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c:Konskripcijos įstatymas Priimtas
GALĖS SAUKTI 21-35 AMŽIAUS VYRUS

Ruošia 16 milijonų registraciją

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Amerikos kongresas, ilgai 
ginčyjęs priverstiną, kariuome
nėn šaukti įstatymą, šeštadie
nį vis dėlto jį patvirtino. Kon
greso ir senato narių tarpe bū
vo balsų, kurie priešinosi šiam 
įstatymui, stengėsi jį atidėlio
ti, nešė įvairias pataisas, bet 
bendroje senato ir kongreso 
konferencijoj vakar buvo priei
ta bendros nuomonės ir projek
tas tapo įstatymu.

234 balsai buvo paduoti už 
įstatymų ir 124 prieš jį. Sena
te buvo paduoti 47 baisai už ir 
25 prieš.

Įstatymas tuojau buvo per
siųstas į prezidento rumus ir 
manoma, kad netrukus Roose- 
veltas jį patvirtins.

Sulig šiuo įstatymu Amerikos 
karo ministerija galės šaukti 
kariuomenėn visus Amerikos 
piliečius arba norinčius pilie
čiais tapti, kurie turi nemažiau 
21 metų ir nedaugiau 35.

Minėto amžiaus vyrai netru
kus bus registruojami. Prezi
dentas jau prašė kongresą pa-, 
skirti reikalingas registracijai 
sumas. Tikimasi.^ įregistruoti 
daugiau negu 16 milijonų vy-
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Rumunija sunacinta

r

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 15 d. —- Naujas rumunų 
diktatorius, pamatęs, kad leng
vai negalėsiąs įveikti Vokieti
joj auklėtų rumuniškų nacių, 
padarė su jais kompromisą ir 
paskelbė Rumuniją totalitarine 
geležinės gvardijos valstybe. 
Jis pats pasiskelbė naujos val
stybės vadu, ministeriu pirmi
ninku ir karo ministeriu. Gele
žinės gvardijos lyderį Horia Si
mą padarė vicepremjeru. Vie
nintele Rumunijos politine par
tija paskelbė geležinę gvardiją, 
kurios vadas yra Simą. Pasižy
mėję geležinės gvardijos nariai 
.padaryti atsakomingais naujo 
kabineto ministeriais.

t

Senos pasakos
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 15 d. — Atsakomingi vy
riausybės atstovai šiandien pa
reiškė spaudai, kad vokiečiai 
nėra atsakomingi už Londono 
sugriovimą. Jeigu ChurchiP., 
sako, butų paklausęs nacių pa
siūlymų, jis butų išgelbėjęs 
Londoną ir jo gyventojai butų 
nepasilikę be pastogės. Vyriau
siuoju Londono nelaimių kalti
ninkas yra Churchill, nes ne
paruošė tinkamos Londono ap
saugos. Kaip matome, vokiečiai 
ir šiandien skelbia tas pačias 
pasakas, kurias jie skelbė už
ėmę Čekoslovakiją, Lenkiją, 
Belgiją ir kitus kraštus. Visuo
met jie primeta kitiems krimi
nalinius savo darbus.

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

Giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:29 v. r., 

žiasi 7:02 v. v.

rų, kurie galėtų būti pašaukti 
kariuomenėn jeigu butų reika
las.

Spėjama, kad lapkičio mėne
sį pratimams bus pašaukta 75 
tukstančiai jaunų vyrų. Sausio 
pradžioje tikimasi turėti prati
muose apie 400 tūkstančių. Įsta
tymas neleidžia vienu metu ka
riuomenėje laikyti daugiau ne
gu 900,000 vyrų.

Įstatyme yra numatytos iš
imtys tiems vyrams, kurie dir
ba atsakomingą valstybės dar
bą, padarytos išimtys tikybinin- 
kanrs, užsienio piliečiams, ne
sveikiems ir kariuomenei ne
tinkamiems.
• Pirmais keturiais mėnesiais 
mobilizuotiems bus mokama po 
21 dolerį į mėnesį, o vėliau 
jiems bus duodama po 30 do
lerių.

Rocseveltas prašė kongresą, 
kad butų priimtas atatinkamas 
įstatymas, kuris garantuotų 
mobilizuotąjam darbą ir kitas 
lengvatas, kai jis atitarnausiąs 
paskirtą laiką. Tuo reikalu bus 
padaryta reikalingos pakaitos 
socialiniuose įstatyčiuose.

Griauna Londoną
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

15 d. — Vakar suėjo savaitė 
nuo nuolatinio vokiečių bom
bardavimo. Paskutiniu metu 
pastatytos naujos patrankos, 
žymiai pagerinti ir aukščiau iš
kelti balionai, dalimi sumažino 
vokiečių orlaivių pavojų. Ne
žiūrint i visa tai, vokiečių or
laiviai įsiveržia į Londoną ir pa
daro nuostolių. Vokiečiai mėto 
bombas nekreipdami jokio dė
mesio į karo siekinius, todėl 
sugriautų namų ir nukentėjusių 
gyventojų skaičius yra didokas. 
Vokiečiai užmušė daug 'vaikų.

Seka diktatorius
VICHY, Francuzija, rūgs. 15 

d. — Petain vyriausybė, visa
me sekdama diktatorines val
stybes, šiandien paskelbė, kad 
ji sudarė organizaciją jaunoms 
franeuzų mergaitėms ir mote
rims. Organizacija vadinsis 
“Francuzijos Dukterys”. Orga
nizacijos tikslas bus auklėti 
moteris, Ikad šios savo keliu 
auklėtų naujai planuojamai to
talitarinei valstybei paklusnius 
padarus.

Rubežių kontrolė
VICHY, Francuzija, rūgs. 15 

d. — Petain valdomos Prancū
zuos rubežiai kasdien vis la
biau uždaromi. Vokiečiai labai 
retais atsitikimais leidžia žmo
nėms keliauti iš neokupuotos į 
okupuotąją Francuziją. Iš oku
puotosios dalies užsien.škiams 
labai sunku išvykti, įvesta la
bai didelė kontrolė. Net ameri
kiečiams dabar daromi sunku
mai. Vokiečiai susirūpino švei
carų sienomis ir bijoma, kad 
jie Šveicarijos visai neatkirstų 
nuo viso pasaulio. Bijo, kad vo
kiečiai neužimtų sienos, kuri

leid- rubežiuojasi su Petain valdoma 
Francuzija.

— Graikų vyriausybė pašaukė aktyvion tarnybon dar kelių 
metų vyrus. Ypatingo dėmesio kreipia į telegrafistus ir kitus 
specialistus.

— Argentinos ir Ispanijos atstovai sutarė pradėti prekybą. 
Ispanija gaus javų, o Argentina geležies ir geležinkeliams rei
kalingos medžiagos.

— Sovietai pasirašė sutartį su suomiais geležinkelių tran
sporto reikalu. Sutartyj aptariamas transportas su Švedija.

— Vokiečiai praneša, kad Londoną bombardavo vien vokie
čių lakūnai. Italai bombardavime nedalyvauja.

— .Vakar britams pasisekė numušti 175 vokiečių orlaiviai. 
Tau didžiausias viena diena numuštų orlaivių skaičius. Britai 
neteko 30 savųjų.

— Anglų policininkai buvo priversti ginti Londone para
šiutais besileidžiančius vokiečių lakūnus, kuriuos minia norėjo 
linčiuoti.

— Havanos studentai protestuoja prieš Batistą. Jie kovo- 
I jo su policija. Užėmė aukštesnę mokyklą ir nenori pasiduoti 
policininkams.

— Staigiai miręs kongrese- pirmininkas Bankhead bus pa
šarvotas kongreso rūmuose.

— Anglų lakūnai numetė kelias bombas į koncentruotas 
vokiečių karo jėgas Belgijoj. Patys vokiečiai pripažįsta, kad 
padaryta didelių nuostolių.

— Londone išmestos vokiečių bombos trečią kartą pataikė 
į anglų karaliaus rumus. Karalius išliko sveikas. Bombos su
kėlė gaisrų.

Nepasitiki komu
nistais

MEKSIKA, sostinė, rūgs. 15 
d. — Cardėnas vakar pasirašė 
kongreso ‘nutarimą, kuriame 
sakoma, kad'" nAuja^ preziden* 
tas perims krašto vairą lapkri
čio 30 d. Didele žibalo versmių 
darbininkų dauguma, kuri ligi 
šiam metui priklausė Lombar
do Toledano unija1’, nutarė iš 
jo.s išstoti ir sukurti naują. 
Meksikos darbininkai jau nepa
sitiki Toledano, kai jis tapo 
Maskvos norų vykdytoju.

Vokiečius krausto
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rūgs. 15 d. — Jugoslavijoj gy
venanti vokiečių mažuma Sava 
upės pakraščiuose pradėjo sta
tyti didelius barakus, kuriuose 
mano laikinai apgyvendinti vo
kiečius, keliaujančius iš buvu
sių Rumunijos provincijų. Pir- 
mon eilėn važiuos vokiečiai gy
venę Besarabijoj. Pirma vokie
čių partiia išvažiuos rugsėjo 24 
dieną. Statomuose barakuose 
jie apsistos 24 valandoms, kad 
galėtų pailsėti, pasigydyti ir to
liau važiuoti. Rusų ir vokiečių 
diktatoriai nutarė šitokiu būdu 
perkelti 120,000 vokiečių. Gy
ventojai yra labai nepatenkinti, 
nes priversti pal kti savo na
mus ir vietas, kuriose ilgus de
šimtmečius yra pragyvenę.

Prancūzai išsigando
VICHY, Francuzija, rūgs. 15 

d. — Petain vyriausybė leido 
laikraščiams išsitarti apie vie
ną Hitlerio primestą taikos są
lygą: okupacinės vokiečių ka
riuomenės užlaikymą. Kai spau
dai buvo paskelbti konkretus 
skaitmens, visi franeuzai išsi
gando. Pasirodo, kad vokiečiai 
reikalauja dviejų milijonų ar
mijai išlaikyti tokių sumų, ku
rios franeuzams butų reikalin
gos 18 milijonų armijai. Už 
vieno mėnesio okupacinės armi
jos užlaikymą, franeuzai turės 
sumokėti vokiečiams daugiau 
negu jie išleido 1939 metais 
sausumos, oro ir juros kariuo
menei išlaikyti. Petain laikraš
tininkai nežino iš kur bus gau
namos tokios sumos.

Suimtas Blum
VICHY, Francuzija, rūgs. 15 

d. — Petain vyriausybė suėmė 
franeuzų socialistų lyderį Leo
ną Blumą. Jį padėjo kartu su 
Reynaud iri Daladier Chazeron 
pilyj; Petaiii/vyriausybe ruošia 
bylą karti prakišimo kaltinin
kams, kurion nori įvelti ir so
cialistą • Blumą. Blumas buvo 
franeuzų ministeris pirminin
kas ir vienas.udidžiausių Hitle
rio priešų. Jis'numatė artėjan
tį karą ir didino- Francuzijos 
karo galią, bet buvo senų ge
nerolų sabotuojamas. Blum- grei
čiausiai suimtas dėl Hitlerio 
spaudimo, nes jis buvo ir yra 
didelis nacių priešas.

Rinks parlamentą
STOCKHOLMAS, Švedija, 

rūgs. 15 d. — Visi švedų vy
rai ir moterys, kurioms suėjo 
23 metai amžiaus, šiandien ren
ka naują švedų parlamentą. 
Rinkikai turės išrinkti 230 at
stovų. Parlamentas bus renka
mas ateinantiems keturiems 
metams, švedų politikos sluok
sniuose spėliojama, kad naujo 
parlamento sąstatas labai ma
žai kuo skirsis nuo dabar esa
mojo. Turint galvoje karo pa
vojų ir siaučiančias diktatūras 
atrodo nepatikimu, kad Euro
poje dar butų žmonių, Ikurid 
demokratiškai tvarkytų savo 
šalies reikalus, švedai pasauliui 
parodo didelį subrendimo laip
snį.

Akis monyja
BERLYNAS, Voketija, ru«- 

sėjo 15. — Nacių darbo mini.s- 
teris Ley, nežinodamas kokiu 
budu padidinti Vokietijos dar
bininkų darbingumą, pradėjo 
pasakoti apie gerus laikus, ku
rie ateisią karui pasibaigus. 
Papasakojo, kad Hitleris karui 
pasibaigus planuojąs žymiai su
mažinti darbo valandas, duosiąs 
10 dienų atostogų, duosiąs ga
limybes važinėti ir bus dirbama 
t ktai penkios dienos savaitėje. 
Vokiečių darbininkai netiki Ley 
pasakoms, nes jie žino, kad i ka
rui pasibaigus Hitlerio nebus; 
bus didelis badas, nės visa kas 
dabar išgriauta ir suna'kinta, 
reikės iš naujo atstatyti.

Britų laivai visur 
plaukioja

SAN FRANCISCO, Gal., rug- 
sėjo 15 d. — Gauta žinių, kad 
britų karo laivas sulaikė vieną 
filipjnų prekybinį laivą Ramia
jam vandenyne, 100 mylių at- 
stumoj nuo Amerikos krantų.

Britai iškrėtė filipinų laivą, 
rado vieną italų inžinierių ir ji 
suėmė. Italas važiavo į rytus, 
kad iš ten per Rusiją galėtų 
patekti Italijon. Britai ji padės 
Kanados koncentracijos .stovyk- 
lon ir italas jiems jau bus ne
pavojingas.

Bėga Šveicarijon
BAZELIS, Šveicarija, rūgs. 

15 d. — Šveicarija šiandien yra 
vieninteliu Europos kraštu į ku
rį stengiasi pakliūti tukstancai 
pabėgėlių. Šveicarų sienos smar
kiai saugojamos, bet užsieniš- 
kiai randa galimybes ir naujus 
budus ten pakliūti. Ten sten
giasi vietą surasti vokiečių oku
puotų kraštų gyventojai. Švei
carija yra labai sunkioj eko
nominėj padėtyj, ji negali lei
sti naujai atvykusioms dirb
ti. Juos siunčia į stovyk
las. Kai kurie sugebėjo gauti 
vizas ir išvažiuoti į Ameriką, 
bet dauguma pasilieka ir lau
kia karo pabaigos. Pasieniuose 
dažnai randami nušauti žmo
nės, kuriuos nušauna vokiečių 
arba franeuzų pasienio sargy
biniai.

Gresia okupacija
CHANCY, Šveicarija, rūgs. 

15 d. — Spaudoje buvo paskli
dę gandai, kad Petain norįs 
persikelti Afrikon ir neokupuo
tą Francuzijos dalį atiduoti vo
kiečiams. Tikrumoj ne Petain 
nori taip padaryti, bet patys 
vokiečiai planuoja viską užimti. 
Vokiečiai mato, kad Petain val
džia gyventojai labai nepaten
kinti ir spėja, kad jis nesuge
bės jų .suvaldyti. Dabart’ne 
franeuzų valdžia, be maištų ir 
prievartos prieš gyventojus, ne
galės vokiečiams suteikti rei
kalaujamų kontribucijų. Kon
tribucijas galės išrinkti tiktai 
patys vokiečiai, vartodami ge
ležinę karo mašiną, todėl jie 
ir mano okupuoti likusią dalį.

— Italai skelbia, kad mo 
užėmė naujas pozicijas Egypte.

— Anglų aviacija bombarc

Italai atakuoja
KAIRAS, Egyptas, urgs. 15 

d. — Italų karo jėgos perėjo 
Egypto sienas ir įsiveržė į kai 
kuriuos pasienyj esančius kai
melius. Italų kariuomenės da
lys įėjo į Salum kaimą, kuris 
randasi visai prie sienos ir bri
tų buvo skaitomas be jokios 
strateginės Vertės. Jame nebu
vo jokios kariuomenės. Pasako
jama, kad kitos italų kariuo
menės dalys perėjo Egypto sie
ną pietinėj dalyj ir veržiasi į 
Wadi oazą. Italai skelbia, kad 
gen. Graziani turi 260,000 italų 
Egyptui paimti. Britai jaučia
si pakankamai stiprus sėkmin
gai atsispirti.

Konfiskuoja turtą
VICHY, Francuzija, rūgs. 15 

d. — Dabartinio karo pradžio
je, kai Francuzijos komunistai, 
pildydami Maskvos įsakymus, 
užfrontėje pradėjo vesti Hitle
rio politiką, Daladier vyriausy
be uždarė visus jų centrus ir 
konfiskavo turtą. Daladier, ma
tyt, neturėjo pakankamai la:ko 
tam turtui sunaudoti, užtat Pe
tain valdžia vakar įsakė sulai
kytą komunistų turtą parduoti 
ir įteikti savišalpos organizac - 
joms, kurios privalo padėti ne
turtingiesiems. Bankuose buvu
sios komunistų sąskaitos buvo 
paimtos karo fondui.

Komunistai ginasi
MASKVA, Rusija, rūgs. 15 

d. — Visa komunistų spauda 
šiandien iš naujo kelia Balkanų 
problemas. Ji paneigia nacių 
spaudoj pasirodžiusias žinias, 
kad neva Gefenko, rumunų mi
nisteris Maskvoje, prašė rusų 
protektorato visai Rumunijai. 
Rusai nenori proteguoti dabar
tinės Rumunijos. Iš kitos pusės, 
bulgarų komunistai be sustoji
mo leidžia slaptus atsišauki
mus, kuriuose reikalauja bul
garų vyriausybę sudaryti ne
puolimo paktą su .sovietais. Jie 
kalba, kad vokiečiai ruošiasi įsi
galėti Bulgarijoj. Komunistai 
bijo vokiečių įtakos.

nizuotos jų kariuomenės dalys 
Italai žygiuoja pirmyn pajūriu. 
lvo Berlyną.

Kapoja galvas
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 15 d. — čekoslovakijon at
vykę nacių budeliai nuk'rto 
galvą 23 metų amžiaus čekui 
Franz Petr, kuris savo laiku 
nudėjo čekoslovakijon įsibro
vusį vokišką policininką. Petr 
buvo sudarytas tei.smas Kladno 
apskrityj, ten pat jam ir gaiva 
nukirsta. Tie patys budeliai nu
kirto galvas ir kitiems dviem 
čekams. Vienas vadinosi Dep- 
kin, o antras Kremin. šiedu če
kai tęsė kovą prieš vokiečius ir 
vokiečiai juos apkaltino išda
vystėje. Griežtomis bausmėmis 
vokieč ai nori nugazdinti nepa
tenkintus čekus.

TOKIO, Japonija, rūgs. 15 d. 
— Japonų karo laivų viršinin
kas šiandien pranešė, kad jų 
orlaivis užmetė vieną bombą 
ant kanadietiško laivo, kuriame 
sužeidė 4 kiniečius, laivo tar
nautojus. Japonų karininkai 
apgailestavo nelaimingą atsiti
kimą, pasiuntė gydytojus su
žeistiesiems gydyti ir išaiškino, 
kad japonų orlaivis, darydamas 
manievrus, ir apsirikdamas nu
kentėjus} laivą palaikė maniev- 
rų taikiniu. Japonai atsiprašė 
kanadiečių.

NEW YORK, rūgs. 15 d. — 
Keleivinis Amerikos laivas Exo- 
chorda, plaukdamas į Europą, 
išgelbėjo 64 britų jurininkus, 
kurie buvo beviltiškoj padėtyj. 
Britų laivas Agnės gavo vokie 
čių paleistą torpedą ir nusken
do. Britų jurininkai visi buvo 
išgelbėti ir dabar vežami į Li
saboną. Jeigu ne amerikiečiai, 
vargu britai butų išsigelbėję, 
nes tomis vielomis dabar ne
plaukioja laivai.

NUO RUGSĖJO
SEPTINTOS

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

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

“NAUJIENŲ” ADM.
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ISPANŲ LAISVĖS KOVA
jĮĮjį MARTIN GUDELLj]ĮĮp

(Tęsinys) Komunistai prakiša Malagą.
Narių kiekis buvo didelis, bet 

jų kokybė visai ne kokia. Už
tat ir komunistiško veikimo re
zultatai labai liūdni*. Komunis
tų partijos nariai antifašistinei 
Ispanijai padarė nepaprastai 
didelių nuostolių. Kad mus ne
apkaltintų tuščių žodžių svaidy
mu, patieksime keletą pavyz* 
džių.

■" 1 1 X
UŽEIKITE PAS

PETE Y0UNG
Narys: 271 Am. Legion Post., 

Chicagos Lietuvių Draugijos.
SCIILITZ ALUS 

82nd ir Kean Avenue
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3109 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

Kai italų karo jėgos puolė 
Malagą, kovotojų ūpas buvo la
bai nukritęs, ir miestas beveik 
be jokio mūšio buvo atiduotas 
priešui. Karo komisarų pareiga 
yra nurodyti visus fronte esan
čius nenormalumus, kad jie lai-' 
ku butų pataisyti; jų pareiga 
pakelti kovotojų nuotaiką, žiū
rėti, kad pas juos butų gera 
morąlė ir kiekvienu atveju jie 
patys net kovos lauke privalo 
duoti drąsos ir karingumo pa
vyzdį. Malagos provincijos ka
ro komisaru buvo komunistų 
partijos narys Antonio Guerra. 
Jis ne tiktai nepildė savo parei
gų, bet pirma pasitaikiusia pro
ga pats pas fašistus perėjo. Pa
sirodo, kad tai buvo fašistų a- 
gentas, kuris buvo priimtas ko
munistų partijon ir jų iškeltas 
į komisarus. Jo veikla buvo vie
na svarbiausių priežasčių, kad 
Malaga pateko priešui.
Komunistų lakūnai bėga pas 

Franko.
Antras pavyzdys: komunistai 

pradėjo verbuoti jaunimą avia
cijom Respublikos lėšomis jau- 

j nuoliai buvo siunčiami Rusijos 
ikaro mokyklosna mokytis 
I skraidyti. Buvo nustatyta siųs-? 
' ti patys ištikimiausieji. Socialis
tai parinko pačius geruosius, 
respublikonai davė keletą save

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

• ... Sales Tax ekstra.
BLĄGK LiUMP BAND ...... .

H ...............t

geriausių
57.65

59.50

Account* open by the 15th earn as of the l®t

FAIRFIELD SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT1ON

2729 W. CERMAK ROAD

COPR. NM0U8CRAFT SERVICE. INC

PICTURE MOTIFS PATTERN 2479
No. 2179 — Paveikslai.

MM MM MM MM MM MM MM MM( >MM MM MMI M. Mfi MM MM MM M^

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2479 |
Į 1739 So. Halsted St,. Chicago, UI. |

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.----------— |

I Vardas ir pavardė............................ .............. ............................. ..................... |

' Adresas....................................................— -........................................................... — I

l Miestas ir valstija..............-.........     .................... I

jaunuolių, pa, o komunistai, ku
rie neseniai visai neturėjo jau
nimo, davė didžiausią jįaunuo* 
lių skaičių. Anarchistai buvo 
nepriimami, nes matyt sovietų 
valdovai nenorėjo, kad į jų mo
kyklas patektų anarchistai. Ko
munistų jaunuoliai išmoko 
skraidyti, grįžo Ispanijon ir 
taip sunkiai įsigytais lėktuvais 
išskrido į frontą ir — nuskrido 
pas Franko! Nepabėgo nė vie
nas socialistas, nei respubliko
nas. Pabėgo komunistų prote
guotieji. Tai buvo respubliko
niškoj pusėj pasilikusieji fašis
tukai, kurie pasinaudojo komu
nistų partija ir pabėgo pas sa
vuosius.
Komunistų karininkai fašistai.

Dar vienas pavyzdys. Komu
nistai, nors ir neturėjo Katalu- 
nijoj savo jėgų, būtinai norėjo 
ten įsistiprinti. Jie sugebėjo su
daryti net vieną diviziją, kuri 
buvo Ąragono fronte. Divizija 
buvo sudaryta iš marksįstuo- 
jančių elementų. Divizijos ko
misaru buvo komunistas True- 
ba. Vyriausias štabas buvo su
darytas iš elementų, kurių nė 
viena anarchistų divizija neno
rėjo priimti. 1938 m. pavasarį 
fašistai pradėję atakuoti ir 
veržėsi pro pačias silpniausias 
vietas. Kokiu budu jie jas su
žinojo? Nagi pasirodė, iš ko
munistų divizijos jie visą laiką 
gaudavo informacijas. Prasidė
jo tardymas ir paaiškėjo, kad 
visas divizijos štabas buvo fa
šistiškas, visi karininkai bend
radarbiavo su priešu. Teko su
šaudyti daugiau kaip 50 divizi
jos karininkų ir atstatyti komi
sarą Truebą. Divizija nešiojo 
Karolio Markso vardą.
Kampesino divizija pereina pas 

priešus.
Dar vienas dalykas: 1938 m, 

perėjus Ebro upę, Kampesino 
divizijai. buvo pavesta laikyti 
vieną fronto dalį. Kampesino 
buvo vienas tų karo vyrų, kurį 
komunistų spauda labui gyrė ir 
norėjo net didvyriu padaryti, 
Manote, kad Kampesino prie 
Ebro parode savo didvyrišku
mą, kaip daugelis kilų divizijų, 
apie kurias komunistų spaudi 
nė žodžio neužsiminė? Ne, 
Kampesino negalėjo tai padary
ti, nes visas divizijos štabas, ar
timiausieji* jo bendradarbiai, 
perėjo pas Franko. Kodėl?-To? 
dėl, kad jie ir buvo ne kas ki
tas, kaip komunistų partijon 
sulindę fašistai.

Daug dar galėtume patiekti 
tokių pavyzdžių, bet ir paminė
tieji jau pakankamai kalba, ko
kia yra staigiai išaugusios par
tijos narių vertė. Kad nuo pa^ 
našių reiškinių apsisaugotų, nei 
socialistai, nei anarchistai ne
priiminėjo naujų narių. Pas 
juos buvo tiktai tie, kurie se
niai prieš sukilimą dalyvavo so-r 
cialnėse kovose ir kuriuos ge-r 
ra i pažinojo. Todėl ir tokių ręi-? 
škinių nei socialistų nei anar
chistų tarpe nebuvo ne vieno,

Miaeha buvo komunistų 
partijos nariu.

Bet ne visi tik šiais sumeti
mais įstojo komunistų partijom 
Komunistų partijon įstojo ir ge
rų norų vedinų žmonių. Gene
rolas Miaeha taip pat buvo įsto-. 
jęs šion partijon. Kartu su Mia-? 
cha įstojo visa eilė kariškių, 
turinčių aukštą laipsnį.

Štai generolo Miaeha pareiš
kimas šiuo reikalu:

“Esu respublikonas, karys, 
smarkiai mylįs savo tėvynę. 
Respublikos vyriausybė man 
pavedė sostinę ginti nuo priešų. 
Turėjau visus tam reikalui ele
mentus, bet ginklų man truko. 
Dalykai taip susiklojo, kad aš 
ginklų galėjau gauti tiktai tuo 
atveju, jeigu įstosiu į komunis
tų partiją. Žinodamas, kokios 
svarbos turėjo ginklai, bučiau 
ir su pačiu Belzebubu pradėjęs 
vesti derybas. Įstodamas į par
tiją, gavau milicininkams rei
kalingų ginklų, kurie apgynė 
sostinę. Jie padarė didelį darbą,

ir aš atlikau respublikos man 
pavestą pareigą.”

Miaeha išstoja iš partijos.
Apgynęs Madridą gen. Mia- 

cha išstojo iš komunistų parti
jos, pareikšdamas, jog jo nuo?- 
ulone komunistų partijos politi
ka nėra tinkama Ispanijai. Tai 
jis padarė 1938 m. rudenį. Kar
tu su juo išstojo iš komunistų 
partijos visa eile kitų kariškių. 
Jų tarpe ir gen. Rojo, kuris bu
vo vyriausio štabo viršininku ir 
kuris tais pačiais sumetimais 
buvo įstojęs į partiją.
Komunistai, tai votis ant kūno.

Iš minėtų duomenų matyti, 
kad komunistų partijos veiki
mas Ispanijoj buvo svetimas, 
priešingas ten esantiems papro
čiams ii' visai neatatinkąs nei 
ispano sielą nei jo siekimus. Is
panai komunistus, toleravo, nes 
kitos išeities nebuvo, nes jie 
buvo visų apleisti, niekas jiems 
pagalbon neatėjo.

Smarkus komunistų partijos 
augimas buvo karo, padaras, Is
panai šį reiškinį laikė votimi 
ant savo kūno, kurios laiku ne
pjovė, bet lūkuriavo kol ji bent 
kiek prinoksianti, Galimas daik
tas, kad pavėlavo operaciją. JeU 
gu butų anksčiau ją padarę, to
kių didelių nuostolių nebūtų 
turėję.

giną demokratišką Ispanijos 
respubliką, kad pripažįstą vei
kiančią konstituciją, kad nesie
kią proletariato diktatūros, kad 
lojaliai su visais bendradarbiau
ją, — bet tikrumoje jie teturė
jo vienintelį tikslą: kiek gali
ma greičiau prieiti prie val
džios.

, šiam tikslui jie vartojo visas 
priemones, pradedant papirki
nėjimais, viliojimais, žudynė
mis ir didžiausiomis provokaci
jomis užfrontėj. Jie norėjo iš
lošti karą prieš fašistus, bet 
taip pat norėjo, kad laimėtojais 
butų ne ispanų liaudis, jiems 
buvo svarbu, kad ne didžiulės 
ispanų darbininkijos organiza
cijos tai padarytų, bet kad lai
mėtojų laurus pasiimtų naujai 
įkurta ispanų komunistų parti
ja., Aiškiai matyti, kad komu
nistams ne tiek pats karas rū
pėjo, kiek noras sustiprinti sa
vo pozicijas užfrontėj.

(Bus daugiau)

“NAUJIENŲ”
AUTOMOBILIŲ
BLITZKRIEG 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILL0W SPRINGS, ILL.
SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940
Mrs. AK. JARUŠŽ

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

__ Namų Tel. VINCENNES 5272_
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

KRUVINA KOMUNISTŲ 
PROVOKACIJA Už- 

. FRONTeJ
Rūpėjo ne karas laimėti, bet 

valdžią prilipti.
Komunistai skelbėsi, kad jie'

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.

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Laidotuvių Direktoriai
VIIIĄiOMUiiuiiiiiuuuuihiiiiiiii

nariai
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
niiiiiiiiitiiinii.iBiiiuiiiiiiiiiiiiiiHi

1

IIIIIHIItlIlC'IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIMIIl

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną , 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
68X2 So. Western Avė.
1410 South 49th Coyrt, Cicero

J. LIULEVIČIŲS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

S.. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 LituanicA Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

T

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024 r't'.

v

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanięą Avenue Phone YARds 4908

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. 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. V1RGIN1A 2421

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI “
GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

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

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

2400 ĮVEST 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. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994 
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį 

4143 So. Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 3650

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

KITATAUČIAI T
< I

DR. HERZMAN
18 RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.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 
Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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LIETUS PRIDARĖ DAUG NUOSTOLIU 
SOHO LIETUVIAMS

Nelaimė Įvyko Dėlei Sugadintos Kanalizacijos Toje 
Miesto Dalyje.

SOHO PITTSBURGH, Pa. — 
Rugsėjo 11 d. dėliai smarkaus 
lietaus ir dėl sugedusios kana
lizacijos visa apylinkė skaudžiai 
nukentėjo nuo potvynio, tame 
tarpe daug lietuvių, kurių na
mai radosi ne tik Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainės apylin
kėje, bet visame taip vadina
mame “kainų distrikte”. Iš po 
smarkaus lietaus, kuris prasidė
jo apie 7 vai. vakaro ir gal tę
sėsi ne daugiau kaip valandą 
laiko, su perkūnija, vanduo ne
galėdamas paprastais keliais 
nubėgti, darėsi naujus kelius ir 
bėgo ten kur jam papuolė, su 
didžiausiu smarkumu, nešda
mas su savim ne tik žemes, bet 
ir kitką — kas tik papuolė. To
se atkalnių aukštumose kai ku
riose vietose vanduo buvo pa
siekęs daugiau kaip 5 pėdų

145
St., Bugailiškių;
St., Mekaškų:

St., Bliutų; 134 ir 
S t., Jono Khzlausko

141
136

aukščio.
L.M.D. svetainei potvynis ki

tokių jokių nuostolių nepadarė, 
tik užliejo gatvę ir apvertė že
mėmis. Kas tuomi laiku buvo 
kliube, tai turėjo didelio sunku
mo pasiekti namus per molį ir 
vandenį, ypatingai daug vargo 
turėjo moterys ir panelės, ku
rios buvo pasirėdę gražiais sa
vo šventadienio drabužiais.

Moultrie St., sekami lietuvių 
namai skaudžiai nukentėjo: 
Moultrie 
Moultrie 
Moultrie 
Moultrie
namai. Kiek kitose potvynio vie
tose lietuviai nukentėjo tiksliai 
negalėčiau pasakyti, mat šioje 
apylinkėje lietuviai yra išsimė
tę. Tik reikia pasakyti, kad dėl 
potvynio Soho apylinkėje gat- 
vekarių komunikacija Fifth 
Avė ir Forbes St., buvo nu
traukta per keletą valandų.

Nėra Saugu Aukštumose ir 
Kalnuose.

Kas galėjo tikėti, kad kalnuo
se ir aukštumose gyvenant gali 
kilti potvynio pavojus? Turbut 
niekas nei nesapnavo, kad jiems 
gal priseiti nukentėti nuo van
dens, gyvenant kiek šimtų pė
dų aukščiau ne tik jurų lygu
mos, bet ir Pittsburgho upių.

Visi atsimenam didįjį 1936 
metų švento Patriko dienos po
tvynį, kada Pittsburgho mies
to centras buvo paskandintas ir 
baisiausiai nukentėjo Northsi-

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Celotex Plasterboard pėda 2c 
1x6 Lentos ................. pėda l^c
1x4 Grindims Lentos pėda l%c 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10c 
2x4 .............................. pėda lV6c
VVallboard—sheet nuo 4x6 iki

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

Apskaitliavimas DYKAI— 
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFayette 2101

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

vai. dienos.
k

DAR TURIME KELETĄ 
KOPUŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA |1.00

NAUJIENOS 
1739. SO. HAL8TED ST. 

Chicago, m.

Pittsburgho Miestas ar Fedcra- 
lė valdžia? Sakoma', kad PLts- 
burgho miestui kainuos dang au 
kaip $130,000 pataisyti sugadin
tą kanalizaciją. Reporteris

dės lietuviai. Solio lietuviai ne
tik nematė jokio pavojaus, bet 
su pasididžiavimu juokaudami 
sakydavo, kad reikia 
Patriko “patapo 
bet Nojaus kad 
dinti “Solius”.

Pasirodo, kad 
nuošė gyvenant
nes šiuomi kartu nei žemose 
vietose Nortlisidėje, nei kur ki
tur nebuvo jokio potvynio pa
vojaus, ir vien tik kanų dLt- 
rikto gyventojai nukentėjo. Tai

ne šv. 
” — potvynio, 
galėtų paskan-

ir aukštai kal-
nesi saugus,

Šio “Potvynio’' Priežastis.
Šis taip vadinamas “potvy

nis” buvo numatomas i’ laukia
mas, ir Pittsburgho miestas dė
jo pastangas prašalinti pavojų 
Darbininkai dirbo dieną ir nak
tį, kad atidarius požeminius 
vandens kelius — sutaisius pa-

priežastis buvo tame, kad tede
ra liai valdžiai pradėjus statyti 
naujus namus ir pradėjus kal
nus lyginti — didžiausias žemių 
ir akmenų krūvas versti tam 
tikrose vietose, kur buvo pra
vesta kanalizacija, kad vanduo 
iš kalnų galėtų nubėgti, spaudi-

7 ir pusę pėdų aukštumo pože
minius kanalus.

Tatai dirbtinis potvynis pada
rė daug nuostolių šios apylin
kės gyventojams, tik dievulis 
žino kas už nuostolius atlygins?

Nelaimingi Atsitiki 
mai Parako ir Amu 
nicijos Dirbtuvėse

Kiek ir Kur Yra žuvę Nuo Civi
lio Karo iki šių Dienų.

Šiomis dienomis tenka skai
tyti laikraščiuose, kad rugsėjo 
12 d., Kenvil, N. .L, parako dirb
tuvėje įvyko baisus sprogimas 
ir žuvo apie 50 darbininkų. 
Ekspliozijos priežastis yra aiš
kinamos visaip: yra spėjama 
kad gal tai bus nacių darbas; 
o gal tik taip sau nelaim ngas 
atsitikimas. Sunku pasakyti ir 
vargiai to nelaimingo įvykio 
tikra priežastis bus surasta.

Tokių atsitikimų įvyksta ne 
lik karo metu, bet ir taikos lai
kais. Visuomet pasitaiko spro
gimų parako ir dinamito dirb
tuvėse, kur žūna gana daug 
darbininkų.

Rekordai rodo, kad per pra
eitą pasaulinį karą Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoje nuo 1911 
metų, iki 1919 melų yra įyy-

i
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FORT WAYNE, IND. —- 
Ethel Gaff, padavėja (“vei- 
terka”) gavo iš Henry For
do $16 “tipo.”

kad šiame kare nacių agentai 
yra veiklesni negu kad kaize
rio.

dirbtuvė Spokane, 
žuvo 45.

Wash.,

Spalių 7 d., 1890, parako 
dirbtuvė, Wilmington, Del., žu
vo 12.

Gegužės mėn., 1891, dinamito 
dirbt., Tarrytovvn, N. Y., žuvo

RugpiuČio 6 d., 1940, parako 
dirbt., Joplin, Mo., žuvo 5.

Rugsėjo 12 d., 1940, amunici
jos dirbtuvė Kenvil, N. J., žu
vo 35, o gal daugiau.

S. Bakanas

nadoj kur žuvo 2,800 darbinin
kų ir 2 šioje šalyje, kur žuvo 
168.

Ličiau pažymėtinas faktas, 
kad per šį pasaulinį karą ir se
kamais metais, t. y. 1940 m. 
jau yra įvykę 4 sprogimai įvai- 
i iosc Suvienytų Valstijų dalyse. 
• ei sprogimai butų nacių agen-

nų yra 
parako

civilio karo iki šių die- 
įvykę sekami sprogimai 
ir amunicijos dirbtuvū-

Rugsėjo 17 d., 1862 m., All- 
egheny Arsenale, Piltsburgh, 
Pa. — žuvo 78.

Liepos 16 d., 1890 m., parako 
dirbtuve Cinciiinhti, ()., — žu
vo 10.

manyti,1 Rugsėjo 7 d.,'1’890/dinamito

Sausio m., 1892, parako dirb
tuvė, Central City, W. Va., žu
vo 6.

Liepos 9 d., 1892, parako 
dirbtuvė W. Barkley, Gal., žuvo 
103.

Liepos 16 d., 1893, parako 
dirbt., Chicago, 111., žuvo 4.

Spalių 16 d., 1893, nuo dina
mito Elmington, Ilk, žuvo 5.

Kovo 23 d., 1894, Black Run 
i., nuo dinamito žuvo 5.
Kovo 2 d., 1910, parako dirb- 
vė Juneau, Alaska, — žuvo 

37.
Spalių 1 d., 1910, Los Ange . 

les, Cal., nuo dinamito, žuvo 21.
Kovo 9 d., 1911, parako dirb

tuvė Pleasant Prairie, Wis., žu
vo 40.

Kovo 18 d., 1911, Cuboje, di
namito sprogime žuvo 100.

Liepos 31 d. 1916, amunici
jos sandėlis Black Tom Penin- 
sula, N. J., žuvo 40.

Gruodžio 6 d., 1917, amuni
cijos dirbt., Halifax, Nova Sco- 
tia, žuvo 2,800.

Gegužės 18 d., 1918, amunici
jos dirbtuve, Oakdale, Pa., žu
vo 150.

Kovo 1 d., 1924, nitrate dirb
tuvėje, Nixon, N. J., žuvo 18.

Liepos 12 d., 1926, arsenale, 
Lake Denmark, N. J., žuvo 18.

Sausio 17 d., 1940, nitrogly- 
cerine dirbt., Gibbstown, N. J., 
žuvo 2.

Rugpiučio 7 d., 1940, parako 
dirbt., King Mills, jO., žuvo 5.

Pittsburghietiškos 
Pastabos

Geriau Pats Už Save Kalbė
tų, o Ne Varde Amerikos

Lietuvių.
Teko “Laisvės” 199 numerv- 

j e skaityti komisaro Mizaros 
tokį pareiškimą: ‘‘Amerikos lie
tuviai geri šio krašto patriotai. 
Jei koks nors priešas pasikė
sintų muši) kraštą pulti, tai jie 
pirmutiniai eitų jį ginti.”

Tikra tiesa, kad Amerikos 
lietuviai yra geri šio krašto pa
triotai ir gintų jį nuo visokių 
priešų. Bet tokie Stalino gar
bintojai kaip Mizara, Bimba,

komunaciai, neturi jokios mo
ralės tiesos save skaitytis Ame
rikos lietuviais; jie yra Rusijos 
kruvino diktatoriaus pavaldi
niai.

O jei komisaras M i žara skai
to save ir kitus komunacius A- 
merikos lietuviais, girdamasis 
patriotizmu ir kad buk jie yra 
pasiryžę eiti ginti šį kraštą, tai 
jie biauriai veidmainiauja.

Turbut Amerikos lietuviai 
dar nėra pamiršę šlykščios ko
munistų veidmainystės, kai jie 
save statėsi dideliais Lietuvos 
patriotais, ir net tas pats Mi- 
zara aukavo dolerinę į ginklų

naikino Lietuvos nepriklauso
mybę, tai musų lietuviški ko- 
munaciai ne tik kad nėjo Lie
tuvos gelbėti, bet iš džiaugsmo 
per naktis negalėjo miegoti.

Tas pats butų ir su šios ša
lies gynimu, — jei tik šią šalį 
užpultų Stalino ir Hitlerio ar
mijos, tai musų komunaciai ne 
tik kad neitų savo galvų guldy
ti, bet viską darytų, kad pagel
bėjus Stalino gaujoms. Jų dar
bai geriausiai už juos kalba, jie 
savo maskas jau yra nusiėmę ir 
antrą kartą po tomis pačiomis 
maskomis jiems nepavyks pasi
slėpti.

Geriau, kad komisaras Miza
ra už save kalbėtų, o ne už A- 
merikos lietuvius,

—Senas PittsbUrghietis

Kaltina Vogimu Be
darbių Pašalpą

Kaltinamų Tarpę Randasi ir 
Vienas Lietuvis.

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Rusėjo 10 d., valstijos policija 
ir kauntės detektyvai suėmė 5 
ypatas iš įvairių miesto dalių, 
tame skaitliuje ir vieną lietuvį 
iš Southsidės dalies — William 
Petrauską. Visi suimtieji yra 
kaltinami vogimu bedarbiams 
dalinamų pašalpų.

Bet kada Stalino raudonoji 
armija užpuolė Lietuvą ir su-
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AMEKIKARŪKO CIGARETĄ, KURIS PATENKINA
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of America"
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VĖSESNIS... LENG VESNIS
GERESNIO-SKONIO

Ghesterfield turi visas kokybes kokias rūkytojai ge
riausia mėgsta — todėl jis vadinamas RŪKYTOJO ciga- 
retas. Užsirūkymas po užsirūkymu ir pakelis po 
pakeliu, jie jums suteikia daugiau malonumo.

Chesterfields yra pagaminti iš TIKROS KOMBINACIJOS 
pasaulio geriausių cigareto tabakų.

PAU6IAM-r5^^

Suimtieji yra pašalpų dalini
mo punkto klerkai, trokų drai- 
veriai ir paprasti darbininkai. 
Sakoma, kad pašalpų vogimas 
tęsėsi per ilgą laiką, kaip tai 
drabužiais, maistu ir kitais 
daiktais. Nusiskundus keliems 
bedarbiams, kad jie negauna 
tiek maisto kiek jiems tikrai 
priklauso/ buvo padarytas tyri
nėjimas ir vagiliai buvę susekti.

Ar ištikrųjų kaltinamieji yra 
kalti tai tik teisme paaiškės, ir 
jei bus atrasti kaltais, tai žino
ma bus ir nubausti. Jie yra lais
vėje po $2,000 kaucijos, bet 
darbus prarado. —Koresp.
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Lietuva buvo apgauta
Aneksuodamas Lietuvą, Stalinas ne tiktai atliko ne

pateisinamą agresijos ir smurto aktą, bet ir biauriai 
Lietuvą apgavo.

Sovietą Rusija per metą metus skelbė esanti drau
ginga Lietuvai. Nuo to laiko, kai lenkai pagrobė Vil
niaus kraštą, Lietuvoje kiekviena valdžia buvo rusofi- 
liška (pritarianti Rusijai). Nežiūrint, kokios partijos 
žmogus sėdėdavo Lietuvos užsienių reikalą ministerio 
kedėje — krikščionis demokratas kun. Reinys, valstietis 
liaudininkas Mykolas Sleževičius, ar kas kitas, — sovie
tą diplomatai, atvykdami į Kauną, visuomet būdavo pri
imami iškilmingiau (ir nuoširdžiau), negu kitą salią 
diplomatai.

Rusofiliškos politikos laikėsi ir Smetonos valdžia. 
Kuomet Voldemaras, atsidūręs opozicijoje, ėmė agituoti 
už Lietuvos susiartinimą su hitleriška Vokietija, valdžia’ 
paskelbė jį valstybės priešu, suėmė ir ištrėmė į užsienį. 
Visa provokiškoji voldemarininką srovė tautininką par
tijoje buvo išblaškyta gana griežtomis priemonėmis.

Maskva sistematiškai skiepijo Lietuvos žmonėms tą 
įsitikinimą, kad sovietą Rusija tai vienintelė šalis pa
saulyje, kuri tikrai “myli” Lietuvą ir yra pasiryžusi ją 
apginti nuo priešą. Kadangi lenkai 1920 metais Lietuvą 
nuskriaudė ir, laikui bėgant, lenką pusę parėmė kitos 
valstybės, tai Lietuvoje pasitikėjimas sovietą draugin
gumu pasidarė labai stiprus.

Pirmas skaudus smūgis šitam pasitikėjimui buvo 
suduotas pavasarį' 1938 metą, kuomet Lenkija pastatė 
ultimatumą Lietuva? Kaune ir provincijoje žmonės lau
kė, kad rusai Lenkiją sudraus. Bet Maskva nė piršto 
nepajudino Lietuvai užtarti. Maskvos spauda dargi pa
tarė Lietuvai, “dėl tarptautinės taikos labo”, nesiprie
šinti lenką reikalavimui, o geriau atiduoti demarkacijos 
liniją ir užmegsti su jais normalius santykius.

Bet, davę tą patarimą Lietuvai, bolševikai ir vėl 
kartojo, kad jie esą geriausi Lietuvos draugai ir bėdoje 
jos neapleisią. Mažiau kaip už metą laiko po to lenką 
ultimatumo Lietuvą ištiko antra nelaimė: Vokietija at
ėmė Klaipėdą. Sovietą valdžia ir vėl nieko nedarė Lie
tuvos apgynimui. Lietuva gavo antru kartu nusivilti sa
vo “draugais” Maskvoje. Bet tuo pačiu laiku visai nete
ko įtakos voldemarininkai, kurie stojo už susitarimą su 
Hitleriu, nes Hitleris Lietuvą apiplėšė.

Pereitą rudenį Maskva sumanė parodyti savo “drau
gingumą” Lietuvai jau ne tiktai žodžiais, bet ir darbu. 
Ji grąžino Lietuvai Vilnią su sklypeliu Vilniaus krašto. 
Nors už šitą “dovaną” Lietuva turėjo užmokėti brangią 
kainą, įsileisdama į savė teritoriją 20,000 raudonartnie- 
čią, bet džiaugsmas dėl Vilniaus atgavimo buvo dides
nis, negu baimė sovietą “bazią”. Lietuvos žmonią baimei 
sumažinti Maskva įsakė savo garnizonams elgtis man
dagiai, o ji pati iškilmingai prižadėjo į Lietuvos vidaus 
reikalus nesikišti.

Atrodė, kad viskas tvarkoje. Lietuva turi Vilnią. 
Karas jos neliečia.’ Pikčiausias jos priešas, Lenkija, žlu
go. Kitas Lietuvos skriaudikas, Hitleris, turi grumtis 
su galingais priešais Vakaruose. O milžiniška sovietu 
Rusija žada Lietuvą iiuo visokią bėdą apsaugoti. Tik 
staiga Sovietą valdžia iškelia Lietuvai kvailiausią kalti
nimą, kad jos raudonarmiečius Lietuvoje kas ten “va-

APŽVALGAI
SU “PENKTAKOJAIS”

Brooklyno “Amerika” rašo:
“Chicagoje leidžiamas juo

kų ir muzikos ‘Margučio’ 
laikraštis buvo laikomas tau
tišku laikraščiu, o į jo leidė- 
jų-redaktorių žiūrėta, kaip į 
atitinkamą taūtininkų vėikė- 
jų-vadą; Deja; tautininkai da
bar gali labai nusivilti, suži
noję, kad Chicagoj e jie netu
ri sau jokios pastogės (įvai-l 
rus tautininkai ‘Sandaros’ 
kratosi). Ir tai sakome dėl 
šios priežasties:

“ ‘Margutis’ labai džiau
giasi kdtnunistinio laikraščio 
paskelbimu jo pikniko ir už 
tai reiškia padėką, vadinda
mas komunistinį laikraštį lie
tuvišku ir minėdamas jo 
vardų šalia tikrai lietuviškų

piknike tyčiotųsi iš įžymių apvesdamas Raudonąją armi- 
buvūsių Lietuvos pareigūną, | negirdėt < e
kurie tų patį štukorių buvo 
stambiu medaliu apdovanoję. 
Well, gal tas ponulis dabar 
tikisi Paleckio medalio?”
Ranka ranką mazgoja. Ko^ 

munistai reklamavo Vanagaičio 
piknikų už tai, kad Vanagaitis 
reklamavo komunistų “džiaug
smo mitingų”, kuris siuntė pa
sveikinimų Lietuvos okupantų 
vyriausybei.

Tai yra begėdiškas melas ir 
šmeižtas; Nė vienas centas iš 
to Poridu nebuvo panaudotas 
“Naūjiedą” batntii ar kuriam 
kitam tikšiui. Fondas yra prie
žiūroje komiteto' it laikomas 
visdi atskirai uim Naujienų 
Bendrovės iždm

Jeigu paminklo statymas iki 
šiol nebuvo pradėta^ tai dėl to, 
kad nėra komiteto kontrolėje 
sklypas žemės (ic^as), kurtame 
velionė palaidota. kontraktų 
su kapinėmis apie tą lotą pasi
rašė jus šeima;

. Angarietis, matyt, buvo Vie
nas iš tų EŽovo žmonių, ktiriė 
taktinėse komdnistų grupėse 
dafė “čištką” buvusiems JagO- 
dos šalininkams. Jie buvo ap
šaukti “trocfcistais”, “zinovje- 
viečiais” ir “butihariniečiais”.

Neseniai “Naujienose” buvo 
pastebėta; kad “sovietinėje” 
Lietuvoje nieko negirdėt apie 
didįjį lietuvių komunistų vadų 
Zigmą Angūrietį, kuris 1919 
m. jojo šyvū žirgu į Lietūvų,

“VIDURINĖ SROVĖ” DAR 
LABIAU SUSKILO

musų vadinamoje 
stovėję, vietoje su- 

į vieną centrą, pasi- 
didesnis susiskaldy-

Po tautininkų “seimo” Pliila- 
delphijoje 
vidurinėje 
sijūngirno 
darė dar
mas, Kaip Brookiyno “Ameri-| 
ko” sako, 1’ Į

“Dabar tautininkų ‘vidu
rio’ srovėje skaitomi tokie 
vienetai: Sandaros centras, 
tautininkų taryba, lietuvių 
amerikiečių tautininkų sų- 
junga, lietuvių tautos fon-l 
das, Lietuvos nepriklaitsomy-Į 
bes fondas, lietuvių vienybės 
organizacija.”
PhiladelphijOs “seimo” apM 

rašyme “Sandaros” reporteris 
pasakoja, kaip iš jo buvo pa
šalinti keturi vietinio Lietuviui 
Piliečių Kliubo delegatai:

“Svarstant atstovų manda
tus”, rašo tėporfėris, “iškilo 
nemalonus incidentas su vi& 1 
no PhiladelphijOs lietuvių 
kliubo delegatais, prieš ku- 
riuOs buVo paduotas skun
das, kad buk esą komunis
tai. Tokis tieapgalvotas skun
das sukėlė nemaža ginčų ir i 
be reikiamo ištyrimo pareik
štas pageidavimas, kad minė
to kliubo atstovai apleistų 
seimų.”
Jie išėjo ir paskui savo kliu- 

bui raportavo, kad jie buvo 
neteisingai pašalinti, nes su ko
munistais jie nieko bendro ne
turį. Vienas jų pasisakė esąs 
katalikas ir reguliariai einųs iš* 
pažinties.

S. Matulaitį, būVūsj čfkagietį 
Žalpį ir kitas komunistą Žvaig
ždes. Jie turi būt arba sušau
dyti arba kaip nors kitaip “lik
viduoti”, jeigu tokiame svar
biame “istoriškame^ momente, 
kada Lietuvoje yra kuriamas 
sovietų rojus, jie tenai visai 
nepasirodo.

Į musų pastabą atsiliepė 
“Naujoji Gadynė”, kuri sakosi 
girdėjusi iš Brookiyno komu
nistų tokių kalbų apie tuos as
menis :

“Zigmas Angarietis pa
siųstas į Sibirą. Ten pat ir 
Žalpis. Angarietis; kaip sako 
patys komunistai, buvo pa
gautas ‘klaidinant’ . Staliną. 
Kartų Stalinas jį pasišaukęs 
‘kvotimams’ ir pasakęs: jei 
tu, nežinodamas padėties, 
klaidinančias žinias teiki, va-

St. Miščikas-žiemys

Lietuva Rusijos Dalis

DESPERACIJOS 
PADĖTIS?

Visi supranta, kad Lietuva 
yrėt per silpna Savo jėgomis 
nusikratyti Rusijos jungo. Tai 
kas Lietuvą gali išgelbėti? Vie
ni sako, krid Anglija, 
kad Vokietija,

Antrąją mioiiionę 
“Sandaros” 
iridno, kad 
gė Europos

“Ji (Anglija) gali save ap-| 
ginti”; tęsia tasai redakto
rius; “ji gali pfįversti Vokie
čius išsikraustyti iŠ Prancū
zijos., Belgijos ir kitų kraštų, 
bet ji neužstos už Lietuvą. Ji 
negalės priversti Stalino pa
leisti iš savo replių tris ma
žas Baltijos valstybes.”
Mums neaišku, kokiu budu 

Anglija gali priversti vokiečius 
iššikraUstyti iš Prancūzijos, 
Belgijos ir kitų kraštų, jeigu 
ji yra “bejėgė 
nente”.

Toliaus “S.” 
šo:

redaktorius, 
Anglija yra 
kontinente”:

remia 
kuris 

“bejŠ-

Europos konti-

redaktorius ra-

žmonės patenka

t 

apie

“Ir Angarietis ‘nuvažiavo’. 
Sibire jam duota jokios 
reikšmės iietūriričio raštinin
kėlio vieta. O ‘drūūgaš’ žal
ais ir tekios Vietos beturįs.. 
Jis sunkiai ‘prOciUvo'jąs’ ir 
tur būt; ‘velriią mislijąs’ 
bolševizmo ‘rojų*.

“Kur randasi Dr. Matulai- 
tis; rtieks nežinąs. Titr btit, 
jis pO velėna. Kad Matulaitis 
butų likviduotas; tuo rūpino
si Stalinų ‘klaidinęs’ Angat- 
rlėtis.”
Vadinasi, Angarietis likvida

vo Matulaitį (gal būt, ir žalpį 
ir kitus lietuvių komunistų šu
lus), o dabar yra pats likvidūo- 
tas; •

Merkys ir Ufrbšyg važiuoja i Maskvą aiškintis. Čia 
jie išgirsta kitą kaltinimą: kad Lietuva su latviais ir 
estais darę “sąmokslą” prieš Sovietą Sąjungos saugu
mą! Molotovas stato Merkiui ultimatumą — jau daug 
blogesnį ne£u kad Varšuva buvo pastačiusi Lietuvai. 
Jisai reikalauja, kad į Lietuvą butą atidarytas kelias 
Raudonajai armijai, it pirma negu Lietuvos valdžia su
spėja Molotovo reikalavimą apsvarstyti, nesuskaitomi 
raudonarmiečių pulkai su motorizuotomis divizijomis 
jau rtiaršuoja į Lietuvos teritoriją.

Po to atskrenda komisaras Dekanozovas. Sudaro 
Paleckio “vyriausybę”. Įvyksta “seimo rinkimai” — ir 
nepriklausoma Lietuva palaidota.

Iš telegramą pranešimą žinome, kad net ir toje va
landoje, kuomet Lietuvos nepriklausomybei jau buvo iš
kasta duobė, sovietą valdžia dar vis nesiliovė vaidinusi 
“draugingumo” komediją. Iš Kauno atvykusi Lietuvoj 
pardaviką delegacija buvo “nepaprastai iškilmingai” pa

REGĖDžIlJ PRASIMA 
NYMAS

Vietiniame komuhistų Šlamš
te pereitų šeštadienį buvo pa
skelbta, kad pinigai; nurinkti į 
M. Jurgelioftiettės Pamiriktcj 
Fondą esą suvartoti “Nattjife- 
iią*’ namo remontui.

Atrodo; kad Ahgarietis bUVO 
Ežovo žmogus, todėl jam tėdp 

atsitiko; Rai Ežovas, buvęs 
,Jagodos padėjėjas, užėmė J a go
dos vietų, kaipo GPU viršiniri- 
kaš; tdl jišaf sušaudė savb 
.pirmtakų ir daugelį stambes
niųjų jo tarnų. Paskui, beje, 
pačiam Ežovui atėjo galas: jį 
likvidavo Berija; biiVęs Vyriau
sias žvalgybos VifŠIhiiikas Kau
kaze. Berija yra gruzinas (kaip

DžugaŠvdf-Staiirias)., Jo pa
dėjėjas Raukaže buvo bekatio- 
zovaš (atmėtiūš). Kai Berija 
atsikraustė į Maskvą, tai jisai 
atsigabetid iš Raiikažo ir beka- 
riožovą — kurį Statikas įgalio
jo “likvidtoti* Lietuvą.

Patapęs VrdaUš reikalą komi- 
sarū (fr žvalgybos vfršiūirikū), 

; Berija ėūtė “valyti” išfikfmtto- 
siūš Ėžovo žttiohes. Tuo' laiku 
Ž. Aiigaffetiš ir tffhgo.

sitikta Maskvos stotyje. Vyriattšidjo ŠOVistO posšdyj© 
Paleckis ir kiti “proclivostai” bttvo “karščiausiom 
mis ovacijomis”...

Staltaas pasielgė, kaip tikras Juda Iškąri jotas. Pa
bučiavimu pasmerkė tautą mirčiai.

Stalino judošystė, suprantama, sunaikino Lietuvos 
žmoflyse Visas simpatijas sovietą Rusijai. Juo skdu- 
džiatt spaus Lietuvą Maskvos, jungas,, juo labiau didės 
Lietuvos, liaudyje neapykanta tiems, kurte per dvide
šimt metų veidmainingai dėjosi jos “draugais”.

skelbiamais balsavimo skaičiais, 
nes jie išpusti ir kitoniškais bū
ti negali. Bet kad daug žmonių 
galėjo balsuoti už prisidėjimą, 
abejoti netenka ir pasakysiu 
kodėl:

Po gražių žodžių, dar gražes
nių pažadų gerbti sutartis pa
darytas su Lietuva, Rusija jų 
visgi galutinai okupavo, įsceni- 
zuodama hitleriško masto rinki
mus, kad galėtų parodyti pasau
liui, jog Lietuva savu nortit nu
ėjo po svetimu jungu.

Bet šiandien jau ne laikas 
kalbėti apie buvusius rinkimus, 
apie tuos žmones, kurie padėjo 
rusams tai atlikti, nes visa, kas 
įvyko šiandien Lietuvoje, ne 
vienų lietuvių kaltė — Lietuva 
buvo tik bendro sugedusio pa
saulinio mechanizmo dalelė ir 
Subyrėjus visam laikrodžiui, iš
lėkė ir ji iš laikrodžio lukštų.

Šiandien jau ieškomi kaltinin
kai ir visaip apie juos kalbama. 
Vieni kalba apie Smetonų, kiti 
apie Paleckį, treti apie kitus, 
bet nors visi turi šiek tiek tie
sos, visgi Lietuvos klausimas 
ne nuo vieno ar kito asmens 
priklausė, bet nuo bendros pa
saulinės padėties. Daugiau gali
ma kaltinti tokius Hitlerius, 
Stalinus, Chamberlainus, negu 
Smetonų, Krėvę-Mickevičių, Pa
leckį ar kitus, kurie visi bend- 

| tos pasaulinės tėkmės paimti 
buvo nunešti negalėdami atsi
laikyti prieš naujų, netikėtą 
srovę. Jei Hitleris nebūtų atsi
radęs Vokietijoje, Stalinas Ru
sijoje, butų kitoniškai ir su Lie
tuva atsitikę, gi šie asmens, vėl 
savo rėžtu priklausė nuo kilų 
ir visi nuo pasaulio netobuly
bės.

Praeitis, dargi artimiausia, 
visgi jau priklauso istorijai ir 
nors nesakau, kad nereikia apie 
tai kalbėti, visgi, reikia pripa
žinti, kad tikro sprendimo nie
kas dar šiandien negali padary
ti.

Šiuo momentu svarbu dau
giau dabartis ir netolima atei
tis. Svarbu pagaliau pažvelgti 
realybei į akis ir kaip ji nema
loni bebūtų, įvertinti ir nusista
tyti kelių, kuriuo teks eiti ir 
kas gi pagaliau mus visus lau
kia.

Ir kaip keista bebūtų, bet 
Lietuvos okupacija (kitoniškai 
šio “prisijungimo” visgi negali
ma pavadinti), sukėlė didel 
maišatį tarp užsienio lietuvių.

Iš karto, kuomet tik pasikei
tė valdžia, vieton Smetonos at
sisėdo Paleckis ir kiti, aš pats 
buvau šalininkas, kad nors ši 
valdžia nėra tautos noro, visgi 
pakenčiama ir priimtina mums 
užsieniečiams ir jei ji stovės ne
priklausomybės sargyboje, reik
tų jų dar gi paremti, susiburti 
visiems apie jų, kad bent mo 
raliai padėti jai atsilaikyti prieš 
rusų busimus spaudimus reika
laujant nusileisti, pildyti naujus 
reikalavimus, bet išėjo, kad ru
sai paskubėjo, dar mano laiš
kas buvo nepasiekęs, be abejo, 
redakcijų, ktiomet teko man pa
čiam keisti nuomonę.

Mano klaida nebuvo didelė, 
nes pagrindų ji turėjo, — juo 
buvo tai, kad rusai nenorės pa
sauliui parodyti, jog ji neša ko
munizmų į Europų. Bet pats 
reikalas paimti galutinai į sa
vo* rankas Pakaitės valstybių 
kariuomenę (apie tai jau ra
šiau) vertė jų, kad ir dirbtinu 
budu galutinai jų įjungti į sa
vo teritoriją, ir visgi nenorėda
ma gąsdinti per daug pasaulio, 
įscenizavo rinkinius, tautos 
“fiorą” ir pasiekė savo tikslo 
— galutinos Pabhlbės valstybių 
okupacijos. ,

šiandien Lietuva okupuota ir 
bent taikinai įjungta į Rusijos 
iinpeHją ir reikia į ateitį bei į 
dabartį žiūrint šio fakto nepa
miršti.

I patį Lietuvos prisijungimą 
reikia žiūrėti taip pat blaiviau, 
negu kai kas karščiuodamasis 
mėgina kalbėti arba užgirdami 
arba iM»igailėdamf keiksmų.

Niekdš negali - patikėti rusų

Hitleris Vo- 
Jisai bus 

jeigu jisai išgelbės 
Nes Hitlerio pra- 

reikš neišvengiamą
Vokietijoje. Taip

“Kuomet
į desperaciją, kuomet jų gy
vybei gręsia pavojus, jie ne
paiso kokio įrankio jie grie
biasi apgynimui savo agzis- 
tencijos. Panašiai šiandie 
yra ir su lietuviais. Mes tu
rim pageidauti, kad Hitleris 
pralaimėtų vakaruose, nes 
tuomet jis atsisuktų į rytus, 
prieš Sovietų Sąjungą, ir pa
statytų jų savo vietoj. Lietu
vai tada vėl butų progos 
tapti savistovia valstybe.”
Čia ir vėl neaiškumas. Jeigu 

Anglija gali sumušti Vokietijų, 
o pastaroji gali sumušti Rusi
ją, tėti kodėl Anglija negali pri
versti Rusiją išsikraustyti iš 
Lietuvos?

Kitas dalykas mums atrodo 
irgi abejotinas. Jeigu Hitleris 
pralaimės vakaruose ir bus iš
vytas iš visų tų žemių, kurias 
jisai iki šiol ttžkariUvo, tai ar
gi jam dar tūpės tttdmet, kad 
Sovietų Sąjunga butų “pastaty
ta savo vietoj”? y Pralaimėjęs 
ikarų su Anglija,
kieti jos nebevaldys.
laimingas, 
savo galvų, 
laimėjimas 
tėVoliucijų 
pat if Italijoje.

i Bet kuomet grius dvi stip- 
HaUsios diktatūros Lutopojė 

; (rr kariu su jomis visa eilė ma- 
žešhfųjų diktatūrų), tai suriku 
įsivriizduriti, kaip tuomet galės 
fš^iiaikyti Stalino diktatūra 
Rttsijojė. Stalinas surišo savū 
likimą sū Hitlerio likimu, kuo
met jisai pereitų metą rutpiu- 
čro 2^ d. pasirašė stt jūo “rte- 
piiolimo sutartį pardūėdatmas 
naciams Vakarą Europos demo
kratijas.

kas gali manyti; kad Euro
pa, misikračittši hitletizmo, fa
šizmo ir kitokio totalitarinio 
šlamšto, po to dar toleruos bol
ševizmą? Jo įietoletuos ir pa
tys Rusijos žmonės, kuomet jie 
išgirs; kad Stalino partneriai 
yra pasiųsti šunims Šėko piah- 
H.

Liėtiivos padėtis yra tragiš
ka; bet riė bū vilties. Lietuva, 
kaip ir kitos pavergtos tautos, 
atgaris laisvę, kuomet laimės 
pergalę demokratijos. Gal btil, 
kad ta pergalė ateis dar negrei
tai. Bet mes esahte įsitikinę, 
kad ji ateis- kadangi prieš Hit
lerį kovoja ne tiktai Anglija; ir 
it Visa britų imperija, ir jai pa
deda Amerika.

Skelbimai Naujienose 
duoda IlaUda dŠlfo, 
kad pa&os Naujienos 
yra naudingos.

komunistinės agitaci- 
niekad nepasakė ko-

1) dėl savo nesusipratimo;
2) iš keršto prieš buvusį Sme

tonos režimą, manydami, jog 
tokiu budu pasikeis šis rėžimas 
galutinai;

3) dėl 
jos, kuri 
kia tikra
Rusijoje, bet visą laiką tik šau
kė, kad čia negera;

4) iš baimės pakliūti po vo
kiečiais, nes rusai, koki jie be
buvo, visuomet kaip jau labiau 
pažįstami, turėjo daugiau sim
patijų, negu vokiečiai;

5) iš baimės būti v persekioja
mais, jei nebalsuos už rusus; ir

6) ieškodami išeities iš kri- 
zio.

Iš anksto pasakau, jog gal su
klysiu, bet kadangi man teko 
išbūti pustrečių metų Lietuvo
je po pirmo pasaulio lietuvių

pasakyti tiesos šiuo klausiniu.
Kad geriau butų suprantami 

šie šeši punktai, teks arčiau pa
žinti Smetoninę Lietuvą pasku
tiniais trimis metais, prieš šį 
pasaulinį karų.

n.
Kokia buvo Lietuvos padėtis 

Smetonos paskutinių penkių 
metų viešpatavimo laikotarpy
je, aiškiausiai parodo ne tik 
baisus režimas, bet ir nežiūrint 
to režimo buvimo pasitaikę su
kilimai, kad ir suvalkiečių ūki
ninkų.

Niekam ncpaslaptis, jog revo
liucijos ir sukilimai, ypač toki 
stichiniai, koki buvo Suvalkijo
je, neįvyko dėl grynai politinio 
žmonių susipratimo, bet dėl e- 
koriominės padėties, kuri vėliau 
davė pagrindo ir politinieins 
reikalavimams, nes kiekvienas 
suprato, kad negali įvykti giles
nių ekonominių reformų, nepa
keitus pačio režimo, nes snie- 
tonininkai jau daug kartų vertė

visos nuėjo vėjais.
Tuo noriu pasakyti dar vie

nų dalykų, jog politinis lietuvių 
susipratimas buvo ne pakanka
mai aukštas ir tik jau nepa
kenčiama padėtis verte juos ne 
tik sukilti, bet sukilimui neį
stengus nuversti režimų, vos ne
prašyti pagalbos užsienyje, kad 
ir pas pačius vokiečius. Kalbu 
apie plačiųsias mases).

Valstybinio supratimo pas 
mus truko, truko ne dėl to, kad 
jo nebuvo ar mes buvome ne
pribrendę, bet todėl, kad Lietu-

vo nepriklausomybę ir nieko 
nedalė, kad suirutėmis duotų 
progų užsienio valstybėms jų 
pulti ir pasinaudoti vidaus su
irutėmis Lietuvos okupacijai.

Sakysite, jog aš pats sau prie
štarauju, nes visai čia pat sa
kau, jog dargi vokiečių norėjo 
prašyti Smetonos nuvertimui ir 
apsisukęs tvirtinu, jog nedarė 
sukilimų, nes bijojo prarasti 
rte priklausomybę.

Nieko panašaus. Tai ne prieš
taravimas, nes kuomet jau įvy
ko sukilimas Suvalkijoje, buvo 
kraštutinumas ir tos užsienio 
pagalbos prašymas buvo despe
ratiškas noras žūt būt gelbėtis 
ir laimėti, kaip lygiai po nepa
sisekusio Tauragės ir Alytaus 
sukilimo pas lenkus.

Bet bendrai, kiek aš žinau, 
lenką ir vėliau Vokiečių okupa
cijos baimė buvo tokia dideė, 
jog visi, kas valstybfniai tik 
galvojo, bijojo sukrėsti kraštą, 
kad tuo neprarastume nepri
klausomybę.

(Bus daugiau)

Remkite tuo?, kurie 
garsinasi * 

“NAUJIENOSE
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
I Lietuvos piliečius Liudas Gira kalbėjo rusiškai. — Ko

munistai nemoką nario mokesčio. — Telšiuose mirė 
komunistas Leonas Vengalis. — Komunistų agitato
rių kursai. — Mirė prof. Čepinskis. — Alytuje jau
čiamas butų trukumas. — Nusavinama privatinių as-> 
menų archyvinė medžiaga. — Natiji pašto ženklai. — 
Arbūzai iš Ukrainos. — Naujas plentas. — Pirmieji 
sovehozai”. — Skandalingi dalykai sovietiškuose u- 
kiuose. — 600 pabėgėlių.

—Zarasuose buvusiam prieš- džiojo universitetą Kaune Lie- 
rinkiniam mitinge Paleckio tuvių kalbus egzaminai panai- 
kandidattirai pareklamuoti kai- kinti. Juos turi laikyti tik tie, 
bėjo išverstskuris švietimo vi
ceministras Liudas Gira. Įdomu 
pastebėti, kad Gira į Lietuvos 
piliečius kalbėjo rusiškai.

—Lietuvos komunistų parti
jos laikraštis “Tiesa” nusiskun
džia, kad iš komunistų partijos 
narių daug kur nebereikalauja- 
ma nario mokesčio. Hsą į nario

—Telšių žydų ligoninėje mi
ręs plačiai žinomas Telšių apy
linkėje komunistas Vengalis 
Leonas, sulaukęs 37 metų am
žiaus. Keistu sutapimu tą pačią

šiuose miręs raudonosios armi
jos karininkas.

—Kauno žydų draugijos “()- 
zes” rūmuose atidaryti Lietu
vos komunistų partijos partinių 
agitatorių kursai, kuriuose da
lyvauja apie 50 partijos nariu.

— Rtigpiučio 22 d., po ilgos ir 
sunkios ligos savo bute mirė 
vienas iš universiteto kūrėjų, 
buvęs matematikos-gamtos fa
kulteto fizinės chemijos kated
ros profesorius, ilgametis rek
torius, universiteto garbės pro
fesorius Vincas Čepinskis. Ve
lionis palaidotas universiteto lė
šomis.

— Stojantiems į Vytauto Di-

kurie visai lietuvių kalbus ne
simokė.

—Ryšium su sovietų kariuo
menes apsigyvenimu Alytuje, 
ten jaučiamas labai didelis bu
tų trukumas. Pačiam miesto 
centre ir kai kuriose gatvėse vi
siškai negalima rasti nė ma
žiausio kambario. Nuo rugsėjo 
1 d. suvažiuos į Alytų apie 1,000 
mokinių. Mokiniai nebeturės 
kur gyventi. Daugelis iš jų jau 
dabar ieško butų artimiausiuo
se kaimuose. Butų komisija ra
gina skubiai baigti pradėtųjų 
namų statybą, bet namų savi
ninkai to daryti visai nė nema
nų.

—Pramones ministerija įspė
ja, kad jai siunčiami raštai tu
ri būti apmokėti žyminiu mo
kesčiu.

—Raudonoji ministrų taryba 
priėmė įstatymą, kuriuo tvarko
ma archyvų organizacija. Ar
chyvai paskelbti valstybės nuo
savybe. Ne tik įstaigų, bet ir 
privatinių asmenų archyvine 
medžiaga nusavinama.

—Pradėtas tiesti Lušės-Židi-

—Maskvos Įsakymu, Lietuvos

KAINUOJA

mažiau ■ y L
PORA r2*
NUDAŽYTI J
KORTENUS SU

Gypsy
E^RU CURTAIN DYE.

* i* '

10c j
3už25c 1

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

mėti istorinį liaudies seimo nu
tarimą įsijungti į didžiosios so
vietų sąjungos tautų šeimą”, 
pespausdino po 2, 5, 15, 25, 30 
ir 50 centų apyvartoje esančius 
pašto ženklus, kuriuose atspaus
dintas įrašas: “LTSR 1910.V1I. 
21.” Po 25 ir 30 et. pašto ženk
lų šis tekstas perspausdintas 
raudona spalva, o visų kitų paš
to ženklų — tamsiai mėlyna 
spalva. Visi šie pašto ženklai 
pradėti pardavinėti rugpitičio 
22 d.

CENTRAL HEALTH SERVICE
Mes sėkmingai gydome chroniškas ligas, pilvo, kepenų, inkstų, ir 
tt. Lytišką silpnumą ir Veneriškas ligas, varicose gyslas, varicose votis 
ir hemotroidu^ 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: BRUnsvvick 2718 ir IIUMboldt 6158.
Valandos: Nuo II v. ryto iki 8 vai. vak. Sekmadieniais tik pagal sutartį 

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

RAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS

PLEITUS DABAR!

Mes gaminame 
gavę Įspaudą ir 
laisniuotų Dantistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

Den turės 
užsakymą

t i k 
nuo

aukščiau
Mes esarhe’ puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per su virš 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLĖS
TO su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

NAUJIENŲ-ACME Photo
FOREST HILLS, N. Y. — Don McNeill (viduryje) 

laimėjo teniso čempionatą.

—Spauda praneša, kad į nau
ją organizuojamą “Liaudies ko
vų muziejų” žmonės pradėję 
siųsti eksponatus.

—Kaune laukiama atsiun- 
čiaht 1^000 tonų ukrainiškų ar-

—Sovietų Rusijos aviacijos 
šventė buvo paminėta ir Jona
voje. Minėjimą surengė komu
nistinis jaunimas, suruošdamas 
gegužinę. Gegužinėje mitingą 
atidarė Usačevas, po to kalbėjo 
“politinis vadovas” Kalininas ir 
raudonarmietis Medvcdzevas. 
Šią “linksmą” žinią spaudai 
praneša Povilas Jefrenovas.

—Tarp Šiaulių ir Kauno pra
dėtas tiesti naujas plentas, ku
ris eina ruožu: Kėdainiai-Kra- 
kės-Grinkiškis-Radviliškis-Šiau- 
liai. Iki Radviliškio plentas eis 
10—12 km atstu nuo geležin
kelio. Ties Radviliškiu plentas 
pereis geležinkelio liniją ir ne
toli Kairių įsijungs į šiaulių-Pa- 
ne vėžio plentą. Naujuoju plen
tu tarp Šiaulių ir Kėdainių bus 
apie 120 km. šiaulių-Kėdainių

nes prieš skai
tliui susigulėtidos paklojimą 

plento pylimai.
—Dabar jau 

rai skelbiama, kad kuriami pir
mieji “sovehozai”, t. y. valsty
biniai ūkiai. Raseinių apskrity
je valstybiniams ūkiams kurti 
yra palikti šie dvarai: Kelmės, 
Pavertenio, Dirvoniukų, Akme
nės, Nautvorių, Adušiškių, Ka
mpiškių, Padubysio, Kalančių. 
Zuikiakalnio, Graužikų, Šlapgi-

šiai butų statomi kaimais arba 
bent grupėmis. Tokiu badu, esą, 
norima prilyginti kaimo gyve
nimo sąlygas prie miesto, žmo
nėse ne be pagrindo paplito bai
mė, kad tokiu budU norima pa
rengti dirvą busimai ūkių “kol- 
chozijai”.

—“Darbo Lietuva” nusiskun
džia, kad pas atskirus stambes
nius ūkininkus pasitaiką, jog 
bernai ir mergos pasitraukia iš 
darbo tuo •-mėlti, kai laukuose 
svarbiausi darbai.

—Sovietiškoj Lietuvoj SSSR 
žemės ūkio “sukolchozinta” ar
ba “susovehozinta” gamyba ke
liama į padanges, kaipo pati na
šiausioji pasaulyje.

Bet štai pati “Tiesa”, Lietu
vos komunistų partijos Orga
nas, savo 60-tam numeryje dc-

da ištraukų iš Maskvos “Prav- 
dos’f, kuri katba tiesiog apie 
skandalingus dalykus sovietiš
kuose ūkiuose. Tuose ukitiOse 

I žmonės tiktai mitinguoją^ pa- 
, saką neblogų kalbų, priimą re
zoliucijų, o paskum viskas ei
ną po senovei. Pav., Altajaus 
krašte, Tahnensko rajone esan
ti tokia Zaič'evo madinių trakto
rių stotis. Tcii trafetcTininkai 
pradedą latifkų darbus 8—9 vai. 
rytią, ba-fgią 6—§ vai. vakaro. 
Žmones po ištisas dienas laido
ka n ją. Taip esą ir gretimose 
stotyse, fitribyševo apygardos 
Šigono rajone traktorių sky
riaus brigadiro' padėjėjas Lin- 
čevas liepos 29 d. nestojo į dar
bą. Rugpitičio 1 d. savavališkai 
pasišalino iš darbo traktorinin
kas Puzyrevas, tris dienas lai
dodavęs. Dvi dienas laidodavo 
stoties sąskaitininkas Elikovas. 
Kombainiai (grudų valymo ma
šinos) ištisas- dienas nedirba, 
daug traktorių netvarkoje.

Įdomu pastebėti, kad ta pati 
“Tiesa” dvi dienas prieš tai

(58-tam numery) džiaugiasi, 
kad Lietuvoje greit pradėsian
čios veikti traktorių stotys.*. 
Kaiti jos “Dirba” Sovietų Rusi
joje, sužirtame iš tos pačios 
“Tiesos”!

—Tenka patirti, kad į Ryt
prūsius ligšiol yra subėgę dau
giau kaip 600 lietuvių, kurie, 
gelbėdamiesi nuo raudonojo te
roro, bėga iš bolševikų okupuo
tosios Lietuvos. Pabėgėliams iš 
Lietuvos vokiečiai yra įrengę 
dvi stovyklas. Bet tie, kurie tu
ri šiek tiek pinigų, iš stovyklų 
lengvai išleidžiami. Nemaža 
žmonių Vokietijoje jau yra ga
vę darbo.

Bet yra ir tokių žmonių, ku
riems bus sunku darbo gauti. 
Berlyne vėl pradėjo veikti Lie
tuvos piliečių draugija, kuri pa
siryžusi rūpintis skurdan pate
kusiais pabėgėliais. Draugijos 
pirmininku išrinktas S. Kuz
minskas, pasiuntinybės Berlyne 
prekybos patarėjas. Pabėgėlių 
padėtis pablogės, kai pradės ar
tintis žiema.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MĖTAU CO.

8216 S. Kalstei Št VICtofy 4965
Stogui, tinai, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St 

TeL Boulevard 0014

COAL

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.25

ŠAUKITE

EGG
NUT
LUMP
MINE RUN .
STOKER Sereenings

PIRKIT DABAR! — ;
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

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

$5,500,000.00
5400,000.00

AMERICA'S FINEST REBUILT

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame &/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20

$

r’ fe

• Taipgi 
Dodge, 
Plymouth, 
Chevrolet, 
etc.

• Jūsų karas 
ne.nrivalo 
būti 
išmokėtas.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE 
Tėl. VTRginia 1141

fFORDš
MOTORS

• Įtalpinimas $10.
• Atvilkimas dykai, 

dutch platc dykai su šiuo skelb.
Atdara nedėliomis.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Naujo Motoro Gvarancija

' ~andzz___ ____ __
LOAN ASSOClATIONoFChicago

JUSTlN MACKTEiVlCiFi P r-s
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

MASTER^
OFIO SO. MICH1GAN

• I (Middlc of thr Block)
CALUMET 8464 OPF.N ’TIL 9 P. M.

• FOTOGRAFAS

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STRIBUTOHS

Parduodam geriamų <r 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

j visas miesu iaiis.

5031 W. Roosevdt Rd.
CICERO, ILL.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Garliavos valsčiaus Dr. P. Kar
velio Noreikiškės dvaras taip 
pat paverstas “sovehozu”. Prie 
jo' prijungti bu v. žemės Banko 
valdytojo Radušio ir rangovo 
Polovinsko 25 ha ūkiai.

—Bažnytinės katalikų ir liu
teronų žemės Garliavos valsčiu
je buvo per 32 ha. šioms baž
nyčioms palikta žemės po 3 ha. 

ė —Garliavos valsčiuje Julija- 
navos dvaras, apie 80 ha ploto, 
priklausęs buv. finansų minis
trui V. Petruliui, ligi atskiro pa- 

. rėdymo neskirstomas.
—Nepriklausomos Lietuvos 

laikais kaimai labai intensingai 
buvo skirstomi viensėdžiais, nes 
tokiu bildu ūkininkai galėjo ra
cionaliau šeimininkauti. Dabar, 
užėjus bolševikams, naujai 
skirstomi dvarai ir stambieji ti
kini jtfii nebėdalrnami vienkie
miais. Priešingai, vedama pro- 

•paganda, kad ūkininkų trobe-

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’n
RAŠTINE

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATlON yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už. kuriuos mokame 3^2% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $5000 00 per Federal Savings 
and Loan Iilsurance Gorp., Washi’ngton, D, C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

MnMMMMMnMMI

JACK SWIFT
IT LOOKS DARK — 
AND FORBIDDING.

O PA5SAGEVVAY 
TO THE 

HEART OF THE 
SEA-RlSEN 

PY RAMI D1 
LIES OPEN,

- AND FIRE5 
JACK’S ZEAL 

COR 
EKPLORATION

Lawndale Deniai Laboratories 
HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251

N

M

arcus
RYTINE RAIUO 

VALANDA

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
ittttziką it kitus {domius 

pranešimas*

NOW 0E CAREFUL.
THE ROCKS ARE

SLI M Y.

■tįlfc ■■ I I ■ 

ūackI _
FAR AHEAO— 
TW0 (SREAT | 
GREEN EVES

STAY CL 
TO ME
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EROM SUCCESS TO SACRIFICE
take on their

musician to another: 
a mistake in beginning 
lento pianissimo; the 

not listen. You should

cast a sheen 
wilderness—

When sunset sets upon a scene
And rosy rays are laid to ręst, 

And quiet waters
Above a lonely
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F. H. Sadauskas A. S. Vaivada Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

one another: “Can you believe it! 
Even up to grandpa’s time, people 
believed in capitalism and demo
cracy!”

A mad world, my masters—' a 
mad world!

By IIOVVARD VINCENT O’BRIEN 
in “All Things Considered”

One of my peculiar habits, one 
for which I have neither excuse 
nor explanation, is that of reading 
books backward. If the lašt para- 
graph in a book engages my atten- 
tion, I may turn to page one and 
proceed to discover how the author 
reached the conclusion he did.

Because of this absurd habit, I 
am now beginning to read “The 
Dynamics of War and Revolution,” 
by Lawrence Dennis. This is a 
thiek book, with a rather austere 
title: and I doubt if I should ever 
have embarked upon it had the 
concluding passage not caught my 
eye. Here it is:

“The first requisite of the new 
revolution in America will be a 
shift in emphasis from success to 
sacrifice — for America. America 
as a big opportunity to write a 
personai success story is over. 
America as a unified great nation 
is about to be born — in war, 
travail, disillusionment and grim 
determination. Let the elite catch ;an”grab"th’e most.’The Soviet sei- 
now. in advance of events, the vi- zure of Lithuania> Latvia and Es. 
sion of a new America, the keysto- tonįa, and their annexation after 
ne of which will be the people not • palf,ably fraudulent 

nnronn .

of this organiza- 
body of the con- 
upon the result 
Inasmuch as the

When timber folk
role

’Mid setting rays and dropping 
sun,

saunter down their wooded 
groves

drink their drops e’re day is 
done— i

And

To

moral

A Barbaric 
Outrage

Aggression is truly a
disease, an infection that is threat- 
ening to engulf the world. It is no 
accident that aggression and tota- 
litarian government go hand in 
hand. The fine-drawn distinetions 
between a Communist, a Nazi, or 
a Fascist dictatorship disappear 
when it becomes a matter of grab- 
bing the territories of other count- 
ries that have the misfortune to be 
smaller than the aggressive statės. 
Never before in history have free 
nations, and nations that have a 
right to be free, been gobbled up 
so cynically and brutally. And now 
it seems to become a contest be- 

i tween Hitler and Stalin as to who 
can grab the most. The Soviet sei- 
zure of Lithuania, Latvia and Es-

fact that it 
outstanding 

who wish to 
no financial

the person.
about
about
rights

One will hear less' 
the rights of man and more 
the duties of men and the 
of the American peo.ple.”

Success to Sacrifice.

soon, yet, to tell

well

if this book 
perplexities 
if it has, it 

worth its

dangerous statė.
on

elections, in 
which the populace were ordered 
to vote for pro-Soviet candidates 
or take the consequences, outdoes 
even Hitler in sheer hypocrisy. It 
is another revelation of the callou- 
sly brutal policies of Stalin and 
his Red hegemony. Būt these statės 
did not vvillingly surrender: and 
although their peoples may not be 
able to ex.press their opinions, their 
representatives abroad, who are not 
under Stalin’s thumb, can and have

indefinitely Įdone so.
Typical is the attitude of the

al-

Too
has any answers to the 
that befog us all; būt 
will be a book 
weight in gold.

We are in a 
People can’t go
muddled about everything. As mat- 
ters stand, every morning we rise Lithuanian Minister to the United 
to ecounter new problems; and ;re- States, Povilas Zadeikis, who has 
tire at nightfall with one or more announced that be will refuse to 
new uncertainties added to our 
ready overstuffed bag thereof.

Take, as an
destroyers that we 
British in return for right to spend 
our money on their islands. You 
can be of two opinions about that 
deal—and you’ll be lucky if you 
don’t have both opinions at the 
šame time.

You can consider it a stroke of 
good fortune for us: or you 
consider it a long step along 
path that leads to Hitlerism.

When all the world is on the verge 
Of

And
In

quiet slumber and repose, 
quiet fields are laid to ręst 
gowns with gentie, ruffled 

folds.

Said one 
“You make 
your piece 
.public will
astonish them with a sudden crash 
at the start. After that they v/ill 
follow you and you can do what- 
ever -you likę. As this is N. G.’s 
tenth season of musical activity 
we hope that the sudden crash is 
unnecessary; yet to slip into the 
“Naujienos” English section lento 
piąnissimo sounds likę falše mo- 
desty, so, an all around compro- 
mise suggested that this column 
start “Allegro ma non tro.ppo.”

I to thinking- 
I right?

get
Am
there a madness in it all?

Can man ordain his ways of life,
And bring together

In one fold
Such things as Nature in her strife

Is wont to darken and withhold?

Being faithful readers of this pag-e 
N. G. members are acquainted with 
the various columns. “Intermezzo” 
in joining wishes to greet all its 
l\?llow contributors—to be. May it 
not stand in the šame position as 
that of

The question “Is it necessary for 
one to belong to the L. U. C. Auxi- 
liary in order to be eligible for 
the L. U. C. Auxiliary Scholar- 
ship?” is at present the most im- 
portant .problem 
tion — since the 
stitution depends 
of the argument,
L. U. C. offers scholarships to fur
ther the university education of 
American-Lithuanian students who 
most deserve such help, the L. U. 
C. Auxiliary, which is a junior 
branch of the L. U. C., also plans 
to offer a scholarship. The Auxi- 
liary award would differ from the 
L. U. C. grant in the 
would be awarded to 
high school graduates 
enter college būt have
means to do so. Since the afore- 
mentioned question plays such an 
im,portant part not only in the 
establishment of a constitution, būt 
also may be the decission of the 
advancement of some deserving 
of some deserving person’s educa
tion, all highschool and first year 
college students are urged to par- 
ticipate in future meetings, espe- 
cially the next, which is to be 
held on September 18, (Wednes- 
day) at 7:30 P. M., in the Fellow- 
ship House, 831 W. 33rd Place.

Business and sočiai functions of 
the year are presently being chart- 
ed, therefore those of you who 
haven’t as yet attended one of our 
meetings are invited to do so, anc 
may be assured of having gooc 
times interpresed with business. 
Incidentally, the L. U. C. Auxilia- 
ry already boasts of two successfu 
beach parties in spite of the fact 
that it is štili a comparatively new 
organization. So, with 
of seeing many new 
the next meeting, this 
nesday, we’ll conclude

the prospect 
members at 

coming Wed- 
this column.

—L. B. J.

Leather-bound knowledge—
Where is your shimmering gleam;

Your illuminating
Your sure-fire

guise; 
scheme?

steam

States recognizes this atti- 
shown in the statement of 

Secretary of States Sumner 
condemning the Soviet ag-

Judge Zuris Golf Day
— September 18th

You noisy bąli of
Shaking a tea kettle lid 

And vanishing unseen!
You crying demagogue, 

Where is your spleen ?

The teakettle rusts away 
And nothing

And so with
else is seen— 
knowledge too!

Mountain, and
And hill,

I know that you
Let mountains

Crumble to dust,
1’11 link my soul ;with thee!

.prairie, and river,
♦ 

shall be.
of knowledge

Let rivers of wisddm
Carry us all,

And mountains of wisdom let 
elimb, |

Būt soon-er or later
It all shall fall, -

And the rivers of Nature
Shall carry on! <

—Frank P. Sarkauskas.

Plan Visits To 
Water Tower, 
“Horse Fair”

us

vain soprano who suc- 
gaining Saint-Saen’s 

hear her sing. As she 
the piano she remarked: 

am so frightened 
vvhole body is trembling!”— 
ne, too,

a
ceeded in
consent to
stepped to
“Master, 1

snapped Saint-Saens.

Seymour Sullivan 
London,

my 
“Mi-

Having lived thru another of 1 
those seemingly uneventful weeks 
when even if something of interest 
does occur our contributors neglect 
to inform us, we can think of 
nothing better to do than reminis- 
ce. Let us go back five years once 
again, to September, 1935. That 
September was unusually' eventful. 
Let our thoughts drift back, recal- 
ling forgotten friends, happy and 
unhappy moments who and which 
belong to the hazy past.

HITLER: The Diet eleetions were 
approaching in Klaipėda and Lith* 
uanians of the world were protest- 
ing that Hitler was overstepping 
the bounds with high-pressured 
propaganda in the territory...

ATHLETES: The athletes and 
non-athletes of the Lithuanian- 
Arperican delegation who partici- 
pated in an unusually large excur- 
sion of Americans to Kaunas were 
returning to the States... The latest

was
England, of an 
Italian

in 
fath-er and Italian mother.
seems a far cry from our

Free Mechanical 
Courses at 
Englewood

Arthur 
born 
Irish 
This
Lithuanian groups; yet his music 
has won over our organization just 
as his twenty-two operas have been 
hanging out the “standing room 
only” sign for a period 
nine years/ To begin our 
program for this season, 
and Sullivan’s “ 
ce” will be presented at Sokol 
Hali November 24th of this year. Machine Drawing 
With Miss Aldona Grigonis (win- 
ner of this year’s Tribūne Southt- 
west Side Singer Contest) as our 
feminine lead and Jack Savage as 
her partner in romance, the 
dience is ašsured of d pleasant 
formance.

of sixty 
musical 
Gilbert

turn over his legation to Soviet 
|Russia. The šame sentiment, back- 

example, those 50 ing up this attitude- was taken 
traded to the by Jonas Budrys, Lithuanian Con- 

sul-General in New York. That the 
United 
tude is 
Actirlg 
Welles,

tgression and the announcemnt that 
th United States will continue to 5 
recognize the present Ministers of 
the Baltic republies as envoys of 
governments under duress.

We remain convinced that de- 
spite the temporary eelipsement of 
free nations ,they cannot forever 
remain enslaved. The wild ambi- 
tions of the aggressors will reach 
their climax

, , . ; . ’ibound to. That is the lesson of his-air and navai bases we got m

Two Opinions.

can 
the

On the one hand, those destroy- 
ers may help the British to defeat 
Hitler and thus spare us from the 
necessity of undertaking that job.' 
The 
exchange for the/ships will greatly 
strenghten our defenses. And the 
significance of the j 
indication that this country is wil- 
ling to assist Britain in transferring 
munitions and supplies 
shores to hers, will do 
stiffen the morale of all 
are apposed to Hitler.

On the other hand, Mr. Roosevelt 
took this momentous step without 
Consulting Congress. It was just the 
sort of step that Hitler or Mussoli- 
ni might have taken; and with as 
little discussion.

To this, it may be said that had 
he brought the matter up before 
Congress, the members of that au- 
gust body would have started a de- 
bate that would štili .be going on 
when Hitler invaded Britain. Hap- 
pily for us, there was a man of 
action in the White House, a man 
who moved first and talked about 
it aftervvard. Būt isn’t that a per- 
fect description of a dietator?

If democracy is so talkative that 
it can’t get things done, what is the 
sense of fighting for democracy ? 
On the other hand, if a democracy 
doesn’t allow its executives to act 
when emergencies demand action, 
how can democracies possibly sur- 
vive in a totaliatarian world?

I don’t know the answers to 
these questions; and that is why 
I’m turning back to the first chap- 
ter of Mr. Lawrence Dennis’ book,. 
which starts off with some stimu- 
lating phrases. Consider, for exam- 
ple, this one: “Democracy, or capi
talism on its economic side, was a 
great revolution and is fast beco- 
ming only a great legend.”

A little shudder runs through me 
at these words. I can hear my 
grandehildren say laughlngly to

in time—they are

from our 
much to 

those who

tory. Then will come the day of 
reckoning, the reassertion of the 
right of every people to be free. 
The right of every people to have I 
its own government, and to be safe1 

• from attack by more powerful 
statės. The combined moral con- 
demnation of mankind will prove 
an inereasing burden on the bačka 
of the aggressors and 
come 
break 
gory.

The 
growing. The 
būt the latest 
povverful fact 
will some day 
•2ven to the blindest: that with 
every conquest the dietators in- 
crease the number of their ene- 
mies, both within and without their 
borders. All the arts of repression 
at home and aggression abroad will 
not suffice to overcome the weight 
of numbers. The attitude of Messrs. 
Zadeikis and Budrys is an indieant 
—a prophecy of things to come. 
The days of world empires are past, 
for a world empire can only be 
established on the basis of one ci- 
vilized nation imposing not only its 
will, būt its culture, on barbarians, 
as witness the case of the Roman 
Empire. Today we have barbarians 
trying to impose their so-called 
culture on nations infinitely more 
civilized. It will not work. We 
repeat, a day of reckoning will 
come. ' •

(American Business Survey),

there 
a time when a straw 
it, as in the Biblical

list of

will 
will 
alle-

“absorbed” statės is 
Baltic nations are 

on that list. Būt this 
stands out and it 

become a.pparent

Judge John T. Zuris of the Mu- 
i nicipal Court will be the honored 
guest at a Lithuanian Golf Day, 

■ Wednesday, September 18th, at the 
Westgate Country Club.

The day’s program will include, 
all day golf, cards, exhibition mateh 

, by four outstanding golf pros, golf 
leeture by Tom Walsh, President 
of the Professional Golfers Asso- 
ciation, dinner and entertainment 
that will include Frank Jacoba 
nationally known for his comedy 
and double for Wallace Berry, and 

j Frank Shepard, widely known for 
•, magic feats. Beautiful prizes will be 

distributed during the entertain
ment program.

Special guests invited include 
Mayor Edward J. Kelly, Harry B. 
Hershey, Democratic Nominee for 
Governor, James Slattery, U. S. 
Senator, Country Clerk, M. J. 
Flynn, Frank Zintak, 12th. Ward 
Committeeman, George T. Donog- 
hue, General Supertintendent of 
the Chicago Park District, and can
didates on the democratic ticket 
for the November 5th eleetion.

Justin Mackiewich, President 
Standard Federal Savings and Loan 
Association, . is general chairman 
and . Al. G. Kumskis, Southside Dis
trict Representative for the Chica
go Park District, is chairman of 
the arrangements committee. 
Others on the committee include 
Joseph Kaminskas, Wm. Popeli, 
Konstant Savickas, Norbert Tuma- 
vick, Anthony Vish, Jack Jatis, and 
Anthony Gudaitis.

Great Respect.

Customer—Have you anything for 
gray hair?

Conscientious Druggist—Nothing 
būt the greatest respect, sir.

Fate Deserved.

Cuthbert had beeri listening for 
half an hour to a leeture from 
his father on the evils of late nights 
and late rising in the morning.

“You will never amount to any- 
thing,” said his father, “unless you 
turn over a new leaf. Remember, 
it’s the early bird that catches the 
worm!”

“Ha, ha!” laughed Cuthbert. “How 
about the worm? What did he get 
for turning out so early?”

**My son,” replied the father, 
i“that worm hadn’t been to bed 
all night; he was on his way 
home!”

FREE CHICAGO TOURS 
FOR THIS WEEK

Tuesday, September 17. “Chica
go’s Water ’System”. Tour the lar- 
gest municipally owned 
station. Meet at 8 p. m., 
Western.

Wednesday, September
Horse Fair”. See Chicago’s horse

pumping
4925 So.

18. “The

September 19. “Chica- 
Health”. Inspect labo- 

headquarters of the
Department. Meet at

auction and see horse traders in 
action. Meet at 9:30 a. m., 4160 So. 
Halsted St.

Wednesday, September 18. “Na
vai Reserve Armory”. The role of 
the Navai Rserve in National De- 
fense. Hear about the S. S. Wilmet- 
te. Meet at 8 p. m., Navai Reserve 
Armory, Randolph St. at Lake Mi- 
chigan.

Thursday, 
go Board of 
ratories and 
city Health
2:30 p. m., 54 W. Hubbard St.

Friday, September 20. “A Mo- 
dern Dairy.” See the testing, irra- 
diation, pasteurization and bott- 
ling of milk. Meet at 2 p. m. 320 
West 70th Place at Princeton Avė.

Friday, September 20. “Little 
Pilsen”. Chicago’s Bohemian Com- 
munity. Visit Howell House, a So- 
kol organization and St. Procopius’ 
Church. /Meet at 8 p. m., 1831 So. 
Racine Avenue.

Saturday, September 21. “Chica
go’s Municipal Airport.” See planes 
and hangars of an air transport 
line. Meet at 10 a. m. Reservations 
Necessary). CalI Monroe 9674, week 
days, except Saturday, between 9 
and 3:30 p.- m.

For further Information call 
Monroe 9674 any week day, except 
Saturday, between 9 and 3:30 p. m.

JUST BE IN THE WAY.

my dear, 
into the 

you with 
and then

Director—In this scene, 
the young man rushes 
room, grabs you, binds 
rope from head to foot
smothers you with hugs and kisses.

A^tress—Is the young man tall, 
dark and handsome?

Director—Yes, 
Actress—Then

any rope.

why?
Jie won’t

T.l'J .

need

homecommers were Krause, Lukas, 
šedvilas, Lauraitis and Žukas . . . 
Žukas, return was the most glo- 
rious, for he had defeated the 
Lithuanian tennis Champion, Jaku
tis . . . Emma žemaitis, the swim- 
mer, was štili in Lithuania, enjoy- 
ing a tour of the country . . . The 
K. Augusts were back, as was At- 
ty. Borden . . . Mrs. Byanskas had 
decided to extend her vacation in 
Lithuania and was touring the 
country with Barbara Darlys-Dran- 
gelis as a guide . . .

As part of the National Defense 
program, the Federal Government, 
through the cooperation of the 
Board of Eudcation, is offering free 
the following courses at the Engle-
wood Evening School, located at 

16201 Stewart Avenue;
Pirates of Penzan- Auto Mechanics

i

M

Radio

au-
.per-

Johnny Vaice our hustling 
rus president, has announced 
annual fall outdoor frolic. The so
čiai activities committee composed 
of Millie Kubilis and Violet Grigg 
have arranged a sweater .picnic 
with prizes for the best and the 
worst. To further entice your pre- 
sence, an old fashioned potato bake 
and a wienie roast are included in 
the day’s program, plūs the usual 
songs and dancing. This all comes 
to pass Sunday, September 22 at 
Miknis Grove (one block west of 
O’Henry Park) on Archer Road.

cho-
our

Electric Shop 
Maciūne Shop 
Sheet Metai 

VVood Working.
These courses are planned for 

those now employed in these fields 
and aim 
and skili

Classes 
Tuesday, 
Friday.

’ evening,

to improve the technique 
of these workers.
meet nightly on Monday, 
Wednesday, Thursday and 
The first session, each 
runs from 5:30 P. M. to 

7:30 P. M.; the second session from 
7:45 P. M. to 9:45 P. M. There will 
be special Saturday classes from 
8:00 A. M. to 4:30 P. M. for those 
unable to attend the evening ses- 
sions. The first session was held 
Monday, September 9th.

All those interested should enroll 
at once as classes will not be over- 
crowded and late comers may be 
disappointed.

The usual fees and deposits are 
not required for these. special 
sės.

VAITKUS: Fel)x Vaitkus and 
the Lituanica II, after a long, long 
wait for favorable flying weather, 
took off for Kaunas būt were for- 
ced down after Crossing the Atlan
tic in Mayo County, Ireland . . . 
The Crossing was made in 10 hours 
45 minutes . . . The flight was 
completed after repairs were made.

LUC: The LUC Review, a new 
“English page”, edited by Anthony 
Stelmok, made its debut in the 
“Naujienos” ... Al Rulis, who this 
month had been divorced from his 
appendix at the Illinois Central 
hospital by the pow deceased Dr. 
Davidonis, was eleeted president... 
Other officers were Helen Blauzdis, 
Ann Skrickus, Stanley Drigot and 
John Balanda . . . The organization 
boasted 
bers . .

LYS: 
ciety,
siasm of its age 
sored the first 
Congress, held 
Auditorium . . .
the guest speaker, 
kauskas the chairman of the one 
day conference which .pašsed a re- 
solution to the effect that the Lith
uanian language should be taught 
in the Chicago public high schools 
. . . Vytautas Beliajus was eleeted 
the organization’s president . . . 
In a few weeks 
start eondueting 
guage classes in 
lowship House . .

KNICKKNACKS: Birutė, 
Wanda Misevičius as president and 
John Byanskas as director, was 

present “čigonai” 
at the Lithuanian 
November 17 . . . 
Symphony Orches-

about twenty regular mem- 
. (Now it claims seventy)... 
The Lithuanian Youth So- 

bubbling

cour-

Army is Seeking 
600 Medics for 
Part-time Work

with the enthu- 
of one year, spon- 
Lithuanian Youth 
at the Lithuanian 
K. Jurgelionis was

Anthony Rut-

the offing. As the 
is somevvhat of an 

to us, we hope to 
gala year. Borrowing 
Kathleen Norris we

N. G.’s present reporter hears 
tidings of Friml’s “Firefly” in 
translation for an early Spring 
performance; another Gilbert and 
Sullivan, “The Yeoman of the 
Guard”, nearing completion; an 
“M Day” Dance sometime in Octo- 
ber, and a Gala New Years trea- 
sure hunt in 
tenth season 
anniversary 
make this a 
a line from
realize as she says, “There is no 
such thing as luck in a career. 
Nobody is against you. Nobody can 
stop you būt yourselves.” Led by 
a young and erithusiastic group of 
chorus officers, backed by an ex- 
perienced and approving advisory 
board, the chorus attendance has 
inereased one hundred per cent in 
comparison with the past season. 
We have decided that “no one can 
hurt us būt ourselves” and have 
adopted a policy of enthusiastic co- 
operation . . . So with a feeling of 
molto sostenuto we take our leave 
till next Monday.

Pied Piper.

Reaching High “C”.

up from the piano 
he said, 1 
singing?” 
replied

The United States Civil Service 
Commission appeals for 600 civilian 
medical officers to serve in various 
grades for temporary or part-time 
Service. The expansion of the Army 
has created the need, it was ex- 
.plained in an official announce- 
ment. Part-time medical officers, 
the announcement said, would be 
able to continue their regular prac- 
tice. Appointments, it said, will be 
made from physicians in the vici- 
nity of the place vvhere they will 
serve.

The duties of part-time medical 
officers require them to report for 
siek call at a fixed hour each day 
and to be subject to emergency 
call.

“This work is of the 
importance to the success 
national defense program,” 
nouncement declared.

the LYS was to 
Lithuanian 
Bridgeport’s

lan-
Fel-

with

Urgent.

greatest 
of

the
the 
an-

The furious diner bellowed 
the waiter: “What’s the matter 
with you, man? I began with fish

to

hesitating-! an<^ now Y°u ve brought me soup.

Miss Jonės,

sing I wish 
to that top

The road foreman knocked at 
the door, much perturbed as Miss 
Jonės jumped 
“Excuse me,” 
“was that you

“Why, yes,” 
curiously.

“Well, next time you 
you wouldn’t hang on 
note so long. The men have knock
ed off three times already, think
ing it was the noon whistle.”

Burned at the Stake?

Sūrely 
first?”

“Yes, 
waiter, 
ourselves, 
wait any longer.

you

sir, 
in a

know that soup čomes

quite, sir,” said the 
whisper, “būt between 

sir, the fish couldn’t

‘ SEEING DOUBLE.

Second 
man, I’m 

Boxer“Hey, waiter, this steak is burn-.
ed black.” I °PP°site

“Yes, sir, a mark of respect; our have £ot 
head waiter died yesterday.” i when he

(to boxer)—Well, 
afraid you’re licked now. 
(gazing dizzily aeross to

corner)—Yes, I should 
him in the first round, 
was alone.

old

preparing to 
(The Gypsies) 
Auditorium on 
The Lithuanian
tra, directed by Charles Stephens, 
wąs beginning its seventh season 
with rehearsals at Gage Park . . . 
John Brenza, president of the Met
ropolitan State Bank, was regarded 
as the ace of the Olympia Fields 
polo team . . . Bunni Sovetski, then 
spelled “bunni”, was eondueting 
the Pirmyn Sharps and Flats and 
the LYS Courier columns in the 
“Naujienos”. . .Frank Matulonis, an 
amateur bird imitator from Balti- 
more, Md., was appearing with 
Fred Allen’s troupe at the State- 
Lake theater . . . Stasys Rimkus, 
one of the winners in the Chica- 
goland Music Festival contests held 
the previous month was engaged 
for a 15 minutes program by 
WLS . . . Dr. Vincent Zopel, a 
graduate dentist of the Loyola U. 
the previous June, began his prac- 
tice by opening an office in Mar- 
quette Park above the Gregg phar- 
macy, where he remains today . . . 
Young Doc Eisi n was a resident 
physician at the Lewis Memorial 
hospital . . .AUorney K. Gugis, J. 
Hertmanavičius and Dr. A. Zimon- 
tas were acknowledged to be the 
Lithuanian chess champions in
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KORESPONDENCIJA SPALIU 8-15 REGISTRUOS VYRUS PRIVA
LOMAI KARO TARNYBAI Iš Politikos Lauko CLASSIFIE.D ADS.

“Reformos” SLA.
I

Centre.
Pereitų savaitę SLA. Pild. 

Taryba buvo suvažiavusi New 
Yorke ir penkias dienas posė
džiavo, svarstydama įvairius 
organizacijos reikalus. Suva
žiavimas praėjo sklandžiau, 
negu buvo tikėtasi, nes dauge
lis manė, kad Pild. Tarybai 
reikės smarkiai susibarti su 
‘‘Tėvynės” redaktorium, kuris 
pašalino savo padėjėją Pr. 
Bajorą ir, vietoje jo, pasiėmė 
kitą. Bet Jurgelionis šį kartą 
pasirodė daug sukalbamesnis. 
Jisai patyrė, kad prieš jo “dik- 
tatoriavimą” stoja jau ir tie 
žmonės, kurie pirmiaus jį rė
mė.

Pild. Taryba nutarė, kad or
gano redaktorius turi apsidir
bti be pagelbininko. Bet už tai 
ji atėmė iš jo visus kitus dar
bus, kurie neįeina į tiesiogines 
redaktoriaus pareigas. Naują 
vajų ves ne Jurgelionis, bet 
Pild. Taryba, specialiai įgalio
jusi šitam darbui sekretorių 
Viniką ir vice-prezidentą Ma- 
žukną. Pr. Bajoras toliaus 
dirbs raštinėje.

Iš Philadelphijos buvo gau
tas kokio tai “vigilantes” ko
miteto laiškai, reikalaujantis, 
kad Pild. Taryba “nelaužytų” 
konstitucijos. Tai tie patys 
strakalai, kurie bandė skanda- 
linti pereitame seime, Chica- 
goje. Jiems bus duotas tinka
mas atsakymas.

Taryba rūpinasi padaryti 
kiek galint daugiau ekonomi
jos, nes Lėšų Fondą ištuštino 
du praėjusieji ‘‘pažangos va
jai.”

—Girdėjęs.
L j•> ■ - ' 'n

7.-’ . -2 — ''f -H.,. ....

Jėzuitai Minės 
400 Metų Sukaktį

Loyola universitetas ,ir ke
lios kitos jėzuitų įstaigos Chi- 
cagoj rugsėjo 27 d., minės jė
zuitų 400 metų sukaktuves- 

Bengia dideles iškilnios.

L U ■ L11\ IO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 n n Gėlės Mylintiems i I K h A Vestuvėms, Ban- 1 ttkietams, Laidotu- 
**■■■*■ • vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS “ams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Garsinkites “N-nose”

5 Metų Mirties Sukaktuvės

Nuliūdę lieka:
VYRAS, SESERYS IR GIMINĖS.

ELZBIETA PETRAITIENfi 
(po tėvais BENDYKAITĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 16 d. 
rugsėjo mėn., 1935 m. 2:15 v. popiet, 
buvo palaidotą rugsėjo 19 d. Concor- 
dia kapinėse, sulaukusi 46 metų am
žiaus, gimus Juodpetrių kaime, Tau
ragės parap. ir apskrity.

Paliko dičįuT/une jnuliudime vyrą 
Joną, seseris Anna Kerstein Chica- 
goje ir Mary Petchulat, Waukegan, 
Iii. ir gimines.

Ilsėkis brangi Elzbieta 
Nebuvo tau dienelės šviesesnės, 
Smaugė nedateklis, kankino skaudžiai 
Sunkus darbai sunaikino sveikatą, 
O mirtis beširdė išplėšė gyvastį.

Ilsėkis brangioji užklota smiltimis 
Ilsėkis aukšto kalnelio kape, 
Ilsėkis, nes taurę kartybių išgėrei 
Ilsėkis ramiai, 
Nes akis užvėrei.

Aš tavęs neužmiršiu 
Kapą lankysiu, 
Gėlėmis dabysiu 
Ilsėkis ramiai...

Lapkričio Mėnesį Pašauks 25,000 
Iš Illinois Valstijos

Ragina Visus Lietuvius Balsuoti Už Prezi
dentą Rooseveltą

Kongresas šeštadienį galuti
nai priėmė privalomo karei
viavimo (konskripcijos) įsta
tymą ir jo vykinimui gyveni- 
man tereikia prezidento para
šo. Rooseveltas pasirašys įsta- 
tyipą turbūt šiandien. Jis taip
gi nustatys dieną suregistravi- 
mui karo tarnybai visų vyrų, 
21 iki 35 metų amžiaus klasė
se.

Registracija įvyks, kaip sa
ko žinios iš Washingtono, ka
da nors tarp spalių 8 ir 15 d. 
d., o pirmi rekrutai bus pa
šaukti kariuomenėn apie lap
kričio mėnesio vidurį. Dėl in
formacijų apie tai kaip vyrai 
bus registruojami ir kaip šau
kiami tarnybon žiūrėkite tre
čiadienio, rugsėjo 11 d., “Nau
jienas.”

Tarnaus Metus.
Rekrutai bus šaukiami vie

nų metų terminui. Jie bus in
tensyviai lavinami visose karo 
srityse, per pirmus keturis 
mėnesius įaus $21 algos, per 
kitus aštuonis — po $30. —Jie 
taipgi gaus visą užlaikymą ir 
priežiūrą, taipgi garantiją, kad 
gaus atgal darbus, kai termi
ną kariuomenėj užbaigs ir iš
eis į rezervus.

Nuo tarnybos kariuomenėj 
bus paliuosvoti, bent kuriam 
laikui, vyrai su šeimyninėmis 
atsakomybėmis, kunigai, kle- 
ri'kai, vyrai svarbiose pramo
nėse (kurios gamina karo rei- 
kmenas), parinkti valdžios na
riai, ateiviai, paliegėliai ir vy
rai, kuriems religiniai įsitiki
nimai neleidžia kariuomenėj 
tarnauti.

šis konskripcijos įstatymas 
taipgi įgalioja valdžią perimti 
tokias pramones, kurios atsi
sakys prie krašto ginklavimo 
prisidėti, pavyzdžiui, nenorės 
priimti kariškus kontraktus 
arba jų vykinimą trukdys- 
Bausmės taipgi numatomos 
darbdaviams, kurie atsisakys 
priimti buvusius savo darbi
ninkus, kai jie grįš iš karo 
tarnybos.

Pirmam terminui kariuome
nei karo departamentas pa
šauks apie 25,000 vyrų iš Illi
nois valstijos. Tai bus lapkri
čio mėnesį. Sausio mėnesį 
pašaukta kita grupė, kiek vė
liau trečia, ir t. t., kol galiai! 
per visą Ameriką nesusidarys 
900,000 rekrutų.

Visi Privalo Registruotis.
Karo amžiaus vyrai, kurie 

neužsiregistruos, bus aštriai 
baudžiami. Visi privalo regis
truotis: piliečiai, ateiviai, pa
liegėliai ir tie, kurie nemano, 
kad jiems teks kariuomenėj 
tarnauti. Nuo registracijos nė
ra paliuosuojamas nei vienas 

vyras, kuris yra virš 21 arba 
mažiau 35 metų amžiaus. *

Illinois valstijoj registruoja
mo amžiaus vyrų yra 775,000.

Chesterfield Skelbi
muose Dalyvauja 
Daug žvaigždžių
Lakūnės ir Sportininkai Įdo

mioj Rudens Kampanijoj •
Daugelis paskilbusių asmenų 

dalyvauja Chesterfield cigareįų 
rudens skelbimų kampanijoj, 
kurią Ligget ir Meyers Toba
cco kompanija pradeda š a sa
vaite.

Kampanijos tikslas — pasa
kyti Amerikai, kad Chesterfield 
yra “rūkytojo cigaretas, nes 
jis duoda lengvesnį, vėsesnį, 
geresnį skonį viename paten
kinančiame užsirukyVne.”

Iš sporto srities dalyvauja 
Sid Luękman, All-American 
futbolės herojus.

Trys gražios lakūnės iš nau
jai sutvertos Amerikos Moterų 
Lakūnių organizacijos ir sma
gus apgarsinimas pasiremda
mas World Series sviedinio 
čampijonato lošimais užbaigs 
seriją.

Magazinai, iškabos prie vieš* 
kelių ir garsieji Chesterfield 
radio programai su Glen Miller’- 
io Moonlight Serenade per CBS 
radio tinklą ir Fred Waring’o 
Pleasure Time per NBC tinklą 
rem'a apgarsinimų kampaniją 
laikraščiuose. (Sp.)

Bailifas J. Juozaitis 
Grįžo Iš Ligonines

Buvo Pasidavęs Operacijai
Politikas ir visuomenės vei

kėjas Jonas L. Juozaitis, kuris 
gyvena adresu 6822 S. Rock- 
well St., vakar grįžo iš Billings 
Memorial Hospital, kur jis iš
buvo visą pereitą savaitę, Pa
reiškė, kad jaučiasi pilnai pa
sveikęs^ Jis buvo susirgęs strė
nų liga ir pereitą ketvirtadienį 
buvo padaryta sėkminga opera
cija.

Darbuosis Už Rooseveltą
Dabar jis ir vėl ves kampa

niją demokratų partijai, kad 
Pres. Rooseveltas butų ir vei 
išrinktas.

Jis pareiškė, “Nei vienas lie
tuvis lai nepasilieka nepasidar
bavęs musų šios šalies prezi
dentui. Dabar gyvenam istoriš
kas dienas, kurias pasaulio is
torija visuomet minės.”

Suėmė Tris Už 
Marihuaną

Willow Springs apskričio 
policijos nuovada distrįkto mi
škuose suėmė tris chicagiečius 
už marihuanos — narkotikų, 
pardavinėjimą. Juos atidavė 
federalei valdžiai.

Suimtieji yra: Samuel Ar- 
zati ir Joseph Arriguin, nuo 
3314 Walden avenue, ir Amb- 
rosia Moscfueda, 2921 South 
Wells street.

Apiplėšė Kepyklą 
Town of Lake

■ ■■rt-- ■ ■ ■ n

T0WN OF LAKE. — Ed- 
ward Kwasniewski’o kepykloj, 
adresu 1935 West 47th street, 
pasirodė du plėšikai. Viduj bu
vo dvi moteriškės. Savininko 
žmona ir jos draugė. Be dide
lių ceremonijų piktadariai jas 
supančiojo keliais miltų maišais, 
susirado registeryj ir kitur apie 
$180 ir su pinigais pabėgo, abi 
moteriškes palikę supančiotas 
ir visas miltuotas.

Kas Nuveikta 11 Wardo Lietuvių Demokratų 
Organizacijos?

Rugsėjo 12 įvyko 11-to War- 
do Lietuvių Demokratų Orga
nizacijos mėnesinis susirinki
mas. Pirm. V. M. Stulpinas ati
darė susirinkimą ir pakvietė 
raštininką P. Naujoką perskai
tyti protokolą iš praeito susi
rinkimo. Protokolas buvo pri
imtas vienbalsiai, kaip skaity
tas.

Po to sekė raportai įvairių 
komisijų. Pirmiausiai išdavė 
raportą iš Lietuvių Demokratų 
Lygos veikimo p. B. J. Jakai
tis. Jis patėmijo, kad svarbiau
sias praeito Lygos susirinkimo 
nutarimas buvo pasiuntimas 
padėkos laiško prezidentui 
Rooseveltui už nepripažinimą 
rusų komunistų Lietuvos oku
pacijos, ir už įšaldymą Lietu
vos turto, esančio Amerikoje. 
Lygos įvykęs piknikas rūgs. 
8 d.eną, sako, pavyko puikiai.

Dėl sustabdymo pergreito va
žiavimo Lituanica Avenue, ko
misijos pirmininkas p. Antanas 
Gudaitis išdavė raportą, iš ko 
paaiškėjo, kad peticija - yra jau 
prirengta ir priduota wardo 
aldermanui,. p. Ilugh B. Conne* 
lly. Jis pažadėjo sekančiam 
Chicagos miesto tarybos susi* 
rinkime priduoti balsavimui. 
Greitas važiavimas Litiianici 
Avenue tikrai bus sustabdytas, 
sakė p. Gudaitis, nes atderma- 
nas yra rimtai užinteresuotas, 
kad tas butų padaryta. Su jo 
raportu pilnai sutiko kiti du 
komisijos’ nariai, pp. Viktoras 
Balanda ir Bruno J. Jakaitis.

Be to, p. A.' Gudaitis praneš- 
šė, kad 33fd gatvės išgriuvę 
šalygatviai ir iela į rytus nuo 
Lituanica Avė. buvo pataisyti 
rūpesčiu musų ąldermaiio Hugh 
B. Connelly, ^be jokio kašto 
namų savininkams.

Apie vakarinę pilietybės 
mokyklą

Komisijos narys p. A. Gudai
tis pranešė, kad vakarinė piie- 
tybės mokykla jau lapo įsteig
ta Šv. Jurgio parap. mokyklos 
kambariuose. Kambarį suteikė 
nemokamai J. M. pralotas M.
L. Krušas, o mokinti pilietybes 
klausimus komisija aprinko V.
M. Stulpiną. Iš pirmo vakaro 
susirinko 55 mokinių. Jei atsi
ras, daugiau klausytojų, tai pa
sižadėjo ir kiti komisijos na
riai pagelbėti pamokinti.

Visas susirinkimas pareiškė 
didelį dėkingumą J. M. pralo
tu! M. L. Krušni už kambarį, 
dienraščiui “Naujienoms” už 
talpinimą musų organizacijos 
atsišaukimų reikale musų viso 
veikimo, ypač prisirengiant 
atidaryti tas * vakarines pamo
kas norintiems patapti pilie
čiais.

Pądėka Rooseveltui
Apsvarsčius senus ir nebaig

tus reikalus, p. B. J. Jakaitis 
davė įnešimą, kad ILto Wardo 
Lietuvių Dei.nokrątų Organiza
cija pasiųstų ■ padėkos laišką 
prezidentui F. D. Rooseveltui 
už nepripažinimą Lietuvos už
grobimo,, kurį padarė apgaulin
gų būdų rųsų komunistai, ir ųž 
užšaldymą Lietuvos turto Ame
rikoje. Tą įnešimą parėmė p. 
Antanas Gudaitis, ir be jokių 
diskusijų buvo vienbalsiai pri
imtas. Tokis laiškas, bus pasiųs
tas kuogreičiausiąi.

Prie to dar karštas, prakalbas 
pasakė pp.. B. J. Jakaitis, An
tanas Gudaitis, Jonas Dimša, 
Victoras Balanda ir keletas ki
tų, apie tai Jkodėl mes visi, tu
rime balsuoti už prezidentą 
Roosevęltą. Visiems atsilankiu
siems buvo išdalinti Roosevelto 
ženklai, ir pirm. V. Stulpinai 

ragino visus būti tikrais demo
kratijos apaštalais. Visur ir su 
visais savo draugais kalbėti 
apie Rooseveltą ir jo nuveiktus 
milžiniškus gerus darbus dar
bininkams, mažiems biznie
riams ir ūkininkams.

Ar šiaip kalbėsi, ar taip, ta
čiau ir didžiausias užkietėjęs 
republikonas turi pripažinti, 
kad tik ačiū prezidento Roose- 
velto pastangoms'Amerikos gy
venimas buvo atgaivintas, pa
sitikėjimas savimi sustiprintas 
po baisios republikonų partijos 
prezidento Hooverio depresi
jos. Juk jei ne Rooseveltas, tai 
butų ištikusi Jungtines Valsty
bes Amerikos baisi ir kruvina 
revoliucija, prie kurios republi
konų partijos vadai visą kraštą 
tempė.

Tikras darbininkų draugas
Todėl 11-to Wardo Lietuvių 

Demokratų Organizacija yra 
pasiryžusi smarkiai dirbti, kad 
visi lietuviai, gyveną Bridge- 
porto kolonijoje, balsuotų už 
prezidentą Rooseveltą. Čia mes 
lietuviai piliečiai turime prisi
minti prezidento Roosevelto 
žodžius, pasakytus savo kalbo
je per radio rugsėjo 12 dieną. 
Tarp kitko jis pareiškė: “Jus 
galite atsiminti tą kokybę prie
šininkų priešrinkiminėje kom
panijoje keturi metai atgal, ka
da kai kurie darbdaviai, politi
kieriai ir laikraštininkai, kurie 
ir dabar yra veiklus rinkimų 
kampanijoj, darė pastangas su
vedžioti ir įbauginti darbinin
kus; buvo nuėję taip toli, kad 
dėjo neteisingus rinkimų pra
nešimus į mokesčių vokus 
(konvertus) tikėdamiesi su
triuškinti naują socialės ap. an
gos aklą (New Sočiai Security 
Act) ir priversti jo atšaukimą 
išrenkant priešus to Įstatymo.

“Tos rųšics opozicija pasikar
toja taip tankiai iš tų, kurie re
guliariai per tris metus ir aš-, 
tuonis mėnesius trukdo darbi-' 
ninku gerbūvį, o tada per ketu
ris menesius garsiai šaukia, 
kad jie yra darbininkų tikri 
draugai — tai tie, kurie sakosi 
mylį darbininką lapkričio (No- 
vember) mėnesį, bet užmiršta 
jį sausio (January) mėnesį.”

Čia prezidentas Rooseveltas 
nepaprastai gražiai pasakė, kad 
visi didieji kapitalistai giria 
darbo žmogų prieš rinkimus ir 
sako, kad rūpinasi jo gerbūviu, 
tačiau kaip lik rinkimai praei
na ir sausio mėnesį užima val
džios vielas jų sėbrai, taip grei
tai jie užmiršta darbininką 
žmogų.

Todėl mes, lietuviai, nebaiki
me tokie lengvatikiai, nesiduo- 
kime suvedžiojami republikonų 
kapitalistų politikierių. Laiky
kimės visi su darbo žmonių 
draugu ir užtarėju prezidentu 
Booseveltu ir už jį balsuokime.

Reporleris.
•---------------------- - - p'

Lenktynės Nepasise
kė —■ Kūdikis Mirė

18 mėnesių kūdikis John 
Koeller, 4838 Winnemac ave
nue, gavo, konvulsijas. Paste
bėjusi kūdikio padėtį motina 
tuojau jį pagriebė į glėbį ir 
išbėgo pas daktarą. Jo neradu
si ofise ji policijai pasiskundė 
ir tie įsisodinę ją į skvadkarį 
galvatrūkčiais išdūmė ligoni
nėn. Bet tos “lenktynės” buvo 
veltui. Pasiekus ligoninę kūdi
kis buvo negyvas.

Remkite tuos, kurk 
garsinasi 

“NAUJIENOSE".
♦

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

JAUNA MERGAITĖ abelnam na
mų darbui ir rūpintis 2 kūdikiais.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KRIA U Č I U S, 
prie taisymo senų drabužių ir pro-

Geri namai, gera alga. Būti ar eiti.
3251 So. Lowe Avė., 2 aukštas prie
šaky.

symo. 4540 So. Califomia. Tel. 
LAFayette 1212. M. Bludgen.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, kuri myli kūdikius. Nuosa
vas kambarys. Nereikia virti, $6 iki 
$7. BRIargate 7406.

Leidžia Chicagoj 
Rodyti Filmą 
“PastorHall”
Cenzoriai Atšaukė Draudimą

Po triukšmo ir protestų, ko
kių jie retai tesusilaukia, Chi
cagos filmų cenzoriai atšaukė 
savo draudimą Chicagoje ro
dyti filmą, “Pastor Hali”. Ge
riau pasakius, ne patys cen
zoriai, bet jų viršininkas poli
cijos komisionierius Allman’as 
jiems įsakė draudimą atšaukti. 
Jisai paskyrė specialį asmenį 
su filmu susipažinti, ir tasai 
raportavo, kad jame nieko 
pavojingo nei “piliečių ramy
bei” nei “dorovei” nėra.

Filmas vaizduoja -kovą tarp 
nacių valdžios sistemos, ir ti
kybinių įstaigų Vokietijoj, ku
rių laisvę naciai bandė pa
veržti. Akcija sukasi apie pa
tyrimus dar dabar koncentra
cijos sl.otyj sėdinčio pasto
riaus Martin Niemocller, kai 
jis nacių žingsniams pasiprie
šino. Filme Niemocller vadi
namas Pastorius Hali.
Kam Tarnauja — Chicagai ar 

Hitleriui?
Chicagos cenzoriams filmą 

uždraudus rodyti miesto ribo
se įvairios organizacijos su
kėlė tokį triukšmą, kad riet 
pats meras Kelly buvo priver
stas į reikalą įsikišti ir išbarti 
cenzorius už “peruolų savo 
pareigų ėjimą.”

Tai jau kelintas atsilikimas, 
kad jie draudžia ebieagiečiams 
rodyti filmus, kuriuose nepa
lankioj švi'Osoj yra atvaizduo
jama nacių Vokietija. Bet fil
mų, prielankių naciams, cen
zoriai dar nei karto neuž
draudė. Todėl Chicagoj ir pra
dėta klausti, kam cenzoriai 
tarnauja — ebieagiečiams, ku
rie naciams didžiumoj prie
šingi, ar Hitleriui?

Nepasitenkinimas cenzoriais 
yra toks didelis, kad miesto 
taryboj pereitos savaitės pa
baigoj buvo paduotas įnešimas 
juos prašalinti iš vielų ir fil
mų cenzūros reikalą visai at
imti iš policijos departamento

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Atlyan, 21, su Anne 

Panusko, 24
John Shimkus, .27, su Lillian

Zelenka, 28
Charles Norbut, 23, su Ruth

Cesal, 24
Stanley Skusevich, 25, su

Lorraine Grand, 16
John Grazinskas, 27, su Ma- 

rie Valulis, 30
Adolf Klimas, 23, su Eleanor

Lenkart, 23
Bruno Kasper, 24, su Bernlce

Dačkus, 21
Thecdore Shapas, 24, su Al

freda Lupinski, 21
Concho Moreno, 21, su Doro-

thy Savfch, 18

Reikalauja
Perskiry

Stella Zelent nuo Harold Ze- 
lent

REIKIA VYRŲ DIRBTI Douglas 
Bath House maudynėj. Pageidau
jami nevedę. 3516 Roosevelt Rd.

BUSINESS CHANCES
Progas_____

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

3515 Archer Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restoranas, dirbtuvių apylinkėj. 
Prieinamai, šaukite Oakland 9135.

REAL ESTATE FOK SALE
Namai-Žemė Pardavimui

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

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.

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

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.

ATIDUOSIU PIGIAI GRAŽŲ 5 
kambarių didelį Bungalow, geros 
statybos, arti mokyklos, bažnyčių. 
HUMboldt 1488.

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

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

FURN1TURE-FIXTURE FOK-SALE 
Rakandai Itaisai Pardavimui

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir^ Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patariiayimai

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.

COAL—VVOOD-^OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

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

vėliaus negausite.
Taipgi pristatau geriausios pu

šies anglis.

BILL’S MOTOR 
SERVICE

714 West 18th St.
Tel. MONROE 0495-

Po 6 vai. vakar) šaukite 
Tel. VIRGIN1A 0839.
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SUĖMĖ AUTOMOBILIO VAIRUOTOJĄ JAU
NI LIETUVI UŽ ŽMOGAUS 

SUVAŽINĖJIMĄ
— Automobilių Nelaimes Chicagoj —

• Prie 18-tos ir Halsted gat
vių, netoli “Naujienų” redakci
jos, buvo suimti du jaunuoliai 
— vienas jų lietuvis’ už žmo
gaus suvaž nėjimą ir bandymu 
pabėgti iš nelaimės vietos.

Suimtieji yra: 20 metų My- 
ron Jonės, 615 North Laramie 
street, automobilio vairuotojas, 
ir jo kolega, Antanas Šimėnas, 
21 metų amžiaus, nuo 6729 So. 
Artesian avenue.

Užmušė žmogų
Policija kaltina, kad Jonės 

suvažinėjo ir m’rtinai sužeidė 
24 metų negrą, George Brown, 
nuo 3006 Prairie avenue. Jonės 
nestojo, bet pasileido bėgti. Bet 
įvykį matė, sako policija, vie
nas John Ortegai, nuo 1511 So. 
Bishop street, ir jis pradėjo 
Jones’o automobilį vytis. Prie 
18-tos ir Halsted Jonės .susikū
lė su kitu automobil u ir ga- 
liau buvo priverstas sustoti.

Šimėnas aiškino policijai esąs 
nekaltas, nes įvykio nematė ir 
nežino net ar nelaimė įvyko, 
nes visu keliu miegojo.
Kitose automobilių nelaimėse 

žuvo sekami chicagiečiai:
• Dr. Ernest B. Pribram, 

garsus Chicagos bakteriologas, 
nuo 5140 Greenwood avenue. 
Jis žuvo kai jo automobilis ap
virto prie Lewistown, Montana 
valstijoj. Jo sūnūs Carl ir sū
naus žmona buvo sunkiai su
žeisti. Dr. Pribram buvo išvy
kęs atostogoms.

• Nukritęs nuo troko į ku
rį jis buvo įsikabinęs nemoka
mam “raidui”, žuvo 13 metų 
berniukas Jerry Datillo, 3311 
North Halsted street. Nejaimė 
įvyko prie Halsted ir Diversey 
gatvių. Datillo nukrito po tro
ko ratais.

• Prie Cincinnati, Ohio, au
tomobilio kolizijoj žuvo chica- 
gietis Francis D. Corr, 21, nuo 
1343 Hood avenue.

žuvo Unijos Valdininkas
• Prie Lincoln ir Catalpa 

avenue įvažiavęs Į šviesos stul
pą mirtinai susižeidė 47 metų 
chicagietis Carl Nordgren, nuo 
4101 North Mozart avenue.

• Dviems automobiliams su
sikūlus prie Doty avenue ir 
103-čios žuvo Charles White, 
35 metų amžiaus, Polishers, 
Buffers ir Platers unijos biz- 
n:o agentas. Gyveno adresu 
1535 Cornelia avenue.

Mirė Du Jaunuoliai
• Kaip jau “Naujienose” 

buvo pranešta, pereitą penkta
dienį prie Woodstock, III., į me
dį įvažiavo automobilis, kuria
me važiavo septyni jaunuoliai. 
Visi buvo gana sunkiai sužei
sti. Du jaunuolių jau mirė: 17 
metų Miss Lillian Klatt, iš Har- 
vard, III., ir 19 metų Jerry Sul- 
livan iš Crytal Lake, III.

• Laura Sprague, duktė gar
saus chicagiečio A. A. Sprague, 
buvo sunkiai sužeista kai ke
turi automobiliai susikūlė prie 
Simpson street ir Cicero avė., 
Niles Center priemiestyje. Keli 
kiti žmonės buvo lengvai sužei
sti. Įvykiu policija apkaltino ir 
suėmė Paul Hildebrandt, bar- 
tėnderį, tarnaujantį vienam Pa
latine, III., saliune.

Col. Sprague yra Chicagos 
eleveiterių linijų viršininkas.

Rado Pamestinuką 
Stotyj

Union stotyj, prie Canal ir 
Jackson, buvo atrastas vieno 
mėnesio pamestinukas. Buvo 
suvyniotas į baltą ir mėlyną 
antklodę ir padėtas ant suolo 
moterų laukiamąjam. Kūdikis 
atiduotas j šv. Vincento lopše- 
Ji.

Jau Užsiregistravo 
45,2(M) Chicagos 
Ateiviai
Paskutinė Registracijos Diena 

Gruodžio 26
Iki šeštadienio vakaro, per 

pirmas 15 ateivių registracijos 
dienų, Chicagoj' užsiregistravo 
45,2C() ateivių. Registracija yra 
vykinama Chicagos pašto sky
riuose, kurie tam tikslui yra 
atdari ilgesnes valandas negu 
paprastai.

Paskutinė registracijos diena 
yra gruodžio 2’3 d., tokiu budu 
dar yra virš trys mėnesiai lai
ko taj atlikti.

Laukti su registracija neap
simoka, išskyrus tiems ate- 
viams, kurie per tuos tris mė
nesius tikisi palikti pilnais J. V. 
piliečiais.

Chicagoj ateiv’ų skaičius sie
kia apie 180,000.

Daug Lietuvių 
Nukentėjo Nuo 
Gaisrų
Namai Užsidegė Nuo šiukšlių,

Skudurų
Vakar ir pereitos savaitės 

pabaigoj keli lietuvių namai ne
mažai nukentėjo nuo ugnies. 
Jie užsidegė vieni nuo ielose 
deginamų šiukšlių, kiti nuo ga- 
solinu sumirkusių skudurų, ne
atsargiai numestų cigaretų, ir 
t.p.

Degė sekami namai:
638 Dickens street, kuris pri

klauso lietuviui B. Kugiui;
5539 South Ashland, namas; 

priklausantis Petrui Sarnai;
4157 Archer avenue, garažas, 

kurio savininkas yra J. Langis, 
ir

2231 West Lake street, ga
ražas, savininkas M. Simons.

Vagys Aplankė 
Brighton Parko 
Lietuvių Bažnyčią
Pavogė Tris Auksines Taures

BRIGHTON PARK. — Neži
nomi vagys šeštadienį arba 
penktad’enio naktį aplankė Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos bažnyčią, prie 44-tos ir 
California. Jie pasivogė tris 
auksines taures, kurios yra nau
dojamos mišių rituale.

Kai parapijos klebonas, kun. 
Antanas Br’ška, pastebėjo, kad 
taurių nėra, tai vagilių nebuvo 
nei ženklo. Jis apskaičiuoja, 
kad taurių vertė siekia apie 
$225.00.

LSS Centralinės 
Kuopos Draugų 
Atydai

Susirinkimas Rūgs. 20
Draugai! Vasaros linksmybės 

jau pasibaigė, oras atvėso ir 
mums reikia prisiruošti prie žie
mos sezono kultūrinių ir poli
tiškų darbų.

Kad tik^liaus tai atlikus, rei
kia susitarti, reikia apkalbėti 
visi musų dienos reikalai. Tam, 
tikslui kuopos komitetas šau
kia susirinkimą rugsėjo 20 d.. 
“Naujienų” bute, 8-tą vai, vak.

Bukit visi, nes bus aptarta 
daugybė svarbių kuopos ir LSS. 
centro reikalų.

Kviečia, Kuopos Valdyba.

Baus Scalise’ą 
Kalėjimu Už Unijos 
Iždo Tuštinimą
Teismas Neiv Yorke Rado Jį 

Kaltu
Nuo 30 iki 60 metų kalėjijno 

bausmė gręsia George Scalise, 
buvusiam prezidentui Ameri
kos Darbo Federacijos “Build- 
ing Service Employecs” Unijų, 
kurios apima janitorius, ele
veiterių operatorius, namų 
valytojos, šlavėjus, ctc.

Scalise neseniai buvo pra
šalintas iš vietos, kai New 
Yorko prokuratūra jį patrau
kė atsakomybėn už eikvojimą 
pinigų iš unijų iždų. Pereitos 
savaitės pabaigoj bylos svars
tymas įvyko New Yorko Gene
ral Sessions teisme, prieš tei
sėją Jacob Gould Schurman 
Jr. Ten pasirodė, kad Scalice1
kolektavo pinigus iš unijų ne 
vien grąsinimais ir teroru, 
bet ėmėsi sau didžiulę neva 
“legalią” algą, taipgi kolckta-

vir-i
ėjoj degė

vosi didžiules sumas pinigų 
įvairioms “išlaidoms”, kurios 
kartais siekdavo po kelis tūk
stančius dolerių kas savaitę. 

«
Capone Gaujos Atstovas

Teisme taipgi pasirodė, kad| 
Scalise’ą prezidentu unijoms 
varu įbruko grupė Capone 
sindikato gengsterių, veikiau-1 
čių Chicagoj, kur randasi ir 
unijos centras. Su tais gengs- 
teriais Scalice savo grobiu da
linosi.

Bausme jam bus paskirta 
Ncw Yorke rugsėjo 27. Kaip 
buvo paminėta anksčiau, jis' 
gali gauti nuo 30 iki 60 metų 
kalėjimo.

Trauks Teisman Kitus.
Scalise’ą nubaudus galimas 

daiktas, kad bus traukianti at
sakomybėn ir kili Bųįlding| 
Service Employees unijos 
šininkai, kurie su Scalice 
ranka rankon ir patys dažnai 
prisidėdavo prie iždų aptušt*- 
nimo. Kelis tokius viršininkus 
savo paskutiniame pareiškime 
suminėjo ir Malt Taylor, nese
niai miręs eleveiterių operato
rių unijos prezidentas.

Vienas dalykas metasi į akis 
—būtent, kad nei Scalice nei 
kiti gengsteriai nebūtų galėję 
įsigauti į unijų viršūnes be pa
galbos kai kurių nešvarių po
litikierių Chicagoj ir New 
Yorke, kurie vėliau, nereikia 
abejoti, Scalice’o ir kilų gro
bk) padalinime irgi dalyva
vo.

Dingo Turtingas 
Bridgeporto 
Biznierius

Policija, privatiniai detekty
vai, giminės Chicagoj ir apy
linkėse ieško turtuolio Elwood 
J. Carr, kuris pereitą ketvirta
dieni išėjęs į banką su $900 
banko nepasiekė ir negrįžo at
gal savo raštnėn.

Jis yra viršininkas Carr- 
Moody Lumber Company lentų 
sandėlio, kuris randasi Bridge- 
porte, adresu 3039 So. Halsted 
street.

Tėvas Sunkiai Susi
žeidė Nukritęs 
3 Aukštus

Billings ligoninėj guli sun
kiai susižeidęs 30 metų chica
gietis Raymond Husenger, 3051 
W. 56th street. Palikę namie 
savo metų dukterį, jis ir žmo
na išėjo “šopinti”. Kai vėliau 
grįžo, atrado, kad mergaitė už
rakinėjo visus duris. Negalėda
mas kitaip vidun įsigauti, Hu
senger bandė per verandą įlip
ti į buto langą. Neišlaikęs lyg
svaros krito tris aukštus že
myn.

Vakar Ir Užvakar 
Chicagoje

• Ties 1018 North Clark st., 
dienos metu, du nežinomi už
puolikai atėmė $91 nuo Charles 
Herler, 3225 Cermak Road', gė
rimų firmos išvežiotojo.

• Ties Madison ir Wacker 
Drive į stovintį automobilį įsi
laužė vagiliai ir pasivogė 103 
maldaknyges. Jos priklausė vie
nos knygų leidyklos agentui, 
Frank Cunningham, 5250 Cry- 
stal street.

• šiandien iš St. Viator baž
nyčios, 4170 Addison street, 

!yra laidojama G metų mergaite 
Patricia Nowak, kurią pereitą
penktadienį nušovė 16 metų pus
seserė Dorothy Nowak, susi
ginčijusi su ja dėl 40c. Nowak’- 
ai gyvena ad. 3531 Milwaukee 
avenue. Koronerio džiurė Doro
thy išteisino, bet jaunuolių teis
mas ją tebelaiko kamantinėji
mui, ners leido jai laidotuvėse 
dalyvauti.

@ Apskričio polic ja sako, 
kad per paskutinę savaitę pa
darė 14 kratų apskričio alinė
se ir konfiskavo 19 pinigų lo
šimo mašinų.

• Ties 59-ta gatve vilnys iš 
Michigan ežero išmetė kūną 22 
metų chicagietėš Jean Fraine, 
kuri žuvo pereitą trečiadienį, 
kai apvirto burinis laivelis, ku
riame ji plaukė. Ji gyveno ad'. 
6717 Bennett avenue.

O LaSalle, III., mieste buvo 
suimtas 53 metų Oren R. Six. 
Jis yra kaltinamas pasisavini
mu $100,000 vertės bonų, ku
riuos pasiėmė neva parduoti 
nuo Mrs. Agnės Davis iš Joliet, 
bet jai pinigų niekad neprida- T). ve.

• Gaisras padarė apie $1,- 
500 Hinšdale Kfanufacturing 
Company dirbtuvėj*, kuri užsi-

dėl nežinomų priežasčių 
pereitos savaitės pabaigoj. Fir
ma gamina įvairios rųšies įran
kius. Ji randasi lačL 1728 WaL 
nut street.

O Ties 51-ma ir Drexel avė. 
du ginkluoti vagil ai privarė 
prie šaligatvio auto, kuriame 
važiavo kontraktorius George 
LeVett su žmona. Nuo abiejų 
atėmė apie $7,000 vertės bran
genybių, taipgi $80 pinigais. 
LeVetl’ai gyvena adresu 5496 
Hyde Park bulvaras.

O Prezidentas Rocseveltas 
pasirašė patvarkymą, kuriuo 
autorizuoja $465,000 paskolą 
Champaign apskričiui statyti 
pavyzdinius namufe Rantoul mie
ste, III. Prie Rantoul yra di
džiulė karo aviacijos stotis, Cha- 
nute Field, kur dabar yra la
vinami aviacijoj tūkstančiai re
krutų. Miestelyj pasidarė dide
lis butų trukumas, todėl vald
žia ir paskyrė stambią sumą 
pinigų padėčiai pataisyti.

/
Džiurė Išgelbėjo 
“Kidnaperį” Nuo 
Mirties Bausmės

Paskyrė Kalėjimo Bausmę
Jack Russell, garsus pikta- 

daris iš Oklahotnos, šiandien 
turbūt džiaugiasi, kad jo bylos 
federaliam teisme klausėsi mie- 
laširdinga džiurė, sus dedanti 
iš 7 moterų ir 5 vyrų. Jis bu
vo teisiamas už žmogaus pa
grobimą ir jo nužudymą.

Russell kartą, buvo teisiamas 
ir pasmerktas miriop, bet jo 
byla turėjo būti persvarstyta 
antru kartu, kai pasirodė, kad 
jis buvo netekėtai apkaltintas 
ir kitais “darbais”.

Šį kartą džiurė pareiškė, kad 
mirties bausmė jam neprivalo 
būti skinama ir nutarė jį. bau
sti kalėjimu. Teisėjas turbut 
paskirs jam kalėjimą iki gyvos 
galvos. Byla buvo svarstoma 
prieš teisėją Woodward, Chica
gos federaliam teisme.




