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LONDONAS GAUNA SMARKIAUSIUS 
SMŪGIUS

Manoma, jog gali bandyti pradėti 
invaziją

di- 
ta-

Dieną ir naktį vokiečiai ne- zų ir belgų pakraštyj. Toks 
nustoja bombarduoti britų so- delis bombardavimas tiktai 
stinės. Didelės orlaivių eskad- da turi prasmės, jeigu manoma 
ros protarpiais mėto bombas į 
visus svarbesnius Londono cen
trus. Labai smarkiai nukentė
jo miesto uostai, bet dar dau
giau padaryta žalos papras
tiems gyventojams.

150 vokiškų lėktuvų numetė 
stiprias bombas miesto centre 
ir sugriovė daugelį didelių ir 
brangių namų. Bombos patai
kė į vieną valdžios maisto san
dėlį. Ministeris Woolton parei
škė, kad dėl padarytų nuosto
lių Anglijos gyventojai neturės 
badauti, nes tokių sandėlių yra 
keliolika. Numestos bombos ne
sunaikino viso sandėlyj buvu
sio maisto.

Anglų aviacija gynėsi nuo 
vokiečių, bet neužmiršo ir svar
besnius nacių miestus bombar
duoti. Ypatingai smarkiai nu
kentėjo Berlyno centras, kur 
randasi valdžios namai ir na
cių buveinės. Visa Berlyno spau
da labai pasipiktinusi anglais. 
Reikalauja fiurerį tūkstanterio
pai keršyti, reikalauja britų 
miestus visai sugriauti.

Anglų karo sluoksniai krei
pia didelio dėmesio į vokiečių 
koncentruojamas jėgas francu-

pradėti invazija. Anglai turi ži
nių, kad' Hitleris invaziją ruo
šia.

Vakar vokiečiai smarkiai šau
dė į Doverį ir kitus pakraščių 
miestus, šaudė didžiulėmis Ber
tomis. Anglai taip pat turi il
gų kanuolių ir atsilygino vokie
čiams tuo pačiu iš kitos kana
le- pusės.

Anglų orlaiviai aplankė arti
mesnius francuzu uostus ir ra
do daugelį paruoštų baržų. Kai 
išaiškino šį reikalą, anglų or
laiviai banga po bangos, visai 
nekreipdami jokio dėmesio į 
priešlėktuvines patrankas, skri
do i Calais, Boulogne, Ostende, 
Rouen ir kitus uostus, kcl ne
paskandino vokiečių atvilktų 
baržų. Kiti anglų lėktuvai nu
skrido Į Norvegiją ir ten pada
rė nuostolių keliuose uostose. 
Dideli anglų bombanešiai bom
bardavo koncentruotas kariuo
menės jėgas Francuzijoj.

Vokiečiai skelbiau kad jie pra
dėjo lemiamą mūšį. Ligi šiam 
metui anglai labai drąsiai 
nėši ir yra pasiryžę toliau 
tis.

gy-
gin-

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Vakar penkios vokiečių orlaivių eskadros bombardavo 

Londoną.
— Iš Ispanijos pranešama, kad rytinėje Gibraltaro pusėje 

buvo girdėti smarki kanuolių ugnis.
— Chamberlainas pasveiko ir vėl pradėjo eiti savo parei

gas.
— Mussolini policija areštavo visą eilę turtingų ir “mėly

no kraujo“ italų, kurie vedė smarkią antimi’itaristinę propagan
dą. Suimtas Turlonija.

— Buvęs rumunų karalius apleido Šveicariją. Vyksta Por
tugalijon ir nori patekti Amerikon. Prancūzai jo nepriėmė.

— Pietų Japonijoj prasiveržė volkanas Aso. Išardė 13 kai
mų ir padarė labai didelių nuostolių visoje apylinkėje.

— Petain vyriausybė nutarė suvaržyti visus užsienio emi
grantus.

— Britai leido ispanams įvežti prieškarinę benzinos normą.
— Anglų lėktuvai labai smarkiai pasipriešino vokiečių or

laiviams ir tris valandas juos atmušė nuo Londono.
— 90% vokiečių numestų Londone bombų nepataikė į ka

ro siekinius. Taip skelbia ne anglai, bet užsienio žurnalistai 
Londone. Vokiečiai labai pasipiktinę.

— Anglų numesti gaisriniai lapai sukėlė kelis gaisrus Vo
kietijoj. Jie pradeda degti, kai išdžiūsta.

— Italai bombardavo Telavivą, žydų sukurtą miestą. Pa
darė labai didelių nuostolių gyventojams. Užmušta daugiau ne
gu 50 asmenų. + •

Naciai nepatenkinti Berlynas nukentėjo

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 10 d. — Nacių laikrašč’ai, 
kurie dažniausia pareiškia vy
riausybes nuomonę, labai nepa-! 
tenkinti naujai įgytomis Ame
rikos karo bazėmis Atlantiko 
vandenyne. Jeigu Amerika ba
zes jgyjo, rašo, vien apsigyni
mui, tai pusė bėdos, bet atrodo, 
kad amerikiečiai tas bazes no
ri pavartoti kitiems tikslams, 
šiuo atveju jie susidurs su to-

NACJIENŲ-ACME Tel*nh"'o
Londonas labai nukentėjo nuo vokiečių bombonešių. Daug namų sugriauta, daug nuostolių padarė 

gaisrai.

Lietuvos Pasiuntiny 
be be langų

WASHINGTONAS, D. C., 
rūgs. 10 d. — Lietuvos Pasiun
tinys Londone telegrafavo pa
siuntiniui Washingtone, kad 
praeitą naktį, vokiečiams bom
barduojant Londoną, dvi bom
bos krito visai netoli pasiunti
nybės rūmų. Bombcs krito 25 
metrų atstumoje ir išdaužė vi
sus pasiuntinybės langus. Nie
kas iš pasiuntinybės tarnauto
jų ligi šiam metui nenuken
tėjo.

Konfiskuoja maistą

Japonai taikosi 
su sovietais

Prancūzai maištauja Šaukia lakūnus

TOKIO, Japonija, rūgs. 10
— V.si japonų laikraščiai šian
dien sako, kad gen. Tatekava 
paskyrimas japonų ambasado
rium Maskvon yra pirmas žing
snis taikai su sovietais. Tate
kava spaudai pareiškė, kad jis 
visą laiką skelbė, jog reikia ge
ruoju bendradarbiauti su ru
sais. Komun’stų partija rpan at
rodo netikusi, bet man patin
ka rusai, pasakė generolas. Ja
ponai, norėdami praplėsti savo 
įtaką francuzu ir olandų są- 
skaiton, rado reikalo susitaiky
ti su rusais. Labai didelės įta
kos turi Hitlerio d.’plomatai, 
kurie senai stengiasi sutaikyti 
šias dvi imperijas.

Gaisriniai lapai

d.

BERLYNAS, Vokietija, r u g 
sėjo 10 d. — Informuoti Vo
kiečių karo sluoksniai šiandien 
praneša, kad anglų lakūnai pra
dėjo vartoti ne gaisrui kelti 
bombas, bet specialius gaisri
nius lapus. Lapai yra pėdos il
gumo ir gali padegti namus, 
medį, laukuose javus ir kitus 
dalykus. Šie lapai žmonėms ne
padaro jok’os žalos, jie tiktai 
sukelia gaisrą. Javų laukuose 
vokiečiai surado tokių lapų. Ta
tai tvirtina vien vokiečiai, iš 
anglų apie tai nieko nesigirdi.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 10 d. — Kai vokiečių or
laiviai bombardavo Londoną, 
kelios anglų orlaivių eskadrilės 
bombardavo Berlyną ir jo apy
linkes. Anglų numestos bom
bos krito pačiame miesto cen
tre ir sugriovė labai daug na
mų. Anglai vartoja labai stip
rią sprogstamą medžiagą, kuri 
griauna stipriausius muro na-

Picasso Paryžiuje

mis pačiomis sunkenybėmis su mus. Tuo pačiu metu anglai 
kur’omis dabar susidūrė britai. į bombardavo Bremeną, Kielį, 
Naciai negazdina, nes dabar ne- Wilhelmshaveną, Esseną, Bam- 
gali gazdinti, bet jie labai ne- sdorfą, ir kitus vokiečių mie- 
patenkinti amerikiečių daro-.s^us’ Visur sugriauta daug na
mais sustiprinimais. ‘mlF

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
10 d. — Aviacijos ministerija 
kviečia jaTin'mą savanoriais dė
tis aviacijon. Vyriausybė nuta- 

daujamų elementų. Kasdien vo-'rė prailginti tarnybai tinkamų 
ciečiai sutinka vis didesnį fran-jvyrų amžių. Ligi šiam metui 
euzų pasipriešinimą ir nežino priimdavo lakūnais tiktai ligi 
kaip .su jais-susitvarkyti. Ka-(28 metų amžiaus. Vyrcsniuo- 
lėjimai pilni, koncentracijos, sius skaitydavo netinkamais, 
stovyklosna netelpa, darbui ne-Į nes jie negalėdavo greitai orien- 
tinka, nes nenoriai dirba. Vo-įtuotis prie 
kiečiai nutarė prigrūsti kelis! S’re čio. 
traukinius neramiais francuzu 
elementais ir pervežti juos į 
Petain Francuzija. Prancūzai 
yra nepatenkinti okupacija 
priešinasi vokiečiams.

VICHY, Francuzija, rūgs. 10 
d. — Vokiečių karo vyriausy
be nutarė apvalyti okupuotos 
Francuzijos zoną nuo nepagei-

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 10 d. Pagarsėjęs meni
ninkas Pablo Picasso randasi 
Paryžiuje. Artėjant vokiečiams, 
Picasso išvažiavo į pietų Pran
cūziją, bet vokiečiai užėmė te
ritoriją kur jis buvo apsisto
jęs ir Picasso negalėjo išvažiuo
ti. Vokiečių karo vadovybė jam 
leido sugrįžti į Paryž'ų, kur 
ilgus metus išgyveno. Picasso 
padėtis labai neaiški, nes jis 
yra kairaus nusistatymo ir prie
šingas fašizmui. Antifašistinį 
nusistatymą Picasso kelis kar
tus viešai buvo pareiškęs.

ir

Wey gandui išlaužti 
šonkauliai

WASHINGTONAS, D. C., 
rūgs. 10 d. — Turima tikrų ži
nių, kad nacių vyriausybė pa
reikalavo iš Petain Francuzijos 
įvairios rųšies maisto produk
tų. Reikalauja bulvių, javų, gy
vulių, riebalų ir visokių kito
kių maisto produktų. Reikalau- 
ia, kad vokiečiams butų ati
duota 58% visų neokupuotoj 
Francuzijoj esamų produktų. 
Reikalavime taip pat minima, 
kad vokiečiai turi teisę į mai
sto produktus įvežamus iš už
sienio. šitaip dalykams stovint 
bus labai sunku organizuoti 
pusbadžiams franeuzams 
kokią maisto paramą.

bet

Didesne imperija 
mažiau vietos

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 10 d. — Hitleris, paver
gęs bet kuri kraštą, būtinai pa
sako vokiečiams kalbą, primin
damas apie smarkiai padidėju
sį vokiečių reichą ir apie visų 
vokiečių laimėjimus. Goebelso 
propagandistai stengiasi įtikin
ti vokiečius, jog jiems bus ge
riau gyventi ir visiems bus 
daugiau vietos. Bet paskutiniu 
metu anglai nenustoja bombar
davę vokiškų miestų. Kasdien, 
vis Vartoja .stipresnes, bombas 
ir vokiečius apima vis didesnė 
panika. Kai tiktai pasigirsta 
aliarmas, požemiai pilni prisi- 
gruda. Viena vokietė, prisimi
nus Hitlerio žodž’us, atbėgu
siems tarė: — Juo didesnis mu
sų reichas, juo daugiau nuka- 
riaujam, tuo mažiau mums vie
tos darosi šiame požemy j.

tas
Chicagai ir apylinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Debesuotas ir vėsus.
Saulė teka, 6:25 v. r., 

žiasi 7:09 v. v.

pra-

lėid-

dabartinio orlaivio i I 
Dabar lakūnų amžius : 

prailgintas ligi 30 metų. Kvie
čia naujus radijaus operatorius 
ir kulkosvaidininkus. Vyriausy
bė skelbia, kad karo ministeri
jai reikalingas didelis lakūnų 
skaičius dėl smarkiai padidėju
sios orlaivių gamybos. Iš užsie
nio gautas didelis orlaivių kie
kis.

VICHY, Francuzija, rūgs. JO 
d. — Petain nutarė pasiųsti 
gen. Weygand į Afriką brę
stančiam sukilimui numalšinti 
ir kolonijose tvarkai padaryti, 
bet Egi šiam metui Weygand 
dar Afrikon neišvyko. Pasiro- 

j do, kad jam išlaužti du šon- 
? i kauliai ir iš viso jis smarkiai 

' apkultas. Jo orlaivis besileisda- 
mas apsivertė ir smarkiai jį 
sutrenkė. Spauda paskelbė, kad 
Weygand nesužeistas, bet, ma
tyt, norėjo paslėpti nuo visuo
menės vieno svarbiausio Petain 
ramščio silpną sveikatą. Wey- 
gand yra senyvas žmogus ir už
truks pasveikti.

Mussolini priešai
Neskris per Švei

cariją
Italija, rūgs. 10 d. 
nenorėjo karo, bet 

juos karan i vėlė. Da-

Kalėjimas už 
teisybę

BERLYNAS, Vokietija, 
sėjo 10 d. — Vokiečiai, 
rodami gero rad jaus kalbėtojo, 
paėmė tam reikalui vie
ną demobilizuotą olandų ka
reivį. Jis turėjo labai ge
rą balsą ir gerai skaitė 
vokiečiu pranešimus olandų 
kalba. Bet vieną dieną olandas, 
pabaigęs skaityti Hitlerio kal
bą, pridėjo: — Garbingos ka
ralienes Wilhelminos žodžiai 
verti didesnės pagarbos negu 
visa tai, ką vokiškas maliorius 
sako. Olandiečiui tuojau buvo 
sudarytas Utrechte te'smas ir 
nuteistas 18 mėnesių kalėti.

rug- 
netu-

BĖRNAS, Šveicarija,
10 d. — Anglai davė formalius 
pažadėjimus daugiau neskristi 
per šveicarų teritoriją bombar
duoti Italijos. Šveicarai kelis 
kartus kreipėsi į anglus tuo 
reikalu. Ligi šiam metui anglai 
nerespektavo šveicarų ter toria- 
linių teisių. Šveicarų vyriausy
bė vokiečių buvo labai smar
kiai pagrasinta. Italija taip pat 
padarė grasinimus. Dabar an
glai skrenda į Italiją per fran- 
euzų

Japonai išsinešdino
rūgs.

ROMA, 
— Italai 
Mussolini 
bar Mussolini policija atydžiai
seka visus tuos italus, kurie 
krašte sėja pesimizmą ir pra
našauja labai blogą ate t į. Nuo
latiniai anglų aviacijos bombar
davimai sukelia dar didesnį ne
pasitenkinimą. 
Mussoliniu ne 
italai, bet 
šeimynos, 
garbingos 
priešingi 
nia, Doria
Icija koncentracijų stovyklos- 
na uždarė anglus, bet dab?.r 
bus priversta uždaryti ir šiuos 
mėlynkraujus italus.

Nepatenkinti 
vien neturtingi 

kai kurios turtingos 
kurios save skaito 
kilmes. Karui yra 
kunigaikščiai TurlcS 
ir kiti. Mussolini po-

teritoriją.

rug-
Atima bulves

BERLYNAS, Vokietija, 
sėjo 10 d. — Vokiečių karo vy
riausybe įsakė belgų ūkinin
kams atiduoti vokiečiams visas 
bulves, kurias jie dabar pra
dėjo kasti. Belgų ūkininkas tu
ri teisę pasilikti tiktai pusant
ro svaro bulvių dienai kiekv’e- 
nam šeimynos nariui. Turi tei
sę pasilikti bulvių sėklai. Sėk
linių bulvių kiekį nustatys ka
ro viršinnkas. Visos kitos bul
vės privalo būti atiduodamos 
vokiečiams. Neklausantieji ūki
ninkai bus smarkiai baudžia
mi.

BUKAREŠTAS. Rumunija, 
rūgs. 10 d. — Naujas Rumu
nijos diktatorius pašalino iš ka
riuomenės 11 generolų, kure 
skaitėsi buvusio karaliaus išti
kimieji. Diktatorius juos apkal
tino Rumuniją ištikusių nelai
mių kaltin’nkais. Jis paskelbė, 
kad atleisti generolai žiūrėto 
garbės, aukštesnės vietos, di
desnės algos, bet nekreipė dė
mesio į krašto apsaugą, nesi
rūpino krašto atsparumu ir jo 
sienų sustiprinimu. Atleistųjų t 
tarpe yra ir buvęs karaliaus 
karo ministeris Ilcusu.

HONGKONGAS, Kinija, rug
sėjo 10 d. — Dong Dange 1,000 
japonų kareivių jau buvo išli
pę francuzu Indokinijoj. Jie 
ruošėsi marširuoti į Yunan pro
vinciją ir iš ten pradėti pulti 
Kiniją. Francuzu karo vyriau
sybė protestavo pr eš šitokį ja
ponų kariuomenės žingsnį ir 
prašė, kad japonai pasitrauk
tų. Japonų karininkas, gavęs 
įsakymą iš savo vado, sutiko 
atitraukti išlipusius japonus iš 
Indokinijos teritorijos,- bet ja
ponai ir toliau spaudžia fran- 
cuzus, kad leistų jiems naudo
tis geležinkeliu ir teritorija Ki
nijai pulti.

NUO RUGSĖJO
SEPTINTOS

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

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki I vai. popiet.

“NAUJIENŲ0 ADM.
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(Tęsinys)
Kaip kilo populiarus žodis 

“penktoji kolona”.
Ppeš Madrido puolimu geų. 

Mota per raciją $drožė 
kurioj pupasakojo šių keturių 
poloni/ iipaįus. Pabrėžė, kąd 
prieš tokias dideles sutraukius 
karo jėgas ir prieš tokius ino- 
derniškus ginklus, beginkliai nii- 
lįciųinkųj nepajėgs ątakptalb — 
Be šiy keturių kolonų, — baig
damas kalbų pridėjo, — kurios 
puls sostinę iš keturių pusių, 
pradės veikti penktoj; kolQna» 
kūpi pradės puolimą iš vidaus.

Madridiečiai sutrupino ‘susi
dariusia padėtimi. hMvrėjP 
gmfclų, bet buvo pasiryžę ginti 
Madridu ligi mtaitas- $ta kpyų 
pradėjo nuo penktosios kolo
nos. Ligi tam pietų j (asistuo
jančių elementų atžvilgiu rody
ta tolerancija pasibaigė. Madri
das bųyo iškrėstas, išliko ųg- 
paliesta nė y tano užkampio. Bu
vo surastas penktosios kolonus 
štabas ir jos vadai tinkamai nu
bausti ir susodinti kalėjimam 
Kai kuriems teko užmokėti :r 
gyvybe.

Madrido suskato ginti visa Is
paniją, nes tai bbv.o vjso kraš
to gyvybinis reikalas. įteikėjo 
atsispirti prieš sukilėlius jr 
prieš užsienių diriguojamų “per 
ukišimo politikų”.

DURRUTI GINĄ 
MADRIDĄ

Pirmieji respublikonų ginklai.

Paskųt.nėųįis rugąpjo .dieųp" 
mis, nepaisomi Nrsik.šimp frp-

Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. Akys .egząrąinuojnJDoe 
dykai. Kairios akinių .prįėjnamęs

SUDRIK
FURNJTŲĘĘ HOUSl 

Krautuvė Su gėlynų Frontą 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

■■■tnurn "ui'u ii miriu ..WLi"wuRwii

mjtelo agentų, reąpublįkppiškon 
Ispanijon buvo įvežta nedidelė 
ginklų partija. Largo Kabalero, 
krašto apsaugos ministeris, 29 
W^;o d, paąkčlbė kprįųome- 
mei ntsišąokiuift, kuriame prg- 
mtaė, kad jau yra pakankamas 
modemiškų Stakių Stakta res
publikonų rankos^, jau bus ga
lima su priešu lygiomis kovoti 
ir todėl jis laukia laimėjimų.

Madridu! gfotf bpvp įgytą 
dvidešimtį tanku ir apta 30 or
laivių. Respublikonai manė, kad 
su šiais ginklais, kurių jie iki 
Šiol visai netuFČjo, pajėgs ap
ginti sostinę Tankai peršiianža 
Madridą, orlaiviai pųskraids 
pafrontėj jr tuoj buvo i^siųsp 
į pirmąsias ItalM- Po trijų Ute
nu buvo sugadini! vtei tankai 
ir neliko n£ yjtaffp oreivių, 
prieš iq reapubiikomškų orlai
vių išskrisdavo 50 fašistįškų ir 
ten pat juos sunaikindavo.- lte$- 
pubnkoų^kiaji gypėsi ktek g^ 
įėjo, bežadami žudydavo, bgt 
jokiu budo negulėta atsiginti 
prieš didelę daugybę. FrH ras- 
pubiikoųiškns lankua buvo pa
vartotos antitankin^a kmmoiės, 
kurių respublikoniškos jėgos vi
sai nepažinojo,

Kabaliero organizuoją 
kmduoman^,

Laukti laimėjimai wlėta 
ir visuomenėj, ypgė mųdrtate^ta 
tarpe, prąpėjp kitai nerimas, 
Largo i^pajterm kuris npauti' 
ko, kad (iiral atstatytų respu
blikoniškų kariuomenę, kuris 
U GT šalininkams nepatarė vyk
dyti Girai planų, sudaręs vy
riausybę pąnoro kariuomenę at
gaivinti. Ta kariuomeų.ė buvų 
reikalinga kovoti su priešu, nes 

^milicininkų entuziazmo jau ne
pakako. O kad kariuomenė ne
būtų panaši į respublikoniškų
jų, jis nprėjp jaį duoti dąrbi- 
ninkiškų pobodį.

Kabaliero žinojo, kad be CNT 
neįmanomas jokios kariuome
nės sukūrimas, nes apie 50% 
su viršum milicininkų, kovo
jančių visuose frontuose prieš 
fašizmą, buvo CĮ^T nariai. Ka- 
bąlier.O ke.b?? kariąs kvietė CNT 
atstovus kąbmetam Jiems s:ųiė 
gana svarbias mipistęrijas.

....I .J ■!■ ! ■ III llfMlllj.

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

■feljetonas POETSMOUTH 9022 
POCAHONTĄS Mine Ęun iš geriausiu 
mainų, <|aug dulkių išimta *7.65 
Perkant 5 topus ar daugiau.

Shlęs Tax eks^ą.
BLACK ]LUMP BĄND ........... $9.50

" ri-.-1 - . '-'-’-'-l ! 1 1,'J1E1U4JJU. L- JUT

CNT čiųa valdžiom
CNT, yfcą Jųiką kovojusį 

prieš visokias Vąl^žias, visų Jąj- 
kų aiškinusį saviesiems, jpg iš 
ministerijų nieko gero negali
ma laukti, nęnoFėjo siųski val
džion savų ųiifiįsterių. GJŠT 
mielu noru butų sutikusi ben
dradarbiauti bet kokiame kitapi 
organizme, kuris butų kilęs įš 
liaudie^ judėjimo. Bet būklė 
kasdįep sunkėjo ir pavojus vi
siems aptifašistams darėsi vis 
didesųįu, Reikėjo nuošalyj pa
likti kaj kųrįups Ideologinius 
nuostųfųs ir yųąti bpndyų dar
bų su kitomis antifašistinėmis 
grųpęinis. Matydama sostinei 
gFęsimdi pųyojų cnt spalių 5 
di^ųų įejf> Cargo J.iab.aliero lm- 
pimeimi. Jgi bbyo ddofa 4 mb 

figrsijg buvo 
teisipgomo mmisterm ir Kaba- 
borp padėjėjo vyriausioj karo 
taryboj.

Ęabaliara kW#ėia Pgrndh
Gaujai sudaryto kabiaato vy

riausioji problema buvo sosti
nės apgynimas, yįaos ligi laio 
memi telktos priemonės nedavė 
teigiamų rezultatų, Nė pieną 
aiųsioji kolona nesugebėjo sn- 
stabdyti maurų, nė vienas karo 
yadas nesijautė pakankamai 
stiprus sutaikyti priešų- Vtenln- 
tėliu žmogumi? kurta galėtų 
priedą pažaboti gavo Purruti. 
Barselonos kovos metu ir karo 
žygiais Aragone Durruti parodė 
sąyo gabumus fašistams mušti, 
Tai buvo yienintčĮįs naujai įs
kilęs karo vadas? kuris vtaų ko
vos laikų nė vieno žingsnio ne
žengė atgal, tai buvo vieninte
lis žmogus, paskui kurį šim- 
Uiis'ėjo kovotojai, ųes juo tu
rėjo nepaprastų pasitikėjimų ir 
žinojo, kad jis, jeigu yra reika
las, pirmas pavojingosna vietos
iu! metasi.

Durruti — senas kovotojas.
Durruti ispanams jau buvo 

pažįstamas seniai prieš karų, 
Jis buvo paprasto Leopo pro
vincijos geležinkeliečio . sunu>, 
1922 m. jis atvyko į Barseloną 
ir pradėjo veikti sindikate. Po 
poros metų jo vardas jau buvo 
žinomas visai Katąlunijps dar
bininkijai. Jo nepaprasta drą
sa, pasiryžimas įr nepalaužia
ma valia buvo daugelio pasidi
džiavimu. Kai I^panijos reakci
ją organizavo sąm.dytus žudi
kus darbinjnkams naikinti, 
Durruti buvo yienas tų vypų, 
kurie opganizavo gynimąsi. Už 
kiekvieną darbįninkams suteik
tą sniugį buvo kertama reakci
jai dar dįd.esnis siųngis. Purpu- 
ti buvo vienas tų, kurie smar
kiausius smūgius rėžė.

Policijai perdaug pradėjus jį 
persekioti, buvo priverstas bėg
ti užsienin. Gyvgno Prancūzi
joj, Meksikoj, Argentinoj, Čilj 
ir kitose yatatybčse. Visur bie 
vo smarkiai persekiojamas, be
veik visur jam rejkatayQ mii> 
ties bausmė, Ęąi sužinoję, kad 
ispanų karalius rengėsi atva
žiuoti Paryžiųn? prieš jį reųgė 
pasikėsinimą. Išsėdėję dųųgįau 
kaip metus praųcųzų kąĮėjime.

Durruti įsteigė tarptaųCnę 
ąnapchįstinių kųygų leidyklų iy 
Jnąnsąvo anarebįstinės enpijkjo- 
pedijos leidimų. Jis buvo y ienas 
įtakingiausių FĄJ nųpįų ir ppi-

hląųsė ąųajtcitatų grupgį, kuri 
yųdfnosį ^prąųgiųgtaji’?.

į Durrųjti sųįįpkją pulųta^ti 
mąurųs.

Kąbųligro Jjirųiaiųe kąbiueto 
posėdy j, kuriame dalyvavo CNT 
nariai, pasiūlė kviestis Durruti 
Madridui ginti. Jeigu Durruti 
niehų Įiepą(tajFy$, —■ ųąhė,—spą? 
tinė žuvus.v Kabinetas vienbal
siai priėmė Kąbąlie|ro pąsiuly- 
mą lė igaltajp ĮMėrilfų Mont- 
sepy, ąrtlmų PtaTUtĮ draugą ii’ 
gųp»ų hpyotęjų, tųrtis s,U CNT, 
kad ta pritartų šiai idėjai ir 
padėtų Durruti vykdinti šį sun
kų darbą. '

c^t kpwta^ta« jtatabta ppFė- 
jp siųsti Pyrmti t bgt 
M-9Dtaw p^yylso illl^tai 
tata? D.ąrim? ta bw> prą- 
ne$taf hąd j ta ępsttata
gtall- Itaypjtagpspų ytalpspu 
pMFFPtl ylsppm^l budąvo pir- 
mųs, įtadčl jta ir ^ta ppataisųkė,.

FastaieDlta gertatadtas vyrus-
ĄrųgPPD frpjtap Jta taip pat 

ųpgąlėj.9 ytatatoi aptataM, tadei 
sąyp tadpaųz tauri jųw skaitė Įte
ktų takstapčių Miltatamkų, sų- 
skųtaė ta vyrų p^slėw 
Madrirtbi §tali- Paritai pasi- 
rmkfl p^ėips gerppstas; paėtas 
sptarkippsiMs# kark kaypsp po- 
dė sayp drųsųf

Prtas įšyykdąmas ppr rą.dijų

pasaRė katąlanieciąrps kalbą, 
kūriną pągripginės mintys vė
liau lapo visų antifųšistų ūbai
siais. Kalbėdamas apie reikalin
gą antifašistįųių slapesnių vie
nybę pabrėžė, jpg jie privalo 
aukoti visk^, kad tiktai nugalė
tų sukilėlius.

vairių visuomenės grupių atsto
vai, p vyriausybė paskyrė ge
nerolą Miachų Juntai pirminin
kauti,

(Bus daugiau)

Mįntateriai bėga.
Priešą^ jau buvo visai prie 

Mųdpidę vąrtų. Maurai jgu bu
vo jpatami iš tolimesnių prię- 
mįesčių. Madrido vyriausybė, 
ųe|įkėdąma apginti Madrido, 
kraustėsi į Valensiją. Visos mi
nisterijos, priskaitant ir krašto 
apsaugos ministeriją, bėgo, nes 
ųenopėjo sukilėlių likti apsup
toj.

Qeų, Fraųkę spų|ių 8 d. kal
bėdamas per 1’ądįjiO sakė, kad 
pytojųiis dienų jis jau busiųs 
Ispanijos sostinėj, o Keipo de 
tataųp užtikrino, jog 15 d. jis, 
kįtų generolų draugystėj, pačia
me Madrido centre priimsiąs 
taįĮpėjųsioą karinomenės para
dų,’ Mota 12 d- prižadėjo 
ppįp Raidės Vųptų, prieš vidaus 
reikalų mintaterjją, gerti kavą.

Pirmas Br. Parko 
Moterų Kliubo Ru 
dens Susirinkimas

Brightęn Parko Moterų Rim
bo pirmas rudeninis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rugsė
jo lž’-tą dieną, 8:00 vai. vaka
re, pas na^ę A. Zabukiepę, 2605 
W. 43rd St.

Visos narės malonėkite atei
ti į šį susirinkimą.

Mary Cųrter.

^ytfąryta Junta Madridu! ginti.
Mųgpide sųsįgąpė Junta de 

Petapsa? Gymmo.M Junta, ku
rtas tikštas buvę sostinę apgįn-

nUŲ/ųu L1 Ų■'M," '.J,J,'.J.1 ■ ... i1 "ii- -i'-.. ... .. ■» ...... \

MA8TEB WINII()W SHADE C0.
§. L Vondrąk Tel, Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIHANKGM JŲASPASČ.MES jNUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
T AVĖTOMS, NAMAMS »» MOKYKLOMS VEWTIAN BLINDS 

l8(03 fĮfcsįf nth (ARTI W0OD ST.)
"^M~'*~**M***^T**,*,R "IIJ^

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F- Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ. ;

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So, Hermitage Avė.

Ą447 South Fąirfield Avenue
, Telefonas LAFAYĘTTE #727

-1 .2 koplyčios visose
TT7T

maunrMte movų prorrmąų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
▼»!. ryįta M W. H. I. P. stoti* (1480 K.) 

8AJLTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
VlllllllllllllilIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIItl

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos
■nu ii, imu ■■■

iiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiii ūmu iiiirniiL

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TUĘIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J, LIULEYIČIVS
434g S. Cąliiornią Avenug Phęų.e JLAJtayęUe 3573

P. J. RIDIKAS
3354 So, Įtalsteg Street YARds 1419

No. — Mėgsti čevierykai,
r— — rrr nr rr rrr t— — tT " r— •— — ■
I NAUJIENOS NEEDLECRĄJT oprr., ISJo. 2(533
I 1709 So. Halsted 8t, Chieago, pL

čia įde^u te centų ir prašau atgių$ti man Pavyzdi No..

I Vąrdąs ir pavardė.......... ....... .............................................................. .....
I Adresas.. «•••»••••••* «..oooeo*oat4«*«,d.e**»|«^e<*»eM<op«po^e»eo«9««9«aoo«oo«e«»«gpMMtta(g.ooooapfa99*^^

PIRKITE ANT ' 
KREDITO

MU$V JŽEMOMIŲS (?ĄSH
7 KAINOMIS

Įųikite 3 P?ctus išnpo^eti—reikia 
tjį jųsų parašą.

Celotex Plašterooard pėda 2c 
lxU JLentps ................ ppda p/9p
1x4 Grindims Leptos pėda 
Cedririial Postai ( 7 pėdų) 10c 
3x4 ................................ pėda l^c
Wąj|bęard—sheet puo 4x6 iW

4x10 ........... ....................  pęda £c
Albcrt Spėriai MaJeva gal. $1.25 

Apskąjtliavimęg PYKAI—
' Prigtųtymas DYKAI

AOTT LŲMKJEĘ
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. ^FąyeMje i?W|

Atdara kąsdiep 7 v. pyto įkį U 
v. v., riedėliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

J. J. ZOLP
1646 Wes|- 46|th Street Phone YARds 0781

S. P. MACEIKĄ YARdą 1138
3319 lAtaanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WcJst 23rd Place Phojje CĄNąĮ 2515
SKYRIUI: 42-44 East 108th Street Tel. Fullmąn 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Ąyenųe Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHĮtPPS
3307 LituanicA Avenue Phone YARds 49,08
■ .*. 1 , ■ ....... 1 " jj1 . ..................................... ■

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
141,Q S.ęyth 491h Court, Cicęro

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

•-‘i nmidine’os

UŽEIKITE PAS
PETE YOUNG 

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

SGIĮLJTŽ ALUS 
82nd ir Kean Avenue 

(prieš Tautišku kapinių vartus) 
WILL0W SPRINGS, 1LL.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
OfiSP Tęl.; YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Vąlandos puo p iki 8 vakarų 

Serędoj pagal sutartį

DR, BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. yiNCENNES 5272
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

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MfDVVIFE
W|G630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienf ir sek- 
madienį — į Sand 
Du nes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan

■ " •" City 2799-R 3.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

'■•jjySSrSŽIMk Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomig pagal sutartį
8

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

nuo

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai__
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERJlY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

Šventądieniaįę: 11 įki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akintus Pritaiko 
3343 S, HAUSTED ST*

Dr. V. E. SIEDLINSRJ
DENTISTAS

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

Tel. YARPS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 Šo. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

. iš RUSIJOS ■, n •.

Gerai lietuviams žinomas per- 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
į034 W. 18th St., netoli Morgan SL

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3Q vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St *

Room 1230

Nąmu tęl.—Hy 395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Te|. CALumuet 6877 

Vai. 11—2 dieną ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET

Room 201* Tel. STAte 7572 
3Į4? SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE

f
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Atvyksta nauji “švietėjai” į Lietuvą. — Įmonę atima, o 

skolas verčia mokėti. — “Sovietina” ir Lietuvos ge
ležinkelius. — Civilinė metrikacija. — Raudonųjų 
okupantų šventė. — Politinės išminties perlas. — 
Sienų nustatymas.

(BIULETENIS No. 2)
—Sovietų Rusijos (RSFSR) 

liaudies švietimo komisariato 
mokyklų valstybinis moksliškų 
tyrinėjimų institutas rengia 
skrajojamą pedagoginę parodą 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Parodą lydėsią “geriausi mo
kyklų žinovai“. Jie skaitysią 
paskaitas naujosiose Sovietų 
Sąjungos respublikose liaudies 
švietimo klausimais.

čiama sovietų oro laivyno die
na. Ta proga kasmet Maskvo
je vyksta didžiulė aviacijos 
diena. Į sovietų šventę išskrido 
Lietuvos karo aviacijos štabo 
viršininkas Aeroklubo tvarky
tojas gen. št. pik. Itn. Jankaus
kas, civilinės aviacijos inspek
torius maj. Kovas,
Liorentas ir Aeroklubo 
sekretorius lakūnas J. Dovydai
tis. Lietuvos civilinės aviac jos 
atstovai, būdami Maskvoje, su
eisią į kontaktą su SSSR civili
nės aviacijos vadovybe ir nu
statysiu glaudaus bendradarbia-

pik. Itn.
gen.

Žydi Vandeninės Lelijos

Vaizdas prie lagūnos vienam Chicagos parke, kur 
dabar žydi įvairiaspalvės vandeninės lelijos. Kad gėlių 
mėgėjai galėtų lelijas matyti ir vakarais, lagūnos bus 
iliuminuojamos. - »

(lyti? Kaip socialistai gali įsi
gauti į vadovybę organizac jo
je, kur tūkstančiai balsuoja, 
jeigu jų beveik nėra? Juo la
biau, kad tautininkai prieš rin
kimus ir rinkimų metu varo di
džiausią agitaciją. Dažnai loji 
agitacija susiveda prie šlykščių 
šmeižtų ir išeina iš visokių 
dorumo ribų. Ir vis dėlto 
rinkimus prakiša. Nariai 
juos nebalsuoja, ir tiek.

Tas pat ir su jų visokiais 
šaukiamais seimais. Žmonės 
tuos “generolus“ jau iš seniau 
pažįsta ir jais nepasitiki. Tas 
faktas turėtų tautininkams ati
daryti akis, kad reikia senie
siems generolams “atstavką“ 
duoti, o į jų vietą naujus pasi
rinkti.

SOUTHTOWN’O 
DIDŽIAUSIA 
FINANSINĖ 

IŠTAIGA
Įsteigta 1893 m.

-----------------------------------------------------------

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

Pa“< 
j-e 
už

F. H. A
PASKOLOS

PIRKTI! STATYTI! 
REFINANSUOTI!

Geriausių tautos sūnų krau- 
jumi iš caristinės Rusijos išsi
vadavusi lietuvių tauta vėl su- „ w „ 
silaukė laikų, kai iš raudono- vimo ir organizacinio veik iu ) 

planus. Kaune taip pat įvyko

paskirtas Viktoras Prė- 
iki šiol buvęs ministrų 

kanceliarijos direkto- 
komunistinį veikimą jis

—Raudonosios Lietuvos mi
nistrų tarybos generaliniu sek
retorių 
skienis, 
tarybos 
nu. Už
1933 m. buvo suimtąs ir nuteis
tas 5 metus kalėti. 1937 m. jis 
.juvo iš kaiėjimo paleistas, be.i 
ir toliau veikęs komunistų par
tijoje, kuri, kaip žinoma, visa
da kasė duobę Lietuvos vaLty-

H.ą Žmonės Mano
TAUTIŠKO SEIMO RENGĖJAMS 

PAKLAUSIMAS

kad jie patys su savim ncbesu- 
sikalba. Pavyzdžiui, imkime tą 
Philadelphijos seimą. “Vieny
bė“ įdėjo bent kelis seimui ski
riamus raštus. Viename ją kal
bama, kad į seimą yra kviečia
mi tautininkai, kad galėtų su-, 
stiprinti savo partiją. O kiek že
miau tame rašte jau sakoma, 
kad 
yra 
.ai.

Ateikite ir pasitarkite su 
mumis apie jūsų paskolų 
problemas. Mes NORIAI 
jums duosime visas infor
macijas.

ŽEMIAUSIOS 
PALŪKANOS

Chicago City Bank 
& Trust Co.

nūs

Halsted at Sixty- 
Third Street

Tek WENTWORTH 8800

pa- 
kad
pa-

ros Rusijos atvyksta nauji 
“švietėjai“.

—Įmonių nacionalizacijos ko
misija, kuriai pirmininkauja 
pramonės ministras Chaimas 
Alperavičius, priėmė nutarimą 
apie nacionalizuotų įmonių ap- 
j upinimą apyvartos lėšomis, 
komisija aprūpina tas įmones 
lėšomis laikinai, iki bus patvir- 
t.nli finansiniai planai. Rankai 
neturi teisės ieškoti iš naciona
lizuotų įmonių skolų. Taip pat 
anuliuojamos šių įmonių sko
los kitoms nacionalizuotoms ar 
hcnacionalizuotoms įmonėms, 
išskyrus skolas kooperatyvi- 
nems organizacijoms, šios sko
los turi būti padengtos bendra 
tvarka. Toliau nutarimas įveda 
tokį bolševikams budingą nuo
statą: nors nacionalizuotosios 
įmonės nuo skolų paliuosuoja- 
mos, bet jų buvusieji savinin
kai nuo šių pasižadėjimų ap
mokėjimo neatleidžiami. Vadi
nasi, įmonę atėmė, o skolas vis 
vien pats turi mokėti!

--Didžiosios Britanijos 
siuntinybė Kaune praneša, 
nei ji, nei konsulatas, nei
sų skyrius kol kas nepriiminės 
jokių lankytojų, išskyrus britų 
piliečius.
’ —Kaip žinoma, iš Europos 
Valstybių vieni rusų geležinke
liai turi platesnius bėgius. Da
bar pradėta platinti Lietuvos 
geležinkelių bėgius ir derinti 
prie SSSR platumo. Vilniaus- 
Stasylų linija jau persiūta ir 
ja vaikšto jau sovietinio tipo 
traukiniai. Netrukus visi Lietu
vos geležinkeliai bus išjungti 
iš bendro europinio platumo ir 
pritaikinti prie rusiško platu
mo.

—Rugpiučio 16 d. sovietiško
je Lietuvoje pradėjo veikti ci
vilinė metrikacija. Pirmas civi
liškai susituokė raudonosios 
Lietuvos ministras P. Pakarklis 
su “drauge“ Nijole Renigeryte. 
Po Pakarklio sutuoktos šios 
poros: įdėlis Givanas su Keige 
Kobakovskaite, Antanas Inčiu- 
ra su Feige Jalovičiute, Ruvi- 
nas Tokeris su Cbana Raibštei- 
naite, Juozas Mozelis su Civija 
Bcselaile, Adolfas Kundrotas 
su Leonita šileikaite-Noreikie- 
nc ii’ Stasys Palčinskas su So
nia šulgaseryte.

“Darbo Lietuva“, rašydama 
apie pirmuosius civiliškai susi
tuokusius, pastebi, kad kai ku
rie sutuoktiniai bendrai gyve
na jau eilę metų, pav., Kundro
tas su šileikaite-Noreikiene apie 
13 metų, Mozelis su Beselaite 
apie 7 metus ir t. t.

Paskui buvo įmetrikuoti še
ši nekrikštyti vaikai; Žurnalisto 
J. Kauneckio sūnūs įmetrikuo- 
tas pirmas. Jis eina jau dešim
tus metus. Įmetrikuoti dar šie 
vaikai: E. Prespaliauskas 4 me
tų amžiaus, M. Mozelis 5 me
tų, D. Inčiuraitė 2 metų, A. Gu
čas 6 mėn. ir ž. Givanaitė 2 me
tų amžiaus. Iš pavardžių atro
do, kai kurių įmetrikuotų vai
kų tėvai tą pačią dieną vedė.

—Rugpiučio 18 d. visoje 
SSSR kiekvienais metais šven-

— Raudonosios Lietuvos tei
singumo ministras P. Pakark- 
is, kalbėdamas Lietuvos mo
kytojų suvažiavime apie Sovie
tų Sąjuhgos konstituciją, pasa
te šiuos politines išminties per
us: “Visos sąjungos respubli- 
<os yra suvereninės valstybės. 
Liek viena sąjunginė respublika 
;uri teisę laisvai išstoti iš So 
vietų Sąjungos.“

Apie bolševikų okupuotosios 
Lietuvos “suverenumą“ neten- 
<a kalbėti. Bet ar sveiko pro
to žmogus iš viso galėtų kalbėti 
apie tai, kad “kiekviena sąjun
ginė respublika turi teisę lais
vai išstoti iš Sovietų Sąjun 
gos“? GPU jau pasirūpins, kad 
niekas tokio klausimo nekeltų.

—-Sovietų kariuomenės oku
puotosios Lietuvos ministrų ta
ryba pavedė vidaus reikalų mi
nistrui sudaryti komisiją tiks
liam sienos nustatymui tarp 
Lietuvos Tarybų socialistinės 
Respublikos ir Baltgudijos ta
rybų socialistinės Respublikjos.

Atsakominga, Seniai 
Įsteigta Anglių 
Kompanija

Daugelis namų savininkų da
bar naudojasi proga nusipirkti 
žiemai anglių žemomis vasaros 
kainomis. Jie žino, kad tai da
rydami, jie gali sutaupinti ne 
centus, bet dolerius.

Perkant anglis, kaip ir per
kant bet kokias prekes, kad 
gauti puikią kokybę pirkėjai 
dažniausiai kreipiasi į atsako- 
mingas, seniai įsteigtas parda
vinėjimo įstaigas.

Tokia anglių pardavinėjimo 
įstaiga yra lietuvių vedama 
Atlas Fuel kompanija, 4919 S. 
Paulina Št. Per 25 metus gy
vavimo ji pasidarė daug drau
gų — tūkstančius patenkintų 
kostumerių.

Atlas Fuel kompanija parda
vinėja tiktai puikiausios koky
bės anglis ir tai daro žemiau
siomis kainomis.

Čia gausite anglis visiems 
pečiams, visoms krosnims. Be 
to, visos stokeriams anglys par
duodamos Atlas Fuel kompani
joje yra pirmiau perėjusios 
dulkių prašalinimo mašinas. 
Pasiteiraukite, pirkite žiemai 
anglis dabar! (Sk.)

Garsinkite “N-nose

Pirmiausia pravartu butų ži
noti, kokie delegatai ir atstovai 
buvo priimami? Ar į tą seimą 
buvo kviečiami tik smetoninin- 
kai, apsikabinėję su “cedeliais“, 
ar galėjo dalyvauti ir šiaip pi
liečiai be “cedelių“? Ar volde- 
marininkams buvo ten vietos, 
ar ne? O kaip atsitiko su san- 
dariečiais? Smetonininkams ir 
voldemarininkams jie, rodosi, 
nėra košer, nes negarbino kal
bamų “didvyrių“. Nevadinti 
Smetonos “tautos vadu“ juk 
ouvo laikoma “smerteinu grie- 
<u”.

Spėju tad, jog sandąriečiams 
ten vietos nebuvo. Į • tą ’■ Phila- 
delpbijos seimą ar kongresą, 
tur būt, suvažiavo tik akli gar- 
n n toj ai tos valdžios, kurios 
pryšakyje stovėjo “tautos va
das“ Smetona. Vadinasi, smur
tu įsigalėjusios valdžios, kuri 
oer trylika metų pusiau dikta- 
' Airiškomis priemonėmis valdė 
Lietuvą.

Pažiūrėkime dabar, kas to 
šaukiamo kongreso pryšakyje 
stovėjo. Tenka pasakyti, jog be
veik visi jie visuomenėje dide
lio pasitikėjimo neturi. Net pa
ti “Vienybė“ nelabai jais tepa
sitikėjo. Štai kaip ji pasisakė 
rugp. 17 d.: “Todėl mes tą dar
bą (suprask šaukiamąjį seimą. 
— F. J. ž.) turime atlikti ge
rai, švariai, organizuotai ir ap
galvotai. Kiekviena klaida, kiek
vienas įsikarščiavimas ir neat
sargus žingsnis gali musų dar
bui kliudyti ir jį sulaikyti. Kaip 
jau anksčiau šioje vietoje mi
nėjome, mes visų pirma turi
me savo namus sutvarkyti, rei
kia atsikratyti visų tų, kuriems 
pinigas ir garbė daugiau rūpė
jo, negu darbas ir tikslas. O- 
portunistams, garbetroškiams ir 
grašiagaudoms šiame musų vei
kime negali ir neturi būti vie
tos, nes jie yra lygiai kenks
mingi lietuvių gyvenimui ir vei
kimui, kaip tie žmonės, kurie 
parsidavę svetiniai valstybei ir 
idėjai pardavė Lietuvą sveti
miems“.

Reikia pripažinti, kad čia 
“Vienybė“ tikrą teisybę pasakė. 
Tik stebėtis reikia, kad ji taip 
atvirai ir teisingai pasisakė. 
Kas čia atsitiko? Juk apie “Vie
nybę“ susispietę žmonės ir su
manė tą seimą šaukti. “Vieny
bei“ labai artimi žmonės pasi
ėmė vadovybę į savo rankas. 
Ir vis dėlto jiems liko pareikš
tas savo rųšies nepasitikėjimas! 
Tiesiog liko padarytas įspėji
mas, kad jeigu nebus pasirū
pinta savo namai sutvarkyti, 
tai nieko gero neišeis.

Koks čia reikalas? Kodėl toks 
įspėjimas?

Gal toks įspėjimas buvo rei
kalingas dėl to,’ jįog to seimo 
i engimo pryŠakyjč atsistojo to
kie žmonės, kurie vadovavo 
Lietuvos Atstatymo Bendrovei. 
Vadovavo tol, kol toji bendro
vė visiškai susmuko. Tie patys 
žmones buvo ir prie Resorcin 
kompanijos susispietę ir iš jos 
net' po $30 per dieną imdavo. 
O kur kiti susmukę bizniai, 
kaip antai: Mechanikų Sąjunga, 
Atlas Textile 
Shoe Co. ir pŠgVl 
bes“ namas.

gali atvažiuoti visi, kurie 
priešingi Lietuvos okupaci- 
Editorialuose kalbama, jog 
tautinio nusistatymo žino
tame seime tegalėsią daly

vauti. žodžiu, kažkoks Babelio 
bokštas: vieni kalba vienaip, o 
kiti — kitaip.

Visų tų faktų akivaizdoje iš
vada pati savaime prašosi: ka 
bamo seimo kvie.ėjams Lietu
vos likimas nerudi. Rupi jiems 
tik ambicijos ir garbės ieškoji
mas.

Narys Federal Deposit 
Insurance Corporation

Progress

Tai vis tokie skandaliukai, 
kurie tiems žmonėms garbės 
nedaro. Ir kai jie dabar susime
tė Amerikos lietuviams vado- 
vauti, tai išeina ritei šis, nei tas. 
Ar reikia tad stebėtis, kad į 
juos su nepasitikėjimu žiūrima. 
Pagaliau juk ir* jie patys neži
no, kur stovi ir kur eina. Jo
kio aiškaus tikslo jie neturi. 
Vieni smetoniškai tautos reika
lus supranta, o kiti — voldema- 
riškai. Treti visai apie tuos rei
kalus negalvoja, nes jokio su
pratimo apie juos neturi. Ta
čiau visi jie žino, kur ir kaip 
sau dolerį pagauti bei karjerą 
pasidaryti.

Kas Amerikos ‘../lietuvius su
skaldė į grupes ir grupeles, jei 
ne tie oportunistai, garbetroš- 
kiai ir grašiagaudžiai? Pirmas 
tai buvo nemalonaus atsimini
mo J. O. Sirvydas, kuris po 
smetoninio perversmo Lietuvo
je prieš didelės daugumos A- 
merikos lietuvių nusistatymą ir. 
norą pradėjo propagandą, kuri 
siekėsi pateisinti Smetonos 
smurtą.

Visi žino, prie ko privedė jo 
užsispyrimas, būtent, “Vieny
bė“ turėjo duris užsidaryti.

Ta skaudi pamoka tačiau ne
išėjo į naudą: prie “Vienybės“ 
liko pakviestas J. Valaitis, ku
ris tikrai “pasižymėjo“ šmeiž
tų ir durnų insinuacijų skelbi
mu laikraštyje. Negeriau elgėsi 
ir kiti, kurie “Vienybei“ vėliau 
vadovavo. Visa tai privedė prie 
to, kad tautininkai pasiliko ge
nerolai be armijos.

Paimkime, pavyzdžiui, SLA 
rinkimus. Kas kas, bet vadina
mieji tautininkai tai tikrai ga
vo gerą pamoką. Bet ar jie iš 
tos pamokos ką išmoko?

Visai nieko. Jie vis dar ma
no, jog SLA gali visi priklau
syti, tačiau jo vadovybė turi bū
ti tik tautininkų rankose.

Arba vėl — tautininkai nuo
lat šaiposi, kad socialistų fak
tiškai jau nebeliko. O paskui 
dejuoją, kad socialistai SLA 
valdo!

Ir suprask dabar žmogus tą 
gudravojimą: juk. jei socialistų 
nėra, tai kaip jie gali SLA val-

Lietuvos likimas jiems 
rūpėtų, tai jie j seliną 
visus lietuvius, kurie

iš tiesų 
kviestų 
yra nusistatę prieš rusų okupa
ciją, o ne vien tik vienyb nin- 
kus ir dirvinius. Tada galėtų 
susidaryti koks komitetas, ku
ris atstovautų tūkstančiams A- 
merikos lietuvių. Tuo atveju ir 
pats darbas butij vaisingas ir 
našus.

Su apgailestavimu tenka pa
sakyti, jog su netekimu Dr. J. 
Šliupo Amerikos tautinės kryp
ties srovė prarado tikrai pasi- 
šventvsio tautai veikėjo, o liko 
tik karjeristai, grašiagaudžiai ir 
skymeviai. —F. J. živatas

Nuostabi Knyga Apie 
Dusuli-DYKAI

Dyko! knysra. tik ką ifiSjuni. ifkolia labai 
svarbių žinių dusulio bei brianeialio kosulio 
aukoms. Prarykite kopijos Šiandien, jei du
sulio antpuoliai trugdo miegą, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir šniokšti. Net ir 
jei butum per metus kankinęsis ir bevilties 
(figryti. Įsigykite filą knygą. Ji atidarfi palai 
mos duris tūkstančiams—ji gali tai padaryt' 
ir j u Yna i Nesiųskit pinigų. Nčra prievolių 
Nuostabiai puiki knyga teks jums visiškai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni, raftyk ftlančien 
NACOR 8319-H State Life Bldg., 
Indianapolis, Indiana.

VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

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 išvengi i nepagei
daujamos konkurencijos, ši 
patarnavimą “Naujienos“ tei
kia nemokamai.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRfSTAI
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.

SVEIKATOS KLINIKAS

513.50 
prabuvimas sen n n 

LigoniMŽfc ....*wU«UU
RAUDONGYSLIŲ C OC A A 
Išėmimas ir Ligoto. ’CvbUU 
REUMATIZMAS CO A A 
Greita Pagelba ....... *L.UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................. TLUU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzic Avė. Chicago

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.

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

MADŲ

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS

PLEITUS DABAR!

Į Mes gaminame 
.gavę įspaudą ir 
llaisniuotų Dentistų.
k APSKAIČIAVIMAS
I DYKAI.

ir 
aukščiau

Dentures 
užsakymą

tik
nuo

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

Lowndale 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

—

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

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

MNGS
______ and
LOAN ASSOClATIONofChicago

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

Sub. .9 iki 8 vak.

PATTERN BOOK

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

Vardas

Adresas

Miestas

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, III.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginia 1141

Valstija
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The UthoanUm peily New»

Publiihed Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

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

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

Rumunijos karaliui Karoliui II atsisakius nuo sosto 
ir išvažiavus i užsienį, keliama aikštėn faktai, kaip tas 
“Dievo pateptas” valdovas grobė krašto turtus ir lobo, į 
stambiausiųjų pramonių viršininkus įsiskverbdavo, per 
karaliaus protekciją, jo pakalikai, kurie atiduodavo Ka
raliui didelius skaičius akcijų (šėrų), ir jisai imdavo rie
bius dividendus. Be to, įvairios kompanijos dar duodavo 

. didelių dovanų karaliui. Jisai išnaudodavo ne tik pramo
nes, bet ir miestus, pastatydamas jų administracijų prie
šakyje savo pakalikus.

Tokiu budu tas monarchas iš Hohenzollernų giminės 
per dešimtį metų prisiplėšė milionus dolerių. Jisai pralo
bo ypatingai per keletą paskutinių metų, kuomet jisai bu
vo pasiskelbęs diktatorium. Tai natūralūs dalykas. Dik
tatūroje jokios valdžios kontrolės nėra, todėl diktatorius 
gali daryti ką nori. O diktatoriai yra godus žmonės, ki
taip jie ir netrokštų diktatoriauti.

Rumunijos žmonės nesigaili, nusikratę to parazito. 
Bet ar jiems bus geriau prie naujos valdžios, tai dar 
klausimas. Jie turi naują diktatorių, gen. Antonescu. Ji
sai dabar šalina iš kariuomenės generolus, kurie rėmė 
Karolį, ir suiminėja jo klikos narius. Bet kuomet senojo 
režimo šiukšlės bus iššluotos ir naujasis diktatorius bus 
pasodinęs į atsakomingas vietas savo šalininkus, tai kas 
jį sulaikys nuo sauvaliavimo ir suktybių? Už kiek laiko, 
gal būt, prasidės tokia pat velniava, kokia buvo prie Ka
rolio. 1

Paskutinis “Lietuvos Žinių” numeris
.. .. .—a-------------------

Iš laiško, kurį prieš dvejetą savaičių gavo “Naujie
nų” redaktorius iš Europos, jau buvo žinoma, kad Lietu
vos valstiečių liaudininkų dienraštis, “Lietuvos Žinios”, 
yra uždarytas. Vakar atėjo keletas jo numerių, jų tarpe 
ir paskutinis.

Paskutinį kartą “Lietuvos Žinios” išėjo rugpiučio 1 
dieną. Tai 173-ias šių metų numeris ir 6,333-ias nuo laik
raščio įsteigimo Kaune, nepriklausomoje Lietuvoje.

Bet jau kelios savaitės prieš savo mirtį “Lietuvos Ži
nios” buvo virtusios iš demokratinio spaudos organo bol
ševikiškos diktatūros įnagiu. Tik vardas dar buvo palik
tas senasis, o redakcija jau buvo pakeista, ir dienraštis 
uoliai, kvailai ir begėdiškai garbino smurtininkus, atvy
kusius į Lietuvą pavergti jos žmones. Buvęs “Lietuvos 
Aidas”, pavadintas nauju vardu “Darbo Lietuva”, trau
kė tą pačią Stalino šlovinimo giesmę. Pradėjo eiti ir ko
munistų partijos organas “Tiesa”, kuri giedojo tą pat. 
Tokiu budu “Lietuvos Žinioms” nebeliko prasmės eiti, ir 
komisarai jas uždarė.

“Lietuvos Žinių” dvasia buvo pasmaugta, kuomet ko
misaras Dekanozovas paskyrė Lietuvai Paleckio “vaL 
džių”. Rugpiučio 1 dieną mirė tik laikraščio kūnas. Ta
me paskutiniame “Lietuvos Žinių” numeryje yra įdėtas 
pranešimas, kuriame naujoji “redakcija ir leidėjai” sako:

“Džiugu matyti, kad ir ‘Tiesa’, ir ‘Darbo Lietu
va’, ir ‘Lietuvos žinios’ pastarosiomis dienomis buvo 
vienos minties,

“Tuo pačiu ‘Lietuvos žinių’ redakcija laiko savo 
uždavinį atlikusi ir nutarė tolimesnį laikraščio leL 
dimą sustabdyti ”
Atliko labai garbingą pareigą: suvienodino nuomo

nes ir laikraštį uždarė!
Nors tiek atvirumo parodė tie spaudos šmaugikai, 

kad jie prisipažino, jogei toks nuomonių “vienodumas”, 
kokio reikalauja bolševizmas, reiškia mirtį spausdintam 
žodžiui.

“Lietuvos žinias” kėsinosi sunaikinti Smetonos-Vol- 
demaro gengsteriai po 1926 metų gruodžio 17 d. pervers
mo. Pradžioje jos buvo uždarytos, bęt tik kelioms die
noms. Paskiaus į “Lietuvos Žinių” redakcijos patalpas 
buvo mesta bomba — ir policija niekuomet “negalėjo” 
piktadarių surasti. Bet dienraštis ėjo, kad ir bjauriui 
slopinamas cenzūros. Kuomet tau^ninky diktatūra per 
pastaruosius pusantrų metų buvo pašlijusi, “Lietuvos ži
nios” galėjo jau gana laisvai išsireikšti.

Bet štai atėjo “liaudies vaduotojai” ir tą spaudoš or
ganą, iškentėjus; tiek daug vargo savo gyvenime, sunai
kino ! Tamsybės tarnai.

Utaakyvn* kalnai
Ch icagoje—paštu

Metams --------------------------- $8.01
Pusei metų ......  4.0(
Trims mėnesiams  2.0f 
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui  ,7f

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
pąštu: (Ątpiginta): •

Metams .................-_______ $5.00
Pusei metų .......................  2.75
Trims mėnesiams ------ 1.50
Dviem mėnesiams _______ 1.0G
Vienam mėnesiui ........... — 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos^:
Metams .....................   $8.00
Pusei metų  .. ...........4.00
Trims mėnesiams    $.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Mopey

Orderiu kartu su užsakymu.

Diktatoriavo ir vogė

St. Miščikas-žiemys

Taip Paruošiamas Kelias

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

NAUJIENU-ACME Telephoto
Anglijos karalius Jurgis VI apžiūrinėja skaudžiausiai nukentėjusias nuo nacių bombonešių Lon

dono dalis.

GARSI RAŠYTOJA MATĖ 
SOVIETŲ RUSIJĄ

“Tai purviniausias kraštas, 
kokį esu mačiusi’”, sako Sigrid 
Undset, pagarsėjusi visam pa
saulyje Norvegijos rašytoja, ga
vusi Nobelio premijų už litera
tūrų.

Prieš kiek laiko “Naujienose” 
buvo paduotos ištraukos iš Ško
tijos mokslininko, Lancelot 
Hogbcn’o, kelionės aprašymo. 
Kaip musų skaitytojai atsime
na, prof. Hogben, kurį užklupo 
karas Norvegijoje šį pavasarį, 
buvo priverstas skristi lėktuvu 
iš Stockholino (Švedijos) į Mas
kvą ir iš tenai keliauti 10 die
nų geležinkeliu į Vladivostoku, 
o paskui laivu į Japoniją, ir ap
sukti kuone visą žemes kamuo
lį, kol jisai parvyko namo.

Savo kelionėje iš sovietų Ru
sijos sostines į Tolimuosius Ry
tus tasaį mokslininkas pastebė
jo, kad Rusijoje viešpatauja 
purvas, skurdas ir nekultūrin
gumas. Geriausiame Maskvos 
kotelyje staltiesės atrodė ne
skalbtos per keletu metų. Už 
Maskvos nė vienas žmogus, iš
imant komisarus ir raudonar
miečius, nebuvo apsirėdęs pa
doriais drabužiais. Laikraščių 
niekas neskaito. Krautuvėse sti
go paprasčiausių prekių. Viskas 
baisiai brangu: už seną kęjių 
dolerių vertą dukters dresę 
prof. Hogben (kuomet jam pri
truko pinigų) gavo Vladivosto
ke 200 rublių. >

Tuo pačiu keliu, kaip tam 
Škotijos mokslininkui, neseniai 
teko keliauti per sovietų Rusiją 
ir paskubusiai Norvegijos rašy
tojai, kuri dabar vieši Jungtinė
se Valstijose. Atvykusi į San 
Francisco, pasikalbėjime su A- 
merikos laikraštininkais Sigrįd 
Undset papasakojo iš savo ke
lionės šitokių įspūdžių apie so
vietų kraštų:

“Rusijos žmonės, sąfcp ji, 
atrodą labai bjedni; daugu
ma krautuvių uždarytos, if 
išstatytos languose prekės 
yra padarytos dažniausia $ 
papįeppjąchė, p ne tįkrop 
prekės, nes prekių nėra pa
kankamai pardavįmui, o jup 
labiau išstatymui languose.

♦♦Vladivostoke lietus pyle, 
kaip iš viedro, bet aš mačiau 
šimtus Žmonių, stovinčių ei
lėje ir laukiančių progos nu
sipirkti medvilnės (bovelnos) 
audeklo tokios prastos tųšies, 
kad jeigu aš bučiau tokio au
deklo pasiūliusi savo tarnai
tei Norvegijoje, tai ji butų 

pasakiusi, kad peapsimoka 
gaišinti laiką siuvant iš jo 
rūbų. Iš kelių šimtų žmonių 
tik vienas turėjo skėtį. Bęt 
jie kantriai laukė.

“Tai purviniausia šalis, ko
kią aš esu mačiusi. Purvas 
visur. Ir jie negali gauti pre
kių —■ aš tai žinau. Vienas 
jąunas žmogus, važiavęs tuo 
pačiu traukiniu, kaip ir mes, 
pardavė savo žieminį apšilau* 
stą (paltą), ir gavo už jį 80\) 
rublių.”
Kaip malime, Sigrid Undset 

pastebėjo sovietų Rusijoje tą 
pat, ką ir prof. Lancelot Hog
ben. Juodu abu yra labai inte
ligentiški asmens, ir negalima 
manyti, kad juodu nesugebėjo 
tiksliai perduoti savo įspūdžius.

Taigi Stalino imperija yra ne 
laimės, bet skurdo kraštas. Jei
gu už padėvėtą žieminį apsiaus
tą (overcoat’ą) lenai moka 800 
rublių, o darbininkas sovietų 
Rusijoje uždirba vidutiniškai 
apie 250 rublių per mėnesį, tai 
jisai turi dirbti daugiau, kaip 
tris mėnesius, kad galėtų tokį 
drabužį nusipirkti. Nenuostabų? 
kad žmonės Rusijoje vaikščio
ja nudriskę ir nušepę.

Ret tos driskių karalystės val
dovai gyvena puikiuose buvusių 
carų ir kunigaikščių palociuo- 
sc. Važinėja automobiliais. Ge
ria brangiausius vynus savo 
puotose. Atostogas praleidžia 
Kryme ir kituose buvusios ru
sų aristokratijos kurortuose. 
Tačiau Maskvos klapčiukai pa
sakoja, kad sovietų Rusijoje 
“nėra žmonių išnaudojimo” — 
ir atsiranda durnių, kurie tuo 
tiki!

SOVIETŲ ENCYKLO- 
PEDIJA

Valstybinė leidykla (Gos-iz- 
dat) Maskvoje šiemet išleido 
naujų “Oolitinį Eiicyklopedijop 
Žodynų”, kurį paruošė tam tik
ra redakcinė kolegija, pabaigu
si savo darbą 1939 m. gruodžio 
27 d. New Yorko rusų laikraš
tis, “Novoje Russkoje Slovo”, 
susipažinęš su tuo leidiniu, pa
duoda apie jį įdomių dalykų.

Rusijos revoliucijos istorijo
je, pa v. nėra paminėta nė vie
no bolševikų priešų vardo —- 
tartum, jų visai nėra buvę: nei 
Kerenskio, nei kitų. Nepaminė
tas net vardas Trockio, kurip 
buvo artimiausias Lenino bend
radarbis. Bet “troėkizmas” yrą 
smerkiamas ir kartu su juo ~- 
“pasiutę ir pasmirdę šunes”, 
kuriuos Stalinas likvidavo.

įdomiausia tačiau yra tai, kad

Nepaprastas kurios nors val
stybės ginklavimasis, geriau
sias ženklas, jog ta valstybė 
ruošiasi pradėti karą, nes gink
lai tokia medžiaga, paskutiniu 
laiku, jog negalima paruošti 
didelę atsargą, nes ji pasensta 
ir netenka savo kovingumo.

Jei kuri valstybė pradeda la
bai smarkiai rašyti apie kitą 
valstybę neigiamai, kištis į jos 
vidaus reikalus per savo spau
dą, pirmas ženklas, jog ruošia
si ją pulti ir tam tikslui paruo
šia pasaulio opiniją ir nori su
kelti paniką toje valstybėje.

Tam', tikslui vartojama įvai
riausi metodai ir mes jų jau 
keletu matėme, kuomet vokie
čiai ruošėsi užimti Austriją, Če
koslovakiją, Kįaipėdą ir t. t. 
Dargi Lenkijos puolimą paruo
šė iš anksto šaukdami apie vo
kiečių nepaprastą persekiojimą 
ir t. t.

Tai jau visiems žinoma iv 
nieko naujo gal nebūtų galimą 
pasakyti, bet tilpęs “New Yor- 
ker” P- Rebecca West straips
nis iš jos kelionėj pep Pabaltės 
valstybes man priminė keletą 
epizodų ir norisi kelis žodžius 
tartį ir tuo pat supažindinti su 

visame sovietų eneyklopędinia- 
ine žodyne nėra nė vieno žo
džio apie Hitlerį, — nors tuo 
laikų, kai žodynas buvo rengia
mas spaudai, Molotovas jau se
niai buvo pasirašęs Maskvoje 
“nepuolimo sutartį” su Hitlerio 
mmisteriu Ribbentropu. Kalbė
dami apie Vokietiją, žodyno au
toriai plačiai pasakoja apie Vo
kietijos komunistus ir apie 
“piekšišką socialistų menševikų 
rolę” Vokietijos respublikos žlu
gime, Bet kad Vokietijoje buvo 
Hitlerio nacių partija, su kuria 
komunistai per eilę metų vedė 
kruvinas kovąs, bet su kuria jie 
paskui sudarė bendrą frontų 
prieš socialdemokratus ir prieš 
respublikų, — apie tai jie nė 
neužsimena. Apie tųi, kad Hit
leris, įsteigęs savo diktatūrą Vo
kietijoje, kiekvienoje savo kal
boje grasino bolševikiškus 
“barbaru^” supaįkintį, bet per
eitų metų rugpiučio 23 djenų 
su jais susitarė prieš “supuvu
sias Yųkaru demokratijas” — 
taip pat nėra i;ė žodžio.

Apie rudąjį Stą|ino partnerį 
spvįętijop gyventojai neprivalo 
žinoti.

Ęet y? tai Stalinas šiame en- 
ęykjppedįpiąme soyįetų leidiny
je ų|įmą garbingiausią vielą;

“Jam pašvęsta žodyne ke
turi puslapiai, tuo tarpu kai 
Leninui — tik trys.” 

minėtos ponios straipsniu.
P-ia West keliavo per Lietu

vą tik tranzitu, nesiruošdama 
ten sustoti ii' važiavo tarptauti
niu vagonu, kuriame patarnau
tojais buvo vokiečiai.

Vokiečiai patarnautojai visą 
laiką vykstant Lietuvos terito
rija, varė biaurią antilietuvišką 
propagandą įrodydami, jog lie
tuviai nešvarus, nemoka saugo
ti sąvo rasę, nedarą pogromų 
prieš žydus ir (am pan. Maža 
to, stengėsi dargi duoti supras
ti šiai svetimtautei, jog kelio
nė per Lietuvą, ypač moteriai 
vienai dargi pavojinga.

Ir štai, per pietus p. Wcst 
restorano vagone pamatė tris 
lietuviškus karininkus,, kurie 
linksminosi su keliomis pažįs
tamomis.

Nieko baisaus nei nieko ne
paprasto ir, aišku, ponia į tai 
pažiurėjo savotiškai, įdomau- 
damosi naujos valstybės kariš
kiais.

Bet ponios įdomų žvilgsnį 
pastebėjo vokietis tarnautojas 
ir nutarė -tai išnaudoti: ryto
jaus dieną, kuomet traukinys 
jau buvo Vokietijos teritorijo
je, vokietis tarnautojas prane
šė nustebusiai poniai, jog jis, 
tarnautojas ir jo draugai, tu
rėję smarkiai kovoti prieš tuos 
pasigėrusias lietuvių karinin
kus, kuriuos ponia matė ir ku
rie norėjo būtinai įsiveržti į 
jos vagoną. .

Žinia nepaprasta ir dar bai
siai atpasakota, galėjo paveik
ti kiekvieną, bet p. West įtarė, 
jog čia kažkas ne taip ir tru
putį lyg nepatikima, nes visų 
pirma, jos žodžiais tariant, ji 
ne tiek stipriai miega, kad ne
būtų girdėjusi kovos tarp ka
rininkų ir tarnautojo, antra, ji 
nepasižymi gražumu, nei tuo 
labiau jaunimu, kad dėl jos 
butų vertėję kovoti karinin
kams, jaunuoliams ir tuo la
biau, kuomet tame pat trauki
nyje buvo daug jaunesnių ip 
gražesnių.

Bet ji nudavė nieko nenu
mananti ir dargi patikinti šiai 
hitleristų pasakėlei norędapią 
iškvosti kuriuo tikslu šis vo
kietis sugalvojo šią pasakėlę, 
ar tam, kad gauti didesnius 
arbatpinigius ar {mokytas pro
pagandos ministerijos.

Ir pasirodė, kad tai vienas 
iš vokiečių propagandos triu
kų, nes vokietis tarnautojas 
stengėsi įtikinti p. West, jog ji 
apie šį nebuvusį įvykį turi bū
tinai papasakoti ne tik savo 
vyrui, bet ir visiems savo pa
lįs Ramiems Londpnę, kad į li

tintų anuos, koki barbarai lie
tuviai,

Po šių ponio; petuko
abejoti, kad tai buvo daryta ir 
pasakota vien propagandos su
metimais. Tai įvyko 1935 m. 
rudenį.

Kaip karts tuo laiku man lė
to būti Lietuvoje ir teko iš
girsti daugiau panašių vokie
čių propagandos triukų, pa
skleistų jos agentų, kurie, rei
kią pasakyti tiesų, labai laisvai 
jautėsi tuo laiku Lietuvoje, 
nors tuomet vyko nemenkai 
muitų karas tarp vokiečių ir 
lietuvių. Bei mes visuomet bu
vome nuolaidus, tiesa, ir visuo
met dėl to savo nuolaidumo 
nukepčiame.

Kaip žinote, daugumas ūkio 
mašinų, kaip separatorių ir ki
tų bei “Singer” ageneijos agen
tai yra vokietukai. Suvalkijoj ' 
ir kitose parubežinėse vietose 
vokiečių piliečiai moka sek 
tiek kalbėli lietuviškai.

Ir dauguma šių agentų buvo 
žmonės gaunu algų ar iš parei-
gos tarnaują vokiečių propa
gandos ministerijai, kuri jiems 
patiekdavo kiekvieną kartą 
naujų medžiagą propagandai, 
kad sukelti didesnius neramu
mus, kurie tuo laiku brendo 
Lietuvoje, ypač Suvalkijoje.

Savo laiku buvo paplitęs vie
nas triukas: Veik vienu kartu 
visoje parubežinėje su Vokieti
ja Lietuvoje pasklido pasaka, 
kad girdi vokiečių muitinė su
gavus p. Tubelienę vežant apie 
pusantro milijono aukso ir vo
kiečiai jų sulaikę, nes galvojo, 
kad tai jau savotiška kontra
banda ir pranešė apie tai val
džiai Kaune, kuri tuojau įsake 
paleisti ponią ir skaityti viską 
baigtu,

Bet charakteringa tai, kad 
šis sugavimas Tubelienes įvy
ko keliose Vokietijos parube- 
žio stotyse, būtent, kuri arčiau 
buvo prie Lietuvos dalies, kur 
paskalas buvo * skleidžiamas, 
kad butų tikriau ir supranta
miau.

Tuo vokiečiai norėjo parody
ti, kad valdžios žmonės ne tik 
vagia visuomenės pinigus, auk
są, bet ir ruošiasi kažkur bėg
ti į užsienį dėl kažkokio grę
siančio pavojaus tuo duodami 
suprasti, jog pati valdžia netik
ra savo saugumu, tad ko žino- * 
nes turi rūpintis tuo saugumu, 
o |uo labiau pasitikėti tokia 
valdžia. Maža to, parodo, koki 
vokiečiai rūpestingi ir geri Lie
tuvos liaudžiai: nori užkirsti 
kelių Lietuvos auksui išvažiuo
ti į užsienį, bet pati Lietuvos 
valdžia liepia praleisti ir, aiš
kų, vokiečiai su širdgėla turi 
tai praleisti, bet nepraleistų, 
jei... o išvadą pasidaryk jau 
pats klausytojau.

Panašių propagandos ir de
moralizacijos triukų butų ga
lima daugiau papasakoti, bet 
kiti tokie biaurųs, jog gėda 
(Jurgi pakartoti.

Nežinau kiek tikra, bet labai 
galima patikėti, jog p. Sidzi
kausko byla dėl taip vadinamų 
garbės konsulų Vokietijoje au
kotų pinigų pasisavinimo, buvo 
iškelta vokiečių propagandos 
ministerijos, kuri norėjo ne tik 
tuo suteršti Lietuvos vardą pa
saulyje, bet ir atkeršyti šiam 
Lietuvos diplomatui.

Aišku, panaši propaganda j r 
panašus triukai neįmanomi ten. 
kur spauda ir žodis Jąlsvas. 
Kur gyventojai, viską ir viską 
žino, kas darosi aukštai ir že
mai, negali panaši propaganda 
turėti pasisekimo, nes gyvento
jai tuojau supras, kad tai me
las, perdaug jau biaurus me
las, k«J butų galima patikėti. 
Bet kup viešpatauja cenzūra, 
kur yra viepa valstybinė parti
ją ir kup gyventojai neturi val
džios jų pačių atstovų paslaty- * 
tos, tokia propaganda gali Ru
joti, nes gyventojai jau pripra
tę maitintis pąskalais ir tik pa- 
skųlais gyvęųa.

(Bus daugiau)
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neatsimokėjo nieku geresniu.
(Reikia pyipažiiui, kad Rosas

Caro Rusijoje kiekvienas re
voliucionierius, dargi menkiau
sias caro priešas, skaitėsi tiek buvo gerai apsistatęs ir taip 
pavojingas, jog jiems visiems lengvai neprieinamas, nes 
buvo suteikta vienas vardas 
“bombomiočikai”, I 
d/iais tariant —* bombų svaidy-Japsidirbti daug anksčiau, negu 
tojai.

Reikia pripažinti, jog vardas 
Jakai tikslus, nes niekur nebu
vo tiek terpri$tinių atentatų ne 
tik prieš aukojus caro valdinin
kus, bet ir prlęš pačius carus, 
kaip carinėje Rusijoje.

Prakaro mašinos, bombos, re
volveri?’, viskas buvo leidžia
ma • darbą prieš nekenčiamu i 
liaudies pavergėjus.

Tiesa, tai ne rusų išradimas, 
jie tik pasisavino nao kitų pa
našių Jais, ės kovo ojų, bet ca-

J9 
policija, vadinama “Mazorca’ 

kitais žo- mokėjo su diktatūros priešais 
ihll n i rlmirf nt^LoAimi

prądėdąvo veikti.
Bet visgi, to laiko revoliucio-

galėti Rosą atvirame sukilime, 
nutarė jį pribaigti kitonišku bil
du. Kadangi prie jo prieiti ne- 
taip buvo lengva, buvo nutarta 
panaudoti pragaro mašiną, ku
ri turėjo pribaigti nekenčiamą 
tironą.

Ir štai, 1841 m. kovo 30 d. 
Rosas šventė savo gimimo (.ie
ną sukakęs 48 metus amžiaus.

Kaip visuomet, taip ir minė-

dovanojimų ir t.t.
Legendos pasakojamą apie jo 

dukters, kurią labai Rosą$ ąiyr 
lėjo, nuopelnus prieš Haucjį ~ 
išgel|)£dąvo, užtardavo vad na
mus savo tėvo priešus prieš pa
tį tėvą.

Ir minėtais metais, vargšė 
Manuelita vos pati nevirto au
ka tų, kurįems pagelbėjo tiek 
daug kartą, aišku, atentato ruo
šėjams neąprint.

Minėtą gimimo dieną, dąp 
prieš iškilmes, to laiko portu
galų ministeris Argentinoje, iš 
krąšęp vidaus, iš kažkokios Ar
gentinos provincijos, gavo gan 
didelį pakietą su prašymu įteik
ti jį dikiatonui jo gimimo die
noje.

Ministeris mielu noru sutiko

KRAUJAS IŠGELBSTI SUŽEISTUOSIUS
Šimtui įmonių kariaujančiose šalyse duoda per- 

pilti savo kraują, — Kraujo konservavimas.

įsivaizduoti kaip pilną sąmoks
lų ir pragaro mašinų, kurios 
turėjo viską išsprogdyti.

Bet panašius teroristinius ak
tus pergyveno ir tebegyvena 
daugelis kraštų, kur laisvė dar 
vis tik graži svajonė, o vergija, 
aklas valdžios įsakymų pildy
mas — kasdieninė duona.

Pergyveno terorizmo bangą 
ir Argentina savo laiku ir jei 
pasikęsiniinai prieš atskirus as
menis, užmušinėjhnai iš pasalų 
buvo sąvo laikų diktatoriaus 
Ropo mėgiamiausias ginklas 
prieš tuos, kurie troško la svgs, 
tai Roso priešai jam taip pat

kų ir nemaža jo priešų, nore-

keršto, siuntė jam ne tik pa
sveikinimus, bet ir gausias do
vanas, kad tuo priminti apie 
save ir parodyti, jog nieko prieš 
jį neturi.

Dovanas priimdavo ir vėliau 
perduodavo tėvui jo duktė Ma- 
nuelita, vienintelis šviesus sau
lės spindulys Moreno gatvėje, 
kur gyveno tironas.

Manuelita, diktatoriaus duk
tė, daugeliui to laiko režimo 
priešų sutelkė pagalbos ranką 
nusfumdama savo tėvo pyktį 
išprašydama malonių, bausmės
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13,No. Jaunoms Panelėms suknelė. Sukirptos mieros 11, 12,
14, 15. U, 17 ir 16. •’

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prąšome iškirpti pąduotą blan- 
kuįę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir ądjęią. Kiękvieną pa
vyzdžio kaiąa 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliai* kartu su užsaky
mų. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Rattern Dept., 1739

Halsted St.. Chicago, JIJ

— 1 1,11 n I

NAUJIENOS Patterp Dept.
178P S, palytėj 3t., Chicągo, Ilk 

čia |(ledu 15 centų ir prašau
atsiųsti Rian pavyzdį No.............
Mitros ................. per krutinę

JACK SWIFT-

Nustatyta, kad žmogaus 
kraujo esama keturių grupių, 
kurios buvo pavadintos raidė
mis: A, B, AB ir O. Vadinasi, 
norint įpilti kokiam nors žmo
gui kraujo, pirmiausia reikia 
žinoti (ištirti), kokiai kraujo 
grupei priklauso jo kraujas, ir 
jam pilti kaip tik tos pačios 
grupės kraujo. Tiktai O grupės 
kraują galima pilti ir į kitų 
grupių kraują sužeistiems, nes 
jis maišosi ir su kitomis grupė
mis.

išgelbės!. Kraujas juk yra žmo
gaus gyvybės šaltinis, ir orga
nizmas, nors šiaip butų ir svei
kiausias, netekęs daugiau krau
jo, nebegali gyventi.

Senesniųjų amžių karų istori
ja mums rodo, kad šimtai tūks
tančių žmonių karo laukuose 

i mirdavo vien todėl, kad iš žaiz-

Vieiia ir antra kariaujanti 
pusė savo oficialiniuose karo 
koąiunikatuose dažnai praneši
nėją, kad pavykę esą, tiek tai 
tuksiančią priešo karių sunai
kinti, tiek tai tųkstančią sužeis
ti. Gąl bj.it neretai kariaujan
čios šalys tuos skaičius dėl tam 
tikrų priežąsčią padidina, ta
čiau yis dėlto yrą aišku, kad 
šigndįen, vykstant tikram žiau
riam karui Vakaruose, užmuš
tąją ir sužeistųjų ska'čiąi yra 
nepaprastai didėli, iSJors Šis ka- _____ ....._______ ,
ras iŠ tiesų yra geležies, plieno, mūšių sutiko padaryti trumpą1Įlma noRs budu papndy- 
mąšiną ka^ąę, ląčlaą toms ma- 

tokiame atvejuje patarpinin- šiąpnis vąįdy|i reikia žmonių, 
kauti ir tuo parodyti sąvo ge- inašinų užkąriąutoms vietoms 
rus santykius su Rpsas draii- užimti ir jąs išlaikyti taip pat 

reikia žmąhią;; tuo budy nors 
karas ir nepaprastai butų “su- 
mechanizyotg’s”, žmonių aukų 
yis tiek buą. į ’

Kiek per dabartinį karą jau 
yra žuvę ir buvę sunkiai sužeis
ta žmonių, tuo tarpu, žinoma, 
niekas tiksliai negali žinoti. Ta
čiau tie skaičiai yra milžiniški 
— šimtai tūkstančių. Galime į- 
sivaįzduoti, kaip atrodo mušiu 
laukai — lavonai ir sunkiai su
žeistieji, lavonai ir sunkiai su
žeistieji...

Kurie neteko gyvybės, tiems 
■— šimtams ir tūkstančiams — 
čia pat,, mūšio laukuose, supila-( 
mi kapai ir paženklinami ma-, 
žyčiais medžio kryželiais. Bet 
žemen juk neužkasi tų, kurie gydymo, 
nors ir sunkiai sužaisti, bet dar jų. Tačiau jei sužeistieji yra ne-

rodo gyvybės žymes. Jiems, 
kiek aplinkybės leidžia, rūpes
tingai teikiama pagalba. Kiek
viena armija yra aprūpinta me
dicinos personalu, kuris viso-
mis išgalėmis stengiasi padėti būdavo ištekėję daug krau
tiems, kurie pagalbos yra rei- jo. Vadinasi, dėl pačių sužeidį- 
kalingi ir kuriems dar galima mų organizmas butų galėjęs 
padėti. Neseniai iš Vakarų fron- dar puikiausiai gyventi, bet jis 
to buvo pranešta keista, lyg turėjo žūti dėl kraujo truku- 
kažkokiu disonansu nuskambę- nlo.
jusi žinelė, kad abi kariaujan- ‘ . .
čios pusės - prancūzai ir vo- , MusM lalka,s '•’eJ'Cinos mok
iusia. - po didžiulių, žiaurių *i as ^usirupmo, ar nebūtų ga-

(Bus daugiau)

gaiš ir ' iškihmpgai apsirėdęs, 
tarnų lydimas, gabeno dovanų 
Bosai.

Portugalų ministeris Leitle 
nežinojo kas šiame pakiete bu
vo, bet buvo tikras, jog nieko 
blogo, nes numanydamas ką 
nors blogo, tikrai butų netarpi-

pertraukėlę, kurios melu galė
tų palaidoti užmuštuosius ir at-’ 
rinkti sužeistuosius. Žmogus 
juk vistiek pasilieka žmogum! 
Ir kai čia pat fronte žūva de
šimtys ir šimtai 
žmonių, ką, rodos, 
vieno žmogaus, gyvybė? O tuo 
tarpu netoliese, medicinos pa
galbos teikimo v.etose — labo
ratorijose dedamos visos pa
stangos išgelbėti ir vieno žmo
gaus gyvybę.

j galėjo būti viena išeitis — su- 
1 žeistajam stengtis įpilti kito 
žmogaus kraujo. Imta daryti

“NAUJIENŲ”
AUTOMOBILIU

PIKNIKAS

tūkstančių žmol”1 kral,ias yra.vie"o-
bereiškia i ^as’ todėl ljet K°Kio pasitaikiu- | 

j šio žmogaus kraujo perpilti ki-: 
(am, kraujo netekusiam žmo
gui nėra galima. Jei žmogui yra 
įpilama* svetimos grupės krau-( 
jas, tai jis ne tik nepadeda, bet 
žmogus greitai miršta.

LIBERTY GROVE
WILL0W SPRINGS, ILL. 

SEKMADIENY,

Spalių-C'ct 6 d. 1940

Ir kuomet dovana buvo atga
benta į Rosos buveinę, ji pate
ko į jo dukters Manuelitos ran
kas, kuri peržiūrėdavo visus 
siuntinius bei visas dovanas.

Ir kuomet atrišo pakietą, pa
sirodė, jog pakiete buvo labai 
nemaloni dovana, tiesa, kuri iš 
karto neišrodė taip pavojinga, 
kaip vėliau pasirodė. Iš karto 
pasirodė viena, vėliau kita ma
ža, žaislinė armotėlė, kuri pa
nešėjo į švininių kareivių arti
leriją, bet vėliau, patikrinus, pa
sirodė, jog kiekviena armotėlė 
buvo užtaisyta dviem kulipkom 
ir visos buvo taip sugrupuotos 
pakiete, jog iššovus turėjo vi
sus užmušti, kurie tik aplink 
pakietą butų susitelkę, nežiū
rint kur kuris butų stovėjęs. 
Visą ąrmotęlįų bųvp. 36 ir turė
jo pradėti šaudyti pakietą ati: 
darius, bet pasirodė, jog šios 
originalės pragaro mašinos iš
radėjas ir konstruktorius turė
jo daugiau fantazijos, uogų su
gebėjimo, nes armotėlės neiššo
vė ir tuo išgelbėjo Manuelita 
ir patį portugalų ministerį nuo 
mirties, kuri buvo paruošta pa
čiam diktatoriui.

Tai bene pirmas atsitikimas 
Argentinos istorijoje su praga
ro mašina, kuri. . . visgi npvei-

Savaime suprantama, kad su
žeidimų frontuose esama įvai
rių įvairiausių — sudraskytos 
ar visai nutrauktos rankos, ko
jos, sudraskytos krutinės, pil
vas ir 1.1. Ir beveik visi sužeis
tieji yra netekę d’delės dalies 
kraujo.

Norint išgelbeti sužeistuo ius, 
reikia rūpestingo, dažnai ilgu 

, reikia didelių opcraci-

Tuo išsigelbėjo diktatoriaus 
duktė, kuri dar ištisus dešimt 
metų galėjo užtarti prieš žiąurų 
savo tėvą nelaimingus laisvės 
kovotojus...

Draudžia Platinti 
Pornografiją 
Chicagoj

Meras Kelly vakar sušaukė 
leidėjus 40-ties įvairių žurnalų 
konferencijai ir jiems pareiškė, 
kad jie turi arba apvalyti savo 
leidinių turinį arba jiejns bus 
uždrausta žyrnajus padavinėti

NUDAŽYTI 
vriRTENUS SU j

10c J 
3uzZ5c

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

Gypsy
E£RU CURTAIN DYE,

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

BRIDGEPOFT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangiu? ir 

sienų apmušimus.
I'aisome bet ka./*‘.naujiname bet 

ka Darbas užtikrintas Pilna’Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone. •

• FOTOGRAFAS

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
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.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Remkite Lietuvišku 
žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LTQUOK
CO. — VVholesah
4707 S. Halsted Si

Tel Boulevaro MM

fe h
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųsies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

pornografinio turinio.
Meras Kelly ima pavyzdį iš 

New Yorko mero La Guardia, 
kuris pradėjo nepageidaujamo 
turinio žurnalus valyti iš “stan
dų” kiek laiko ątgal.

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings
1 RAŠTINĘ

Loan Ass’n

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimal 

j visas miest< lalis.

5031 W. Rooseveiv Rd.
CICERO, ILL.

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3*/2% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Fcderal Savi 
and Loan Insurance Corp., Washingtop, D. C. puodą paskolas lengvais

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstiją)

arcus
RYTINE RA | IIO 

VALANDA 
iš stoties —

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vąkere.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius' 

pranešimus.



NAUJIENOS; Chicago, III Trečiadien., rugsėjo 11,1940

Kanados lietuvių žinios 
ATSIŠAUKIMAS į WINNIPEGO LIETUVIUS 
Stokime į eiles tų, kurie yra pasirengę dirbti už Lietu

vos nepriklausomybės atsieisimą

ROLAND, Man. — Gyvenu 
provincijoje, bet nuolat skaitau 
pažangiąją spaudą. Tiesiog š tir
pu darosi, kai pradedi galvoti 
apie tai, kas per paskutinius 
kelis męnesius pasaulyje įvyko. 
Ar čia seniai Stalinas ir Hitle
ris buvo mirtini priešai. Jei ta
da dabartiniams musų komu- 
naciams primindavo, jog tie 
diktatoriai anksčiau ar vėliau 
susipras, (ai jie piestu atsisto
davo. Jie sakydavo, kad tai esąs 
didžiausias šmeižtas.

Prieš melus su viršum laiko 
tai, kas buvo pranašaujama: 
Hitleris su Stalinu pasibučiavo. 
Tada komunaciai šoko teisinti, 
jog tai padaryta tam, kad butų 
galima užkirsti kelią karui.

Kaip tas dviejų pasaulio 
kraugerių pasibučiavimas už
kirto karui kelią, nėra jokio 
reikalo aiškinti. Europa šian
dien atsidūrė ant prarajos kran
to, ir visas pasaulis negali ra
miai gyventi, nes Hitle.io siau
timas sudaro pavojų net Ame
rikos kontinentui.

Prasidėjo Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių likvidavimas. 
Tą niekšišką darbą atliko “tau
tų laisvin ojsfs” Stalinas. Pra
džioje Maskvai parsidavę musų 
komunaciai irgi galvas gu dė, 
kad tai daroma Lietuvos gero
vei. Girdi, Ma. kva nė neg Įve
ja apie nepiiklausomybes pažei 
u.mą. Je. ji j.r.siuntė l.a.iuo- 
mencs įgulas, tai t k tara, kaa 
gaiėtų L.eluvą apsaugoj. ŠLL 
I v.dujinį L etavcs gyvenimą 
nebus Landoma k š is.

Tą mažiems viekams užbosy
ti- pasaką pas.,e be *Maskvfrt o 
mie.Ų komunaciai ją be palio
vos kartojo. Kai dabar . c.aiš
kiausiu budu Stalino komisarai 
panaik.no Lietuvos nepiiidaii- 
somybę, pi įjungė ją prie Mas
kvos imperijos, tai musų ko
munaciai vis dar drįsta tvirtin
ti, jog nieko blogo su musų tė
vyne neatsitiko, kad ji šiandien 
esanti labiau nepr klausoma, 
negu kada neis.

Valstybę, kuri nebegali savo 
taut nio himno dainuoti, nebe
gali savo vėliavos vartoti, lai
kyti nepriklausoma gali tik tie, 
kurių galvojimo aparatas yra 
visiškai sukleręs.

O kad musų komunacių gal
vojimas yra suk eręs, tai dėlei 
to negali būti mažiausios abe
jonės. Faktiškai jie savistoviai 
niekuomet ir negalvoja: jie yra 
niekas dauigau, kaip tik Mask
vos gramafonai, — kokią plokš

telę Stalino komisarai įdeda, 
tokia ir muzika pasigirsta.

Kaip paskutiniai įvykiai pa
rodo, lai parsidavėlių niekur 
netrūksta: jų buvo pakankamai 
Norvegijoje, Olandijoje, Belgi
joje ir pagaliau Francijoje. Lie
tuviai nuo parsidavėlių ir ju- 
došių irgi nėra laisvi: ir tais 
parsidavėliais šiandien yra ko
munaciai, kurie ištikimai tar
nauja tik Stalinui.

Dabar atėjo laikas, kada rei
kalinga griežtai nusistatyti 
prieš musų tautos priešus. Tas 
judėjimas prasidėjo tarpe Jung
tinių Valstijų lietuvių, jis pra
deda pasireikšti ir Kanados lie
tuvių tarpe, štai Toronto lietu
vių organizacijos sudarė komi
tetą, kurio tikslas yra apvienyti 
Kanados lietuvius kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Tas 
komitetas išleido atsišaukimą į 
kitų kolonijų lietuvius, kad ir 
jie organizuotųsi ir prie bendro 
darbo prisidėtų. Netrukus bus 
rengiami masiniai mitingai, ku
riuose bus tiksliai išaiškinta, 
kas įvyko Lietuvoje ir kokios 
padėties ji dabar susilaukė.

Manau, kad metas ir Winni- 
pego lietuviams pradėti tokią 
akciją. Todėl aš ir atsišaukiu į 
juos, kad jie organizuotai tar
tų savo žodį. Atsišaukiu dar ir 
dėl to, kad gerai žinau, jog pra
eityje \Vmnipego lietuviai visa
da stovėdavo demokratijos sar
gyboje ir troško musų tė.ynei 
duros demokratijos. Keli metai 
atgal buvo sudarytas pažangių
jų bendras frontas. Tada svar
biausi Šukiai buvo: šaLn fašiz 
mas ir lautin nkų diktatūrai 
Lai gyvuoja Lietuvoje demo
kratija !

Buvo rašomos rezoliucijos ir 
siunčiamos Smetonai. Kai pa
siūlydavau bet kokią rezoliuci
ją prieš diktatorius, lai susirin
kimuose priešingų visai neatsi
rasdavo. Buvo sušaukta daugy
bė susirinkimų, kurie pasisakė 
už laisvą ir demokratinę Lictu- 
,ą. žodžiu, vvinnipegieč.ai tada 
buvo veiklus ir apie juos nema
žai buvo spaudoje rašoma.

Dabar aš ir vėl atsišaukiu į 
winnipegiečius, kad jie stotų į 
darbą. Man butų įdomu patir
ti, ką dabar daro mano drau
gai, kurie anais laikais daugiau
sia deklamuodavo apie demo
kratiją ir spaudos bei susirin
kimų laisvę?

Kodėl iki šiol tie draugai dar 
nieko nepas rupino padaryti bei 
viešai į visuomenę prab Ui?

Šiandien Lietuvos padėtis nepa
lyginti blogesnė, negu ji buvo 
prieš dvejus ar trejus metus. 
Tada ji bent buvo neprikLuso- 
ma.

Pagaliau tada nebuvo ir lo
kio pasibaisėtino spaudos su
varžymo, kaip dabar. Nors tau
tininkų vyriausybė ir tarėjo į 
vedusi cenzūrą, bet vis dcLo 
leisdavo opozicijos laikraščiams 
gyvuoti, šiandien jokia opozici 
ja nebetoleruojama, jokios 
spaudos laisvės nebėra.

Ir tų faktų akivaizdoje jus 
draugai, vis dar lybio!

Kas su jumis pasidarė? Kodai 
dabar jus neberašote tų sieks
ninių Svraipsnių apie spaudos 
laisvę? Kouėl neprotestuoja.e 
prieš atsibaladavusių iš sveti
mos valstybės komisarų šeimi
ninkavimą Lietuvoje? Ir tai to
kį biaurų šeimininkavimą, ku
ris visus lietuvius (išėmus par
sidavė Jus) siekiasi paversti t.c- 
siog baudžiauninkais.

Noriu žodį tarti ir naujicnic- 
čiams bei keleiviečiams.

Du paliko ir naktį, bet turėjo 
nakvoti ant grindų ir be elekt
ros.

L. G. K. New Yorke.

liomis dienomis per Lisabo
ną atvyko New Yorkan Lietu

(ACME-NAUJ1EM.
Londono gyventojai bėga iš bombarduojamų vietų

tarėjo žir^Tto • >. Rabinavičlenė 
su dukrele.. Nei vienas iš pa
siuntinybės personalo, net ir

8 S 8
Londone, Berne, Buenos Ai

rėse, Vatikane ir Vichy pasiun
tinybės veikia. Lietuvos garbės 
konsulas Mexico City p. Tho- 
mas Vilchis šiomis dienomis 
atsiuntė Lietuvos pasiuntiniui 
Washingtonc laišką, kuriame 
pareiškia pilną supratimą įvy
kių Lietuvoje; giliai atjaučia 
tautos tragediją ir skaito sau 
už garbę ir tojau likti konsu
lu ir klausyti tik Lie.uvos mi-

“Prašvilps” $80.00 
Ir Tada “Nusižudys

Iš namų pabėgo 15 melų ber
niukas Joseph Florcntine Jr., 
nuo 7446 Nortb Hoyne avenue 
Jis paliko raštelį tėvams, “Aš 
paėmiau .$80 iš motutės pinigi
nės. Eisiu pamatyti tiek filmų, 
kiek tik jų yra, o kai v sus pi
nigus ‘prašvilpsiu* tai viską už
baigsiu įšokdamas upėn. Mano 
tėveliai yra geriausi pasaulyj?, 
bet aš nebenoiiu gyventi.’’

Berniuko tėvai yra į p. J. F. 
Floientine Sr., turtingi Chic-- 
gos brokeriai. Pol.cija Wk<; 
jaunuolio.

Garsinkites “N-nose

PILIETYBĖS 
PAMOKOS

Kas

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai Žemomis Vasaros Kainomis. 

NUSIPIRKT! PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taksu 3% įeina i Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

Žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau
POCAHONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- cy yrr 
rūksta ... Namams

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.

VVEST VIRGINIA MINEbit n r
RUN — Extra rupios ” •

PETROLEUM CARBON CQ 7 K 
Pilė Run

PETROLEUM SCREENINGS
3-inch Screenings $8.00

ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba a ha 
rankomis kūrenti
ACE STOKER NUT~—1-fnch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių r, f-
įrengimams «pO.vO
ROYAL STOKERNUT — Mu
sų Vadas. Puiki Štoke- nj* 
riam Anglis <pO.vO

MILLER’S CREEK 
šmotai, Genuine 
Consolidation

— Dideli
$9.65

ATLAS BLOCK — 
Puikios Pečiui Anglys $9.50

BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch
rupumo • •"U
BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai Ptr
sra.ll pirkti <p4.O0

_____ Kainos Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

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

Klausiu, kas su jumis pasi
darė, kodėl jus moko nedaro
te?

Jeigu matėte reikalą veikti 
praeityje, kada Lietuva dar bu
vo ir nepriklausoma ir turėjo 
nepaiyginti daugiau laisvės, ne 
gu dabar, tai kodėl dabar nu
ly i o u e?

Norėčiau ž.noti, ką veikia 
draugai K. Bcniušis, J. Pale Ja
nas ir kiti?

Juk šiandien labiau negu ka
da nors lietuviams yra reikalin
gas vieningumas. Ir mes, kurie 
gyvename demokratinėse šalyse, 
ypačiai turime susiprasti ir su
siklausyti. šiandien svambiausia 
piob.ema, kuri stovi prieš visu> 
lietuvius, yra — atgavimas Lie
tuvai nepi iklausomybės.

Visi lietuviai, kuriems toj. 
neprik.ausomybė rupi, gali vi
sai lengvai susitarti dėlei ben
dro veikimo. , I ,Todėl ilgai ir nelaukime, bet 
pradėkime bendro ’vėnk.mo ša- 
Lmukus burti į daiktą.

—J. Martinonis

Montreal, Kanada
Vakarienė ir šokiai.

Vasaros sezonas jau pasibai
gė, todėl jau tenka susirūpinti 
žiemos parengimais. Pirmą tokį 
parengimą rengia L.V.N.K. mo
terų skyrius. Tai bus vakarienė 
.r šokiai. Parengimas įvyks rug
sėjo 15 d. Pradžia 5 vai. po
piet.

Rengėjos su didžiausiu atsi
dėjimu ruošiasi tam įvykiui. 
Galime užtikrinti, jog viskas 
bus kuopuikiausiai paruošta.

Kliubiečių parengimais publi
ka visada yra patenkinta, todėl 
nėra mažiausios abejones, jog 
ir šį kartą susirinkusieji ne tik 
bus šauniai pavaišinti, bet k
turės progos linksmai pasišok
ti. Visi vietos lietuviai yra kvie
čiami atsilankyti. —Rengėjos

NA ILIIENU-ACME Telpnhoto
Virgil M. Hancher, Chica- 

gos advokatas, kuris liko 
paskirtas Iowa universiteto 
prezidentu.

KAIP BERLYNE, TAIP IR ROMOJE
Beveik tris savaites buvo 

stengiamasi išgelbėti nuo bolše
vikų Lietuvos pasiimt nybėi 
prie Kvirinąlo namus, pr klau
sančius Lietuvos va stybei. Bet 
galop italų valdžiai pasisakius 
už namų perdavimą, tolimesnis 
priešinimasis pasidarė nebega
limas ir rugpjūčio 26 d. apie 8 
valandą vakaro Lietuvos mi
nistras prie Kvirinąlo Romoje 
turėjo apleisti pasiuntinybes 
namus. Prieš tai pasiuntinybė
je susirinko visa lietuvių kolo
nija su Lietuvos minkdru prie 
Vatikano S. Girdvainiu ir vysk. 
Bučiu priešakyje^’- Lozoraitis 
kreipėsi į su JrinktrJus sakyda
mas, kad Lietuvi (nemirė ir ne
gali mirti. Ji vėlbbus atstatyta, 
laisva ir nepriklausoma. Tam 
visi lietuviai vieningai dir^s ir 
kovos. * /4a. g

atsisakė. Tada jie patys ėmė 
šunį gaudyti, bet šuo nesidavė 
ir rodė dantis. Tik dabar, šu
nį bevaikydami, ambasados at
stovai pastebėjo trispalvę vėlia
vą ant rūmų. Ji buvo taip pa
kabinta, kad kelių valandų bol
ševikiškos pastangos ėjo nie
kais — vėliava vis dar plevėsa- •

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

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

Kreipkitės

JOS. J. GRISK
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

^NGS
V.

są stiebą. Visiškai įniršę bolše
vikai, kurių atvyko dar keturi, 
nežinodami kam keršyti, įsakė 
erinis pasiuntinybes tarnams 
per kelias va'andas išsikrausty
ti su šeimom ir visa manta iš 
pasiuntinybės, tuo budu išmes
dami į gatvę žmones , kurie

pasiuntinybėje.
Visą dfen‘4 bolševikai slan

kiojo po tuščią pasiuntinybe.
Susirinkusių Rietuvių vaidu —

žymėdamas, jog, Lg^šęvikų oku
pacija yra viepą^į-, sunkiausių 
Lietuvos istorijoje bandymų, 
tačiau reikia tvirtai tikėti, kad 
teisingumas laimes, lietuvių 
iauth' pasiliuosuoš 
svetimo jungo ir 
namuose vėl bus 
laisva Lietuva.

nuo žiauratiš. 
pasiuntinybės 
atstovaujama

Su dideliu susijaudinimu su
sirinkusieji sugiedojo tautos 
.limną. Tuo meftu ant pasiun
tinybes rūmų plevėsavo Lietu
vos vėliava su gedu'o šydu. Jau 
buvo prieblanda, kai Romos lie
tuviai skirstydamiesi ėjo gėly
nų takais, kur ' gulėjo dalgiu 
nup'autos lietuviškos gėlės. 
Lietuviai apleido savo valstybėj 
namus susikaupę, bet tvirtai 
pasiryžę į juos sugrįžti.
. Išvažiavęs iš pasiuntinybės, 
Lozoraitis nusiuntė italų užsie
nių reikalų ministerijai ir dip
lomatinio korpusb dekonui Po
piežiaus Nuncijui raštus, ku
riuose pareiškė, kad nors ir bu
vo priverstas apleisti pasiunti
nybę, vis dėlto nepripažįsta 
vietams nei teisės .ją užimti, 
atstovauti Lietuvą.

Jokio namų perdavimo 
raktų įteikimo akto nebuvo 
daryta.

Kitą rytą 9 vai. du Sovietų 
ambasados atstovai atvyko prie 
Lietuvos pasiuntinybės. Juos 
įleido tarnas. Bolševikai iš kar
to puolėsi prie garažo paimti 
automobilį. Garažas buvo tuš
čias, automobilis išvežtas. Eida
mi prie namų, ‘pamatė nukirs
tas gėles. įėjo į I aukštą — tuš
čia, tik sienos; į II aukštą — 
tas pats, nei vieno daikto, nei 
vienos kėdės. Nieko. Turėjo iš
eiti iš namų ir atsisėsti ant laip
telių. Taip besėdėdami pamatė 
pagaliau vienintelį paliktą 
jįęręs inventorių — šunį. Suži
noję pas tarną, kad tai pasiun
tinybės šuo, bolševikai liepė iš
varyti jį lauk, į gatvę. Tarnas

šo
ne i

ar
pa

Accounts open by the 15th earn as of the let

LATEST DIVIDEND

FAIRFIELD SAVINOS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

Specialus
Pranešimas

apylinkės valgyklų
LR KEPYKLŲ SAVININKAMS

7.^

GAUKITE
FAKTUS!

P tauki/ kepim^katnam011 elektrik« «ilil4 

ir»P‘^U1’ ‘eteriams' ? s- ^‘ams, waffle 
kėni lai?S' Ras*te. ir E; v .avos gaminimo • 
epimui rata padam l ’ kad nauja oH-peak 

auik<ių ekon°miSką su elektriką iš
-tlikt! vis, sav ?.Ja‘g> Pradėkite dabar 
tnka • virimą įr
Pelnas ’ * ^kite kai„ * SU elek' Pemas augs. Ęe’ kai-P jūsų biznis ir

kai vienas musų at
stovų jums paaiškina 
naudą ir taupumą, ku
riuos duoda nauja 
elektrikos rata viri
mui ir kepimui. Už 
tą nebus jums išlaidų 
ar privalumo.

CD""°«WE#LTH EDISON GOMPANY
------------------- felefonas RANdolph 1200

K

panaik.no


Trečiadien., rugsėjo 11, 1940

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE ATEI- r. c,»v» r\vm-i -X7iem ii T\/Tr»-wz\

VIU REGISTRAVIMĄ

TE

(Tęsinys iš vąkar dienos “N”)
Jungt. Valstijų Teisipgumo 

Departamentas išleido brošiū
rėlę (angliškai) klausimų ir at
sakymų apie ateivių registravi
mų.

Brošiūrėlės 49 klausimai ir 
atsakymai seka—

36. Ąr ateivio priduotos in
formacijos bus laikomos k.QU- 
fidenciai?

žįstamų asmenų. Visa p. Marp-r 
fzų šeima, Tom Fleck ;■ deglė 
Brukąs, šaltimiero radio narysf 
K. J. Semašką sų į&mona; Jf 
KaųĮįnas sp špimąj p-nai Sų-je nelegaliai įvažiavęs privalu 

registruotis ir nepalikti saypįpupį^j, jaupos)ps Jpspphine
reikalo “kabančio pye”. Ar ap
simoka tokiam ąfe)vįui imti 
šansų?

(a) jeigu jis nesiregistrųoją 
jis papuola po persekiojimu po 
pinigine bausme ir kalėj .mu;

(b) jp atsitikime, Gepęyąli- 
nis Erokuporas, sulig Įmipigra- 
cijos Įstatymo jam duotos ya- 
įios, negalės sulaikyti jo įšįe- 
portavimo;

(c) pąyojup stąįo jo gą)įtpą 
naturalizavimą, ir

(d) jo pozicija kaslink kitų 
Jungt. Valstijų įstatymų nėra 
aiški.

Daug 
važiavo 
legaliai 
m. gali legalizuoti įvažiąvimą 
sulig rugp. 7 d., 1939 m. įsta
tymu.

(Tęsinys rytoj)

svetimšalių, kurie at- 
į Jungt. Valstijas ne- 
prieš liepos 1 d., 1924

Diena Iš Dienos
Vestuvių Varpai 
Chicagoj

form” iš anksto bus 
pilnai ir atsargiai, 
klausimus 24-25-27).
reikalaujama nuo at-

Ateivių Registravimo Įstaty
mas reikalauja, kad visi regis
travimo ir pirštų-nuospaudavi- 
mo rekordai butų laikomi slap
tai ir konfidenciai, ir bus pri
einami tik su užgyrimu Jungt. 
Valstijų Generalinio Prokuro
ro.

37. Ar registruotas atpivis 
galės įredinti, kad jis yra už
siregistravęs?

Taip. Kortelė bus pasiųstą 
kiekvienam ate viui, kuris už
siregistruoja. šita kortelė įro
dys jo užsiregistravimą.

38. Ar ateivjs, su užsiregis
travimu, tampą piliečiu?

Ne. Užsiregistravimas jokiu 
budu neliečia pilietybės stovį.

39. Kiek laiko ima ąteiviuj 
užsiregistruoti ir paduoti pir- 
štų-nuospaudas?

Registravimas neturi imti ii- 
giaus 20 ar 30 minutų, jeigu 
“specimen 
išpildyta, 
(Žiūrėkite

40. Kas
eivio, ar nuo svetimšalio vaiko 
tėvo ar globėjo po užsiregis
travimu?

Ateivių Registravimo Įstaty
mas iš 1940 m. reikalauja vi
sus apsigyvenusius svetimša
lius pranešti kiekvieną pakeiti
mą gyvenimo vietos bėgyje 5 
dienų po pakeitimo. Kiti atei
viai — svečiai, studehtąi^įr^ki
ti neįleisti pąstpyiam apsigy
venimui Jungt. Valstijpse — 
turi pranešti adresą kas trįs 
mėnesius ar pąkeičia gyvenimo 
vietą ar ne. Atspausdintas for
mas toms adresų permainoms 
ir raportams galima gauti iš 
bet kurio pašto.

41. Įiokįa bauęmė už nepj-a- 
nešimą pakeitimo gyvenimo vie
tos Immigration and Naturali- 
zation Biurui?

Bausmė iš $100 ir 30 dienų 
kalėjimo, ar abejos bausmės.

42. Ar ąteįvis privąlo praneš
ti Immigration ąnd Nafuraliza- 
tion Service biznio ąjdresp pa- 
kelfiiną?

Daunora- 
Baršauskaitč

Sėkmingai pavyko p-lės Jsa- 
behos Baršauskaitės ir Edvar
do Daunoros vestuvės, kurios 
įvyko šeštadienio vakare, rug- 
piličio 31 dieną. Po šliubo, ku
ris buvo laikytas Brįghtęn Par
ko parapijinėj bažnyčioj, penk
tą vai. vak. svečiai, apie 
susirinko Dariaus-Girėno 
tainėj.

Čia įvyko tikras balius.
visus

300, 
sve-

vai | — supkit įvąrdjpti visus, 
bet buvo ir stambių biznierių.

Pprų ir Jaimmgų ypdybinio 
gyvenimo dienų pp. W. ir J. 
Kissel ams.

Įįąįmynas.

Ne steiki s?
gHu<}?iųn.ąhė

Sekantį šeštadienį, rugsėjo
14-tą d., 4-tą vai. po pietų, su- 
skambės Vestuvių varpai šy. 
Jurgio bažnyčioje, Bridgepof- 
te.

čia jaunas James rresLeckfs 
ir Stella Skudžiunaitė bus su
rišti į Qsbopę moterystės”.

pp bą^Pgtinių ceremonijų 
vestųyįi) p^ąl demonstratyviai 
pąlraųĮ^S į Cpftsman Memoripi 
Tępipte, 140? w- G4th St., kur 
įvyks yestųyįų pokilis.

Kądąpgi Povilas ir Emilija 
Nęstpckę) įr P. ir S. Skudžip- 
pąi yra 
vį«, 
ypstuvės 
mipgos.

populiarus tarp lietp- 
pppiatoma, kad šiop 
frus didelės ir iškf.1-

— Steponas Narkis.

Šaunios Sidabrines 
Vestuvės

Praeitą šeštadienį, rugsėjo 
7-tą d., įvyk0 šaunios ir vai
šingos sidabrinės Vestuves 
no ir Ęętrynos Kasparaičių, 
zid.enieijįųėj patalpoj, 5616 
Mozart Street.

Dalyyayo daug svečių ir 
si buvo maloniai priimti ir 
vaišinti. Pp. Kasparaičiai

rę-

43. Ar ateiviai Alaskoj, Ha- 
waii, Puerto Rico ir Virgin Sa
lose turi registruotis?

Taip. Kaip Jungt. Valstijose, 
taip ir ten registravimas bus 
atliktas.

44. Ar Filipinai turi regis
truotis?

Filipinai Phillipine Salose ne
turi registruotis, bet Filipinai 
Jungt. Valstijose kaip visi ki
ti ateiviai, turi registruotis.

45. Ar paštuose ateiviai vie
šai turės registruotis?

Ne. Pašto direktorius sutvar
kys ateivių registravimų priva
čiai, ne viešai.

46. Kodėl ateivis šioje šą|y-

LOVEIKISvS’sI
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Baųkiefams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

1! H H H Gėlės Mylintiems 
11 M K fi Vestuvėms, Ban-

[j Mkietams, Laidotu- 
U 11Iv-mg papUOši. 

GĖLININKAS “““ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800 .

Jau
navedžių tėvai visus svečius 
kuomąloniausiai priėmė su grę
žia lietuviška vakariene, gėri
mais ir mu^iha. yalgėrp, gė
rėm, dainavom ir šokom kpl 
musų jėgos leįdo, iki sęįųpąr 
dienio ryto.

Daug žymių svečių dalyvavo 
net ir iš kitų miestų. Laimin
ga ta jauna pora, kad turi tiek 
daug malonių draugų, kurie 
juos apdovanojo gražiom įr 
brangiom doyanoųi. Bet laįmjm- 
giausiai turėti tokius gerus tė
vus, kurie suteikė Isabellai ir 
Edvardui tokias neužmirštan- 
čias vestuves. Reiškiu širdin
gai jaunai porą) ilgo )ę sėk
mingo ženybiųio gyvenimo.

vi- 
pa- 
yrą 

dėkingi visiems draugams ųž
tokį skaitlingą atsilankymą įr 
brangias dovanas.

Nuo savęs linkiu draugarųs 
Kasparaičiams ilgų metų jų žę- 
nybipiame gyvenime,

—r §teponąę Narkis.

NAUJIENOS, Chicago, Įll.
rS" 4.*"? "į.,.------

VAKAR CHICAGOJ!
.? •

I
• Būrelis armijos ir laivyųp

karininkų rmrye Chicagoj pra- 
dėjtf VjfląHS Ąpsau-
gos Sargyba, pąnaėią savanoriu 
buriadąbą^ pąlailtp 
tvapte ir Mi parašjątiuin^u 
AągJripj, Priimami
BHP 31 ibi 35 ainžĮąuą iy

W ijti 15 pietų ąąi- 
žiaug, kurie p4urį čP'mymnjii 
atsakomybių. Cbicągoj sargy
bai tikisi ęąiiti l?7P0 rekrutu.

e Mąthpr Tpwpr dąngorą 
žįo Va|gykjpj, 7^ Ęąst
AyącĮi.er vąkąr ąpksti ry;- 
tą hųyp g^isrąs. Ų^sįdege
yirtųyė, Ugnį .Rąąįsąkę gr<R 
Užgyti-

1 • ’ Į • ‘ ’

• Prie Bridgman, Mich.? 
kriptų Sąipyba įpškę frųią© 1$

spp Jr. Jis prigėrė pžyąję^r, 
ąpyirįtp va||is, gurioj bpvą įš- 
pląufcgą į e^erą. Jis gyyenp ąd. 
172Q Ęurr Pąk kpąd, Hppie- 
wopder

• Į Mąyo brolių kliniką Ro- 
chester, Minn., išvyko W. L- 
McFetridge, Fiat Janitors uni
jos prezidentas. Jis jau kuris 
laikas serga tulžies liga. Jei bus 
reikalas McFetridge pasiduos 
operąęijat f Pereitą sekmadienį 
ji$ buvo išrinktas unijos Virši
ninkų aptrąm terminui. Opozi
cijos, sąkoj inetųrėjo.

Dęęriiię pojjcijps pųąypr 
(Įąj, BrjcIgTPprtė, atsidūrė keir 
sf| radiniai. Kųs tąi pametė du 
būgnus, 6 lakeles bugųam> 
mušti ir 21 įkaulplį gitaroms 
groti. Kas pametėte — atsišau
kite pųoya<)pn.

• Virginia miestelyj, Cas$ 
ąpsfcrityj, Įll., buvo uždarytos 
visos vįešog) inipkyklęs, Kai pa
sirodė, kad J?ten atsirado vaikų 
pąrąliftns. Pąr°s hėgyj sųsirgų 
pęnkį yąikaį.

Sųi]kiąi Sergą 
Ę, Krąii?ewicz

Ponia Bernice Krauzewicą 
sunkiai serga ir dabar randas) 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, po Dpf 
M. T. Strikolio priežiūra. Draų? 
gps ir drąugai prašomi )igoųę 
aplankyti, jus yrą
?jl.

P-a Krauzewicz yra narė Ch|T 
cagos Lietuvių Draugijos. Jq$ 
'vyras ir pažįstami linkia ją) 
greitai pasyęįkti- Z.

7
ir Charles Paran, 466 N. Ash-

6717 Beųnętt ąyepup, 
YftoF
ląiye)iųj ąpy|r!ti)s Michigąų eže- 
vp, ton j U 22 rp.ejtLj rittįftg Jean 
Frąine.

« »Fr 119
Parimto ftveu turi ąuto- 

w>Mlh bet pą-
eMtytir NftMto ląjfcp vą- 

riw Msrie i“ 
reto, to*?, 

tMpgri mlėto ntoto su 
vąlrito Ir totomen- 
tosf AHfąmobjlh hųyp pąstąty- 
to pri? ofiMt

Maldemokratai 
Už Roosevdta, 
Pagalbą Anglijai

CLASSIFIED ADS
tor-*» "4- 7—

HELP VVANTED—MALĖ SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

REIKIA PEČIAMS ALYVOS par
davėjo. Lengvas .pardavimas, geras 
komįsąs. CITY OIL CO., 3535 So. 
Oakley Avenue.

Qrfiam?up]ą Pąžflįigiąs Qrgą- 
nizpcįjįit' fįiįfffpufiĮfg KaipĮta- 

nim Hernli’

REIKALINGAS GERAS VYRAS 
dėl daktaro namo. Geras gyveni
mas ir maža alga. Kad nebūtų ka
riuomenė? metų. Dr. A. A. O’Nėill, 
4917 Drexel Blvd., Tel. Drexel 4917.

PAIEŠKAU DARBO. ESU gerai 
patyręs prie budavojimo naujų na- 
nų įr taisymo senų. Kas turite* to- 
cius darbus, pamatykite pirmiausia 
mane. F. Skrabutenas, 10056 So. 
uow^ Avenųe. Tel. CALųmet 6874.

IEŠKAU DARBO RAIPO KAR- 
PENTĖRIS. Suprantu visokį darbą 
prie pątaisyipo arba naujų. Telefo
nas CICERO 6368.

REIKALINGAS sėlsmanas pap. 
duoti aliejų. Geros pajamos. Gali 
dirbti pilną ląiką arba dą|į.

' FELDMAN PETROLEUM 
544 *W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
ant farmos, kupis supranta farmos 
darbą. Turi mokėti vartoti trakto
rių. 61,01 So. Racine Avenue. T. 
Walter, 2 aukštas užpakaly.

Įllįppis yąUtįjos §9cia|de- 
n^^rątų FedOPlfa Įkai
tę išleido atsišaukimą į lietnų- 
vius spcįalįstųų ir pažangius 
Čpjpngą reipti pręzideųto Roo
sevelto kąųdidątųrą lapkričip 
mėnesio rinkimuose. 4 » . . « . * . . i • z « J > 4 f* ’ * * 1 " f l ■

Fęderųcįją sudaro socialistų 
partijos frakcija, ‘kuri atsimetę 
nuo Nonpan 'fbopias^ę vado
vybės, kai tas prądčjo perdaug 
bičiuliautis su komunistais ir 
remti jų nusistatyjną.
KoospveĮlas yVĮĮlkie Griežtai 

Skiriasi.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMŲ) TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką, vyrą arba mo
terį. 5516 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PIENO išvežiojį- 
mp biznis, su troku ir pieno krau
tuvę. Savininkas persikelia į far- 
mą. Telefonas WENtworth 8434.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIET. MOTERŲ 

KLIUBO ?ųsirįn|dmas įvyks rugsė
jo 11 dieną, 7:30 vai. vakaro, Dar
bininkų svęt„ 10413 So. Michigan 
Avė. Narės prašomos būti. Po susi
rinkimo turėsime šurum-burum.

—Sekretorė.

Grįžo iš Lietuvos 
Sally Aleksiunas, 
S. ir G. Ruiby tęs

Kissel-Surupka
šaųnįąs v_estuy.es turėjom 

daugiausia todėl, kad turėjom 
dviejų koloijijų kombinaciją, 
t.y. Marąuette ir Brightpn pąi*- 
ko giminių bei draugų-dalyvių.

Rugsėjo 1 d. suskambėjo 
vestuvių varpai jaunai ir gra
žiai porai, p. WaĮtęr Ki.ssęl )r 
p-l.ei Josephine Surupkai. Jų 
šliubas įvyko šv. P. M. Gimi
mo bažnyčioje, Marųųętte pąr- 

įvyko 
Wes-

daly-

ke, o puota-banketas 
]^ąrquętte JFIąll, 5910 So. 
tern Avė.

Šioje vestuvių puotoje
vavo arti 300 publikos. Valgy
ti ir gertj kiek tik širdis pq- 
rėjo, o prie to buvo gera orkes
trą, taip ka<) seni ir jąuąi šu
kom iki 5 vai. ryto.

P-nas Walter Kissel yra ga
bus salęsųiap-pardavėjas, dirba 
Charles Marozas Baking Co. 
bendrovei, Jt.epcjams ba)tos 
Tliree $tąr Bręa.d ir Kitokių 
rųšių duonos. Jaunas Kissel yra 
Charles Marozo sesers supus, 
jtodėl j vestuves atvyko Mąro- 
zų abu seneliai tėvai, kurie gy
vena savo farmoj Indianoj, ar
ti Valparaiso, kad pasilinksmin
ti savo anūko Walterio vestu
vėse. Reikia pastebėti, kad se
nukai pp. Maroząį p.ojką.s dąr 
taip gerai šoko, kad jaunes
niems buvo ko pažiūrėti.

įsiėmė kęi^innis
V'^vbojTjs
(Chicagoj)
John Gintalas, 25, su Bernicą

Liptak, 21
Frank Zuber, 30, su Mary 

Putnam, 32
Floyd Braaten, 24, su Sophią

Simons, 19
Stanley Jakubowski, 26, sp

Jeanette Zack, 22

?<?)halanja
Perskiru

^aęhary Duden nuo Magdą- 
Ienos Duden

(J;ivo j
Perskiras

RipRąrd Bubbett nuo Onę 
Bubbętt

Gimimai
Chicagoj

(Infprmącijos paimtos iš gįr 
rpimų Fiordų Chicagos mie$’ 
to Sveikatos Departamente)

SAVICKAS, Dominic G., 181# 
We$t ^Jst Street, gimė rugpitp 
čio 23, tėvai: Dominic ir Celių.

STEPHENS, Lawrence, 1814 
North Lond avenūe, gimė rug
pjūčio 11, tėvai: James ir Ma-

• W. P. A. Administraciją 
valstijoj paskyrė jyiąą.. Mary ,Gr 
Moon, nųio 21$ Eąst Cbestput 
street, vir^inįnke visų W; P, Ąf< 
tąęnąpjąn^M
darbininkų. ‘ Ji prižiyąėš vij$ų$ 
W.P.A. profėsioųąlų skyrįąų^ 
darbus.

• .ęfaicag.os Pašalpos admi
nistraciją ųkplbią, kąd per rug- 
piučįo mėųe$į šelpiamųjų skąįr 
čfųs padidėjo 5-3%-čiąis. Gąyų 
5f075 nąjįjųg pašalpos reįkalą- 
vimus. Prieš tai pąšąlpą gavę 
93,122 pavieniai įr šeimypos. 
Padidėjimo priežastis buvę at7 
leidimas keliolikos tūkstančių 
darbininkų iš WPA.

• Vakar fprpja|įąi ppidęjų
veikti jauiųipjių prgąni-

Wioųąl Fpųpdątipų fo-r 
American Ypąjtlų kiųią syprgą- 
nizayp Gepę Tųųney, buvęs pa
saulinis bpks.O čampionas. Gru
pę sųdąro jpMpi ąmpr)kiečiąi 
priešingi afba išmesti )š Aiųe- 
rikos Jąpiyjųų) Kongreso (Ame
rican Youtfe C.ongress), kurį 
dornipuoją komPPistims elemen- 
to-

• Sulaukęs 65 metų amžiaus 
mirė Ralph §umney Pięrce, 
steigėjas ir pręzidęntas Chicago 
Expanšion Bolt pompany ben
drovės. Jis gąy.o širdies atąkų. 
Gyveno Įiinsdal^e, III.

• rytą
pa4MP Orimą! Itąfr-KflP

Stąjte ąr^Įąyp savinin
kus, Harry.vįįfilfįę,
Freę4, if ^4 lĮjtąs wpnes, 4ąrp 
ĮM į» pipięrįšIiiM. gajbą- 
rete buvo apie 250, bet jiems 
policija pasakė ažtrą pamokslą 
apie įą.dojHttą,ą ijr pačiuptą «a- 
mo. ' y ’ l

Atsišąilkime orgapiząciją są- 
ko; ką4 ębiejjų (|idžįųjų parti
jų griežtai skiriasi
dyiejais pui^riaįs. RoųsevęĮtas, 
ip deųiokratų kandįdajtąs į 
vice-prezideųtųs įVąllącę at- 
^tpyąpja ^Nąujojs da)yb,o$” po
litiką, jk.ūri <)arl?9 žmpn.ėms 
atnešė ųcpąprąsįaį daug nau
dos. Jie yp^Į pasižp.įėję tą poli
tiką toliau vykiųti įy ją plėsti- 
Roosevelto užsienio politiką 
^atstovauja griežtą nusistatymą 
prieš diktatūras ir demokrati
jos bei taikos palaikymų tarp
tautiniuose santykiuose.

Jei ^yįlHkįc? yepuĮ?likpnų . 
kandidatas butų išripk)ąs, ta) 
tas reįk$|ų galą “naujai daly
bai” ąyba jps sųsiauripimą, pi. 
ųŽ.^ię9W i?oWik°j jo nusistaty
mas prieš diktatorius nėra ne) 
toks ąš)yu$ nei fųks aįškMS 
kaip Roosevelto.

7ąįgi, vįsi pąžąngųs ameri
kiečiai, sopialistai, liberalai ir 
|()ąpbininkąį> kuriems syarbų 
jų gerpyė, yrą raginami repUi 
fj,OQ$ęvęl|ą. Akyyaiz.doj krililr 
kų įvykių, kurijos pasaulis 
dabar pęrgyveųa, Ąpierikp«? 
.(į.empkrptijps ir darbo žmoųip 
gerove) blI^RP, kad piDosęyę)- 
tas butų vėl išrinktas.

Organizuoja Komitetą 
Roo^epeĮtuį,

Vakąr vakare Fecjeraęįją su
šaukė visų pažangių piųpag^s 
organizacijų susirinkimą, ku
riame suorganizavo laikiną 
komitetą Roosevelto kanipani- 
jai remti.

Organizacijos, kurie pagei
dauja prie šio darbo prisidėti, 
gali kreiptis į Federacijos 
.cęntrą, ądręsų 3500 W. North 
Ąyęnųe. Pįiųpįpinkas yra 
Spepęęę Hipię/h te)^opa$ ĄĮ- 
bany 0230. —

yisos Ątvyko Laivu “Arner- 
icąn Legion"

J0£WIIC, Grace, 2314 Wes£ 
Medill a-venue, gimė rugpiucio 
28, tėvai: William ir Sophie.

• Vakar buvo suimti trys 
jauni chieagiečiai kaiiiąntineji- 
mui apie apiplėšimą Chicago 
Tribūne dienraščio troko, ku
riame dierirhštis prarado $9?179 
pinigais. > Suimtieji yra Ro$s 
Abbmanti, 539 Blackhawk; 
Frank Fata? 3544 5th ąvenuę.j

Suėmė Ųž *Tarda
vimą” Darbu

Austi n nuovadų j yęa Įtąlįną- 
mas 29 metų chicagietis, Ro- 
bert Beyer, nuo 1914 Farrą^ut 
street. Kiek laiko atgal ji$ išsi- 
kolektavo $65 iš Paul Turcsany, 
47W W. Superior, žadėdamas 
jam parūpinti darbą, bet kartą 
gavęs pinigus jis kur tai dingo.

! Garsinkites “Nonose”

• J • COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

MALKOS
?rislalau prakurgniųiui labai 
ggrų įųalkų, didelį lodą už $8 
—vcrįas 3 kartus daugiau.
UŽSISAKYKITE ŠIANDIEN, 

yėljaps negausite.
faipgi pristatau geriausios rų- 

šies anglis.

BILL’S MOTOR 
SERVICE

714 West 18th St.
Tel. MONROĘ 0495.

Po 6 vai. vakaro šaukite:
Tel. VIRGINIA 0839.

HELP VVANTED—FEMALE

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

Kasdien Chicagon atvažiuo
ja vis didesnis skąičius pobū
vių, kurie neseniai pasiekė A- 
merikos krantus laivu “Ame- 
ican Legion”. t

Šiomis dienomis namo grįžo 
chicagietė p. Sally Aleiksiunai- 
tė, taipgi dvi jaunos, Amerikoj 
gimę, Lietuvoj augę sesutės, 
Salomėja ir Genovaitė Ruiby
tės.

Studijauo Koiiservųlorijo j
P-lė Ateksi unai tė išvyko 

Lietuvon 1938 metais, su “Pir- 
myp” choru, ir ten pasiliko 
studijuoti Kauno Konservato
rijoj. Ji ten ėmė balso pamo
kas, Lietuva jai labai patiko, 
bet politinei situacijai pasikei
tus, ir ji, kaip beveik visi 
Lietuvoj buvę amerikiečiai, 
nutarė grįžti Dėdės Sama že- 
;pėn.

■rėš, sako p-lp Aleksiunaitė, ji 
ir vėl norėtų ten grįžti, bet 
lup tarpu jaučiasi laiminga 
pasiekusi Chicago ir tėvus.

Pp. Aleksiunai gyvena Chi
cago Lawn apylinkėj, netoli 
63-cios ir Kedzie avenue.

Dpi Gražios Sesutės.
Abi p-lės Ruibytės atvyko 

pąs savo seserį p. Ąntoinette 
Jokantienę, 3934 South Rock- 
jvell stroot, su kuria jos lankė
si ^Naujienų” redakcijoj. Jps 
buvo išvežtos Lietuvon kai dar 
buvo mažytės mergaitės, tąd 
Amerikos visai neatsimena. 
Dabar jog smalsiai dairosi, 
naujai šusipažindamos su sa- 
yo tikrąja gimtine, kurioje 
joms Vėl teks gyvent). Abiejų 
tėvai f orėjo pasilikti Lietuvoj. 
Abi Drle$ Buibytės yra gimę 
NVest Piillmane, 
gyveno Dramblių 
prie Kražių.

Kartu su jon)is
tienė redakcijoj atsilankė jų 
^šoferis” p. Viktoras Galims- 
kis, nuo 4410 South California 
avenue. Netolimoj ateityj p. 
Jokantienė jaunoms viešnioms 
žada surengti gražiau sutiktu
ves joms supažindinti su Chi- 
cagos lietuviais.

o Lietuvoj 
vienkiemyj,

ir p. Jokan-

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.

REIKIA JAUNOS MERGAITĖS 
abelnam namų darbui. Būti ąp .eiti. 
LAFayette 7277.

, , JT ' -
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
PARDAVIMUI MŪRINIS NA

MAS su 13 pragyvenimų, 2 storais. 
Vįskąs išrepduota. Matykite savi
ninką. 5516 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ medi
nis namas 2 po .4 kambarius, par
duosiu pigiai. Savininkas, 1728 So. 
Kuble Street.

MARQUETTE park bargenai 
ANT 72-tros, NETOLI WESTĘRN 

AVĖ., 5 kambarių Cottage. Visi 
Įtaisymai. Kaįna, $3500.

4 KAMBARIŲ, kainę, $280,0.
DAUGELIS Kitų bargenų. Ga

lima pirkti pigiai, lengvais išmo
kėjimais, Taipgi turime visokių 
mainų.

C. P. SUROMSKIS
6921 §o. Westerp Avenųe

Tel. REPublic 3713.

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

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. 
Jiąlsted St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS. Didelis biznis, didelis bar- 
genasl $9999.99. Gal mainysiu ant 
iaverno. 5519 So. Halstęd St.

NAMAS PARDAVIMUI, 2 šei
mynų 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 ir 47-tos transportącijų. 
Agentai neatsišaukite, šaukite tele- 
fonu, HYDe Park 921$.

’ BŲblNESŠ SERVICE

WĘSTERN ĘĘQDINQ ,QUILT§
Pūkų patalą! su jūsų plunksno

mis. Patarnavimas viena diena. Mes 
išvežame ir jatvežame. Siuvam ir 
kaldras. Tel. PRQspect 1931. 
So. Western Avenue.

WHOLESALE FURNITU&E * 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimų)

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

v_estuy.es


NAUJIENOS, Chicago, III.

ILLINOIS VALSTIJA JAV PASIRENGUSI
VYRU REGISTRAVIMUI KARIUOMENEI

Pirmam Terminui Pašauks 24,000
klausomybės toks įstatymas 
priimamas pirmu kartu taikos 
laiku.

• Gal dar šių savaitę kongresas 
galutinai priims privalomo ka
reiviavimo įstatymų, kurį svar
sto jau trečias mėnuo. Abu kon
greso butai įstatymo projektus gvildė NUSIIIUO 
priėmė, bet dar turi išlyginti*^ * 
vieno ir kito projekto skirtu
mus ir uždėti galutinų aproba- 
tų. Tai padarius kongresas pa
siųs įstatymų prezidento Roose- 
velto parašui.

Išnykus visoms abejonėms, 
kad įstatymas gali nepraeiti, 
Illinois valstijos valdžia jau 
pradėjo rengtis registruoti vy
rus tai privalomai karo tarny
bai. ( alimas daiktas, kad bus 
registruojami visi vyrai nuo 21 
iki 45 metų amžiaus, bet tai 
dar nereikš, kad visi tų amžių 
vyrai bus šaukiami kariuome
nėn.

Kų Šauks Ir Kų Ne.
Pirmam terminui iš Illinois 

valstijos armija pašauks apie 
2l,G0J vyrų, iš 21 iki 30 metų

dyti Parke
Jackson Parko golfo lauke 

vakar rytų buvo atrasta be są
monės gulinti 30 metų mergina, 
Genevieve Chamberlin, nuo 
6450 Dante street. Pasirodė, 
kad ji buvo išgėrusi nuodų. No
rėjo nusižudyti, bet kodėl, ne
sako.

Ir Vėl Pasirodo, 
Kad Ne Visi ‘ Barge- 
nai” Yra Bargeaai

O šis “Bargenas” Buvo Visai 
Netikęs.

kravitz, 1652 Washburne ave- 
nue. pasitaikė didelis “barge-

N A. UJ1EN V-ACME Tftlnpholu
Frances Marie Burke iš 

Philadelphijos liko išrinkta 
“Miss America 1940”.

NAUJI 1941 •
' AUTOMOBILIAI

Naujas tipas Buick eilėje

Įvairių rųšių sedanai, kupai 
(coupe) ir roadsteriai yra au
tomobilių vartotojams gerai ži
nomi ir pažįstami automobilių 
tipai. Dabar susipažinkite su 
nauju tipu, kurį matysite nau-

Naujas tipas yra kombįnac’.- 
ja sen ai musų tarpe esančių

kupų. Jis vadinamas “Sedanet’ 
— sedanetu, ir užvaduoja dvie
jų durų sedanus ir sporto ko
pus Buick 40 ir 60 — Special 
ir Century — serijose.

Išlauk'ne šio tipo išvaizda 
skiriasi nuo 1940 pietų Buickų 
tuo, kad jis yra truputį plates
nis, ir jo forma yra dar švel
nesnė ir moderniškesnė už pra
eitų metų modelius. Nors se-

kalinė dalis, km i ant kupų at
rodydavo kaip platforma, nė.a 
taip žymiai atskiriama > nuo 
pr y šakines dalies. Visa sėdanč
io viršūnė, nuo pryšakinių lan-

Kaip jau buvo rašyta “Nau
jienose”, šaukimas kariuome
nėn bus atliekamas slaptos lo
terijos budu. Vyrus sureg stra* 
vus, jie bus suklasifikuoti į į- 
vairias grupes. Pav.: tie, kurie 
“geriausiai tinka”, kurie “tin
ka” ir kurie “netinka”. Tos gru
pės toliau bus padalintos dar 
į kelias kategorijas: kurie ne
turi šeimyninių atsakomybių, 
kurie yra vedę bet neturi vai
kų; kurie turi vaikų, ir kurie 
yra nevedę, bet turi šeimynines 
atsakomybes, pavyzdžiui savo 
darbu užlaiko tėvus ar kitus ar
timus žmones.

Vyrai taipgi bus klasifikuoja
mi pagal darbus: tie kurie dir
ba karo pramonėse ar kitose 
krašto apsaugai svarbiose pra
monėse, ir tie, kurių atėmimas 
nuo darbo krašto apsaugai ne
sudarys didesnio skirtumo.

Kaip Vykins Loterija.
Taip suklasifikavus vyrus, 

pirmam šaukimui bus išrinkti 
kandidatai, kurie be didelių 
kliūčių sau ii’ kitiems gali tuo
jau pradėti tarnybų.

Kiekvienam tokiam kandida
tui bus duotas numeris. Tie nu
meriai ir bus traukiami slaptoj

nas .
Nuo nepažįstamų žmonių ji 

nusipirko “$5,000 vertės dei
mantų” tik už $900! Tik pama
nykit, ji džiaugėsi draugams, 
gavo tokį turtų už pusdykį!

Kai draugai “bargeno” ver
tingumu paabejojo, lengvatikc 
P. Kravitz nuėjo į deimantų 
krautuvę persitikrinti, ir sura
do, kad jos “deimantai” yra 
stikliniai ir neverti daugiau 
kaip 50 centų.

Pagrobė, Sumušė 
Ir Apipiaustė 
Merginą —

yra švelni, graži lanka.
Seda riete patogiai gali sųsi- 

.ėsti šeši žmo.iės. Užpakal nė

Radio Aktoriai
Žada Streikuoti

Po to apsižiūrėjo kad pagrobė 
ne tą, kurią norėjo.

Užvakar vakare 18 metų Do- 
rothy Schaar, 9604 South West- 
ern avenue išėjo įmesti laišką 
į pašto dėžutę. Netoli namų, 
prie šaligatvio stovėjo automo
bilis. Jame buvo du jaunuoliai. 
Iššokę iš mašinos jie merginą 
įtraukė vidun, po to nuvažia
vo. Važiuodami jų skaudžiai 
mušė ir apipjaustė jai rankų 
riešus ir kaklą aštriu
kuriuo vienas buvo Apsiginkla
vęs.

Tik vėliau piktadariai apsi
žiūrėjo, kad jie pagrobė “ne tą 
merginą, kurių norėjo”. Tada 
nusigandę jaunuoliai jai kirto 
per galvų geležine štanga ir ji 
apalpo. 'Jų paliko tuščiame lote 
prie 96-tos ir Artesiąn. Atgavu
si sąmonę mergina parėjo na
mo. Policija ieško užpuolikų.

čiau už pryšakinę, tad pasa- 
žieriai užpakalyje gali getai 
matyti kelią pryšakyje. Nežiū
rint to, sedane to užpakalyje 
yra 2 1/16 colių daugiau vie
los galvoms, ir 7 3/16 colių 
daugiau vietos keliams negu 
buvo pereitų melų sporto ka
puose.

Užpakalyje yra didelis baga
žui kompartamentas, 4% pėdų

peiliu,

(Sekančiame straipsnyje pa
kalbėsime abelnį apie 1941 
metų Plymouthus).

skaičius butų proporcionaliai 
padalintas tarp visų valstijoj 
dalių, traukimas bus vykinamas 
registracijos distriktais ir kiek
vienam distriktui bus paskirta 
tam tikra kvota. Kitaip darant, 
loterijoj gali būti ištrauktas di
delis skaičius vyrų iš vienos 
apylinkės, o labai mažas skai
čius arba nei vienas vyras kitoj 
apylinkėj. Traukimų darant dis- 
tr.ktais tas pavojus bus praša
lintas.

Radio aktorių unija Chicagoj, 
Federation of Radio Artists, 
skelbia, kad išeis į streikų, jei
gu radio tinklai nepakels algų 
aktoriams, kurie vaidina įvai
riuose dramatiniuose vaizde
liuose ir škicuose. Jie, sako, 
gauna neblogų atlyginimų už 
patį vaidinimo laikų, bet už re
peticijas beveik nieko negauna, 
o repeticijoms aktoriai kaip tik 
praleidžia daugiausia laiko.

Unija kai kurioms aktorių 
rųšims reikalauja 40% algų pa
kėlimo. Streikas, jei paskelbtas, 
paliestų NBC ir Columbia tink
lus.

Du Lietuviai Nupir
ko Cheminę Firmą

Šįvakar Rooseveltas 
Kalba Per Radio

Du Chicagos lietuviai, Stan
ley Subaitis ir P. Brazdžiūnas, 
šiomis dienomis išpirko chemi
nę firmą, Grybo Chemical Com- 
pany. Ją perorganizuos ir biz
nį bandys išplėsti. Bendrovė 

pre-

Mirė Did. Karo
I ■

Veteranas Adomas
Kareliunas

Trečiadien., rugsėjo 11, 1940

Rengia

NAUJIENO
Ilgai Gulėjo Hines Ligoninėje

Ryloj rytą šv. Kazimiero ka
pinėse bus palaidotas Adomas 
Kareliunas, Didžiojo Karo vete
ranas, kuris užvakar mirė 
Hines veteranų ligoninėje.

Velion’s buvo ąpie 50 metų 
amžiaus ir per ijgą laiką gy
veno Town of Lake apylinkė
je. Jis buvo nevedęs, ir nepa
liko artimų giminių.

Kūnas yra pašarvotas J. F. 
Eudeikio koplyčioj, 4605 South 
Hermitage avenue.

Velionis sirgo ilgą laiką.

KAIP GREITAI LEKIANTIS AUTOMOBILIS 
SUSIKULIA SU KITU

Liberty Grove Darže Willow Springs
Illinois

Spalio-Oct. 6 d., 1940 m
=3'

Reg'istruos Balsavimo Stotyse.
Bent Illinois valstijoj — ne

žinia kaip bus daroma kitur, — 
vyrų registravimas ir tuibnt 
numerių traukimas bus vykina
ma tose vietose, kur paprastai 
būna balsavimų stotys.

Registracijos kortelėse reikės 
paduoti įvairias informacjas 
apie gimimo vietų ir datų, apie 
mokslų, amatų ar profesijų, ir 
jeigu registruojamas yra prie
šingas karo tarnybai ir nenori 
tarnauti, — tai kuomi tai pa
teisina. Tokie vyrai, kurie įro
dys, kad jų tikyba arba sąžinė 
jiems neleidžia eiti kariuome
nėn, nuo tarnybos bus paliuo- 
suoti. Bet jų argumentai turės 
būti “nesumušami”. Registruo
jamas, kuris nenori eiti kariuo
menėn, negalės paduoti bet ko
kių priežastį ir tikėtis, kad jį 
nuo tos pareigos paliuosuos.

Privalomo kareiviavimo įsta
tymas Amerikos istorijoj • yra 
nepaprastai svarbi permaina. 
Per 165 metus šio krašto nepri-

NBC ir CBS radio stotys Chi- gamina įvairius cheminius 
cagoj (WCFL, WENR ir Paratus. 
WBBM) šįvakar transliuos kai- . “
bų, kurių prezidentas RooseveL Apiplėšė Vieną 
tas sakys Teamsters and ^hauf- A Ksirf
feurs unijos suvažiavime, ““Vįį U 1711 
Washingtone Konstitucijos sa- Savaitėj 
Įėję. Transliac ja įvyks tarp  
9:30 ir 10 v.v., Chicagos laiku. Apie savaitę atgal nežinomas 

---- piktadaris apiplėšė Arnold Klar-
Ar Jūsų Automobilis raa"’ avalin“ 2ra"tuvesr savi; T-h — * ninku, adr. 6763 Stony Island
iCrCjęS Per | avenue.
Inspekciją

štai Kur Inspekcijos Stotys.
Jeigu jūsų automobilis nėra 

perėjęs per inspekcijų ir neturi 
inspekcijos ženklelio, tai galite 
susilaukti tikieto nuo policijos. e _ 
Automobilių inspekcijai yra ati- Atpigo Mėsa 
darytos kelios stotys, kur ne
mokamai peržiūri automobilį ir 
reikalingų ženklelį suteikia, jei 
jis tvarkoj. Tos stotys veikia 
nuo 8 vai. ryto iki 6-tos vaka
re. Jos randasi adresais:

Pcrtage Parke, Long ir Ber- 
teau avenue;

2019 Fullerton avenue;
Outer Drive, tarp Wilson ir 

, Lavvrence, taipgi
6934 Cottage Grove avenue.

Vakar tas pats vagilis vėl at
ėjo į Klarmano krautuvę, pasi
skundė, kad nėra valgęs per dvi 
paras, pasiėmė $20 pinigais, 10 
porų kojinių ir netrukdomas 
pabėgo. Klarmanų supančiojo.

Kiaušiniai
Vakar Chicagos urmo rinkoj 

keliais centais atpigo įvairios 
rųšies mėsa, kiaušiniai ir svie
stas. Prie nukritimo daugiau
siai prisidėjo pareikalavimo su
mažėjimas. Be to, kaip tik šio
mis dienomis urmo rinka gavo 
iš ūkių daugiau tų produktų ne
gu paprastai.

Už Septynis Centus 
Atsidūrė Kalėjime

Kišeniuj Turėjo $1,423.
Įlipęs į Western avenue gat- 

vekarį Brighton Parke 34 metų 
Jack Scrant, 919 N. Leavitt, pa
rodė nosį konduktoriui ir sako, 
“Fėro nemokėsiu”. Kondukto
rius atsakė, “Jeigu nemokėsi, 
neleisiu važiuoti”. Scrant atsa
kė, “Tai bandyk mane išmesti”.

Konduktorius pabandė, bet 
Scrant smarkiai pasipriešino ir 
kilo sumišimas, kuriam likvi
duoti buvo pašaukta Brighton 
Parko porcija. >

Scranto rūbuose policistai ra
do $1,423 stambiomis bankno- 
tomis.

Žuvo Civilio Karo 
Veteranas

Prie Marion, ,Wisconsin auto
mobilio nelaimėje buvo užmuš
tas 93 metų Seymour A. Wol- 
cott, paskutinis civilio karo ve
teranas, gyvenęs Batavijoj, Ll 
Nelaimėje taipgi žuvo velionio 
62 metų sūnūs Richard.

MATYSITE

Automobilį Važiuojantį per Degantį Narna
Drąsuoli, Kuris Su Automobiliu 

Apsiverčia Net Kelis Kartus
Kaip Drąsuolis Vairuotojas Su Mašina 

Nuverčia Degančia Sieną
Kaip Automobilis Lekia Per Orą

Kaip Du Automobiliai Susikulia Ore ir
Daug Kitą Niekad Nematytų Vaizdų!

ĮŽANGA TIKTAI KVOTERIS—25 CENTAI




