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ANGLAI BOMBARDAVO NACIU SOSTINĘ
Sugriautas vokiečių parlamentas ir 

keli valdžios namai
Churchill pasakytoj kalboj 

perspėjo visus britų imperijos 
gyventojus, kad nacių invazija 
yra paruosta. Bet kurią dieną 
Hitleris gali bandyti siųsti šim* 
tus paruoštų baržų, kurios yra 
sutrauktos Francuzijos pakraš
čiuose. Churchill pareiškė, kad 
anglai drąsiai sutiko šimtus vo
kiškų lėktuvų, dar geriau jie 
yra pasiruošę sutikti vokiečių 
invaziją.

Anglų lėktuvai be sustojimo 
bombarduoja francuzų pakraš
čių uostus ir skandina atvelka- 
mas baržas.

Bet anglai neužmiršo ir na
cių sostinės. Anglų lakūnai va
kar bombardavo Berlyną gana 
dideliu eskadrilių kiekiu. Patys 
vokiečiai pripažįsta, kad niekad 
Berlynas nebuvo taip smarkiai

griauta stotis ir išvartyti bė
giai. Stotyj nukentėjo traukinio 
laukusieji kareiviai.

Viena bomba krito kelių pė
dų atstumoj nuo Propagandos 
Ministerijos, kurią valdo Goe- 
bels. Išdaužyti visi šios minis
terijos langai. Kitos bombos 
krito netoli užsienio valstybių 
pasiuntinybių. Amerikos pasiun
tinybės langai taip pat išneš
ti.

Patys vokiečiai stebisi anglų 
lakūnų drąsumu. Pasirinkę tai
kinį lakūnai nerdavo visai že
mai, nekreipdami jokio dėme
sio j priešlėktuvinę ugnį ir iš
mesdavo labai stiprias bombas. 
Unter den Linden alėjoj beveik 
neliko namų su langais. Bom
bos tokios stiprios, kad viską 
išnešiojo.

NAUJIENŲ-ACME TpIhpIioio

Nacių numesta bomba Londone sugriauna trobesį ir šipuliais paverčia au-

Mirė profesorius Čepinskis
Po ilgos ligos rugpiucio 22 dieną Lietuvoje mirė pro

fesorius Vincas Čepinskis. Profesorius Čepinskis buvo 
vienas pirmųjų Lietuvos Universiteto steigėjų; buvo gam
tos-matematikos fakulteto, fizinės chemijos katedros pro
fesorium; parašė daug mokslinių veikalų ir straipsnių; 
ilgus metus buvo Lietuvos universiteto rektorium ir pas
kutiniuoju metu buyo išrinktas Lietuvos Universiteto 
garbės profesorium.

Okupantai sovietina Lietuvą
Maskvos paskirta valdžia jau pradėjo steigti “sov- 

chozus”. Pirmieji sovehozai steigiami Raseinių apskrityj. 
Pirmon eilėn sovehozinami šie dvarai: Kelmės, Paverpe- 
nio, Dirvininkų, Akmenės, Nautvarių, Adutiškiu, Karu- 
tiškių, Zuikiakalnio, šlapgirių ir kiti.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

bombarduotas, kaip praeitą nak- 
tj.

Bombos buvo išmestos ne 
vien tiktai didesniuose pakraš
čių fabrikuose, bet pačiame 
miesto centre. Kelios bombos 
pataikė į vokiečių parlamentą. 
Parlamento stogai sugriuvo ir 
ugniagesiai ilgai gesino sukeltą 
gaisrą.

Kitos bombos pataikė į di
džiulę geležinkelio stotį. Teko 
sustabdyti judėjimas, nes iš-

Miesto pakraščiuose nuosto
liai padaryti dar didesni, bet 
vokiečiai apie tai neskelbia. Vo
kiečiai užtvėrė bombarduotus 
kvartalus ir pašaliniams pilie
čiams neleidžia priartėti.

Berlyno gyventojai niekad 
nesitikėjo, kad Berlynas bus 
taip smarkiai sugriautas. . Jie 
manė; kad vokiečių lakūnai juos 
apgins, kaip prižadėjo Hitleris 
ir Goeringas. Gyventojai nacių 
vadų žodžiais nepasitiki ir krau
stosi iš miesto.

Draugai nepasitiki
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 11 d. — Nežiūrint į visus 
Maskvos politikierių tvirtini
mus, Hitleris nepasitiki Stali
nu. Jis bijo, kad Maskva nepa
sinaudotų vokiečių karu su bri
tais ir neužgriebtų dar kelių 
provincijų Balkanuose. Vokie
čiai laiko apie milijoną karei
vių pr.’e rusų sienos. Vokiečiai 
užėmė visas Rumunijos strate
gines pozicijas, kad rusai ne
galėtų įkišti nosies.

Londonas bus sunai
kintas

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 11 d. — Gerai informuoti 
nacių vyriausybės, sluoksniai 
skelbia, kad tūkstančiai orlai
vių kasdien išmes j Londoną, 
šimtus tūkstančių svarų bom
bų kol bus palaužtas britų už
sispyrimas. 2,500 vokiečių lėk
tuvų keturis kartus į dieną per- 
skris kanalą, numes paimtas 
bombas ir vėl sugrįš. Vokiečiai 
sutraukė visus savo orlaivius i 
Francuzijos pakraščius ir ne
trukus pradės galutiną Angli
jos griovimą. Puolimas bus 
daug smarkesnis už visus ligi 
šiam metui darytus puolimus. 
Vokiečiai yra tikri, kad anglai 
nesugebės atsilaikyti.

Vokiečiams siur- 
pryzas

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

G edra ir vėsus.
Saulė teka 6:25 v. r., leid

žiasi 7:07 v. v;

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 11 d. — Visa vokiečių 
spauda smarkiai komentuoja 
anglų išmestus gaisrinius lapus. 
Vokiečiai nesitikėjo, kad anglai 
sugebės surasti tokią gerą prie
monę. Vokiečių karo specialis
tai tyrinėja numestų lapų są
statą, bet ligi šiam metui dar 
neišaiškino. Vienas orlaivis ga
li paimti 250,000 tokių lapų ir 
apsėti visą Vokietiją. Lapai su
kelia gaisrą kai tiktai jie iš
džiūsta. Drėgni nedega. Vokie
tijoj sukelta daug gaisrų ir vo
kiečiai sako, kad Juos sukėlė 
išmesti lapai. Lapas gali pra
gulėti 10 metų ir tiktai vėliau 
užsidegti. Vokiečiai susirūpinę 
nauju anglų g’nklu.

Nauja kovos prie
monė

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
11 d. — Anglų karo sluoksniai 
neneigia, kad jie pavartojo nau
ją kovos priemonę kovai su 
priešu. Karo virš ninkas atsisa
kė duoti smulkmenų apie nau
ją ginklą, bet pasakė, kad -jis 
vartojamas karo sandėliams 
sprogdinti ir uostams degti. Tai 
yra paprasti lapai, kurie su
trenkti arba išdžiuvę sukelia 
gaisrą. Anglai taip pat juos 
mano vartoti miškuose pasislė
pusiems vokiečiams surasti. Mi
škan numetus didesnį jų kie
kį, ten pasislėpusieji kareiviai 
bus priversti apleisti mišką. 
Orlaiviai tada galės juos bom
barduoti. Minėti lapai neturi 

I nuodų.

Pavyzdingas meras 
sušaudytas

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
11 d. — Gauta tikrų žinių, kad 
buvęs Varšavos meras Stefan 
Starzynski rugsėjo pirmą dieną 
sušaudytas nacių * koncentraci
jos stovykloje Dachau mieste
lyj. Kai bajoriškų lenkų pulki
ninkų valdžia pabėgo ir Var
šuvos likimas buvo paliktas jos 
gyventojų nuožiūrai, Starzyn
ski, tuometinis Varšavos me
ras, sugebėjo organizuoti Var
šuvos apsigynimą ir sulaikė na
cius. Starzynski kartu su vi
sais sostinės darbininkais ir so
stinę pasiekusiais kareiviais, vo
kiečius visiškai sustabdė. Visas 
pasaulis buvo nustebęs jo drą
sa ir visi jį skaitė vieninteliu 
lenkų didvyrium vokiečių kare. 
Vokiečiai jį sušaudė metinių 
karo sukaktuvių proga ir ap
kaltino pinigų išaikvojimu mie
sto savivaldybėje.

Bombarduoja žydus
KAIRAS, Egyptas, rūgs. 11 

d. — Užmuštųjų .skaičius žydų 
mieste Telaviv yra daug dides
nis, negu vakar buvo pranešta. 
Italų orlaiviai bombardavo patį 
miesto centrą ir tirščiausiai ap
gyventus miesto kvartalus. Už
mušta daugiau negu 150 asme
nų. Jų tarpe yra keli araba1’, 
kurie gyveno kartu su žydais. 
Italai numetė atsišaukimus, ku
riuose kvietė gyventojus grei
čiau sukilti prieš anglus. Atsi
šaukimai rašyti arabų kalba. 
Telavive gyveno daugelis žydų, 
kurie pabėgo iš fašistinės Eu
ropos.

Japonams riestai

Pasiruošę sutikti
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

11 d. — Churchill per radiją 
pasakė kalbą, kurioje priminė 
anglams būti pasiruošusiems. 
Churchill titrįs žinių, kad Hit
leris turi viską paruošęs inva
zijai. Tam tikslui jis mano pa
naudoti francuzų ir norvegų 
uostus. D tižiausios. nacių jėgos 
yra sutrauktos Francuzijoj. 
Norvegijoj žymiai mažiau. An
glai turėjo pakankamai laiko 
visiems savo pakraščiams su
stiprinti ir yra pasiruošę at
mušti didžiausias invazorių , jė
gas. Karo laivynas yra pakan
kamai stiprus ir pakraščiai tin
kamai sutvirtinti.

CHUNGKING, Kinija, rūgs. 
11 d. — Kinų karo vyriausy
bės sluoksniai šiandien praneša, 
kad jų kariams pavyko apsup
ti 2,000 japonų kariuomenės, 
kuri prasiveržė į Kwangsi pro- 
vineją netoli Indokinijos sie
nos. Nuo šeštadienio minėti ja
ponai neturi galimybės gauti 
maisto ir ginklų. Kiniečiai ti
kisi juos visus pa’mti nelais

vėn.

Nekenčia italų
KAIRAS, Egyptas, rūgs. 11 

d. — Iš Syrijos grįžę pirkliai 
tvirtina, kad gyventojų minios 
smarkiai sumušė italų komisi
ją, kuri atvyko Syrijon. Sulig 
Petain vyriausybės paliaubomis 
padarytomis su italais, Syrija 
turėjo patekti italams. Ten nu
vyko italų karo komisija fran
cuzų kariuomenei nuginkluoti. 
Gyventojai labai smarkiai sumu
šė komisijos narius gatvėse. 
Visoj Syrijoj paskelbtas gen. 
Larminat atsišaukimas, kuria
me jis 'kviečia Syriją prisidėti 
prie de Gaulle komiteto. Tai 
vienintelė galimybė išsigelbėti 
nuo italų.

Nesumušęs avia
cijos — prakiš

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
11 d. — Ministeris pirmininkas 
pareiškė, kad Hitleris padarys 
labai rizikingą žygį, jeigu' jis 
bandys pradėti invaziją, nesu
mušęs anglų aviacijos. Ligi šiam 
metui jam tai nepasisekė. Hit
leris pasiuntė Anglijon labai 
dideles jėgas, pasiuntė naujus 
orlaivius ir geriausius savo la
kūnus, bet jie nepajėgė išnai
kinti anglų lakūnų. Anglų or
laiviai vokiečiams padarė labai 
didelius nuostolius. Anglų avia
cija griauna vokiėČių pramonės 
centrus. Anglų aviacija duos 
didelius smugihs artėjančiai ar
madai.

Diktatoriai bendra
darbiauja

ROMA, Italija, rūgs. 11 d. 
— Pranešama, kad vyksta de
rybos tarp Rusijos, Italijos ir 
Japonijos atstovų. Derybose ap- 
tarįanta visa eilė klausimų, lie.-; 
čiančių šias tris valstybes. Pir- 
mon eilėn aptariami prekybos 
galimumai tarp Japonijos ir Ita
lijos per Rusiją. Rusija pada
rė labai dideles lengvatas šiai 
prekybai. Netrukus derybos 
bus baigtos ir paskelbti rezul
tatai.

Antonescu pat- 
valdžiauja

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 11 d. — Gen. Antonescu, 
gavęs diktatoriaus teises iš bu
vusio karaliaus, pat’valdžiauia 
Rumunijoj, tarytum savo kara
lystėj. Jis ne v‘en dali genero
lų paleido atsargon, bet atšau
kė visą eilę užsienio pasiunti
nių. Atšaukė rumunų pasiunti
nius iš Francuzijos, Vatikano, 
Washinglono, Turkijos ir kitų 
vietų. D.ktatorišku dekretu pa
naikino pasiuntinybes Brazili
joj, Suomijoj, Irane, Meksikoj 
ir kitose vietose, žydų kilmės 
advokatams ' uždraudė verstis 
teisininko praktika. Iš geležin
kelių < pašal no 258 tarnautoj us- 
žyduš.

Karaliaus rūmai 
apgriauti

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
11 d. — Vokiečių numesta bom
ba pataikė į Buckingham rū
mus, kuriuose gyvena anglų 
karalius. Bomba buvo numesta 
sekmadienio naktį ir sprogo 
t’ktai antradienį. Ji buvo už
taisyta vėlesniam sprogimui. 
Bomba sunaikino šiaurinį rū
mų dalį, kur karalienė su sve
čiais praleisdavo laiką. Kara
liaus sprogimo metu rūmuose 
nebuvo. Iš viso bomba sprogo 
labai laimingu momentu, kai 
rūmuose buvo labai mažai žmo
nių. Sprogusi bomba nieko ne
sužeidė, nei neužmušė, žurna
listams leis fa apžiūrėti padary
ti nuostoliai.

— Anglų karo laivynas bombardavo visus vokiečių uostus 
iš kur naciai gali pradėti invaziją. Vokiečiai labai nustebę an
glų žygiu, nes jo nelaukė. Anglų aviacija padėjo karo laivams.

— Vakar anglai numušė 90 vokiečių orlaivių.
— Vokiečių kanuolės ir neriamieji laivai smarkiai bombar

davo Doverio pakraščius. Nori paruošti dirvą invazijai.
— Visą dieną anglų orlaiviai bombardavo belgų, olandų, 

francuzų, norvegų ir vokiečių uostus, kur yra sutraukta daug 
vokiečių kariuomenės.

— Tarp jugoslavų kariuomenės ir albaniečių įvyko susirė
mimų. Užmušti 6 Jugoslavijos kareiviai.

— Pirma vokiečių partija jau apleido Besarabiją. Jie va
žiuoja į Lenkiją, kur Hitleris jiems duos užkariautas žemes.

Buvęs rumunų karalius įTef-vaŽiavo Francuziją ir įvažia
vo į Ispaniją. Jis važiuoja į Portugaliją.

Lupa pinigus

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 11 d. — Policijai pavyko 
išaiškinti kok u budu naciai lu
pa pinigus iš ramių paliečių. 
Argentinon atvažiavęs vienas 
aukštas nacių valdininkas atsi
vežė sąrašą Danijoj, Norvegi
joj, Olandijoj ir ' kitose kraš
tuose pasilikusių giminiečių. 
Nacių agentas aplanko Argen
tinoj gyvenantį šeimynos narį, 
papasakoja apie okupuotam? 
krašte susidariusią padėtį ir 
reikalauja mokėti. Jeigu Argen
tinoj gyvenąs danas arba nor
vegas atsisako duoti duoklę, tai 
grasina represalijomis prieš jo 
šeimyną. Naciai milijonus šito
kiu budu surinko. Dabar jiems 
pakirto kelią.

Artėja pavojingos 
dienos

A ------------------ ---------- .

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
11 d. — Churchill perspėjo an
glus, kad artėja labai sunkios 
kovos. Anglams teko kovoti su 
ispanų armada, su Napoleono 
blokada, bet artėjfinti kova tu
rės daug didesnes pasekmes ne
gu buvusios. Pasakė, kad Hit
leris nepažįsta anglų psicologi- 
jos ir nesupranta jų sielos. Pa
degdamas Londoną, Hitleris už
degė anglų širdyse ugnį, kuri 
neužges kol nebus v’.siŠkai iš
naikinta nacių tyranija visoje 
Europoje, kol nebus atstatyta 
taika visame pasaulyje.

Paskyrė regentą

Prancūzai ne
priglaus

VICHY, Francuzija, nigs. 11 
d. — Pranešama, kad francu
zų tradieja priglausti visus 
diktatoriškų valdžių persekioja
mas piliečius jau nutraukta. 
Petain Francuzija negalės įsi
leisti nei vieno persekiojamo 
užsieniškio. šiand’en vyriausy
bė išleido šiuo reikalu visą ei
lę dekretų, kurie įsako prefek
tams atimti laisvę atbėgusiems 
emigrantams. Petąin . vyriausy
bė sako, kad ji tai daro vok’e- 
čių spiriama. Jeigu Petain vy
riausybė nepaklausys vokiečių, 
tai ji gali dar daugiau nuken
tėti. Dabar Francuzijoj yra 
350,000. įvairių tautų politin'ų 
emigrantų, kurių padėtis labai 
bloga. Daugumoj jie yra fašiz
mo priešai ir gresia pavojus 
būti atiduotiems fašistinėms 

i valdžioms.

OSLO, Norvegija, rūgs. 11 
d. — Okupacinės vokiečių val
džios spaudžiamas susirinko 
Norvegijos parlamentas ir pri
ėmė labai svarbų nutarimą pa
bėgusio karaliaus reikalu. Už- 
sienyj gyvendamas karalius ne
gali eiti jam pavestas valsty
bės pareigas, tai parlamentas 
išrinko Ingolf Christensen toms 
pareigoms.

Vokiečiai norėjo, kad parh- 
menta.s uždraustų karaliui Haa- 
kon grįžti j Norvegiją, bet par
lamentas nutarė šį reikalą svar
styti karui pasibaigus.

NUO RUGSĖJO
SEPTINTOS 

Si Naujienų Raštinė
bus atidaryta K&dien uno 
8 vai. ryto iki vai. vak.

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.
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ISPANU LAISVES KOVA
(Tęsinys)

Fašistų generolai puola.
Kai Durruti atvyko į Madri

du, $ostin£ jau buvo puoląpia 
dvi dienas. Madrido darbipfp^i- 
ja sujudo ir pasiryžo gintis Ji- 
gi paskutiniųjų. No pasąrąn — 
fašistui nepraeis, bųyo jos obąl- 
sis. Maurų pulkai jau įsiveržė 
į priemiesčius, bet jie buvo su
laikyti ir atgal sugrąžinti.. Pul
kininkas Yague prarado visas 
g riausias savo jėgas, bet sos
tinei! iš pietų neg/.ėjo įžengti. 
Milicininkai ųe šinitąis, het 
tūkstančiais krito, barikados ne 
dienomis, bet valandomis augo, 
ir įžengti priešas nepajėgė. Bet 
fašistai juk buvo sutraukę vi
sas savo geriausias jėgas. J/eų. 
kur nepajėgė prasilaužti Yague 
maurai, ėjo Varela dalys, ku
rios tankų lydimos puolė su lo
kiu pat pasiryžimu, kaip ir afri
kiečiai, bet ir šie buvo sulaikys 
ti. Visa tai kainavo šimtus au
kų. Miąclią žinojo, jog fašistai 
ruošia kitą ataką, bet jiems at
sispirti jau neturėjo žmonių. Jis 
jau buvo begalvojus apie Mad
rido atidavimą, nes nemanė, 
kad Durruti laiku suskubs at
vykti. Taip vadinamieji “raudo
nųjų liūtų“ (komunistiniai) ir 
“Pasionarijav batali jonai, pa
matę artėjantį priešą, pasitrau
kė ir pranešė Miąchai, kad prie 
Universiteto miestelio artėjan
čios tokios didelės jėgos, kad 
jie nei nemano jiems kelio pa
stoti, nes nepajėgs. Miacha ži
nojo, kad šie batąlijonai susi
dėjo iš įvairių įstaigų raštinin
kėlių ir mokyklų suolus trynu- 
sių ponaičių, lodei jų nei išba

rė, bet jis neturėjo ką pasiųsti 
ąpleistosna vietosna.

Durruti pas Miachą.

Paęiu kritingįow inopientu 
yyri.afisįąų įiąbąo atėjo Purru- 
& $ąvo pMčpjH W ir ^u- 
jeaųą lydimą^- ^npąinetgpt nė 
vienos minutes, Miacha nuio.dė 
Durruti pavojingiausią vietą, 
davė Universiteto Miestelio pla
nus ir liepė kiek galima grei
čiau ten vykti. Durruti savie
siems neleido nė atsilsėti, bet 
tuoj vedė į kovos lauką.

Fr.anlq>, negalėdamas į- 
ieti į Madridą iš pietų, pakeitė 
savo plaunu ir per radio pra
nešė, kad jis Madridą paimsiąs 
per Universiteto Miestelį. Ten 
jis ir sutraukė geriausias sąy.o 
jėgas. *

Užkirstas kelias sukilėliams.

1/turuu ivoiona uuoj sus.auii 
ou piicouis ir prašiuoju zulduii- 
aa<> auvu. jl>uialiLx vyrui ue v ie
nų /.luošino ųe/senge aiįįa/. Vic- 

ivur neį'uic^u mamų su- 
Kūmos vąmzjąis, eju mu 

uųiiuvų. įkainos valužių, raiiKi- 
iiių Duiiiuų ir sąu.tųyų ugnis uc- 
įiMdtuju įsnsus /z vaianuas.

c z. vut £>ųri uii vyrai visioKai 
Keną sukilėliams, o me- 

viiciiius laKUitetu i muilo, i\U- 
sukilėliui prieš uvvyKotaiii 

k^iuiiui nu VU JUU uzeiuę, pąnią- 
jun praėjo u,u\uvQ.U. rvOyu jJUVo 

įviCivyiciie iiunų 
Si/iuu.ae kUAisOS.vaiUzuai u 

avMmj rillKm.es granatos, Uteu 
A-mnųii .vyim raukineinis giu-- 
umiuuiao piuSisKyiie sau Keną į 

nuiiią ir UzAhiic pirmą u.uKq- 
vą.z i'uciaiilc name ėjo Kovos

Durruti kojonąi labai įirąn- 
giai kainavo Universiteto Mies
to kovos. Ypldi buvo sukeistas į 
koją ir p.ejkėjo veįLji ligoninėn, 
Manzanai b.uyo peršauta ranka, 
bet jis ir toliau $u Dprrųti pa
siliko. Kovos lauke žuvo apie 
trečdalis vyrą.

Spalių 15 dienos karo prane
šimas taip skambėjo: “Nežiū
rint į tai, kad priešas sutraukė 
kejjąs savo divizijas prie sęsti- 
nė8, nežiūrint į tąi, kad pirpi,o- 
&ę hpijose visur puųla maurų 
pulkai, nųisų Unijos nei kiek 
nepasikeitė.*’

Tą pačią dieną gen. Miacha 
įsakyme kariuomenei išgyrė 
Durruti koloną jr vLsįenis khVPr 
tojams pąsiujė kpy.o(ti su tokiu 
atsidėjimų, jias tąi yienintėąs 
kelias ląjmėjiinap.

Afadrjdae ąepąiinteS’
Praėjo spalių 15? ųei Fran

ko sostiniu įžengė, p,ei Molą ka
vą Saulės Vartaus# gėrė, nei 
Keipo de pano paradus Madri
de prijmmajo. kuujgų
Madridą! paaųktĮtąs altorius? 
išstovėjęs ųž lipęs to yjr/ savai
tės vaginia, yėl bųyo sugrą^iji- 
tas Seyilijop. Patys fašistą; 
matė, jog jįems brangiai atseis 
paimti Madridą, yjętoj tiesiogi
nių pųojiipų froųte, jie pradėjo 
pulti sostinę iš opo. Pradėję 
griauti Madridą. Pradžioj leido 
100 kjjo bombas, o kąi to 
pakako, pradėjo mėtyti 300 ir 
500 klg. pirmiausia mėtė darbi
ninkų kvartaluose, o yėjiąu ir 
pačiame miesto centrą pradėjo 
griautj viską- Npr.čjp palaužti 
madridiečių nuotaiką, 
sproginėjimais sukelti
bet nei tas jiems nepavyko.

baisiais 
paniką,

DR. K. NŲRKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
aliniu?. Akys egzarninupjąpios 
dykai. Kainoą akinių prieihamąs

BUDRIK
FURNITURE HOUSI

Krautuvė Sų Mėlynu Frontu
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 2151
■!■.!■.!»i■■ i. į. i i.njueiu

umiuvais ir uei Kiekvieno kuiu- 

Ląrio, uei Kiekvieno aukšto Kol *1 
.pliusus buvo yuuskai sjunąiiuin-, 
tas. ■

Franko generolai bejėgiai.
Reikią pasakyti; kad fašistai 

gynėsi ligi paskutiniųjų. Fran
ko atstatė Yague, vieną geriau
sių ią$i$tyškų gen.erųlų. Kitiems 
generolams g.rąsino sušaudymu, 
jeigu jie nepajėgsią paimti Ma- 
drido> jeigu jie pasitrauksią al
gą! jš ųžW-tų pozicijų. Visi 
Kyąnko generolai per radai tik
rino, jog sosf.mė jau jų ranko
se, užtat .dabar jų prestižas jiei- 
kUfąvo Madndą kutinai pą.mU-

dėjo puolimus, visur surado 
tokį pat pasipriešinimą, kaip ir 
ankstyvesnėmis dienoipis.

Repgįąmąs pąoliipas,
Durruti nesitenkino medici

nos fakulteto užėmimu. Jis pla
navo išvyti fašistus iFI^š uni
versiteto Klinikų^ Jąh^į rūpėjo 
priešą galiniai toliau nustumti, 
kad jokio pavojaus nebūtų. 
Spalių 17 d. jau buvo paruoš
tas yisas puolimo planas, Dur
ruti davinėjo paskutinius nuro
dymus, savo vyrams, davinėjo 
reikalingus pastiprinimus, nes 
jau ir buvo smarkiai išvargę. 
Reveik ištisą savaitę kovojo be 
pamainos.

Durruti mirė.

CHANE <O.M. COMPANY 
5332 Sy, Long Avenue 
Telefę^s POĮSTSMOIJTH 9022 

POCAHONTĄS Mine Rųn iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimtą ?7.65 
Perkant 5 topus ar dąugm.ų. 

Sales Tax ekstra.
BLA.CR LUMP BANJ) $9.50

CROCHETED AFGHAN PATTERN 2625
No. 2625 — Mėgstąs Afghan

— — — — — *-r rw r— rw irr vrr -rp trr
1 NAUJIENOS NEEpLEC»AFT DpP/., No. 2625 I
Į 1739 So. Halsted St, Chicago, Dį. j

| čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No....4________ j

I Vardas ir pavardė....... ................—...............................    i
I • ' 1
’ Adresą#.................... .....................  „.......... „..... .  |
‘ Miestas ir valstija............—___ _________ ______________ į

— —- — — — — — — — —— — — .w

Madridą apgynė,

įTįio tarpu padridie.čjąi jau 
apgavo, jie išrųoRo giiiĮi^ išsi- 
kąąg apkasas, pasįsiątė bąr.ka- 
dąs, jiems į pagalbą atėjo ir 
feitųs įpilicipiplių d^iys. Taip 
pąt ajiėjų ir pirmos tarptauti
nes brigados, kurios prisidėjo 
gana daug prie fa$įstinią atakų 
sulaikymo. » f '
• Pagaliau jr patys fašistai jąu 
taip smarkiąj nepuolė. Prie Ma
drido sukritp geriausią jų da
lys, prie Madrido buvo ižžpdy- 
tos pačios karingiausios lųąųrų 
divizijos. Jie jau neturėjo jėgų 
puolimui, reikėjo naujų ^atvež
ti, yįsjc.ą perorgaip^ųptį pęr- 
tyarhyM. (

M^dritjąa fa<šįst^ms pępąle^o 
ir įsigijo didyyriško presto gar-

Ir štai prie pačios klinikos 
priešo paleista kulka patąiko

ir už kelių valandų jis miršta. 
Nieko faip ispanai nesigailėjo, 
kaip Durruti. Jo drąsa, jo nuo- 
š,ir,dujųas ir j.o veikla buvo pa- 
frąukusjios visos Ispanų liaudies 
Širdis. Karo metu Durruti bu- 
yų jau ne vien anarchistų my
limu veikėju, bet viso kraš,to 
didvyriu. Apie milijonas žmo
nių JJ.mTuĮi į kapus lydėjo, o 
jo verkė visa Ispanija.

Durruti koloną, begindama 
Madridą, ųeteko geriausių savo 
vyrų. Iš 4000 kovotojų, kuf’ie 
pjiešui kejią pastojo, tiktai 1200 
-S kovos lunko pasitraukė kąi 
jiems buvo duota pirma pamai
na. Žuvo palys geriausieji, kar
ai su jais žuvo jr jų vadas. Bet 
Madridas jau buvo apgintas, fa- 
3.štai į sostinę D^įėjo.

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUSU ŽEMOMIS CASU 
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėtl—reikia 
|ik jūsų parašo.

Celotex Pląstęrboard pėda 2c 
1x6 Lentos ........   pėda lį^c
1x4 Griądįms Leątps pėda J%c 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10ę 
2x4 L..’....... ...'1'......'.... ’ pėda l|4c
WaUąoard—sheet PJię 4k6 iki

.4x10 ..........     pėda

pasižadėjimai užsieniams tiktai 
šiai)djen visoj pilnumoj pasi
reiškia ir jąu matęme paties 
Franko ir jo generolų nepasi- 

J tenkinimą buvusiais savo ben- 
‘ dantukais.

Užsienių įtaką P38 respu
blikonus.

ĘĘNĘSMINGA UŽSIE
NIŲ ITAĘ& VIDAUS

• GYVENIME
UMeąĮų įįą&a pusnję.
yo^įečįai; įtąįąį įy p.ųrtųgaįąi 

sukiĮSJįląms nW9 JUTOTO 
įąljąj 4ąųg paclėjo; ų^tąt kiek’- 
yiepąs jų reijkąląyų įyaipiąusjų 
kpnpe§ijų, Jiems ne tiktai ęko- 
nųpjinėj .(Jirvųj buyų daromos 
rUdžiaųsiųs nuolaidos, b.e t buvo 
klausoma jų patarimų ir vidaus 
gyyenipie. Ę.aro metu padaryti

Kad sukilėlių pusėj ta užsie
nio įtaka reiškėsi ir reiškiasi, 
nęra ko stebėtis, nes geperolaj 
juk sukilo vokiečių agentų di
riguojami ir iš anksto jiems pa
sižadėjo perleisti- savo kraštų 
sąskaiton didžiausias ekonomi
nes ir politines pozicijas. Bet 
butų nepilnas vaizdas, jei mes, 
jcąlbėdami apie Ispanijos įvy
kius, nepaminėtume užsienių į- 
takos ir respublikonų pusėj, ku
ri pradžioj gynė tiktai savo 
Įkrašto interesus ir neturėjo jo
kių pasižadėjimų užsieniams.

Respublikoniškų j Ispanijoj po 
dviejų karo metų užsiepių įta
ka pąsidąrė tokia didelė ir 
kepk^minga, kad ji tapo viena

zasejų.

(Bus daugiau)

Naujienose 
duoda naudiį dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra. naudiutros

MASTKR WIND0W SHADE CO.
S* J. Von^ljrąk Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant pžsakvnw 
fi’rankom lazdas..mes numieruojam ir UŽKABINAM 
•Tavernoms, namams ir mokykloms venetian blinds

1803 VVESfc 47th ŠTltEĖT ' (ARTI WOOD ST.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ir DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ambuuance
• diena ir naktį ....

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

, ' Tęlefęnus LAFAYETTE 0727

.................... .... ' . .
Klausykite intuni radie programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 

mėtota, ryto U yv. B. L E. ?toUeo <M3»
Ml POVILU ^lALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
PALYDE

, J. MULEVIČIUS
4348 S. Californiu Avenue Phflne LAFayettę 3572

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

I. J. ZOLP
1.64.6 West 46th Street Ęhojąe YARds O7$l

S. P, MAŽEIKA YARds 1138
?319 Utuanięą Avenue YARds 1139

LACIIAWICZ ĮR SŪNUS
£314 We$į piace Phone CANal 2515
SKYRIUS: 43-44 Eąst lOStR Street Tel. Pullman 1270

AUTOMOBILIŲ
BLITZKRIEG.

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940

Mrs. A. K. JARUSZ
,_____ _ ______ _ PHYSICAI

THERAPY 
and MIDWIFE 

....... ‘įsao s. 'Ve^tcrn a v 
Telefonas:

< HEMLOCK 9252
Kasdien nuo 10 v. 
ryto* iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek- 
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 

.ĮfiĮSgflKE&hįft Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 46|5 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 Sq, Ashland Avė, 
arti 47 Street

Telefoną# YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR, BRUNO J, 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. yiNCENNES 5272
KITI LIETUVIAI pAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

■ 1 • . » i .
! Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET 
kampas Halsted St.

Valandos ndo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį

8

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

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. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsųcki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEJBLĘY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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
Rež. 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 ‘
Gerai lietuviams žinomas per 39 • 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 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, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GUCIS

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

/ ;* ■ ■ -Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

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

pėda 1^4c 
' • - 1 ' 

.4x10 ........   pėda %c
Albert Speciąl Maleva gal. $1.25 

Apskaitliavimas t)YKAI— 
Pristątyma^ DYKAI

AD3ERT LUMBER 
& SUPPLY CO. 

3800 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 2101

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

vai. dienos.
'i. L.... . 111 111 1111 ■! "M-JUJi.nlvyjim if

ALBERT V, PETKUS
4704 So. Western Avenue Phųne LAFayette 80?4

ANTANAS 'M, PHILLIPS
83Q7 Lituanika Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
j ^812 So. Western Avė. . Phone GROvehili 0142
1410 South 49th Court, Cicero . Phone Cicero 2J.09

■■ ' . - 1 !____ ’______  ~ _____ '____________________

A

?eL YARDS 3146
VALANDOS: Nuq 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 įkį 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS .

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Si/iuu.ae
rillKm.es


Ketvirtad., rugsėjo 12, 1940 NAUJIENOS, Chicago, Iii,

Clevelando ir Ohio Žinios
Pateko j bedą už neatsargų važiavimą. — Lietuviai su

judo veikti. — Atsidarė mokyklos.— SLA 136 kuo
pos susirinkimas. — Įspūdingos vedybos. — Miri
mai. — Nesibijokite registruotis. — Koncertai.

Anglų spauda praneša, kad 
teisinas nubaudė Joną Mazi
liauską už neatsargų važiavi
mą automobiliu. Reikėjo užsi
mokėti piniginę bausmę ir* at
ėmė laisnius, kad negalėtų au
tomobilio vairuoti per vienus 
metus laiko. Taipgi suspenda
vo mašinos laisnius, kad ir ki
tas negalėtų jo automobiliu va
žinėti.

0 0 0
Lietuviai sujudo politikos 

lauke veikti. Kiek teko patirti, 
lai gal ir plačiai išsivystys tas 
durnus. Seniau lietuviai veikda
vo daug daugiau, bet paskuti
niais laikais kiek apsileido. Gal 
todėl, kad išsidalino perdaug 
partijomis. Ta.g» dabar yra ki- 
.ęs naujas sumanymas ir gil 
...s bus sėkmingas.

a o a

lian Maziliauskaitė sukūrė šei
mynišką gyvenimą. Vestuvės ir 
pokilis įvyko rugpiučio 31 d. 
Šliubą ėmė lietuvių bažnyčioje, 
o vestuvių pokylis įvyko sve
timtaučių salėje, vakarinėje 
miesto dalyje.

Pokylyje dalyvavo keli šim
tai žmonių, — daugiausia gi
minės ir artimi draugai iš abie
jų jaunavedžių ir tėvų pusės.

Susidėję abiejų tėvai iškėlė 
atmintinas vestuves, kurių ne
pamirš nei svečiai, nei jų pa
čių vaikai. Svečiai apdovanojo 
jaunavedžius su gana gausin
gomis piniginėmis dovanomis, 
uas jiems suteikė gana g ažią 
pradžią ate ties gyven.mui. ir 
ūkiu, kad vaikai n ekuome. 
negalės savo t j e.ių parneši 
už tokį gražų aprup nimą s i 
vestuvėmis ir dovanomis.

bijotis registracijos. Žinoma, 
čia palies kai kurias organiza
cijas, kurios priešvaldiškai vei
kia. 0 šiaip žmogus gali būti 
labai geras Amerikos gyvento
jas, nors ir nepiliečių būdamas.

Amerika kaipo demokratiš
kiausi šalis visame pasaulyje 
tokių suvaržymų niekuomet ne
pripažino. čia nereikėjo jokių 
registracijų, nereikėjo jokių 
pasportų važinėjant po visą 
šalį. Čia yra pripažinta, kad 
žmogus turi turėti pilną lais
vę ir naudotis demokratiškais 
įstatymais. Bet dabar tai mes 
galime pasidėkoti Europos dik
tatoriams, kurių siautėjimas 
verčia Ameriką tuos įstatymus 
priimti. Tokie gaivalai kaip 
Hitleris, Stalinas, Mussolins ir 
kiti griauna taiką visame pa
saulyje, nes jų primokyti agen

tai stengiasi kitose Šalyse su
kelti bent kokią netvarką. To
kiu būdu priverčia ir demokra
tiškas šalis apsižiurę.i ir ma
tyti, kas kur dedasi, kol dar 
nepervėlu. Jeigu Francuzijos 
gyventojai butų laiku susipra
tę, tai šiandien nebūtų po Hit
lerio jungu.

0 0 0
WPA Music Project prane

ša, kad artėjant žiemos sezonui 
vėl rengiasi prie savo progra- 
mo taip, kaip ir pereitą žiemą 
darė. Koncertai bus duodami 
įvairiose miesto dalyse. Kas va
karą bus kitoj vietoj. Vadinasi, 
Roosėveltas ir artistus samdo, 
kad galėtų visus palinksmi ti 
ir tuo pačiu metu suteikti dar
bą daugeliui žmonių.

Jonas Jarus.

'PLaUcud

KRAUJAS IŠGELBSTI SUŽEISTUOSIUS
Šimtai žmonių kariaujančiose šalyse duoda per

pilti savo kraują. — Kraujo konservavimas.

Rug:ė,o 9 (Leną jau at;id re 
\ .sos v.esos moi<ykk s bei gi įž ) 
u. .e liti,LOJ u ūkinių. Katali
kiškos mokyklos buvo atidary
ti; . veną savaitę p rmiau. Ma- 
tyu, dėl to, kad jos užsidaro 
vieną savaitę anksčiau. Mie to 
policijos departamentas vinis 
įspėja, kad nevažiuotų auto
mobiliais greičiau kaip 20 my
lių per valandą mokyklų zono
se. Sako, kad pol.cija tokius 
areštuos ir jie bus baudžiami 
i.ėl patvarkymų nesiaikymo. 
Visi turėtų būti atsargus ne 
dėl policijos, bet dėl savo ir ki
to apsaugos ir gerovės.

0 0 0

SLA 135 kuopa lajke savo 
mėnesinį susir ūkimą rugsėjo 
5 dieną. Kuopai atlikus savo 
reikalus ir užbaigus susirink- 
mą, buvo pakeltas kaip ir pa
geidavimas, kad butų šiek tiek 
ir apie Lietuvos likimą narių 
tarpe padiskusuota. Pirmiausia 
trumpai kalbėjo J. Žebrys, sto
damas • už dabartinę Lietuvos 
tvarką ir Sovietų Sąjungą. To
liau kalbėjo J. Jaras, kuris nu
rodė, kad Rusijos tvarka nie
ko gero Lietuvai neatnešė ir 
kad mes visi lietuviai turėtu
mėm reikalauti pilnai demo
kratiškos laisvės ir nepriklau
somybės Lietuvai. 0 turėdami 
demokratišką laisvę ir nepri
klausomybę, lietuviai patys sa
vo krašte susitvarkys.

0 0 0

Pavyzdingų tėvų vaikai su
ėjo į šeimynišką gyvenimą, bū
tent, Leonardas Eitutis ir Lil-

Abuda jaunuoliai y. a l.le.e 
laime ganę *r augę bei čia 
mokslus ėję. Mokyk.us landy
dami abudu yra gražiai pasižy
mėję kaip moksle, taip ir spor
te. Jaunasis Eitutis mokykloje 
buvo gerbiamas kaip geras fut
bolo lošjjęs ir linkęs muz kai. 
Jis turėjo daug (Įrangų ir jų 
tarpe buvo gana populiarus. 
Taipgi ir visa Eitučių šeimyna 
yra gerbiama ir plačiai žino
ma: jie yra draugiški ir nuo
širdus žmonės.

Taigi aš linkiu jaunai porai 
laimingos ateities ir sėkmingo 
gyvenimo.

0 0 0

Mirė Ona Skink enė, gyvenu
si Luther Avė. ir sulaukusi 7J 
metų amžiaus. Velionė paliko 
penkis sūnūs.

Mirė Stanislovas Bielskis, 
sulaukęs 78 metų amžiaus. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis iš šv. Jurgio bažnyčios. 
Velionis gyveno pas savo duk
terį Chardon, Ohio.

Mirė Kazimieras Gužauskas 
nuo 6922 Superior Avė., sulau
kęs 65 metų amžiaus. Paliko 
žmoną ir penkis sūnūs. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis.

0 0 0

Kadangi jau naujas įstaty
mas įėjo galion ir visi nepilie- 
čiai yra valdžios registruojami, 
tai ir lietuvių tarpe kilo nema
žas sujudimas. Pasirodo, kad 
dar yra labai daug nepiliečių, 
ir daugelis jų visai dar nėra 
nė bandę pilietiškas popieras 
gauti. Kieno čia kaltė, tai sun-

PILIETYBĖS 
PAMOKOS 

JAU PRASIDĖJO! 
Kas ketvirtadieni, pradedant rug

sėjo 12, 7:30 vai. vakaro. 
Kreipkitės 

JOS. J. GRISK 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel. YARDS 1001.

ku pasakyti, bet dabar pasiro
do, kad daugelis tuo klausimu 
seniau visai nesirūpino. Kai ku
rie lietuviai yra labai nusimi
nę ir net bijosi tos registraci
jos. Jie mano, kad busią val
džia norinti su jais ką padary
ti. Tas netiesa, ir nėra ko bi
jotis užsiregistravimo. Jeigu bi- 
le asmuo turi gerą savo gyve
nimo rekordą ir nieko prieš- 
valdiško neveikia, tai nėra ko

Accounts open by the 15th earn a» of th@ Ist

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

(Tęsinys)
Perpylimams reikalingas šv'e- 

žias, nesukrekėjęs žmogaus 
k^anias. Bet juk esti daugybės 
Galimybių, kuomet šviežio žmo
gaus kraujo nėra gahma gauti. 
Todėl medicinoje imta daryti 
bandymai, ar nebūtų galima 
žmogaus kraujo tinkamumą iš
laikyti ilgesniam laikui, taip sa
kant, ar negalima butų kraują 
konservuoti. Tai pareikalavo il
go, sunkaus, kruopštaus darbo, 
tačiau vis dėlto tai padaryti 
žmogui pavyko. Išmokus žmo
gaus kraują konservuoti — iš
laikyti jo tinkamumą, jo savy
bę ilgesniam laikui, imtos da
ryti kraujo atsargos. Imta ieš
koti žmonių, kurie sutiktų duo
ti nuleisti truputį savo kraujo, 
kurį vėliau, reikalui esant, gali
ma butų panaudoti, perpilti ki
tam žmogui. Prancūzijoj, Ang
lijoj’ Vokietijoj ir kitur buvo 
įsteigti net specialus punktai, 
kurie imdavo žmogaus kraują. 
Kraujas, pagaliau, pradėtas net 
pirkti. Kai kur už ketvirtadalį 
itro kraujo buvo mokama apie 

10 dol. (palyginti, tai vis dėlto 
abai pigu). Savaime aišku, kad 

atsirado tūkstančiai žmonių, 
\urie sutiko duoti “nuleisti” 
dalį savo kraujo.

Šitų punktų veikimas ypač 
išsiplėtė prasidėjus dabartiniam 
karui. Reikia žinoti, kad kon
servuotą kraują vis dėlto la
bai ilgą laiką nėra galima išlai
kyti, todėl perdaug dideles kon
servuoto kraujo atsargas nėra 
galima susidaryti. Tuo būdu čia 
svarbu visuomet turėti žmonių, 
iš kurių galima butų paimti 
kraujo. šituose specialiuose 
punktuose kaip tik ir registruo
jami. žmonės, galintieji duoti 
savo kraujo. Pirmiausia yra 
paimama truputis žmogaus 
kraujo ir jis ištiriamas — nu
statoma, kuriai grupei jis pri
klauso. Užrašoma to žmogaus 
vardas, pavardė, adresas, kad 
reikalui esant tuojau jis galė
tų būti “mulilizuotas” kraujo 
“nuleidimui”. Pasirodo, kad ka
riaujančiose šalyse į šituos 
punktus atsilanko labai daug 
žmonių, kurie nori bent tokiu 
budu prisidėti sumažinti kan
čias tų, kurie lieja kraują fron
tuose. šitoje srityje kai kurie 
kraštai jau turi užsiregistravę 
net ir didvyrių. Sakysim, vie
nas prancūzas per tris mėne
sius davęs nuleisti savo kraujo 
net septynis kartus. Per tą lai
ką jam buvę nuleista iš viso 
net... 8% kg. kraujo. Tačiau, 
nors tas prancūzas paaukojęs 
ir tiek daug krkujo, jis jauč ą- 
sis visai sveikas ir normaliai 
galįs dirbti kasdieninį savo dar
bą. Pažymėtina tai, kad jis sa
vo kraują nepardavė, bet davė 
nuleisti visai vėltui (jam buvę 
sumokėtos tik kelionės išlai
dos). Tuo prancūzo krauju bu
vę išgelbėta šeši prancūzų ka
riai. Šito prancūzo kraujas pri
klausąs AB kraujo grupei, ku

ri tepasitaikanti rečiau? ii (vos, 
5% žmonių turį tokio kraujo), 
todėl jo ir sunkiaus’ai gauti 
Šitos grupės kraujo perpylimą 
esąs sunkiaus as, nes tos g u 
pės kraujo žmonės, jei t k 
kraujo stiprumas bent truputį 
netinkąs, greitai mirštą.

Prancūzų spauda taip pat 
rašė apie v.eną motiną, kuri,

'duodama savo kraujo, išgelbėjo 
savo sužeisto suirus gyvybę. 
Esą, loji motina atvykusi prie 
Mažino linijos apl. nkyti sav.> 
sūnaus. Kaip tik tuo laiku pib 
raliuojant jos sūnūs buvo sin
kiai sužeistas. Reikėjo jam .p l 
ti kraujo. Ir čia kaip tik pasi
tarnavo motina, kur.os kraujas 

I buvo tos pačios'' 'grupės, kaip ir 
sūnaus. Motino# kraujas ypa
tingai gerai veikęs, ir sūnus 
greitai pasveikęs?

Frontuose kovps draugai gei
bi vieni kitus. Langei.o karių 
kraujas iš anksto yra ištirtas 
ir sužeistiems draugams g e b“- 
ti sveikieji aukoja savo krau
jo. Ypač čia paminėtinos gai
lestingosios seserys, kurios sa
vo krauju šiuo metu išgelbsti 
tūkstančius sužeistųjų. Karo li
goninėse visų gail. seserų krau
jas paprastai yra ištirtas. Kai 
lik yra reikalas, tuojau pasi- 
kviečiamos gail. seselės ir iš jų 
paimama šviežio kraujo per
pilti sužeistiesiems.

Kraujo perpylimas medici
noje, galima sakyti, yra nau
jas dalykas. Tai musų dienų 
medicinos moksjo atradimas. 
Sakysime, dar 1921 metais Pa
ryžiuje iš viso buvo padarytų 
tik apie 60 kraujo perpylimų 
(transfuzijų), o jau 1939 me
tų pirmąjį pusmetį, prieš da
bartinį karą, vien Paryžiuje 
kraujo perpylimų buvo padary
ta apie 7,000. Tas pats pasaky
tina ir apie kitus didžiuosius 
miestus — Berlyną, Londoną 
ir k t. Prasidėjus karui, ir ypač 
šiuo laiku kaip reikiant jam 
įsisiūbavus, kraujo perpylimai 
karo ligoninėse ir laboratorijo
se yra nuolatinis reiškinys. Dėl 
to tūkstančių žmonių, kurie 
šiaip dėl didelio kraujo nute
kėjimo turėtų mirti, gyvybės 
yrą išgelbimos.

Frontuose liejamas žmonių 
kraujas, čia žūsta tūkstančiai, 
dešimtys tūkstančių, šimtai 
tūkstančių... Bet jei kam gali
ma dar padėti, tai dedamos vi
sos pastangos jį nuo mirties 
apsaugoti. Čia ir vieno žmo
gaus gyvybė brangi. [“L. U.”]

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

Wr,

ASO**

lŪonard)
Monarch Brevving Company ______
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Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

VAKARAI praleisti namie tu- 
" retų būti už visus geriausi— 
nekliudomi kasdieninio darbo 
pasaulio erzinimų—malonus ir 
pasigėrėtini.
Jei kartais randate, kad sunku 
persiimti naminės scenos dva
sia p o* sunkaus dienos bizniška 
įtempimo, pasivaišinkite bon- 
ka šalto Monarch Alaus. Rasi
te jį stimuliuojančiu ... Pasils/ 
suteikiančiu ... puikiausio sko
nio ir be galo apetitui priduo
dančiu.
Jei dar nesate pamėginę Mo
narch, mes jus raginame tai 
padaryti dabar. Palyginkite jį 
su bet kuriuo kilu alumi, kurį. 
jus dabar mėgstate ir

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

e*<lžia

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių {tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kam n a s 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.

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 valstijos„įstatus.
1922 W. DIVISION ST. (arti Damen Avė.) VISAS 2-KAS AUKS1AS 

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

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

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

ir
aukščiau

Dentures 
užsakymą

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

t i k 
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

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251

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

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

kSAVINGS
and ......

LOAN ASSOCIATIONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH Pres
Vab 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

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

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginla 1141

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $4 0 E A
Išima Už .............. I O.UU
PRABŲVIMAS CEftLigoninėje . *OU.UU 
RAUDONGYSLIŲ € AE AA 
Išėmimas ir Ligon. 'Cv.vU 
REUMATIZMAS C A A A 
Greita Pagelba ....... *fa»UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................. *LUU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
7ra naudingos.

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

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

&ERB. Naa/iuiif
Į&a įr skaitytojai pra&oai 
pirkinių reikalais M t 
tas kraatuoes, kurtos 
skelbiasi
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NAUJIENOS
The Uthnanlan Daily Neva

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian 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 Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Uinkyrn* kaina)
Chicago j e—paštu

Metams------—................ $8.01
Pusei metų----------------------4.0(
Trims mėnesiams  2.0(
Dviem mėnesiams —____ 1.5
Vienam mėnesiui_______ JI t

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

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Mirė prof. V. Čepinskis
Tik-kų gauta žinia iš Europos apie profesoriaus Vin

co Čepinskio mirtį.
Tai buvo žymiausias Lietuvoje švietėjas ir stambus 

visuomenės darbuotojas. Lietuvos valdžioje jisai turėjo 
trumpą laiką, kai demokratinės partijos buvo laimėjusios 
seimo rinkimus 1926 m., švietimo ministerio vietą. Po 
tautininkų “pučo” velionis vėl sugrįžo prie savo mylimo 
darbo universitete ir per ilgus metus buvo universiteto 
rektorius.

Prof. Čepinskis, kaip ir daugelis stambiausiųjų Lie
tuvos senosios kartos šviesuolių, buvo socialdemokratas. 
Kaip tikras idealistas ir gilaus mokslo vyras, jisai pasi
žymėjo tolerancija kitokių įsitikinimų žmonėms, todėl jį 
gerbė ne tiktai jo vienminčiai, bet ir politiniai jo priešai. 
Ir tur būt, nė vienas asmuo Lietuvoje nebuvo taip popu
liarus, kaip jisai, tarpe jaunuomenės, einančios aukštuo
sius mokslus.

Velionis jau sirgo, kuomet raudonarmiečių gaujos 
užplūdo Lietuvą ir sutrempė jos nepriklausomybę. Jam 
teko matyti tiktai Lietuvos tragedijos pradžią. Mirtis jį 
išgelbėjo nuo daug šiurpesnių patyrimų, kuriuos teks, be 
abejonės, pergyventi visai Lietuvos inteligentijai, daly
vavusiai nepriklausomybės kūrime ir krašto kultūros ug
dyme. Tuos žmoniškumo ir laisvės idealus, kuriuos prof. 
Čepinskis skiepijo Lietuvos jaunimui, naujieji krašto val
dovai paneigė. Jų vietoje, Lietuvos mokyklos dabar yra 
panaudojamos svetimų despotų jungui garbinti.

Bet ta vergijos evangelija, melagingai vadinama “so
cializmu”, Lietuvoje nepagis. Jaunoji karta neužmirš tų 
idėjų, kurias jai skelbė Čepinskis ir kiti jos švietėjai, ir 
ji stos į kovą prieš Maskvos despotus su tokiu pat pasi
ryžimu, su kokiu seniaus Lietuvos inteligentija kovojo 
prieš Rusijos carizmą.

Jau steigiami “sovehozai”
Raseinių apskrityje, Žemaitijoje, sovietų valdžia jau 

padarė “sov-chozus” iš visos eilės stambiųjų ūkių, kurie 
nebuvo suskaldyti dėlto, kad jie buvo vedami, kaip pavyz
dingi ūkiai.

“Sov-chozas” tai — valstybinis dvaras, kuriam val
dyti yra paskiriamas komisaras. Sov-chozo darbininkai 
yra valdžios samdiniai, kurie jokios teisės neturi nei prie 
ūkio žemės, nei prie jo inventoriaus. Jų padėtis yra pa
naši į dvaro kumečių, bet jie negali darbo mesti, nors 
komisaras ir dar taip žiauriai su jais elgtųsi. Jie yra pri
rišti prie savo darbo, kaip kitąsyk kad būdavo baudžiau
ninkai.

Bet padėtis valstiečių, kurie gyvena privatiniuose 
ūkiuose, vargiai yra geresnė, kadangi ir jie nėra savo 
ūkių savininkai ir jie gali dirbti žemę tiktai tol, kol val
džia neabejoja apie jų “lojalumą” (žiur. Apžvalgą šios 
dienos “Naujienose”). Nebus nuostabu, jeigu netrukus 
valdžia ims tuos atskirus ukius jungti į “koLchozus” (ko
lektyvius ukius), kaip sovietų Rusijoje, nes tuomet val
džiai bus lengviau kolektuoti iš jų mokesčius ir produk
tus.

Tas pats ir pramonės darbininkams

^APŽVALGA —
LIETUVOS ž'EMĖS
SUVALSTYBINTOS

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad visos žemės, rpiškai ir 
vandenys Lietuvoje yra paimti 
valdžios nuosavybėn. Bet ko
munistai dar vis bando šitą fak
tą nuneigti. Taigi štai kokį pra
nešimą Kauno laikraščiuose pa* 
skelbė “Elta” rugpiučio mėli. 
1 dieną: - 1

“Teisingumo ministeris pri
mena, jog pagal Liaudies Sei
mo 1940 m. liepos mėn. 22 
d, priimtą deklaraciją visa 
'žemė perėjo valstybės nuosa
vybėn. Todėl ir visi po šios 
deklaracijos paskelbimo su
daryti notariniai aktai, ku
riais butų kam perleidžiama 
kaimo ar miesto žemė, nebe
turi galios. Visi, kas bandy-1 
tų kuriuo nors budu šį Liau
dies Seimo nutarimą apeiti, 
bus traukiami teismo atsako
mybėn.”
Čia aiškiai pasakyta, kad Lie

tuvos ūkininkai jau nebėra savo 
žemės savininkai. Net ir tie u- 
kininkai, kurie turi ne daugiau, 
kaip nustatytą bolševikišku į- 
statymu žemes normą (30 mar
gų), neturi teises tos žemes 
niekam perleisti, užstatyti arba 
išnuomuoti., Jie gali tiktai ją 
dirbti, kol valdžia jiems leidžia.

Bet komisarų valdžia, leisda
ma ūkininkui dirbti žemę, atsi
žvelgs ne tiktai į ūkininko norą’ 
arba sugebėjimą ūkininkauti. Jį 
taip pat žiūrės ir į tai, ar tas 
ūkininkas yra jai “ištikimas”. 
Tai aiškiai pasakė naujieji Lie
tuvos valdovai, pranešdami apie 
naują “žemes reformą”.

TIK “LOJALUS” UKININ- 
KAI GALĖS DIRBTI 

ŽEMĘ

riaus, suims derlią, sės rei
kalingus pasėlius ir t,L, ku
rie bus lojalus valdžiai ir

ko — apskrities viršininko ar I 
jo įgalioto atstovo, antraeilio 
miesto burmistro, o vals
čiuose — viršaičio, Raudono
sios Armijos atstovo, kur 
yrą, Saugumo Departaniento 
atstovo, kompartijos atstovo 
ir liaudies kariuomenės at-

kitaip nuo

Liepos 30 dieną Paleckio vy
riausybė paskelbė Kauno laik
raščiuose ilgą paaiškinimą apie 
“liaudies seimo” priimtą naują 
žemės reformą. Tenai manoma, 
kad nė vienas ūkininkas Lietu
voje nebegales turėti daugiau, 
kaip 30 hektarų (margų). Nuo 
tų ūkininkų, kurie turi viršaus 
šios “normos”, perviršis bus at
imtas ir priskirtas prie “vals* 
tybinio žemės fondo”, o iš to 
fondo žemė bus dalinama do
vanai tiems, kurie jos turi ma
žai arba visai neturi.

Tačiau 30 margų bus palikta 
ne visiems ūkininkams. Vyriau
sybės paaiškinime sakoma;

“Tvarkingiems stambie
siems žemvaldžiams, kurie 
savo ukius iki galo tvarkin
gai ves, nenaikins invento-5

n

ir

stovo (kur yra). Sekvestro 
komisiją sprendžia balsų 
dauguma. Jos posėdžiai tei
sėti, kai juose dalyvauja bent 
3 nariai.” ,
Reiškia, sekvestro komisiją 

sudaro burmistras, policijos at
stovas, raudonosios armijos at
stovas, komunistų partijos at
stovas ir kariuomenės atstovas. 
Ji turi teisę atimti iš privatinio 
asmens, iš bet kurios draugijos 
arba iš savivaldybės namus, bu
tą, kambarį arba kitokią patal
pą. Įdomu, kad tose komisijose 
sprendžiamas balsas yra suteik
tas sovietų raudonarmiečiams. 
Jie, vadinasi, gali išmėtyti iš 
namų jų savininkus ir gyvento
jus ir pasiimti tuos namus sau. 
Įdomu taip pat, kad kartu su 
raudonarmiečiais ir policijos at
stovais tose komisijose dalyvau
ja ir komunistų partijos atsto
vai 1

Taigi Lietuvos žmonės jau 
nebėra šeimininkai nei savo so
dybose, nei savo žemėje, nei 
savo namuose. Bolševikiški 
okupantai pasiėmė sau visas tei
ses. Tokio žiauraus Lietuvos 
žmonių pavergimo nebuvo nė 
carizmo laikais.

krašto santvarkai, bus pa
liktos valstiečių normos (30 
ha).”
Vadinasi, ūkininkas, turėjęs 

50 arba 60 hektarų, gali būti 
visai iš ūkio išmestas, jeigu ji
sai nemokės įtikti valdžiai. Kad 
valdžia leistų ūkininkui pasilai
kyti bent 30 hektarų žemes po 
to, kai iš jo bus atimtas “per
viršis”, jisai turi būti “tvarkin
gas”; jisai turi “iki galo” arti 
ir sėti tuos laukus, kurie jau 
jam nebepriklauso. Bet ir to ne 
gana. Jisai dar turi būti LOJA
LUS VALDŽIAI IR KRAŠTO 
SANTVARKAI,
jo bus atimta visa žemė, iki pa
skutinio margo!

Taigi ta komunistiška “že
mes reforma” yra ne tiek eko
nominė priemonė neturtingų 
valstiečių būklei pagerinti, kiek 
politinis Įrankis Lietuvos ūki
ninkams pavergti.

Jeigu Stalino žvalgybininkai 
užuos, kad tas arba kitas ūki
ninkas nepalankiai kalba apie 
“sovietinės santvarkos” įvedi
mą Lietuvoje arba nėra “loja
lus” Maskvos paskirtiems ko
misarams, tai tas ūkininkas ne
teks savo namų ir žemės
jo vieton valdžia pasodins kitą, 
“lojalų” žmogų.

Tokiu budu nė vienas ūkinin
kas Lietuvoje nebus tikras, ąr( 
rytoj jisai dar galės savo sody
boje gyventi, ar bus iš jos iš
vytas. Komunistiška “žemės re
forma” atėmė ūkininkams nuo
savybės teisę prie jų žemių. O 
dabar, kaip matome iš to val
džios paaiškinimo, net ir ūki
ninko teisė dirbti žemę tapo pa
versta niekaįš, nes ji priklauso 
nuo valdžioj nuožiūros.

Tai yra ne teisinė santvarka, 
bet biauriausias sauvaliavimas. 
Lietuvos valstiečiai yra pavers
ti beteisiais į komisarų vergais.

NAMŲ IR KAMBARIŲ 
SEKVESTRĄ VIMAS

KAIP LIETUVA BUVO 
OKUPUOTA

SL Miščikas-žiemys

Taip Paruošiamas Kelias
(Tęsinys) įrodymų, nebuvo gabma nieko

Žmogus paveikiamas menk- daryti taikos metu, nes nor;
niekiais, jei jam nuolatos bus ją skaitė šnipe, ji tikru šnipi-
kartojama tas pats arba kas 
nors panašaus. O tam užkirsti 
yra lik vienas kelias; laisvė!

Bet laisvė sąmoninga, tikra. 
Kiek paskalai pavojingi, gali 
tarnauti pavyzdžiu dar ir kitas 
įvykis, jau iš šio karo, būtent, 
p, barone von Elnėm, buvusio 
kaizerio karo ministerio, vė
liau karo metu vadovavusio 
trečią korpusą, duktė. Kaip ži
noma, jos tėvo vadovaujamas 
kariuomenės vienetas buvo 
smarkiai sumuštas praėjusiame 
latre ir jo duktė dėl to taip 
įpykus ant prancūzų ir anglų, 
jog nori atkeršyti buvusiems 
priešams ir tuo taip sakant at
pirkti savo tėvo papildytą klai
dą kare ir tuo pat nuoskaudą 
tėvynei. i

Ji turėjo labai daug draugų! 
Prancūzijoje bei Anglijoje ir 
Hitleriui įkopus į valdžią pra
dėjo šiuosna kraštuosna nuo
latos lankytis kaip turistė. Tie
sa, jau iš karto kilo Prancūzi
jos valdžiai įtarimas, nes ji at
vyko švedų pasu, bet nesant

nėjimii neužsiėmė, jos pareiga 
buvo kitoniška, būtent, skleis
ti įvairius paskalos, kurie kel
tų nepasitikėjimą vieno kitam

kartą atvykdama Prancuz.joii 
atsiveždavo vis naują paskalą, 
kurio esmė būdavo, jog pavyz
džiui tas ir tas bus iš savo vie
tos pašalintas, nes anas ar ki
tas ministeris, senatorius už 
kažką ant ano piktas arba no
ri pasodyti minėtoje vietoje sa
vo giminaitį, draugą ar meilu
žės pažįstamą.

Visi gerai žino kokia intrigų 
kova vyksta aukštose sferose 
dėl aukštų vietų ir, aišku, kiek
vienas pradėjo su nepasitikėji
mu viens Į kitą žiūrėti ir iš 
savo pusės daryti visa, kad pa
kišti tam tariamam priešui ko
ją, nors tas tariamas priešas 
jokio supratimo neturi apie pa
skleistus gandus ir jo buk ta
riamus tikslus nuversti ar iš
varyti iš svieto vieną ar kitą 
savo kolegą.

St. Miščikas-žiemys

Meilužė, šnipė ir pagaliau 
Schuschnigo žmona...

Žemės ūkio darbininkams, kurie dirba “sovehozuo- 
se”, nevalia be komisaro leidimo mesti darbą. Ta pati 
drausmė dabar yra įvesta Lietuvoje ir darbininkams 
miestuose. “Darbininkų žodyje”, kurį leidžia Profsąjun
gų Rūmai Kaune, rugpiučio 1 d. įdėtas šitoks įspėjimas 
darbininkams:

“Nevalia sauvališkai mesti darbą...
“Visuose pakampiuose dar yra daug liaudies 

priešų, kurie stengiasi per nesusipratusį darbininką1 
varyti ardymo darbą. Ir kaip tokios provokacijos pa
sekmė daugelis darbininkų, metę savo tiesioginį dar
bą dirbtuvėse, fabrikuose, eina per įstaigas, ieškoda
mi ‘poniškesnio’ darbo, nežinodami, kad jie tuo ken
kia: patys nedirba ir trukdo kitiems dirbti, šitoks 
nedrausmingumas turėtų būti sudraustas.”
Taigi ieškoti geresnio (“poniškesnio”) darbo darbi

ninkui yra uždrausta. Jisai turi dirbti, nepaisydamas, ar

Prof. V. Čepinskis

Komisariškoji valdžia Lietu
voje sukonfiskavo visus bankus 
(ne tiktai privatinių kapitalistų 
arba bendroyių, bet ir koopera
cijų bankus), stambesniąsias 
pramonės ir prekybos įmones, 
Ji taip pat išleido įstatymą apie 
“patalpų sekvestravimą”. Tas į- 
statymas sako:

“Savivaldybių, draugijų, vi
sokių organizacijų ir privačių 
asmenų namai, butai, kam
bariai ir kiti trobesiai gali 
būti sekvestruojami valsty
bes, kariuomenės ar kitam 
viešam reikalui.

“Namo, buto, kambario ir 
ar kito trobesio sekvestro rei
kalingumą sprendžia sekves
tro komisija.”

• ** £

Dabar paklausykite, iš ko ta 
“sekvestro komisija” susideda. 
Įstatymo trečiame straipsnyje 
skaitome;

“Namų, butų, kambarių ar 
kitų trobesių sekvestravimą 
vykdo sekvestro komisija, 
sudėta: pirmaeiliuose mies
tuose iš. pirmininko bur
mistro ar jo įgalioto savival
dybės pareigūno, milicijos at
stovo, Raudonosios Armijos 
atstovo, kompartijos atstovo 
ir liaudies kariuomenės at
stovo; antraeiliuose miestuo
se ir valsčiuose: iš pirminin-

jo darbas jam patinka, ar ne, ir turi negaišyti “įstaigų”. 
Tos įstaigos yra nė tam, kad padėtų darbininkui surasti 
geresnį darbų, bet kad priverstų jį dirbti sparčiau!

Tai ve kokį “socializmų” atnešė Lietuvos darbinin
kams sovietų žvalgybos komisaras Dekanozovas.

Beje, darbininkams buvo pakelti apie 15% atlygini
mai už darbų. Bet — prieš Dekanozovui ateisiant, už do
lerį mokėdavo 5.90 Lt. (5 litus ir 90 centų), o dabar už 
vienų dolerį duoda 100 litų !

Žymus Genevos laikraštis 
“Journal de Geneve” įdėjo toki 
savo korespondentės, buvusios 
bolševikų antplūdžio metu Kau
ne, straipsnį:

“Šią, tragingą valandą, kai 
trys laisvos ir laimingos ša
lys: Lietuva, Latvija ir Esti
ja įjungtos prieš jų norą į 
Sovietų sąjungą, pasirėmusią 
jėgos pagrindu, bolševikų ka
reiviai atrodo yra nustebę 
matyti sočiai valgančius ir 
normalinėse sąlygose gyve
nančius žmones. Ką gi jiems 
pasakojo?

“Kaunas atrodo niūrūs. Aš 
sekiau gyventojus, kai ėjo so
vietų kariuomenė: miestelė
nai, smulkus pirkliai, darbi* 
ninkai, visi atrodė baisiausiai 
nusiminę. Jokio aplodismen- 
to, išskyrus tai ten, tai šen 
jaunų, 15—16 metų, žydelių 
balsą, kurie šaukė “urra”. 
Kovodami prieš slegiančią ty
lą, bolševikai paleido po gat
ves sunkvežimius su raudo
nomis vėliavomis ir garsia
kalbiais, kurie transliuodavo 
ar lai “Internacionalą”, ar tai 
“Tristano” preliudiją, o... iš 
sunkvežimių buvo šūkauja
ma: “Tegyvuoja raudonoji 
armijai”. Lietuviai praeida
vo, nusigręžę. Tačiau ryt die
ną vis dėlto laikraščiuose bu
vo rašoma: ‘‘Musų armija 
sutinka entyziaztingą mi
nią”. Be abejojimo, kurie bu
tų pasakę priešingai, butų 
buvę tuojau pašalinti. “'Mes 
nesiskaitom su atskiru žmo
gum”, man pareiškė raudo
nieji.

“Vargšas Kaunas! Bolševi
kai savo atėjimo proga no
rėjo dekoruoti miestą. Jie vi
sur iškabino milžiniškas rau
donas vėliavas; lijo lietus, 
vėliavos sušlapo, gatvėse te
kėjo vanduo, paraudęs kaip 
nuo kraujo. Ar tai buvo sim
bolis?

“Nežiūrint savo bukumo, 
sovietų kareiviai gerai supra
to tą visuotinį sustingimą, 
kurį iššaukė jų atvykimas. 
Jie nedrįso mums žiūrėti į 
akis, jie mus stebėjo, nepa
keldami žvilgsnio, net su tam 
tikra simpatija.

“Vieną liepos mėli. vakarą, 
kai žygiavo kariuomene, aš 
išgirdau balsius, entuziazmo 
balsus, “valio” šauksmus. La* 
baj nustebusi, aš išėjau į gat-

arlra dargi jėgą pavartojus, 
kasdieninė duona. Tuo dargi 
didžiuojamasi, už tai pagiria
mi ir skaitomi genijais.

Viskas paminta, nieko nėra, 
jokių taisyklių, viskas' susimai
šė.

naujieną, kuri pa
skaitytoj ų dėmesį,

Šiandien pasaulį nieku nenu-' 
stebinsi, galima tik nuobodžiu 
pasirodyti skaitytojui, jei laik
raštyje kasdien netilps kokia 
nors sensacija. Jei pirmiau bū
davo didelis galvosūkis redak
toriams, kur gauti kokią nors 
įpatingą 
trauktų
šiandien kasdieninis gyvenimas 
mums jų tiek daug teikia, jog 
redaktorius priverstas tik pasi
rinkti, pasirinkti svarbiausia ir 
jų pakaktų bent keliems me
tams.

Po pirmo pasaulinio karo ir 
dalies valstybinių archyvų ati
dengimo kilus revoliucijoms, 
buvo tiek sumeškeriota sensa
cingos, paslaptingos medžiagos, 
jog jos pakako bent dešimčiai 
metų ir dar šiandien ji ne vi
sa sunaudota.

Bet tai buvo medžiaga nors 
paslaptinga, bet ne tiek sensa
cinga. Sensacinga buvo gal tuo, 
jog kas buvo anksčiau spėja
ma, šiandien buvo galima pa
tvirtinti dokumentais ištrauk
tais iš ministerijų archyvų.

Buvo apgaulių, melų, buvo 
papirkinėjimų ir dargi žmog
žudysčių, fantastinių planų, 
projektų, bet visgi nebuvo tiek 
purvo, kiek šiandien matome 
gyvenime, įvairiose ministerijo
se ir diktatorių raštinėse.

Prieškarine (1914 m.) poli
tika daugiau panešėjo į speku
liantų, maklerių, savotiškų afe
ristų politiką, kur viskas buvo 
galima: apgaulė, papirkinėji
mas, vogimas, dargi falsifika
vimas, bet ne atviras plėšimas, 
žmogžudystė.

Šiandieninės valdžios rašti
nės, užsienių reikalų ministe
rijos daugiau panašios į plėši
kų štabus, negu į valstybines 
įstaigas, šiandie žmonių sekves- 
travimas, užmušniejlmas, vals* 
tykių apgaulingas pavergimas

Ir todėl šiandien nieką ne
nustebinsi sensacinga žinia ir 
artinasį tas laikas, kuomet vėl 
toks dailinti, piršto 
sensacijas 
patenkintų

laužti 
redaktoriams, kad 

skaitytojų norus,

vę. Aukšto ūgio ir taikingai 
nusiteikę vyrui, medžių kir
tėjų ir žemdirbių judesiais, 
£jo pro šalį: tai buvo lietuvių 
kariuomenė. Užklaustos mo
terys man atsakė; ;

“ ‘Musų kareiviai apleidžia 
Kauną; jiems nebeliko vie
tos, rusai užėmė visas karei
vines...*

“Kai aš tylėjau prisegta, 
viena jų pridėjo: ‘Buk tamp
ia tikra, musų kareiviai su
grįš’^”......................-r - .

Ministerį 
tybei prašant? Irgi naujiena? 
Draugiškumo sutartį pasirašė 
ir tuojau tą kraštą užėmė — 
tai kas? Ko kvailiai tikėjo? 
Sekvestravo politinį priešą už
sienio valstybėje ir parsigabe
no atgal į savo kraštą arba nu
žudė gabendami — juokai, o 
sensacija butų buvus, jei jis 
pats patikėdamas priešo gar
bingumu butų atėjęs, arba jei 
jį butų maiše pargabenę ir t. t.

Nieko nesugalvosi, viskas ga
lima, viskuo žmonės tiki. Ir ne 
tik tiki, bet dargi jiems labai 
natūralu išrodo, kitoniškai ir 
būti negali. Aha, kitais laikais 
nebuvo, o jei ir buvo visa tai 
darydavo slapta, tai nieko, už 
tai dabar gyvename moderniš
kus laikus, kuomet žmonės jau 
nuogi pradeda vaikščioti ir pen
kių metų vaikui nepapasakosi 
pasakos apie garnį, nes jis tau 
tuojau išaiškins lytinių kaukų 
veiklą žmogaus brendimui...

Bet, gerbiamieji, kaip norite, 
bet visa tai nenormalu, taip 
neturi būti ir nors mes jau pra
tę prie šių visų sensacijų, bet 
visgi jų neskaitome normalio
mis, žmoniškomis. Tiesa, mes 
nesistebiame, musų jausmai ir 
dargi galvojimas atbukę, bet 
visgi sakome, kad taip neturi 
būti, tai turi pražūti.

Ir tuo labiau, galvoju, žmo
nės įsitikins šiuo nenormalu
mu, kuomet pasiseks į Šiuo> 
slaptus, šių laikų archyvus 
įžengti žmonėms ir pamatyti, 
kad šios visos apgaulės, papir
kinėjimai, žmogžudystes nieko 
gero žmonijai nedavė, priešin
gai privedė prie naujo karo, 
kuris irgi ne žmonių gėriui pa
kelti atsirado.

(Bus daugiau)

užmušė kilai vals-

Benkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Nusavinamos visos privatines mokyklos. — Uždaroma 

Kauno Meno mokykla. — Didžiausia data Paleckio 
gyvenime. — Jau vienas “liaudies seimo” atstovas 
pasirodė “nekošer”. — Judėjimo laisvė Vokietijos 
pasienyje, 10 kilometrų zonoje, smarkiai suvaržyta. 
— “Draugė” Meškauskienė. — Jei nori važiuoti

So-
____ 44

“nepriklausomą Lietuvą5’, tai vizas turi gauti iš 
vietų Sąjungos pasiuntinybių arba konsulatų.

—Kauno Meno mokykla
1 d. uždaroma.

nuo
Nuo

—Einąs sovietiškosios Lietu
vos Respublikos Piezidento pa- rugsėjo 
reigas J. Paleckis paskelbė or- tos pat dienos atdaromos d/i 

dailės mokyklos, viena — Vil
niuje, antra — Kaune. Vilniaus 
Dailės mokykloje bus dėstoma: 
skulptūra, tapyba, grafika. 
Kaune (dekoratyvinės-taikomo- 
sios) Dailės mokyklos yra šie 
skyriai: dekoratyvinė architek
tūra, dekoratyvine skulptūra, 
dekoratyvine tapyba, taikomo
ji grafika, keramika.

—Komunistų partija ir ko
munistinio jaunimo organiza
cija deda didelių, bet rezultatų 
neduodančių, pastangų įtrauk
ti į savo eiles lietuviškąjį jau
nimą. Tuo tikslu Kaune, sporto 
halėje, buvo sušauktas jauni
mui skirtas mitingas. Tame 
mitinge kalbėjo Respublikos 
Prezidento pareigas einąs J. Pa
leckis. Kaip ir kita s atvejais, 
Paleckis paskaitė sovietų pa
siuntinybes parengtą kalbą, ku
rioje jam buvo įsakyta kelti į 
padanges sovietiškąjį “rojų”. 
Pasak Paleckio, birželio 15—17 
d. datos, kuomet sovietų ka
riuomene okupavo Lietuvą, 
esančios istorinės datos. Tai 
esanti “musų revoliucijos ’ da
ta. Įdomu pastebėti, kad pats 
Paleckis apie '“musų revoliuci
ją” patyrė liktai po to, kai rau
donoji armija jau buvo Lietu
voje. Kokį nuopelną šioje ‘mu
sų revoliucijoje” turi Paleckis, 
tur būt, neaišku ir jam. To
liau dicĮžiausią . data buyųsi ta, 
kuomet Paleckis, raudonųjų 
įsakymu, nuvyko į Maskvą par
duoti Lietuvos ir pamatė Stali
ną. Po Paleckio į jaunimą kal
bėjo “Tiesos” dienraščio redak
torius, kurio pavardė Zimanas. 
Vėliau apie Sovietų Sąjungos 
užsienių p.olitiką kalbėjo rau
donosios armijos politinis va
dovas (pačioje Rusijoje tokie

ganizacijų ir atskilų a m n; 
laikomoms pradžios ir amatų 
mokykloms, vaikų darželiams, 
aikštėms ir kolonijoms perimti 
įstatymą. Visos šios įstaigos 
perimamos švietimo ministeri
jos, kuriai reikia perduoti ir 
jų turtą. Privatiems asmenims 
už jų paimtą turtą švietimo 
ministerija savo nuožiūra gali 
skirti atlyginimą, o iš organiza
cijų paimtas turtas neatlygina
mas.

MADOS

No. 4530—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 16 
ir 17.

4580

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiusti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattera Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattera Dept. 
1739 S. Halsted SL, Chicago, DL

gas” šinkarenko. Jis kalbėjo 
rusiškai, tad lietuviškas jauni
mas jo visai nesuprato.

—Lietuvos “liaudies seimo” 
atstovas Abakonis Jonas iš Uk
mergės apygardos dėl kažkokių 
priežasčių savo pareigų nepra
dėjo eiti. Dabar paskelbta, kad 
jis laikomas nustojusiu atstovo 
mandato. Rugpiučio 22 d. Uk
mergės rinkimų apygardoje 
renkamas vienas naujas atsto
vas.

—Pasienio su Vokietija 10 ki
lometrų zonoje smarkiai suvar
žyta judėjimo laisve. Prie pa
sienio varžomojo ruožo priskir
ti šie miestai ir miesteliai: Pa
langa, Kretinga, Kvietiniai,

atriesti tna* pavyzdį No.

(Vardas hr pavardi)

NAUJIENOS, Chicago, III.

BUICK SEDANETAS, 1041 metams. Sedanetas užvaduoja buvusius sporto ku- 
pus ir dviejų durų sedanus, bet daugiau ruimingas užpakalyje.

nusižengs šioms taisyklėms, lei
sdamas apsigyventi pas save 
žmonėms be leidimo, baudžia
mas iki 1000 litų pabauda arba| 
ištrėmimu iki vienerių metų į 
priverčiamus darbus. Pasienio 
kariuomenei ir milicijai suteik
ta teisė bet kuriuo laiku tikrin
ti dokumentus visų asmenų 30 
kilometrų pasienio ruože, o taip 
pat 10 kilometrų pasienio ruo
že sulaikyti asmenis ‘ne ilgiau 
kaip 24 valandoms”, tais atve
jais, kai reikia išaiškinti sulai
kytojo asmenybę. Gyvulius gir
dyti ir plaukioti pasienio upėse, 
ežeruose, o taip pat išp’aukti Į 
Baltijos jurą bet kuria plaukio
jimo priemone pasienio sodybų 
gyventojai gali tik pasienio ap
saugos įstaigų leidimais. Visi 
žvejybos, medžioklės, mokslinio 
tyrimo, sporto ir kitokie laivai, 
nepriklausomai nuo talpos, di
dumo ir pajėgumo plaukioją W 
kilometrų pasienio ruožo eže
ruose ir upėse ir Baltijos juros 
pakraščiuose, turi būti specia
liai įregistruoti. Bilietai geležin
keliais ir garlaiviais į 10 km. 
pasienio zoną duodami tik 
tiems, kurie turi leidimus. 890 
metrų ir 10 rnelr^1 pasienių zo
noje judėjiihaš' yra taip suvar
žytas, kad jis faktiškai negali’ 
mas.

—žemės ūkio ministerijoje 
buvęs žemės reformos departa
mentas panaikintas. To depar
tamento priešakyje paskuti
niuoju laiku buvo arši komu
nistė M. Meškauskienė, kuri ne
turi jokio išsilavinimo žemės 
ūkio srityje. Pažymėtina, kad 
“drauge” Meškauskienė vienu 
metu turėjo net tris tarnybas, 
ji buvo direktorė, “Ūkininko 
Patarėjo” redaktorė ir “liau
dies seimo” narė. Taigi, ir trys

—Užsienio reikalų ministeri
ja praneša, kad norintieji iš už
sienio įvažiuoti į sovietiškąją

toriją pervažiuoti turi gauti So
vietų Sąjungos pasiuntinybių

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE ATE! 
VIŲ REGISTRAVIMĄ

(Tęsinys iš vakar dienos "N”)
Jungt. Valstijų Teisingumo 

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

Brošiūrėlės « 49 klaus mai ir 
atsakymai seka—

47. Jeigu svetimšalis negali 
atsakyti klausimą ar dalį klau
simo, ką jis turi daryti?

Jeigu jis visais budais sten
gėsi atsakyti klausimą, ir vis 
negali, tai turi pažymėti “don’t 
know” (“Nežmau”),

Lietuvą lik gavę Sovietų leidi
mą. Ir sakyk tu man, kad so
vietinė Lietuva nėra -‘laisva”!

Švėkšna, Vainutas, Žygaučiai, 
Sartininkai, Tauragė, Jurbar
kas, Kalvarija, K. Naumiestis, 
Kybartai, Virbalis, Vištytis, Liu
bavas, Strumbagaivė, Karužai, 
Lazdijai ir Kapčiamiestis. Judė
jimas šioje zonoje yra galimas pasiuntinybės Kaune.

! tik su ypatingais leidimais. Kas Lietuvos piliečiai gali sugrįžti į

zas. Išimtis yra daroma tik 
tiems užsieniečiams, kurie turi 
gavę SSSR tranzitines vizas, ir 
tiems kurie tranzito vizas yra 
gavę iš Lietuvos atstovybių už
sienyje iki š. m. rugpiučio 7 d. 
Piliečiai, turintieji Lietuvos res
publikos pasus, iš užsienio į sov.

ną pirmo atvažiavimo į Jungt 
Valstijas.

8) Kiek metų ateivis Jungt. 
Valstijose išgyvenęs ir kaip il
gai ketina čia būti.

9) Užsiėmimas ir darbdavio 
vardas.

j 10) Narystės klubuose, orga
nizacijose ir draugystėse.

j 11) Tarnavimas kariuomenėj.
' 1&) Pilietybės stovis -Jungt. 
Valstijose (pirmos popieros, 
etc.)

I 13) 
koje.

14)
15)

zacjių, 
šalies ar kitos valdžios naudai.

Artimos giminūs Ameri-

Kriminal.škas rekordas.
Priklausymas prie organi- 

kurios dirba svetimos

47th Street Jie čia užlaiko ta
verną ir “Lunch Room”.

Reikia pripažinti, kad biznis 
jiems Čia gerai sekami. Vieni 
valgo prie stalų skanius pietus, 
o kiti geria prie baro gardą 
alutį. Koatumerių pilna užeiga,,

Perstačius mano atsilanky
mo tikslą, tuoj gavau Keistučio 
kliubui programinį garsinimą ir 
atnaujinau “Naujienas” me
tams, ir dar “užfundijo” už pa
tarnavimą. Yes, mandagus ir 
apsukrus biznieriai yra tie drau
gai Budrikai.

— Steponas.

49, Kokius klausimus ateivių 
vaikų iki 14 metų amžiaus, tė
vai ir globėjai turės atsaky-

48. Kokius klausimus ateivis 
14 metų amžiaus ir daugiaus 
privalo atsakyti?

Ateivių Registrav mo 
mai seka — jų bus 15. 

t

1) Vardas, pavardė, 
'vardu ateivis įvažiavo Į
Valstijas, kokiu kitu vardu jis 
buvo 
tėvų

2)
3)
4)

klausi-

kokiu 
Jungt.

žinomas ar vadinamas, 
vardą ištekėjusios moters.
Gyvenimo vietos adresą. 
Gimimo vėtą ir dieną. 
Kokios šalies i Rietis. 
Vedęs ar ne. Rasė.
Fiziškas aprašymas (auk- 
svoris).
Vietą, ir dieną paskutinio

6) 
štiš,

7) 
įvažiavimo į Jungt. Valstijas,
kaip įvaž a’vo, kaip įleistas. Die-

Visus klausimus apart 6-10- 
11-14-15.

Po klausimu 9 — tėvas ar 
globėjas, įregistruodamas atei
vį vaiką iki 14 metų amžiaus, 
turės paduoti .savo vardą, ad
resą ir biznį.

Po 
cijas 
no iš

“NAUJIENŲ”
BLITZKRIEG

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WJLLOW SPRINGS, ILL.
SEKMADIENY,

Spalią-Oct. 6 d. 1940

klausimu 12 — informa- 
apie pilietybinį stovį vie- 
tėvų, sulig nurodymų.

(GALAS)

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Gerai Sekasi
C. ir R. Budrikams

Šiomis dienomis man 
užsukti pas keistutiečius
nie ir Ralph Budrikus, 3322 W

teko
Con-

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

BRIDGEPDRT ROOFING AND 
SHEET METAL CO

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

sienų apmušimus.
raišume bet ka. f Inaininame bet 

ka Darbas užtikrintas nUnH» 
apdraustas

.>■ ■■

I: ■

TORVEMML SKtflNODAN

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’n
RAŠTINE

Sovietų Sąjungos įvažiavimo 
vizas. Užsienio valstybių pilie
čiai, norintieji išvažiuoti iš Lie
tuvos, turi gauti vizas iš SSSR 

Reiškia,

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3^% dividendų. įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

Remkite Lietuviška 
žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUOk
CO. — VVholesai*
4707 S. Halsted Si

Tel. Boulevara M i *

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam j 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

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam gerinus) ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

j visas miejsu ialis.

5031 W. Roosevdt Rd.
CICERO, ILL.

(Adresai)

JACK SWIFT
WE — VVE MUŠT

PHE AVĖ D

EARTHQUAKE, 
AN ISLAMO 

RI3ES BENEATH 
THE EKHAU3TE0 

5WIMMER3.

MEANWHILE 
THE AURORA 

MAS VANIBHGp 
CARRIED

NO — IT*5 REAL, 3OLID 
LAND. AND IT3

ie

THI5 HAS HAPPENED BEFORG. THE FLOOR1 
OF THE PACIFIC 13 VOLCANIC. SHI P 
CAPTAINS H AVĖ SIGHTED NEW tSLANDS, 
ONLY TO LEARN LATER THAT THEY HAD JMH 

VANISHEO AGAIN.

RYTINE RAOiO 
VALANDA
U stoties

Kasdien nuo 3:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. 

Subatomis nuo 3:30 iki 9:15 
va!, ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.
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I Vaikas ir Mokykla Į
| Rašo L. NARMONTAITĖ j
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PASTABOS

Vakarinės mokyklos jau at
sidarė. Registracija įvyko pe
reitų ketvirtadienį ir penktad.e- 
nį vakarais. Dar ne per vėlu 
pradėti lankyti vakarines kla
ses. Vis dar galima užsiregist
ruoti. Kitame skyriuje “Naujie
nose” jau buvo skelbta, kur va-1 
karinės klasės yra laikomos.' 
Galima sužinoti šias vietas šau
kiant laikraštį arba nuo vieti
nės mokyklos. 

q o
Neužmirškite, tėvai, kad 

Chicagos miestas užlaiko tris 
mokyklas, kur mokiniai gali 
įs gyti pirmus dvejus me.us 
*.n versi lėto kursų. K ekvienai 
mokinys, baigęs aukštesnę mo
kyklą, yra č.onai priimamas, 
šita mokykla yra vieša ir nerei
kia mokėti už mokslą. T.ktii 
mokiniai turi užsimokėti už 
knygas, už laboratorijų reik
menų vartojimą ir kitus abel- 
nus dalykus. Tas užmokestis 
yri labai prieinamas, gal porą 
m lenų į mėnesį. Mokykla \n 
t.i rcdituvta ir mokiu.ai gali 
vėliau įs.oti į ur.iver. i etas tęs 
ti toliau savo mokslą. >

Ne.aikykite jaunimo namie 
dyk ii. Jeigu jie nega i la t 
da.Lo, tai apsimokėtų le sti 
j-..o . į m esto v. esą k ikgiją, 
kuu galėtų pr.sirengt. t m<a-

mesniam darbui, belaukdami 
geresnės progos ir geresnių lai- 
kų.

Yra trys kolegijos, — viena 
pietų miesto dalyje, kita vaka
rų, o trečia šiaurės dalyje. Ga
lima prie kiekvienos privažiuo
ti gatvekariais. Aukštesnei 
mokyklos administracija miela 
noru suteiks tėvams reikiamą 
žinių šiuo reikalu.

0 O »

Nežiūrint vaiko amžiaus, 
kiekvienas lankąs mokyk ą vai
kas turėtų tvarkingai gyventi. 
Jis turėtų reguliariai valgyti ir 
miegoti. Jam reikia paskirti 
tam tikras valandas žaidimui 
darbui, lekcijų paruošimui i 
muz.kos praktikai.

Paprastai mokinys namie bu 
na kas vakarą, o pėtnyčioms 
ir subatoms jis gali išeiti į te
atrą, pas draugus ar į susirin
kimus. Bet sekmadkn ais jis 
turėtų vėl laikytis prie tvarkos 
ir eiti gulti paprastu laiku, kad 
galėtų pradė.i savaitės darbą 
jausdamas sveikas, išmiegojęs ir 
p Inas energijos.

Jauni \aixai turi miegoj • i - 
nuoiika arba dvylika vai indų 
o suaugę nemaž.au kaip devy
nias.

Sveikas vaikas, gyvenąs tvar
kingai, atteka mo.ykts dar»>. 
gerai ir X engia na g nere.k .- 
tingų kębk.mų.

nuo policijos ir 1.1. Liaudis vi
sų ujama, stumdoma; turi kęs
ti nesiskųsdama. ‘Kenčia kal
tas, kenčia nekaltas...”

Degtinė taip pat pri.id.xla 
prie vargų padidinimo. Ir že
maitė parašė ne vieną aps.iky 
mėlį, kuriame nien.škai parodė 
ką iškenčia šeima, kai vyra, 
yra girtuoklis.

Daug daug dar ką pamatome 
žemaitės raštuose. Reikia pa
tiems juos paskaityti. O paskai
tę pamatysit, kokia artima, 
miela, kokia mums su; rantam i 
yra Žemaite. (cmks).

Veda N na

LIAUDIES RAŠYTOJA ŽEMAITĖ
(Tęsinys)

\Yliau Ž. malte, jau gerokai 
pasius.misi patapo ir žymia vi
suomenės veikėja. Dar anais 
sunkiais laikais ji platino kny
gas, kovojo (.rauge su musų 
šv.esuomene dėl musų kultūros, 
rūpinosi vargstančiais, šaipe 
moksleivius ir 1.1. 1913 m. ru
sai už visuomeninį veikimą Že
maitę buvo patupdę net 1 mėn. 
kaiejiman.

Didžiojo karo metu žemaite 
atsidūrė Vilniuje, kame su bū
reliu inteligentų organizavo pa- 
bėgėjiams prieglaudas. Užeinant 
vokiečiams, kartu su kitais iš
važiavo į Voronežą. Iš čia su 
Bulotų šeima, su kuria buvo 
susidraugavusi, išvyko Ameri
kon, kurią pasiekė 1916 metais.

Lietuvon grįžo 1921 m t. Lie
tuva tuomet jau buvo nepri
klausoma valstybė. Koks * 

džiaugsmas, atrodo, turėjo bū
ti po tiek daugelio kovų, po 
tiek iškentėtų metų pamatyti 
tėvynę nepriklausomą.

Apsigyveno Marijampolėje, 
Bulotų šeimoj. Rašė naujus 
apsakymėlius ir tvarkė senuo
sius. Tačiau grįždama iš Kau
no žemaitė persišaldė, susirgo 
plaučių uždegimu ir 1926 ml. 
gruodžio mėn. 7 d. mirė. Pa
laidota Marijampolės kapinėse. 
Čia pastatytas kuklus pamink
las — akmeninė knyga su pa
rašu: “Liaudies rašytoja žemai
tė”.

Ir tas paminklo parašas pa
sako apie Žemaitę viską — ji 
buvo tikra liaudies rašytoja.

Visi Žemaitės apsakymėliai 
yra be galo realus, gyvenimiš
ki, tikri: nieko pati Žemaitė 
neišgalvoja, nieko neprideda, 
nieko neatima, o aprašo tokį, 
koks iš tiesų liaudies gyveni
mas buvo, kokį ji žemaitė ma
tė. Todėl jos raštuose kaip ko
kiame veidrodyje, kaip kokioje

loiogia.ijoje ats. indi liaudies 
gyvenimas toks, koks buvo, su 
visais vargais vargeliais, su rū
pesčiais rūpestėliais.

Dargiausia ma'ome Žemaitę 
aprašinėjančią kaimo šeimos 

| gyvenimą. Pvz. jos apsakymė
liuose, kaip “Marti”, “Topylis”, 
“Petras Kurmelis”, “Velnio ves
tuvės velnio ir laidotuvės” ir 
kt. nurodomi gyvenimo faktai, 
kaip suirdavo musų kaimo šei
mos: čia nusveria ne laisvas 
dviejų žmonių susitarimas, ne 
meilė, bet paprastas biznieriš
kas išskaičiavimas. Tuose apsa
kymėliuose mes matome, kad 
vyras veda ne tą mergaitę, ku
rią jis norėtų vesti, kuri butų 
jam gera šeimininkė ir su ku
ria jis sukurtų laimingą šeimą, 
bet veda tą, kurios tėvai duo
da daugiau pasogos. O toki da
lykai juk ne tik anuometinėj 
Lietuvoj dėjosi, bet ir šiandien 
tebėra gyvi musų sodžiuje. Ir 
Žemaitė tuose savo apsakymė
liuose toliau parodo, kuo to
kios vestuvės gali baigtis: pra
deda kilti barniai, nesutikimai, 
net peštynės.

Suprantama, dėl ko daugiau
sia nukenčia moteris. Ir Žemai
tė labai meniškai parodo, ką 
kartais išgyvena musų sodžiaus 
moteris — virtuvės apyvoka 
sunkus darbas, rūpinimasis vai
kais, o poilsio tiek maža. O vy
ras dažnai, kaip Žemaitės Ta
mošius, tik pasako:

“Kas jūsų darbas duoną tik 
ėsti, pamatus krėsti!”

Tokiose šeimose ir vaikams 
nelengva. Daugelyje apsakymė
lių žemaitė parodė musų so
džiaus tėvų ir vaikų santykius: 
kiek vaikai kartais dėl tėvų kal
tės turi iškentėti, pernešti skur
do, pakelti vargo.

Toliau žemaitės apsakymė
liuos mes matome, kiek liaudis 
kenčia nuo ponų, nuo kunigų,

Geriausias ir, manau, pato
giausias laikas vartoti kiemą 
yra piieš einant gulti. Tad.i 
kremas gali ilgesnį laiką boti 
ant odos ir ryte rasite savo 
odą švelnesnę, veidą tyresnį.

Pirmiausia patartina varto! i 
nuvaLmo (“cleansing”) kremą, 
įuink.te lengvai per porą mi- 
autų, kad alLuosuoa dulkes. 
Tada gerai nušluostyki.e ir 
nuplaukite veidą su šiltu, bet 
ne karštu vandeniu ir lengvu 
muilu. Po to perplauk te si 
šaltu vandeniu ir nušluostyki
te gerai. Dabar var.okite antrą 
kiemą, kurį galite palikti ant 
veido per naktį. Tokio a.itro 
Kremo nereikia vartoti per 
daug, nes visa svarba jos yra 
riebume ir odai maitinančių 
alyvų.

Jeigu jūsų oda labai sausa 
ir turite mažiukių raukšliukių 
nuo saulės, patartina tą daryti 
kasdieną. —Ona.
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Žalių Pomidonj 
Prieskonis

(“Bordeaux padažas”)2 kvortos smulkiai sukapotų žalių pomidorų (tomačių)4 kvortos smulkiai sukapotų kopūstų.6 smulkiai sukapoti žali pipirai.6 vidutinio dydžio svogūnai, irgi smulkiai kapoti3 šaukštai druskosV2 puoduko rudo cukraus
Vz puoduko muštardo sėklų3 šaukštai imbero.2V2 šaukštų čielų gvaizdikų134 šaukšto čielų allsoice pipirų 214 šaukštų salierų sėklų.2 kvortos actoSudėk sukapotas daržoves ant plokščio indo ir apibarstyk druska. Lai stovi per 24 valandas, po to gerai nusunk. Pridėk visus prieskonius, cukrų ir actą ir lengvai pavirink apie pusvalandį. Sudėk į stiklinius ar molinius indus ir gerai uždaryk. Turėtų būti šešios kvortos.
Agurkų Prieskonis1 kvorta su.piaustytų agurkų1 didelis supiaustytas svogūnas1 didelis supiaustytas pipiras

2 kvortos vandens >14 puoduko druskos
14 šaukštuko muštardo sėklų
1 puodukas šviesiai rudo cukraus
1Z« šaukštuko geltono imbero 

(“Turmeric”).
Gerai nuplauk agurkus, nupiauk 

galus, supiaustyk riekėmis, bet ne- 
luok. Ištarpink druską vandenyj ir 
užpilk ant agurkų taipgi kitų dar
žovių. Lai taįp stovi per tris va
landas, po to nusunk. Užvirink ac
tą su cukrum ir muštardo sėklo
mis. pridėk .prie nusunktų agurkų 
ir kitų daržovių ir tada vėl užvi
rink bet neleisk virti.

■ Po to pridėk geltonąjį imberą ir 
leisk atvėsti. Kai atvės sudėk į 
sterilizuotus indus ir gerai uždaryk. 
Agurkai bus labai skanus, trapus 
ir tiks prie įvairių valgių.

Graži Popietinė Suknelė Rud. Sezonui

Kaip ši suknelė graži, taip ji lengva pasiūdinti. Ji 
padaryta iš “canton crepe” šilko, kuris bus labai madoj 
šį rudenį ir jos stilius duos kiekvienos moteriškės figū
rai gražias linijas. Suknia parodyta paveiksle yra neu- 
tral pilkos spalvos ir turi rusvai varinės spalvos guzi- 
kus. Pavyzdžio numeris 4525, yra mieroms nuo 12 iki 20.

Užsakymus siųskite “Naujienoms”, 1739 So. Halsted 
Street. Pridėkite 15 centu, c

Sonja BE NAMU
žydrais plotais paukštis lėkė.
Atsiduso: “Vai sunku.
Ar ilgai reiks man lakioti
Be namų?”..
Laukuose berželis žalias
Sušlamėjo: “Vai ilgu.
Ar ilgai reiks man žaliuoti 
Be draugų?”..
Tūpė paukštis į berželį.
Sučiulbėjo: štai namai.
Netveria džiaugsmu medelis: 
Jau draugai.
Drauge rytą vakarėlį,
Žiemą vasarą kartu.
Ar tai vejas, ar tai šaltis — 

‘Nebaugu.
Paukštužėlis ant šakelių 
Jam dainuoja daineles.
Gera paukščiui ir medeliui, 
Vienas kito nebemes.

Tik staiga, mestas piktos rankos, 
Krito sunkus akmuo ant jų.
Daina nutruko. Sudrebėjo
Palaužtas medis lig šaknų.
Sukliko pažeistas paukštelis.
Benamis vienas vėl lakios...
Nuo šiol kalnam, laukam ir vėjam 
Jis giesmes begiedos...

(Tęsinys
Į tuos žodžius Onutė su Pet

ru labai aiškiai nurausta (pa
manykit, Petras Janonis, kas 
galėjo tikėti, tas “amžinas mo
terų priešas”!). Visi nuduoda 
to nepastebėję, bet taip puikiai 
nuduoda, kad nelaimingi (hm.

ir kojyčių tvorą, kuri, pama
čiusi tokį baisų priešą, kai)) 
bematant atgijo, ėmė judėti-ir 
stengėsi apleisti užimtas pozi
cijas didžiausiam visos vyriš
kos visuomenės juokui. (Aky
las stebėtojas butų pamatęs 
kovos debesis, grasinančiai j uo

lini, “nelaimingi”) sutvėrimai 
nurausta dar labiau-

Kai visi šokiai, rateliai. Ta
do komandos ir kiti alsiną da
lykai pakartojami penkis šešis 
kartus,—ateina eilė fantam.

Kiekvienas stengiasi sugal
voti kuo sunkiausius ir juokin
giausius uždavinius savo drau
gam (visiškai užmiršęs įsaky
mą “mylėk artimą kaip pats 
save”). Moralistų patenkinimu1 
pridedu, kad labai dažnai į- 
puldavo į duobę tas, kurs ją 
kitam kasė.

Butų viskas ėję puikiai ir 
toliau, bet reikėjo taip atsitik
ti, kad vienam fanto vaduoto
jui prisiėjo atnešti drobę nei 
austą nei verptą. Išlandžiojęs 
visus kampus, pagaliau už vie
no paveikslo rado ne drobę, ne, 
bet patį audėją.

“Kadangi šventadienis, tai 
naujų drobių neišausta, o se
nosios parduotos; jei netikit, 
pasiklauskit patį audėją”, ir su 
tais žodžiais iškėlė ranką ir 
parodė išsigandusi juodą vorą, 
— tikrai išsigandusį, nes ka- 
baldžiavosi vargšas kiek galė
damas ir laimingai nukritęs 
ant žemės ėmė šveisti atgrl 
prie savo staklių. Deja, sutiko 
kely tvorą, moteriškų batelių

dai besirenkančius lubų padan
gėje.)

Vargšas audėjas jau baigė 
šluostytis prakaitą kažin ku
riam tamsiam kamputy, kai 
tuo tarpu dar tebeaidėjo klyk
smai: “ne voras! koks juodas! 
vilkas, vilkas! liūtas!!”

Na, ir prasidėjo. — Kas? 
klausit. Juk minėjau kovos de
besis, tai aišku kas — kova. 
Tiesa, kraujo nei ašarų nebu
vo išlieta nei lašo (gal trupu
tis prakaito), bet užtat kiek 
žodžių, kiek argumentų! Ir vis
kas dėl to menko voro! Vyrai 
šoko kaltinti moteris už bailu
mą, tos — nepasiduoti. Vyrai 
daugiau vartojo granatas, o 
moterys kulkosvydžiais tarš
kėjo. Kai suvis pasiekdavo tik
slą — aidėjo juokų kanonados. 
Visi buvo didžiausiam kovos 
karšty, kuris, pasiekęs zenitą, 
pamažu ėmė slūgti, kalbos rim- 
tėti. čia buvo minima Prancū
zų revoliucijos moterys, An
glijos ir Amerikos emancipa- 
tė.s, Estera, Judita, Joamia 
D’Arc, Gražina ir kiti drąsių 
moterų vardai. Mažu pamažu 
kovos debesys (palubėje) išsi
sklaidė, termometras nukrito 
iki normalios temperatūros.

(Bus daugiau)

Dzūkė

Ir Kodėl Aš Gimiau?
Kai Eidukų Vincelis buvo jau 

kelių metų amžiaus ir pradėjo 
daugiau ir daugiau įdomautis 
aplinkuma, jis pastebėjo, kad 
viena jo kojelė kitaip atrodo, 
negu visų kitų vaikų. Ji ne 
tiesiai pirmyn atkreipta, kaip 
kad viena jo paties ir visų ki
lų vaikų, su kuriais jis žaidžia, 
bet skersai. Taip, Vincelio de
šiniosios kojelės pėdelė buvo 
atsukta skersai į vidų.

Priešais Vincelio namus gra
žiai geltonavo, sakytum, auksu 
švarstyta žeme — smiltynas, 
kurs plačiai ir gan atokiai pir
myn tiesėsi, atsiremdamas į 
gražų, dar jauną pušyną, ku
riame visgi jau augo uogos, 
gėlės ir grybai; na, ir zuikelių 
ir voveraičių, žeme ir medžiais 
šokinėjančių, nemažai užtikti 
buvo galima. Tokie įvairus ir 
patrauklus vaizdeliai viliojo 
Vincelį į mišką ir stengdavosi 
neatsilikdamas nuo savo drau
gų ten pakliūti ir kartu žaisli 
su visu buriu. Gerai būdavo, 
jeigu kiti vaikai iš valios nu- 
žinksniuodavo, tai ir Vincelis 
kartu su jais suskubdavo; bet 
jeigu vaikams užeidavo noras 
bėgti, tai vargšas Vincelis toli 
nuo jų atsilikdavo, o dažnai 
mėgindamas bėgti kartu su jais 
— parklupdavo ir tuomet jaus
davosi labai nelaimingu, kad 
negalėjo kartu su visais vai
kais nubėgti.

Daug kartų Vincelis atsisė
dęs žiūrinėjo savo kojelę ir ne
galėdavo suprasti, kodėl ji tu
rėjo būti atkreipta skersai; 
daug kartų jis buvo pasiruošęs 
paklausti savo motinėlės, kodėl. 
jo kojelė kitokia negu visų ki-’

tų, bet vis nedrįsdavo.
Kartą, kai jo motinėlė melžė 

karvę, o Vincelis tą dieną bu
vo turėjęs daug nepasisekimų, 
surištų su jo kojele, nes tai bu
vo jo pirmoji diena mokyklo
je ir daug nepažįstamų, išdy
kusių vaikų jį apstumdė — jis 
pagaliau nutarė sužinoti tą, kas 
jam jau sėliai rūpėjo ir buvo 
kažkokia paslaptimi.

—-Mamyte, — pradėjo Vince
lis — kodėl mano viena koje
lė kitokia kaip visų?

Motina pažvelgė į sale jos 
prisilenkusį Vincelį ir iš pra
džių nesusigriebė ką atsakyti 
į tokį netikėtą klausimą, bet 
paspaudusi kelis kart karvės 
spenius, ji susigriebė ir neabe
jodama atsakymo gerumu pa
sakė:

■f—1Tu taip gimei, Vinceli.
Vincelis pakilo ir lėtais 

žingsneliais nušlubavo namo 
link. Buvo jau prieblanda ir 
kiti šeimos nariai dar nebuvo 
grįžę iš laukų, nes trobesiams 
esant miestely, imdavo ilgą lai
ką namo grįžti, tad Vincelis bi
jodamas vienas būti viduje, at
sisėdo ant trepukų priešais na
mo duris ir vis žiurėjo į savo 
kojelę, galvodamas, kiek jam 
trukumų ir nemalonumų šian
dien susidarė, kaip jį vaikai 
skriaudė ir juokėsi, o juk jei
gu jis butų toks kaip visi kili, 
jie nedrįstų iš jo juoktis. Taip 
susirūpinęs Vincelis girdėjo 
kaip jo širdelė mušė jo kruti
nėję ir nejučiomis praslinko 
mintis jo mažyte galvele: Ir 
kodėl aš gimiau?..

(Bus daugiau)

nema%25c5%25be.au
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Kai Kurios Ateivių 
Registravimo Problemos
Teisingumo Departamento Pareiškimas
Direktorius Earl G. Harrison,j ir jie greituoju prašo piliety- 

iš Teisingumo Departamento, bes pilnai tikėdami, kad taip 
po kelių dienų tyrinėjimo Atei-* darydami jiems nereikės pasi- 
vių Registravimo per visą šalį, duoti pirštų-nuospaudaviinui. 
sako, kad keturios problemos 
suka galvas daugelio nepiliečių. “Jie klysta jeigu tiki, kad 

jiems nereikės duoti pirštus 
“Natūralizacijos prašytojai nuospaudavimui” sako p. Har- 

(pilietybes prašymus padavę rison. “Registravimo parupini-
ateiviai) vis skaitomi svetim-'mai reikalauja pirštų-nuo- 
šaliais, ir kaipo tokie, turi re- spaudavimą vįsų ateivių 14 m. 
gistruGtis“, jis pareiškė, per- amžiaus ir daugiaus. Registra- 
skaitęs raportus iš įvairių ša- vimas neužbaigtas be pirštų
lies dalių. Tie raportai rodo, 
kad daug žmonių su “pirmoms 
popieroms” tiki, kad jiems ne
reikia registruotis.

Dėl Pirmų Popierių.
“Kas paprastai vadinama 

“pirmos popieros”, ištikro yra 
ti'k intencijos pareiškimas, arba 
pareiškimas noro tapti pilie
čiu.” p. Ha r rison toliaus paaiš-

nuospaudų.
“Šiandien pirštų-nuospauda- 

vimas nereiškia gėdos. Šian
dien kareiviai, jūreiviai, Fe- 
deralės Civilės Tarnybos dar
bininkai, ir daug kitų savu no
ru pasiduoda pirštų nuospau- 
davimui. Tai paprastas daly
kas.”

“Apie adresų pakeitimą ne
kilta. “Tik kada ateivis forma- buvo daug klausimų”, sako p. 
liai prisiegdintas kaipo pilietis llarrison, “bet čia norėčiau 
Fcderaliame Teisme, įstatymas’pranešti visiems ateiviams Nailjienu-Aome Teiepnoto

Dizzy Dean, išgarsėjęs beisbolo žvaigždė.

5 Metų Berniukas 
Žuvo Bežaizdamas 
Gatvėj
—AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS 

CHICAGOJ—

CLASSIFIEI) ADS
HĖLP VVANTED—MALĖ 

Dąrbininkų įteikia
REIKIA PEČIAMS ALYVOS par

davėjo. Lengvas .pardavimas, geras 
komisas. CITY OIL CO., 3535 So. 
Oakley Avenue.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

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

nereikalauja, kad jis užsiregis- kaip svarbu bus jiems praneš-

& Bežaizdamas gatvėj su 
savo 10 metų broliuku, po au
tomobiliu pakliuvo ir žuvo 
5 melų berniukas Rolapd Žu- 
kowski, nuo 1945 Cuįjerton 
Street. bjeląimė įvyko prie jo 
namų.

Jį suvažinėjo trokas, prie 
kurio vairo buvo 24 metų šd- 
ferįs, Thomąs Ęarąssi, 1752 
ĄL Ąustip avenue. Užmuštojo 
brolis Rudolph buvo lengvai 
sužeistas.

Kitos Nelaimės.
• Prie Cermak Road ir 

Canficld avenue, automobilis 
užmušė ūkininką George Gar
be,, nuo Ogden avenue ir Glen- 
denning Road.O

e Rezultate žaizdų, kurias 
gavo automobilioi nelaimėj, 
mirė 56 metų chįcagietis And- 
rew Dedvedec, nuo 2223 23rd 
Place.

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

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

PAIEŠKAU DARBO. ESU gerai 
patyręs prie budavojimo naujų na
mų ir taisymo senų. Kas turite to
kius darbus, pamatykite pirmiausia 
mane. F. Skrabutenas, 10Q56 South 
Lowe Avė. Tel. CEDarcrest 6874.

truotų kaipo ateivis.” ti apie gyvenimo vietos pakei-
“Kai dėl pilietybės, norėčiau 

paaiškinti ir kitą problemą,”
timą.”

Adresų Permainos
sako p. Ilairison. Jeigu nepi-( rejkaiaVnnai liečia pa-
lietis turi “pirmas popieras” ir keili gyvenimo vietos,” jis 
tiki, kad jį piieš gruodžio 26 <-|Sako “.pirmas liečia ateivį, ku- 
šauks į teismą paskutiniam iš-|r|s yra §įos šalies pastovus gy- 
klausymui, lai geiai butų 1)- venįOjas> jjs turi pranešti lin
kiam laukti iki lapkričio 1 d. injgraiįon an(Į Naturalization 
ar gruodžio 1 d- prieš re8į®"( Service, Department of Justi- 
truojant. Jau tada matys ar jis ce, ^ashington, D. C. pakel
ia lės tapti pilnu Valsti- į. gyvenimo vietos bėgyje
jų piliečiu prieš gruodžio 26 d. j penkjy dienų po persi'krausty-

“Reikia aiškiai suprasti,” mo. Galima gauti “change-of 
pataria p. llarrison, “kad Tei- address” korteles kiekviename 
singumo Departamentas nei- pašte.”
ma jokios atsakomybės, jeigu “Antras reikalavimas liečia 
ateivis susivėlina registruotis. atciyį> kuris įlcistas Iaikinai> 
Jis taip bus baudžiamas Wjšit9j grupėj, yrą turėtai, ,stu- 
ateivis, kftidš nbtun jpkitj P°“| deniai, svečiai įr pan. Jie turi 
•|)icnų.rAš patarčiau tokiems adres kas tds mčne-
asmenims per ilgai nelaukti. sj ar pakcičia gyvenimo 
Registravimas jokiu bildu ne- yj . af ne„ 
liečia pilietybės stovį.”

Tr . Nereikia pranešti biznio ad- Reaistracua Ir Vaikai. , ...J J reso pakeitimą.
“Trečia nesuprantama pro-1 Direktorius llarrison vėl 

blema liečia vaikus”, sako p. pataria visiems, kurie privalo 
llarrison. “Žmonės nesupran- registruotis, gauti iš pašto 
ta, kad vaikus iki 14 metų'‘‘specimen fform” blanką su 
amžiaus turi įregistruoti jų klausimais. Gerai perskaityti 
tėvai ar globėjai, ir juos ne- tą blanką namie ar kitur, ir 
reikia asmeniškai nusivesti į išpildyti. Nusinešus šitą blan- 
paštą. Vaikų nuospaudos ne- ką išpildyti į paštą einant re- 
bus daromos. Bet kai jie pa- gistruotis—tas palengvins Te

Eleveiteris Sužeidė 
Lietuvį Wilson 
Dirbtuvėj

Krito- Septynis Aukštus
42 metų lietuvis ir kitas dar

bininkas buvo sunkiai sužeisti 
eleveiterio nelaimėje Wils'on 
and Company dirbtuvėje, adre
su 4200 South Ashland avenue. 
Abiems buvo sulaužytos kojos 
ir sužeisti viduriai, kai elevei- 
teri.s, kurį jie taisė, krito sep
tynis aukštus.

Jiems bedirbant, septinto 
aukšto palubėj, staiga truko 
elevęjteri'Čr kabeliui Ir jie' krito 
keliasdešimt pėdų žemyn, kur 
atsimušė į cementinį eleveiterio 
šulinio dugną dirbtuvės skiepe.

Sužeistasis lietuvis yra An
drius Regitis, nuo 4758 South 
Damen avenue. Antrasis darbi
ninkas yra Edward Grank, 39, 
nuo 3022 South Keeler avenue.

i. f

JŪSŲ NUOSAVASb-i-z-n-i-s •
Ar jus būtumėte užinteresuoti

sieks 14 m. gimtadienį jie tu
rės patys nueiti į paštą užsi
registruoti. Tada jų rankų- 
pirštų nuospauda bus pada
ryta”

“Jeigu vaikas pasieks 14 
metus prieš gruodžio 26 d.”, 
p. llarrison pataria, “tegul pa
laukia 14 metų gimtadienio ir 
tada nuvyksta į paštą įsiregis
truoti.”

Ateivių Registravimo Direk
torius pažymi, kad keturių 
mėnesių laikas nuo rugp. 27 
d. iki gruodžio 26 d., yra gana 
Taiko visiems užbaigti regis
travimą, kad paskutinėms die
noms neapsunkinti registravi
mo darbą.

Pirštų Nuospaudos.
“Iš kaikurių šalies dalių”, 

p. llarrison sako, “pranešta, 
jog'daug asmenų bijosi pasi
duoti pirštų nuospaudavimui

I n VFIK ILU V LIMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietąms 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

3 i i n H Gėlės Mylintiems 
y H k Si Vestuvėms. Ban- 
U I M I IjfĄkietams, Laidotu- 
i *^ ■ ***** 1 vėms. Papuoši-
? GĖLININKAS mam’ 
į 4180 Archer Avepue 

Pbone LAFAYETTE 5800

gistravimą.

Gražiosios Lyties 
Gražumas Labai 
Brangus Dalykas

Kainuoja Kasmet apie 
$450,000,000

Pasirodo, kad musų ponios ii 
panelės pila milžiniškas sumas 
pinigų savo ve dus milteliais 
barstyti ir skruostus dažyti.

Dabar vykstančioj kosųiet*.- 
ninkų konvencijoj, Sherman 
viešbutyj, paaiškėjo, kad kas
met moterys grožiui išleidžia 
apie $450,000,000 — beveik pu
sę biliono dolerių.

• $157,000,000 eina šukuose
noms taisyti, ir po keliasde
šimtį milionų dolerių pudrams, 
perfiumams, nagų dažams, įvai
rioms grožio mostims, “lipsti- 
kams”, plaukų dažams, kre
mams, etc.

Pasigrobė $3,055 
Alinėj

Du jauni vyrai ir mergina 
vakar rytą ap plėšė alinę adre
su 3147 East 79th Street. Jie 
atėmė nuo savininko Raymond 
J. Carroll $3,005 pinigais ir če
kiais. '

Jis buvo atsinešęs pinigus 
alinėn iš banko plieno darbinin
kams čekius keisti.
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Diena Iš Dienos
> -J

e
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
Frank Bukauskas, 21, su Va- 

lerie Yusevičius, 20
John Lucarz, 21, su Sophie 

Tomaszun, 19
Walter Bochenek, 24, su Va- 

leria Banas, 21
William Schwantes, 39, su 

Pauline Miller, 38
John Vash, 30, su Julia Kuk

ta, 24

PerskirŲ
Adele Wassc-n nuo G. Was- 

sop

Gavo ,
Vrskiras
Joseph Jupin nuo Mildred 

Jupin

Tie Vestuvių Varpai 
Nesustoja Skambėję
štai dar dvi jaunavedžių poros

CICERO. — Pastaruoju lai
ku vestuvės taip pagarsėjo, kad 
nėra to šeštadienio bei f sekma-; 
dieniu, kad neapsivestų kelios 
poreles lietuvių bei lietuvaičių 
apie kuriuos daugumoj sužinom 
iŠ dienraščio “Naujienų”.

Pyie progos manau bus ne- 
prošalį pranešti musų lietuviš
kai visuomenei, dar apie du

plač ai žinomus lietuvius Cice- 
roje, kurie netolimoj ateityje 
įstos į “stoną moterystes”.

štai jie, Juozapas černiavi- 
čia ir p-lė Francas šilkunas, 
northsidietė. Jų vestuvės įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 28 d. šliubą 

i priims St. Anne’s bažnyčioje, 
' prie 38th PI, ir Califorma avė., 
Chicagoj e. O vestuvių ^puota 
įvyks šv. Antano parapijos sa
lėje, prie 15-tos gat. ir 49th 
Court, Ciceroje.

Vestuvės ^ękm., Rūgs. 29
KąziipięraS Biknis veda p-lę 

Petrulevičiut^* Maręuettepar • 
kietę. Jų vešiuves įvyks sekma
dienį, rugsęiip ,2’9-tą d. Šliubą, 
berods, priims? civili, nuotakos 
tėvelių namuose, 5945 So. Al- 
bany avė., Ghicagoje, o vestu
vių puota įv^ks Community sa
lėje, prie 21 gat. ir 51st Ct., 
Cįceroie.

Kadangi virš paminėti jau
nuoliai rimtų ir pasiturinčiai 
gyvenančių tėvų 'vaikai, tad ga
lima tikėtis, kad susilaukę daug 
svečių kaip iŠ Cice.ros, taip ir 
iš plačiosios Chicagoj. Tad jau 
-vestuvės bus nepaprastai iških 
mingos.

Juoząpas černįavįčia ir Ka
zys Biknis rimto budo vaiki
nai, turi išsidirbę pastovius" dar
bus, tad chicagietėms panelėms 
vedybinis gyvenimas bus tik
ras rojus, ką aš jums brangieji 
nuo savęs ir linkiu, ypač kad 
pasirinkote sau ' už gyvenimo 
drauges lietuvaites. Gąrbė jums.

, — J. Tarutis.

Pasisekė Roselando 
Kultūros Draugijos 
Išvažiavimas

Rengėjams Paliko Pelną
Rosęlando Lietuvių Kultūros 

Draugijos išvažiavimas pavyko. 
Diena buvo nešalta ir gana sau
lėtą. JJž tai ir kurie- atvyko į 
parengimų, draugiškai ir su pa
kilusiu upu linksminosi per vi
są. dienelę. Vieni kaitinos sau
lės spinduliuose, kiti linksmai 
ūžė prie barų, dar kiti svarstė 
dabartinę Lietuvos būklę. Nors 
išvažiavimas nebuvo perdaug 
skaitlingas, 'vienok atyykųsieji 
nesigailėjo pabaliavot, už tai 
draugijai ir pęįnp lįks.

Viskas sekėsi visiems kuo- 
pųiklausiai, tik vargšės musų 
gaspadinės, Kasparienė ir Ka- 
rąčkienė, turėjo daug nemalo
numo su tuo išdykėliu p vėju. 
Kada jos tik užkuria pečiuką 
ir užstato puodą su “hot dogs” 
.tai, žiūrėk, tas be mandagumo 
vėjas pūkšt ir užgesina.

— Stepukas.

• ^Uit -and-riin" automobi
listas vakar dieną užmušė 53 
metų Airthur Alm, nuo 2236N. 
Sawyer avenue, senų daiktų 
pirklį. Nelaimė įvyko prie 
Nelson ir Ęlston gatvių kam
po.

Prakalbos Apie 
Dabartinį Lietuvos 
Gyvenimą
Kalbės Ark. S. A. Geniotis, 

kun. Jonas V. Liūtas ir Alex 
Bud'reckas.
Prakalbos įvyks sekmadienį, 

rūgs. 15 d. (pradžia 2-rą vai. 
po pietų), Jon’stų salėje, 814 
West 3Šrd St. Jie visi kalbės 
apie Lietuvos dabartinę padėtį.

Ark. Geniotis, 1937 m. lan
kėsi Lietuvoje, jis malė valdi
ninkų nešvarius elgesius ir gir
dėjo liaudies nusiskundimus. 
Jis papasakos apie gen. Pleką? 
vičių ir Žukauską, apie vysku
pus Skverecką ir Paltaroką ir 
apie buvusio prezidento Smeto
nos “majestotiškąjį” sostą.

Kalbėtojai duos vaizdą ir 
dabartinės komunistų valdžios 
valdininkų įr apie tai kas už 
poros metų valdys Lietuvą. Kad 
geriaus susipažinti su Lietuvos 
padėtimi, tai ateikite pasiklau
syti skirtingos pakraipos min
čių, kuri yra bešališka viso
kioms politiškoms srovėms. Šir
dingai visus kviečia,

— Rengimo Komisija.

Gimimai
®cagoj

(Infąripacijos paipfos iš gi
mimų rękordų Chicagcs miesto 
Sveikatos Depąrtamente.)

MĄSUS, Judy, 5754 Wenf- 
w-orth avenue, gimė rugpiučio 
29, tėvai, John ir Sonja.

KUSTURIN, 3845 West 55th 
Place, gimė rugpiučio 29, tėvai: 
John ir St.eJla.

MASKE, Norman, 2762 Wesjt 
St. Mary’s Court, gimė r.ugpiu- 
čio 25, tėvai: William ir Anna.

YURGEVICH, Rosanne, 6245 
Soulh Gr_e.cnw.ood avenue, gimė 
rugpiučio 29, tėvai: Joseph ir 
Ęmily.

Gąisras Išmetė 
Tris šeimynas 
Gatvėn

Nuo bepzino užsidegė gyve
namas namas adresu 4807 Arr 
mitage avenue ir Rezultate trys 
šeimynos atsidūrė gatvėj? Gais- 
rą$ kilo rūbų valyklpj, kuri 
randasi pirmam namo aukšte. 

I Nuostoliai ganą dideli.

pradėti biznį dėl savęs be 1 cento 
savo kapitalo įdėjimo?

Na, kaip tik tą mes ir padarėme 
dėl daugelio vyrų šioje apylinkėje.

Šie vyrai yra buvę krautuvinin
kai, daktarai, advokatai, dirbtuvių 
darbininkai. mechanikai, etc., ir 
dabar uždirba ir gauna nuošimčiais 
iki $50 viena diena.

Mes esame senos eilės, visoj ša
ly žinomi išdirbėjai elektrikinių 
venetų, kurios pašiepia konkuren
ciją ir dėl kurių yra nuolatos didė
jantis reikalavimas.

Dabar, štai yra sutvarkymas: turi 
būti tarpe 24 ir 54 metų amžiaus, 
labiau geidžiamas jei vedęs, teisin
gas, pasitikėtinas, švarios išvaizdos, 
ir turintis nors pradinės mokyklos 
mokslą.

Šiuo laiku mes tarsimės tiktai su 
vyrais gyvenančiais Southsįdėj ir 
pietirSj C'/ok apskričio daly.

Kiekvienam vyrui atsišaukiant 
šiam skelbimui bus duotas slaptoj 
užlaikomas .pasikalbėjimas ir jei iš
rinktas bus musų kaštu išlavintas 
musų metoduose, kurie yra sėk
mingi.

Prie šio pasiūlymo nėra jokių 
virvučių, kadangi mes galime net 
užmokėti už rendą, šviesas, Šilumą, 
telefoną, mergaičių pasamdymą, 
priduoti jūsų prekes ir finansuoti 
jūsų atskaitą.

Kreipkitės pėtnyčioj, lygiai 11 v. 
ryto. Klauskite Mr. Eckman, 2 auk
štas, Standard National Bank Bldg., 
7919 So. Ashland Avė., Chicago.

IEŠKAU DARBO KAIPO auto
mobilių mechanikas. Esu patyręs 
per daug metų prie visokių auto
mobilių. Dirbčiau pilną laiką arba 
tarpais. Atsišaukite šiuo antrašu: 
Anthony Daukas, 723 W. 21 St., 1 
aukštas užpakaly.

REIKALINGAS BARZDASKU- 
TIS. 1614 West 46th St.

REIKALINGAS ŽMOGUS abel- 
nam namų darbui, kuris supranta 
kar.penterystę. 3601 So. Union Avė. 
VIRginia 9173.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

JAUNA MERGAITĖ abelnam na
mų darbui ir rūpintis 2 kūdikiais. 
Geri namai, gera alga. Būti ąr eiti. 
3251' So. Lowe Avė., 2 aukšta’s .prie
šaky.

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui mažame apartmente. Kam
barys ir valgis ant vietos. Šaukite 
Tel. INDependence 5312.

PATYRUSIOS DRAPERY opera- 
torės, taipgi Louis Blinęs Stitching 
machine Merrow operatorės. 307 
West Van Buren, 3 aukštas.

OPERATORĖS, patyrusioj .prie 
bliuzų. Pastovus darbas. Irwin anc 
Irwin Co., 329 W. Monroe.

FURNISHEp ROOMS—TO RENT

ANT RĘNDOS 2 kambariai dėl 
2 vyrų arba ženotos poros be vai
kų. Galiu išfornišuoti jei norės.

4436 So. California Avenue.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU MAGDALENOS Be- 

kiezienės, po tėvais Každelaitė. 
Gyvena Indiana Harbor, Ind. Pra
šau atsišaukti. Turiu svarbų reika
lą. Veronika Navickienė-Butikaitė, 
3542 Barneli Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Biznio progos

PARDAVIMUI PIENO išvežtoj i- 
mo biznis, su troku ir pieno krau
tuvė. Savininkas persikelia į far- 
mą. Telefonas WENtworth 8434.

BIZNIAVAS NAMAS parsiduoda 
su taverno fikčeriais. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant privatiško 
namo—savininką galima matyti 
visad. 815 West 51st St., užpakaly 
Storo.

PARDAVIMUI TAVERNO biznis, 
išdirbtas per daug metų. Priežastis 
—liga. 6500 So. State St.

Keistas Kabareto 
Kratos Rezultatas

Nubaudė Penkis Policistus
Užvakar penki civiliai pasi

rėdę policistai padarė krątą 
Koo-Koo Club kabarete, adresu 
520 South State street. Jie areš
tavo virš 20 žmonių, tarp jų 
16 moteriškių, kurios beveik 
Ievos rūbais pasirėdę linksmino 
skaitlingą įstaigos publiką.

Tie penki policistai, betgi, 
mažai padėkos tegavo už savo 
pastangas. Policijos departa
mentas vakar visus penkis nu
baudė, sugrąžindamas juos iš 
civilių atgal į uniformuotų poli 
cistų skyrių. Sako, jie nerūpes
tingai savo pareigas ėję.

COĄL—WOOP—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

MALKOS
Pristatau prakurenimui labai 
gerų malkų, didelį lodą už $8 
—vertas 3 karius daugiau.
UŽSISAKYKITE ŠIANDIEN, 

vėliaus negausite.
Taipgi pristatau geriausios rų- 

šies anglis.

BILL’S MOTOR 
SERVICE

714 West 18th St.
Tel. MONROE 0495-

Po 6 vai. vakar j šaukite;
Tel. VIRGINIA 0839.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

7V2 KAMBARIŲ, 2 AUKŠTŲ mu
rinę rezidencija, karštu vandenįu 
apšildoma, arti mokyklos ir Herzl 
Junior kolegijos. Geras įnvestmen- 
tas dėl Rooming House. Neperbran- 
giai. Savininkas, 1346 So. Craw- 
tord Avė., 2 aukštas.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS: Didelė grosernė,' didelis bar- 
genas! $9999.99. Gal mainysiu ant 
taverno. 5519 So. Halsted St.

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

MARQUETTE PARK BARGENAI 
'ANT 72-tros, NETOLI WESTERN 

AVĖ., 5 kambarių Cottage. Visi 
įtaisymai. Kaina, $3500.

4 KAMBARIŲ, kaina, $2800.
DAUGELIS KITŲ bargenų. Ga- 

iįjna pirkti pigiai, lengvais jšmo- 
Kejimais. Taipgi turime visokių 
mainų.

C. P. SUKOMSKIS 
6921 So. Western Avenue 

Tel. ^EPublic 3713.

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

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

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS. Didelis biznis, didelis bar- 
genąs! $9999.99. Gal mainysiu ant 
taverno. 5519 So. Halsted St.

NAMAS PARDAVIMUI, 2 šei- 
myn>i po 5 kąmbarius, mūrinis, 
apačioj karštu vandeniu apšildo
mas, viršuj pečiais, 2 karų garažas, 
30 pėdų lotas. Ęrighton Parke, ge
riausioje apylinkėje, prie Archer 
Western ir 47-tos transportacijų. 
Agenjtai neatsišaukite, šaukite tele
fonu, liYDe Pąrk 9215.

2 FLATAI PO 5 KAMBARIUS, 
karšto orę šiluma, 12 metų senumo. 
LOWE AVĖ., ARTI 29 GATVES. 
Kaina $4950. Atsišaukite 2554 So. 
Wentworth Avė.

p ULINES b SERVICE 
Biznio Patarnavimai

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

mis. Patarnavimas viena diena. Mes 
išvežame ir atvežame. Siuvam ir 
kaldras. Tel. PROspect 1031. 5216 
Šo. Western Avenue.

U'HOLESALE FURNITVRE 
Rakandai Įr Įtaisą! Pardavimui

MOKYDAMAS CASH ųž rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Viep tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS. 
Supus. 6343 S. Western Ava.. Chi- 
ęago, III. Pbone Republic 6OJ5f.
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“Naujienų” Namo įkurtu
vės Rugsėjo 21-22

Visi Lietuviai Kviečiami Atsilankyti
“Naujienų” atremontuotas ir naujais įrengimais ap

rūpintas namas bus atdaras publikai rugsėjo 21 ir 22 d.
Per tas dvi dienas vyks Namo Įkurtuvės, kuriose 

Chicagos lietuviai yra kviečiami kuoskaitlingiausiai da
lyvauti.

Ofisas, dar nevisai baigtas, ir dabar yra atdaras, bzt 
tiktai biznio reikalams. Bet per tas dvi Įkurtuvių dienas 
svečiai galės pereiti per visų namų ir apžiūrėti ne vien 
ofisų ir jo įrengimus, bet taipgi spaustuvę ir redakcijos 
kambarius. Svečiai taipgi galės susipažinti kaip visas dar
bas “N.” “užkulisiuose” yra atliekamas.

IACME-NAUJIĖNŲ Htio '
CHICAGO. — Northwestern universiteto geriau

sias futbolo lošėjas, Bill De Correvont (po dešinei), 
kuriam neseniai liko padaryta operacija. ’ '

Svečiai pamatys, kaip veikia ofisas ir tvarko prenu
meratų ir visus kitus reikalus, pavyzdžiui,., tūkstančius 
adresų.

Spaustuvėje svečiai pamatys kaip “Nau ienos” yra 
“kepamos” — naudojant spaustuvininkų te m’nų. Prie 
linotipų ir kitų mašinų savo vietose bus spaustuvės dar
bininkai ir svečiams parodys kaip yra statomas šriftas, 
kaip laikraščio formos paruošiamos spardai,. kaip y ’a 
gaminamos klišės ir kaip presas pagaliau laikračt’ “ š- 
kepa”.

VAKAR CHICAGOJE
e Neseniai mirė chicagiete 

Anna Puhramann, palikusi apie 
| $20,000 turto. Visus pinigus pa
skirstė penkioms labdaringoms 
įstaigoms: 2 prieglaudoms, 2 
senelių namams ir vienai ligo-

Visiems “Naujienų” skaitytojams, kurie spaustuvėj ^inei, Shriners Hospital far 
dar nėra buvę, bus labai įdomu su jos komplikuotu darbu Crippled Children, kuri randa- 
susipažinti įsi adresu 2211 North Oak Park

Spaustuvininkai, kaip girdėti, rengia?! svečiams su
teikti įdomius Įkurtuvių suven rus.

Per dvi Įkurtuvių dienas redakcijoj ir administraci
joj taipgi bus visi “Naujienų” štabo nariai svečius pri
imti ir juos supažindinti su savo pareigomis.

Bus, mums sako remonto darbo tvarkytojas, drg. A. 
Rypkevičius ir kuklios vaišės.

Taigi, visi Chicagos lietuviai, rugsėjo 21 ar 22dd., ap
lankykite “Naujienas” ir pamatykite kaip musų namas 
ir ofisas, gavę “naujus veidus” atrodo... Visus širdingai 
kviečiam būti musų svečiais.

avenue.
o Rytoj Chijfgon atvažiuo

ja kelias agitacines kalbas pa
sakyti Wendell Willkie, repub- 
likonų kandidatas į preziden
tus. Jis kalbės South.sidėj, vi- 
durmiestyj ir Ciceroj. Kalbas1 
taikys Chicagos darbininkams, 
kurių paramai gauti republiko- 
nai deda dideles pastangas.

• 1936 metais Chicagoj mi
rė turtingas grudų spekuliato- 
rius Arthur W. Cutten. Vienu

TURBUT MENKAS “ROJUS” JEI JJ REIKIA 
TAIP DRŪČIAI GIRTI
Apie Bolševikų Pranašus

- SKAITYTOJŲ BALSAI —

Štai, savo rankose turiu pla- girti!
katę. kuriame sakoma:— O dr. Graičunas, kągi jis ga- 
“Prakalbos-, Lietuvos Padėties; Ii žinoti ir žmonėms pasakyti?

laiku jis turėjo milionus dole
rių turto, vėliau spekuliacijoj 
pinigus prarado. Čhicagos pali
kimų teismas dabar tebesvar
sto jo supainiotą palikimo rei
kalą. Mirdamas Cutten paliko 
turto $410,536, o skolų savo 
įpėdiniams — $2,273,077.

• Chicagos sveikatos depar
tamentas skelbia, kad paskuti
nių 9 dienų bėgyj Chicagoj vai
kų paraližium susirgo 20 žmo-

jo vėliausia žmona nutarė bū
ti jam ištikima įr palaukti su 
“honeymoonu” iki jis išeis iš 
už grotu.

O Ch’cagoje lankėsi aukš
čiausio teismo teisėjas ir buvęs 
Michigan gubernatorius, Frank 
Murphy. čia trumpai sustojo 
kelyj į California, kur vyksta 
atostogoms.

O Už balsavimų netikslumus 
pereito balandžio nominacijoje | 
apskričio teisėjas Jarecki pri-1 
teisė tris ba’savimo klerkus už
simokėti po $10 pabaudos. Nu
teistosios yra: Jane Downs, 
2801 South Parkway, Bertha 
Popp, 2617 Cottagc Grove avė, 
ir Grace E. Say, 2809 S. Park- 
way.

o Už neatsargų važiavimą 
automobiliu saugumo teisnn. 
teisėjas Hermes paskyrė 10 di> 
nų kalėjime 24 metų Benjamiu 
Milanovvsk’*,-.. nuo 3320 South 
Carpenter Street.

O V ., F .—___—;
A 4 

Moteriškė Užmuš? 
Policista c 

_______ u---

Prie 63-čios Archer avė. 
vakar po pietų moteriškė, vai-1 
mojanti automobilį, užmušė 
policistą.

Besukdama iš 63-čios į Ar-
Juk jis nėra dabar buvęs Lie
tuvoj ir apie Lietuvos ir jos 
žmonių padėtį nežino, o jeigu 
tik turavoti maskviniams a- 
gentams, tai juk yra tik hum- 
bugas.

Tokiems, ir tik tokiems pra- 
Graiču-įnašams, neverta duoti nė sve

tainė.

Klausimu: rengia Amerikos 
Lietuvių Kongreso Detroito 
skyrius; sekmadienį, rugsėjo 
(Sept.) 15 d.”

Toliau tame plakate sako
ma: “kalbės tik ką atvažiavęs 
iš Lietuvos žurnalistas R. Ma
tusevičius ir dr. A. L. 
nas...”

Vienas dalykas tai tas, kad 
tokios organizacijos kaip “A- 
merikos Lietuvių Kongresas’’, 
visai jau nėra ir prakalbų ne
gali rengti.

Dekanozovo Agentas
Antras dalykas tai tas. Tas 

neva “žurnalistas’’ Rubinas 
Matusevičius negali nieko tik
ro pasakyti ir nepasako apie 
dabartinę Lietuvos žmonių 
padėtį, nes jis ne tam čia at
važiavo. Jis atvažiavo čia siun
čiamas Dekanozovo ir J. Pa
leckio, girti Amerikos lietu
viams tą visą peklišką “rojų”, 
kurį bolševikai ateidami į Lie
tuvą atnešė. Juk dar kai jis 
vyko į, Ameriką, tai Lietuvoje 
buvo smetoninė tvarka ir apie 
dabartinę padėtį 'nežinojo, o 
jeigu jau žinojo, kad Lietuvos 
žmonėms labai gerai, tai ku
rių paralių jis čia turėjo va
žiuoti ir girti Paleckinę ir de- 
kanozovinę tvarką. Jeigu Lie
tuvoje viskas labai gerai da
bar, tai ir girti nereikia: gau
sime laiškus iš Lietuvos žmo-

Jie Tai Buvo Lietuvoj.
Štai, tik kelios dienos atgal, 

sugrįžo iš Lietuvos keletas 
Amerikos piliečių, kurių did
žiuma parvyko į Chicagą. Jie 
būdami Lietuvoj matė savo 
akimis tą dabartinę padėtį ir 
jau ragavo to “rojaus”. Kai 
jie pasakoja, tai klausant net 
baisu darosi. Tie sugrįžėliai iš 
Lietuvos žada pervažiuoti su 
prakalbomis per didesnes lie
tuvių kolonijas ir papasakoti 
ką jie matė ir ką patyrė tame 
Lietuvai bolševikų atneštame 
“rojuj.

—M. Malupis*

Gaisra^ “Atvažiavo” 
Pas Ugniagesius

Tikrai taip įvyko.
Bevažiuojant viena South- 

sidės gatve užsidegė trokas» 
kurį vairavo chicagietis, Mar
tin Ward.

Atsiminęs, kad netoliese, 
prie 46 ir Cotage Grove, yra

nių ir jie patys pasisakys kaip’ugniagesių stotis, Ward ten su 
jiems yra. I savo degančiu troku nuvažia-

Bet jeigu jau reikia siųsti vo, pasišaukė ugniagesius ir 
į Ameriką paslus-pranašus, jie be didelio vargo ugnį už- 
kad jie girtų tą atneštą “rojų”.gesino.
į Lietuvą, tai aišku kaip die-,------------------------- --------- ----

menkas. Geras prekes nereikia' Garsinkitės “N-nose’:

nių. Pernai per tą patį laiką 
susirgimų buvo 8-i. Raportas 
sako, kad susirgimų skaičius 
šįmet visur padidėjęs, ne vien 
Chicagoj, bet ir visoj vidurva- 
karinių valstijų teritorijoje.

e Po eleveiterių traukinių 
bėgėmis, ties 955 West Lake 
street, vakar rytą buvo atras
tas traukinio matyt užmušti 
moteriškė. Pavardė nežinoma. 
Atrodo, kad ji buvo apie 30 
metų amžiaus, buvo 5 pėdų, 7 
colių aukščio ir svėrė apie 110 
svarų. Dėvėjo mėlyną suknią, 
šviesiai rudas kojines ir juo
dus batukus.

e W.P.A. darbininkai vakar 
pradėjo vykinti projektą, kuris 
aprūpins visus Chicagos muni- 
cipialio airporto takus lėktu
vams moderniškomis šviesom’s, 
su kurių pagalba lėktuvai ga
lės lengvai nuleisti nakties 
metu, šviesos bus sudėtos pa
didintam airporto plote nuo 63- 
čio,s iki 55-tos. Darbui išleis 
$734,000.

• Ruth Hoffman yra 23 me
tų amžiaus. Ji tik užvakar iš
tekėjo už 37 metų chicagiečio 
Thomas Callo. Vakar jis buvo 
pašauktas teisman apie alimo- 
nijos nemokėjimą savo buvusiai 
žmonai, Mathilda Callo, kuri 
dabar gyvena ad. 618 S. Laflin 
street, ir turi tris vaikus. Jau
noji žmona teisme apalpo, kai 
ji sužinojo, kad jos vyras tu
rėjo ne vieną žmoną ir tris vai
kus, ir ne dvi, o tris, ir turi

cher avenue ji užvažiavo ant 
motorciklio, kuriuo važiavo' 
velionis ir jį užmušė vietoj. 
Po to, praradusi automobilio 
kontrolę, ji įvažiavo į resto
rano langą- ir sužeidė viduj 
buvusį 80 metų senelį Oscar 
Kather, iš Burlington, Iowa.

Užmuštasis policistas buvo 
45 metų Rocco Cradigo.

Automobilį vairavusi mote
riškė buvo sunkiai sužeista ir 
dabar guli šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Ji yra Renata poldacker, 
47, nuo 3525 N. Linder avenue.

Nenorėjo Mokėti 7c., 
Užsimokėjo $6.00

- - ' •
Vakar “Naujienose” buvo ra

šyta apie smarkų chicagietį 
Jack Scrant, kuris įlipęs į Wes- 
tern avenue gatyekarį atsisakė 
mokėti 7c. Kai jis ėmė jėga 
priešintis konduktorius Scrant 
buvo suimtas ir vakar už smar
kumą užsimokėjo $6.00 miesto 
teisėjui Hackett, Stockyards 
nuovados teisme.

Jis gyvena ad. 919 N. Leavift 
street.

Liberty Grove Darže Wi,1xsrgs

Spalio-Oct. 6 d., 1940 m.

ne tris, ne keturius, o septy
nis vaikus. Ir jų visų užlaiky
mui turi alimoniją mokėti. Cal
lo buvo nuteistas 6 mėnesiams 
kalėjimo, bet atgavusi sąmonę mas

Pats Save 
“Suvažinėjo”

Troko šoferis David Swim- 
mer, 3655 Lexington avenue, 
nusilaužė abi kojas, kai vakar 
su , rankenos pagalba bandė už
sukti savo automobilio motorą. 
Jis užmiršo motorą išjungti iš 
greičių (“gyrių”). Motorui už
sidegus, trokas Šoko pirmyn ir 
Swimmer’| parmetė, sulaužyda- 

jam kojas.

MATYSITE:

Automobilį Važiuojantį per Degantį Narna
Drąsuolį, Kuris Su Automobiliu 

Apsiverčia Net Kelis Kartus 
o

Kaip Drąsuolis Vairuotojas Su Mašina
Nuverčia Degančią Sieną 1

Kaip Automobilis Lekia Per Orą 
Kaip Du Automobiliai Susikulia Ore ir 
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