liksią Lie
tuvos liaudies kariuomenėje.u

OŠ

NAUJIENŲ-ACME Photo
VOKIEČIŲ BOMBONEŠIS VIRŠUM LONDONO.

■

buvo vidutinio didumo”, bet iš’ 
tolimesnių paaiškinimų matyti, 
kaip tikrovėje atrodo dabarti
nės Lietuvos turgai. Grudų pri
statymas buvęs vidutiniškas. 
Kai kur mažas. Linų sėmenų 
tik viename turguje tebuvo at
vežta. Linų pluošto tik pripuo-

Į likusias butuose patalpas 
bus apgyvendinti kiti žmones.

— Kauno vyriausioji gatvė 
— Laisvės alėja pavadinta Sta
lino prospektu.

—Užsienių reikalų ministras 
prof. Krėvė-Mickevičius rug
piučio 10. d. atostogas baigė irlamai vienur kitur po nedidelį ‘ „ ... .... /, . / ‘J pradėjo eiti savo pareigas.

aJ.

• v-OTvh.,.;; ;•

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru *

skolų dydį, toms paskoloms 
apdrausti išduotų veksel ų su
mą ir tų skolų mokėjimo ter
minus. Savivaldybių veksel.- 
neins skoloms kiedito įstai
goms padengti atidaroma Lie
tuvos Banke “Savivaldybių 
skoloms likviduoti” suvaržyto
ji sąskaita. Savivaldybės mo
ka savo veksel i nes skolas ir 
procentus į minėtą sąskaitą, 
kuri yra finansų ministro dis
pozicijoje.

—Tardytojo nutarimu, su
imti šie akc. bendrovės “Dro
bės” valdybos ir revizijos ko
misijos nariai: Juozas Šimaitis, 
Jurgis Garšva, Jurgis Žiugžda, 
Julius Žostautas. Pijus Norkus, 
Antanas Slavickas, Povilas Vai
tekūnas ir Pranas Strimas. Mi
nėti asmenys suimti už tai, kad 
pasiėmę ir davę kitiems akci
ninkams dividendus ir tantje
mų pinigus, o taip pat išdavę 
netermininių “Drobės” įmonės 
vekselių. Tuo, esą, jie paken
kę įmonės reikalams ir nusidė
ję finansų ministro įsakymui, 
kuriuo iš bankų galima atsiun
ti tik po 250 litų per savaitę.

—Grįžęs iš Maskvos krašto

kariuomenė, kuri, pasak gene
rolą, busianti sulieta su raudo
nąja armija, bus tikrovėje vi
sas Lietuvos jaunimas, kuris 
dabar turės ginti rusų imperia
lizmo siekimus. Juk žinoma, 
kad karo reikalai įeina į SSSR, 
o ne į “autonominių” respubli
kų kompetenciją. Tad, kaip ca
ro laikais lietuviai turėjo gul
dyti galvas Mandžurijoje, taip 
dabar “laisvosios” Lietuvos vai
kai turės žūti už raudonąjį ca
rą.

Apie Lietuvos kariuomenės 
griovimą rodo ir kariuomenės 
štabo pranešimas, kad brig. ge
nerolui Jubdlšiui esą pavesta 
rūpintis tais paleistais į atsar
gą puskarininkiais, Krašto Ap
saugos Ministerijos civiliniais 
tarnautojais ir karininkais, ku
rie neturi tarnybų bei kitų pra
gyvenimo šaltinių. Iš “liaudies 
kariuomenės” paleistųjų skaL 
čius yra toks didelis, kad rei
kėjo paskirti specialų karinin
ką, kuris rūpintųsi jiems su
rasti darbo arba tarnybas. Be 
to, paskelbta, kad pakartotinai 
prailginamos atostogos “iki- at
skiro įsakymo” Karo Mokyklos

II kurso kariūnams šar.vuoti- 
ninkams ir I kurso kariūnams 
kandidatams.

uždavi-

Sovic-

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

kiekį tebuvo pristatyta. Dobilų 
pašaro turguose nedaug tepri- 
statyta. Mėsinių raguočių pa
siūlos turguose buvo vidutinės, 
vietomis mažos; lašinių kiau
lių pristatyta vidutiniškai. Ver
šiukų ir avių pasiūlos buvo 
menkos. Kai kuriuose turguo
se dar buvo pristatyta po vie
ną kitą žąsį. Ūkiško sviesto ir 
kiaušinių buvę gana daug.

—Ryšium su Lietuvos moky
tojų suvažiavimu, “Darbo Lie
tuva” nedviprasmiškai pasako, 
kad tie mokytojai, kurie nesu
gebės “perorganizuoti savo 
psichologijos”, t. y. neis komu
nizmo keliu, “turės atkristi 
Taip pat aukštosios mokyklos 
— universitetai — busią žy
miai reformuoti. Net ir tose 
mokslo šakose, kurios tiesio
giai neliečia socializmo moks
lo, negalėsią būti profeso
rių nepėrsiėmusių marksizmo 
‘mokslo”. Kadangi Lietuvoje 
ligšiol nebuvo tokių mokslų, 
xaip “marksizmas-leninizmas” 
profesorių, tai “Darbo Lietu
va” siūlo parsikviesti jų iš Ma
skvos.

—Darbo ministro įsakymu, 
prie darbo ministerijos sudary
ta komisija darbo įstatymams 
ruošti. Į komisiją įeina: darbo 
apsaugos departamento direk
torius Mica.’macheris, juriskon
sultas adv. Kacas, vyr. darbo 
inspektorius Akelaitis, referen
tas Strimaitis ir ižd. Tiškus, 
profesinių sąjungų atstovai — 
Balcevičius

Savaime 
komisijos 
tas ne kas 
cheris, kuris savo 
t 

tu paėmė *• adv. • Kacą...
—Finansų ministras nustatė, 

kad pirmaeiliuose ir antraei
liuose miestuose vienam žmo
gui nustatoma gyvenamųjų pa
talpų ploto naudojimo norma 
9 kv. metrai. Daugiau ploto 
gali turėti tik tam tikrų profe
sijų žmonės.

Įdomu žinoti, kokias parei- 
i gas profesorius žada eiti, nes 
juk Maskva, įsakė visas Lietu
vos atstovybes ir konsulatus 
likviduoti, taigi ir pati užsienių 
reikalų ministerija bus netru
kus likviduota.

—Vidaus reikalų ministras 
uždarė lenkų kalba leistą dien-

Areštuoja tiky
bininkus

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas.

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga. rėmaU durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 

. Į nereikia {mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 6 d. — Jau ketvirti me
tai, kai pastorius Niemoller sė
di nacių koncentracijos stovyk
loj. Jis nenorėjo padaryti kon- 
ces jų sąžinės laisvės dalykuo
se nacių regimo atstovams. Jo 
parapijon buvo paskirtas pasto
rius Gollwitzer. šiandien vokie
čių policija davė 24 valandas 
Gollwitzeriui apleisti parapiją 
ir išvykti iš Berlyno. Berlyno 
policija uždraudė išvytam pa
storiui sakyti pamokslus. Goll- 
witzer priklauso evangelikų liu
teronų tikybai ir yra vienas 
tų pastorių, kuris kartais drį
sta pasakyti t’esos žodį tota
litarinio režimo atstovams.

Bukit MalonŲs 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių {tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

instruktorių, kurie žemės ūkio 
ministerijai padėsią persiorga
nizuoti į komisariatą.

Reikia pripažinti, kad paža
dėtoji “parama” tėra labai silp
na, jeigu siunčiami tik instruk
toriai ministerijai į komisaria
tą paversti. Kol Lietuva turė
jo žemės ūkio ministeriją, tol 
Lietuvos ūkis pajėgė gabenti 
didelius maisto produktų kie
kius net į Sovietų Rusiją. Kai 
ateis komisariatai, Lietuvos 
liaudis gyvens tam pačiam 
skurde, kaip ir visi kiti Stali- 
no pavergtieji. % £ ,

A .—Iki rugpiučio 14 d. į že-

Diktatorius su 
diktatoriais

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 8 d. — Kai tiktai Rumu
nijos diktatorius pasijautė pa
dėties valdovu, pasiuntė Hitle
riui ir Mussolini telegramas, 
prižadėdamas bendradarbiauti 
su diktatorinėmis Europos val
stybėmis. Rumunų spauda smar
kiai puola pabėgusį karalių, ku
ris Anglijos bankuosna perkė
lė 4 milijonus dolerių, kai nu
jautė, kad dalykai gali baigtis 
bloguoju. Spaudoje keliami fak
tai, kuriuose sakoma, kad ka
ralius Karolis buvęs didelis gir
tuoklis ir degeneratas. Anks
čiau apie tai negalėjo rašyti.

ir Kavaliauskas.
suprantama, kad 

pirmininku paskir
ia tas, kaip Micema- 

juriskonsul-

—Rugpiučio 14 d. Kaune pra
sidėjo mokytojų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo apie 10,000 
mokytojų, švietimo ministras 
A. Venclova, išdergęs nepri
klausomos Lietuvos mokyklas, 
kuriose ir jis pats ragavo mok
slo, nušvietė mokytojo 
nius Sovietų vergijoje, 
džiui jis pasakė:

“Taurus patriotizmas
;ų Sąjungoje ne tik nėra smer
kiamas, bet, priešingai, jis vi
somis priemonėmis ugdomas. 
Musų jaunuomenė iš pat mažų 
dienų turi būti mokumą mylė
ti savo tėvynę — didžiąją. So
vietų Sąjungą ir garbingąją 
Raudonąją armiją išvaduotoją, 
turi saugo dirbančiųjų tėvynės 
sienų neliečiamybę. Musų jau
nuomenė turi išmokti draugiš
kumo ir pagarbos ne tik savo, 
jet ir kitų tautų žmonėms, ji 
turi įsisąmoninti, kad darbas 
visų gerovei yra garbė, kad ne 
mažesnė garbė yra būti Raudo
nosios armijos, didžiosios dir
bančiųjų tėvynės gynėjos, ka
riu.”

“Draugas” Venclova, sugrį
žęs iš Maskvos, jau atvirai pa
sisako, kokį uždavinį jam pa
vedė Maskvos budeliai. Būtent, 
Lietuvos jaunimą ruošti Rau
donosios armijos kariais! Ten
ka pastebėti, kad ir kiti pa
vergtosios Lietuvos pareigūnai 
stropiai vykdo jiems Maskvos 
pavestą darbą — skiepyti min
tį, kad lietuvių tauta turės gin
ti Maskvos internacionalistų 
valstybės sienas. Apie tai kal
bą J. Paleckis, kuris sako: “Ba
danti tokioje atsakomingoj e 
vietoje, mes visuomet turine 
būti pasiryžę ginti ir musų di
džiosios tėvynės sienas.” 
“Liaudies seimo” atstovas
mauskas atvirai pasako, kad 
‘negali būti nė vieno doro dar
bininko, doro valstiečio, doro 
inteligento musų tarpe, kuris 
nesirūpintų didžiosios Sovietų 
Sąjungos sienų saugumu.” Gir
di, Lietuva turinti būti pavers
ta tvirtove, į kurią atkąstų dan
tis bet koks priešas.

Taigi, aiškiau jau nebegali
ma pasisakyti. Kaunas buvo 
paverstas cariškosios Rusijos 
tvirtove, dabar tą tvirtovę no
ri atnaujinti Stalinas. Bet pri
siminkime, kad 
Kauno tvirtovė 
laikėsi...

—Žemės ūkio
kis’ pasakoja, kad Maskvoje jis 
susitikęs su SSSR žemės ūkio 
komisaru Benediktovu. šis pa-, 
rodęs didelį Lietuvos žemės 
ukid reikalų supratimą ir pa
žadėjęs Lietuvą paremti. Pir
miausia Kaunan busią atsiųsta

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsilus
Išima Už .............. I V-UU

fSMAS.. . *50.00
RAUDONGYSLIV COC Hfl 
Išėmimas ir Ligon. ’CU.UU 
REUMATIZMAS CO A A 
Greita Pagelba ....... *fc«UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................. *LUU
DOUGLAS PARK HOSPITAV 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

ha žemės iš 30,852 ūkių arba 
jų dalių, o žemei gauti prašy
mų paduota 1185,819. Jau da
bar skelbiama, kad visų prašy
mų nebusią galihia patenkinti.

—-Finansų ministras praneša 
visiems valstybė^ r popierių — 
akcijų ir obligęĮcįjų — laikyto
jams, kad iki rugpiučio 17 d. 
reikia perduoti Lietuvos Ban
kui saugoti visus tuos popie
rius. Kuriam tikslui tas “saugo
jimas” palieptas, įsakyme ne
pasakyta.

—Lietuvos kariuomenę pa
vertus “liaudies kariuomene”, 
kareivinėse pradėta leisti vadi
nami “sieniniai laikraščiai”, t. 
y. ant sienų lipinami lapeliai iš 
kareivinių ir bendrojo gyveni
mo. II pėstininkų pulkas lei
džia “Liaudies kario žodį”. Įdo
mu pasižiūrėti, kas yra šio 
laikraščio redaktoriai. Jį reda
guoja net 4 žmonės: Sabuko- 
nis, Kaganas, Mitrofanovas ir 
Chaitas. Kokios tautybės yra 
paskutinieji trys redaktoriai, 
lietuvių kariuomenės “švietė
jai”, aiškinti nereikia...

—Švietimo ministras A. 
Venclova pareiškė, kad iš Ma
skvoj). atvyksią instruktoriai, 
kurie padėsią Lietuvos švieti
mo ministeriją perorganizuoti 
į švietimo kcm’sariatą. Taip 
pat atvyksianti ištisa komisija, 
kuri padėsianti pertvarkyti Lie
tuvos universitetus ir aukštą
sias mokyklas pagal sovietų pa
vyzdžius. Taip pat uolus Stali
no garbintojas rašytojas Petras 
Cvirka pareiškė, kad į Kauną 
atvyksianti SSSR rašytojų bri
gada, kuri padėsianti “musų 
rašytojams gerai susiorganizuo
ti”. Taigi, “laisvojoj” Lietuvoj 
viską tvarko Maskvos instruk
toriai, komisijos ir brigados!

—Generalinis Statistikos Biu
ras paskelbė žinių apie turgus 
Lietuvoje rugpiučio 5—9 dieno*- 
mis. Nors sovietiškasis “rojus” 
Lietuvoje įvestas tik prieš 2 
įnėnešius, bet jau matome pa
sekmes. Turgai liko pustuš
ti. Komunistų kontroliuojamas 
Staliniškas Biuras pradeda sa
vo pranešimą pastaba, kad 
“didesniuose, mitfttūose turgai

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

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. DIVISION 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.

O
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caro laikais
labai trumpai

gaminame 
įspaudą ir

Dentures 
užsakymą

t i k 
nuo

Miestas >

Valstija

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

karšto 
mėne- 
tik...

... ................. fina
LOAN ASSOClATIONofChicagd

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

Sub. 9 iki 8 vak. r

Mes 
gavę 
’aisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

Lawndale Deniai Laboratories 
HEJNA BROS.

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

Tel.' Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251

PILNA SUMA SEZONUI TIK
Saukite WABash 6000 dėl Certified Apskaičiavimo 

Pilnai-Automatiškos Gazo Šilumos Jūsų Name

THE PEOPIES GAS LIGHT AND COKE COMPANY :: 
» H O N I

Vienas Iš Tūkstančių Chicagoje
GAZU

ŠILDOMU
MAŽV NAMŲ

Nuolatos didėjantis skaičius Chicagos mažesnių namų 
yra apšildomi gazu. Dabar, daugiau negu kada .pir
miau, Chicagos šeimos realizuoja, kad nepalyginamas 
Gazo šilumos smagumas bei parankumas yra prieina
mas vidutiniškos šeimos biudžetui. Pavyzdžiui, štai 
namas Juozo Petted, 5358 So. Honore Street, penkių 
kambarių medinis namas su gazu apšildoma 
vandens sistema. Gazo šiluma per 8 šildymo 
sius 1939-1940 m. šiame name kainavo vidutiniai

$•4*4. °°
I I MĖNESIUI

KAM LAUKTI? >|KNYG A
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

ir 
aukščiau

PATTERN BODK

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

Pataisymas $1.00

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

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

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, UI.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALLY 
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4192 ARŲHER AVENUE 
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$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Mattei 

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

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

Bėga, kaip nuo maro
Bolševikams okupavus Lietuvą, pabėgo iš jos šim

tai žmonių. Kiek iš viso jų pasišalino į užsienį, tikrų ži
nių nėra. Pranešama, kad vien tiktai Vokietijoje pabė
gusių skaičius siekia daugiau, kaip 600. Kiti išvažiavo i 
Šveicariją, Švediją, Italiją ir Ameriką.

Natūralūs dalykas, kad didžiausią nuošimtį tarpe tų 
pabėgėlių sudaro buvusieji valdininkai ir tautininkų bei 
krikščionių demokratų partijų veikėjai, nes jiems pir
miausia gręsė pavojus iš okupantų pusės. Bet bėga nuo 
bolševikų ir kiti žmonės, jeigu tik jie gali pasprukti. Va
kar “Naujienų” redaktorius gavo laišką iš vienos pažįs
tamos šeimos, sustojusios Berlyne pakeliui į Šveicariją. 
Ta šeima nei su senąja Lietuvos valdžia, nei su politika 
neturėjo nieko bendro. Laiške sakoma:

“ ... Musų tėvynę, užėmė rusai, todėl mes buvo
me priversti iš Lietuvos bėgti. Taigi aš dabar su vi
sa šeima esu Berlyne, čia yra ir mano dvi jaunesnio
sios dukterys, viena su savo vyru ir dviem vaikais, 
ir mes nežinome, ką mes dabar darysime.”
Laiške prašoma padėti surasti tos šeimos giminių ir 

draugų adresus Amerikoje.
Tai tiktai vienas pavyzdys vargo, kurį atnešė Lie

tuvos žmonėms Stalino raudonoji armija ir žvalgyba. 
Kas gali, bėga nuo bolševikų invazijos, kaip nuo maro. 
Bet svetimuose kraštuose retai kuris iš jų ras uždarbį 
arba prieglaudą, nes beveik visa Europa yra apimta karo.

“Stalino^ Prospektas”
Laisvės Alėjos Kaune jau nebėra. Bolševikiški oku

pantai davė jai kitą vardą: “Stalino Prospektas”.
Prieš pirmąjį pasaulio karą, kuomet Lietuvą dar val

dė cariškoji Rusija, ta didžiausioji Kauno gatvė vadinosi 
“Nikolajevskij Prospekt” (Nikalojaus Prospektas). “Bal
tojo caro” vietą dabar Rusijoje turi “raudonasis caras”, 
Stalinas. Todėl ir Kauno gatvės vardas tapo atitinkamai 
pakeistas.

Jeigu Stalinas butų “darbininkų vadas”, kaip kad jį 
piešia jo bernai, tai ar jam reikėtų šitaip keltis į puiky
bę? Dar gyvas būdamas, jisai jau nori, kad jo vardas 
butų “įamžintas” gatvių pavadinimuose. Tai aziatiško 
despoto tuštumas.

Darbininkų unijos Anglijoje
Anglijos darbininkų unijų generalinė taryba paskoli

no be nuošimčių daugiau kaip 2 milionu dolerių valdžiai.. 
Be to, stambias sumas paskolino, irgi be nuošimčių, įvai
rios atskiros unijos. Pavyzdžiui, municipalinių darbinin
kų unija ir transporto unija paskolino $962,500, vienuoli
ka kitų unijų — nuo $400 iki $96,000 kiekviena. Unijų 
kongresas ir atskiros unijos taip pat padovanojo val
džiai stambias sumas pinigų karo ligoninėms įrengti.

Šitie pavyzdžiai rodo, kad Anglijos organizuotieji 
darbininkai žiuri į dabartinį karą preiš hitlerišką Vokie
tiją, kaip į savo reikalą, o ne kaip į “imperialistu rung
tynes dėl kolonijų”.

Organizuotieji Anglijos darbininkai, gal būt, ir bus 
toji jėga, kuri daugiausia prisidės prie Hitlerio nugalėji
mo. Šis karas yra vedamas įvairiais technikos pabūklais. 
Vokietijos naciai pasirodė tokie galingi ne dėl to, kad jų 
“fiureris” yra genijus, bet dėl to, kad Vokietija turi mil
žinišką pramonę. Francuzijos pramonė buvo daug men
kesnė, todėl Francuzija prieš vokiečius neatsilaikė. Bet 
Anglija yra labai pramoninga šalis, tik seiioji konserva
torių valdžia nepasirūpino ją sumobilizuoti karui.

Anglijos kapitalistai žiurėjo savo pelno, o ne krašto 
saugumo. Tačiau dabar padėtis jau yra kitokia. Nuo to 
laiko, kai Churchill atsistojo Anglijos valdžios priešaky
je, Anglijos darbininkų vadai užėmė labai atsakomingas 
vietas valdžioje. Neutralių šalių korespondentai pripažįs
ta, kad per paskutinius keturis mėnesius Anglija padarė 
daugiau pažangos pasiruošime karui, negu per visą 
Chamberlaino premjeriavimo laiką.

Prie to reikia atsiminti, kad pramonės darbininkai 
yra ir tinkamiausi kareiviai moderniškose armijose, kur

Užsakyme kalnai
Chicagoje—naštų

Metams  $8.00
Pusei metų 4.0C
Trims mėnesiams u________  2.00
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui_______ .76

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
pašto: (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 Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu.
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ST. PAUL, MINN. — Iškilmingos laidotuvės senatoriaus Ernest LundeenU 

kuris žuvo lėktuvo avarijoje. *
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-APŽVALGA^
VICE-KOMISARAS 

VYŠINSKIS
Stalinas savo komisarus nuo

latos kilnoja iš vietos į vietą, 
vienus aukštindamas, kitus že
mindamas. Vyriausias prokuro
ras Andrius Vyšinskis, pav. bu
vo paskirtas vienu iš liaudies 
komisarų tarybos pirmininko 
pavaduotojų. Tokių pirmininkų 
pavaduotojų (t. y. vice-prėmje- 
rų) yra septyni ar aštuoni. To
dėl jų “džabas” yra menkos 
vertės. Dabar Vyšinskis gavo 
užsienių reikalų komisaro padė
jėjo, vadinasi, vice-ministerio, 
vietų. Užsienių reikalų komisa
ras yra Molotovas, taigi Vyšins
kis bus Molotovo pagelbininkas. 
Vyriausiojo prokuroro vieta 
yra svarbesne.

Kuomet jisai buvo vyriau
siuoju valstybės gynėju, jisai 
suorganizavo garsiąsias Mask
vos “bylas” prieš Zinovjevų, Ka- 
menevų, Rykovų, Rucharinų ir 
kitus stambiuosius bolševizmo 
lyderius, ir privertė juos “prisi
pažinti”, kad jie esu Hitlerio 
agentai, niekšai ir “pasiutę šu- 
Oes”.

VOROŠILOVAS NEMA
LONĖJE

Kitas dar stambesnis bolše
vizmo šulas, Klementij Voroši- 
lov, pateko Stalino nemalonėn. 
Jisai jau nebėra karo Itdiriisa- 
ras. Karo komisaru yra paskir
tas maršalas Timošenkd: O Vo- 
rošilovas jau yra tik iš liaudies 
komisarų tarybos pirmininke 
padėjėjas.

Dar visai neseniai, kai Palec
kis jungė Lietuvą prie sovietų 
Rusijos, tai kiekvienas masinis 
mitingas (žinoma, komunistų 
kontroliuojamas) Lietuvoje 
siuntė sveikinimus Stalinui ir 
Vorošilovui.

Spėjama, kad Vorošilovas ne
teko karo komisam vietos dėl 
raudonosios armijos nepasiseki
mų Suomijoje.

Vorošilovas per ilgus melus 
buvo artimiausias Stalino sėb
ras. Juodu kartu darė visokiais 
intrigas prieš Trockį, kuomet 
pastarasis vadovavo bolševikų 
ginkluotoms jėgoms pilietinia
me kare (1918-21 iii.). Vdroši- 
lovas kartu su Stalinu sūstrdė 
TuchaČeVskio kampaniją priėš 
Lenkiją 1920 m. Kuomet sovie
tų kariuomenė buvo priėjusi 
prie Varšuvos vartų, tai vyriau
sias karo vadas Tuchačevskis 

» ■■ r ». i. r.' > ir

yrą vartojamą tiek daug visokiu mašinų. Darbininkas, 
įpratęs operuoti mašinas dirbtuvėje, greitai išmoksta val
dyti tankus, lėktuvus ir kitokias motortzudtas kgvbs 
priemones. Beniaus geriausi kareiviai budaVo iš ūkinin
kų, dabar iš miestų darbininkų. Anglija turi iš ko su
daryti armiją, kuri aplaužys ragus naciams. <

'įsakė piet-rytinei armijai, ku
riai vadovavo Vorošilovas, ir 
kavalerijai, kurios priešakyje 
stovėjo Budenriy, ttaūkti link 
Lublirio ir sustiprinti kairįjį 
fronto šonų. Bet Stalinas, kurį 
Leninas buvo paskyręs politiniu 
komisaru piet-rytiniam frontui, 
liepė Vorošilovūi ir Budehny’ui 
neklausyti Tuchiičevskio, bet 
apsiausti Lvovą (Lembergų). 
Kol juodu atakavo Lvovo tvir
toves, nestengdami jų paimti— 
aišku, kad Budenny’o kavaleri
ja prieš tvirtovės fortų ugnį 
atsilaikyti negalėjo, — tai Pil
sudskis puolė bolševikus ties 
Lublinu ir prasilaužė per silp
nas raudonosios. armijos pozici
jas. Visa sovietų kariuomenė 
tuomet buvo' priversta trauktis 
atgal, ir TūchačeVskio žygis 
prieš Lenkiją nuėjo niekais. 
Bolševikai buvo išvyti iš Lėnki-f 
jos, ir taikos1 konferencijoje Ry
goje Sovie to t valdžia tūrėjo ati
duoti lenkams didelį plotų Balt - 
gūdi jos ir Ukrainos.

Taigi tas Stalino ir Vorpšilo- 
vo pasipriešinimas vyriausiam 
sovietų karų vadui Tuchačevš- 
kiui kaštavo bolševikams bran
giai. Tuchačevskis vėliai! para
šė knygų, kurioje jisai iškėlė 
aikštėn, tų Stalino ir Vorošilovo 
nusikaltimų kare su Lenkija. 
To Stalinas niekuomet negalėjo 
Tūchačevskiui dovanoti/ it kai 
tiktai jisai surado patogų mo
mentų, tai maršalas Tuchačevs
kis buvo nugalabintas; Ta pro
ga Stalinui pasitaikė tuomet, 
kai jisai slaptai susiderėjo sif 
Hitleriu: išnyko karo pavojus 
su Vokietija, todėl buvo galima 
gabiausiąjį raudonosios armijos 
generolų nužudyti.

Bet su Vorošilovu Stalinas 
dar vis nebuvo susipykęs. Ta
čiau Suomijos kare raudonoji 
armija taip save diskreditavo, 
kad turėjo būti surastas “atpir- 
kimo ožys”, ir Vorošilovas .ne
teko karo komisaro vietos.

PARSIDAVĖ?

Keistų žinių ateina apie kai 
kuriuos Lietuvos politikierius, 
štai, žurnalas “Lietuva” tašo 
gavęs tokią žinių iš Lietuvos:

“Sakoma, kad buvęs Lietu
vos užsienių reikalų minist
ras Juozas Urbšys/ apie kurio 
išgaberiimų į Maskvą buvo 
skelbiama Amerikos lietuvių 
spaudoje*, gavęs sovietų vy
riausybės paskyrimų. Taip 
pat sakoma, kad sovietų vy- 

riatisybė paskyrusi svarbioms 
tarnybos pareigoms eiti bu
vusį Lietuvos ministrų tary
bos pirmininkų Antanų Mer
kį ir, be to, ministrų Kazį Bi
zauskų.

“Smulkmenų, liečiančių 
šias žinias,, kaip ir oficialaus 
jų patvirtinimo, tilo tarpu 
mes neturime.”
Kol patvirtinimo nėra, heap-

Grobuonys ir išdavikai
L MASKVOS IMPERIALISTŲ ŽYGIAI

Rašo JUOZAS J. HERTMANAVICIUS

(Tęsinys)
Komunistą Partijos 
Organizavimas,

Komunistų partijai Lietuvo
je. suorganizuoti naujoji vy
riausybe išsiuntinėjo agitato
rius, ir birželio 24-tą buvo su
rengtas masinis mitingas, ku
ris išnešė rezoliuciją, reikalau
jančią tą partiją legalizuoti.
Rinkimai į Seimą.

Sukurus komunistų partijų, 
Paleckis paskelbė rinkimus į 
naują, seimų liepos 14 d. 1940 
metų. Kadangi visos kitos par
tijos tapo panaikintos, tai vien 
kofhuhistų’ partija turėjo teisę 
sudaryti sąrašą kandidatų į sei
mų. (Panašiai pirmiaūs dary
davo Smetonos valdžia, tik prie 
jos monopolines teises tūrėjo 
tautininką partija. — “N.” 
Red.) Vyriausiai rinkimų komi
sijai buvo duota teisė atmesti 
tokius kandidatus, kurie jiems 
nepatiks, ir paliepti pastatyti 
jų vieton kitus. Rinkimai buvo 
priverstini. Taigi Lietuvoje ta
po įvesta komunistų diktatūra. 
Visi tie, kurie nesutiko su ko
munistų užsimojimais, tapo ap
šaukti liaudies priešais, ir yra 
persekiojami.
Prijungimas Lietuvos prie 
Sovietų Sąjungos.

Atsiuntimas Lietuvon Rau
donosios Armijos buVo pirmas 
žingsnis Lietuvos nepriklauso
mybei panaikinti. l’ačiau Mas
kvos diktatoriams rūpėjo pa
dengi tą smurtų Lietuvos iš
davikų kailiu. Ir štai, Lietuvos 
komunistiškam seimui Susirin
kąs Liepos 21 d. 1940 metų 
vienas ištikimųjų Rtlsijos tar
nų pštdarČ įnešimą jau SUsOvie- 

’iintą LiėtuVą įjungti j- Sovie
tų Sąjungą. Įnešimas nubalsūo- 
tas: ir vytiattsybė įgaliota siu
sti Maskvon delegačiją su pra
šymu, kad rusų vyriausybė pri
imtą Lietuvą j Sovietų Sąjun
gą.

Tokiu tai budu Paleckio vy
riausybė bėgyje nepilnų penkių 
savaičių laiko gražiai palaiękt 
jo Lietuvos nepriklausomybę, 
kurios įgijimui tikri tėvynės 
mylėtojai kovojo per desėtkus 
metų, . , ' >•

simoka daryti kokius nors ko- 
mentartts apie tas žinias.

Merkys ir Urbšys buvo tau
tininkai, o Bizauskai — krikš
čionių demokratų veikėjas.

Kitose žiniose, kurios nese
niai pasiekė Chicagų, buvo sa
koma, kad bolševikai norėję 
Merkį “likviduoti”, bet jo šei
ma išprašiusi Dekanozovo susi- 
mylėjimų, ir jisai buvęs išsiųs
tas į kdūkazų. Gal būt, tas iš
siuntimas ir yra charakterizuo- 

i jamfate/ kaipo “paskyrimas svam
bioms tarnybos pareigoms ei
ti”?

Tikrų informacijų vargiai 
mes sulauksime. Nes soV.etų 
Rusijoje viešpatauja panaši po
litikos sistema, kaip kad buvo 
viduramžiuose, kuomet apie li
kimų žmogaus, patekusio į Val
džios nagus, nieko tikro nega
lėdavo patirti net jo artimiau
sieji gimines.

KURŠTO SKŲSTI RADIO 
STOTĮ

Komunistai mėgsta verkšlen-
ti, kad priešai juos “skundžia”. 
O tuo tarpu jie patys nesisar- 
Uiatija kurstyti savo aklus pa
sekėjus, kad butų apskųsta ra- 
dio stotis, iš kurios buvo pasa
kyta nepalanki Lietuvos oku
pantams kalba!

Šitokiais kurstymais komu
nistiški penktakojai užsitrauks 
bėdų greičiau ant savo galvos, 
negu ant kieno kito.

Koks Bus Lietuvos 
Likimas?

Įjungus Lietuvą į Sovietų Są
jungą, ne Kaunas ar Vilnius 
lems lietuvių tautos likimų, bet 
Maskva. Lietuvybės naikini
mas yra permatomos Paleckio 
Smerkime lietuviško “šoviniz
mo”. Lietuvos kariuomenė ir 
Šiaulių Sąjunga bus panaikin
tos ar surusintos. Reikalui 
esant, lietuvių jaunimas bus 
imamas į Raudonąją Armiją ir 
bus priverstas kariauti už gar
bę “Motinos Rusijos”. Lietuvos 
gyventojai galės būt priversti 
mokėti mokestis į Maskvos iž
dų. Lietuvių tauta jokios at
stovybės užsieniuose neturės. 
Laikui bėgant, pats Lietuvos 
Vardas galės būt pašalintas iš 
žemlapių, ir šalis bus žinoma 
kaipo “No. 14”. Lietuvių tau
tos valia neturės jokios reikš
mes, nes visą Vidujinę ir už
sieninę politikų varys Maskva.

Panaikinus Lietuvos nepri
klausomybę, lietuvių tauta nu
stojo savistovumo, ir plačiajam 
pasauliui ji bus žinoma kaipo 
Maskvos įnagis. Kadangi jau 
pats Paleckis piasmerkė “šovi
nizmų” it pasisekė už tauty
bių lygybę Lietuvoje, Maskvos 
diktatoriai nereikalaus varžytis 
prašai inimu iš valstybės apara
to ir kitą įstaigų lietuvių, o 
jų vieton statyti rusus ar kitų 
tautybių piliečius. Neseni dar 
laikai, kada lietuvis Lietuvoje 
negalėjo rasti vietos jokioje 
valstybinėje įstaigoje, o lietu
vybė buvo naikinama Visoke
riopomis priemonėmis. Atgimus 
Rusų imperializmui, Maskvos 
diktatoriams laužant visas su
tartis ir dedant jungą visoms 
silpnoms tautoms, neslinku at
spėti, koks bus Lietuvos ir lie
tuvių likimas ateityje.

Juozas J. Hcrtmanavičius*

Klauso savo pono
VICHY, Francuzija, rūgs. 9 

d. — Petain vyriausybė Šian
dien pranešė, kad ji toliau ne- 
pripažinsianti diplomatų tų kra
štų, kuriuos okupavo Hitleris. 
Ji pranešė lenkų, belgų, olandų, 

I norvegų ir Luksemburgo pa-
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LAIŠKAS IŠ 
BERLYNO

Iš Berlyno gauta laiškas nuo 
St. Kuzminsko, kuris, tarp k 1i 
ko, rašo;

“Bolševikai okupavę Lietuvą 
ir toliau nesiliauna vykdydami 
baisų terorų pirmoj eilėj prieš 
Lietuvos inteligentijų. Advoka
tai, kariškiai, kunigai, mokyto
jai, įvairus aukštesni valdžios 
pareigūnai ir šiaip daugiau ar 
mažiau pasižymėję visuomenė» 
veikėjai Ik jokios kaltes nak
timis suimami, sodinami j ka
lėjimų arba išvežami Rusijos gi- 
IttriiOn. Šio baisaus teroro tiks
las yra aiškus — trumpiausi i 
laiku visų pirma išnaikinti Lie
tuvos inteligentijų ir tuo pačiu 
susilpninti liaudies dvasinį at
sparumų.

“Palyginamai nedideliam lie
tuvių inteligentų skaičiui pasi
sekė išsigelbėti nuo bolševikiš
ko teroro slaptai perbėgant ru- 
bežių ir ieškant prieglaudos Vo-
kietijoje. Tokių pabėgėlių šian
dien priskaitoma virš 600 asme
nų. Daugumos medžiaginė pa
dėtis yra kastrofali, nes visi bu
vo laimingi išgelbėję tik savo 
gyvybę; perbėgę negalėjo pasi
unti su savimi jokios niautos; 
Vokietijoj atsidūrė kaip stovi 
— be drabužių, be baltinių, be 
šiltų apvalkalų ir be pinigų. 
Ypač katastrofali padėtis tų, 
kurie atvyko su šeimomis ir 
mažais vaikais.

“Pabėgėlių skaičiui didėjant, 
Vokietijos valdžia įsteigė pabė
gėlių liogerį, kur perbėgę už 
mažą atlyginimą gauna pasto
gę ir maistų. Kadangi pati Vo
kietija dėl karo negyvena ūkiš
kos prospiracijos laiku, tai su
prantama, kad ir jos pagalba 
negali būti duosni ir berybe.

“Trumpai tariant, reikalinga 
skubi medžiaginė pagalba, nes 
reikia gelbėti Lietuvos inteli
gentijos likučius nuo sugniuži- 
ni6 emigracijoj, reikia atlikti 
svarbių pareigų pneš Lietuvos 
tautų.

“Tuo tikslu š.m. rugpiucio 
men. 11 d. lietuviai paliegėliai 
buvo susirinkę Lietuvos Pasiun
tinybėje ir įkūrė Lietuvos pi
liečių Sąjungų pirmoj eilėj tiks
lu suorganizuoti ir medžiagi
niai padėti emigravusiai Lietu
vos inteligentijai Vokietijoj. Są
junga jau savo darbų pradėjo 
palaikydama ryšius su pavie
niais emigrantais ir tuo tarpu 
padedama visokeriopais budais 
pavieniems asmenims surasti 
darbų. Darbui surasti visiems 
emigrantams dėl įvairių prie
žasčių, deja, perspektyvos nėra 
geros ir sąlygos sunkios. Tiesio
giniai gi padėti drabužiais, val
giu ar pinigais Sąjunga negali, 
nes tani neturi jokių lėšų.”

Toliau prašoma pabėgėlius 
remti aukomis. Adresas paduo
damas toks: Stasys Kuzmins
kas, Berlin Ch. 2, Blcibtrenstr. 
15/16.

Karas Abisinijoj
KAIRAS, Egyptas, rūgs. 8 

d. — Britų karo sluoksniai pra
neša, kad vakar buvo padary
tas labai vykęs bombardavimas 
keliose Abisinijos vietose. Bom
barduotas Džibuti-Adis Abeba 
geležinkelis, sugriautas Awash 
tiltas, kuris geležinkelio linija 
jungė Abisinijos sostinę su pa
kraščių uostais. Ginkluotos abi- 
siniečių grupės jau pradėjo vie
tomis pulti italus.

siuntiniams, kad jų neskaito 
atstovais ir jiems nepripažins 
diplomatinių teisių. Petain vy
riausybe privalo klausyti Hit
lerio pageidavimų visose gyve
nimo srityse. Nepripaž’sta at
stovų tų kraštų, kuriuos pasi
žadėjo ginti.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”
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KĄ KIEKVIENAS TIRI ŽINOTI APHi 
CHEMINI KARĄ

panaudoti, nes jų garai J- 
vesni už orą ir jie kyla aukš-S Į Jis Ves Musų

Tačiau karo metu apsL i
įimų smalkėmis pasitai- livIItliniBlllb |

(Tęsinys
jei apnuodytų tarpe yra sun

kiai apnuodytų, bet jie turi są
monę, tai jiems reikia duoti 
kas valandą po valgomąjį šauk
štą vaistų, vadinamų — antido
tam arsenici. šiuos vaistus 
kiekviena vaistinė, esant reika
lui, duoda be recepto.

Sunkiai apnuodytus Glaudi
namaisiais nuodais reikia vež
ti į sanitarinius punktus ar li
gonines.
galima leisti eiti pėsč.us.

lengvai apnuodytus keliolikos —

tinius drabužius persisunkia1 
per kelias valandas.

Kaip pažinti. Sprogus patran
kos sviediniui, ar lėktuvo bom
bai ar kitaip šiuos nuodus pa
vartojus, kyla černako, garsty
čių arba jeronimo kvapas. Grei
tai pradeda peršėti akis. Po 
2—4 valandų nuodų paliestos 
vietos paraudonuoja. Po 8—10 
valandų ar vėliau paraudona- 

tvusiose vietose kyla pūslės. Po 
keliasdešimts va

landų pūslės trūksta ir atsive

nuodij 
ko neretai, 
smalkėmis pasitaiko 
niniame gyvenime. Smalkių vi
sada atsiranda, jei per anksti 
uždaromos krosnys, arba karo 
metu po ilgo šaudymo apka
suose, kulkosvaidžių lizduose, 
tankų bokšteliuose ir kt.

Apsinuodijus smalkėmis ky.a

driuliu, Abeku, Matusevičium, kurią surengė išimtinai mote- 
kurį Stalinas atsiuntė iš Rusi- rys — mėgėjos lakūnės. Jos tu
jos lietuvius mulkinti? O da- ri suorganizavę kliubą vardu 
bar šakota, kad jis jau pasi- 

| rengęs yra stoti į Jonistus?
! Geriau vėliau, negrt niekad

Sako, Dr. Graiičiurias stosiąsį 
Šv. Jotie Brolijos Ordeną.

/ ' - - - < ?
Sužinota iš tiktų Šaltinių, 

kad Dr. A.'L. Graičiunas yra 
pasirengęs stoti į Jonistų Orde
ną. Jonistai, kiek yra žinoma,

Čia kun. J. Liūtas patėmijo, 
kad yra geriau variau, negu 
niekad susiprasti ir padaryti at
gailą už savo klaidas. Ta’p, sa-

Graičiunas. Girdėjęs

— šutinamieji nuodai. Di- ria žaizdos.
chloro dietilio sulfidas, arb.i

timas, kuria kvepia garstyčio
mis. Chloro vinibo aršino di- 
chloridas arba Jittizifas yra tirs 
tas bespalvis skystimas. Kvepia 
jeronimu (tokia Žole). Šutina
mieji arba votiniai nuodai per

sisuąkia per bet kokius drabu
žius ir avalinę. Per priešyperi-

MADOS

No. 4542—Jaunoms Panelėms su
knelė. Sukirptos mieros 11, 12, 13, 
14, 15, 16 ir 17.

Apsauga. Dujokaukė ir prieš- 
yperitiniaii drabužiai, arba 
priešdujinė slėptuvė. Jei jų nė
ra, imtis tų pačių priemonių, 
kaip nuo troškinamųjų ir aša
rinamųjų nuodų. Stengtis kuo 
greičiau išeiti iš apnuodytos 
vietos. Neliesti rankomis akių 
ir kitų kūno vietų, nes rankos 
gali būti aplašintos šutinamai
siais nuodais.

Pagalba. Jei pastebima, kad 
ant rankų ar veido yra nukri
tęs šutinamųjų nuodų lašas, 
tai jį reikia kuo greičiau nu
sausinti — nugerti su sugeria- 

popieriu ar ligninu ir 
tirštai at- 

Jei šutina-

muoj u 
uždėti chlorkalkių, 
mieštų vandeniu, 
maišiais nuodais aplašinti dra
bužiai, tai juos reikia kuo •grei
čiau nusivilkti. Išėjus iš apnuo
dytos vietos,, reikia kuo grei
čiau išplauti akis, burną ir no
sį 3% sodos ar boro rūgšties 
skiediniu. Plaunant akis, reikia 
vengti nors ir mažiausio akių 
paspaudimo. Stengtis kuogrei- 
čiau numazgoti visą kūną šiltu 
vandeniu ir žaliu mtiilu. Prieš 
mazgojant reikia kuo trumpiau 
nukirpti galvos plaukus, jei 
yra, barzdą ir ūsus. Akis plau
ti labai atidžiai kelis kartus. 
Po. išplovimų lašinti į akis cin
ko lašų. Jei nėra kiir išsimau
dyti, tai bittinai reikią nuplau
ti visą kūną stipriu skalbiamos 
sodos skiediniu, arba kalio per
manganato x/2% skiediniu ir 
paskui persiplauti* švariu van
deniu. Persivilkti švariais neap
nuodytais baltiniais ir drabu
žiais.

tokie liguisti reiškiniai: prade-Į prikĮallSo Lietuvių Katalikų
da skaudėti galvą ir šie skaus
mai nuolatos smafkėja, zvinri- 
bia — cypia ausyse, sunkėja 
kvėpavimas, traukia * vemti, 
silpnėja sąmonė, prasideda ai- Yra pasirengęs stoti į Jonistų 
pimai.

Apsauga. Dujokaukės smal
kių nesulaiko. Ciano junginius 
sulaiko labai gerai. Jei butų 
įtarta, kad kambaryje ar bute 
ar kitokioje patalpoje yra smal
kių, tai reikia kuo greičiau to
kias patalpas išvėdinti — ati
daryti duris ir langus. Esant 
tokioje patalpoje, kur negali
ma atidaryti durų ir langų, 
stengtis sukelti vėją mosuojant 
paklode ar panašiu daiktu, ar
ba uždegti didelį gniužulą pu- 
pierų ar kitokios lengvai degan
čios medžiagos, neduodančios

Bažnyčiai Amerikoje ir yra pd 
valdžia ark. S. A. Geriiočio.

Graičiunas
VAKAR CHICAGOJE

Kad Dr. tikrai

Ordeną, man pranešė ark. S. 
A. Geniotis. Štai, rugsėjo 7 d. 

, patinku jį ir kun. J. Liūtą prie 
33 ir Halsted ^gatvės. “Sveiki, 
sveiki”, sakau, “broliai Kristu
je. Na, kas naujo po Jonistų 
vienuoliją girdėti?”

—Nieko tokio ypatingo, tik, 
kun. J. Liūtas sako, musų bro
lija neužilgo padidės vienu na
riu.

—Nugi, sakau, kas toks pri
sirašė arba pristojo prie jūsų

Pagalba. Kuo greičiau išneš
ti ar išvesti nukentėjusius iš 
apnuodytų patalpų į gryną orų. 
Atpalaiduoti visus drabužių su
varžymus. Dėti šiltus kompre-

vą karštu vandeniu. Duoti ger
ti stiprios 
kavos.

šiltos arbatos arba 
Jei apnuodytieji yra 
žiunūti, kad jie neper-

ną Chicagos lietuvių palrijar- 
ką. — O, taip, sakau, Dr. Grai- 
čiuną. Nugi, kas jo nepažįs, sa-

—Taigi, sako ark. Geniotis, 
šiandien jis mums su kun. Jo
nu Liutu musų bažnyčios rašti
nėje, 814 W. 33rd St., pareiš
kė, kad tikrai yra pasirengęs

Norint gauti vieną ar dau
giau viri nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
tutę 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 St, Chicago, HL

NAUJIENOS Pattera Dept. 
173® S. Halsted SK, Chicago, BL

atsiųsti maa pavyzd} No.

tinsta, reikia kuo greičiau sku
bėti į sanitarinį punktą ar ligo
ninę.

Jei kurioje nors vietoje pra
deda niežėti, tai reikia atmin
ti, kad negalima kasytis, nes 

, tas niežėjimas gali būti nuo 
šutinamųjų nuodų. Kasant to
kią vietą, nuodai ištrinami pla
čiau ir įspaudžiami giliau. Tuo
met sužalojimai bus sunkesni.

Jei kur nors ant odos nuo 
šutinamųjų nuodų atsiranda 
paraudonavimų, tai paraudona
vusias vietas reikia pamirkyti 
10 minučių stipriame šiltame 
chlorikalkių skiedinyje (po pu
sę chlorkalkių ir vandens) ir 
paskui nuplauti šiltu vandeniu 
ir žaliu muilu. Tačiau jei ima 
rodytis ant odos paraudonavi- 
mai, pūslės ar opos, geriausia 
ktro greičiau skubėti ligoninėn.

e. — Paraližuojamieji nuo
dai. Prie Šių nuodų priskiriami 
ciano junginiai ir smalkės. 
Daugumas ciano junginių turi 
karčiųjų migdolų kvapą. Smal
kės visai neturi kvapo. Šie nuo
dai karo tikslams vargu ar bus

šaltų. Tokie žmonės dažnai ve
mia, I 
nei minutei be priežiūros, 
jie gali paspringti vėmalais.

Jei apnuodytieji yra be są
monės, bet kvėpuoja, tai juos 
kol atsigaus, reikia laikyti gry
name ore, .atidžiai prižiūrėti, 
kad vemdami nepąspringtų. „

Jei yra apalpę ir' nekvėpuo
ja, tai išnešus į gryną orą, rei
kia kuo greičiau daryti dirbti
nį kvėpavimą. Dirbtinį kvėpavi
mą reikia daryti tol, kol ligo
nis ims pats kvėpuoti. Kartais 
net po valandos dirbtinio kvė
pavimo pavyksta apnuodytąjį 
atgaivinti. Atsigaivinus ir at
gavus sąmonę, reikia duoti šal
tos kavos ar arbatos.

Apnuodytiems ciano jungi
niais pagalba teikiama tokiu 
pat budu, kaip ir apnuodytiems 
smalkėmis. Tačiau reikia pažy
mėti, kad sunkiau apsinuodiję 
ciano junginiais miršta staiga 
ir pagalbos suteikti nesuspėja- 
ma. —Gyd. V. Kauza. (“D.”)

—Kaip tai gali būti, juk jis 
ką ti,k neseniai džiaugėsi Lie
tuvos okupavimu sykiu su An-

tad negalima, jų palikti
nes

Suomių prezidentas 
stiprėja

HELSINKIS, Suomija, 
8 d; — Pranešama, kad 
mijos prezidentas Kyosti 
lio stiprėja ir truputį geriau 
jaučiasi. Rugp. 29 
dies antpuolį, bet 
žymiai pasitaisęs, 
radiją paskelbtos
prezidento mirtį neatatinką tik
renybę. Prezidentui dabar suėjo 
67 rtie-tai ir gydytojai tvirtina, 
kad dar yta vilties pagyti.

rūgs.
Suo-

turėjo š'r- 
dabar jau 
Per švedų 
žinios apie

Chicago Girls’ Flying Club. 
Privatiniame gyvenime vienos 
sekretoriauja, kitos Šeiminin
kauja, trečios dirba dirbtuvėse, 
bet liuoslaikį praleidžia skrai
dydamos padangėse. Lėktuvų 
lenktynes Dienoje laimėjo He- 
len Budwash, teatro kasierė iš 
Harvey, 111. Sky Harbor airpor- 
tas randasi prie Dundee Road, 
netoli Northbrook.

> Fred Luebe, jaunas chicagie- 
tis nuo 1719 Washburn Street, 
du kartos laimingai apiplėšė ali
nę adresu 1652 West 14th st. 
Bandė ir trečią kartą, laimę pa
bandyti ir vakar rytą vėl įsi-

e Gadras vagis pasirodė prie 
Plano, Ilk, miestelio. Sutemus 
jis įsigauna į ūkininkų kiemus, vidun per užpakalines du- 
išleidžia iš tvartų galvijus, po rįs kartą viduj jo laukė
to beldžiasi į ūkininkų namus savininkas, apsiginklavęs revol-
su pranešimu, kad galvijai iš
bėgioję. Pažadinti ūkininkai pa
prastai skuba galvijus suvarinė
ti atgal į tvartus, o vagilis tuo 
tarpu eina jų namus apkrausty- 
ti.
® (Jni.ersity of Iowa, Icwa 
City Mieste, Iowoj, žada paskir
ti chicagietį advokatą Virg 1 M. 
Hančhcr savo p/ežiderttu. Han- 
cher yra žymus Ch cagos leis - 
ninkas, gyvena Evanstone ir 
baigė Iowa un versLctą 1/24 
metais.
9 Ateinantį šeštadienį Toni 
King ukyj^ prie Plaiitfield, Wl*l 
ip.pskrrtyj, įvyks 63-čias metinis 
arimo konkursas. Dalyvaus apie 
30 ūkininkų.
© Rengėjos apskaičiuoja, 1 ad 
12,000 publikos sekmadienį bu
vo susirinkę Sky Harbor air- 
porte pamatyti aviacijos dienos,

veriu. Piktadarį suėmė ir atida
vė Marąuette nuovadai. Alinės 
savininkas yra Henry Peters.

dą laiko piktadaris galiau ją ra
miai parvežė namo, kai mergi
na pradėjo jį gėdinti, kad “taip 
negražiai elgiasi“.

• Tortingo leutpiuvininko Ja
mes S. Kemper namuose, 945 
Sheridan Road, Wirtnetka, rūgš
timi nusinuodijo 51 metą tar
naitė, Margaret Flick. Priežas
tis nežinoma.

• Astuonios moterys prarado 
savo žiedus ir laikrodėlius, o 
savininkas $1,000, kai trys gin
kluoti piktadariai įsigavo ali
nei), adresu 1550 East 63rd st.

0 Prie 43-čios ir Rock Island 
,tlžkelio bėgių penki vyrai įsi
gavo į automobilį, kuriame va
davo 43 metų Mrs. Helen Sea- 
man, n^o 7258 Green Street. Jie 
ano.vi.jnę skaudžiai sumušė, at
ėmė $5 p.nigais ir brangenybių 
uz ap.c 82,000.

• Prie 75-tos ir Stony Island 
avenue nežinomas girtas “kid- 
naperis” pagrobė 23 metų chi- 
cagietę Roma Brcnnan, nuo 
4817 Lake Park avenue. Pave.-i 
žiojęs ją po miestą apie valan-

NUDAŽYTI
KTIRTENUS su

kainuoja

MAŽIAU

PORA

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Ui.

Gypsy •
ej:ru curtain dye,

10c J
3uz25c

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite jakelio su čigone.

KRAUTUVĖSE

KRIDGKPORT ROOFING AND 
S11EET METAL CO.

*216 S. Halsted St. VICtory 1965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ka. Atnaujiname bet 

ka Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas

——

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kantet
MUTUAL LIQUOK
CO. — Wholesalf
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevarfl onu

FOTOGRAFAS

Dilį 
IMI

t7W
□Z i

___ 1

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’n
RAŠTINE

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3Vz% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $5000.00 pc 
and Loan Insurance Corp., AVasllington, D. C. Duoda paskolas lenę

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

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 OOfiS

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS 

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALĮ) 
Vynai-Likieriai-Gfcrimai 

į visas miest< ialis.

5031 W. Roosevell Rd.
CICERO. ILL.

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Iflaataa far vaUtija)

JACK SWIFT
TOO LATE ----- ,
A0OARD-TROUGHį 
JOAN.
TIDAL

DEEP

Garsinkitės “N-nose”

THE OTHER5 ARE 
HOLD TO ME

HERE COMES .THE , 
WAVEj NOWĮ DIVE 
WITH ME>

Lai MlGHTY 
UPHEAVAU 

ON THE 
OCEAN5

FLOO^, TRAPS 
JACK AND JOAN 

AS THE Y 
5PORT IN THE 

WATER, FAP| 
FROM THE 

AURORA.
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Įįįru^ilm^ctejr
chigAgos liea'Oviu draugija

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, Iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

KODĖL ŽMONES RAŠOSI Į CHICAGOS"
' LIETUVIU DRAUGIJĄ

Leo Stanley Yarutis
Eva Norkus
\Villiam Joseph Le Va$que
Thomas PiLtauskas
Marcela Baltrimas
Casimir Adomaitis
Briugec Bubulis
Roy Kričauskas
Fruzina Kričauskas

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE ATEl 
Viu REGISTRAVIMĄ

Daugelis klausia manęs, ko
dėl Chicagos Lietuvių Draugija 
turi tokį didelį pasisekimą nau
jų narių gavimo atžvilgiu.

Į tai turiu štai ką pasakyti: 
žmonės rašosi į kalbamą drau
giją dėl to, kad vargu bet kuri 
pašalpine organizacija suteikia 
geresnes sąlygas. Už visai ma
žą mokestį Chicagos Lietuviu 
Draugijos nariai gauna tikrai 
gerą patarnavimą, būrį draugų 
ir pašalpą ligoje bei pomirtinę.

ris deda visas pastangas, kad 
draugija klestėtų.

K. Kairis yra vienas iš drau
gijos veteranų. Jis nemažai pri
sidėjo ir pačios draugijos suor
ganizavimo. Dabar jam tenka 
stovėti draugijos pryšakyje, va
dinasi, eiti prezidento pareigas. 
Ir jis tas pareigas visai ge.a. 
atlieka.

Tenka pasakyti, jog Adomas 
Markūnas, kaip sakoma, šį kar
tą “vvent to town”, — jis vie
nas įrašė 18 narių. Tai tikrai 
puikus rekordas. Ponas Markū
nas konteste laimėjo pjrmą vie 
tą, dabar irgi su juo sunku su
silyginti. Malonu pažymėti, jog 
jo įrašytų narių tarpe yra/ ga
na didelis nuošimtis jaunuoLų.

Nors darbuotis teko per karš
čius, bet ir kai kurie kiti bu
vusieji kon testan tai nesnaudė. 
Čia reikia pažymėti p. Yurčių 
iš Roseląndo, žinomą tenistą 
Juozą J. Žuką, Mike Senko 
P. Galskį.

ir

(Tęsinys iš vakar dienos “N”) Į Įstatymas liečia naturalizuotus 
1 piliečius?

Ne. Tik nepiliečiai privalo 
registruotis. I -------- p--------

30. Jeigu Jungt. Valstijų ap
sigyvenęs gyventojas abejoja 

iaple jo pilietybės stovį, ar jis 
privalo registruotis?

Taip. Je gu abejojimą nega
lima pašalinti per registravimo 
periodą. Registravimas 
budu n’eliečia pilietybės stovį.

-------- o--------
31. Kaip Amerikos

Daugumas žmonių myli lais
vę ir nori būti ia’svi. Jie negu-’ 
Ii susigyventi su visokiais per-Į 
sekiojimais ir suvaržymais, ku
rie yra praktikuojami daugely
je organizacijų. Pavyzdžiui, ne
nuėjai į mitingą — bausmė; ne- 
at.ankei sergančio nario — bau
smė; neišdavei raporto — bau
sme.

Negali žmonės pakęsti ir to, 
kad štai vadinamieji U genių 
lankytojai mitinguose kalbėtų, 
jo 4 užsimaldavu na m, taisime, 
Petrui pašalpo; ne e kla mokė
ti, nes jis, girdi, “kamoną” už
simetęs po kambarį vaikščiojo, 
o ant sta o stovėjo lyg tdi uz 
bonus su alumi ir galėjo kozy- 
ros.

Kai kurios draugijos Lbui 
rūpinasi tuo, ar jų nariai e.na 
išpažinties, ar ne. Jos taip f a t 
verčia narius, kad parduotų pa
rengimų tikietus. Parduok arba 
iš savo kišenės už tikit tus už
simokėk.

Jei narys, miršta, tai nariams 
užkraunama našta, — kiekvie
no mirusio nario pomirtinė rei
škia ekstra mokestį. Jei per 
metus keli na r ai numiršta, tai 
jau susidaro geroka suma, ku
rią tenka pakelti.

Chicagos Lietuvių Di augij i 
nuo tų nesąmonių yra laisva. 
Ji nevaržo savo narių visokiais 
bereikalingais dalykais. Jei na
rys suserga, tai apie ligą spren
džia daktaras, o ne šiaip sau 
narys.

Už pirmą ligos savaitę dau
gumas pašalpinių draugijų ne
moka. Chicagos Lietuvių Drau
gija moka ir už pirmą savaitę. 
P.rmam skyriui priklausąs na
rys pašalpos per savaitę gauna 
$l>.00, antro skyriaus $10.60, ir 
trečio skyriaus — $16.00. Tų 
skyrių mokesčiai yra: 50 cen
tų, 75c. ir $1.25.

Kai narys numiršta, tai drau
gija parūpina grabnešius, gyv^ 
gėLų vainiką ir išmoka du šim
tus dolerių pomirtinės.

Kam teko matyli, kaip gra 
žiai draugijos nariai yra laido 
jami, tas tikrai pasakys, jog 
gražesnių ir įspūdingesnių lai
dotuvių negalima nė tikėtis.

Tie dalykai ir masina žmones 
rašytis į draugiją. Rašosi viso
kių pakraipų ir visokių pažiūrų 
žmonės, nes niekur geriau jie 
nesuranda. Draugija visai nesu 
kiša į narių privatinius reika
lus. Jai nesvarbu, ar narys lan
ko bažnyčią, ar ne; ar jis eina 
demonstruoti, ar ne. Nario čia 
niekas nevaržo ir niekas jam 
nediktuoja, ką jis turi daryti ir 
ko nedaryti.

Kai narys moka\luokles, tai 
jis turi progos susipažinti sti 
Paul Miller, draugijos finansų 
sekretorium. Kiekvienas gali į- 
sitikinti, kad jis savo pareigas 
tinkamiausiai atlieka. Iždininko 
pareigas eina K. Augustas, ku

Kas iš clucagiečių nepažįsta 
P. Galskio, kuris nežiūrint am
žiaus, vis dar pasižymi jaunuo
lio energija? Jis visada links
mas, visada smagiai nusiteikęs.

Ga’skis taip pat yra vienas 
ir draugijos veteranų ir dabar
tiniu laiku eina vice-prezidenlo 
pareigas.

Kiti valdybos nariai yra V. 
Maukus, P. Milaševičius ir inž. 
Algirdas Rulis. Draugijos, taip 
sakant, sveikatos ministeris yra 
Dr. A. Montvidas.

Pasktuinis nario paliudijimas, 
kurį man teko matyti, pažymė
tas numeriu 8592. Tai re škia, 
jog tiek jau narių į draugiją į- 
sirašė. žinoma, kad ne visi jie 
draugijai prik aušo ir dan. r. 
Dalykas tokis, kari kai kurie tų 
narių pasimirė. Kiti dcl v.eno 
kių ar kitokių priežasčių išsi
traukė iš draugijos. Tačiau ii 
dabar narių ska.čius vis dėlto 
siekia beveik šeš.s tūkstančius.

Kas be ko, tenka girdėti ir 
priekaištų. Vienok tuos prie
kaištus daro tokie žmonės, ku
rie su draugijos reikalais yra 
mažiausiai, susipažinę arba ku
riems rupi smalą virti. Pavyz
džiui, prikišama diktatūra. Bet 
juk kiekvienas protaująs žmo
gus turės pripažinti, jog tuks- 
tanęiai draugijos narių yra pla
čiai išsisklaidę ir jokiu būda 
negalima jų sukviesti į mitin
gus. Mitingus lanko tik maža 
narių dalis, todėl ji ir negali vi
sai orgamzacijai atstovauti. To
kiais atvejais vadovauti tenka 
valdybai, kaip tai priimta ir ki
tose panašiose organizacijose.

Nariai, kurie priklauso drau
gijai per metų eiles, gali pasa
kyti, jog visi reikalai atliekami 
tinkamai ir skubiai. Todėl jie 
ir yra draugijos patriotai. Jei 
dar nepriklausote, tai įsirašyk i- 
.e. Jei tūkstančiai priklauso ir 
yra patenkinti, tai tas faktas 
geriausiai liudija apie organiza
cijos gerumą.

—Adam Markūnas

NAUJI NARIAI
Štai sąrašas naujų narių, k u 

ie įsirašė į Chicagos Lietuvių 
Draugiją:

Mary Russell
Alexandra Daubaras 
Alina Gužienė
Walter Stanley Budgin 
Grace Padzukas
John Baltutis (tai Baltutis 

Oil Co. vedėjas; drauge su bro
liu jis laiko gazolino olselį ad
resu 2625 W. 47th St.)

Joseph Kosmosky 
Mary Kosmosky 
Josephine Williams 
Lillian Kosmosky 
Clemens Ledeykes 
Emilija Andruska
Sophia Andruska 
Julia Andruska 
Frank Banis 
Joseph J. Mazonas 
Mary B. Mazonas

Tai ponia Grace Padzukas, 
kuri 2900 S. Emerald Avė. lai
ko Lucky Inu Tavern. Tai vie
ta, kur susirenka visi, kurie 
mėgsta smagiai laiką praleisti. 
Groja muzika.

Penią Padzukas įrašė Ado
mas Markūnas.

Jungt. Valstijų Teisingumo 
Departamentas išleido brošiū
rėlę (angliškai) klausimų ir at
sakymų* apie ateiv ų registravi
mą. : <

Brošiūrėlės 49 klausimai ir 
atsakymai seka—

18. Kur ateivis privalo regis
truotis ir pasiduoti piištų nuo- 
spaudavimui?

Bet kuriame antros ar pir
mos kliasos . pašte (ar skyriu
je). Kai kuriose vietose kitos 
viešos vietos paskirtos regis
travimui. Jeigu. ateivis negali 
atvykti į of ciališkai paskirtą 
vietą registravimui, jis gai 
kreiptis prie savo pašto, tai yra, 
prie savo apylinkės pašto ir jie 
tą tinkamai sutvarkys.

--------o--------
19. Kaip ateivis gali žino i, 

kad paštas yrd pirmos ar an
tros kliasos ofisas?

Paklausdamas paštp direkto
riaus ar pastoriaus.

--------o--------
20. Ar ateivis privalo regis

truotis prie pašto, kuris arčiau
sias jo namų?

Ne. Jis gali reg struotis bet 
kuriame registravimo 
Jungt. Valstijose.

--------o-------—
21. Kokia yra bausmė už ne- 

siregistravimą?
Už nesiregistravimą bausme 

yra $1000, ar šešių mėnesių 
Įėjimo, ar abejos bausmės. •> ---------o------ — »

22. Kokia yra bausmė už
davimą neteisingų informaci
jų?

Piniginiška bausmė iš $1,000, 
ar 6 mėri. kalėjimo, ar abejos 
bausmės ir galimas išdeporta- 
vimas.

-------- o------- -
34. Ar ateivis gali pasitarti 

su giminėms ar draugais, ar 
seriale gerovės draugyste, kad 
suradus tinkamus klausimus į 
registravimo klausimus?

Taip. Jis gali tartis su kuom 
tik nori.

Pradeda “Kidnapc 
rio” žmogžudžio 
Bylą Svarstyti

jokiu

-------- o--------
35. Kad duoti progą atei

viams registruotis be eikvoji
mo laiko, ar paštai bus atdari 
ilgesniam laikui kasdien? •s

Taip, kur tik galima ir kur 
vietinės aplinkybės pavėlins, 
paštų valandos bus tinkamai 
sutvarkytos.

(Tęsinys Rytoj)

šiandien federalis teismas 
Chicagoj pradės svarstyti byią 
keliamą “kidnaperiui” ir žmog
žudžiui Jack “Singįng Cowboy ’ 
Russell’ui, kuris pereitais metais 
pagrobė ir nužudė keliaujantį 
agentą Rilly Scott Hamiltoną, 
prie Pittsburgh, Kansas valsti
joj.

Po nužudymo Russell atvyko 
Chicagon, kur jo žmona gyve
na adr. 6527 Kimbark a\enue, 
ir čia buvo suimtas.

Re

pą-

pašte

pa-

Chicagos Lietuviu
Draugijos Susi

rinkimas •
Šiandien, rugsėjo 10 d., įvyks 

Chicagos Lietuvių Draugijos su
sirinkimas MaSonic Temple pa
talpose, 1514 N. Leavitt St. Pra
džia 8 vai. vakaro.

Paraginimas Bridge 
porto Nepiliečiams 
Lietuviams

pilietis 
gali kooperuoti su Ateivių 
gistravimo programų?

Visų šios šalies piliečių
reiga pagelbėti nepiliečiams iš
pildyti valdžios reikalavimus. 
Jie gali paaiškinti ateivių re
gistravimo programą savo drau
gams — ateiviams ir teikti pa- 
gelbą išvengimui visokių nesu
sipratimų ir nesmagumų.

-------- o--------
32. Kaip ateiviai gali koope

ruoti su Jungt. Valstijų valdžia 
šiame reikale?

Išpildydamas “specimen 
form” iš 'anksto. (Žiūrėkite
kalusiihus 24-25); užsiregis
truodami kaip tik gre't galima; 
ir raginti kitus ateivius taip 
pat daryti. 

-------- o------- -
33. Ar ateiviui galima nusi

vesti perkalbėtoją kai eina re
gistruotis?

Taip. Jeigu ateivis nesusi
kalba angliškai, jis gali nusi
vesti perkalbėtoi ą. Patartina, 
kad perkalbėto  jas butų 
šeimos narys ar draugas, 
tai kreips atydą į dideles 
peš ateivių, ir kur gal'ma,
tuose bus laikomi perkalbėto- 
jai tiems, kurie negali gerai 
susikalbėti angliškai.

Atidarė Raštinę 
Agitacijai Už 
Roosevelta

Stevens viešbutyj demokratų 
partijos nacionalis komitetas 
ttidarė raštinę, iš kurios vado
vaus rinkiminei kampanijai už 
prezidentą Rooseveltą. Raštinės 
viršininku paskirtas Illinois se
natorius Scott Lucas.

PILIETYBĖS 
PAMOKOS

Kas ketvirtadieni, pradedant rug
sėjo 12, 7:30 vai. vakaro.

Kreipkitės

JOS. J. GRISH 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel. YARDS 1001.

savo
Paš- 
gru- 
paš-

.------_<)---- T— _
23. Ar bausmės paduotos 

klausimuose 21-22 liečia tėvus 
ir globėjus svetimšalių vaikų?

5-6).

24.

Accounts open by the 15th earn as of the Ist

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

r

Lankykite Pilietybės Pamokas
Kaip jau buvo pranešta “Nau

jienose” rugsėjo 6 d., 11-to 
Wardo Lietuvių Demokratų Or
ganizacija rengia pamokas ne- 
pjiečiams lietuviams, šv. Ju 
parap. mokyklos rūmuose, 
pranešimą dar

Visi, kurie 
popierų ir tie,
pirmas popieras, esate kviečia
mi atvykti .trečiadieny rūgs. 
11-tą, 7:30 vai. vakare, į šv. 
Jurg o parap. mokyklos 2-trą 
aukštą. Ten galėsite užsiregis
truoti ir pradėti klausyti pa
mokas.

Vakarinės Mokyklos K-ja.

X. •SI 
paantriname.
neturite pirmų 

kurie jau turite

Sesuo Nori Pasima 
tyli Su Antanu
Jucium

VizituiAtvyko iš New Yorko
Mrs. Veronika Kausteklienė 

yra atvykusi iš New Yorko 
pas dukterį ir žentą Wm. Ra
kauskus, 920 W. 34th Street. 
Ji dar paviešės kelias dienas 
Chicagoj e.

Ji norinti pasimatyti su bro- 
Antanu Jucium, iš Miku- 

kaimo, Švėkšnos parapijos, 
dabar gyvenąs Chicagoj e, 
nei sesuo nei Rakauskai

nežino jo antrašo. \
Sesuo Veronika Kausteklienė 

prašo brolį A. Jucių atvykti 
pas Wm. Rakauskus arba kas 
žinote parašykite laišką.

liu: 
žiu 
Jis 
tik

Taip. Panašios bausmės juos 
liečia, (žiūrėkit klausimus 4-

:onf ■'
------ -—o------- —

Ar ateivis iš anksto gali
gauti kopiją registravimo klau
simų, kuriuos jis būtinai turės 
atsakyti? 3

Taip. Iš anksto galima gau
ti iš pašto įstaigos blanką, ku
ri vadinama “specimen form”. 
Ta blanką turi visus klausimus. 
Parsineškite namon, gerai per
skaitykite pirm negu registruo
si tęs.

-------- o--------
25. Ar tos “specimen form” 

blankos duodamos už dyką?
Taip. Žmbnėms nereikia mo

kėti jokių pinigų už popieras 
ar patarnavimus sąryšyje su 
registravimu ir pirštų-nuospau- 
davimu.

-------- o--------
26. Ar reikia mokėti už re

gistravimą ir pirštų-miospauda- 
vimą?

Ne. Reg.strhvijiias ir pirštų- 
nuospaudavimas bus daroma 
už dyką. Mokėti niekam nerei
kia. v

-------- o--------
27. Kai ateivis nutaria regis

truotis, ką Jis privalo daryti?
1. Gauti klausimų blanką —- 

specimen formą — iš bet. ku
rio pašto.

2. Išpildyt tą blanką atsar
giai, namie ar kur kitur.

3. Nusineškite šitą išpildytą 
bląnką į bet kurią registravimo 
vietą (paštą) laike registravi
mo, tarpe rugp. 27 ir gruodžio 
26 d. (žiūrėkite klausimus 17- 
18-19).

--- L--- o------- -
28. Ar bet kuris žmogus už 

ateivį gali registruotis?
Ne.
Kiekvienas ateivis 14 metų 

amžiaus ir daugiau privalo re
gistruotis asmeniškai, (žiūrės 
kitę klausimus 5-6-7)..

----- -o—----
Ateivių Registravimo29. Ar

Ekonomiškas naujas automatiškas
GAZINIS NAMU ŠILDYTUVAS
PANAIKINA RUDENS IR PAVA
SARIO KROSNYJE UGNIES KŪRIMĄ

y DUODA UNIFORMAS TEMPERATURAS\ 
“T LAIKE NEPASTOVAUS ORO P”

• Telpa krosnids duryse vartojimui per rudenį ir 
pavasarį—jį išimk viena minute kada šalčiai ateina 
—vartoja mažai Gazo.

:?x<

(. ma- 
svarų

LENGVAS 
žiau nei 1: 
Lengva prijungti ir 
atjungti. Be paipų 
—nereikia raktų.

C ’'

TIKTAI S/n’in Patalpintas ..su Automatišku 
/IMuU Thermostat Valdytoju Libera-

■ U lios Sąlygos!

RIMTAI dabar vartoja Automatiškus Gazinius 
•^Namų šildytuvus, kadangi jie randa, kad šie 
nuostabus nauji nešiojami venetai taupo laiką 
ir darbą laike nepastovaus Rudens ir Pavasario 
orų. Gaukite pilnas informacijas dabar. Paklaus
kite apie specialę žemą namų šildymui ratą. Ra
šykite, arba šaukite jūsų Public Service raštinę.

; Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS



Antradien., rugsėjo 10, 1040 NAUJIENOS, Chicago, Jll.

Applešė Žmogų — 
Gavo Darba, Pinigų, 
Ir Rūbų Žmonai —

Diena Iš Dienos
9

Dvejos Vestuvės
Gurevičių Šeimoj

Ir Dar Paliuosavo Jį Nuo 
liaus mes. i

. ••

Kenneth Arno, 
ces Gaidės, 19

John Sudentas,
Jankauski, 21

John Genutis, !
Garski, 33

Gilbert Kaitis, 
ces Bitterman, 2Q

Wiliiam Zick, 53
Karsak, 43

Henry LaBeda, 27, su
tha Romanas, 29

William Gręinerj 27, su
tha Wmskite, 31

Albęrt Korsąk, 23, su Sophįe 
^iužinski, 20

25,

24,

su

su Yulįa
Ristikas Baltrėnas 
Dubuųue, lowoj

Keistai pasibaigė trumpa 20 
metų amžiaus chicagiečio Jer- 
ry Pohlabel’o vogimo karjera. 
Pereitų šeštadienį jis sutiko 
alinėj Robert’ą Elkins, 5009 
Sberidan Road. Tasai suliko jį 
parvežti namo savo automobi
lyj. Bet kartų automobilyj, 
Pohlabel atėmė nuo Elkins’o 
$60 vertės auksinį laikrodėlį.

Elkins tuojau nuėjo polici
jom ir pasiskundė, kad vagis 
jį apiplėšė. Pohlabel buvo are
štuotas, nes Elkins’tii buvo pa
davęs savo adresų, ir netrukus 
jo bule pasirodė policija.

Vakar miesto teisme, prieš 
teisėjų Drudker paiškėjo, kad 
Pohlabel yra bedarbis, vedė 
tik 5 mėnesiai atgal, ir jo žmo
na labai pavojingai serga. Ap
vogtasis Elkins tai išgirdęs 
paprašė teisėjų kaltinamąjį 
paliuosuoti nuo bausmės — 
teisėjas tai padarė. Negana to, 
Elkins surado Pohlabel’iui 
darbų, davė jam pinigų vais
tams pirkti, o- Elkins’ienė ati
davė dalį savo rūbų sergan
čiai Pohlaberienei.

Mažai yra tokių gerų sama
riečių kai tas Elkins’as-

23,

su

su

Bernice Gurąs (Gurevičaitė), 
chicagiečiams yra pažįstama iš 
praeities, nes ji yra dalyvavu
si gražuolių kontestuose ir lie
tuvių parengimuose.

su

Anna

Fran-

Jųlįa

Mar-

Bęv-

Informacijos paimtos iš gi- 
mimų rekordų Chicagos mies
to Sveikatos Departamente),

RADVILLE, Robert A., 3122 
South Lowe avenue, gimė rug- 
piučio 24, tėvai: Allen ir He- 
len.

Pele Pallrėnas-Baltran. *

TEKLĖ BIELSKAITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 7 d., 10:40 vai. vaka
ro, 1940 m., sulaukus pusės 
Timž., gimus?- Kražių parap., 
Basamių. -apsk—A me.riknj . iŠ- „ 
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Zofiją Dzimidas ir jos 
šeimyną, sesers ,dukterį Helėn 
Blaheslee, ir jos šeimyną ir 
kitas gimines.

Priklausė .prie Tretininkų 
Draugystės.

Kūnas pašarvotas kopi., 
1646 W. 46th St. Laidotuvės 
įvyks treč., rugsėjo 11 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Teklės Bielskaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai .paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Sesuo, Sesers Duktė ir Gim.

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

šeštadienį, rugpiučio-August 
31 d., įvyko jos sutuoktuves 
su jaunuoliu John Becker, iš 
Detroito, Michigan.

Paskutiniais metais Bernice 
gyveno Detroit, Mich. pas tėvą 
Joseph Gurąs, 2386 — 24th 
Street. Tenai jaunavedžiams ir 
buvo iškelta vestuvių puota.

John Becker yra lietuvis, de- 
troitietis, todėl jaunieji ir ap
sigyveno pastoviai Detroit, 
Mich.

Bernice’s brolis Frank Gurąs, 
apsivedė rugpiučio-Aug. 3 d. su 
Miss Catherine Laurinaitis iš 
Chicagos Northsides. Jų jung
tuvės įvyko Chicagoje ir vestu
vių puotą iškėlė ,Frank’io mo
tina ir patėvis: Triška, 
namuose, 3644 So. Union

Taigi, vieno mėnesio 
tarpyj pas Gurevičius
dvejos—-vestuvėse dukters—De
troite, o sunaus Chicagoje.

i=Mnbio=
s

Gražids Dainos, “Gim
nazisčių Vaizdelis”, Mu
zika, Pranešimai, t.t.

Šį vakarą, 7tą valandą, radio 
klausytojai 
siklausyti 
programo, 
nuolatiniai
dų Bendrovė.

turės malonumo pa- 
gražaus ir žavinč'o 
kurį kas antradienį 
leidžia Peoples Bal-

savo 
Avė.
laiko-
įvyko

kart 
rau
pui- 
nau-

S. Mockus Svečiavosi 
Pas Dukterį

Gana senyvas žmogus, S. 
Mockus, Juozo bro’is, kuris gy
vena Clinton, Ind,, buvo atsi
lankęs į Chicago pas . dukterį 
Marijoną Pužauskienę. Išbuvo 
net dvi savaites.

Boleslavas ir Marjona Pu
žauskai užlaiko užeigą prie 645 

naujie-
G.

Šios dienos programo išpildy
me dalyvauja žymios daininin
kes ir dainininkai. “Gimnazis
čių” nuotykiai darosi kas 
žingeidesni, prie to, graži 
zįka, žinios, patarimai ir 
nešimai duos gražaus ir
dingo pasiklausymo visiems.

Prie to, reikalaujanti namams 
reikmenų girdės gerų žinių iš 
P’ėdplės T<raūTuves~~rlidens se
zono atidarymo didelio išpardar 
yimo, kąme yra progos yisiemš 
pasipirkti visokių reikmenų su
mažintomis kainomis.

Rep.

Gaisrai 
Chicagoj

W. 18th St., yra geri 
niečiai.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicago j)

T0WN OF LAKE.—Nuo de
gančių škiik^ių 
užsidegė namas 
ike, adresu 4637 
street, kuriame 
nas Adomaitis,
priklauso. Nuostoliai nebuvo 
dideli.

Kitas gaisras, kilęs nuo elek
tros vielų, padare
nuostolių Jefferson Ice 
pany sandėly j, adresu 
Wabansia avenue.

įsOkinadlienį 
Town of Lą- 
South Woqd 

gyvena Antą- 
Jam narnąs

A. A.
JONAS MASILIŪNAS 

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

Paliko dideliame nuliudime

Vernon Lietz, 25, su 
ny Semetulskis, 24

Bernard Gaidės, 26,
toria Belskis, 20

Raymond Žukauskas, 22, su
Stella Brazauskas, 18

Stepha-

su Vic-

nemažai
Com-
2331

Trokas Sutrynė
5 Metų Mergaitę

Komunistų agentų tai zują 
vienas po Kito ir jei negali iš
kaulyti metinės prenumeratos, 
tai nors “kvoterįo” prašo..,.

^Naujienos” Dovanų,
Grįžęs iš atostogų John Šid

lauskas užprenumeravo syoge- 
riuį ‘'Naujienas’*, Tenai, jis pra
leidęs atostogas gražiai, tad 
prenumerata esanti tik maža 
dovana atsilyginimui už geruo
sius ten praleistus laikus.

Lietuviams Dubuque, Iowoj 
(ten jų yra nemažas būrys) 
šįvakar yra gera proga pama
tyti ristynių arenoj lietuvį ris- 
tiką P. Baltrėną-Baltran. Jįs 
ten ritasi šįvakar, vietos risty
nių salėj.

Rytoj Baltrėnas demons
truos savo raumenų galingu
mą Chicago Rainhoi Gardens 
arenoj, o ketvirtadienį vyks 
ristynėms į Milvvaukee, Wis.

f

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

John Karalius 
Pertvarkė Biznį

Praeitą pavasarį J. Karalius 
“ręmodelmo” savo namą, 3200 
So. ParnelĮ Ąye., paskiau gra
žiai ištaisė,ųy pertvarkė 
no biznį. (i

Dabar, užėjęs pas J. 
lių, jautiesi 'kaip visai 
Užeigoj.

taver-

Kara- 
naujoj

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
SITUATION W ANT E D 

Ieško Darbo
REIKALINGAS sėlsmanas par

duoti aliejų. Geros pajamos. Gali 
dirbti pilną laiką arba dalp 

FELDMAN PETROLEUM
544 W. Roosevelt Rd.

IEŠKAU DARBO KAIPO KAR- 
PENTERISL Suprantu visokį darbą 
prie pataisymo arba naujų. Telefo
nas CICERO 6368.

REIKALINGAS SENYVAS ŽMO
GUS už* porterį taverne. Valgis ir 
gyvenimas vietoj. Užmokestis pagal 
sųtąrtį. 645 West 18th St.

KAM REIKALINGA SENYVA 
gaspadinė. Esu teisinga ir galiu 
priduoti paliudymą. Noriu gauti 
iąrbą prie mažos šeimynos be vai
tų. Rašykite 1739 So. Halsted St., 
Box No. 2414.

Bronius Shatas 
Atvažiavo Iš 
Lietuvos

REIKIA PUSĖS AMŽIAUS VYRO 
dirbti ant farmos. Šaukite tarpe 9 
valandos ryto ir 5 valandos popiet, 
CRAvvford 1959.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALF 
Rakandai įr [taisai Pardavimui

FURNlSliED ROOMS—TO RENT 
QyvenĮmui KamMi^ĮU

RENDON KAMBARYS, vyrams 
ar merginoms, .prie pavienios mo
teries, 2 aukštas, 3125 West 38 St.

Matas, Chemcris 
Naujoj Bąčernėj

Per daug metų užlaikęs 
černę prie 33rd ir Lituanica,.
Matt Chemeris persikėlė sker
sai gatvę, į naujai ištaisytą 
bizniui namą.

bu-

Malt 
dintas :• 
Market, 
Avenue.

Chemerio biznis pava- 
Matt’s Grocery and 
8324 South Lituanica

Parduoda Barbernes 
“Fikčerius”

Praeitais metais Petras Rum
šas naujai įsitaisė barbernę sa
vame name, 342.0 So. Lituanica. 
Jo buvusios barbernčs fikčeriai 
yra visai geri, b.ęt jam nerei
kalingi.

Ki-

Grįžo Daivu "American Legion”
Tai yra tik IS^kos metų vy

rukas, kuris buvo išvežtas į 
Lietuvą metų 
žiąus. Bromus

PARDUOSIU DINING RUIMIO 
setą, 7 šmotų, mažai vartotą, labai 
pigiai. 1833 So. Spaulding Avenue.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

ir pusės am- 
Shatas dabar 

grįžo į gimtą šalį—Ameriką. 
Džiaugiami, kad laimingai par
grįžo laivu “American, Legion”. 
Jo tėvukas dabar gyvena Cana- 
doj, yra daugeliui chicagiečių 
Žinomas, Tai Mykolas Shatas.

Rronius atvažiavo pas tetą, 
p-ą Juozapavičienę, 3.500 North 
Clark S t, Ji su žentu ir pp. 
Grisiais yra biznyje — jau po
ra metų kaip užlaiko užeigą.

• Po dviejų mylių lenktynių 
automobiliais prie 72-tros ir 
yVcntworth avenue policija pa
šovė 18 metų berniuką, John 
P. Egan. Jis neseniai pabėgo iš 
CGG stovyklos Skokic slėnyj, ir 
atvykęs Chicągop pasivogė au
tomobilį. Policija jį užtiko prie 
76-tos ir Halsted street, bet jau
nuolis bąndė pabėgti.

[veda “Two-tone” 
Mada ir Moteriš- 
kiems Plaukams

Jei Automobiliai, Tai 
Moterys.

ir

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAV/IMUI PIENO išvežioji- 
mo biznis, su troku ir pieno krau
tuvė. Savininkas persikelia į far- 
mą. Telefonas WENtworth 8434.

Dabar Chicagos Shorman 
viešhutyj vykstančioj Kosmeti- 
ninkų konferencijoj pasirodė 
nepaprasta naujienyhė.

Vienas konferencijos dalyvių 
išvedžiojo:
' “Jeigu automobiliai gali būti 
dviejų spalvų — “two-tonc” ma
dos, tai jis nemato kodėl 
tėviški plaukai irgi negali 
dviejų spalvų”.

Taigi netolimoj ateityj
terys turės dviejų spalvų plau
kus — naturalės spalvos iš šo
nų, o juostą kitokios spalvos

mo- 
buti

1DO-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIET. MOTERŲ 

KLIUBO susirinkimas įvyks rugsė
jo 11 dieną, 7:30 vai. vakaro, Dar
bininkų svet., 10413 So. Michigan 
Avė. Narės prašomos būti. Po susi
rinkimo turėsime šurum-burum.

—Sekretorė.

C. Zekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petrol, 5945 S. 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S. Maplewood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen- 
to. street. a

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDTBA 1940 ME- 

Pirm.—Antanas Povilonis, 
W. 45th Pi., Tel. Lafayette 

Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
So. Lituanica Avė; iždin.—

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

OPEHATORS, patyrusios prie 
Binding ir Hemming. 345 W. Hub- 
bard St. (arti Orlcans St.) 8 auk
štas.

REIKIA PATYRUSIŲ drapery 
operatorių ant Union Special Pack- 
ing mašinų. 307 W. Van Buren, 3 
aukštas.

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

REIKALINGA MERGINA ar 
MOTERIS prie namų darbo. Geri 
namai, visi suaugę. Atsišaukite po 
pietų. 6129 So. Kolmar Avenue.

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 su- / 
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- B 
maldų ’ius nulydėtas į šv. Įj 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus B 
gimines, dradges ir pažįšta- 
mus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

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

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

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 kopi. 4605 
So. Hermitage Avė. Laidotu
vės įvyks treč., rugsėjo 11 d.., 
8:00 vai. ryto iš kopi., į Visų 
Šventų parapt 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. i

Nuliūdę lieka: Moteris, Su- 
nus, Brolis ir Gimipės.

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

nuliudime 
po tėvais 

Vytautą, 
kitų gimi-

Prie Broadway ir Wavelai)d 
avepue sunkus trokas mirtinai 
sutrynę 5 Hiatų mergaitę, Alice 
Mąpje SanŲorn, einančių į vai
kų darželį mokykloj, kurių 1 ji 
pereitų savaitę pradėjo lankytį. 
Mergaitė gyveno adr. 617 Pąt- 
terson street. Troko vairuoto
jas, Max Sinfosky, 4621 Lawn- 
dale avenue, buvo suimtas ka
mantinėjimui.

Andrius Ridisevičius 
Bridgeporte

Praeitą pavasarį Andrius 
disevičius vėl nusipirko taver
ną Bridgeporte, adresų 3200 S. 
Lituanica. Jis yra patyręs biz
nierius, nes praeityje yra bu
vęs panašiose b’zniųęse Chica-

Andrius mano, kad daug jo 
pažįstamų ir nežįnę, kad jis 
užlaiko gerų taverną Bridge- 
portę, nes su kąi kuriais “jis 
sęniaį nesimatęs”.

ŽEMAIČIŲ KULTUR.OS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

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

Ii nurntii I IIUI-IK IK Te,egramu i] LU V Lili 10 Visas Pasaulin 
z Dalis »

KVIETKININKAS
I Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pągrabams
3316 Sq, Halsted Street

- Tęl. YARDS 1308

Siunčiam Gėles

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu- 
-------- vėms. Fapuoši- 
GELININKAS mams 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

Jei Negauna Prenu 
meratos, Tai Prašo 
“Kvoderio”
Komunistai Zuja Po Kolonijas

Ęridgęportįetį^ šidUti- 
akas šįmet praleido atostogas 
pas švogęrį Lou’,^ Petrauską, 
Irops, NŲchigane.

Tęnai lietuviams patinkan
čios “Naujienos”, bet taą uzsb 
pvenvmeraviiuas esą$ neparan
kus, nęs “Naujienos” peatsįun^ 
čia agentų/'

LIETUVOS BENQ KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist- 

rą&--Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauską? —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st; Edward 
Qrushą?-rr-Nut. rašt, 3549 S. Hal- 
stęd stA; Čonstąntas Jąųųshaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
&t; Petras Marozas—Fin. rąšt., 
1649 Sę, H^yding ąt; Kksos Glob. 
(2() Hąręy Reksnis ir John Dou, 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 % Moygąn ?t._; Jęsęph GruT 
shas. <1— Korespondentas, 3549 Sn. 
Halsted st; Jonas Rakauskas — 
Bęno Lyderis-rpirm. Band praku, 
kęą yra kas ąptrądienjo vakarą 
8 vai. Shęrųett. svęt., 3336 Litua- 
pica avė. Chicago. III.

VALDYBA LIETUVIŲ DEMOKRA, 
TŲ KLUBO 15-to WARD0 DEL 
1940 METŲ SEKANČIA: Pirm.

Floyd J. Dumiat, 6223 So. Troy 
Sęt.; Vice pirm. J. Vajsvila, 6140 
S. Washtęnaw Avė.; Re.c. Sec. J. 
Tąrvidas, 5^31 $ Ąlbąąy St.; Ęip. 
Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
Wb.Qd Avė.; Kąfiiėyius, J. Gura, 
6406 $. yrancisco St.; Advokatas/

TAMS: 
2453 
2196; 
3427 
A. Jakutis, 6958 So. Mapiewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas PiiitausKas, 
4415 bo. Francisco Avė.; Bronę 
Lauciutė, 837 W. 34th Pi., ir Vla
das Kana, 6801 So. Artesian Avė. 
tel, Hemloek 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollyvvood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
■Choro pamokos yra kas penkia
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

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

Pirmininkas, 3141 Sr Halsted St.; 
Petras Viršila 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rast., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rast., 3534 So. Lowe Avė.; 
Waiter Dulevich — Kontr. ęašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Pienis — 
Apiekunas 
rald Avė.;
Apiekunas 
rald Avė.; 
Kprespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chięagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 bo, Hąlsted bt

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vlce-pir- 
mininkas 
3327 Le Moyne St.;
Sekr. — Anton Lungevicz, 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

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

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna AUen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fųllertęn Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., ?417 W. 43 £t.

ROSELANDO LIETUVIŲ MQTE- 
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut. rašt., 
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So. State 
St; Paulina Stasiulis — Kasos 
glqb.; Spphie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrpoke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
kpresp.; Ąntonette Swart—kore- 
sppndęntė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

REIKIA JAUNOS ' MERGAITĖS 
abelnam namų darbui. Būti ar eiti. 
LAFayette 7277.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

Pagelbininkas,

kasos, 3202 S. Eme- 
Kazimieras Valaitis— 
ligonių, 7104 S. Eme- 
Fovilas Petraitis —

Mike čepulevičius, 
Protokolų 

1814

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.

MARQUETTE PARKO BARGENAI: 
Ant 68 ir Maplewood Avė., 2 flatų 
mūrinis namas, kaina $7400.
2 flatų medinis namas, kaina $3700. 
BRIGHTON 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. 
SUROMSKIS, 6921 S. Western Avė., 
REPublic 3713. Vakarais PROspect 
0176.

9 KAMBARIŲ MEDINĖ REZI
DENCIJA, 2 maudynės, gerai už
laikyta, geros statybos, gali būti 
perdirbta į 2 apartmentus. Arti 
mokyklos ir bąnyčių, prie gero biz- 
niško distrikto, arti gatvekarių ir 
Rock Island traukinių linijų. Bus 
parduota pigiai. Lotas 50x125. Sa
vininkas 7636 So. Union Avenue, 
STEwart 8060.

PARDAVIMUI MŪRINIS 
MAS. Didelis biznis, didelis 
genas! $9999.99. Gal mainysiu 
taverno. 5519 So. Halstcd St.

NA- 
bar- 
ant

NAMAS PARDAVIMUI, 2 šei- 
myn’/ po 5 kambarius, mūrinis, 
apačioj karštu vandeniu apšildo
mas, viršuj pečiais. 2 karų garažas, 
30 pėdų lotas. Brighton Parke, ge
riausioje apylinkėje, prie Archer 
Western ię 47-tos transportacijų. 
Agentai neatsišaukite, šaukite tele
fonu, HYDe Park 9215.

FOR RENT—IN GENERAL 
. Renddai-—Bendrai

STORAS RENDON, Brighton Par
ke, su kambariais ar be. Tinka 
kriaučiui arba kitam bizniui. 4436 
So. Fairfield Avė., 2 aukštas už
pakaly.

BUSINESS SERVICE 
Biznio patarnavimai

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

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

WHOLKSALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
V į e n tik nacionąliai žinomi daiktai 
randasi pas mųa ALIŠAUSKAS. 
Sūnūs. 6343 S. Western Avė.. Chi- 
ęago, m. Phone Republįc 6051.
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“NAUJIENŲ” NAMO REMONTAS JAU
BAIGIAMAS

Netrukus Įvyks Įkurtuvės; Namas Išrodo 
Labai Moderniškas

Važiuodami Raiste d gat
ve, netoli 18-tos, pastebėsi
te aukštą, baltą, gražai iš
rodantį, labai modernišką 
namą. Su nemažu pasidi
džiavimu ‘Naujienų” bend
rovė nori pasigirti, kr d tai 
jos namas — tai atremon
tuotas, nuo pamato iki sto
go, “Naujienų” namas, ku
riame randasi “Naujienų” 
redakcija, administracija, 
Universal Bu'lding and 
Loan Associat’on (taip va
dinama “Naujienų” SpuTka) 
ir Chicagos Lietuvių Drau
gijos raštinė.

Namo priekis
baigtas. Viduj dar reikia at
likti keli maži darbe’iai, rei
kia sudėti nauji ofiso įren
gimai, bet ir tas netrukus 
bus atl.kta.

Kai tik karpen*eriai, ma- 
lioriai, dekoratoriai ir elekt-

ro-mechanikai baigs kalinė
ti vinis ir vielas vedžioti, 
“Naujienos” surengs iškil
mingas įkurtuves, kad visi 
“Naujienų” draugai galėtų 
pamatyti kaip jų įstaiga da
bar išrodo.

Kada tos įkurtuvės įvyks 
dar negalime pasakyti, die
na dar nenustatyta, bet esa
me tikri, kad tai bus dar 
prieš šio mėnesio pabaigą, 
gal apie vidurį.

“Naujienoms” darbas la
bai daug kainavo, reikalavo 
daug išlaidų ir nemažiau 

jau pilnai laiko, bet visi bendrovės na
riai ir redakcija yra tik i
kad ir visi naujienieeiai 
džiaugsis darbo rezu’tatais, 
kaip džiaugiasi “Naujienos” 
turėdamos savo įstaigai 
naują, gražią ir labai mo
dernišką pastogę.

Reikalauja $50,009 
Už Vyro Nužudymą 
Alinėj

son, ir jo žmona Edna, iš 
Highland Park.

Kitose nelaimėse vakar ir 
užvakar automobiliai sužeidė 
dar 14 žmonių, oi užmušė ke
turis:

Traukia Teisman Alinės ir Na
mo Savininkus—Lietuvius

Kane apskričio teismas Ge- 
nevoj, III., vakar pradėjo svar
styti bylą, keliamą vienam Au
roros, III., aludininkui, taipgi 
tos alinės namo savininkams. 
Našlė, Mrs. Edith Mae Reed, 
ir jos trys nepilnamečiai vai
kai, reikalauja $50,000 iš 
skundžiamųjų už jos vyro nu
žudymą jų alinėj, ir name, f

Minimos alinės savlnjp^ąs 
yra Gari Richmond, o namas, 
kurioj ji randasi, priklauso 
lietuviams, Antanui ir Onai 
Stan'kams.

Skundėjos vyras, Arthur 
Reed, buvo nušautas laike 
ginčo su savo giminaičiu Wil- 
liam Meeker, kuris dabar sėdi 
kalėjime už antros kategorijos 
žmogžudystę.

Suvažinėjo Du 
Žmones Ir Bandė 
Pabėgti

Automobilių Nelaimės 
Chicago j

\ Prie Ashland ir Archer ave
nue automobilistas suvažinėjo 
du žmones, einančius skersai 
gatvę, paliko abu gulinčius ant 
cemento ir bandė pabėgti. Bet 
keli kiti žmonės, įvykį matę 
kaltininką ėmė vytis ir priva
rė jo mašiną prie šaligatvio- 
Tai įvyko užvakar naktį.

Prie automobilio vairo buvo 
27 metų Edward Zednik, nuo 
2002 So. Desplaines avenue. 
Jis aiškino, kad po to įvykio 
tiek nusigando, kad nežinojo 
ką darąs ir todėl bėgęs.

Suvažinėtieji yra 33 metų 
Jennie Klick, nuo 46W South 
Bishop street, ir 40 metų Vin- 
cent Chekla, 1753 West 38th 
st. Abiejų gyvybės yra pavo
juje.

Kitos Nelaimės.
Keturi kiti žmonės buvo la

bai pavojingai sužeisti, kai 
trys keleiviniai automobiliai 
susikūlė ant Skokie vieškelio, 
netoli Dundee Road, naktį iŠ 
.sekmadienio į pirmadienį. Visi 
trys automobiliai važiavo di
deliu greitumu ir daugiausiai 
dėl to susikūlė.

Sužeistieji yra 30 metų vieš
nia Chicagoj iš Louisville, Ky., 
Martha McDeavitt; 34 metų 
NVilliam K. McEwen iš Win- 
netka; 51 metų Henning Pear-

• Žuvo Po Automobiliai si

William Sheffield, 59, iš 
Eastman, Georgia, prie Mil-< 
waukee ir River Road;

Frederick Bennett, 60, nuo 
2742 Ogden avenue, prie na
mų ;. .

Andrew J. Gunderson, 72,f 
830 Waveland, irgi prie namų 
(vairuotojas Stanley H- Minat, 
iš Tinley Park, buvo suimtas 
už neatsargų važiavimą) ir

Allen Maltman, 28, 835 CastJ 
lewood Terrace, prie Bailey 
Harbor, Wis., (sūnus Aetna 
State banko prezidento).

Tvirtina, Kad 
Matė Vaiduoklį
Matyt, Moderniškas, Automo

biliu Važinėja
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$37,754,009
Įvairios Biznio Žinutės. (

Chica'gos Prekybos Buto ap
skaičiavimu, nuo birželio 1 d., 
federalė valdžia davė užsakymų 
Chicagos pramonėms už $37,- 
754/000 — įva r.oms karo ir ki
tokioms reikmcnoms prg min
ti. Butas toliau sako, kad kon
traktus išpildyti 10,000 darbi
ninkų dirbs per 5 menesius lai
ko.

BLITZKRIEGAS
♦

Didėja Oro Transportacija..
Keleivinės lėktuvų linijos 

džiaugiasi, kad jų biznis vis 
sparčiai eina didyn. Per rugpiu- 
čio mėnesį jos turėjo apie 22% 
daugiau keleivių negu liepos, o 
liepos mėn. apie 20% dai
giau negu birželio, ir 1.1. 1
5,500,000 Darbininkų.

Bet ne Airiui—Ir Jis Lietuvių 
• Neįžeidinėja.

Sidney Hillman darb.'nnkų 
skyriaus viršininkas Nacicnilėj 
Krašto Apsaugos Taryboj skel
bia, kad jis suregistravo apie 
5,500,000 darbininkų, dabar di
džiumoj bedarbių, kurie yra pa
tyrę amatininkai ir tinka įvai
rioms karo reikmenų pramo
nėms. Ikišlol prisibijota, kad 
tokių amatininkų gali pritruki.

Automobilių Karas!
Automobilių Galas!

• < i .jN Ų-AUMJ- relHimoiv

CHICAGO. — Mathew 
Taylor (viršuje),, keltuvų 
operatorių unijos preziden
tas, kuris mirdamas papa-, 
šakojo apie gengsterių siau
tėjimą unijose.

Lietuviui Kunigui
“Reikia Vyskupo 
Leidimo”

Dvi moteriškės, motina ir 
duktė, atbėgo išbalę ir nusi
gandę į Summerdale policijos 
nuovadą pasiskųsti, kad jos 
matė vaiduoklį. Netoli 1211 
Columbia avenue, kur abi gy
vena, gatvėj staiga pasirodė 
“permatomas” baltas pavida
las, praūžė pro jas, o po to 
šoko į automobilį ir dingo. 
Jos buvo išėję pasivaikščioti.

“Vaiduoklį” matę moterys 
buvo Henrietta Malone ir 
Grace Malone Alexander.

Jei Netikit — Tai 
Patys Skaitykit!

J. Lyell Clarke yra inžinie
rius Cook, Lake ir DuPage ap
skričio komisijos uodams nai
kinti. Kalbėdamas apie savo 
darbuotę, Clarke aną dieną pa
reiškė, kad Chicagoj ir apylin
kėse šiemet prisiveisė 1,109,- 
120,000,000 uodų.

Kaip jis tuos uodus suskai
tė mes neturime supratimo, bet 
jei jis taip sako, tai* lai taip 
būna. O jei kas jam netikit, tai 
patys uodus skaitykite.

Prigėrė Ežere Nega
vęs Pagalbos

Grayslake ežere maudėsi 23 
metų jaunuolis Maria Vigna, 
nuo 2829 West Congress street. 
Staiga jis ėmė šauktis pagalbos, 
bet niekas neatsiliepė. Visi ma
nė, kad jis juokauja.

Berniukas prigėrė. Jis buvo 
nuvažiavęs prie ežero su buriu 
draugų piknikui.

Rugpiučio 8 d. (mirė Chica- 
goje northsidietis John P. Mei
lėn (Melenis). Velionis buvo 
gimęs ir augęs Amerikoje, bet 
gerai kalbėjo lietuviškai ir 
dalyvaudavo su lietuviais. Pa
rengimuose ir sueigose pritik
davo prie lietuvių lygiai kaip 
ir prie amerikonų.

John P. Meilėn praeityje gy
veno Westvillėj. Tenai kurį 
laiką buvo miesto “klerku”. 
Tur būt, visi westvilliečiai jį 
pažino kaipo mandagų ir pra
silavinusį lietuvį.

Kadangi motina ir sesuo ir 
dabar gyvena Westvillėj, tai 
mirusiojo John P. Mellen kū
nas buvo ten nugabentas lai
dotuvėms.

Šermenyse dalyvavo labai 
daug žmonių: jo draugų buvo 
nuvykę iš Chicagos ir kitų ar
timų miestelių...

Senutė motina pageidavo, 
kad jos sūnūs Jonas butų pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis, nes ji priklausanti prie 
parapijos ir norinti laikytis 
ini inrnefn nonmAin

Yra Kalėjimas, Bet 
Jis Visuomet 
Tuščias
Lietuvius Budginus Aplankius I

Budginai nėra taip jau la
bai plačiai žinomi žmonės, bet 
yra draugiški ir jie gyvena ten, 
kur apart jų daugiau nėra lie
tuvių. i,

Mes su K. .Čępuku nutarėm 
juos atlankyti, Įtas mums ir 
pasisekė padarytu Jie gyvena 
Cabery, Illinois — South West 
Illinoj uj. Tai yra farmer.ų mie-1 
stelis ir turi apjė 300 gyven- , / i. In>
t03ų-
. Jie turi mayorą, turi pastą, 
turi 3 saliunus, turi kalėjimą 
net 4-iems žmonėms, bet netu
ri policisto. Per tai jų kalėji
mas yra tuščias: jeigu reikia 
ką nors suareštuoti, tai pats 
mayoras atlieka darbą su šeri
fo pagelba. Tai yra ideališkas 
miestelis, ar ne?

“Nesilaikęs Su Bažnyčia“
Jų artimieji tuoj nuvyko pas 

lietuvių parapijos kleboną pa
kviesti į namus ir palydėjus į 
kapines išpildyti įprastas ap
eigas... Bet klebonas pareiškė, 
kad buk jis žinąs, kad nabaš- 
ninkas gyvas būdamas nesilai
kęs su bažnyčia, tad klebonui

P. G.

Bandė Nušauti 
Buvusią Žmoną 
Ir Jos Sūnų
Suėmė Minnesotos Ūkininką.

Minncapolis mieste, Milinė
se toj, buvo suimtas 34 metų 
ūkininkas Elton Halverson už 
bandymą nušauti savo, buvusią 
žmoną ir jos 3 metų sūnų. Jis 
prisipažino.

Užvakar rytą jisai atėjo prie 
namų, West Dundee mieste
lyj, III., kur gyvena Mrs, Eilėn 
Herrin, 25 metų, 
žmona neseniai 
si. Atradęs jos 
Halverson įkišo 
barin per langą, 
vį suvarydamas
nugarą. Po to šovė dar kelis 
kartus, pašaudamas ir jos sū
nų Laurald. Abu išliko gyvi ir 
pasveiks.

po. Bet mirusis turėjo .būtį 
laidojamas, todėl apie leidi
mus buvo per vėlu kalbėti.

Užgauti savo klebono, šei
myna kreipėsi pas airių kleboi- 
ną ir paiškino jam, kad norė
dami patenkinti mirusiojo se
ną motiną, nori palaidoti jos 
sūnų su bažnytinėmis apeigo
mis, bet lietuvis klebonas ne
sutinka be vyskupo leidimo.

Airių kunigas be jokio var
žymosi pasakė, kad esąs labai 
patenkintas turėti progą pas
kutinį kartą patarnauti mies
telio buvusiam “klerkui”, ir 
mielai suteikė patarnavimą.

jo buvusi 
vėl apsivedu- 
miegamąjam 

šautuvą kam- 
ir paleido šu- 
jai kulką į

Traukinys Užmušė 
Garsų Advokatą

Deerpath, III., stotyj North 
Shore traukinys vakar užmušė 
Col. George T. Bųckingham’ą, 
garsų Chicagos advokatą ir /į- 
vairįų organizacijų .veikėją. Jį 
užmušė ekspresas, vežantis 
Chicagos lenkų ' delegaciją į 
Clevelandą, Ohio konvencijai.

Velionis buvo .apie 76 mėtų 
amžiaus.

MATYSITE:

Automobilį Važiuojant Per 
Degantį Namą 

Drąsuolį Kuris Su Automobiliu 
Apsiverčia Net Kelis Kartus

* > f J < . '

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

NAUJIEM
Liberty Grove Darže

Spalio-Oct. 6 d., 1940 m.
ĮŽANGA tiktai kvot IS!

Willow Springs 
Illinois




