
The First and Greatest Lithuanian Daily in America ]

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily New» •

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phoąe CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, DL, 

under the Act of March 3, 1879

VOL XXVII Kaina 3c 
......................................................................................................y

Chicago, III.,šeštadienis, Rugsėjo-Sep ember 14 d., 1940

-- ------------- ,-------------------- - ■ ,

The First and Greatest Lithuanian Daily m America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkw«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois

Phone CANal 8500
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

V-. . ! n . ..................... ......................................................................... 1------------------'

No. 218

DIDELES KARO JEGOfe

£

*

I*

aF U AFRIKOJE
250,000 ITALU KARIUOMENĖS LYBI JO J
Vyksta smarkios kovos Kenya pasienyj
Kai kurie karo žinovai tvir

tina, kad pačios aršiausios pra
sidėjusio karo kovos vyks Af
rikoje. Afrikos kolonijos dali
mi ir buvo viena svarbiausių 
dabar vykstančio karo priežas
čių.

Praeitų savaitę anglai nuga
beno Egyptan labai dideles ka
riuomenės dalis. Egypto spau
da sako, kad tai buvo vienas 
didžiausių karo transportų, ku
rį pažįsta Egypto istorija. At
vežta tokia didelė moderniškų 
ginklų daugybė, kad jų pakaks 
apginkluoti labai didelei kariuo
menei. Konkrečiai nežinia koks 
yra britų atgabentos kariuome
nės skaičiuj, bet žinoma, kad 
reikalas eina apie desėtkus tūk
stančių.

Rytų Afrikon britai taip pat 
atvežė daug kariuomenės iš Au
stralijos ir iš Indijos. Visa ši 
kariuomenė yra išskirstyta 
strateginiuose punktuose ir yra 
pasiruošusi sutikti Mussolini 
pasiųstus fašistus.

Mussolini, kol jis neįveiks 
britų Egypte ir netaps Suezo 
kanalo viešpačiu, negali kalbėti 
apie jokią imperiją. Egypte bri
tai jam užkerta kelią ir* visa 
jo imperija mirštu, bądu. Italų
laikraščiai ir spauda skelbia, kioja juromis, Nenustoja viltie 
kad visuose Egypto pakraščiuo-

še Mussolini jau turi 250,000 
kariuomenės, kuri yra paruoš
ta pulti Suezo kanalą ir palauž
ti britų gaiią. Suezas britams 
yra labai svarbus imperijos 
ramstis, todėl jie yra pasiry
žę gintis ligi paskutiniųjų. Bri
tai tvirtina, kad jie yra tinka
mai pasiruošę sutikti italus.

Tuo tarpu Kenya kolonijoj 
vyksta smarkus susirėmimai su 
italais. Ten britai buvo įsiver
žę Abisinijos teritorijon, bet 
dabar atvyko italų sustiprini
mai ir Kenya pasieniu vyksta 
kovos.

Britai pasiruošė sutikti ita
lus Egypte, bet jie mano, kad 
visas Mussolini keliamas ermy- 
deris yra vien tiktai britų dė
mesiui atitraukti nuo Hitlerio 
paruoštos invazijos. Hitleriui 
butų labai didelė parama, jeigu 
italai pajėgtų sumažinti britų 
karo atsparumą. Britai nenu
leidžia akių nuo Hitlerio ka
riuomenės judėjimo ir yra pa
siruošę sutikti invaziją.

Tarpžemių juroje britų karo 
laivai laisvai transportuoja rei
kalingą. karo medžiagą ir ka
reivius. Mussolini nedrįsta jų 
liesti. Kol britai laisvai plau

na OJIENU-aCME Teiepnmo
KENVIL, N. J. — Dėl ekspliozijos Hercules parako dirbtuvėje žuvo 50 su 

viršum darbininkų- Sužeistų skaičius yra labai didelis. Jį

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Italai skelbia, kad jų karo lėktuvai smarkiai bombarda

vo britų kariuomenės koncentracijas Egypte, Sudane ir Kenya 
kolonijoj.

— Blogas oras sutrukdė lakūnams kovas Vokietijoj ir An
glijoj, Vokiečiai vis dėlto išmetė keletą bombų Londone, nors 
negalėjo įžiūrėti siekinių.

— Vokiečiai sutiko paleisti kai kuriuos francuzų karo be
laisvius. 4

— Anglai mobilizuoja mergaites, mokančias važiuoti dvira
čiu. Jos naudojamos pranešimams ir skubioms žinioms nunešti.

— Vokiečiai šiandien išmetė vieną bombą anglų lordų rū
muose. Bomba sukėlė gaisrą, kuris buvo greitai užgesintas.

— Dėl nuolatinio bombardavimo šiandien Londono krautu
vės buvo uždarytos. Anglų vyriausybė paskelbė, kad karo fa
brikai nei minutei nesustojo.

— Anglai smarkiai bombarduoja francuzų pakraščius. Su
keltos ugnys matosi kitoje kanalo pusėje.

— Generolui Pershing vakar suėjo 80 metų. Prezidentas 
Rcoseveltas ta proga jam davė pasižymėjimo ženklą.

Pabalčio reikalai 
dar nesutvarkyti

Moka milijonus

įveikti visus savo priešus.

Kario nuomonė Komunacis už grotų

Francuzai nepa 
tenkinti

Bijo Afrikos

KAIRAS, Egyptas, rūgs. 13 
d. — Laikraštininkai paklausė 
vieno britų kariuomenės specia
listo apie italų ruošiamą puo
limą ant Suez kanalo. Karinin 
kas pareiškė, kad italai pradės 
puolimą dėl dviejų priežasčių. 
Pirmiausia jie nori atitraukti 
britų dėmesį nuo Hitlerio in
vazijos. Be to, gen. Graziani 
randasi labai blogoj padėtyj. 
Jis negali gauti reikalingos at
sargos iš Italijos, nes br’tai 
kontroliuoja jurą. Jo kariuome
nė nustos karingumo, jeigu jis 
ilgiau lauks. Italai padėjo daug 
jėgų kariuomenei Lybijon atvež
ti ir Graziani bandys padaryti 
beviltišką bandymą, nes kito
kios išeities jam nėra.

Goebelso išmsilaš

MONTREAL, Kanada, rūgs. 
13 d. — Kanados policija šian
dien areštavo ir pasiuntė kon
centracijos stovyklon visam ka
ro metui komunistą Sinčiai rį. 
Jis komunistų ir nacių agentų 
padedamas pagrobė Kanados 
juras darbininkų unijos sekre
toriatą ir iš ten vedė sabotažą. 
Naudojo komunacių propagan
dai unijos pinigus ir agitavo 
darbininkus kenkti britams ve
sti karą ir padėti Hitleriui. Ka
nados darbininkai patenkinti, 
nes nusikratė neprašyto politi
nio raketieriaus.

i » ~ -j,

VICHY, Francuzija, rūgs. 13 
d. — Francuzų visuomenė la
bai nepatenkinta okupantais. 
Pagaliau ir pati vyriausybė ne-' 
turi okupantų pasitikėjimo. Pe- 
tain pakeitė kabinetą, manyda
mas patikti Hitleriui, bet vo
kiečių spauda ir toliau puola 
jo vyriausybę. Vokiečiai sako, 
kad Petain nesugebės valdyti 
Francuzijos ir nepajėgs išsprę
sti jos problemų. Kai sužinotos 
paliaubų sąlygos, visi francuzai 
tvirtina, kad daug geriau bu
tų padaryta, jeigu karas butų 
tęstas prieš vokiečius. Jaučia
mos didelės simpatijos anglams, 
kurie drąsiai tęsia karą, 
nesnieji karininkai ieško 
gos patekti pas anglus.

ROMA, Italija, rūgs. 13 d. — 
Italų vyriausybe pareikalavo, 
kad tuojau butų demobilizuoti 1 
200,000 francuzų kariuomenės, 
kuri ligi šiam metui dar tebė
ra Afrikoje. Italai nurodo apie 
blogą propagandą, kuri sklei
džiama visoje Afrikoje. Propa
gandą skleidžia Petain vyriau
sybes priešai, atbėgę iš Pary
žiaus ir neokupuotos' Francuzi
jos. Italas ten visai negali pa
sirodyti. Petain nedrįsta demo
bilizuoti Afrikos kariuomenes, 
nes kai tiktai jis paskelbs de
mobilizaciją, kariuomenė sukils 
ir visa Afrika pereis pas 
Gaulle.

Vengrai užėmė Tran 
silvaniją

vicna iš 
reikalau- 
sterlingų 
valstybės

dc

KOLOŠVAR, Vengrija,
13 d. — Oficialiai paskelbiama, 
kad vengrų kariuomenė šian
dien baigė okupuoti tą Transil- 
vanijos dali, kuri buvo pažymė
ta Vienos sutarty j. Vengrai su
tiko daug mažesnį pasipriešini
mą, negu buvo laukta. Įvyko 
keletas susišaudymų, bet jie 
neturėjo didelės reikšmės. Ru
munų kariuomenės dalys pasi
traukė iš perleistos teritorijos, 
šiandien taip pat įvyko 
mimas su ginkluotais 
kais, bet tai nesustabdė 
cijos.

rūgs.

susirc- 
ukinin- 
okupa-

Kiša nosį Dunojun

Jau- 
pro- Šaudo i rusus

Britų laivynas veikia

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
13 d. — Pranešama, kad an
glų vyriausybė vakar Maskvai 
padarė pasiu’ymą sutvarkyti 
nesusipratimus, kilusius dėl Pa
balčio valstybių okupacijos. An
glai sovietams pasiūlė šitokias 
sąlygas: 1. Abi valstybės nu
stoja reikalauti skolų 
kitos. Rusai atsisako 
ti 4 milijonus svarų 
aukso, kurį Pabalčio
laikė Londono bankuose, o an
glai atsisako penkių ir pusės 
milijono svarų sterlingų, kurie 
yra įvairiose pramonės Šakose 
Pabalčio valstybėse. 2. Reikala
vimai bus nutraukti ligi karo 
pabaigos. 3. Tuo tarpu britai 
yra pasiryžę išnomuoti iš So
vietų vyriausybės 30 ar 40 lat
vių ir estų laivų, kurie randasi 
britų uostuose.

VICHY, Francuzija, rūgs. 13 
d. — Viena pagrindinių Hitle
rio taikos sąlygų seniems fran
cuzų generolams buvo dviejų 
milijonų okupacines kariuome
nės užlaikymas. Pelain pasiža
dėjo mokėti šios kariuomenės 
užlaikymą nuo paliaubų dienos. 
Jis nežino kada ši kariuomenė 
apleis Francuziją. Francuzai 
kasden moka vokiečiams 400 
milijonus frankų, tai sudaro 
apie 8 milijonus dolerių. Ne

įskaitant šių didžiulių sumų, vo
kiečiai gauna iš francuzų paga- 

. mintos karo medžiagos, maisto 
| produktų ir turi 2 milijonus 
l francuzų belaisvių, kurie vokie
čiams privalo dirbti veltui.

Karaliaus rūmai 
apgriauti

Diktatorius nesu
valdo

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
13 d. — Britų vyriausybės sluo
ksniai šiandien oficialiai panei
gia vokiečių vakar paskleistus 
gandus apie vabzdžius bulvėms 
naikinti. Anglai jokių vabzdžių 
nepaleido nei Vokietijos, nei 
Belgijos bulvių laukuose. Gan
dų skleidėjas Goebels, numaty
damas kaskartą vis labiau ar
tėjantį badą, ruošia gyventojus 
prie jo ir kaltę nori suversti 
anglams. Didžiausieji Belgijos 
bulvių naikintojai yra išalkę 
naciai.

MASKVA, Rusija, rūgs. 13 
d. — TASS, oficiali sovietų in- 
formac’nė agentūra praneša, 
kad rusai pasiuntė vokiečiams 
oficialią notą Dunojaus vande
nų reikalu. Rusai jautėsi Hit
lerio labai pažeminti, kai ne
buvo pakviesti naujai tiesiamą 
rubežių konferencijon. Sovietų 
sienos siekia Dunojų ir rusai 
nori dalyvauti visose konferen
cijose, kur bus liečiamas plau- 
kiojamas ir prekyba Dunojaus 
vanden inis. Rusai nenori pri
pažinti kitų valstybių patvir
tintas transporto taisykles, jei
gu su jais nebus pasitarta.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
13 d. — Iš rytų Vokietijos na
ciai vakar pradėjo traukti sa
vo laivus Francuzijos link. Lai
vai važiavo Vokietijos pakraš
čiais. Juos lydėjo vok’ški karo 
laivai. Anglų karo laivynas vi
są laiką akių nenuleido nuo Vo
kietijos 
pamate 
kiečių 
mušis,
prie Dunkirkės. 
skandinti du nacių laivai. Ki
tas mušis įvyko prie Calais. 
Vienas vokečių laivas buvo pa
degtas, o du paskandinti. An
glų laivynas laukia vokiečių, 
kad tik jie drįstų išplaukti iš 
savo uostų.

pakraščių. Kai tiktai 
jūron išplaukusius vo- 
lai'vus, tuoj pras’dėjo 
Vokiečiai buvo užpulti 

Ten pat nu-

Kovos ligi pergalės

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

Giedra, vėsesnis.
Saulė teka 6:28 v. r., leid

žiasi 7:03 v. v.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
13 d. — Kai sužinota, kad an
glų karaliaus rūmai buvo bom
barduoti, vyriausybė pasiuntė 
karaliui sveikinimą, laimingai 
išs geibėjos iš mirties. Kaip 
daugelis kitų musų krašto gy
ventojų, — atsakė karalius, —
mes asmeniškai patyrėmė vo- bet stengdavosi karą, baigti.

l

kiečių barbariškumą. Tatai dar 
labiau sustiprins musų nusista
tymą kovoti ligi pergales. Tai 
yra budingi dabart nio kara
liaus žodžiai. Kituose kraštuo
se kai aukšti asmens turėdavo 
patirti karo nepatogumus, pa
našių pareiškimų nedarydavo;;

MASKVA, Rusija, rūgs. 13 Ir
d. — RusijIT'jteikė naują notą. 
Rumunijai, kurioje protestuoja 
prieš naujas “rumunų provo
kacijas”. , Rusų nota tvirtina, 
kad netoli Černovicų rumunų 
kariuomenės būriai paleido ko- 
liolika šūvių į rusų sargybinius. 
Rusai buvo priversti atsišaudy
ti. Rusai primena, kad rumunai 
ligi šiam metui dar neatsakė į 
vieną rusų notą, įteiktą pra
eitą mėnesį. Nota taip pat bu
vo dėl parubežio inc’dentų. Ga- 
fenko, rumunų atstovas Mask
voj, pasakė, kad į seną rusų 
notą šiandien bus atsakyta.

Moterys pavargo
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 13 d. — Moterims skirti 
nacių laikraščiai labai smarkiai 
puola vokieč’ų moteris, kurios 
nerodo reikalingo entuziasmo. 
Daugelis moterų dirba karo fa
brikuose, bet darbas vyksta la
bai nesklandžiai, moterys pa
vargo. Naciai atsiunčia moteris 
kalbėtojas, ragini padidinai 
darbingumą, bet ir šios nieko 
negali padaryti. Naciai yra la
bai .susirūpinę, kad šia netiku
sia nuotaika neužsikrėstų visi 
vokiečių fabrikai. Tai butų ka
ro paba ga ir Hitlerio režimo 
galas.

Japonai susirupinę
TOKIO, Japonija, rūgs. 13 d. 

— Karo sluoksniams artimi ja
ponų laikraščiai rašo, kad san
tykiai su Suvienytoms Valsty
bėmis kasdien blogėja ir gali 
prieiti prie karo. Laikraštis 
primena, kad japonams būti
nai reikalinga susitaikyti su 
rusais, kad galėtų būti pakan
kamai stiprus sumušti Ameri
ką, jeigu prasidės karas. Smar
kiai puola Ameriką, kuri pa
laiko britus ir kasd en vis la
biau sunkina susidariusią pa
dėtį. Japonai norėtų, kad Ame
rika jiems paliktų laisvas ran
kas francuzų ir britų kolonijo
se Azijoj. _ _______

Bombarduotas 
Krupp

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 13 d. — Diktatorius An- 
tonescu uždraudė vsas viešas 
manifestacijas, bet geležinės 
gvardijos nariai nekreipia jokio 
dėmesio į jo dekretus ir de
monstruoja Bukarešto gatvė
mis. Be sustojimo dainuoja 
maištingas dainas. Manifesta
cijas daro sąryšy j su metinė- 
m’s savo lyderio mirties sukak
tuvėmis. Antonescu parsitrau
kė sostirien ištikimas kariuo
menės dalis. Pasakojama, kad 
geležinės gvardijos nariai ruo
šia perversmą. Jie nori paša
linti Antonescu, kuris nėra jų 
žmogus ir sudaryti grynai fa
šistinę valdžią.

Anglai gerai kerta

BERLYNAS, Vokietija, 
sėjo 13 d. — Vokiečiu 
sluoksn'ai praneša, kad praei
tą naktį smarkiai nukentėjo 
Krupp fabrikai Essene. Pakar
totinos anglų karo eskadrilės 
išmetė didelę daugybę sprog
stamos medžiagos fabrikuose. 
Jeigu jau vokiečiai patys skel
bia tokius dalykus, nuostoliai 
turi būti labai dideli. Krupp 
fabrikuose gaminami patys sun
kiausieji vokiečių kariuomenės 
ginklai. Jie dirbo dieną ir nak
tį.

rug- 
karo

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
13 d. — Anglų karo vyriausy
bė, sužinojus', jog Hitleris ruo
šia invaziją, dalį savo karo 
aviacijos pasiuntė uostams bom
barduoti. Eskadra po eskadros 
vakar anglai bombardavo Bou- 
logne, Calais, Ostende, Flush- 
ing, Wilhelmshaven, Bremen, 
Hamburg ir kelis Norvegijos 
uostus. Kitos anglų eskadros 
bombardavo svarbesnius pra
mones centrus. Smarkiai nu
kentėjo Mannheim, Frankfurt, 
Coblenz, Namur, Koeln, Hamm, 
Berlynas ir kiti. Minėtuose mie< 
s tuose sukelti gaisrai ir išardy
ti fabrikai.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
13 d. — Dėl didelio debesuotu
mo vokiečių lakiniams pavyko 
pasiekti Londonas. Vokieč ai iš
metė kelias bombas ant anglų 
karaliaus rūmų. Bombardavimo 
metu karalius su karaliene bu
vo rūmuose, bet išvengė mir
ties. Jie buvo nusileidę į pože
mius. Tai antras karaliaus rū
mų bombardavimas, šį kartą 
vokiečiai padarė daugiau nuo
stolių. Sugriovė karaliaus rūmų 
koplyčią. Nukritusios bombos 
išnešė beveik visus karaliaus 
rūmų langus.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
13 d. — Visi Anglijos gyven
tojai gėrisi naujomis priešlėk
tuvinėmis britų patrankomis. 
Londono gyventojai paprasta 
akimi galėjo pastebėti, kaip 
patrankų ugnis atmušdavo vo
kiečių eskadras ir kaip orlai
viai krisdavo žemėn. Ligi šiam 
metui vakarais anglai vartojo 
prožektor us orlaiviui lokali
zuoti, bet naujos patrankos ga
li apsieiti ir be prožektorių. Vi
si užsienio karo specialistai 
stebisi nauju anglų ginklu ir 
nori sužinoti jo veiklą. Karo 
sluoksniai laiko paslaptį.

NUO RUGSĖJO
SEPTINTOS

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

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.
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ISPANU LAISVES KOVA
MARTIN GUDELL

-

(Tęsinys) 
Internacionalinės brigados Is- 

pąnijai nereikalingos.
Ispanai maloniai sutiko at

vykstančius savanorius, (Jžiaų- 
gčsi žmonėmįs, pasiryžusiais 
kovoti ir įnirti dėl tų pačįų ide
alų, dėl kurių jie vedė žutbutj- 
nę kovą, |jet jie buvo priešingi 
masiniam savanorių organiza
vimui. Ispanai sakė, kad jiems 
žmonių užtenka, kad Ispanijoj 
patys ispanai įsiveiks sų Sąvų 
fašizmu. Jie prašė tą kovą ves
ti užsieny j, nes didžiausias Is-

J>uyp rcij<ąji|)ga jy politikai. Vi- 
sos ispanų antifašistinės orga
nizacijos turėjo sudariusios ko
vos batalijomis, tai buvo jėga 
kurių privalėjo visi respektuoti,

vo užsienis, kuris ispanų sukilė
lius rėmė ginklais jr viskuo ki
tu. Prašė užsieniečius savame 
krašte daryti spaudimą, kad vy

publikai duotus pažadėjimus 
pildyti, kad sukilėliams ginklai 
butų neįleidžiami. Taip pat pra
šė savaipe krašte daryti spau
dimą į vyriausybes, kad respu
blikai putų parduodami ginklai. 
Vien Katąlunijoj ispanui turėjo 
200,000 savanorių, kurie buvo 
pasiryžę eiti į frontą, bet nega
lėjo to daryti, nes neturėjo gin
klų. Toks pats savanorių skai
čius buvo ir kitose Ispanijos 
provincijose. Beveik visuose is
panų frontuose kiekvienam šau
tuvui buvo du milicininkai sa
vanoriai. Bene logiška traukti 
dar didesnius savanorių skai
čius Ispanijon, kada pačių ispa
nų nebuvo kuo ginkluoti.

Sįalino agentai orgaiųzypja 
brigadas.

niejko. ^laskvą Ispanijoj panoro 
ręiųtis užsięnyj sucjęrytais bą- 
talijonąis, kurių kontrolę išsi
derėjo iš respublikoniškos val
duos.

Ispanijon atvyko keliasdešimt 
tuk$fončių yisojciarippo plauko 
antifašistų. Dauguma jų buvo 
pasiryžę kovoti, daugumą suda
rė pats karjngiąųsįas pažangios 
visuomenes elementas. Dauge
lis jų žuvo įvairiuose frontuose, 
sulaikydami lajiai smarkias fa
šistų atakas.

Bet kartu su tarptautinių bri
gadų kareiviais atvyko daug 
tarptautinio šlamšto, lumpių, 
kurie niekur niekad jokio dap- 
bo nedirbo, kurienąs jųkie idea
lai nerūpėjo ir kurie už pinigą 
buvo pasiryžę ,didžiąu$ias niek-

Naujos koncesijos Maskvai.

partija, koinnųistai reikalavo 
vis naujų koncesijų vidaus gy
venime. Jų pageidavimai nuėjo

ne| saugumo departamento di
rektoriaus vietos. Tą vieta 
jiems buvo duota. Kariuomenėj 
jie pareikalavo, kad kai kurių

butų atiduota jų žmonėms. Ne
žiūrint, kad jie neturėjo kart? 
lauke pas.žymėjusių vyrų, jų 
rankose atsidūrė kelių divizijų

Maskva ir čia nenusileido. Tatai

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
ik»nius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3109 Sq. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

o jų veiksenai labai pakenkę Is-^Po melų jos narių skaičius jau i 
panijos užsįenio politikai. Ųž- buvo skaičiųpjamas tukstan- bai svarbias vietas ispanų karo 
sienyj susjdarė nuomonė, jog 
ispanai antifašistai tarp savęs i 
pešasi, jog ten yaytojami toki 
patys sugyvenimo metodai, kaip 
ir fašistiniuose kraštupsę. Kp- 
munistas Ortega pagaliau buvo 
išvytas iš vidaus reikalų minis
terijos saugumo departamento 
vietos.
Stalinas keršija savo priešams.

Komunistai, perėmę tąrptau- 
tinįų brigadų vadovybę, tąip pat 
pradėjo keršyti savo politi
niams priešarps. Pjnnon eilėn 
nęmalpppn pateko beveik visi 
tie, kurie yra buvę komunistų 
partijoj ir dėl įvairių priežasčių

rez dėl Vayo, kuris užėmė la-

daus reikalų ministerijoj, pra
dėjo vartoti sovietiškus meto
dus, pradėjo steigti slaptus po
licijos centrus, kuriuose sauva
liavo ir suvęsdįnėjo sąskaitas su 
politiniais savo priešais. Tokios 
^tąptos komunistų čekos agen
tūros buvo atidengtos Madride, 
Mursijoj, Valėricijoj įr Barselo
noj. Buvo įvykdyti keli nužu
dymai. šiems darbams komu-

žiavo iš Argentinos, Kubos, Vo
kietijos ir kitų krąštų. Lumpių 
skaičius buvo mažas, bet užtat

sekiojami kai kurie socialistai, 
anarchistai ir kitokias pažiūras 
turintieji antifašistai, šia savo 
politika komunistai tiktai dar 
labiau sukūlė pasipiktinimą ir 
antipatiją jų skelbiamai doktri
nai, npt ir tarp tų, kurie jiems 
simpatizavo, iš Ispanijos išvyk
dami nie|<o apie juos nenorėjo 
žinoti, —- toks jų buvo pasipik
tinimas.
Kaip kūrė ko’inųnistų partiją.
Komunistai stengėsi ir pačioj 

Ispanijoj sudaryti savo partiją. 
Pirmiausią SSSJR jiems išsiderė
jo aukštas vietas valstybės val
dymo aparate, o vėliau visa ki
ta ne taip jau sunku buvo su
daryti. Paskirtas partijos agen
tas žemesniam valdinipkui sta
tydavo aįšpiai klausimą: “stoji 
komupistų partijon, tai pasilie
ki sayo vietoj, o jeigu ne, tai 
tave tuoj ir atstatomo. () ka
riuomenėj tai dar toliau daly
kas nueidavo. Ten komunistai 
už įst.ojiiną partijon pasiųĮyda- 
vo ir duodavo aukštesnius laip
snius, be to, leisdavo didesniu}? 
karo vienetus valdyti. Toki ko
rupcijos metodai iššaukė pasi
piktinimą visų doresnių ispanų 
Prieš juos buvo smarkiai kovo
jama monarchijos laikais, ir vi
si kairieji juos griežtai smer-

Ųž- buvo skaičiųpjamas 
čiaįs, jį (urėj.ų kęlis laikraščius 
įvaikiuose Ispanijos miestuose, 
tarėjo aukštas vietas Į$ąriupinę- 
nej, valdė ministerijas ir turė
jo įtąkos valdybes gyyemme.

Stengiami skaldyti Ritas 
organizacijas.

Komunistų agentai bandė pa
traukti savo pusėn kai Rjjfįuos 
CNT narius, het pamalę, kad 
ųegalės sųsiRąlbėti, paliko iš
laisvinančio socialįzmo organi
zacijas ramybėj ir ipetėsi sau 
šalininkų i.ešĮcoti kitur. Bandė 
suskaldyti socialistus, bet pra
džioj ir ten turėjo labai mažą 
pasisekimą. Jiems pavyko pa
traukti socialistinio jaunimo 
organizaciją. Sociąjįstų partijoj 
vis dėlto rado ir tolėjų narių, 
kurie perėjo pas juos. Tačiau 
ir iš socialistų tij< nedidelis na
rių skaičius perėjo pas juos. 
Dauguma socįaĮįstų partijos na
rių pasiliko ištikimi savo parti
jai.

metu. Largo Kabaliero jį laiko 
socialistų partijoj pasilikusiu 
komunistų agentu.

Daug lengviau komunistams 
sejcčsį verbųptį žmones iš res
publikoniškų ejjliy. Tai dažniau
sia buvo žmonės be aiškių po
li tipių pažiūrų, visokį valdinin
kėliai, valstybės įstaigų tarnau
tojai. Komunizmas tapo mados 
dalyku, be to buvo vilčių pą- 
fJaryti karjerai, nes jie turėjo 
valdžios vietas.

Komunistų partijon skuba 
juodašinąčįai. .

Bet tuksiančius savo narių 
komunistai ne iš šių grupių su
verkavo. Ta narių dauguma pas 
juos atėjo iš kito lagerio. Dau
gumoj tai buvo elementai, ku
rių nei sociailstai nei anarchis
tai nenorėjo priimti į savo ei
les. Respublikoniškoj Ispanijos 
daly j juk buvo pasilikusių daug

simą 'jie žadėjo spręsti po karo. 
Tuo tarpu komunistai naudojo
si proga ir išdavinėjo partijos 
bilietus visiems, kas tiktai pas 
juos kreipdavosi.

(Bus daugiau)

Itemkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSIČAL 
THERAPt 

and MIDWTFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofi$o Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 ikP 8 vakaro 

Se^edoj pagal sutartį

DĮČ. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

Maskva sukiAė partiją.
/

Kaip ten bebūtų, jkomunistų 
partija, kuri prieš kąrą negalė
jo priskaitliuoti nė tuzino gerų 
susipratusių vyrų, karo metu 
<aip ant mielių pradėjo

Noč 2545

j didelis. Pasipiktinimas jais pa
čioj Ispanijoj buvo nepaprastas,

Adresas

Miestas ir valstija

Prane coal company 
5332 8(0. Long Avenije 

^elpfonas pQRTSMQUTH 9022 
POCĄHON^AS Mine Run iš geriąusių 
mainų, daug dulkiu išimta $7.65 
Perkant p tonus ar .daugiau.

Pales Tax ekstra.
BLACK LUMP BAND .......... $9„50

COPR. KHO, NHDLCCRAFT SERVICE, INC? L 

HOUSEHOLD LiNENS PATTERN 2545

so. 25 -5 — Išsiuvinejimai b.ąltinjnniS'

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT D^PT 
| 1739 $o. Halsted St, Chicago, UI.

Čia |ąedu 10 centų 4r prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

Dviveidžiai politikieriai;
Ispanų sųęialįstų partijoj ai- 

sįraįo ir tokių asmenų, kurie 
sutiko vaidinti (Įvilypę roję. Jie, 
bebų(|ąini socialistų partijoj, 
dįrbo komunistų naudai, klausė 
jų poHtiĮueįąų nurodymų. Vie-

organizacijos buvo uždarytos, 
dešiniesiems be organizacijos 
gyventi buvo pavojinga. Kiek
vienas dešinus elementas sten
gėsi kiek galima greičiau įlįsti 
į kokią nors, kairiąją visuome
nės organizaciją. Nei anarchis
tai nei socialistai po liepos 19 
d. savosna orgaifizacijosna ne-Į

nu tokiu žmogumi b.iv,o Alva-| priiminėjo naujų narių, šį klau-

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondraį Tel. Lafayette 4560

Langąm Uždangalus Padarom ant ĮJžsakvmo 
firAnkom lazdas ?. mes numifruojam ir UŽKABĮNAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENRTIAN BLINDS 

1803 W)EST 47tiT STIHEET (ARTI WOOD ST.)

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

PATRUKUSIEJI
PASILIUOSUOKIT NUO 

PARAISTĖS.
100% garantuoti Fittings 
padaro paraištes 100% 
Apsaugančias ir 100% 
Pataisančias. Sukeliamas 
specialus stimuliantas— 
Naujų stiprių muskulų ir 

/Tj- Raudinių sudarymui viso- 
f se silpnose dalyse. Duo- 

(§) Ida pakankamai pageri- 
mimo, kad paliuosuoti jus 
iš Paraistės Vergijos į 
Trumpą laiką.

šimtai .pasveiko. Ko
dėl ne jus? Žiūrėkit į 
liudymus. Atsilankykite 
norėdami gauti DYKAI 
Fittings ir pamatyti, kaip 
jūsų paties' Paraištė ar
ba nauja, taip pigiai 
kaip už $5.00, duoda 
jums nuostabius rezul- 

tatuL Rašykite klausdami infor
macijų.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

Dr. Peter Schyman, Director 
1869 N. Damen'Avė., Chicago, III.

Armitage 8^00 
Įėjimas per krautuvę ant kampo į 

2-rą aukštą.
Mes kalbame Lietuviškai.

Naujienos 8-31-4Q

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

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. Margeris
3325 So. Įlalsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
PJione YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauną Slakis
Moterų ’ ir vaikų ligų gydytoja
6900 Šo. Halsted St.

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

Klausykite Įmurai vadi* programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
r mečiai*, 10^4 vai. ryto Ū''W. p.’ L P. stotieji (1480 ĮK.) 

*« POVILU IALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonąi YARDS 17414742
4605-07 So. Herinitagc Aye.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

——-i -n.    k,—t—f u > .,,.—f?.* 1 1 • —I f! 1o.

Laidotuvių Direktoriai
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

NARIAI ; . ■ / v
Chįcagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Amtyųląnce 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LĮŲLEVIČIUS
,^.34.8 S. CąHĮoriiią Avjenue ' Phone LAFayette 3572

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki
____ Nedėliomis pagal sutartį

“LIETUVIAI
8

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 bledėl. pagal sutartį
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
G^r^į lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stabas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
j austus metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikos prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Supcrior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036
Residencijos Telefonas

BEVERJLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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
--------- 1---------- 1 1 - ____ J in_______

ADVOKATAI

pirkite ant
KREDITO

MUS® ŽEMOMIS CASH 
kainomis

Imkite 3 pietus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Celotex Pląšterboąrd p(eda 2c 
1x6 Lentos ........... pėda P/zC
lx£ Grindims Lentos pėda IMc 
Cedriniai tostai ( 7 pėdų) 10c 
2x4‘ ....:....... ................ pėda P/žc
yyallhoard—sheet nuo 4x6'iki

4x10 .........   ppda 2c
Albert Special Malęva gal. $1.25 

Apskaitliavimas DYKAI—
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Aye.
Tel. LAFayeite 2101

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

vai. dienos.

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

$. p. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2?^ PJa,ce ' Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 JEast 108th Street Tel. Pullman 1270

ĄĮ.BJERJ V. PETKUS
4704 So. jyeątejr# Ąvenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Ąvepue Phone YARds 4908

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

K. P. GUGIS
, ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Nartių tek—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.
3149 SO. HALSTED

Tel. VICtory 2679
iTAte 7572 
TREET

Pirkite tose krautuvėse, ku- į 
rios garsinasi “NAjįjJIžįNOŠE**,
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KORESPONDENCIJA
Binghamton, N. Y.

Binghamtono lietuviai pro
testavo prieš Lietuvos 
okupantus. — Įsteigė Lai
kiną Lietuvos Nepriklau
somybės Komitetą.

SLA 50 kuopos iniciatyva 
rugpiučio 13 d. p. Jakševičių 
namuose buvo sušauktas vie
tos lietuvių organizacijų pirmi
ninkų ir sekretorių bendras pa
sitarimas. Dalyvavo 8 organiza
cijų viršininkai ir po visapusiš
ko apsvarstymo apie dabartinę 
Lietuvos padėtį nutarė, kad 
butų įsteigtas “Laikinas Lietu
vos Nepriklausomybės Atstei- 
gimo Komitetas”, kurio vakly- 
bon buvo išrinkti šie asmenys: 
pirmininkas P. B. Balčikonis, 
vice-pirmininkas Fe.iksas Vai
tekūnas, sekretorius Kazys Ai
manas ir iždininkas Antanas 
Adomaitis.

Kaip valdyboje, taip ir komi
tete atstovaujama visos lietu
vių srovės, išskyrus musų penk- 
takojus — komunistus.

Taipgi tas pats organizacijų

viršininkų pasitarimas nutarė, 
kad butų sušauktas vietos lie
tuvių viešas protesto mitingas 
prieš Lietuvos okupantus. Mi
tingas nutarta sušaukti rugpiu
čio 23 d. Ir taipgi nutarė ir pa
vedė Laikinam L. N. A. Komi
tetui sušaukti vietos lietuvių 
organizacijų atstovų konferen
ciją Lietuvos nepriklausomybes 
atsteigimo klausimu.

Didelis amerikonų spaudos 
susidomėjimas lietuvių pro

testo mitingu
Rugpiučio 22 d. “Binghamton 

Press”, vietos įtakingiausias 
laikraštis, kuris turi virš 100,- 
000 skaitytojų, pirmame antros1 
dalies puslapy, stambiu antgal- 
viu “Binghamton Lithuanians 
to. Protest Grabbing of Native 
Land by Russia Tomorrovv 
Night”, įdėjo platų P. B. Bal
čikonio, “Laikino Lietuvos Ne
priklausomybės Atsteigimo Ko
miteto” pirmininko, pareiški
mą, kuris plačiai nušviečia da
bartinę Lietuvos padėti.

O rytmetinis laikraštis, “Bin
ghamton Sun”, buvo atsiuntęs 
savo korespondentą į minėt j 
mitingą ir ryt.nėję laidoje pL- 
čiai aprašė tą susirinkimą ir 
įdėjo visą rezo iuciją lš.isa:. Tį 
^at padarė ir “Binghamto i 
Press” rugpiučio 21 d. laidoje.

NAUJIENOS, Chicago, III. 
....................■ ......... ‘f"— " ' .■■■■■■•■  

NA UJlh.Is Ų-ACMh Telepnuiu

Glaudė Wickard, naujasis agrikultūros sekretorius.

tižiausia Paroda
IŠPARDAVIMAS NAUJAUSIŲ 1940-1941 
METŲ MADOS, SENIAUSIŲ IŠDIRBYSČIŲ

MRLQR SETU
Karpen, Paramount, Pullman, Fenske ir 

Peoples Dirbtuvės —

UŽ MAŽIAUSIAS KAINAS VISAME 
MIESTE!

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

Pataisymai 
Pritaikyti

VISŲ TIPŲ 
KROSNIMS

PEČIAMS
VIRIMUI PEČIAMS 

BOILERIAMS
Mes Galime Patarnauti

Kiek viename Reikale
TEISINGA KAINA.

NORTHWESIERN

STOVE
REPAIR COMPANY

662 W. Roosevelt Road
312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avenue 
8816 Commercial Avenue

Tel. MONROE 6600

Protesto milingas buvo su
šauktas rugpiučio 23 d. š. m. 
Lietuvių Svetainėje. Kalbėjo 
vietiniai kalbėtojai. Visų pir
ma buvo sugiedota “Star S. 
Banner”, “God Bless America” 
ir Lietuvos himnas — “Lietu
va tyvyne musų”. Dainavo vi
sa publika.

Pirmuoju kalbėjo jaunas vie
tos lietuvių veikėjas Kazys Ai
manas, antruoju kun. K. Skrip- 
ka ir paskutiniuoju P. B. Bal
čikonis. Visi kalbėtojai aiškino 
dabartinę Lietuvos padėtį. Po 
kalbų buvo priimtos atatinka
mos dvi rezoliucijos lietuvių ir 
anglų kalbomis, kurios tuojau 
ir buvo pasiųstos į atatinka
mas vietas ir spaudai.

Mitingas, galima sakyti, pil
nai nusisekė ir tuomi įrodė, 
kad vietos lietuviai nepritaria 
okupantams rusams ir griežtai 
protestuoja už Lietuvos nepri
klausomybės pa trempimą.

P. B. Balčikonis.

REZOLIUCIJA LIETU
VOS KLAUSIMU

Binghamtono ir apylinkės 
lietuvių visuotinis susirinkimas, 
kuris buvo sušauktas laikino 
Lietuvos Gelbėjimo Komiteto, 
įvyko Lietuvių Svetainėje, rug
piučio 23 dieną 1940 m. Bing
hamton, N. Y.

Mes, Binghamtono ir apylin
kės lietuviai, išklausę praneši
mų apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį Lietuvoje, pareiškiame sc- 

' karnai:

tarpusavinės apsaugos sutartis 
tarp tų dviejų valstybių, ir

KADANGI Sovietų Rusija o- 
kupavo visą Lietuvos teritoriją, 
įvykdė verstinus po okupantų 
priežiūra Seimo rinkimus ir 
tas okupantų skirtas Se'mas 
priskyrė visą Lietuvą prie So
vietų Rusijos panaikindamas 
Lietuvos nepriklausomybę, ir

KADANGI Rusijos pastango
mis įvedama Lietuvoje Sovietų 
valdžios sistema, kuri nesutin
ka su lietuvių tautos troškimais 
ir demokratijos principais, ir

KADANGI Lietuvos okupan
tų žvalgyba suiminėja geriau
sius ir inteligentiškesnius žmo
nes ir išveža į gilumą Rusijos 
nežinomam likimui, tad į visą 
tai atsižvelgus tebūna nutaria:

1. Kad šis Binghamtono ir 
apylinkės lietuvių visuotinis su
sirinkimas griežtai pasmerkei 
Rusijos karinę okupaciją visos 
Lietuvos, lygiai griežtai pasmer
kia po okupantų priespauda pa
darytus Seimo rinkimus ir te 
Seimo nutarimą priskirti Lie
tuvą prie Sovietų Rusijos pa
naikinant jos nepriklausomybę, 
ir taipgi griežtai pasmerkia nu
savinimą Lietuvos pi’iečių pri- 
vatišką turtą įvedimą visam 
krašte sovietizaciją ir žudymą, 
ištrėmimą ir persekiojimą Lie
tuvos piliečių.

2. Taipgi šis susirinkimas at
sišaukia į visą lietuvių tautą ra
gindamas stoti į nea t laidžią ko
vą už Lietuvos nepriklausomy
bės atsieisimą.

Pirm. A. Lėpa,

iki atsiremsi į ūkininko sieti nas.
Vėsus oras nesulaikys Ku

piškėnų nuo išvažiavimo, tik 
lietus- Kam bus neaišku —pa
šaukit F. Slanionį, tel. Ncvada 
8856. —P. B.

Čikagos Lietuviai 
Liuteronai Švęs £
Sukaktuves

Minės Parapijos 30-tus 
Gyvavimo Metus

Rugsėjo 22trą dieną Čikagos 
lietuviai-liuteronai švęs savo 
parapijos 30 metų suorganiza
vimo sukaktuves ir jų klebo
nas, kunigas E. Korys, 25kių 
metų kunigavimo sukaktuves, 
šis dviejų sukaktuvių įvykis 
bus iškilmingai švenčiamas su 
mišiomis lOtą valandą ryto Lie
tu vių-Liuteronų bažnyčioje,!
2225 West Cermak Road. Ger
biamas Klebonas Ulkas iš Col- 
linsville, III., lietuviškai pamok
slą sakyš, 0 gefb? Klebonas Ztf- 
mon iš Čikagos angliškai. Mi
šių liturgijos dalis prie alto
riaus atl ks svečiai-kunigai.

Pamaldoms pasibaigus bus 
banketas Lielu'v.ių-Liuteronų' 
svetainėje po antrašu: 2209 S. i 
Bell Avenue. Visus pažystamu** į 
ir draugus kviečia:

Čikagos Lietuvių-Liuleroną 
Jubiliejaus Komitetas:

Martinas Nauyokas; Mikas
Rast. K. L. Aimanas Maca.tis; Mikas Bikneris; Ka-

KADANGI Sovietų Rusija o- 
kupuodama Lietuvą sulaužė pir
miau padarytas nepuol’mo ir

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

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

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

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

||įSUPEDSAV|NGS

LATEST DIVIDEND

Jie Nieko Neatboja, 
Bet Lietaus Tai 
Nenori
Mat, Šį Sekmadienį Kupiškė

nai Išvažiuoja

Gražioji vasara jau prabėgo, 
o rudenėlis jau ateina. Vėsos; 
nį orą jaučiame su kiekviena 
valanda. Vasaros didžiuliai 
parengimai — naktiniai ir die
niniai piknikai jau užsibaigė- 
Lankydami juos, turėjom di
delių smagumų, nes sutikom 
savo senų draugų, kurių gal 
buvom nematę per daug metų.

Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos nariai vėsesnio oro neat
boja—pas juos kilo sumany
mas dar surengti draugišką 
išvažiavimą ir tą sumanymą. 
jau įkūnija.
Piknikas Mankevičiaus Darže.

Išvažiavimas įvyks šį sek-( 
madienį, rugsėjo 15 d., pas

rolis Lemkis; Jurgis Andrulai- 
tis; Jieva Valutis; Anna Kas
paraitis; Jieva Mankewich.

KEPSIME AV1NA
NEDĖLIOJ,

Rugsėjo-Sept. 15 d.
JEFFERSON ■ 
MIŠKUOSE

MORNING STAR KLUBAS 
ir jų draugai susirinks anksti ir 

linksminsis iki vėlumos.
Morning Star Klubas kviečia 

visus atsilankyti.

EGG .............................. $6.00
NUT ............................. $6.00
BfG LUMP .................. SfrOO
MINE RUN ..................
STOKER Screenings <$5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Accounts open by the 15th earn as of tha lat

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

Petro Mankevičiaus (buvu
siam Šimkaus) ukyj. Prasidės 
12 vai. dieną ir tęsis iki vėlu
mos. Nėra reikalo veŠtis val
gių, kurie nenorite—ten bus 
galima gauti kiaušinių ir viso
kių pieniškų valgių.

Reikia važiuoti Archer Avė. 
i'ki 123 St. Tai pirmas kelias, 
pravažiavus The Oaks daržą 
—sukti po dešinei 123 St. ir 
važiuoti 1 mylią iki miestuko.1 
4th St. sukti po kairei, važiuoti ■

Šis gražus, augšlos rūšies 1941 metų mados Parlor Setas, 
■reguliarės vertės $125.00, Rudens Sezono Atidarymo

Išpardavime parsiduoda už sumažintą kainą, tik

$79.50
Kitų Parlor Setų pasirinkimas po— 

$29-50, $39.50, $57.75, iki $159.00

Nuolaida už senus baldds mainant ant 
naujų.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

PEOPLECIrllRNITURlJ
4179-83 ARCHER AVENUE

Tol. LAFayette 3171 Chicago, Illinois

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

ir 
aukščiau

Dentures 
užsakymą

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
laimu uotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

t i k 
nuo

Mes esame puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirs 18 metų. 
AM’r?te, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NĖW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

Lomdale 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

PORA
NUDAŽYTI 
.Ftetėnus SI1

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone,

KAINUOJA
MAŽIAU

Gypsy
E.CRU CURTAIN DYE.

10c
3už25c

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
kia nemokamai.

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

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

~ and .... ...
LOAN ASSOCIATIONofChicago

fUSTIN MACKIEWICH Pres
Va], 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED.ĖY U. S. 
GOVERNMENT 

sav)N(?<5 FEDERALLY 
INSURF.D

1192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 1141 
-------------------- į-----

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių Įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas .18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS SlOCn
Išima Už .............. I v.UU
prabuvimas $cn n n
Ligoninėje ..........„... *&U.UU
.ItAUDONGYSLIŲ $.OC AA 
Išėjimas ir Ligon, 
REUMATIZMAS CO A A 
Greita Pagelba .  C.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C’f Art
ir vaistai .................. *I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzic Avė. Chicago

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
’D! nuncling'os.

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

; NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, UI.

Vardas ...... . ..... -....................  ;

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

Miestas .—----- ------------------------

Valstija----------------- -------------

ir skaityto}ai pruicasd ! 
pirkini* reikalaU t | 
tat kraatane^ knrl^s 
tkelbiaal

1



NAUJIENOS
The Lithtuuaian Daily Newe

Pvblished Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South
Telephone

Halsted Street
CANal 8500

Subscription R a tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year ih Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Francuzijos žmones ima atsipeikėti
NĄUjlENįŠACME ĄPelephoįo

KENVIL, N. J— Sužeisti Heręųlės 'pąrąKp dirbtu
vės ekspU°zIj^jo darbiųinkai nešami į ąmbulansą.

r-’

Neokupuotoje Francuzijos dalyje, kaip praneša vie
nas Amerikos korespondentas iš Vichy (Petaino vyriau
sybės būstinės), žmonių simpatijos jau vėl krypsta Ang
lijos pusėn. Jie atsidėję seka Anglijos kovas su naciais, 
ąpgailestąudami ir sarmatydamiesi, kad jie paliko ang
lus vienus grumtis su Hitleriu.

Tas pats korespondentas pastebi, kad Petaino kabi
netas nėra populiarus. Pakeitimai, kurie neseniai jame 
buvo padaryti, jo vardo publikos akyse nepataisė.

Visi mato, kad Petaino-Lavalio klika yra nacių pa
stumdėliai. Nežiūrint, kaip jie stengiasi Berlynui įtikti, 
šis stato Francuzijai vis sunkesnių reikalavimų. Šiomis 
dienomis, pav. Francuzijos valdžia buvo priversta sutikJ 
ti sumokėti naciams 4 bilionus markių okupacijos išlai
doms padengti. Vokiečiai yra okupavę daugiau kaip pu
sę Francuzijos, ir Francuzija yra verčiama už tai dar 
Hitleriui mokėti! Aiškus dalykas, kad Francuzijos žmoJ 
nėms tokia padėtis negali patikti.

Kai maršalas Petain, generolas Weygand, buvęs 
premjeras Lavai ir kiti Francuzijos atžagareiviai nutarei 
pasiduoti naciams, tai jie sakė žmonėms, jogei kitokios 
išeities Francuzijai nebėra. Jie skelbė, kad Hitleris vis-' 
tiek karą laimės, nes ir Anglija nestengs ilgai gintis; to
dėl geriau sustabdyti bereikalingą kraujo liejimą ir atsi
dėti nacių malone.

Bet Francuzijos žmonės mato, kad Anglija dar ir 
šiandien kariauja, ir toliau vis labiau atrodo, kad ji ne
bus sumušta. Tąigi žmonės jaučiasi, kad generolai ir po
litikieriai, kurie stojo už kapituliaciją, juos apgavo. Jie 
imą atsipeikėti, jr^gal būt, netolimas laikas, kada jie vi
siškai atsuks nugarą kapituliantams.

Tegu tik Anglija atsilaiko iki žiemos, kurios metų ji 
galės dar labiau sustiprinti savo ginkluotas jėgas, tuo
met ne tiktai Francuzijoje, bet ir visose nacių užkariau
tose teritorijose atgims viltis, kad hitlerizmų jungas gą- 
li būt sutriuškintas. Todėl yra labai svarbu, kad Jungti
nės Valstijos duotų kuodaugiausia pagalbos Anglijai. Tąi 
gali nulemti viso pasaulio ateitį. , < *

“Penktakojai” glaudžiasi prie republikonų
Republikonų kandidatas Wendell Willkie keliuose 

viešuose pareiškimuose pasisakė prieš Hitlerį ir jo tota
litarinius partnerius. Bet jo rėmėjų eilėse galima paste
bėti aiškių demokratijos priešų. Naciai, komunistai ir 
fašistai, neapkęsdami prezidento Roosevelto, glaudžiasi 
prie jo oponento.

Republikonų partija tų anti-demokratinių gaivalų 
nesikrato, bet priima jų talką. Pavyzdžiui, lietuvių repu- 
blikonų komitetas Chicagoje įsileido į savo tarpą pagar
sėjusį pastaruoju laiku komunistų pakaliką, kuris važi
nėja su jais po kolonijas, girdamas bolševikiškus Lietu-' 
vo.s okupantus. Kitas to komiteto narys atstovauja vie
ną radio programų leidėją, kuris pirma garbindavo Sme
toną, o dabar kooperuoja su Lietuvos nepriklausomybės 
priešais. ' '

Galimas daiktas, kad vyriausieji republikonų parti
jos vac|ai apie tuos “penktakojus” nežino. Bet juos galėtų 
painformuoti kiti komiteto nariai. Jeigu republikonų var
du ir toliaus veiks tarp lietuvių tokie gaivalai, kurie eina 
išvien su Lietuvos nepriklausomybės duobkasiais, tai pu
blikoje kils abejonė, ar ta partija tikrai yra pasiryžusi 
ginti Amerikos demokratiją.

Lietuvių tauta gali būti maža ir silpna. Bet princi
pas, kuriuo remiasi jos teisė gyventį nepriklausomai, yra 
didelis. Bolševikai, okupuodami Lietuvą ir prijungdami 
ją prie Rusijos, tą principą — tautos teisę spręsti savo 
likimą
ja Maskvos smurto žygį viešai pasmerkė. O tuo tarpu- 
republikonų pusėje mes matome žmones, kurie iš Lietu
vos nelaimės tyčiojasi!

Tai yra pakankamai svarbus dalykas, kad į jį butų 
atkreiptas kąndicĮato Willkie,o dėmesys.

sutrempė. Prezidento Ęoosevelto adpiinistraci-
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Uisakyme kalnai
Chicagoje—pažtu

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ___________
Savaitei .—............................
Mėnesiui ______ _______

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

Metams .......... ...........
Pusei metų ....... .
Trims mėnesiams _
Dviem mėnesiams ...
Vienam mėnesiui —
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .............. $8.00
Puse| metų ------------- ------ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Piųigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su Užsakymu.

3
18
75

|8.on 
4.00 
2.00 
1.5

$5.00
2.75
1.50 
1.00 
.75

o

--------------  . • . r j . .1

LIETUVOS PRAMONĖS 
NACIONALIZACIJA

Liepos 23 d. “liaudies sei
mas” Kaune priėmė dękjaraci- 
ją apie bankų ir stambiosios 
pramonės paėmimą į valdžios 
rankas. Kaip praneša “Elta’’, 
tos deklaracijos prasmė tokia:

“Nacionalizuojama: 1. Vi
sos pramonės įmones, kurio
se dirba daugiau kaip 20 dar
bininkų, ir tos pramonės į- 
monės, kurių darbininkų 
skaičius nemažesnis, kaip 10, 
bet kurjpse yra varikliai 
(motorai), ypatingai svarbus 
tos pramonės rųšiai.

“2. įmonės, kuriose dirbą 
mažiau kaip 10 darbininkų, 
nors ir turėtų mechaniškus 
variklius, nėra nacionalizuo
jamos.

“3. Pavesti pramonės mi
nis tepui kartu su valstybės 
kontrolieriam tuojau paskir
ti visoms stambesnėms ir y- 
patingąi svarbioms naciona
lizuojamoms įmonėms vy
riausybės komisarus.”
ToĮiąųs, tame pranešime sa

koma, kad įmonių nacionaliza
vimas (perėmimas į valdžips 
rankas) turi būt užbaigtas “per 
penkias dięnas nuo šio nutąri^ 
m o dienos”!

Lietuva nėra pramonės kraš
tas. Daugiaus kaip du trečdaliu 
jos gyventojų yra užimti žęipės 
ūkyje. Tai kokia gi prasmė jojs 
pramonę nacionalizuoti?

Daugumoje įmonių dirba tik 
po kelioliką arba kelias dešim
tis darbininkų. Paskyrus kiek
vienai tų įmonių komisarus, su
sidaro didelė armija parazitų, 
kuriuos pramone turės penėti. 
Tie komisarai yra politiški val
džios agentai. Juos valdžia ski
ria ne dėl to, kad jie ką nors 
išmano apie biznio vedimą, bet 
tiktai dėl to, kad jie yra val- 
(Įžįai “ištikimi”. Pąrbininkąi, 
reiškia, turės dirbti, kad tie pa
razitai butų maitinami!

Kas aršiausia. Į komisarų 
rankas valdžia atidavė ir koope
racijų jmones, kuriąs buvo j- 
steigę patys žmonės. Jos nebu
vo valdomos kapitalistų. Tiesą, 
Smetonos valdininkai koopera
cijų veikimą trukdydavo, 
skverbdamiesi į jas ir reikalą 
darni sąu gerai apmokamų vie
tų. Bet, užuot paliuosavę koo
peracijas nuo valdžios kišimosi, 
b,Q|ševikai jas visiškai pagrobė 
į $avo nagus!

Tai be galo skaudus smūgis 
Lietuvos ekonominiam progre
sui.

SUVARŽYMAI LIETUVOS 
DARBININKAMS

Vietoje laisvės, kurių Mask
vos komisarai žadėjo Lietuvos 
darbininkams, jie atnešė jiems 
didesnių suvaržymų. Kaip jatį
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žinoma, darbininkams uždraus 
ta stteikuoti.

Pramones įmonėse, kuriąs 
valdžia paėmė į savo rankas, 
įvedama aštri (liscipliną (draus
mingumas) . Darbininkams už
draustą “sąųvaĮįąkaį” mesti 
darbą ir ieškoti geresnio darbo.

Sugalvota dar ir štai koks 
dalykas. Jeigu dirbtuvės komi
saras pastebi, kad tas arba ki
tas darbininkas nėra “draus
mingas”, tai spaudoje paskelbia
mą tpkių dąrbįpįpkų pavardes. 
Pav. “Darbo Žodis’’ (profsąjun
gų organas) Kaune įdėjo tokį

pjrinas

“Draugai! Nedrausmingi 
žmonės ir jų veiksmai nęjjpš 
toleruojami. pąębo ministe
rija skelbs ateityje visų ne- 
drąųspiingų, nenorinčių su
prasti savo pareigas 
pavardes.

“Dabar skelbiamas
tokių nedrausiniųgų darbi
ninkų, kurie ardė tvarkų ge
ležinkeliuose ir trukdė tvar
kingą transportą, sąrašas.”
Ii’ prie viso to, įvedama Lie

tuvos įmonėse “sfachanoviz- 
mas”, t. y. darbininkų lenkty
niavimas darbe. Darbininkai to
kiu bųdu yra verčiami kaip ga
lint sparčiau dirbti. Darbinin
kas, kuris pralenkia kitus savo 
draugus, atlikdamas daugiau 
darbo, negu jie, gauna viešą pa
gyrimą ir ekstra atlyginimą, ši
toks lenktyniavimas darbinin
kus pąąjsina ir didina susjžei- 
dimų ir nelaimių skaičių dirb
tuvėse.

KOMUNISTŲ KALBOS 
APIE “DEMOKRATI

JĄ” BUVO VEID
MAININGOS

Per keletą metų Amerikos 
komunistai labai gyrė demo
kratiją ir šaukė visus žmones 
kovoti prieš demokratijos prie
šus. Bet kai tik Stalinas perei
tų metų rugpiučio mėnesį su
sibičiuliavo su Hitleriu, tai vi
sas komunistų “deniokrątiškų- 
mas” išnyko. Šiandien jie eina 
išvien su nąęiais ir fašistais, 
smerkdami Amerikos valdžią, 
kąri padeda Anglijai atsiginti 
nup totalitarinių diktatūrų.

Kodėl komunistai staiga š*’ 
tdip šąvo “įsitikipipius” pakei
tę? Todėl, kad jiems taip įsakė 
Maskva, jię' yrą akli sovie
tų valdžios tarnai.

Seiliaus, kai Rusijos bolševi- 
|ęU| dąr tikėjosi padaryti “pa- 
iąuįid reyolįuciją”, tai >Ameri- 
kp^ konidtiistąi irgi skelbė “re- 
yojjiįciją”. vęę|ęivis” paduoda 
tęRsįą ątsišąukihio, kurį Ame- 
rikp?s kpipupistų partija išleido 
1920 m. Jisai skamba taip:

“DARBININKAI:^
; ‘‘Kį^ięnęi susi-

pratusib darbininko Ameri-

ko j e pareiga yrą boikotuoti 
rinkinius.

“IMuPtos tUykįiiiukP bai
sas bęt kurią pąi'tiją ar 
jęs ^ntįidątųs, kųrię eįna į

RĖ
MAS.

“Vistięį ąr tai Lųs Ęepu- 
UldĮPĮių Į^rtiją sų Rąpdingu, 
ąr Pęldbhrąių Ėąrtiją su 
Ro^’ų — p ąi|t įąlp ięi tai 
bąs pet ię Fąrruępų Rąrbie- 
Čiy Partiją $p CĮit’iš.tęirsenu, 
^pcįąlistų PeĮtRią su Rebsu 
ąr Sppjąli^t Lakioj su 

kandidatu — paduotas 
durįiPiflRP. W«ąs. ųž įut ku- 
ny šitų fiąjtljų ąr jų kandi- 
dątvis & kaPi-
tąf^tiąlš įĮąĮąl^ymą,
u? į# įarbi-

klasėm piešimą, įįž ka- 
pitąįistiplš su^tipri-

“Žiąųri ginkluotų darbiniu? 
kų revoliucija’.

. Vadinasi, komunistai sakė, 
kad rinkimus reikia boikotuoti. 
Net balsavimą UŽ socialistų 
kąhdidątą Rębsą jie laikė “re
akcijos palaikymu” ir “kapita- 

i listinės valdžios stiprinimu”. 
Kpkį gi veikimą jie siūlė, vie
toje dalyvavimo rinkimuose ir 
kovos už darbininkų būvio pa
gerinimą ir už reformas? Jie 
šaukė darbininkus kelti revoliu
ciją! Aukščiaus paminėtame at
sišaukime komunistų partija sa
kė:

Yisąi nesenai Anglijoje pasj- 
ypdė ląbai įdomi knyga, kurios 
autoriumi yra ne profesorius, 
gąrsųs literatas, bet buvęs ban
ditas, nesenai apleidęs kalėji
mą.

Knygos “Blogos Draugystės” 
autorius, banditas Mark Benny, 
pasakoja savo gyvenimo istori
ją, kuri tuo įdomi, jog joje au
torius nenori nustebiu 
toją. Pinkertpniškais ; 
į)ęt prastais ir kukliais,

“ĘAPITAUSTĮNe SISTE
MA NEGALI BŪT PAŠALIN
TA RAĄiiU BEDU — VIS- 
TIEK AR TAI BUTŲ BAL- 
SAVIiyiAS, AR KITAS RA
MUS BUDAS.

“KAPįTĄLISTINĖ SISTE
MA NEŲALI BŪTI PAŠA
LINTA, KOL PIĘMA NEBUS 
SUNAIKINTĄ KAPITALIS
TINĖ VALDŽIA — tąi’ orga- 
nįzpptą kąpitalistų klasės 
mąšinęrija, kurįos pagalba 
jię ląikosi valdžioje ir turi 
pavergę darbininkų klasę. 
Taigi — VISŲ PIRMA TU- 
RUBUT . SUNAIKINTA KA
PITALISTINĖ VALDŽIĄ! JĄ 
TURI SUNAIKINTI ŽIAURI 
GINKLUOTŲ DARBININKŲ 
REVOLIUCIJA. JOS VIETON 
TURI BŪT PASTATYTA 
DARBININKŲ VALDŽIA — 
PROLETARIATO DIKTATŪ
RA — SOVIETŲ VALDŽIOS 
FORMA!...”
Tai ve kokią evangeliją 1920 

m. skelbė Amerikos komunis
tai. Bet Amerikos darbininkai 
nenorėjo nė girdėti apie “žiau
rią ginkluotą revoliuciją”. Mas
kva pamatė, kad jos pakalikai 
Amerikoje neturi jokio pasise
kimo ir Kominterno pinigai čia 
išmetami kaip į balą. Todėl iš 
Kremliaus atėjo įsakymas Ame
rikos komunistams savo “lini
ją” keisti. Tuomęt jię pąlipvę 
skelbti “revoliuciją” ir ėmę 
veikti, kaip legališka partija, 
dalyvaudami rinkimuose ir 1.1.

1920 metais komunistai savo 
atsišaukime sakė, kad balsavi
mai— 

“Tai yra melas! Bjaurus, 
prakeiktas melas !•’
Ret dabar jie patys pradėjo

tą “kiaurų, prakeiktą melą” 
praktikuoti. Tačįau jie dar vis 
liehustbjo įįkėti, kad bolševiz
mas užkariaus pasaulį. Todėl 
jie, apsiputoję, keikdavo demp- 
krątijbs šalipinkus, o ypač so- 
čialistuS, prąvardžiuodamį juos 
“šOclai-fašistais”.

Tąčiau Maskvą, nusigandusi 
Hillėrio, sumanė ieškpti ąrti- 
įnesnių santykių su vąkąr.ų dę- 
inolq4atijopu$---Frąnępz ją, Ąn- 
įaįfą ię Ameriką. Ir. štąi ąfėjo 
kaįnunįstąmš naujas įsakymas: 
ąįrilųąU už dėm9,krątįją ir ŠąŪk- 
Iiį visųą fąšįžmęj priešus į bęjąęl- 
dr^ frontą. Ąmerį|cos kpąiąnįs- 
tai tuomet savo “principus” 
kaip Įjęnt^apt pakitę ir pasi
darę kąjšęįąusį “demokratijos 
yęmėjąį”

Tąip t^si iki rugpjūčio
23. dięnps pereitų metų.

šeštadien., rugsėjo 14, 1940

St. Miščikas-žiemys

laikų

padugnių pasaulio nykimą mi
ni dvi priežastis: išsivystymas 
klasių kovos, kur marks'zmas 
vis daugiau ir daugiau įgyja 
takos, ir vėliau apšvietimas.

Tie, kurie atsidurdavo plėši
kų tarpe iš keršto, kaip Blin
dos ir kiti, šiandien aiškiai ma
to, jog pavienė kova nesutei
kia vaisių ir prie nieko gero 
nepriveda. Vienas žmogus 
ne kova ir vieno priešo pašali
nimas, sąskaitų suvedimas — 
ne laimėjimas. Tie vadinami 
priešai yra priešais ne todėl, 
kad jie blogi, bet todėl, kad 
jie skirtingame socialių laiptų 
stipine stovi ir visa sistema, su 
menkais įvairumais, verčia juos 
būti priešais ir blogais. Toks 
yra gyvenimas ir reikia ne vien 
stogą taisyti, kad namas drėg
nas, bet ir naujus pamatus dė
ti, nes drėgme eina ir iš apa
čios.

Ir todėl, vieton stoję į plėši
kų eiles, į pavienių kovotojų, 
dedasi su visais pavergtais, kad 
galėtų visą namą iš pamatų 
pertaisyti.

Pirmiau kriminalistų vaikai 
dažniausia nueidavo savo tėvų 
takais, nes kito kelio ir kito 
pragyvenimo šaltinio nebuvo. 
Jie iš savo tėvų išmokdavo šio 
amato, matydavo lai ištisame 
kvartale ir kito kelio negalėjo 
surasti, šiandien vaikas turi ei
ti mokyklon, nes visur yra pri
valomo mokymosi įstatymas ir 
vaikas mokykloje susipažįsta 
su nauju, jam iki šio! nežinp- 
mu pasauliu — doraus darbo. 
Jis savo gabumais įstengia daž
nai prasimušti ir surasti sau

enori nustebinti skaity- 
Žyglais, 
, labai 

žodžiais papasakoti 
apie save ir panašius.

Bet nežiūrint to, ji labai įdo
miai skaitoma ir daug labai 
sveikų minčių savyje turi, ku
rių dalį, jokios eilės neprisilai- 
kydaiąas papasakosiu lietuviš
kiems skaitytojams.

Vagis, plėšikas vakar ir šian
dien. Tarp jų didelis skirtu
mas, nes šių dienų plėšikas daž
niausia yra gryno kraujo pro
fesionalas, kuris skaito tai nau
dingu amatu, kuomet vaka
rykščias kriminalistas stengės 
būti kuklus ir nors gyrėsi sa
vo žygiais, niekuomet nesidi- 
džiavo savo amatu. Šiandieni
nis kriminalistas yra sąmonin
gas, išdidus savo amatu ir ne- 
siteisina, jog jį į šį kelią pastū
mė vargas.

Ir taip yra: vakarykštis va
gis buvo mizerija, šiandieninis 
— aristokratas apsiginklavęs 
yįšpniis mokslo ir požeminio 
pasaulio taktikos žiniomis.

Romantiškieji plėšikai nyks
ta, jų vis mažiau ir mažiau, 
nes jie nea ta tinka šių 
dvasiai.

Savo laiku Bakuninąs 
kė, jog plėšikai — pirmi 
liucionieriai. Ir tame daug tie
sos, nes dauguma tų laikų plė
šikų buvo nuskriausti žmones, 
kurie keršijo savo skriaudė
jams ir, aišku, turėjo ne tik 
vesti kovą su skriaudėjais, bet] to pakraštyje. Tai ir 
ir tų skriaudėjų • šalininkais, 
kurių nemaža buvo ir tarp va
dinamų vargšų, kurie norėda
vo pasitarnauti ponui sugau- 
dami tokį “svieto” lygintoją. 
Lietuvoje buvo Tadas Blinda, 
Rusijoje jų buvo visa eilė, nes 
caro valdžia kiekvieną savo 
priešą vadino banditu, ką daro 
dar ir šiandien daugelis val
džių, norėdamos numušti jų 
autoritetą liaudyje. Koraikos 
plėšikai, Brazilijos, Peru ir ki
lų — ištisa istorija liaudies 
kančių ir jos sūnų pavienių sū
nų kovos prieš skriaudėjus.

Šiandien ši žmonių rūšis 
nyksta, nes yra nauji ir tikres
ni keliai suvesti sąskaitas su 
skriaudėjais.

Minėtos knygos autorius kal
bėdamas apie taip vadinamo

pasa- 
revo-

Gi bendras švietimo pakėlimas, 
darbininkų reikalavimai žmo- 

vusio požeminio pasaulio vals
tybes kiekvieno didesnio inics- 

daug pa- 
sumažėji- 

nyksta ir

dėjo kriminalizmo 
mui.

Požeminis pasaulis 
išnyks galutinai, šiandien jis iš
bakužių kraustus į cen tralines 
gatves, kur frakai ir dekoltuo
tos moters.

Ir kiek neskaitysi minėtą 
knygą, niekur autorius nemini 
policijos nuopelnų kovoje prieš 
kriminalį pasaulį. Ir tai tiesa: 
baimė niekuomet nebuvo prie
mone kriminalizmui kelią už
kirsti, o ypač šiandien, kuomet 
nuo mokyklos suolo daugelyje 
valstybių mokoma vaikai ne
bijoti nieko, nei mirties, nęi 
vargo. Tiesa, tai karo tikslams, 
bet juk kas žino kur nueis vai
kas suaugęs iki kils karas.

Tiek, trumpai kalbant, ap|c 
šią kuklią knygą.

Bet tą dieną Molotovas su Rib- 
bentropu pasirašė Maskvoje su
tartį. Komunistai paliko be ža
do. Jie patys nežinojo, kaip tą 
“įvykį” aiškint. Tačiau netrukus 
atėjo iš Kremliaus instrukcijos, 
kad šią naujas pasisukimas so
vietų politikoje turi būt remia
mas, ir kpmunistai šoko visoms 
keturioms savo bosus Maskvo
je teisinti. Dabar Amerikos ko
munistai jau visa siela gina 
bepdrą diktatūrų frontą prieš 
demą^ąį^ąs. ftą pirmįąus jie 
saįė p/įęs ftąęiųs ir fašistus, 
yrą ęįžiųi^ta.

Šitie faktai rųtipi, yięųą, kąj 
Aijierikos jo^ių įsi
tikinimų ųętątb i y dękląipąęi- 
jo!| apie “(IąųiQkrąlw gyjutuą” 
buvo gryna M-
trą, tie faktai rbdoį ką(l ĄuieH” 
kos komunistai yra svėtimos 
šiąi šaliai valdžios agentai ir 
pastumdėliai.

Ąmerikoje gyvendami, jie 
dirba Rdi.ųcįK c|įktąio^ų naų- 
daj. T^lėj jif yjįj ko
lona” — ę^valas,
kuri Amerikos valdžia anks
čius ąr vėliaus bus priverstą 
•m|i į nagą.

Laike 20 Metų 
Tik 3 Praleido

HsT   ■ ■ ■ ' ■ ..........................

Osa Johnson
Stebėtina moteriškė, kuri iš 

pastarųjų 20 metų tik 3 pra
leido civilizacijoje. Tai Osa 
Joįnspn, pąsi|yąiūjusi keliąuto- 
ją-tyrinČtoją. Filmas, “I Mar- 
riej AęĮventų.re”, atvaizduojąs 
jos įdomų gyvenimą, dabar ro- 
dpmąs Stų^io teatre, vidurmie- 
sty. (Sk.)
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Kaip sovietiškoje Lietuvoje yra vykdoma žemės refor

ma. — Meluoja ir saiko nežino. — Nuostabus senu
kas. — Chaimo AlperayiČiaus įspėjimas. — Kurias 
sienas turės ginti Lietuvos karininkai.
Feliksas Dobkevičius. — Asmens laisvės varžymas. 
— Vilniaus krašte.

Mirė įnž.

(BIULETENIS Nr. 4)
— Apie šiuo metu sovietiško

je Lietuvoje vykdomą žemes 
reformą “Ūkininko Patai ėjas'’ 
35,-tam numeryje pateikia to
kių žinių:

dainių apskr., Josvainių valse, 
žemės ūkio komisijos neteisin
gu žemės paskirstymu: Elijo- 
šius Zyvas nusiskundžia, kad 
jis kaipo batsiuves komisijom 
prašęs, jo nuomojamą 60 arų 
ploto žemės sklypą palikti ar
ba duoti kitą, bet jo prašymą 
komisija atmetė. Tuo tarpu 
komisijos narys Benjaminas

MADOS

20

Voksas aprūpino žeme savo 
brolį, Dovydą Voksą, smulkų 
prekybininką, 1 ha žemės. Taip, 
pat 0.5 ha žemės paskyrė savo' 
dėdei mūrininkui. Komisijos, 
narys Benjaminas Voksas sten
giasi aprūpinti žeme pirmoj ei
lėje savo gimines. (Kokios tau
tybės yra savo tarpe susipykęs 
Zyvas ir Voksas, kurie nepasi
dalina lietuvių ūkininkų žeme, 
aiškinti nereikalinga!)

Josvainių m. gyventojai Pra
nas Staškevičius ir Antanas 
Vaivada parodo, kad komisijos 
narys Aleksas VulkaUskas duo
da žemes tiems, kurie turi pp 
5—6 ha, o kuris turi mažiau, 
tai su tais visai nekalba, arba 
jei kalba, tai jiems atsako, kąd 
kam norėsiąs, tam žemės duo
siąs. Taip pat Al. Vulkauskas 
pasakė, kad jis nekreipsiąs dė
mesio į paduotus skundus dėl 
neteisingo paskirstymo. Be to, 
A. Vulkausku nusiskundžiamą 
kaipo girtuokliaujančiu.

Marijampolės apskr. Balbie
riškio valse, gyventojai Juozus 
Leonas, Stasys Vaičiūnas ir k(. 
nusiskundžia komisijos pirmi
ninku Juozu Lukausku ir ko
misijos nariais: Stasiu Seilėnu, 
Motiejų Kvilavičium ir Mikų 
Pakštu, kad jie girtuokliauja 
ir neteisingai skirsto žemę, pir
moje eilėje stengdamiesi aprū
pinti savo gimines. Pav., Teof. 
Bočius turi du sklypelius prie 
miestelio ir jam ę|ar pridėjo 2 
ha. Komisijos pirmininko Lu- 
kausko svainiui Bogeriui pridė
jo 5 ha su trobesiais. Bogerjs 
yra batsiuvis ir jis turėjo 2 ha 
žemės. Gauta žinių, kad komi- 
sijųs pirųupinbąsi',Lųkąuskas |r 
paryš Kviląyičius su ya|sčiauš 
viršąičiu Naujalio ir k t. buvo 
Užėję pas jį į kepyklą ir ten 
girtuokliavo. Psąneckis sako.

ir Mušeika “fundijo” lęp(nisijaį 
už tai, kad vykdant žęjnčs re-

No. 4320—Mažoms mergaitėms su
knelė. Sukirptos mieros 3, 4/5, 6 
ir 8 ipętų.

Norint gau$ yięn% ar dapr 
giau virš Nurodytu pavyzdžių 
prašpųie iškirpti pąc|d°J< Mal
kutę arba pridųbti J)ąwdžio 
numęrį pažymėti mięrą Ir aiš
kiai parašyti aayp vardį pa
varde ir adresą. Kiekvienų pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti piniguą arba paš
to ženkleliais kartu «u Užaki
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pąttern Depu 1739 
So. Halsted S L Chicago, I1L

prąpeša, kad Balbieriškio vaisė. 
Žemės ūkių komisiją per dieną 
ąpjąn|<p restoraną po keįis kaę-

Trakų ąpskr. žemės ųkio ko
misijos pirmininkas Lapinskus 
Jlopąsi ųž ųesugebėjimų vesti 
darbo, girtuokliavimą, ę|avinė- 

neąįškiems ąspieniins

ds bępi

nwm pavyzdj No

(Vardas ir pavarto)

(Adresas)

NAl'JibNŲ-Al/M h T.ęleiHHiU

SPRINGFIELD, ILL. — R. R. Graliam (viduryj) pa- 
salkoja skautams, kaip jis kariavo prieš 75 metus.

gė į vieną kolchozą. “Ūkininko 
Patarėjas” naiviai klausia ko
misijos, ar ji nežinanti, kad 
bet koks prievartavimas esąs 
draudžiamas?

Ona Sedauskaitė, kilusi iš 
Setenių hairpp, Krekenavos 
valse., vąlęie kartų su seseria 3 
ha žemės. Negąlędąma iš los 
žemes pragyventi, išėjusi į 
miestą tarnauti. Dabar tikėjo
si gauti žemės. Vietoje to ir 
tas pats sklypelis esąs paimtas 
į žemės fondą.

Gilvyčio dv., Padubysio vals., 
vėluojasi su javų valymu. Pav., 
motiejukai liko nenupiauti lai
kų, rugių kirtimas buvo suvė
luotas ir dabar vėluojama su 
kitų javų kirtimu ir vėluoja su 
žemės paruošimu žiemken
čiams. Neišvežtas mėšlas ir dar 
nesuartas pūdymas. Laikraštis 
tuo kažkodėl kaltina buvusį 
dvaro savininką Girdvainį. Bet 
kuo gi jįs kaltas, jeigu iš jo 
žemė atimta?

darbo 

veikti politinių vą^ovų vardų 
ir t. t. pašalintas iš einamųjų 
pareigų.

Vilkaviškio apskr. iš Simo- 
pėliškiy dvaro gąuųmną nusi- 
skundimų, kad dėl darbo dis- 
etplinųs stokos derliaus pĮuėmi- 
ipas, rodęps Sėjos paruošimas, 
gyvulių priežiūra labai šlubuo
ją. J}ė| (o dvarus ėiuąš Prie 
kauktojo.

—Pramonės ministras Chai
mas Alperavičiųs išleido įspė
jimą visoms iiacįonaiizuotoms 
įmonėms, kad jos be reikalo 
nesikreiptų į niinisteriją dėl šių 
įmonių finansavimo ar kredi
tavimo. Kai kurios įmonės esą 
kreipiasi į pramonės minis.e:i- 
ją, neatsižvelgdamos į tai, ar 
tas kreditas joms tuojau reika
lingas, ar visai nereikalingas. 
Toks elgesys sudarąs ministeri
jai daug nereiKąlingo daibp it 
trukumų. Esą įmonių komisą-

dabartiniai raudonieji Lietuvos 
valdovai pereina bet kurį sai
ką, šmeiždami visa tai, kas bu
vo anksčiau. “Ūkininko patarė
jas” įdėjo 'pasikalbėjimą šil 
kažkokiu galėtų valse. Gųjbių 
kaimo ūkininku Žukausku Ju
lium, kuris ėjęs basas, vien
marškinis, o į korespondento 
klausimus labai mandagiai pra
dėjęs atsakinėti: “Aš esu men
kas ūkininkas, Žukauskas Ju
lius, 50 metų amžiaus. Visą sa
vo amžių buvau Smetonos reži
mo prispaustas, per visą gyve
nimą man teko patirti daug 
skurdo ir vargo. Turėjau lik 
0.5 ha žemės (prieš dvejus me
tus gavau 6.5 ha), todėl buvau 
amžinas vergas. — Įdomu pa
tirti, kaip tas nąbagas žmoge-

ir Meškelių kaimų ūkininkai: 
Kotrina Venckienė, Antanas 
Daukša, Augustinas Godelis, Jo
nas Unikas ir Vytautas Konį- 
dratavičius atsiuntė pareiški-l syti, 
mą, kad Viekšnių valsčiaus že
mės ūkio komisija juos sujun- dienos atliko pėsčias 75 km.!

įsakymą, kuris rodo,. Kiekvienu atveju už nepa- išleido 
grįstą kreditų prąšymą ir grą-lkąip svietiškoje Lietuvoje vąr- 
symą įmonės veiklą sustabdy- žoma asmens laisve. Pagal šį 
ti, bus atsakingi’ administrato- isą^ymą, pirmaeilių ir antrąei- 

! ri’ai kartu su komisaru ir bu- lių miestų gyventojai kilnoji- 
halteriu.

—Karo mokykla išleido X?U 
kadro karininkų laidą. Išleistu
vėse dalyvavo raudonoji Lie-į 
tuvos vyriausypė. F 
saugos įpinistras savo kalboje: 
tarp kita ko pažymėjo, kadį 
naujieji karininkai turi ruoštis* 
ginti sienas ne tik tas, kurios 
yra ties Taurage, bet ir tas, ku
rios yra ties Ramiuoju vande
nynu.

—Sulaukęs 68 metų amžiaus, 
mirė inž. Feliksas Dobkevičius. 
Velionis yrą buvęs vyr. geležin
kelių direktorius, kurį laiką 
universitete dėstęs ąpįe geležin
kelius ir šiaip ėjęs ątsakomių- 
gas pareigas. Paskutiniu laiku, Į 
pablogėjus sveikatai, gyveno iš'sirodė raudonligė, kuri sukėlė 
pensijos.

—Kauno prieplaukos krantas tik šiose vietose dar nėra pasi
lies Nemunu išgrindžiamas ta- baigusi dezinterijos epidemija, 
šytais akmenimis. Toji vietą, 
kur yra žydų gimnazija, bus iš- 
meksfąltuota.

—Vįdaųs reikalų min'st.ąs

sc ĮVAIRIOS ŽINIOS

buvusių savininkųpasiduodą
takai. Ch. Alperavičiųs įspėja, 
<ad pirmiau reikia patikrinti 
visus įmonės finansinių išteklių 
galimumus, įskaitant buvusių 
savininkų laisvas lėšas bankup-

spaustas Smetonos režimo?
Kitas pavyzdys iš to paties 

laikraščio: “Grįžtame iš Vil
niaus. Pakeliui sutinkame se
nuką, mojantį kepure. Susto
jame. Senukas prašosi pavėži
namas. Mielai pasisodiname. 
Užsimezga kalba. Paklausias, 
kur eina, senukas kalba:

—Šiandien iš Kalesnykų prieš 
saulėtekį išėjau į Vilnių. Prieš 
vidurdienį buvau jau mieste (iš 
Kalesnykų iki Vilniaus, laik
raščio žiniomis, 75 km.),. Atli
kęs reikalus grįžtu namo. Bet 
pavargau, kojos nenori klau-

Nuostabus senukas. Per pust.

JACK SWIFT
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mūisi reguliuoti, tų miestų bur
mistrams pavesta nustatyti as
menų kategorijos ir asmenis, 
kuriems nėra bųtiųo reikalų 

t/ v. gyventi miestuose. Tokie asme- 
rat a?” nys t'uri ar^a visiškai išsikel- 

dinti iš miestų, arba bent iš jų 
užimamų butų. Nusižengusieji 
šiam įstątymųi bus bąudžiąmi 

(areštų ligi trijų mępęsių ar 
bauda |igi 2,500 litų arba abieip 
šipm bausmėm kartų.

—Vilniuje įvykusioje miestų 
mokytojų konferencijoje kalbė
jo raudonosios armijos leite
nantas Jakovas, kuris skina
mas Vilniaus rusiškosios gim
nazijos direktorium.

—Vilniuje ir apskrityje pa-

didelį susirūpinimą, nes kaip

Garsinkite “N-nose’:
Tiry»

S«TAWBEVmGES
SOPA AND MINEKAL WĄTĘH □

Bottled by M

DRIGOT BOTTLING W0RKS R
GERKIT SILVER ROCK MINEĘAL WAT£R, KAD UŽLAIKIUS* 

IR ATGAVUS DAŲ0IAU SVEIKATOS £

SVEIKATA YRA DIDŽIAUSIAS TURTAS i
M 
M 
H
K 
H 
M

Pristatome MO.NARCH ĘEER—“Chicago’s Own” į
Pristatome visiems aut .pareikalavimo ir greitai. m

5114-iG South Knox Ąve. Chicago, IĮ1> 
__________ Telefonas, LĄFayętte 6573 C

Italijoj stovykloj
ROMA, Italija, rūgs. 11 d. — 

Gyventojų nepąsitenkinimąs 
kasdien didėja. Kalėjimai per
pildyti. Teisingumo organai ne
šino kas daryti su asmenimis, 
kurie nęųusikalto įstątymąųis, 
į>ei k^rie yrą pavojingi Mųs- 
sųlipl režimui. Ligi šiam metui 
siuntu į stovyklas vien |ik so
cialistus ir liberalus, bet pasku
tinių melų Mussolįni pasiųųtė 
įląų^ęlį ir politikoj ųiąŽąi žįpo- 
nių ąsiųfcnų. Suimtųjų tarpe 
yrą 54 metų amžiaus kunigaik
štis Ullįppo Pprią Pąipjįųlli. 
Jis pąsodiųtąs stoyykipp už 
grlettą ^ųssoiini užsienio, pub
likos Kritiką.

pjrkil^ tpsp krąylųvezę, kų 
rios gąr«”»n<?i “NAILTIENO^f

DAR TURIME KELETĄ

Mikaiinos Qleiąžai|es

Lietuvių Motery 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago/ III.

ųRlhGEėoPT ROOFING AND 
SHEET metąl cq.

3216 S. Halsted St Viętorjr 4S65 
'Stogus/'Tinas, ‘ stoglangius "ir 

‘ sienų apmušimus.
Taisome bet ka. Atnaujiname bet Į 

ką. Darbas užtikrintas Pilimi j 
apdraustas

Remkite Lįetuviškb 
Žyduką 

Nathan Kantei
MUTUAL L(QUOję 
CO. — VVholesab
4707 S. Halsted St 

Tel Boulevard 00 u

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5^40

VIČTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tęi. Victohy 0066

Tel. Či&RO 5306

C. & M. PAUGA
D1STRIBUTOKS

Parduodam genai j sj ir 
stipriausi 

F0X P^AD ALŲ 
Vynai-Likierlai-Gčrimai 

j visas mipsn telis.

5Q3Į Roosevdl Rd.
CICERO, ILL. 

________________________________ *

0UT WHAT OF 
THE AURORA? ENTER IT 

PLEA5E1

AND LQQhl
PAS5AGEWAY

LIES OP£N

GREAT SCOTtĮ IT’S STUPENDOUSĮ 
5OME PARTS OF IT ARE CRUMBLING.

THE SHIP CAN’T FIND 
US UNTIL TRIS STORM

NO* < HNOW WHAt 
YOU PLANI OON’T

IHROUGH THE 
MURK OF 

THE STORM, 
JACK AND JOAN 

CLAMBER 
TOVVARD THE 

DRIPPING 
PYRAMID 

JUST LIFTED 
FROM TH E 

DEPTHS.
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Diena Iš Dienos
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Susituokia Du 
Žymus Jaunuoliai

Aldona Daračiunaitė
BRIDGEPORT. — Gerai ži

nomų biznierių Dom niko ir So
fijos Gapšių sunus Stanislovas, 
kurs iš profesijos yra spau
stuvininkas, susituokia su taip 
pat žymia jaunuole, Aldona 
Daračiunaitė, kurios tėvai, Jo
nas ir Domicėlė, ūžia ko rūbų

siuvyklą adresu 3342 So. Hal- 
sted St.

Judviejų nepaprastai iškil
mingas šliubas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 15-tą, per sumą šv. 
Jurgio parap. bažnyčioj, šliubo 
metu populiari solistė Gene- 
vieve Giedraitienė giedos solo, 
pritariant prof. Pociaus Simfo
nijos orkestrui.

Prie progos apie jaunaved
žius tenka pabrėžti tai, kad n 
lė Aldona yra baigusi šv. Kazi
miero Akademiją. Vad nas, lie
tuviškoj dvasioj išauklėta mer
gaitė. Šalę to, ji yra grakšti 
ir muzikali. Nuo pat jaunatves 
dieni] priklauso prie prof. Po
ciaus Simfonijos orkestro.

Spaustuvės Ko-savininkas

Jaunuolis Stan'slovas yra žy
mus spaustuvininkas ir biznie
rius. Jis su A. D. Kąulakiu ta
ri įsigijęs didelę spaustuvę, va
dinamą Progress Printing Co., 
ties 3326 So. Halsted St.

Belieka jaunavedžiams palin
kėti laimingo gyvenimo ir il
giausių metų.

Kaimynas.

Skaitlingos Vestuvių 
Lauktuvės

BRIGHTON PARK. — Sek
madienį, rugsėjo 8 dieną, buvo 
surengtas nepaprastas pokilis 
Antano ir Onos Genučių namuo
se, 4359 So. Artesian Avė. Bu
vo, taip sakant, “Bridal show- 
er” parė panelei Annai Gurskis, 
kuri rengiasi apsivesti su Jonu 
Genuč u. Paęėj dalyvavo daug 
abiejų jaunuolių giminių ir 
draugų, ir atnešė gražių ir ver
tingų dovanų. Jaunavedžiai bu
vo labai nudžiuginti ir širdin
gai dėkojo v šiem s už dovanas. 
Vėliau visos parės dalyvės bu
vo pavaišintos visokiais ska
niais valgiais ir gėrimais, ir 
draugiškai pasikalbėję iki vėlu
mos visos skirstėsi, linkėdamas 
jaunavedžiams laimingai su
laukti savo vestuvių.

Vestuvių apeigos įvyks šeš
tadienį, rugsėjo 28 dieną, 4 va
landą po pietų, Nekalto Prasi- 
dėjmo bažnyčioj, Brighton 
Parke.

stance Dages, 19
Charles Sekanis, 22. '’U Thel- 

ma Hallopy, 19
John Saltys, 28, su Clara 

Ruzgas, 28
Harry Brigsna, 34, su Ber- 

tha Karkunas, 50
Reikalauja
Pcrskirų

Helen Madey nuo August
Madey

Gavo
?erskiras

Victor Bcrtkievvic nuo 
Bortkiewic

Gimimai
Chicagoj

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai Žemomis Vasaros Kainomis. 

NUSIPIRKIT PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Vestuvių puota įvyks 7:30 
valandą vakare, Wozniak’s sve
tainėje, 46th Piace ir Roekwell 
Street.

A. ir O. Genučiai ir Mrs. 
Gurskis seni ir ramus Brighton 
Parko gyventojai ir visų my
limi, tad tikimės, kad ir šios 
jaunuolių vestuvės bus nepa
prastai iškilmingos.

Kaimynas.

Illinois Sales Taksų 3% teina Paduodamą Žemiau Kainų Sąrašą

dirbtuvėj, adresu 221 W. Grand 
avenue. Iš sprogimo 
gaisras, kuris padare nemažai

buvo ap-Vienas darbininkas 
degintas, bet kiti išliko sveiki.

kompanija gamina visokias pe
čiams, krosnims ir boileriams 
dalis. Ji gali pritaikinti dalis 
visiems pečiams, ,ki 
tų senumo.

šimto me-

žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau
POCAHONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- ęy 7^ 
rūksta ... Namams

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.

įvyks Šaunios
V edybos

WEST VIRGINIA MINE 1*7 o r 
RtJN — Extra rupios P *

PETROLEUM CARBON (gQ 7K 
Pilė Run

ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba y 7A 
rankomis kūrenti v
AČE STOKER NUT—“ 1-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių nr
įrengimams tpv.VO

PETROLEUM SCREENINGS
3-inch Screenings $8.00
MILLER’S CREEK 
šmotai, Genuine 
Consolidation

— Dideli
$9.65

ATLAS BI.OCK —
PniVins Perini An^lvs $9.50

ROYAL STOKER NUT — Mu
sų Vadas. Puiki Štoke- nr 
riam Anglis
BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch q»7 90
rupumo t *
BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai ©r
-nll nirkti < .t)»)

BRIGHTON PARK. — šian- 
dien, rugsėjo 14-tą, Nekalt. 
Pras. Panelės Šv. bažnyčioj, 5 
vai. popiet, priims šliubą 2 po
puliarus šios kolonijos gyven
tojai, būtent, Pranas Gudas ir 
Anna Saskas, o vedybų puota 
įvyks Gramontų salėj.

Kadangi jaunavedžiai turi 
nemažą giminių ir šiaip drau
gų, tai reikia manyti, kad jų 
dviejų vestuvės bus tikrai šau
nios. ■ Fręntas.

Kainos Gal būt Pakeistos Be įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

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

Minė'o Gimimo Dieną
BRIGHTON- PARK. — An- 

dai, neseniai realestatininkas 
John Stankowi-z. 4706 South 
We.stern avė, minėjo savo gi
mimo dieną kurios metu nuo 
draugų ir giminių susilaukė 
daug šird ngų sveikinimų ir 
linkėjimų. — Frentas.

Neišmeskite Seno 
Pečiaus; Jis 
Yra Pataisomas!

Neužmirškite, kad 
tas pečius sudegina 
giau kuro, ir kad nusipirkę rei
kalingas dalis jus galite patys 
pasitaisyti penius be nereika
lingų išlaidų. (Sk.) I

nepataisy- 
daug dau-

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skontu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

WHY WAS
Jimmy Roosevelt’s I 

ANTI-HITLER MOVIE 
BARRED IN CHICAGO?

• -! ____________

Sorg-a Juozas 
Eliošius

BRIDGEPORT. — Gavau lai
šką nuo Juozo Eliošiaus, kuris 
jau šešta savaitė, guli apskri
čio ligoninėje ir skundžiasi, kad 
jo niekas nelanko. Matomai, 
Juozas yra pagavęs tuberkukr 
zą, nes randasi T. B. skyriu
je, lova No. 488. Paskutinių 
laiku jis gyveno pas pp. Noru- 
šius, ant Lowe Avė.

— VBA.

Pargrįžo iš Atostogų
BRIDGEPORT. — Stanley 

Obelėnas kas metai vyksta į 
Grand Rapids, Minn., praleisti 
porą savaičių tyram ore. Va
žiavo ir šįmet. Suveniru parsi
vežė mažiuką laivelį ir indijoną. 
Laivas ap’e 12 colių, o indijonas 
3-jų colių. Stanley yra baigas 
civil inžinerijos mokslą, bet ne
nori praktikuoti, nes daro ge
rą biznį taverne prie 31-os ir 
Union Avė. Už baro jam pri- 
gelbsti Viktoras Petrauskas.

— VBA.
* SEE THE GREAT NEW

ROTORIAI REVO
WITH TH1S WEEK'S

CHICAGO :.vU

SUND AY- HER ALD AMERICAN!
RESERVE YOUR COPY NOW

Leidimus

(Chicago j)
Albert Jacobs, 23, su Anna 

Milašiunas, 23
Walter Jakubas, .26, su Ag

nės Kadar, 19
Victor Edbrooke, 26, su Eli- 

nore Kuzma, 24
Charles Young, 31, su Anne

Kuskes, 27
Joseph Gorski, 21, su Con-

(Tnel aukiteJei kokia nors jūsų pečiaus 
dalis yra išdevėta, sulaužyta 
ar dėl kitos priežasties netikus, 
nereišk a, kad jums reikia pirk
ti naują pečių.

Už stebėtinai žemą kainą jus. 
galite nusipirkti bet kokią rei
kalingą .pečiams, krosnims ar 
boileriams dalį Northwestern 
Stove Repair kompanijoje, 662

miesto ;West Roosevelt road, arba bet 
kurioje jos krautuvėje.

Northwestern Stove Repą-r

Frank

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

ŠILKAITIS, Barbara S., 5351 
West Ogden avenue, gimė rug
sėjo 1, tėvai: Edward ir He-, 
len.

BENESH, Rose, 454 W. 42nd 
Piace, gimė rugsėjo 3, tėvai: 
John ir Jennie.

Sprogimas 
Dirbtuvėj

50 darbininkų turėjo bėgti į

kar rytą kilo sprogimas Lincoln
Scliluetler Floor Mashinery

Vartotos Padangos Naujos

Pasažieriniams ir Trokams
Išmainyk Savo Senas $1.00
Padangas ir aukscT ■

(4

Archer & Halsted
TIRE COMPANY

2510 ARCHER AVĖ.
durys vakaruos nuo Halsted)

Laikykite Savo Vertybes Saugiai
. . . Drovers Saugiose Depozitų Dėžėse
Mes jus kviečiame ateiti ir peržiūrėti Drovers 
Vaultą, be, privalumų. Patys pamatykite tą drūtą 
apsaugą, kurią jus galite parūpinti savo vertybėms 
už truputį daugiau kaip 1 centą į dieną.

BANKINĖS VALANDOS
Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų 
Siibatomis nuo 9 ryto iki 2 pp piętą ( ,

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

’ MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

WM. A. POPELI DIENA
- OUTING -

Įvyks NEDELIOJ, RUGSĖJO 22 D.
BIRUTĖS DARŽE, 79 ir Archer
BUS AVIŲ (LAMB) BAR-B-Q

Gražus programas. Daug linksmybių. Gera muziką. Kurie norite 
važiuoti busais rezervuokite sėdynes jau dabar pašaukdami LAFay- 
ette 2649. Kviečia visus RENGĖJAI

rSIKKRHBaniGBniaEKHKBaBliaHHIIBIEIKHVERH^rr'-'r--

: METINIS IŠVAŽIAVIMAS :
K CICEROS LIETUVIŲ LIUOSYBĖS NAMO BENDROVĖS

5 Sekmadieni, 15 diena šio mėnesio s
« LIBERTY DARŽE — WILL0W SPRINGS ■
® Pradžia 10 vai. prieš pietus. >. Įžanga Nemokama R

Programas, žaidimai, piniginės dovanos, gera muzika šokiams 
Jeigu blogas oras viskas atsibus Liuosybės Svetainėj

NORĖJO NUPJAUTI MAN KOJĄ
Aš baisiai kentėjau per daugelį metų. Mano kairioji koja buvo apkrė
sta žaizdomis kurios pavadintos VARICOSE VOTIMIS.. Tos žaizdos 
buvo pinčiai atsidariusios ir jų ištekėjimas buvo toks uždusinantis, 
kad iš tolo buvo suprantama, kad gangrina veikė. Aš turėjau daugelį 
gydytojų ir išleidau tūkstančius dolerių vaistams ir mostims. Paga
lios ni^-as nenoreio m^no kojos gydyti! Buvau nalfentas leisti koją 
nusiauti! Paskutinės vilties vedamas, nuėjau į CENTRAL HEALTH 
SERVICE ir ta įstaiga apsiėmė mane sąžiningai gydyti.
šiandien aš linksmiausias žmogus po Visagalio saulės, nes vėl galiu 
dirbti ir mann kojai visa’ nereik būti prašalintai! Reiškiu nuoširdžią 
nadėką CENTRAL HEALTH SERVICE ir jos Medikaliui Direktoriui 
Dr. J. E. ZAREMBA. Patariu nelaimingiesiems ieškoti patarimo šioje 
nasitikėiimo vertoje įstaigoje.
Su nuoširdžia godone šiai teisingai įstaigai,

JOHN COMBER,
2103 West Chicago Avė., Chicago, Illinois

CENTRAL HEALTH SERVICE sėkmingai gydo įvairias Odos ir Krau
jo Ligas, ksi.n tai Dermatitis, Egzema, Psoriasis, Varicose Gyslas ir 
Varicose Votis. Benųosaikų Odos ir Kojų Prakaitavimą, etc. Mes at
liekam Pr’eš-Vedvbiniūs egzaminavimus einant Illinois Valstijos įsta- 
.tyrrais. PASITARIMAS DYKAI.

CENTRAL HEALTH SERVICE
1922 W. DIVISION ST. (arti Diunen Avė.) CHICAGO. ILL.

Du Telefonai: BRUnswick 2718 ir HUMboldt 6158
Valandos: Nuo 11 ryto iki 8 vakaro. Sekmadieniais tik pagal Sutartį. 

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

Rytoj Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
mpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517. 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

™ ZENITH *
RADIORGAN

Wavemagnet; nereikia nei dratų, tiktai kaip 
paprastą lempą galima visur prijungti. Pa

gauna gerai visas radio stotis ir Europą.
Jus nusistebėsite gražumu kabineto, balso 

ir lengvu tunijimu.

Kainos trumpam laikui žemos: už 10 tūbų
$79.95; $20.00 nuolaidos ................. $59.95
Zenith 5 LG-403 Universal Portable $19.95
Zenith mažutės i-adios už   «14.95

Jos. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 South Halsted Street
Tel. YARds 3088

WCFL 970 k. nedėlios vakare programas 9 valandą, 
Makalai, dainos.
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GAL .11 MAŽAI VERTA, BET LIETUVIAI 
GAVO NEMOKAMOS REKLIAMOS

Bet Ir yVillkie’o “Balagane” Ji Buvo Ne Vietoj
Vakar Chicagon su triukšmui ant laždos jį prikalęs nešiojo 

įgriuvo republikonų kandidatas , -u—;
į prezidentus VVendell Willkie.

Čia jis sukėlė šiokį-tokį su
judimą savo nauju, savotišku 
kampanijos varymo budu. Ly
dimas procesijos automobilių 
jisai ėmė važinėti Bridgeporto, 
Brighton Parko, Cicero ir 
South Chicago gatvėmis, prie 
(jidesnių kryžkelių sustodamas 
pasakyti tuųnpas agitacines 
kalbas. Gal precinkto kapitonui 
ar wardo komitimonui toks 
kampanijos būdas labai tinka, 
bet jis atrodo keistas žmogui, 
kuris aspiruoja į prezidentus.

Atrodė kaip savotiškas bala
ganas. Tetruko gelžgalių prirai
šiotų prie automobilio. Many
tum, kad jaunavedžiai važiuoja 
iš šliubo.

ne kas kitas kaip advokatas 
Antanas Olis, pralaimėjęs repu- 
blikonų kandidatas į miesto tei
sėjus. Buvęs

Trijų Metų 
Mirties Sukaktuvės

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 16 dieną, 1937 me
tais. Tapo palaidotas Lietuvių 
Tautiškose 'kapinėse rugsėjo 
21 d. Jonas buvo 
cagoje, gegužės 30 
metais.

gimęs Chi- 
dieną, 1916

“Geriau už Rooseveltą”.
Savo kalbose Willkie grąsino 

išvalysiąs iš Chicagos Kelly- 
Nash demokratų mašiną, su
grubus jos lyderius .į kalėjimą 
už income taksus, parūpinsiąs 
darbus visiems bedarbiams, o 
pašalpos bedarbiams (jei duos 
darbus juk pašalpos nereikės?), 
darysiąs viską ką daro Roose- 
veltas, bet darysiąs tai kur kas

ku Jono Vaicikausku, kviečia 
visus senus ir jaunus prie dar
bo, ir pradžiai rudeninio sezo
no rengia pikniką Miknio nau
jam darže, rūgs.' 22 d. §kęį- 
bia šį pikniką kaipo “wienie 
roast and potato bake” ir 
prižadą prizas tiems, kurie at
važiuos apsirėdę “sveteriais”.

Choro praktikos, kaip visa
dos, ketvirtadieniais buvusioje 
Meldažip svetainėj, 2244 Wešt 
2$rd PI., 8 vai. yąk.

šiaurioji mirtis išplėšė iš 
savųjų tarpo vos tik sulaukusį 
21 metų amžiaus — pačiapi 
jaunystės žydėjime. Paliko di
deliame mjliudime tėvą Kazi
mierą, motiną Heleną, žmoną 
Oną ir sūnų Joną Kazlauskus, 
4528 §o. Spaulding Avenue.

r * c

CLASS1F1ED ADVERTISEMENTS
HELP VVANTED—MALĖ

1 Darbininkų Reikia *
BUSINESS ' CHANCES

Biznio progos

f n is e*** rr rr 1

savo klausytojų akyse primes
damas jam aristokrato vardą. 
Bet jis, \Villkie, “yra paprastas 
žmogelis,” “darbininkas, kilęs 
iš neturtingų žmonių’ . Jis ne
prisiminė, kad tik gavęs repu- 
blikonų nominaciją į preziden
tus jis bent “oficialiai” nutrau
kė santykius su didžiulia Com- 
momvealth and Southern kor
poracija, kurios prezidento pa
reigas jis ėja per keįioliką me
tų.

Būdamas tos įmonės viršln’.n-

Jonas Kazlauskas

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
ant farmos, kuris Supranta farmos 
darbą. Turi mokėti vartoti trakto
rių. 6101 So. Racine Avenue. T. 
Walter, 2 aukštas užpakaly.

KRIAUČIAUS BIZNIS PARSI
DUODA. Gera prosymo mašina. 
Kaina $175 dabar. 2019 Canalport 
Avenue. Atdara nedėlioj iki 12 v.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

RĘĮK ĄLJN£rĄS sėlsmanas 
dubti aliejų. Geros pąjamos. 
dirbti pilną laiką arba dali. 
" FELDMAN PETROLEUM

544 Roosevęlt Rd.

pąr-
Gaįi

PARDUOSIU ' TAVERNĄ arba 
mainysiu ant namo, ar išrenduosiu 
pigiai. Atsišaukite: 4342 So. Ash
land Avenue.

REIKALINGAS KRI A U Č IU S, 
prie* taisymo senų drabužių ir prd- 
symo. 4540 So. California. Tel. 
LAFayettė 1212. M. Blųdgen.

LIQUOR KRAUTUVU parduosiu 
.pigiai arba mainysiu ant grosernės. 
Biznis išdirbtas per 6 metus.

3515 Archer Avenue.

gelis
įvairiais budais kovojo valdžios 
patvarkymus, draudė darbinin
kam^ organizuotis, papirkinėjo

traukti savo pusėn, ir ĮnšuL’o 
nietodoms panašiu budu išvilio
jo iš ųeatsargių investorių apie

000,0,00. Visi tie pinigai
yra žuvę.

Taigi, išėjęs iš savo aukštos 
korporacijos galvoj yoles WiĮl- 
kic ;dabar vaidiną paprastą dar
bininkėlį, kuris darbininkų rei
kalus rankoj pamojimu sutvar
kys tai yra jei tik jiš bus 
išrinktas prezidentu.

$tai uoju3 “pčmėjas”.

Kalbant Skerdyklose vakar 
rytą Willkic’iui į akis turbūt 
dūrė virš klausytojų galvų ne
šiojama afiša. Joj didelėmis 
raidėmis buvo parašyta, “Lithu- 
anian Workers are for Will-

Ęudriko Programas — 
Makalai Sugrįžo

Po Vasaros atostogų peręifą 
sekmadienį vėl pasigirdo Ęųdp- 
ko radio progrąme Mąkąlų cjra- 
mą. Todėl nepraleiskite Budri- 
ko programo šį sekmadienį iš 
stoties W.CFL, nuo 9'vai. va
kare, Chicagos ‘/laiku. Sužinosi
me ar tikrai Makalų tėvas iš
liko gyvas? Kaip tas įvyko? 
Kur jis buvo? Klausykitės aty- 
džiai. Prie to dar gerėsitės har
moningu dainavimu dueto ir 
muzikaliais numeriais, kuriuos 
išpildys didžiulė radio orkes
trą.

Leidėjai šių programų — 
Juozo Budriko moderniška ra
kandų krautuvė, 3409 Soutlj 
Halsted St. virš 2 metu rūpes
tingai juos prirengia ir leidžia 
savo lėšomis be jokios svetim
taučių garsinimų pagelbos. Tp- 
dėl visi lietuviai, širdingai įver
tindami š as pastangas remia 
Budriko krautuvę, kurioje vi
sad gauna pigiau ir geriau rii- 
mų rakandus, padias, refrigerą- 
torius, skalbyklas, pečius ir ki
tokius namams reikalingus dai
ktus. Kąįmyjias.

REIKIA VYRŲ DIRBTI Douglas 
įBath House maudynėj. Pageidau
jami nevedę. 3516 Roosevęlt Rcį.

PARDAVIMUI GROSERNĖ su 
arba be namo. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus.. Kreipkitės: 3847 West 
66th St.'

IĮeLPTVanted—FėmALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA FINIŠIERKA prie 
moteriškų kautų. Atsišaukite tuo
jau^. 3351 Irving Park Blvd. Tel. 
KEYstbne 5286.
--------------------- j-.--------------------------------------------------------------------------------

REIKALINGA SENYVA lietuvė 
moteris dienomis prižiūrėti mažą 
yaiką. Šaukitę Portsmouth 9117.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
bučėrnė, gerai įrengta. Parduosiu 
pigiai ar mainysiu ant mažo namo. 
246 So. 13th Avė., Maywood, III.

PUIKUS BARGENAI geriausi pirkiniai chicagoj 
Parsiduoda 20 akrų farma .su p k R£nd neša $435000 per 

dviem namais, vienas 5 kamb. kitas t Kaina fik $2j 500
4 kamb. Sodnas 170 vaisingų med- 13 fl apartamcntukas Marųuet- 
zių Taipgi daug aviečių. Gražus L Parke pRend neša $6300 
miskas, 3 akenai galima padaryti Kai šiandien $28,500.Imo- 
piknikams daržą. Antrą ūki tunu *5qqq
5 akrų su gasolino stotimi ir dviem 4 £ apartamentukas Marąuette 
namais, vienas 6 kamb. kitas 3 parke Kaina tik $13,800. įmokėti 
kambarių. Didelis vištininkas, gali-U7nnn
ma laikyti tūkstantį vištų. 2 karų'* 
garažas, karvėms barnė. Daug vai
singų medžių, 1V2 akrų žemuogių I vaTU 
ir 1 akras aviečių. Parduosiu pi-' * 
giai, nes vienai našlei persunku už
laikyti. Antanina Zaromskienė, R.
1, Box 208, Kenosha, Wis. Važiuo
kite ant Road 31, privažiavus State 
Line, važiuokite 3 mylias į Wiscon- 
sin pusę kol privažiuosite prie Deep 
Rock Oil Station.

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

42 AKRAI, NAMAS, ant valsty
binio vieškelio, su gazolino stotim. 
Arti Chįcagos. Padalysiu pigiai. 
Skambinkite keturis kartus. Mc- 
Means, 3316 W. Adams St.

2 flatai po 5 kambarius ir beis- 
monte 3 kamb. Kaina $7500. Įmo-

2 fl. po 6 kamb. muro namas, 
randasi Brighton Parke. Kaina $5,- 
500. Įmokėti $2500.

12 fl. apartmentukas. Rendos ne
ša $6000 per metus. Kaina $25,000. 
Įmokėti $7500.

2 fl. muro namas Bridgeporte. 
Kaina $3850. Įmokėti $1800.

Kreipkitės pas,
K. J. MACKE-MAČIUKAS 

2346 West 69th St ’ 
Tel. PRO&pect 3140.

REIKIA DARBININKŲ .prie 
“fąncy” plunksnų — Bravaliers if 
Steamers; Nepatyrę neatsišaukite. 
Art Quill and Noveįty Co., 700 W. 
Rbosėvelt fload.

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

TURIU PARDUOTI 235 AKRŲ 
su 2 namais. Gera žemė. 3 mylios 
nuo marketo. $60 akras. Yra miš
kas. C. J. Vierck, Howard, III.

REIKALINGA MERGINŲ AR 
MOTERŲ dirbti taverne prie už
kandžių ir alaus. Atsišaukite tuo- 
jauš. 714 W. Madison, Tel. Monroe 
7813.

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

138 AKRŲ FARM A — rezortas, 
Šiaurės Miškuose, arti Phillips, Wis. 
greta Big Eik upės per vieną mylią. 
Didelis namas, barnė, cottage’ai. 
Puiki progf(. Lietuvių apgyventa. 
Šaukite ARDmore 6756.

REIKALINGA MERGINA AR 
MOTERIS prie narnų" darbo. Geri 
namai, visi suaugę. Atsišaukite po 
pietų. 612U So. Kolmar Avenue.

PAIEŠKAU VYRO apsivędimui, 
turtingo, be skirtumo amžiaus, šei
mynos nėra, vidutinio amžiaus, lin
ksmo budo. Rašykite tik turtinges
ni. Rašykite: 1739 So. Halsted St., 
Box 2415. "

FERSONAL
Asmenų jtešk.w

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

BRIDGEPORTE
2 flatų po 5 kambarius NAUJAS 

namas. Kaina $5400.
4 flatų namas, 2 po 5. kambarius, 

2 po 4 kambarius, 3 karų garažas, 
naujas. Kaina $13,000.

30 metų biznyje. 1 krautuvė, 2 
flatai. Pirmas aukštas karštu van
deniu apšildomas, su tavernų. Kai
na $8000. Turi būti .parduotas pireš 
spalio-Oct. 1 d.
BRIGHTON PARKE

2 flatų po 6 kambarius kampinis 
Į namas. Pirmas aukštas karštu van- 
| deniu apšildomas. $8000.

10 flatų, 2 po 5 kambarius, 8 po 
4. štymu apšildomas namas. $17,500.

BRIDGEPORT
REAŲTY COMPANY 

SHIMKUS and COSTELLO 
953 West 31st Street.

Tel. YARDS 0311.
JAUNA MERGAITĖ abelnam na

mų darbui ir rūpintis 2 kūdikiais. 
,Gęri naųiai, gera alga. Būti ąr eiti. 
3251 So. Lowe Avė., 2 aukštas prie
šaky. * '

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui mažame apartmente. Kam
barys ir valgis ąnt vietos. Šaukitę 
Tel. INDependepce 5312.

PAIEŠKAU, VYRO APSIVEDI- 
MUI, sveiko, nerūkančio, ne gir
tuoklio, be skirtumo amžiaus. Esu 
vidutinio amžiaus, ramaus budo. 
Šeimynos nėra. Vyro užlaikymo ne
reikalauju, .turto neieškau. Rašykit: 
1739 So. Halsted St., Box 2416.

MISCELLANEOUS 
Įvairus

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ ATTnTinaT1T ptctat cra?!! bungalow a*rba mainysiu ant didės- , ATIDUOSIU PIGIAI GRAŽŲ 5 
nio namo. Marąuette Parke. 6536 kamanų dideli Bungalow, geros
So. California Avė. statybos, arti mokyklos, bažnyčių. 

HUMboldt 1488.

MAŽAS NAMAS pardavimui. 
Pigiai. 2 karų garažas. 4240 South 
Aitesian.

PATYRUSIOS DRAPERY opera
torės, taipgi Louis Blinjęs Stitching 
machine Merrow operatorės. 307 
W-est Van BUrėn, 3 aukštas.

Taip greitai praėjo tie trys 
metai. Sunus Jonas tada kada 
tėvelis mirė nieko nežinojo, 
bet šiandien pradeda klausti 
mainos ir kitų, kur mano “da- 
.ddylįįk^l ^rj^^^^Jau ? Kup 
“daddy” yra? Labai skaudu 
širdžiai yra, bet turime pasa
kyti teisybę, kad “daddy” at
siskyrė amžinai nuo musų ir 
jau niekad daugiau negrįš-

todėl ir sunus Jonas prašo ne
atbūtinai parodyti “daddy’s” 
kapą. Todėl nedėliojo, rugsėjo 
15 d. važiuos sunus Jonas ap
lankyti “daddio” kapo. Kartu 
važiuosime ir mes visi. Taipgi 
sunus Jonas užprašo visus 
velionio Jono Kazlausko gimi- 
nes ir visus pažįstamus į Lic-

valandą popiet.
Užprašome,

Motina ir Tėvas K.
Kazlauskas.

PROGRESS RADIO PROGRA
MAS 
SMAGI MUZIKA

GRAŽIOS DAINOS

OPERATORĖS, patyrusios prie 
bliuzų. Pastovus darbas. Irwin and 
Irwin Co., 329 ,W. Monroe.

AR TURI FISTULA ARBA HE- 
MMOROIDUS? Aš pasakysiu, kaip 
aš buvau išgydytas. Atsiųskit štam
puotą konvertą. U. A. Bergman, P. 
O. Box 641, Chicago, III.

2 FLATAI PO 5 KAMBARIUS, 
karšto oro šiluma, 12 metų senumo. 
LOW£ AVĖ., ARTI 29 GATVĖS. 
Kaina $4950. Atsišaukite 2554 So. 
Wentworth Avė.

Jokių kitų panašių plakatų 
ir ,afišų ten nebuvo, tik \ie- 
niems lietuviams teko toki i

Iš “Naujosios 
Gadynės” CkopQ 
Darbuotės
Ruošiasi Statyti Dvi Operete

buvo np vįetoj ir atrodė juo
kingai. Ne gana to, p-s Willkie 
tiek mažai jį įvertino, kad ne
pasirūpino pasišaukti savo uolų 
pasekėją, kuris plakatą nešiojo, 
ir su juo bent pasisveikinti.

Plakato sumanytojas buvo ir

Aldona Grigoniutc, visų ži
noma dain ninkė, apsiėmė lošti 
vadovaujamas roles “Naujos 
Gadynės” choro šio sezono per
statymuose “Pirates of 
zance” ir “Firefly”.

Pen-

L U ■ Lili IV Visas Pasaulio

KVIETKINJNKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabkms
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 n n * Gėlės Mylintiems 1K fl Vestuvėms, Ban- U fl lį Mkietams, Laidotu- 
w 11 vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
418Q Archer Avenue 

Phone LAFAYETTĖ ’5800 ‘

of Pcnzance' bus 
perstatyta lapkričio 24 d. Soko- 
lų svetainėj. P-lė Grigoniutc los 
rolę Mabel. -

Choro valdybai linksma taip 
pat paminėti, kad trejetas lo
šėjų, kaipo draugai Virbickas, 
Valentas ir A. Pūkas šį sezo
ną sugrįžo prie darbo ir £al 
juos Vėl matysime scenoj.

Rudolfo Friml garsi comic- 
operetė “Firefly” bus sulošta 
balandžio mėnesį, 1941 m. Die
na bus paskelbta vėliau.

Rudens Pikniką^
Nauja valdyba, po pirminiu-

*• ’ * * • . » « A.l. J .

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti i’adio1 ant sto
ties W.G.Ę.S., rytoj, ĮĮ:30 va
landą ryto, ir pasiklausyti gra
žaus radio programo, kurio lei
dimu rūpinasi Prpgress Furni- 
Įure Kompanija, 322’4 South 
Halsted Street. Išgirsite gerą 
rųųbjsą, daįnU> naudingų pata
rimų ir pranešįiųų. Ypač bus 
naudinga girdėti geras žinias iš 
Progress Ęrautuyps didelio ru
deninio išpardavimo, kame yra 
progos pasipirkti tinkamiausių 
namams reikmėm
mis kainomis. Majonėkite pasi
klausyti. Rep. A. Z.

mažiausio-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
daibiii, ’sų pąĮiudymu. Gyvenimas 
vįetoj. Gėrį nąpiai, gera alga. Dąkrvįetoj. Gėrį nąjnai, gera < 
taro namai. REGent 0204.
’—:----- -—7" x "1---—------ ---

MET/JINA" ’ 'ABELNAM NAMŲ 
darbui, kuri myli kūdikius. Nuosa
vas kambarys..^Nereikia virti, $6 iki 
$7. BRIargate 7406.

PAIEŠKOMS KANARKŲ
ANT vietos mok).me aukščiau

sias kainas už dainuojančias kanar- 
kas—irgi patelkąs. Atvažiuojame 
pasiimti paukščius—tuomi jums nė
ra'* rizikos. šaukite arba rašykite, 
pranešdami po kiek jų turite. 
WEBER’S Aąuarium, 2969 Lincoln 
Avė., GRAceland 1979;

2 FLATŲ MŪRINIS ir 2 flatų 
medinis adr. 1905 So. Ruble St. 
Rendomis $42.00 mėnesy. Parduo
siu pigiai. Savininkas gyv. 1856 N. 
Washtenaw Avė., Tel. ARMitage 
0289.

7% KAMBARIŲ, 2 AUKŠTŲ mū
rinė rezidencija, karštu vandeniu 
apšildoma, arti mokyklos ir Herzl 
Junior kolegijos. Geras investmen- 
tas dėl Rooming House. Neperbran- 
giai. Savininkas, 1346 So. Craw- 
ford Avę., 2 aukštas.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

SUSIRINKIMAI
MORNING STĄR KLUBO rude

ninis išvažiavimas ir avino kepi
mas įvyks sekmadienį Jefferson 
miškuose ant Lietuviško kalniuko.

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

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas, 5 ir 5 kambarių, furniso ši
luma, 2 karų 'garažas. Didelis bar- 
genas. Geram stovyje. 6066 South 
La Šalie St.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
MŪRINIS bungalovv. Gera trans
portacija. Galima užimti tuojau. 
Prieinama kaina. 5827 So. Sawyer.

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

CHICAG.QS LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORO dainų pamokos .prasidės 
sekmadienį, rugsėjo 15 d., kaip 10 
vai. ryto, Neffo svetainėje, 2435 S. 
Leavitt St. Visi choro nariai taipgi 
ir mylinti dainas kviečiami atsilan
kyti laiku. -—X. Shaikus.

PAIEŠKAU DARBO. ESU gerai 
patyręs prie budavojimo naujų na
mų ir taisymo senų. Kas turite to
kius darbus, pamatykite pirmiausia 
mane. F. Skrabutenas, 10056 South 
Lowe Avė. Tel. CEDarcrest 6874.

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią, nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash. $25 kas 
mėnesį. Arti mokyklos, bažnyčios. 
Gera transportacija. Box D346, 
1739 So. Halsted St.

MARQUETTE PARK BARGENAI 
ANT 72-tros, NETOLI WESTERN 

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

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

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

C. P. SUROMSKIS 
6921 So. Western Avenue 

Tel. REPublic 3713.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ POLIT. IR PAŠ. KLUBO 12 
Wardo mėn. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 15 d., 
1 vai. popiet, Hollywood Svet., 2417 
W. 43rd St. .

—Paul J. Petraitis, rast.

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.

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo. 
Šiaurvakary miesto ribų. Reikia 
tik $200 cash, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Bux E5, 1739 
So. Halsted St.

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

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvėnimui Kambariai

PROGA UŽ $3000, 6 kambarių 
namas, reikia pataisymų, 
r. iškas mūrinis

Tjiyį 10 ^Giminaičių Ir 
Visi Biznierįąį

BRipGERORT.—Leonas Ra
dauskas, 3258 So. Union Avė. 
dirba už virėją Edgewater 
Beach viešbuty. Gavęs metines 
alps togas jis išvyko į rytines 
valstijas aplankyti savo g.'mi- 
naičią. Viso labo jų tenai ran
dasi apie 10, ir visi yra biz-; 
nieriai. Sesuo ir gvogeris Pa-; 
lianskai yra Pąįtimore, Md., o 
kiti Waterbury, jCąnn.

Su gimineinis buvo nesima
tęs per 14 mej;.ą if dabar, ne
seniai .susilaukę dukters, Radau
skai išvyko pasididžiuoti, kad; 
/r jie ; 
“Mommy”.

jau yra “Daddy” ir
— VBA.

Po O Vėl

Lith. National, TJęm. Kliubas 
Ruošiasi Rinkimams.

LithUanian National Demo- 
eratie Club mėnesinis posėdis 
įvyksta šį vakarą/ lygiai kaip 
3 vąl., adresu 3938 W- 63rd

VISŲ KRAKIŠKIŲ atidai.
Pranešame visiems krakiškiams, 

kad Krakiškių Kliubo susirinkimas 
įvyks nedėlioj,: rugsėjo 15 d., š. m. 
1 vai. popiet, Mildos svet., 3142 S. 
Halsted St. Taigi, visi krakiškiai 
—vyrai ir moterys — nuoširdžiai 
kviečiami į šį susirinkimą atsilan
kyti. ' —M. Titiškis.

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

Moder- 
namas užpakalyje, 

880 ketv. pėdų. Tinkamas pataisy
mų krautuvėj ar kitam mažam biz
niui. North Center distrikte. Puiki 
transportacija. CALumet 3754. sek
madienį ir .prastoms dienoms po 
4:30 popiet. '

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

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, prie mažos šeimynos. Bunga- 
low. 7042 So. Campbell Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

DR-JOS ‘.‘LIĘTUVOS ŪKININ
KO” mėjn. susirųikipaš įvyks rytoj,, 
rugsėjo 15 čL, L vai. .popiet, pap-i 
rastoj vietoji Prašoma narių susi
rinkti. Ųąriąi ątsilįkę su mokės-! 
čiais, malonėkite ' ūzsįmokėti.

Žiirkauskas, pirm..

PARSIDUODA TAVERNO fikče- 
riai labai pigiai. 116 East 95th St. 
COMmodore 1970.

BUNGALOW SU JEIGA. Moder
niškas U/2 aukšto, 5 ir 4 kamba
riai, mūrinis, 2 karštu oru šildymo 
plentai, 2 karų medinis garažas. 
Arti transportacijos, rpokyklų ir 
bažnyčių. Parduosime labai pigiai. 
4526 N. Kasson Avė.

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

PARSIDUODA GRAŽUS taverno 
fikčeriai ir barai. Geram stovy.

4300 So. Wood Street, 
Lafayette 5132.

PAAUKUOSIU GRAŽŲ 5 kam
barių mūrinį bungalovv, geros sta
tybos, arti mokyklų ir bažnyčių. 
HUMboldt 1488.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką, vyrą arba mo
terį. 5516 So. Halsted S t.

Place.
Kliubiečiai. nepamirškite šio 

vakaro posėdžio. Po dviejų 
mėnesių atostogų dabar stosi
me vėl į darbą, o jo yra daug. 
Tikiu, kad dabar ikliubicčiai, 
po poilsio, parodysite daugiau 
energijos ir veiklumo, ir susi-; 
rinksite skaitlingai į šį posėdį. =

Jau ruduo ateina, o su juo 
ir rinkimai. Taigi, ir musų 
kliubas, kaipo politiškas, be 
abejonės turi' imti dalyvumą 
rinkimuose—ir jau beveik bus 
laikas pagalvoti apie tai. Dar 
sykį priminsiu^ kliubiečiai, iie- 
užinii’škite šį vakarą susirinkti 
į posėdį. -^Kbrėšpoiidėnkas.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

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

vėliaus negausite.
Taipgi pristatau geriausios 

šies anglis.

. BILL’S MOTOR 
SĘRVICE

714 West 18th St.
Tel. MONROE 0495.

Po 6 vai. vakari šaukite: 
v Tėl. VIRGINIA 0839.

PAČIOJ IRVING PARK VILLOS 
ŠIRDY

Puikus namas, geros statybos, 5 
gero dydžio kambariai, 3 porčiai su 
langų sienomis, karšto vandens ši
luma, malkoms kūrenamas židinys. 
50 .pėdų kampinis lotas. Garažas su 
per šoną įvažiavimu. Kaina žema 
greitam pardavimui. Savininkas, 
3705 No. Springfield Avė.

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

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

i SERVICE 
irhavitnai

BUSJNJ 
Biznio'

rų-
PARSIDUODA ARTĮ MARQUET- 

TE PARKO 5 kambarių mūrinis 
bungalow, .platus lotas, 2 karų ga
ražas, greitam pardavimui $4250.

Taipgi dviflatis po 5 ir 6 kamba
rius. Pirmas flatas karštu vandeniu 
apšildomai su attiku, tik $6500.

30 apartmentų, neša rendos $16.- 
200 per metus. Parsiduoda už mor- 
gičius pigiai.

Taipgi .platus lotas Marąuette 
Parke labai pigiai.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 West 63rd St. 
Tęl. PROspect 6025.

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai’ su jūsų plunksno

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

VVHOLESALE FURNITURE 
■ Rakandai Ir - Įtaisai Tarkavimui

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ąr 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus.’ ALIŠAUSKAS. 
Sunus, 6343 S. Western Avė.. Chi- 
cago, I1L rPhonę Republic 6051.



8 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadien., rugsėjo 14, 1940

Nušovė Pusseserę 
Laike Ginčo Dėl 
40 Centų
Manė, Kad “Revolveris Tuščias”

Jaunuolių teismui vakar bu* 
vo atiduota 16 metų mergaitė, 
kuri susiginčijusi su 6 metų 
pussesere dėl 40 centų, jų nušo
vė.

Suimtoji yra Dorothy Nowak, 
nuo 3531 Milvvaukce avenue, o 
nušautoji — Patricia Nowak.

Po vakarienės, užvakar va
kare, kai Novvak’ų še.'mo vaikai 
susėdo prie stalo pamokoms, 
Dorothy .ėmė barti Patricia, kad 
toji išėmė 13 centų iš jos pini
ginės. Ji pridūrė.

“Viso tu man dabar skolinga 
40 centų — atiduok man pini
gus tuojau!”

Patricia užsigynė. Tada Do
rothy sušuko, “Nušausiu, jeig i 
neatiduosi!”

Taip ir padare. Mažoji mer
gaitė buvo užmušta vietoje.

Dorothy vėliau gailiai verk
dama aiškinosi, kad norėjo pus
seserę tik pagąsdinti, ir man?, 
kad revolveris buvo tuščias.

Novvak’ai yra aludininkai ir 
laikė revolverį namie apsigyni
mui nuo plėšikų.

Nuteisė Jauną 
Chicagietį Miriop

Kriminalis teismas vakar nu
teisė 26 metų chicagietį mirti 
elektros kėdėj už 8 metų kūdi
kio užmušimų. Nuteistasis yra

iRobert Schroeder, nuo 2850 N. 
Central avenue. Atsiviliojęs už
muštąją, Maizie Smith, nuo 
2513 Nordica avenue, į skiepą 
kur jis dirbo, Schroeder ją už
puolė ir mirtinai sumušė.

Nuosprendį išnešė džiurė, su
sidedanti iš 6 vyrų ir 6 mote
rų.

Negarbingas Galas 
Northwestern 
Gelžkelio Šerams

žuvo $181,000,000.
Vakar Chicagos ir New Yor- 

ko biržos suspendavo Chicagos 
geležinkelio, Chicago and North 
\Vestern Raihvay Šerus ir už
draudė jų tolimesnį pardavinė
jimą.

Vienu laiku tie serai buvo 
skaitomi geriausiu investmentu 
gelžkelių pramonėj, bet dabar 
10 Šerų, kurių verte vienu laiku 
sieke $1,000, galima nupirkti uz 
$1.87.

Gelžkelis dabar yra perorga
nizuojamas ir visi Šerai buvo 
panaikinti, žuvo ir $181 milio- 
nas dolerių, kuriuos investoriai 
už juos sumokėjo.

Ciceriečiai Yuškai 
Sužeisti Autom. 
Nelaimėj

Padangai sprogus susidūrė 
su troku

CICERO. — šiomis dienomis 
seni cicer.ečiai, pp. Charles 
Yuška ir jo žrųona, buvo su
žeisti automobilio nelaimėj, ku
ri įvyko prie Saugatuck, Michi- 
gan valstijoje.

Jų automobilio, priešakinei 
padangai sprogus, p. Yuška ne
begalėjo jo sukontroliuoti ir 
mašina susikūlė su iš priekio 
atvažiuojančiu troku. Ir p. Yu
ška ir p. Yuškienė buvo sun
kokai sužeisti. Pirmą pagalbą 
gavę vietos ligoninėj jie par
vyko Chicagon.

Guli nam e, 1937 48th Court, 
po daktarų priežiūra.

Šie Kampai Turi 
Praeitį, Bet Labai 
Negarbingą
Tai Westsidės Lietuvių Apu

ti ūkės Plėšikų Lizdas.

Statys Didžiule 
TNT Dirbtuvę 
Chicago j

Karo departamentas vakar 
po pietų paskelbė, kad DuPont 
chemikalų bendrovė tuojau pra
dės statyti Chicagoj $15,000,000 
dirbtuvę, kurioj gamins TNT 
(dinamitą) U. S. kariuomenei 
ir Anglijai.

Kur dirbtuvė bus statoma 
departamentas nepaskelbė.

Akyvaizdoj baisaus Sprogi
mo, kuris užvakar įvyko New 
Jersey valstijoj, Chicagos mie
stas turbul nežinos — ar šia 
nauja dirbtuve džiaugtis, ar 
ne.

• Septyni jauni žmones — trys 
merginos ir keturi vyrai — bu
vo sunkiai sužeisti, kai automo
bilis, kuriame visi važiavo, nu
šoko nuo vieškelio, prie Route 
14 ir South Madison street, 
Woodstock’e. Jauniausias buvo 
16, vyriausias 21 metų amžiaus.

šė tanką į Kramerio namo sie
nų, gąsdinąs tanke užsidegė, o 
nuo jo ir namas.

• Dėl nežinomų Jpriežaščių 
kilęs sprogimas numetė 40 pė
dų ir sunkiai sužeidė Carl Niek
iate, 38 metų krautuvininką, ku
ris užlaikė maisto krautuvę, ad-

Baisus Nusižudymo 
Budas
Susilaistė Gasolihu ir padegė 

rubus.

• Vakar mirė Gary, Ind., krau
tuvininkas, Carl Nicklak, kuris 
užvakar buvo sunkiai sužeistas, 
kai bomba sprogo ir sugriovė 
jo krautuvę adresu 1936 Caro- 
lina street. Ugniagesiai spėja, 
kad sprogimas įvyko dėl benzi
no dujų, susirinkusių krautu-

| darbuojasi
• Savo bute, adresu 54i3 Mag- • Edward J. Barretl, 
uolia avenue, nusišovė turtin-' valstijos 
gas Chicagos deimantų pirklys, 
Leon L. Carteaux. Jis užlaikė 
auksinių daiktų sandėlį, adresu

Dabartiniai įstatymai draudžia 
cigaretus pardavinėti toms 
krautuvėms, kurios yra arčiau 
300 pėdų prie mokyklų.

• Iš Springfieldo ateina ži
nios, kad ten susitaikė abi de
mokratų frakcijos, kurios ba
landžio nominacijose statė skir
tingus kandidatus gubernatu-’resu 1936 Carolina street, Gary 
rai. Pralaimėjęs kandidatas John 
Steele jau Vad na savo laimin
gąjį oponentą Harry B. Her- 
shey “savo geru draugu” ir dar- 

įbuojasi jo kampanijoj sakyda
mas kalbas ir važinėdamas or- i 

iganizuoti demokratų spėkas 
.rinkimams. Susitaikė ir bendrai

i John C. Martin ir 
oponentai 

> vietai.i auditoriaus 
Martin laimėjo.

ACMR-NAITJTENŲ Tplephoto
SPRINGFIELD, ILL. — 

W. ,W Nixon, kuris liko iš
rinktas G. A. R. vadu.

Suėmė Negrą 
Užpuolusi Jauną 
Lietuvaitę

Netoli 1300 South Kolin ave
nue vakar rytą buvo suimtas 
labai aukšto ūgio ir augalotas 
negras, kuris užpuolė jauną lie
tuvaitę, ir kartu su ja buvusią 
apysenę moteriškę.

Suimtasis yra 18 melų Ed- 
ward Jefferson, 1751 W. Lake 
street. Jis prisipažino, kad už
puolė kelias kitas moteriškes 
VVestsidėj, paskutinių savaičių 
bėgyj, ir tai daręs lodei, kad 
mėgsta girdėti “moterišką rik
smą”.

Naudokitės Lietuvių 
Kalbos Mokyklą

Lietuvių kalbos pamokos jau 
dėstomos. Pamokas lanko vai
kai, jaunimas ir paaugę moki
niai. Mokinimo valandos ir vie
ta yra: kiekvieną šeštadienį, 
pradžia 10:00 vai. ryto, adresas 
814, West 33rd St. Ir sekantį 
šeštadienį naujiems mokiniams 
bus galima užsiregistruoti ir 
pradėti mokintis, šia mokyklos 
proga turėtų pasinaudoti kiek- 

.vienas lietuvių šeimynos narys, 
širdingai kviečia atsilankyti,

— Mokyklos Taryba.

WESTSIDE. — Kaip kitose 
kolonijose,, taip ir Wcstsidėj, 
plėšikų-bomų netrūksta. Čia 
Westsidėj, sakoma, jie dau
giausiai prisilaiko kampų, — 
kur šios trys gatvės krūvon 
sueina — Coulter, 24 th ir Hoy- 
ne.

Šių trijų gatvių kampų arti
ma apylinkė bėgyj lik virš 
vienų metų laiko štai kokiais 
kriminališkais įvykiais yra 
užsirekomendavusi:

Kampų Nuotykiai
Rado gatvėj mirtinai sumu

štą žmogų.
Naujo automobilio, gatvėj 

ant nakties palikto, ratas su 
padanga pavogtas.

Žmogus prie savo namų už
pultas ir pinigai jam atimta.

Krautuvės langai išdaužyti.

Prie Oakwood kapinių, Wau- 
kegane, buvo atrastas labai ap
degęs kūnas apysenio \ yro. 
Pravedus tyrinėjimą pasirodė, 
kad tai buvo 65 metų Fred 
Decker, buvęs Waukegano vals
čiaus užveizda.

Nuo veLonio našlės polcij i 
patyrė, kad porą dienų atgal jis 
klausė ar ji turinti užtektinai 
pinigų jį palaidoti. Patyręs, kad 
ji turi, jis nuėjo į Oakwood ka
pines, pasikalbėjo su prižiuiė- 
toju, po to, matyt, nusipirko 
galioną gasolino, skystimu ap
laistė savo kūną, rubus, ir juos 
padegė.

Baus Už Perilgas 
Valandas , 
Darbininkėms

• Kalėjime buvo uždarytas 
55 East Wasliington stree. Mii-:Dr- Harc:d B- Cassidy> esa
ties priežastis buvo f.n ausinė. |^ietis Sydytoias, kuris prižiu- 

rėjo garsųjį piktadarį John Dil- 
® “Subway” tunelyj, po Dear- linger ir darė jam operaciją, 
born gatve, trys darbininkai bu- bandydamas 
vo sužeisti, kai sugriuvo plat
forma ant kurios jie dirbo ir 
nukrito 12 pėdų ant cementinio 
tunelio 
James 
Harold 
street, 
7729 South Aberdeen street.

dugno. Sužeistieji yra: 
Spinoza, 2443 Ohio st. 
Lynn, 1039 Wolfram| 

ir Edward Gallagher

pakeisti veido 
bruožus. Cassidy buvo atiduo
tas proto ligų ligoninei obser- 
vacijai. Jis 38 
ir užlaikė ofisą 
Damen avenue.

metų amžiaus 
adresu 4851 N.

pasukimas pa-

mieste. Sprogimas krautuvę ge
rokai apgriovė.

• Du ginkluoti, bet grobiu 
nepatenkinti piktadariai apiplė
šė kepėją John Hansen, 7308 
Vincennes avenue. Teradę Han
seno kišeniuose $10, piktadariai 
perspėjo jį, kad netrukus su
grįš ir jam bus “riesta”, jeigu 
neturės daugiau pinigų.

e Netoli Lake Zurich, prie 
Cuba Road kelio, tuščiame lau
ke buvo atrastas k imas Chica
gos biznierio Theron W. Childs. 
Šalę gulėjo automatiškas revol
veris. Jis buvo partneris Chi
cago Label and Box Co., fir
moj, 312 N. May street.

O Northwestern universite
tas vakar išleido pareiškimų, 
kuriame užgiria privalomą ka
reiviavimą ir savo studentams 
praneša, kad duos jiems kredi
tų už nebaigtą akademinį mok
slą, jeigu juos kartais pašauks 

1 tarnybai.

• Rankenos
’ darė $1,200 nuostolių chicagie- 

čiui John Kramer, 2112 Norlh
• Keli ChLagcs dvas škiai va- Richmond street. Su rankenos 
kar atėjo į miesto tarybą pro- pagalba jis bandė uždegti savo 
testuoti prieš sumanymą legali- treko’ motorą. Bet užmiršo iš- 
zuoti cigaretų pardavin'j’mą jungti greičius. Motorui užside- 
tik už 100 pėdų nuo mokyklų. gu.s, trokas šovė atgal, pramu-'dėvėti rudenines uniformas.

>• Atrodo, kad /ruduo jau 
nebetoli. Vakar 4,500 Chicagos 
policistų gavo įsakymą pradėti
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Berlyne liko anglų bombonešių sugriauti žydų se

nelių prieglaudos namai.

Žmogus sudaužytas, rastas 
jieloje be sąmonės.

Du namai apiplėšti — išvo
gta.

Žmogus skaudžiai apdaužy
tas gatvėje.

Bomų šaikos .larpusaves 
kruvinos muštynės.

Didžiulio sunkvežimio ant 
nakties palikto gatvėj, keturi 
ratai su padangomis pavogta.

Daržovių pardavėjas (“ped- 
liorius”) užpultas ir apvogtas 
gatvėje.

Kampinio namo skiepas per 
šaligatvio plyšius padegtas ir 
taip toliau.

Niekas Jų Nekliudo.
Keista, kad šie visi biaurųs 

criminališki bomų darbai tapo 
atlikta tik apie vieno bloko 
tolumoj nuo policijos stoties 
ir nežinau, ar bent vienam iš 
minėtų nusikaltime piktada
riai butų buvę policijos su
gauti ir tinkamai nubausti. 
Jeigu jie ginkluotos policijos 
nesibijo, tai ką kalbėti apie 
beginklį žmogų. Už tad visi 
dori lietuviai, pažymėtoj apy
linkėj gyveną, ir praeiviai, bu
kite labai atsargus, o ypač na
kties metu. —A. J. S.

Miesto teismas traukia atsa
komybėn grožio ’vsaliono sa.i- 
ninkę, Jane Reaiųes, kuri užlai
ko savo įstaigą adresu 1939 E. 
71 st street. ><| •

Kelios darbininkės tarnabijan
čios salione, skundėsi teismui,
kad savininkė vertė jas dirbti 
kartais 11 valandų į parą, bet 
į laikrodžius lęis^^vo joms į- 
mušti tiktai ąštuonias valandas.

Moteriškei gręsia aiba ka ė- 
jimas arba pinigine pabauda.

“Morning Star5> 
Kliubo Smagus 
Išvažiavimas

“Morn’ng- Star” Kliubas ren
gia savo išvažiavimą, Jeffersc- 
no miškuose, rytoj, rugs.-Sept. 
15 d., (pradžia 10-tą vai. ryto).

Svečiams susirinkus, ant an
glių žarijų iškeps aviną ir su 
vairiais “pridėčkais” vaiš r.s 
pikniko dalyvius. Gėrai pasiso
tinus skaniu maistu, bus ir ryt
metinės žvaigždės skystimėlio, 
o po to dainuos me, kad net 
Jeffersono miškai braškės. Vi
sus širdingai užkvieČia atsi’an- 
kyti. — Mėnulis.

Pranašauja, Kad 
Demokratai Laimes 
Valstijoj

Valstijos Secretary of State 
Edvvard J. Hughes vakar p d 
rė pranašavimą kad Roosevel 
tas ir visas demokratų sąrašas 
aimės lapkričio rinkimus III - 
mis valstijoje.

Sako, balandžio nominocijo 
e Rooseveltas gavo vi š 40 \ 

300 daugiau balsų už st'.prlau- 
į republikonų kandidatą ir 

vien tas parodo, kad jis laimės. 
O yra ir kitos aplinkybės, ku
rios veikia Roosevelto naudai.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

Prie Anna, III., nuo šieno 
zež’mo nukrito ir sprandą nu
daužęs mirė 70 me ų ukinin- 
:as Rolla Hartline.
j Už nepadorų elgesį su 6 me- 
,ų berniuku nuo 1 iki 20 me 
,ų kalėjime turės sėdėti 48 me 
,ų chicagietis Edward Lalane^ 
.70 ) West List Piace. Jį nule 
ė kriminaLo teismo teisėja 
^barbaro. Delaney tarnavo Ch. 
cagos sanitariam distiiktui.
• Palikimų teisme pasirodė, 
kad neseniai miręs Lawrence A. 
Downs, Illinois Central gelžke
lio viršininkas, paliko $20,000 
turto. J| paskyrė savo dukterei, 
Mary Oakley, kuri gyvena Newt 

lOrleans, Louisianoj.

Radio Programas
DAINUOJA “NAUJOS GADYNĖS” CHORO MERGAIČIŲ TRIO: LILIJA^STUPA- 

RAITĖ, VALERIJA LADYGAIT® IR JOSEPHINE MILLERIUT®.
Vėliausių Pasaulio Žinių Apžvalga—Pranešimai iš Chicagos Lietuvių Veikimo,

Iš Stoties W. G. E . S. 1360 Kilocycles
11 VALAN1Ą RYTO.

Maloniai kviečiam visus šio gražaus programa pasiklausyti!

\ A i J j F X (l ACM F T»*l<*nhntn

NILES, MICH. — STREIKININKŲ SUSIRĖMIMAS SU POLICIJA.

•t a U JIE N U-ACM E TpUnhoto
SOUTH BEND, IND. — Notre Dame universitete jau prasidėjo futbolo ko

mandos pratimai.




