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BLOGAS ORAS ATEINA PAGELBON
Vokiečių kariuomenė bombarduojama

Anglai turi žinių, jog vokie- žę pasitikti užpuolikus, ūžian
čiai be sustojimo ruošiasi inva- giasi, nes vakar jau prasidėjo 
zijai. Iš visų Vokietijos, O’an- lietus ir jura pradėjo didinti 
dijos ir Francuzijos uostų vėl- savo bangas. Anglai norėtų, kad 
1 - a • A. Imvravrt a ' /In ll/Yl <1 11 AT1O 11 -ka įvairiausios rųšies laivus j 
Lamanšo kanalą. Ton Francuzi
jos d'alin vokiečiai turi sutrau
kę dide’es kariuomenės dalis.

Vokiečiai' nori nukreipti an
glų dėmesį į Londoną. Ten siun
čia naujausius orlaivius ir sun
kiausias bombas. Vakar spau
da paskelbė,' kad pats Goerin- 
gas išskrido degančio Londono 
pasižiūrėti. Bet anglų dėmesys 
ne Londone, o Francuzijos uos
tuose. Anglų orlaiviai dieną ir 
naktį bombarduoja Francuzijos 
pakraščius ir į vakarus plau
kiančias baržas.

oras jau daugiau nepagerėlų, 
bet kasdien darytųsi aršesnis. 
Siaučiant jurai, vokiečiai jokiu 
budu negalės sėkmingai užpulti 
Anglijos dabartiniais savo lai
veliais. Juros bangos ne tiktai 
kareivius nuo jų nušluos, bet 
pačias baržas paskandins. An
glų karo laivams bus daug ma
žiau darbo.

Tuo tarpu vokiečiai Londoną 
griauna. Karo siekinių jie vi
sai nesirenka. Anglų lakūnai, 
negalėdami įžiūrėti paskirtos 
vietos, dažnai bombas atgal par
sineša. Bet vokiečiai, skraidy
dami virš Londono lietingą die
ną, išmeta bombas kur jiems 
pasitaiko. Londono gyventojų 
tarpe sukelia didelį pasipiktini
mą ir reikalauja keršto.

Paskutinės iš Europos atėju
sios žinios sako, kad Hitleris

£

■f

Kongresmanas James Wadsworth (po kairei), kuris drauge su Burke paruošė 
konskripcijos bilių. ’

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Jie 
te. 
rai

— švedų parlamento rinkimus laimėjo socialdemokratai, 
gavo 19 atstovų daugiau negu turėjo paleistame parlamen- 
Socialdemokratai gavo 134 atstovus, konservatoriai 42, agra- 
28, liberalai 23, komunistai 3.
— Vatikanas paskelbė, kad vokiečiai nesilaiko pasirašytos

sutarties ir uždarinėja katalikiškas mokyklas.
— Vakar vakare Londonas buvo bombarduotas smarkiau

siomis vokiečių jėgomis. Vokiečiai keršyja už numuštus lėktu
vus.

— Minint 130-as Meksikos nepriklausomybės sukaktuves 
žuvo du Meksikos piliečiai. ,

— Anglų karo lėktuvai smarkiai bombardavo Berlyną. Nu
kentėjo Tempelhofo aerodromas.

— Palestinoj organizuojami žydų ir arabų batalijonai. Ba- 
talijonų karininkais bus anglai.

— Britų tankai turėjo pirmą susirėmimą su įsiveržusiomis 
italų dalimis. Kovos ėjo 40 mylių nuo rubežiaus, Egypto že
mėje.

— Argentinos vyriausybė nutarė nusavinti oro linijas. Da
bar jas valdo vokiečiai. Oro linijas perims dviejų metų laiko
tarpyje.

Anglo karių siekinys Gandhi nuomonės
Dauguma karo specialistų 

tvirtina, kad Hitleris negalįs il
gai laukti invazijai pradėti. Da
bar esą geriausias laikas. Jura 
yra palyginamai rami ir mėnu
lio šviesa yra visoj pilnumoj.
Jo kariuontenės nuotaika taip nutarė jau atidėti invazijos pla- 
pat yra pasiekusi persilaužia- nūs. Jis buvo priverstas tai pa- 
mą momentą. Jeigu invazija' daryti dėl didelių nuostolių, pa- 
nebus 
stytų 
kris.

Tuo tarpu angląi džiaugiasi' sibaįgė. Jo laivai .buvo* nuskan- 
ir su didesne drąsa yra pasiry-! dintf francuzų uostuose.

pradedama, tai sukur- darytų uostuose. Anglams pasi- 
kareivių nuotaika nu- sekė nuskandinti šimtus'baržų.

“*•—***-*- -■-* Napoleono invazija irgi taip pa-

viena seniausių katedrų Londo
ne ir turi kažkok’ų brangių 
meno paminklų. Anglams pavy
ko iškasti iš žemių numestas 
bombas ir tuo pašalinti pavo
jų nuo katedros. • Viena išimta 
bomba buvo susprogdinta ir pa
dare 100 pėdų pločio duobę. Ji 
butų visiškai nuvertusi kated-

VISI VYRAI PRI 
VALĖS REGIS

TRUOTIS

Mokesčiai karui Imituoja Neroną
Kimba prie švedų

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 16 d. — Oficiali vokiečių 
finansų ministerijos atskaita 
parodo, kad puse visų vokie
čių valstybės pajamų eina ka
rui. Naciai pakėlė muitus, už
dėjo naujus mokesčius, įvedė 
pagalvę ir visa tai ima karo 
reikalams. 1939 metais iš viso 
vokiečiai tiesioginiais ir netie
sioginiais budais sumokėjo val
stybei 90 bilijonų markių. Už
sienio specialistai^ mano, kad 
vokiečiai karo dalykams išleid- Į sies bombanešiu 
ž.a dar didesnes sumas. Karo Įtiktai du lengvi 
metu kaizeris turėjo slaptus 
fondus apie kuriuos oficialioje 
atskaitomybėje nieko neminė
jo.

d’. — Vokiečių spauda 
paskelbė, 

Goeringas, 
aviacijos

kad vakar 
vyriausias 

jėgų virši-

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 16 
šiandien 
vakare 
vokiečių
ninkas, nuskrido Londonan pa-1 
sižiurėli sukeltų gaisrų ir iš
griauto miesto. Grįžęs padarė 
pareiškimus, kuriais giria vo
kiečių orlaivius ir patenkintas 
savo darbu, nes jis skaitosi vo
kiečių aviacijos organizatorium. 
Goeringas skrido naujausios rų- 

ir jį lydėjo 
naikintuvai.

Goeringas stengiasi įtikinti vo
kiečius, jog jų aviacija įveiks 
anglus.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 16 d. — Valdžios diriguo 
jama nacių spauda pradėjo 
smarkią ataką prieš švedjią. 
Vieni nacių laikraščiai nepaten
kinti, kad Švedijoj dar palikta 
laisva spauda, kuri pasako tei
sybę apie Hitlerio barbarišku
mą. Kiti nepatenkinti Švedijoj 
skleidžiamoms žinioms, kur sa
koma, kad vokiečiai labai žiau
riai elgiasi okupuotose kraštuo
se. /

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
16 d. — Rųoseveltas šiandien 
pasirašė priverstino kareiviavi
mo įstatymą. Pasirašymo metu 
dalyvavo kar4 ndnisteris Stim- 
son ir štabo viršininkas gen. 
Marshall.

Visose valstybėse registraci
ja prasidės spalių 16 dienos ry
tą. Tą dieną visi 21-35 metų 
amžiaus .vyrai* privalės regis
truotis iš anksto paskelbtoje 
vietoje. Įregistruotiems bus iš
duodamos kortelės. Pirmcn ei- 

įlen bus pašaukta 75,000 vyrų.

Nepasitiki Budionyj

Stiklai pavojingi

Tikisi pagelbininkų

diktatoriaus švogeris 
reikalų mmisteris, 

atvyko Berlynan ir 
su užsienių reikalų 

Vokie-
tikisi aptarti

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 16 d. — Serrano Suner, 
Ispanijos 
ir vidaus 
šiandien • 
kalbėjosi
ministeriu Ribbentrop. 
čių diplomatai 
svarbius politinius reikalus su 
atvykusiu ministeriu. Reiškia
ma nuomonės, kad Ispanija ne
trukus prisidės prie diktatori- 
nių valstybių ir paskelbs karą 
Anglijai. Atvykusį ispanų mi- 
nisterį pasitiko italų pasiunti
nys Berlyne.

Anglai ginasi
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 16 d. — SugrįžUsieji vo
kiečių lakūnai tvirtina, kad 
Londono gynėjai labai gerai gi
nasi. Kasdien priešlėktuvines 
patrankos geriau veikia ir iš
kelti balionai sudaro naujų sun
kumų. Ypatingai gerai ginasi 
anglų lakūnai. /Paskutinėmis 
dienomis Anglijoj vyko labai 
griežtų oro kovų; kuriose an
glai parodė ne vien šaltą krau
ją, bet sugebėjimą ir drąsą. 
Jeigu jau vokiečiai tokią nuo
monę reiškia apie savo priešus, 
tai galima manyti, kad anglai 
ištkrųjų vokiečiams įkerta.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
16 d. — Pranešama, kad penk
tadalis visų Londone sužeistų 
asmenų nukentėjo ne nuo vo
kiečių bombų, bet nuo sudau
žytų stiklų. Bomba sudaužo di
džiulius stiklus, o pastarieji 
krisdami iš aukšto sužeidžia 
gyventojus. Netoli lango spro
gusi bomba neša stiklus, kaip 
bombos skeveldras. Kai kurio
se vietose stiklai sulindo net į 
blekinėse induose laikomus kon
servus ir sudaro pavojų pirkė
jams, nes stiklo dalelės yra ne
pastebimai mažos. Suvalgytos 
yra pavojingos gyvybei.

MASKVA, Rusija, rūgs. 16 
d. — Buvęs Maskvos karo apy- 
inkės viršininkas maršalas Bu
dionyj atstatytas nuo šių pa
reigų. Jo vieton pakviestas gen. 
Tiulenev, kuris buvo- Transkau- 
kazo karo apygardos viršinin
ku. Budionyj gavo karo vice- 
komisaro titulą. Matyt, kad kas 
nors jau ne visai tvarkoj su 
Budionyj, jeigu Stalinas jį at
statė nuo šių pareigų. Papras
tai Maskvos kariuomenėj Sta
linas visą laiką laiko ištikimiau
sius žmones. Pasibaigus maniev- 
rams Maskvon grįžo karo ko
misaras maršalas Timošenko.

Pagerbė Bankheadą

se zonose norvegams visai už
draudė vaikšč oti. Visi piliečiai, 
kurie peršoko penkiolika metų, 
privalo nešioti specialius vokie
čių išduotus leidimus. Įtarti
niems vokiečiai leid mų gali vi
sai neišduoti, švedsrt mano, kad 
vokiečiai ėmėsi šių priemonių 
dėl karinių pasiruošimų Norve
guos pakraštyj.

Naujos karo bazės
LOS ANGELES, rūgs. 16 d. 

— Buvęs Costa Rica respubli
kos prezidentas Cortes / pareiš
kė spaudai, kad prieš keletą 
mėnesių jis pasiūlė Suvieny
toms Valstybėms įsteigti karo 
bazes Cocos salose. Dabartinis 
prez dentas prisilaiko šiame rei
kale senos politikos ir bazės 
yra USA dispozicijoj. Sustipri
nus Cocos salas labai lengvai 
galima apginti Panamos kanalą 
nuo didelio laivyno.

LONDONAS, Anglija, nigs. 
16 d. — Vyriausias anglų ka
riuomenės štabas, nekreipda
mas jokio dėmesio i keršto rei
kalaujančius balsus už sugriau
tą Londoną, nenuilstamai siekia 
savo tikslo: sunaikinti priešo 
kariuomenę. Vakar anglų oria - 
viai išmetė šimtus tūkstančių 
bombų į koncentruojamą vokie
čių kariuomenę. Kelios orlaivių 
eskadros aplankė kiekvieną ma
žiausią uostelh esantį tarp Ga
lais, Boulogne, Dunkirkės ir 
Flushingo. Neužm’ršo ir už- 
frončio. Bombardavo Krefeldą, 
Mannheimą, Aacheną, Osna- 
brueckę ir kitus miestus. Bel
gijos ir Francuzijos pakraš
čiuose vokiečiams padarė dide
lius nuostolius.

16 d. 
Indi- 
buvo

BOMBAY, Indija, rūgs. 
— Vakar susirinko visos 
jos kongresas, kuriame 
svarstomi britų pasiūlymai ben
dradarbiauti su jais karui lai
mėti ir vėl au nepriklausomybe 
gauti. Gandhi nepatenkintas 
britų pasiulymu. Jis neves pro
pagandos prieš karą, bet vien 
tiktai už savo principus. Jis 
nenorįs daugiau būti areštuo
tas ir padėtas į kalėjimą. Gan- 
dhi . nenori, kad Anglija butų 
sumušta arba jai primestos pa
žeminančios sąlygos. Jis nema
no pasinaudoti dabartine susilp
nėjusią anglų padėtimi saviems 
tikslams siekti.

Britai traukiasi

Padeda naciams
16VICHY, Francuzija, rūgs.

d. — Peta'n vyriausybė šian
dien paskelbė, kad iš Afrikos 
gavo žinių, jog jų orlaiviai nu
mušė vieną britų karo orlaivį. 
Mušis vyko netoli Casablankos. 
Francuzų karo orlaivis norėjo 
sulaikyti anglų orlaivį. Anglas 
nepaklausė francuzo perspėji
mo. Anglas bandė atsišaudytų 
bet iš netyčių buvo užkluptas 
ir numuštas. Francuzai išgelbė
jo jūron nusileidusius tris 
glų lakunus.

an-

Mirties eskuadros
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

16 d. — Nesprogusioms vokie
čių bomboms pašalinti buvo su
organizuota mirti pasiryžusių 
žmonių eskuadra. Jų darbas yra 
labai pavojingas. Jie privalo pa
šalinti bombą iš pavojingos vie
tos, visai nežinodami kada ta 
bombązsprogs. Kai nukrinta ne
sprogusi bomba, tai visiems gy
ventojams uždraudžia prie tos 
vietos artėti. Jeigu nukrinta 
netoli namo, tai iškrausto vi
sus gyventojus. Prie jos gali 
priartėti tiktai mirties eskuad
ros nariai. Mirties eskuadra va
dovauja gerai patyrę kariuo
menės inžinieriai. Londone sa
vanorių skaičius atsirado dide
lis ir visi gėrisi atsidavusių 
žmonių' pasiryžimu.

Egyptą. Ligi 
nesutiko britų 
Britų aviacija 
didelės žalos.

RAIBAS, Egyptas, urgs. 16 
d. — Britų karo pranešimas 
sako, kad gerai ginkluotos ir 
motorizuotos italų kariuomenes 
dalys įsiveržė į 
šiam melui dar 
pasipriešinimo, 
padarė italams
Manoma, kad britai nori įs lei
sti didesnę italų kariuomenes 
dalį j dykumą, kad vėliau jiems 
galėtų lemiamą smūgį suduoti. 
Britai nemano, kad Graziani 
pradėtų bendrą puolimą. Egyp
te pradėtą operaciją jie skaito 
lokaline 
pasiruošę

pobūdžio. Britai yra 
atsispirti italams.

Italija, rūgs. 16 d.

Motorizuotos jų karino- 
dalys ne tiktai paėmė 
kaimą, bet žymiai pasi- 
pirmyn ir užėmė naujusParodė ignoracijąWASHINGTON, D. C., rūgs. 

16 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas, savo kab'neto narių ir kon
greso atstovų lydimas, atvyko 
į Kongresą, kur buvo pašarvo
tas Bankhead. Vėliau atatinka
momis ceremonijomis buvo pa
gerbtas buvęs kongreso pirmi
ninkas. Ceremonijose dalyvavo 
daugelis mirusiojo draugų ir jo 
duktė Talluląh, kuri yra 
artiitė. Kongresas išrinko 
ju pirmininku demokratą 
Rayburną.

ROMA,
— Italų karo pranešimas sako, 
kad gen. Graziani vadovauja
mi italai tęsia Egypto nukaria
vimą.
menės 
Salimi 
stūmė
pajūrio miestelius. Italų karo 
aviacija smarkiai bombardavo 
britų kariuomenės sandėlius 
Egypte. Lakūnai matė sukeltus 
gaisrus. Italai paskelbė, kad jie 
nekariauja .su egyptiečiais. 
Egyptan jie veržasi vien tik
tai britų kariuomenei sunaikin
ti.

Komunistai ne 
protestuoja WASHINGTON, D. C., rūgs. 

16 d. — Pereitą šeštadienį Wen- 
dell Willkie, kalbėdamas Illinoi- 
se į republikonų minią pareiš
kė, kad prezidentas Roosevel 
tas yra kaltas dėl Europą išti
kusių nelaimių. Roosevel tas 
kalbėjosi su Hitleriu ir dėl jn 
kaltės įvyko Muencheno pasita
rimai, žuvo Čekoslovakija ir ki
tos Europos nelaimės.

Cordell Hull šiandien pareiš
kė, kad Willkie parode visišką 
savo ignoraciją. Apie Europos 
dalykus j s jokio supratimo ne
turi, nes kalba apie nebūtus da- ’ * « « j • a a •

Sugrįžo karaliene
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

rūgs. 16 d. — Pabėgus Karo
liui iš Rumunijos, naujas dik
tatorius pakvietė sugrįžti buvu
sią Rumunijos karalienę, dabar
tinio karaliaus motiną. Sugrį
žusi karalienė Helena buvo Ka- 
roliaus žmona, bet kai šis pa
milo Lupescu, persiskyrė su ja, 
Karalienė buvo labai. iškilmin
gai sutikta. Pro sostinę važia
vo specialiai parinktais arkliais, 
o pats diktatorius, karietos už
pakalyj, sargybą nešė. Diktato
riaus kontroliuojami laikraščiai 
rašo, kad rumunai mielai suti
ko karalienę.

16

Bažnyčia išgelbėta

Draudžia vaikščioti vienas naujai pa-

Rusijoj

kino
nau- 
Sani

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.

STOCKHOLM, Švedija, rūgs. 
10 d. — Patirta, kad vokiečių 
karo vyriausybė uždraudė/ nor
vegams artėti prie vakarinių 

‘Norvegijos krantų. Kai Icurio

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

Debesuotas ir truputį šiltes
nis.

Saulė teka 6:31 v. r., leid
žiasi 6:58 v. v.

LONDONAS, Anglija, rūgs.
t

16 d. — Vokiečiai Londone iš- 
metė didelę daugybę bombų, 
kurios yra užtaisytos vėles
niam sprogimui. Kai kurios jų 
sprogsta sekančią dieną, kitos 
po poros dienų, o trečios dar 
vėliau. Penkios tokios vokiečių 
bombos nukrito arti šv. Povilo 

I katedros, kuri yra ^ skaitoma

MASKVA, Rusija, rūgs, 
d. —■ 19-20 metų rusų jauni
mas Vakar buvo suvarytas į ka
reivines. Naujai pask rti karo 
viršininkai juos mokys karo 
mokslo. Visi rusų laikraščiai 
skelbia, kad dabartinis karas 
gali prasiplėšti ir Rusija gali 
būti jame įvelta. Tam tikslui 
pakvietė^ kariuomenėn dviejų 
metų jaunimą. Laikraščiai skel
bia, ;
šauktas gali tapti sovietų, did
vyriu, jeigu jis pasižymės ko
vos lauke. Maskvoje negautas,j lykus. Rooseveltas niekad nesi- 
nei vienas komunistų protestas įkalbėjo su Hitleriu telefonu ir 
dėl priverstino kareiviavimo Čekoslovakijos w žuvime neturė

jo jokios intervencijos.



2 NAUJIENOS, Chieago, UI.

ISPANU LAISVES KOVA
za.

||||||||||||||||M|||||||||||| MARTIN GUDELI

(Tęsįnys)
Stengiasi suskaldyti socialistus.

Būdami vieninteliais karo 
medžiagos pristatytojais, pama
žu jie pradėjo stiprip|įs kapų 
įpimsterįjoj. Vienas kpųc^jj^ 
jie klimpdavo ministppių Jiabį- 
nptui priimant nutarimą, p ki- 
tas įsigydavo nugariųngąi$ bu
dais, kuriems jie yra didžiausi 
specialistai. Visa komunistą 
partijos politika Ispanijoj buvo

partijos nukariavimą. Ispanų

partijų, ji turėjo geriausiai iš
auklėtas mases, todėl komunis
tai ir kreipė visas jėgas užgrob
ti organizaciją, kuriai išauklėti 
kelios gentkartės buvo padėju
sios labai daug triūso. Tuo pa
čiupinėtu, kai partijos agitato- 
rėliai varė propagandą socialis
tinio jaunimo ir masių tarpe 
Maskvos agentai stengėsi pa
traukti partijos lyderius. Ypa
tingas jų dėmesys buvo kreipia
mas į Largo Kabaliero. Nebuvo 
tos dienos, kad komunistų spau
da negirtų Kabaliero, nebuvo 
to laikraščio, kad nedėtų jo at
vaizdo. Tatai danė ne tiktai Is-

UŽEIKITE PAS
PETE YOUNG

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

SCHLITZ ąlųs 
82nd ir Kean Avenue 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

DR. k: nurkat ~
Kviečia / jumis prisirinkti gerus 
aLiniug. Akys egzaminuojamos 
dvkai. Kaiąos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krąutuvė Su Mėlynu Frontu 
3109 So. Halsted Street 

Tel. Yards 215|

^ąųjjpę laik|’a^ęiąį, be| nęt Mas
kvoj esantieji nesigailėjo pagy
ros žodžių. Vienu laikotarpiu 
visa komunistų spauda Kaba
liero net Ispanijos Leninu va-

Kfdjalierų ųeįvęikiapuįs.

pet, koipųnįs|ąį laibai apsiri
kę jpjgu jįp jflajiė tpĮdais tuš
čiais dalykais patraukti socia
listus. Kabaliero ir kiti komu
nistams leido veikti, kol šie ne
peržengė tam tikrų bendro su
gyvenimo ribų, k,ol jų veikimas 
nebuvo kenksmingas pačiai Is
panijai. Largo Kabaliero buvo 
socialistas internacionalistas, 
bet jis taip pat rūpinosi ir Is
panija, kuriai jis nebuvo abe
jingas. Internacionalizmas, jq 
manymu, nereiškė paklusnybės 
Maskvai. Jis butų sutikęs klau
syti ir užsienių, bet tiktai tuo 
atveju, jei, darant nutarimus, 
butų išklausyti ispanų atstovai 
ir butų priimta dėmesiu Ispa
nijos reikalai; kitokiu atveju jis 
buvo pasiryžęs neklausyti nie
ko. Kai pamatė Maskvos agentų 
kenksmingus Ispanijai darbus, 
pradėjo jiems pastoti kelią. Vi
daus reikaluose įsakė užkirsti 
kėlią nesveikiems reiškiniams, 
o krašto apsaugoj taip pat nu
tarė neleisti toliau peržengti, 
negu Ispąmjos nepriklausomy
bė tai leido.

/ •
Komunistai begėdiškai apgau

dinėja mjnisterį.
1937 m. spalių 17 d. Madri- 

(le įvykusiame cĮidziuliąme mi
tinge Largo Kabaliero taip api; 
budim) karo niinisterijųs įvy
kius:

“Kraštų Apsaugos ministeri
joj, kąįp paprastai sakoiną, as 
taip paį turėjau atsistoti ant

5

NAUJIENŲ-AOME T-lenhoto
HALĮFĄX, N. S. — Amerikos juri.ųnkąi (su bąltąpiis kepuraitėmis) rodo 

kąną^ięčiąms pprdųodąiųų Įcarp laivų kąnųplių pppraviiųo slaptybes.

rie išturėjo tpisės pą^įfašyli. 
Neturėjo teises, ųps vienintelių 
žmogtųpi, kuris legaliai gąlpjp 
juos pąsifąšyti tuo ipetu buvau 
aš, krąš|p apsąųgos nuipsteris: 
Ir kaf aą pąsikvięčiąų šiuos as
menis, musų įsitikinimų ir pa
tikimus žiųpųęs, ir paklausiau 
dėl ko jie taip pasįelgę, tai man 
atsake, kad,jie manę, jog jie tu
rėjo teisę taip pasielgti. Ir koks 
keistas supuolimas, kad didelė 
karo komisarų dauguma, kurie 
buvo patvirtinti, priklausė ko
munistų partijai.”
Alvarez dėl Vayo — komunistų 

įrankis.
Largo Kabaliero čia turėjo

Kųiųųųistąips ųępą|ikp tojes 
Kabalįęro ęjgesys, pęs vįsj. ko- 
ųiisąpąi, buriuos dpi Vayp bųyp 
paskyręs, pętękp" savo vietų, o 
tuo pačiu ir jų pąrtiją petpkų 
įtąkos kąrįųompnėj. Jje prąpė- 
jp pulti Kąbąliero spąųdpj, bet 
pastąpasis jpkip* dėmesių į tai 
nekreipdamas tęsė toliau valy
mo darbą.
Kabąlipro nepriima koniunistų 

pasįųlymy.
Dar kartą komunistų agentai 

nuėjo pas Kabąlįerų tąrtjs, jąm 
siūlė visokeriopą paramą, net

nų, kurį pavedė organizuoti ir

Alvarez dėl Vayo. Pastarasis 
sakėsi, jog jis esąs socialistas, 
bet tikrunftij tarnavo komunis
tų partijai, saviesiems apie tai 
nepranęšdainas. -Be Kabaliero

ųpi mąluiųų, kurie buvo vykdo
mi pąsinąpdojąųl per dideliu 
pasitįkęjiinų. Tąrp dąųgplip to
kių nenorųiaĮųiųų sužinojau, 
ką<l sočiąJjstai, kuriais pąsitikė- 
kpjaų ir kuriems pavedžiau Ka- 
ro iypmisąp.ųątą, paskyrė dąų- 
giąų ųegų tuksiantį koipisąrų 
man visai apie ląį nieko peri
nant ir išdavė jiems dokumen
tus sų parašais tų žmonių, ku-

teisės, skyrėsi politinius karo 
ųimisąrus, kurie beveik visi 
juvo komunistai.

Bet Kabaliero dąr daug.au

Kąipiąpistaį vpgė pinigus.
Bet karo komisariate aš ra-

CO4>R. N( S6RVIC6. INC
JIFFY KNIT BLOUSE PATTERN 2636

No. '2636 — Megs|inhikas Nfieros 12-14 ir 16-18.

CRĄNĖ COĄL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas poąTSUfOJJTH 9032 
POCAHONTAS išlipė Rt|n iš geriausių 
niainų, c|aug dulkių išimta *7.65 
Perkant 5 tunus ąr daugiau.

Sajes Tax ekstra.
BLACK LŲMP BAND

kų. Aš išaiškinau, kad karo mi
nisterijoj, man visai nežinant, 
buvo padarytas labai didelis 
•gešeftas’. Išaiškinau, kad kraš
to apsaugos ministerijos popie
riuose buvo sudaryta brigados 
ir divizijas, vien liktai dėl to, 
kad kai kurie bendraminčiai 
galętų gauti ąlgas, siekiančias 
22 ir 16 tūkstančių pezetų per 
ų^pesį. Kai pakviečiąu atsakin
gus iniųįstprijos. ąsmeni,s ir p i-

________________________ Antradien., rugsėjo 17, 1940 
tode| ir nųtąre kiek galima' 
greičiau juo nusikratyti. Pradė
jo ieškoti būdų Kabaliero iš 
valdžios išmesti ir ten pasodin
ti to|<į žrpogų, kuris jiems butų 
sukalbamesnis.

Kądangi legalių priemonių 
i savo pląnąms pravesti neturėjo, 
kokio nors konkretaus apkalti
nimo negalėjo surasti, tai ėmė 
organizuoti provokaciją užfron-

nistų partijos vadovybę siūlė 
atiduoti į jo rankąs, kąd tiktai 
pastarasis klausytų jo nurody- 
mų politikoj. Bet Kabaliero pa
brėžę, kad jis bųdu nesu
tiksiąs vesįi politikos, kuri yra 
kenjisrniųgą Ispanijai ir kuri 
nąikiųa Ispanijos nepriklauso
mybę. Komunistai pamatė, kad 
Kabaliero yra per stiprus, kad

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis4

r.

SENIAUSI^ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
’ 1 DIENA IR NAKTĮ i

Visi Tėlefpnai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 
r)7l),, %eletonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visosepats toliau tame pačiame mi-

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

vak. Nędęlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tek PROSPĖCT 1930

l

Komunįstaį organizuoją 
provokaciją.

Šiai didžiulei provokacijai pa
sirinko Barseloną. Komunistai 
žinojo, kad didžiausios jų ne
draugu jėgos buvo Barselonoj, 
kur buvo stiprus anarchistai. 
Pastarųjų nei savo partijon pa
traukti negalėjo, nei neturėjo 
priemonių savai politikai jų pa
vilioti. Senai jie norėjo Barse
lonos anarchistų jėgas išsklai
dyti. Jie žinojo, kad kol Kata- 
lunija nebus visiškai pavergta, 
tol komunistai nepajėgs savo 
valdžios Ispanijoj įvesti. Tų su
metimų vedini komunistai ir 
pasiuntė Barselonon geriausius 
savo agentus, didelę praktiką 
visuomenės neramumams kelti 
turinčius vyrus.

(Bus daugiau)

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Te|efonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sęrędoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlpck 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 6757 S. Western Avė, 
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and M1DVVIFE 
6630 S. Western 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.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 
2500 Węst 63rd Street

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

kąd jjs pprųpĮig sąvąpąnkiškas 
ir kad jokių būdų nesutiks tar
nauti svetimoms valstybėms,

DR. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

AKIU SPECIALISTAI
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
. , < » I t t

GYDYTOJAI IR EflENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai______
Phone CĄNAL 6122

8

i Klausykite tniiaų radi* programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiai*, 14:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

ra POVILU 4ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAS 1$ CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Sęrędomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

J IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
< OFISO VALANDOS 

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

- jiems a^ąkiąų,— ADVOKATAI

Nq. 2Q3fį

viiį man atsakė, kad jie manė, 
jog aš žiųųjąu ąpįe tų|<ių bi:i-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Adresas..... ~............

Miestas ir vąlstija

I NAUJIENųą NEEDLECRA^T UEPT., 
Į 1739 So. Halsted St,Chieago, D|.

Čia įde<|u 1° centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi Nq,

I Vaidas ir pavardė

r AJvarez dėl Vayo, savo par
tijos žmogų, tuoj atstatė nuo 
kųpii^ąriato sekretoriaus parei
gų. Jis įsakė apvalyti ministeri
ją nuo nelemtų elementų, pa-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS — 

TED STREET

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

4 ir 7 iki 9 l.
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 S?.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CŲIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-ė vak. 
1957 W. Gąrfield BJvd. 
Čor. Damen. Hemlock 6699 K. P. GUGIS

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

,r|ga(l(ųii{> gpneroĮus vien tjktąi 
.anų kad jie gaptų pinigu^?”.

Kabaliero išvalo ministeriją.
Tuo metų kai socialistai i į 

anarchistai froųtųųse mušė 
priešą, naujai iškeptieji koma- 
aistėliąi užfrontėj iš fninisleri- 
,os algas ėmė ir kuo ramiausiai 
„eų gyveno. Largo Kabaliero

.r atleido visus dėl Vąyo pa
tvirtintus komisarus;«Oficialia
me krašto apsaugos ministeri
jos ląikraštyje paskelbė nauja? 
dispozicijas, kurios aiškiai sakė, 
kad tikraisiais • komisarais galės 
būti tiktai tie, kurie turės pa
ties krašto apsaugos 
patvirtinimą.

NARIAI
Chicagos, 
Cicere* 
Lietuviu 
Pirektopų 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi-

* ‘ * *

mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIĖS'
DALYSE

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1Q4Q 
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
ANTHONY B. PETKUS

Phąne GĖpveĮpll 0142
Phone Cicero 2109

zQ812 So. VVestern Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S, ČaHforąįą Ayenpe Phonp LAFayette 3572

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

T. J. ZOLP
1646 West 46th Street / Phone YARds 0781

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place ' ' Phpnp CANaf 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Sįtręet , Tel. Pullman 1270

ALBĘRT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phęnp LAFayeffe 8024

.....Ą^TĄNĄ§ 'M. PHILĮjpS
5307 Ljtpąpų# Ąvęnup Phone YĄR^s 4908

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Bruąswick 0597

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

Telefonas YARDS 0818 .
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

Dr. V. E. SIEDLINSK)
z DENTISTAS

Pirm., Trečiadieni, šeštadięni
'4631 So. Ashland Avė.

‘ ’ Tel. YABDS
Antrad., Kętvirtaą., Pęhktadjęnj
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3«$b

3133 SO 
Tel. CALumet 6877 

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTBD STREET 

Tel. VICtory 2679

daug.au
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyno S.LA. 38 

kuopa pasmerkia 
okupantus

SLA 38 kuopos laikytame 
susirinkime rugsėjo 8 d. 1940, 
Piliečių Klube, 282 Union Avė., 
tapo priimta ši rezoliucija Lie
tuvos klausimu:

Lietuvos, kaipo nepriklauso
mos valstybės, nebėra. Musų 
tėvų kraštų okupavo bolševikų 
Rusijos raudonoji armija. Pa
neigdami milžiniškos daugu
mos žmonių valių, Maskvos im
perialistai padiktavo Lietuvai 
komfediantiškus rinkimus. Vie
nos partijos sąrašu rinktasis 
seimas, Kremliaus komisarų di
riguojamas, nutarė į a.lai y i 
Lietuvą soviet'n? lesp iLl.k . 
Už tų patį seimų kalbanti Pa
leckio vyriausybė šiandien vedi 
aršiausį terorų. Tūkstančiai 
musų brolių ir seserų jau areš
tuoti. Kiti tūkstančiai laukia t) 
t-a ties likimo.

Akivaizdoje šitos n?laim"s 
negalime tylėti ir mes, Amali
joje gyvenantys Eeluvhi. Mu
sų garbinga organizacija, \isų 
la kų rėmusi nepriklausomų ir 
demokratinę Lietuvų, su di
džiausiu lindėsiu atžymi tų fak
tų. Jis yra toks: Lietuvų paver
gė tie, kurie savo deklaracijo
mis ir savo parašais tikrino, 
kad jie yra taikos ir tautų ben
dravimo šal ninkai. Bet tuos

savo pažadus jie pamynė — 
Lietuva šiandien gyvena di
džiausio .pavojaus valandas. 
Barbariškieji jos okupantai kė
sinasi sunaikinti ne tik jos ma- 
terialę ir dvasinę kultūrų, bet ir 
tos kultūros kūrėjus.

SLA 38 kuopa savo susirin
kime nutaria:

Mes proještuojam prieš Ma
skvos smurtų Lietuvoje ir pasi
žadame visomis išgalėmis dirb
ti už atsteigimų laisvos ir de
mokratinės Lietuvos.

Mes raginame SLA kuopas 
nutraukti visus ryšius su tais, 
kurie užgiriu Maskvos smurtą.

Lai gyvuoja laisva ir demo
kratinė Lietuva!

SLA 38 kuopos komitetas
Pirm. J. Glaveskas 
Sekr. A. faulys, 
Ižd. P. Macys.

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00 ’

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

INSURANCE 1
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publie Llabl- 
Htlea.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštini atdara kas vakaras 
Iki I vai. Sekmadieniais — 
nue I ryto iki 1 vaL popiet

Kankakee, III.
Girdėjai kada Kankakee var

dų? Žinoma, kas nežino Ame
rikos “prezidentų ir ministe- 

1 rių” sostinės—'nevienas atsa
kytų.

Ah, tai tik tiek ir težinote, 
kad ten yra dvi didžiulės silp
napročių ligoninės?

Tai ne viskas. Kankakee dar 
ir kitkuo pasižymi.

Tai Amerikos Palanga
Savo gražumu ir švarumu 

Kankakee miestelis galima 
prilyginti Lietuvos Palangai: 
Pro miestelį teka graži, med
žiu ir krūmų apžėlusiais kran
tais, Kankakee upė. Miestelio 
gatvių šonai apsodinti gražiais 
medžiais. Puikios pusiau pasi
turinčiųjų darbininkų ir pre
kybininkų vilos, vasarnamiai 
ir rezidencijos traukia turistų 
akis.

Čia nėra didelių fabrikų, nė
ra gatvėkarių cypimo, nė au
tobusų ūžimo. Tyla, švara, 
grynas oras čia ne vieno lietu
vio širdį patraukė.

Pažangus lietuviai.

Kankakee miestelyje iš 20>- 
000 gyventojų yra apie 40 lieT 
tuvių šeimynų. Daugumas jų 
yra pažangus prekybininkai 
ir darbininkai. Gražiausių ir 
didžiausių čia mėsinę turi lie
tuvis Mykolas Survilas (499 
N. Entrance Avė). Be to, yra 
per 13 lietuvių tavernų. Kele
tas šeimų gyvena gana pasitu
rinčiai, be savo biznio namų 
turi dar gražius vasarnamius 
prie upės.

Gerai yra žinoma kaip išla
vinta ir išmokslinta A. Tičiul- 
kos šeima. Jo dvi dukterys 
Alvira ir Anelė baigusios va
tinę high school, gi sūnūs Pra
nas pasiekė aukštojo mokslo. 
Jis šiais metais baigė Mar- 
cfuette Universitetą ir gavo 
magistro laipsnį (Master of 
Science Degrec) chemijos mo
ksluose.

Nėra Komunistų
Tarp Kankakee lietuvių vi-

OMAHA, Nebr. — Pavieto 
klerkas James Hoctor prisi
pažįsta išeikvojęs .$9,100, bet 
atsisako iš užimamos vietos 
rezignuoti, kol teisinas neiš
neš savo nuosprendžio.

sai nėra komunistinio raugo. 
Čia perdaug susipratę lietu
viai, kad jie su savo tamsia 
propaganda įeitų. Teko paste
bėti pas keletą šviesesnių lie
tuvių prenumeruojant dienraš
tį , “Naujienas”, “Draugų” ir 
“Darbininkų.”

Žvilgsnis į ateiti.
Jei Kankakee labiau lietu

viai aplankytų, tikrai jį pamė
gtų ir stengtųsi čia apsigyven
ti, nes gamta yra labai panaši 
į Lietuvos gamtų.

Dabar lietuviai Kankakee 
tėra organizuoti į pašalpinę 
Šv. Jurgio draugijų, kuri turi 
apie 60 narių. Jei čia daugiau 
lietuvių apsigyventų, galėtų 
susiorganizuoti daug geriau. 
Labiau susiorganizavę į lietu
viškas draugijas, galėtų suruo
šti savo parengimų, geriau su
sidraugauti ir ilgiau išlikti ne
ini tautę- —M. S.
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INI AUJI IENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Diea- 

raštis Amerikoj. z
MOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

MOSE r****® nocensuruotų žinių iš Lietuvos.
MŲ ‘ prenumerata Amerikoj (be Chicagoe) 

kainuoja >5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

MOMS—pinigus siųskite fino antrašu: 

“NAUJIENOS”
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NAUJI

• M
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Kenosha, Wis.
Dėkojame viskius

Mes Kotryna ir Juozas Ro- 
davičiai norime tarti padėkos 
žodį visiems savo draugams, 
kurie dalyvavo musų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktuvė
se. Tos sukaktuvės buvo atžy
mėtos rugsėjo 1 d. Gerinau 
American Home svetainėje.

Mes tiesiog negalime surasti 
tinkamų žodžių, kad galėtume 
išreikšti tų padėkų, kurių jau
čiame savo širdyje. Tikrai esa
me dėkingi jums visiems už 
tokį jūsų draugiškumų musų 
atžvilgiu. Jūsų širdingos kal
bos, jūsų vertingos dovanos, 
jūsų gražus linkėjimai ilgai pa
siliks mu^ų atmintyje.

Malelai iš Waukegano esa
me labai dėkingi už vakaro ve
dimų, o B. Malelai už gražias 
dainas. Ačiū taip pat Petkiu- 
kei, kuri akomponavo.

Pagaliau reiškiame ačiū 
Družmon tams, Jeseliunui, K. 
Rukui, draugei P. Petrošienei, 
Rukienei, Senkienei, Gruzdic- 
nei, Bocevičiui, Kaspučiui, Pet
kui, chieagiečiams Pučkoriai, 
Pocienei, P. Čereškai, R. šiliu
kui, Kazlauskui, P. šo'.tmerui, 
W. život, musų kaimynui P. 
šneiburger’ui, Nelsonui, živol- 
kauskienei, Bulotienei ir vi
siems kitiems, kurie sukaktu
vėse dalyvavo arba prisiuntė 
Pasveikinimus.

Dar kartų visiems pčiu.
K. Rodavlčienė,

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

MARTYNASVEIVERIS
Taurios sielos žmogaus 

mirties prjga
Karts nuo karto tekdavo' gau

ti po porų dolerių aukų su ke
liais žodžiais — skiriu tok am 
tai reikalai; tik pavardės ne
skelbkite. Buvo tokių, kur e at
siųsdavo reguliariai, ar tai 16 
Vasario ar tai kita kokia pro
ga. Tai kuklus patriotai, neno
riu tieji savo gero darbo kVlti 
viešumon. -5

Prieš porų melų ' kalbėjau 
Worcester, Mass. Po kalbos ap
leisdamas scenų, už kulisų gir
džiu negarsiai šaukian't mane. 
Dairaus. Prie laiptų stovi pa
gyvenęs žmogus ir šluosto aša
ras. Prieinu. Žmogus duoda 
man dvidešimts dolerių. “Pa
siųsk Lietuvon; 10 — Ginklų 
Fondui, 5 —•_ šaūl ams ir 5 —- 
Šventosios uostui, štai dar 50 
centų persiuntimui...’”

“Ačiū, nuoširdžiai. Bet per
siuntimui nereikia.”

“Vistiek; tai pridėk’ kad ir 
šauliams.”

“Ačiū dar karia. Nuo ko už
rašyti?”

“Nesvarbu, pasiųsk ir tiek.”
“Mielas žmogau, taip man 

nejauku. Mes išsiskirsime -— 
nei man, nei tau nebus ramu 
ant širdies. Jei jau ne spaudai, 
tai bent man pasakyk pavardę 
ir adresų, kad galėčiau bent 
kvitų atsiųsti.”

Dar kiek svyruodamas, atsa
ke: “Veiveris, Martynas, N. 
Grafton, Mass.”

Pavardę atsiminiau — vienas 
iš tų nežinomų, bet duosnių 
aukotojų. Su malonumu pa
spaudžiau to taurios sielos 
žmogaus rankų.-

šiandien gi, peržiurinėdamaš 
spaudų, “Amerikos Lietuvyje” 
randu kelias ei.utes apie mano 
kuklaus draugo Martyno Veive
rio mirtį. Viskas toje žinutėje 
yra: ir kiek metų šioje šalyje 
gyveno, kada ir kur palaido .as; 
bet nėra išgarsinta velionius di
delė t siela. Gyvas ^būdamas ve
lionis slapstėsi su savo gerais 
darbais ir nesibrovė į priekį. O 
siela nematoma, žinodamas jo 
sielos jautrumų, spėju, kad ir 
paskutinieji įvykiai Lietuvoje 
priartino jo mirtį.

N. Graftono lietuvi! Lanky
damasis Šv. Pilypo kapinėse, 
sustok ties a. a. Martyno Vei
verio kapu ir prisimink šiuos 
mano žodžius: čia ilsisi tikras 
ir iki mirties ištikimas Lietu
vos sūnūs! —Jonas Budrys.

t • • . '

Veteranams pakvie
timas

Rugsėjo 22—26 dienomis 
Bostone įvyks/ Amerikos Legi- 
jono seimas. Iš visos Amerikos 
suvažiuos apie 300,603 pirmojo 
pasaulinio karo veteranų. Jų 
tarpe bus daug lietuvių.

Amerikos Legiono • Stepono 
Dariaus Postas No. 317, susi
dedantis vien iš lietuvių, nuo
širdžiai kviečia visus lietuvius 
veteranus, dalyvaujančius sei
me, būtinai atsilankyti į legio
nierių buveinę, kampas C ir 
West Broadvvay gatvių, South 
Bostone. Mes pageidaujame pa
simatyti, susipažinti ir pasisve
čiuoti su savo viengenčiais 
draugais. —John Roman, Ste
pono Dariaus Posto Adjutan
tas. V '

ROMA, Italija, rūgs. 11 d. 
— Valdžios sluoksniui praneša, 
jog Rusija daro spaudimų, kad 
greičiau butų sutvarkytos ita- 
lų-rusų problemos, liečiančios 
Jugoslaviją. Ligi šiam metui 
buvo žinoma, kad vieri ; tiktai 
Italija pretendavo tvarkyti Ju
goslavijos reikalus.

Bet pasirodo, kad ne visai 
taip. Maskva taip pat reikalau
ja sau teisių ir verčia italus 
greičiau tvarkyti Šiuos reika
lus.

Įvairios pasaulinės žinios
Atsirado drąsuolis
NVASHINGTON, D. C., rūgs. 

12' d. — Francuzas Lachambre, 
buvęs Daladier aviacijos minis- 
teris, sužinojęs, kad franeuzų 
teismai jo paieško, nutarė grįž
ti į Francuzijų ir stoti prieš 
teismų. Jis pareiškė turįs gry
nų sųžinę ir nesibijųs stoti

prieš bet kokį teismų. Washing- 
tono politikieriai stebisi tokia s 
naiviais Lachambre pareiški
mais, tarytum jis nežinotų, kad 
Petain Francuzijoj viskas daro
ma sulig Hitlerio nurodymais. 
Nedyvas, kad tokie žmonės ir 
karą pralošė, nes jie nesupran
ta nacizmo esmės, jeigu iš na
cių agentų tikisi teisingumo.

NUT ............................... $6.00
LUMP ........................... $6.00
MINE RUN .................... $5.75
STOKER Screenings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

96% virimui pečių parduotų Chicagoj yra

MODERNIŠKI GAZO PEČIAI

Moderniškas Gazinis .Pečius yra PIRMAS 
PARDAVIMUOSE nes jis PIRMAS 

SAVYBĖMIS!
• 96 iš 100 šeimynų perka Gazinius Pečius nes Moderniškas Ga
zinis Pečius yra:
1. Pirmas ekonomijoje! Jis kainuoja mažiau pirkti—kainuoja dar 

mažiau vartoti.
2. Pirmas Greitume! Jis atlieka greičiaus! kada nors žinomą vir

šuj-pečiaus virimą!
?>. Pirmas Lankume! Jis urnai duoda bet kurį la’.osnį šilumos!
4. Pirmas gražume! Visoj šaly žinomi stylistai sutvėrė Moderniš

kus Gazinius Pečius.
5. Nepralenktas švarume, patogume ir laiką sutaupinančiose sa

vybėse.
Tik Moderniškas Gazinis Pečius Turi VISAS š as Savybes 
Save-Uždegančius Viršuj Degtuvus ... Nereik degtukų ... Nereik 
Jaukti.
Milžiną Degtuvą ... Atlieka greičiaus} virimą.
Automatišką Pečiaus šilumos Valdytuvą ... Užtikrina tikrą tem
peratūrą. '
Tikros Temperatūros Pečių .. . Palaiko pageidautą temperatūrą. 
Didesnę Insulaciją ... Palaiko pečiaus karštumą .pečiuje!
Be Durnų Broiteri... Pašalina durnus, išverda du kart greičiau. 
Minučių Tėmytoją . .. Pašaukia Tamstas kada virimas baigtas. 
Automatišką Laikrodį-Valdytuvą ... Jei norite. Tėmyja virimą ... 
atidaro ir uždaro šilumą kada jūsų nėra!

PAMATYKITE MODERNIŠKUS GAZINIUS PEČIUS ARTI
MIAUSIOJE PEOPLES GAS RAŠTINĖJE

H THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY?!;
y; •• P H O N E W A » A $ H 6 0 00 ‘ . ’R/.j

Accounts open by the ISth earn as of the Ist

FAIRFIELD SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

2729 W. CERMAK ROAD

Spausdinam
s

' pLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
< 1739 South Halsted StreaY

CHICAGO, ILLINOIS
. Ttl. Canal 8500

i..... Wnn-TT«Ž»

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Ąvenue

Kampas 18-to s
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 0:00 a. m. iki 8:30 p. m. 

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

kainuoja

MAŽIAU

PORA
nudažyti 
«tptFNUS

10c 
3už25c

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

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

Gypsy
£ČRU CURTAIN DYE.

LUSTER-FOAM GIVES 
TEETH THE MOST 

MARVELOUS LUSTE R i 
AND SPARKLE. j

Reaches decay-ridden “Bllnd Spots” 
that ordinary pastos, powders . . .

eveų water . .. may not enter
It's herel The most delightfully dlfferent 
tooth pašte you ever hcara of. When sali va 
and brush touch the NE W formuia Listerlno 
Tooth Pašte, supercharged with Luster- 
Foam detergent, it instantly springs into 
an amazing “bubble bath” that makos your 
mouth tingio wlth life. So fino it surges into 
and eloans danger spots that ordinarv den- 
tifrices may never oven havereachod. Cloans 
and polishes areas where some oxperts say 
up to 98 % of deCay starts.

Get the big 254 tube, or better štili, tho 
double-sizo 404 tube containing more than 

pound of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambort Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

[ISTERINE TOOTH PAŠTE

Garsinkites “N-nose”

MADŲ

PATTERN BOOK

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, I1L

Vardas .—............—

Miestas

Valstija 
..... ...
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The Lith«uU>n Daily Newi

Hiblished Daily Except Sunday _ 
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outaide of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3č peri copy.

„ Ehtered aš Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UJL, under the act of 
March 3rd 1879.

by

Užsakyme kainai
Chicagoje—paštu

Metams __ __________ ■ •
Pusei metų __  - ___ ■
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui______-

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ___________
Savaitei ....._____ ~
Mėnesiui ____ ___ ;______

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

Metams ...............................
Pusei metų ___________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui 
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _________________ $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams__________2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymą

$8.0( 
4.0( 
2.0( 
1.5

.71

3 
18 
75

lioo
2.76
1.50
1.00
.75

Naujienos eina kasdien, išskČ 
riant Sekmadienius. Leidžia, Naujie
nų Bendrovė, „1739 So. Halsted St.» 
Chicago, BĮ. Telefonas Canal 8500.

dalinės reformos, kurias pravedė Leono Blumo vyriau
sybė Francuzijoje, sutrukdė krašto paširuošifną karui, 
parodo tiktai dabartinių’ Francūzijos valdovų atžagarei- 
viškumą. Jie nieko nesako1 stambiefnsieifis Francūzijos 
kapitalistams, kurie ėmė milžiniškus pelnus iš plieno ir 
amunicijos pramonės^ bet jie smėrkia darbininkus, kurie 
reikalavo geresnių darbo sąlygų, i^raneužijos kapitalis
tai, reikia pasakyti, aprūpindavo geležies rūda iš Lobrai- 
nc’o kasyklų ir Vokietijos pramonininkus, kurie gamino 
ginklus Hitleriui. Tais ginklais paskui buvo sumušta 
Francūzijos kariuomenė!

Tarp stambiųjų Francūzijos kapitalistų tad ir reikė
tų ieškoti tikrųjų karo pralaimėjimo kaltininkų. Bet tie 
išdavikai dabar valdo kraštą, ir jiė* hOfi savo kaltę sū^ 
versti kitiems.

• St. Miščikas-žiemys

Lietuva Rusijos Dalis

■MM

Konskripcija taikos metu
P'irmą kartą savo istorijoje Jungtinės Valstijos įve

dė privalomą karo pareigą savo piliečiams. Jauni* vyrai 
tarpe 21 ir 36 metų amžiaus bus imami į kariuomenę* vie
niems metams muštro. Pirmi 400,000 naujokų bus pa
šaukti, tur būt, dar prieš pabaigą šių metų. Kiti 400,000 
vyrų stos į kariuomenę apie balandžio 1 dieną ateinan
čių metų. Planuojama šitokiu budu sudaryti kariuomenę 
iš kokių 5 milionų išlavintų vyrų.

Galimas daiktas, kad Amerikai tokios armijos visai 
nereikės. Jeigu Hitleris pralaimės karą, Jungtinių Vals
tijų niekas neužpuls. Bet kas gali žinoti, kuo dabartinis 
karste baigsis? Kolkas praėjo dar tiktai pirmoji jo dalis. 
Hitleris iki šiol visus nugalėdavo. Šiandien jisai beturi 
Europoje tiktai vieną stiprų priešą. Todėl Amerika yra 
priversta apsisaugoti, kad ji nebūtų užklupta nepasiruo
šusi.

Daugelis laisvę mylinčių žmonių bijo, kad didelės pa
stovios armijos laikymas taikos metu gali būt pavojin
gas šio krašto demokratijai. Teoretiškai tai yra tiesa. 
Bet į dalyką reikia žiūrėti iš atžvilgio į konkrečias gyve
nimo apystovas. Kaipo vienintelis priešas, nuo kurio 
Jungtinėms Valstijoms gali tekti gintis, yra numatoma 
tiktai hitleriškoji Vokietija, jeigu ji sumuštų Angliją. Su
naikinę britų imperiją, naciai, žinoma, bandytų pagrob
ti tos imperijos žemes, išsidraikiusias visame pasaulyje. 
Tolimuose Rytuose, Pietų Amerikoje ir pačioje Šiaurės 
Amerikoje jų grobikiški siekimai atsimuštų į Jungtinių 
Valstijų interesus. Hitleris stengtųsi gauti talkon ne tik
tai Italiją, bet ir Japoniją, o gal būt, ir sovietų Rusiją.

Stojus į kovąvprieš-tokią diktatūrų koaliciją, Jung
tinėms Valstijoms tektų ginkluotis iš paskutinosios. Tuo
met ir 5 milionų vyrų armija butų permenka.

Hitlerio pergalė dabartiniame kare su Anglija atneš
tų Jungtinėms Valstijoms milžinišką militarizmo naštą, 
kuri prislėgtų kraigą ekonominiai ir dvasiniai. Nėra abe
jonės, kad nukentėtų ir demokratinės šio krašto institu
cijos.

Antra vertus, jeigu Hitleris bus sunjuštas, tai mili- 
tarizmas žlugs Europoje ir pasidarys bereikalingas Ame
rikoje. Tuomet ir konskripcija bus panaikinta.

b

APŽVALGA
m n i ■■ n......................—i.—;rfih5n li.tf' r!G

“STALINO PROS
PEKTAS”

“Naii j ienose” jau buvo rašy
ta, kad bolševikiški okupantai 
Kauno Laisvės Alėjų pavadino 
“Stalino prospektu”. Vakar at
ėję iš Lietuvos laikraščiai tų ži
nią patvirtina. Pranešime apie 
“Stalino prospektų” šakom’a, 
kad—

“Ateityje,
keisti ir kai 
vių vardus.”
Suprantama.

kvos dežimordų vardai

(0 
numatoma pa

kurtų kitų gat-

Juk visų Mas- 
turčs

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS LAIDOJIMO 

AKTAS

tais būna - žinių apie tai, kaip 
“kilnios dvasios” banditas duo
da savo aukai dešimtuką, kad 
apiplėštas žmogus galėtų užsi
mokėti už gatvekarį ir parva
žiuoti namo. <

Tokį “dvasios kilnumą” no
rėjo parodyti ir Stalinas Lietu
vai: nepriklausomą Lietuvą pa
smaugė, bet jai “padovanojb” 
Švenčionių sritį j Vydžių, Rodu- 
nės, Adutiškio, Ostoveco ir Vo- 
ronovo sritis, “turinčias lietu
vių gyventojų daugumą”. Tas 
sritis jisai buvo pavogęs perėi- 
tą spalių mėnesį, kuomet Lietu
vai buvo grąžinamas Vilnius.

Bet Stalino “dovana” lieka 
Jam pačiam, nes jisai pagrobė 
visą Lietuvą. Jisai ir už ameri- 
.konišką banditą pasirodė pras
tesnis “džentelmonas”.

L Blum’o stiemimas
Francūzijos kapituliantų valdžia, kurios priešaky j£ 

stovi atžagareivis maršalas Petain, suėmė buv. prėTrij'erį; 
Leonų Blum’ų ir internavo jį pilyje Chazeron, kur jau 
pirmiau buvo uždaryti buv. premjerai Daladier ir Rey- 
naud, buv. vyriausias karo vadas gėh. Gariieliū iri buv. 
vidaus reikalų ministeris MandeL. , , ,

Leon Blum yra Francūzijos socialistų vadas, ir po 
1936 metų rinkimų į parlamentą, kuriuos laiftiėjo kairio
sios partijos, jisai buvo ministeris pirmininkas vadin'au 
mojo “liaudies fronto” kabinete. Tas liaudies frontas bu
vo sudarytas iš trijų partijų: socialistų, radikalų sočia-' 
listi| (liberalų) ir komunistų. Bet vyriausybėje dalyvavo 
tiklai* sotfaflišiai radikalai. ,

Dabartinė* Francūzijos valdžia kaltina socialistų va
dą, kad socialinės reformos, kurias pravedė “liaudies 
frontas”, ypatingai 40 valandų darbo savaitė, sutrukdė 
prafnohėS garhybą ir tuo budu nedavė kraštui kaip rei
kiant pasiruošti karui-. Be to, Leon Blum yra kaltinamas, 
kad1 jo pastangomis buvo įvykintas Francūzijos susiarti- 
nfiUas su sovietu Rusija,' kas irgi pakenkė Francužijai.

Antrasis* kaltiAimas Leonui Blum’ui neturi jokio pa
grindo, nes pirih-ids sunianytojas, kad Francuzija sudary
tų sąjungą su Rusija, buvo užsienių reikalų fninistefis 
BarthOU (užmuštas kartu su Jugoslavijos karalium Alek
sandru Marseilles uoste, kuomet karalius atvyko pada
ryti valstybinu vizitą Francuzijai). To ministerio suma
nymą toliau vykdė jo įpėdinis užsienių reikalų ministeri
joje, Piefre Lavai, kuris dabar yra vice-premjeras Be
taino kabinete. Susitarimas tarpe Francūzijos ir sovietų 
Rusijos buvo pasirašytas už keleto mėnesių prieš tai, kai 
Leon Blum gavo premjero vietą.

Todėl, jeigu buvo “nusidėjimas” Francūzijos valdžiai 
daryti sąjungą su Maskva, tai valdžia turėtų traukti at
sakomybėn savo narį Lavalį, o ne Leoną Blumą.

O pirmasis kaltinimas socialistų vadui, t. y. kad so-

1918 metų vasario 16 dieną 
Lietuvos Taryba Vilniuje priė
mė Lietuvos Nepriklausomybės 
Deklaraciją. 1940 metų rugpiu- 
čio 3 dieną Vyriausioji Sovietų 
Sąjungos Taryba. Maskvoje pri
ėmė Lirituvos nepriklausomybės 
palaidojimo įstatymą.

Taš aktas skamba taip:
t.' K <

; “iSTATOMA^įjungiąs Lie
tuvos Tarybų Socialistinę 
Respubliką į Sovietų Socija- 
listinių Respublikų Sąjungos 
sudėtį.

“Vyriaifšilbji SSSR Taryba, 
išklausiusi Lietuvos Liaudies 
Seimo įgaliotosios delegacijos 
pareiškimo, nutaria:"

al! Šfff. iietu-
vos SeiiriO prašymą ijr įriim- 
tf Lietuvos Tafybiį1 Šocijalis- 
tirię Rėšp’ubliką i'ri Srivietų 
Socijalistiriių' Respublikų Są
jungą kaip pilnateisę Tarybų 
SOėijaifefiitę ^publiką:

S'fR. Priimti Vyriausios 
Gridljbd Sovietų Socijaliritinės 
Respublikos Tarybos pasiūly
mą perleisti į sąjunginė^ Lie
tuvos Tarybų Šocijaliritinės 
Rešpttblikog1 Sudėtį: švėnčiO- 
riių Sritį’ Vyd'žlų; tlodVinėš, 
AdutiŠkfd; rišfrbvricd ir VorO- 
AOVo' šriti^ Gddijos SdVietų 
Socijalistinėje Respublikojfe, 
tiirinčldš libtuVių' gyvehtoji 
daugumą.

“3. STR. Prašyti Vyriausią
ją Gudijos Sovietų Socijalisti- 
nės Respublikos Tarybą ii* Va
riausiąją sąjunginės Lietiivdp 
Tarybų SocijalistinėŠ Rė&pri- 
blikofe TPrir^bą patiekti Vy- 
riaušiąjai • Sovietą SbtUiisti- 
nių Respublikų Sąjungori Ta
rybai apsvarstyti projektą, 
dėl nustatymo tikslių riienri 
tarp* Gildijos Sovietų Sdėijd-. 
listinėS’ Respublikos ir siįjuri- 
giries Lietuvos Tarybų Šoci- 
jalistinės Respublikos.

STR. Pravesti pagal'pd- 
grindinio SSSR KonstituOijds 
įstatymo 34 ir 35 straipšnids 
dtetovų rinkimą į Vyriausią
ją Sovietų Socijalistinių Res
publikų Sąjungos) Tarybą! nUb 
sąjunginės Lietuvos Tatfybti 
Socijalįstinės Respublikoš.

“5 STR. Pavesti Vyriausio
sios Sovietų Socijalistinių 
Rešpublikų Sąjungos dary
bos prezidiumui paskirti rin
kimų dieną.”

Amerikos

NEBAIGTŲ NAMŲ 
SAVININKAI

Liepos’^^.' (Lietuva jau bu
vo “sovietizuojama”, bet dar 
nebuvo prijungta prie Rusijoš) 
Kauno spaudoje buvo įdėtas' 
toks Paleckio valdžios praneši
mas:

» ’ i J '

“PąštębSta, kad kai kurie
• Kauno' miesto gyventojai, 
norš ir yra ekdnėmišltai pa- 
jčgiįš, sąih'Onmgai nebaigia 
įrengti naujai statotnų naiiių 
ir trio apsunkina Savivaldy
bei .išspręsti labai opty butų 
klhusiihą.

“ŠaviValdybė, susižinojusi 
stt afatiiikanionliš valdžios į- 
staigomi's, įspėja, kad pririš 
tokius asftieriiš-kririkėjUš bus 
imamasi labai, labai’ gfiežtų 
priėmdriiy.”

: Vadihaši, savininkai turi 
baigti statyti* ir- įrengti namuš, 
nors jiė žino, kad valdžia turis 
nanius gali kada nori atimti.

Iš vėlesnių valdžios prarifeši- 
rriiį gdlirria nuriianyfi, kad tbkių 
dar nepabaigtų statyti namų 
Kaune apfė riėį!iOŠ pabaigą buvo 
kokie 300.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
i '

Fantastiški planai
ROlVLA, ifalija,' rūgs. 13 d. 

,— Italų spauda rašo apie faii- 
tastiską plkną, įcurį turi paruo
šę bendri britų priešai. Jeigu 
Indija ir toliau priklausys prie 
Didžiosios Britanijos, tai kardi 
.niekad galo riebus. Todėl ita
lams pavyllo susitarti su iri- 
dais, Irano ir Afganistano vaj- 
ątybėiriis' bendromis jėgomis 
,putli Britaniją. Italija puls 
Egypte ir Somali joj, indai sd- 
Icils, o iraniečiai su afganista
niečiais visiškai atskirs Indij!ą 
nuo Anglijos. Visa tai labai 
gražu, bet greičiausiai tai yra 
vien tižiai fašistų pageidavi
mai.

laikraščiuose kar

“NAUJIENŲ”
1 Af)TQM0BlW

BLITZKRIEG
PIKNIKAS

LIBERTY GROVE

. (Tę^riyš)
J>ūlt Tauragės šttkiliril'aš taip 

nė dėl it6 fefo pfalairiiėtas, 
kaip cfel šitė,’ nę#^ daugelis šuki- 
iirift) vaifij ritiisigriridb ir yiieton 
ivadbVAŪfį šiifaiimiif,’ ^fadfejo jį 
Žodžiaū ihrilteihtf it atkalbinėti, 
ri'ofš ĖriVri ph^itį’sli sukilimui 
^atfovaūfi.

It Šis dėspferdtišktimas jau 
.ririsifeiškęš ŠriVdlkijbŠ Sukilimo 
friėfri (hri^ikratyti fiėtkokia kai
tria’ Sihėfėhbsy gatejo padidinti 

šMČriL 'fiėf lai’ nei 
fciėk riėrėiškity Ita-d’ « brivo są - 
iihdrii'tiįas žihgšriis, arba šimpa 
tijiSŠ patelškiriias Rrišijai’. 

; Šihfetoh'd^ viidyhid' laiko tar- 
i^yjė, o* ji'š rife ihrituš ir riė du 
tęščšiv iMŠiį: liaridiš pblltiniame 
šnsiį)ta't!iiWė n'ėpažerigč, priešin
gai dar labiau atsiliko/ nės bu
vo aūkleja'ma viėrišališkai tau
tininkų dvasioje ir datgi šioje 
štilyje nebuVo leista žmonėms 
pėrdaug Svarstyti, bėt vien 
klausyti įsakymų. Lietuvos pi
liečiui buvo ilgai atimta dargi 
tėišė steigti suaugusiems kut- 
šris; gi kuriuos vėliau steigė 
taip' Vadinami Darbo Rūmai, 
brivo grynai mokyklinio am
žiaus1 vaikams kursu, kuris ne
galėjo patenkinti suaugusius.

LiefUVėš piliečiui trylika me
tų bliVd kalamri’ į galvą1, jog 
jis lietuti valstybiniais reikalais 
fripintiš; neš tanii turįs “pui
kią”’ Vyriausybę,1 kuri jau vis
kuo pašitupins. .Maža to, pav. 
tarp 19l28 iki 1930 iri; valdžia, 
patariama italų pasiuntinio, ku
ris buvo fašistinio mokslo spe- 
cas, buvo dargi uždraudus da
ruti jai šimpatizuojančių sluok- 
'šiVių suši’rinkiiriai, rhanifestaci- 
jbš, kad tik liaddis apmirtų, už- 

■fh’igtų.
Visa šita tik turėjo neigiamai 

atsiliepjti į liaudį ir nors ji vis- 
;gi ųebuvo, .tokia šalta prie Lie
tuvos likimo, priešingai; budė
jo visą laiką nepriklausomybes 
sargyboje ir buvo pasiruošus ją 
ginti (prisiminkiinė lenki) ulti
matumą Lietuvai dėl Vilniaus 
rir diplomatinių ryšių užmezgi
mo), visgi vykstant užkulisinei 
jdiplomatijal ir okupacijai iš ru
sų1 pusės, iškarto vien kojos į- 
kclimu, nebuvo pakankamai 
budri; nės nebuvo kas jos bud
rumą paakytų.

Rusai labai gudriai pasielgė 
nepakeišdaihi Šriietorioš iš kar
to, nes žinojo, kad jis kraštė 
neturi pasitikėjimo ir todėl, jei
gu ir norėtų ką nors daryti — 
nėgalctų, neš neturi gyventojų 
pritarimo. Visai kitoniškai bu
tų btivę, kad tuojau butų paši- 
keituš Valdžia ir ne taip sveli-. 
mos valstybės pagelba, bet lai
svais rinkiniais. Ot, tų laisvų 
rinkinių irisai ir nedavė, bet pa
sinaudoję tuo pšicholriginiu me
mentu, jog Sriietona pašalintas, 
pasiūlė gyventojams sniėtoniš- 
kus rinkimus, kuriuose turėjo 
lyg padekaVotF už “išgelbėji
mą” iš Antrino Valdžios.

* Jei Lietuvos tauta, Vieton tų 
'trylikos įlietų reakcijos butų ta
rėjus laisvai rinktą* Valdžią, bu
tų ją leidę rūpintis’ kaip vidaus, 
taip ir užsichib1 pėltika, o ne 
migdiifę,1 rinkiniai ir pūti okupa- 
icija britų buvuš kitoniška, gal 
visai kruvina, Suomiška.

Ir šis mūšų trylikoš ritėtų 
letargas ir bcviltė apehūis liari- 
:dį; suteikė geriausią progą mū- 
>šų krašto priešams apgauti, ap
drikti ir Vėliau okupuoti.

Rusų sugalvotas ttfukas apie 
tariiariią Sriietrinos bendradar
biavimą, I5uvus|: ar išrastą, taip' 
pat buvo lemiaUias, nės maža 
kas Lietuvoje tėbrinOrejo pasi
justi po vokiečių batu, kuriuo 
irisai' gąsdino. v

Vienu žodžiu sakarit*, rusai, la
bai puikiai ir gražiai; ptastrii 
kalbant “apmovė” visus ir oku
paciją psichologiniu atžvilgiu 
gerai paruošė.

Bet vieno rusai visgi nenori

pasimokyti: juos laukia tas pats 
letargas, kuriuo jie pašinriudoj'b 
Lietuvoje, nes ir pas juos tik 
leidžiama klausyti ir ne svars
tyti ir kada nors kas nors pa
naudos prieš juos tų patį gink
lų, kurį jie panaudojo prieš 
mus. Pas juos taip pat tik “va
lio” rėkti leidžiama.

Nusistatymas prieš smetoniš
kų režimų buvo nepaprastas ir 
jis buvo priėjęs prie tokio kraš
tutinumo Lietuvoje, jog kai kas 
ir velniui butų dūšių pardavęs, 
jei tuo butų galėjęs tautinin
kus iš Lietuvos sosto pašalinti.

O jį pašalinti vis mažiau ir 
mrižiau vilčių tebuvo. Reikia 
atminti šiandien vienas dalykas, 
jog jokia revoliucija be ilgo pi
lietinio karo neįmanoma, nes 
jei pirmiau valdžios daugiau 
laikės dievo “malone” ir pasiti
kėjo žmonėse įsigyvenusia tra
dicija, tai po karo, pasimokę iš

gali laikytis tik remdamosi bent 
kuriais gyventojų sluoksniais, o 
jais remtis ir pasirinkti reikia, 
žiūrint jų pajėgumo.

Rusija, pergyvenus carizmų, 
pagaliau irgi atsisakė darbinin
kijos ir pasirinko inteligentija 
bei vidurinį luomų, kuriuo re
miasi ir Hitleris, Mussolinis bei 
kiti diktatoriai.

Šiandien galima butų fašizmų, 
stalinizmu, kitus panašius reži
mus pavadinti smulkiai buržu
aziniais režimais, kurių pagrin
de padėti buržuazijos principai, 
paskelbti po feodalizmo žlugi
mo miesčionių. Geresniam su
pratimui galima pavadinti dar
gi nė smulkiai buržuaziniais, 
bet grynai miesčioniškais reži
mais. šių visų režimų pricipus, 
skelbiamas liaudžiai yra: kiek
vienas lygus, visi lygus, bet bū
ti lyginta — reikia parodyti sa
vo gabumus, reikia prasimušti 
į gyvenimų, reikia užsitarnauti.

Tai savotiškas napoleonizmas 
skaitąs, jog kiekvienas kareivis 
nešioja savo vėršinikėje marša
lo lazdų, bet jų paimti į rankas, 
reikia užsitarnauti, o jei to ne
padarai — ko skundies? Ki- 
ticins nepavydėk, jie užsitarna
vo, užsitarnavo nežiūrint ko
kiais keliais — suktybėms, pa
taika vinių ar kuo kitu.

Bet juk kovota už lygybę, 
kovota už socializmą? Maža ką, 
sako valdovai, reikia žinoti kas 
yra socializmas, mes jį taip su
prantame ir viskas!

Ir kaip laisvės bei lygybės o- 
balsiai mesti Prancūzijos revo
liucijoje išsigimė kapitalistinė
je sistemoje į vergų ir ponų re
žimų, taip lygiai stalinizmas iš
vertė lygybę valstybinio kapita
lizmo rankovėje, į tų patį, prieš 
ką kovojome.

Bet viso šito komunistai Lie
tuvoje nesakė ir dar gi toki Pa- 
leckiai, Krėvė-Mickevičiai to 
nesuprato.

Jiems kaip inteligentams - 
labai priimtinas režimas, bet 
darbininkui kokis skirtumas? 
Už tai jiė pakliuvo ant staliniš- 
kos meškerės ir už tai jiems 
Rusija išganymas.

Ji'ė ihfėli'gbiitai, turi šriricų pa
kilti ir jiems nebaisu, bet tu 
darbininkė, darbinirikri pasilik
si ir džiugiau nebcužditbsi kaip 
uždirbai.

Koniunistai visų laiką skelbė, 
jog Lietuvoje bloga, daYbiniP- 
kai neturi jokių1 teisių, nėra ly
gybės, bet ar Rusijoj ta lygybė 
yra? Ar ne tas pats? Skirtumas 
tik^ tas; jog ten nėra viešo fa
briko savininko, bet visgi dar
bo prižiūrėtojas, gavęs meiste- 
rib vardų, negauna tą patį atly
ginimą; kaip darbinirikriš, bet 
darbininkas dirbdamas uždirba 
jam algą; alga didesnė jam mo
kama iš darbininko uždirbtų 
sumų.

Bet šitos medalio pusės ko
munistai nepasakojo ir maža 
Lietuvos darbininkų, dargi in

teligentų, tai suprato. Ir tai da
vė Jttbgoš komunistams, vieš u . 
pasirodžius, suvilioti balsuoto
jus.

Ir čia sprendžiamų rolę su
vaidino politinis analfabetiz
mas, kūrį' protegavo patys bol
ševikai.

Kas dirbo komunistų tarpe 
atsimėna puikiai, kaip buvo iš 
karto1 ir kas vėliau atsirado.

Iš karto buvo steigiami kur
sai, buvo studijuojama kuope
lėse politinė ekonomija, buvo 
lavinama, bet vėliau visa šita 
buvo panaikinta, buvo mestas 
taip vadinamas bolševizacijos 
obalsis, kurio pagrinde buvo ne 
susipratimo skelbimas, laisvo 
galvojimo, bet aklo atsidavimo. 
Bolševikai lygiai kaip fašizmas, 
skaitė nereikalingu ir dargi pa
vojingu visapusį darbininkų iš
silavinimą ir vieton to davė 
vienpusį, suviauktą, sumaišytą 
su melais mokslų, kurio tikslas 
buvo — klausyk ir pildyk ki
tų įsakymus, o tie kiti jau žino 
ką daro.

Ir todėl aš daug nenusistebč- 
jau, kuomet parvykęs 1935 m. 
Lietuvon ir susiėjęs kovos drau
gus, buvusius bolševikus, seną
ją Lietuvos komunistų partijos 
gvardiją, užtikau už komunistų 
partijos ribų. Vieni, seni, dau
giausia susipratę, prasilavinę 
komunistų partijos nariai buvo 
visai pasitraukę iš kovos lau
ko arba dirbo vietoje taip kaip 
jų galvos nešė, kiti, negalėda
mi pasilikti be organizacijos, 
norėdami tęsti platesniu mašta
bu kovą už geresnį rytojų, per
ėjo pas trockistus, kiti kitur, 
bet iš senos gvardijos nei viena 
neradau, kuris butų pasilikęs 
stalininku.

(Bus daugiau)

MADOS

4579

No. 4579—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20 taipgi 
32, 34, 36, 38. 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir kiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno ph- 
fyzdžio kaina 15 centų. Gali
te" pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
Sbt Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, BL

ČU Jdedu 15 eentų ir jrrslatt 

atsiųsti man pavyzdį No......... ....
MSerc*  per krutiaĄ

(Vardk* ir p*v*rdi)

(Adresą*)
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Sovietų Sąjungos telegramų1 agentūros žiriioš apiė “šoV- 

chozus” ir “kolchozus”. — Iš paduodamų agentūros 
faktų galima spręsti, kO susilauks Lietuva. — Svei
katos reikalai ir miestų tarybos. — Kitokios nege
rovės. — Kadangi Lietuva dabar yra Sovietų Są
jungos dalis, tai tokio pat likimo ir ji susilauks. — 
Skundai ir jų aiškinimai.

5)
Sąjun- 
Ta'ssas

(BIULETENIS Nr.
—Oficialihė Sčviėtų 

gos telegramų agentūra 
pateikia tokių* įdomių žinių
apie sovietų “sovehozus” ir 
“kolchozus”.

Sovietų Sąjungos prokuratū
ros organai baigė svarstyti ei ę 
bylų, iškeltų 
nusikalstamu 
sasąjunginės 
vikų partijos 
teto nutarimų, o taip 
SSSR liaudies komisarų 
to nutarimų apie žemės ukib 
produktų valymą ir parengimą.

Iljičio vardo kolchozo, Sama
ros srityje Rostovo apygardoje, 
pirmininkas Drozdas, neišpildęs 
valstybinio javams piislatyd 
plano, įsakė to kolchozo ūkio

asmenims, kurie 
budu' nevykdė vi- 
komunistų 
centralinio

bolše- 
komi- 
pat ir 
sovie-

ti sunkvežimį javų ir išvežti 
tuos javus parduoti į turgų. 
Jarmovas įsakymą išpildė ir 
pardavė turguje 21,555 ki.ogra- 
mus javų. Samaros liaudies 
teismas nusprendė Drozdą ir 
Jarmovą suimti.

Oidyno srities, Novosibirsko 
apygardos, kolchozo “Zenile- 
delijč” pirmininkas Eskinas są
moningai sulaikydavo javų pri
statymą valstybei ir nepristatė 
nė vieno kilogramo. Eskinas’ 
plačiai dalydavo javus kolchū- 
zininkams avansu. Jis nuteis
tas dvejus metus kalėti.

Zoločevo srities, Charkovo1 
apygardos, kolchozo “Promin” 
pirmininkas Seryj, kurio žinio
je buvo 934 centneriai iškultų 
javų, 67 centnerius išdalino 
kolchozininkams, o valstybei' 
visai javų nedavė. Seryjui iš
kelta baudžiamoji byla.

I.vensko srities, Novosibirsko 
apygardos, kolchozo “Novoj 
Byt” pirmininkas Tolstikovas,

tymo javų planą, plačiai dali
no kolchozininkams javus 
avansu. Tolstikovą liaudies teis
mas nuteisė trejus metus kalė
ti.

Bogorodsko srities, Gonvovo 
apygardos, kolchozo “Krasnoje 
Znamia” pirmininkas Pitlimo- 
vas, dar neišpildęs daržovių 
pristatymo valstybei plano, par
davinėjo daržoves turguose. Pi- 
tilimovas liaudies teismo nu? 
teistas 1.5 metų kalėjimo.

Piatichavtsko srities, Diiepro- 
petrovsko apygardos, Lenino
vardo kolchozo pirmininkas 
Andrejčhko po pirmo kūlimo 
nutarė išdavinėti kolchozinin
kams pagal pareikalavimą, rie- 
apskaičiuojant atidirbtų darbo

dienų, nuo dešimties iki pen
kiasdešimties kilogramų javų. 
Tokiu budu buvo išdalinta 20 
centnerių kviečių ir aštuoni 
centneriai miežių. Valstybei ne
buvo pristatyta nė vieno kilo
gramo. Andrejenkui keliama 
baudžiamoji

čapajevo 
apygardos,

byla.
srities, Kuibyševo 
kolchozo “Opyt” 

Kuznecovas, nusi
kalstamu budu nepristatyda- 
mas javų valstybei, pardavinė-

asmenims. Be to, Kuznecovas 
nudelsė javų valymą kolchoze. 
Jis perduotas teismui.

Teismui perduotas ir bau
džiamoji byla keliama Blago- 
darninsko srities Ordžonikidzės 
krašto, Lenino vardo kolchozo 
pirmininkui Sarajevui. Jis del
sė valstybei pristatymo javų 
plano vykdymą. Kolchozo jau- 
jėse buvo dešimt tūkstančių 
centnerių iškultų javų, tuo tar
pu valstybei kolchozas pristato 
tik 650 centnerių.

Prokuratūros organai iškėlė 
dar visą eilę panašių bylų įvai
riose krašto vietose.

Kaip matyti, Tassas paskelbė 
tik kelias tokias bylas, tuo tar
pu jų esama “visa eilė įvairio
se krašto vietose”. Įdomu at-

iškelta už javų davinėjimą 
avansu kolchozininkams, prieš 
pristatymą valstybei. Pagal so
vietišką tvarką, kolchozininkai, 
t. y. tie žmonės, kurie javus 
pagamino, gauna javus tiktai 
po to, kai kas nors atlieka po 
pristatymo valstybei. O kai iš
badėjusiam kolchozininkui iš
duodama keli kilogramai javų, 
tai tas Sovietų Sąjungoje laiko
mas nusikalstamu darbu.

—Dabar pora žinučių apie 
Sovietų Sąjungos sveikatos sri
ties sutvarkymą.

Tas pats Tassas skelbia, kad 
medicinos įstaigų vadovai ne-

pašalintas 
Vo’iucijos 
riausiašis 
SėrebFnas;

Maskvos spalių re- 
vardo ligoninės vy- 
gydytojas “draugas” 
Iš Iri no Srities svei

katos priežiūros įstaigos vedė
jas drg. Silinovas pdrėiškė pa
peikimą tryliktosios ambulan- 
torijos gydytojui Abramovui, 
aštuonioliktosios poliklinikos 
vedėjui Jabločkinui ir Maskvos 
sveikatos priežiūros įstaigos 
skyriaus vedėjui drg. Cholod- 
kovui. Jeigu sveikatos įstaigų 
viršininkai per trumpiausią lai-

įsakymą, tai jie bus pašalinti 
nuo darbo ir patraukti tiesom

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

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

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

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

, NA U JIENU-ACME Telephoto
Bomba, kurios ekspliod avinio laikas nustatytas, 

sudd’ro pavojų išgarsėjusiai St. Paul katedrai Londbne.

—O štai, kaip paties Tasso:,laikraštis “Krasny Sevčr 
isipažinimu, “veikia” miestų neša, kad Vologdos m

Ką Žinosies Mano
SUSIJUOS tttOtos

REIKALAIS
nių d'a’rbb jėgų trukumas. Jau
nutės mergaitės turinčios net 
po 24 valandas dirbti, nės tiek 
daug darbo susikrovė.

Atrodo, jog Lietuvoje tikras 
badas mokančių rašyti.

Ką tai reiškia? Kiekvienam, 
kas šiek tiek su nepriklausoma 
Lietuva yra susipažinęs, toks 
“raštingų žmonių” badas gali 
sukelti nuožiūrą.

Iš tiesų, kas pasidarė sU tais 
tūkstančiais lietuvių, kurie yra 
baigę gimnazijas ar net ir uni
versitetą? Jų buvo tūkstančiai.

Ar tik nebus jie vežami va
gonais kur nors Rusijos impe
rijos gilumon fūiškų kirsti ar- 
bd kanalų kasti?

Į Lietuvą Stalinas juk suva- 
fe apIČ pusę milijbną visokių 
azijatų it kacapų. Kad jiems 
būtų erdviau gyventi, tai Lietu- 
Vos intcligėntinės jėgos, tuT 
būt, yra grudomos kur į Sibi
rą ar kitur.

Ahą' dieną netikėtai susiti
kau su pažįstamu dar iš jaunų 
dienų. Dabar jis jati “turavoja” 
kolfiuiiačiams. KaijS seniai besi
malę, pradėjome kalbėti apie 
šių dienų einamuosius klausi
nius. Tarp kita ko, prisiminė
me ir Lietuvą.. Jis lyg tai su1 
pašaipa pareiškė, kad Lietuva1 
jau liko phnūikinta.

Pilnai jaih: pritariau; Pridū
riau dar, kad if Lietuvos var
do jau nebėra.

Pažįstdmasis sūšigriėbė. Gir
di, kaip tai vačdb nėra. Juk jei 
aš siųsiu- laišką, tai tūfėsiu ad
resuoti į Lietuvą.

Atsakiau, jog Lietuva dabar 
liko Rusijos dalimi, tėdėl ir 
laiškai buš adresuojami į Ru
siją, kaip tai buvo senaisiais 
laikais. Kaipo valstybė Lietuva 
jau nebeegzistuoja. Užsienyje 
gyveną lietuviai jau bus pri
versti turėti reikalus su Mask
vos atstovais ir konsulais. Jei 
kas norės į Lietuvą1 važiuoti, 
tai turės gauti Vizą iŠ Maskvos 
atstovų.

Pažįstamojo veide pasireiškė 
susiriipinimas .
Aš to nėžinojau”... kartojo jis. 

o & 6
“Vilnis” rašo, kad Lietuvoje 

kunigai siūlosi komunacių val
džiai į talką. Jie siūlą savo pa-

Vadinasi, atsteigiami seiiieji 
laikai. Skirtumas tik tas, kad 
baltąjį carą dabar pavaduoja 
“raūdoii a sis S ta linas’ ’.

J. P. M.

Teis Mokytoją
Tai negerai. !Už' “Nepadorumą

r PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH
, KAINOMIS

įnikite 3 metus išmokėti—reikia 
____ tik jūsų parašo.
Čelotex Plasterboard pėda, 2c 
1x6 Lentos ................ pėda IVžc
1x4. Grindims Lentos pėda l%c 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10c 
2x4 ................... . pėda l^c
Wallboard—sheet nuo 4x6 iki

r . 4x10 ......     pėda 2c
Albert Special Malė va 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.

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsilus c<o mIšima Už ...... ...... *13.b U
PRABUVIMAS CCn HLigoninėje ............. *bU.UU
RAUD6NGYSUV £.OĖ 
Išėmimas ir Ligon. ’fc-U.UV 
REUMATIZMAS C n
Greita Pagelba ......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 flA
ir yąistai ................. * I •VU
DOUGLAS PARK HOŠPITAL 
1900 S. Kedzic Avė. Chicago

•” pra- 
miestas, 

kurį supa platus miškai, neap- 
rupintas malkomis žiemai. Mal
kų atvežimo į miestą plano ne
atlikta nė pusės. Argi taip rei
kia rūpintis gyventojais?”

, (Bus daugiau)

“nepadorų elgesį” teis- 
yra traukiamas Samu ei

Indiana
prisipažinimu
tarybos Sovietų Rusijoje:

“Pravda” straipsnyje teikia 
pamoką, ką turėtų daryti pa
vyzdinga miesto taryba, būtent, 
iš jos darbo matosi, kaip ji, 
ruošia savo miestus žiemai, 
kaip pasirūpino gyventojų rei- ; 
kalu žiemos sąlygomis. “Geras 
miesto šeimininkas savo laiku 
imasi priemonių, kad prieš) žie
mą butų atremontuoti butai, 
kad butų paruošta kuro, kad 
laiku pradėtų normalų darbą 
mokyklos’ kad miešto elektros

I stotis nėnutrukdaiha teiktų 
elektros energiją namams ir 
gatvėms apšviesti, kad tramva
jų vagonai butų su stiklais, kad 
miestas butų aprūpintas daržo
vėmis žiemos laikui:”

Kiekvienam susitvarkiusiam 
krašte yra visai normalu, kad 
būtai turi būti remontuojami, 
kad kuru laiku pasirūpinama, 
kad elektros stotys veikia išti
sus mėtus, kad tramvajai vaik
ščioja su stiklais, kad gyvento1- 
jai žiemą turi daržovių. Bet 
visai kitaip atrodo sovietiška
me “rojuje”.

“Pravda” apie tai toliau ra
šo: “Vien RSFŠR (Sovietų Ru
sijoje)’ butų remontui šiais įlie
tais vyriausybė paskyrė suvir- 
šum 568 milijonus rublių. Dau
giau kaip pusę milijardo! Ta- 
čiaū praeina pusė mėtų ir pa
aiškėja, kad remontams sunau
dota tik 211 milijonų. Kfyme, 
Archangelsko ir Vologdos apy
gardose atlikta mažiau kaip 
pusė numatyto plano. Vologdo- 
je turėjo Būti phgrindihai atrė- 
mbiituota ligi rudelis 40 liamų,1 

, o atremontuoti tuo tarpu tik 9 
namai. Kas čia kita, jei nė ap
sileidimas? Trečiojoje Vyriau- 

, siūs RŠFŠĖ Tarybos sesijoje 
atstovas drg. Abraniovaš, Vo- 

’ logdos apygardos darbininkų 
atstovų tarybos vykdomojo ko
miteto pirmininkas, su pasidi
džiavimu kalbėjo, kad Volog- 

' dos apygardos teritorija apima 
(148,000 kv. kilometrų, kad sa

vo plotu ši apygarda yra lygi 
M kartu paiintomš kėiuridįns Lii- 
N ropos; vaistybėhis’ — pūdijai, 
h Olandijai’, fiėlįijai n‘ SVė'čąU- 

( jai. Tai Būvo' llalbdihh’ ne taip 
Hšaū; o... kad’ galiiūa būtų iš-
II gauti papildbtnų kfėdittį: Drg'. 
J Abraniovaš pabi-ėŽtihai Frdšė,

kad sesija papildbiiiai Iškirtų 
šimtą tuksiančių rublių miestų 
gėrovės praplėtihiūi. O* patikri
nus pasirddb, jog net paskirtą 
anksčiau kreditų Vologdojė ūb- 
moka sunaudoti". Netnoka atrė- 
nibntuoti nalUų už valstybės 
skiriamus piniguš! ApygaTdos

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ROMA, Italija, rūgs. 12 d. 

— Pagarsėję^ fašistų laikraš
tininkas Ansaldo, vakar kalbė
damas per radiją pasakė, kad 
Londonas 'paimti gali užtrukti 
labai ilgai, gali paimti savaites 
ir savaitės laiko. Ansaldo yra 
Mussolini žento Ciano laikraš
čio II Telegrafo vyriausias re- 
dakloruis. ' Visą laiką jis rašė, 
kad vokiečiUiYTS- labai lengvai 
pavyks nukariauti Angliją, o 
dabar jau visai pakeitė savo 
laikraščio toną.

Už 
imn 
Robcrt Reed, 6233 
avcnuc. Rėed vra kaltinamas

slaugą kaipo raštininkai. Girdi, negražiu elgesiu su nepilname- 
pradėjęs pasireikšti intsligznli- te mergaite.

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

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas vitš $400,000.00
Dabar Mokame 31/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
las Ant r’Nūmų 1 iki 20

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

• Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.
i 420 W. 63rd St.

Tel. ENG. 5883-5840

Tel. CICERO 5306

Mnn

LOAN ASSOClATIONof Chicago

JIT'S’I'IN MAČKl^W'lCH. PrėJi
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
Government 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
TeL VIRginla 1141

C. & M. PAIIGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus) tr 
stipriausi

FOX IIEAD ALę 
Vynai-Likieriai-GėHmai 

į Visas miešti- dalis.

5031 W. Robsėvelt Rd
CICERO, ILL.

SOOTHE A EYES1
MAEE,THIgS1Mf>LE TCSTyTQ0AY

|

fifi

^.urip5.isy ^—- - ------cconortucal, too. J?ry Murinę today.

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS

PLEITUS DABAR!
50 *

aukščiau
Mėš esame puikių dantinių plertų® 
gamintojai jau per suvirš 18 mėtų, ra 
Ateikite, leiskit mums parodyti & 
kotnbinadiją PERMATOMO PLEI- w 
TO su NEW HUE DANTIMIS. g 

Pataisymas $1.00

Livvndale Deniai Laboratories
HEJNA hROS.

Atdara iki 8:30 v. v. —- Sjibatbmis iki 5 v. vak, 
3945 W. 26th St. 1724 $. Ashland AVč.1 

Tel. Ljwnd>le 2908 Tį|. ,Monroei.9251

SMes gaminame Dentures t i k 
a gavę įspaudą ir užsakymą nUo 
Blaisniuotų Dentistlį. 
K APSKAIČIAVIMAS g DYKAI;

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savingš & Ldati Ass’n
RAšTiftfi:

itJbFIVKRSAE S’A’VmU'S l6AN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mollahi'd 3% % diVid*ėhdų. Įdėliai7 apd’raušti iki $5000-00 pėr Federal Savings 

, ąhd Lodn ihsuraiicė CoėįL, VVashiiigtoh; D'. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

W SOUTH HALSTEH STREET
CAWĖ 8500

fYM OVERWORKEDT Po they smart 
ana būm? Murinę brings tįuick relief. 
Tnr twp dhjps of Murihe pight ahd 
motning and whehever your E ves are 

atid reddened or feel tired.

■TOOTHE* . ČLKANttt .
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IįrfuiarilanwbcW
CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

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

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

ROCKFORDO LIETUVIU KULTŪROS 
DRAUGIJOS PIRMININKAS

ROCKFORD, III. — Charak
teringas ir nuoširdus jaunuolis, 
kuris Rockfordo Lietuvių Kul
tūros Draugijoje rimtai ir rū
pestingai pirmininko pareigas 
eina jau treti metai. Kur tai 
šventraštyje yra pasakyta, kati 
apsčiai randasi pašauktųjų, be; 
mažai jų tarpe yra išrinktųjų. 
Gi Madestas A. Gibas bene bus 
vienas iš tų jaunosios kartos 
tipingų vyrų, kuris turi tikrų 
pašaukimų būti ne tik išrinktų
jų eilėse kaipo ypatingai kva
lifikuotas asmuo vykusiai apaš
talauti jaunosios karto i žmo
nėmis viešame gyvenime. Ta
čiau jam yra lemta ir prasmin
gai triumfuoti prie visuomeni
nio vairo kailio budriam ir s i- 
maniam inte.igentui, savaime 
turinčiam ypatybę ir sugebė i- 
mų atatinkamai orientuotis 
kiekvienam naujai iškeltam gy
venimo klausime. Bet ir asme
niškuose santykiuose su žmo
nėmis jis parodo savo sielos 
ryškų prakilnumų.

P-as Gibas dar visai anksty
vose pavasario dienose energin
gai lankydamas vidurinę moky
klų, ir yos tik paviršutiniai pra
dėjęs įgyti sųvokų apie bendrų 
pasaulio raidų, užsikiėtc lie.u- 
vybės meile. Pagalios tvirtai Įsi 
tikino, jog jis lietuviu yra gi 
męs, lietuviu ir mirs. Todėl jo 
šventa užduotis yra lietuvių rei
kalais interesuotis ir jų nauda 
dirbti su pasišventintu. Tai ši
tokiu budu jis nusiteikęs pradė
jo savo reikšmingų karjerų.

Jaunutis, tinkamai nepribren
dęs p. Gibas, smalsaudamas ir 
girdėdamas iš savo tėvų bei 
šiaip kaimynų, kad vietos lietu
vių draugijose be atvangos kar
tojas nerimti frakcijų vaidai, 
kurie mums ne tik nieko ge
ro nelemia, bet ir aplamai lie
tuvių vardų žemina k tatai.čių 
akyse, jis trokšta kurti kultūri
nę organizacijų iš jaunuolių, 
kur galėtų pasireikšti nuosekli 
žmoniškumo ir draug škumo 
dvasia ir sykiu išskaidytų lietu
vių tarpe negeistinos neapykan
tos šešėlius. Tatai p. Gibas ap,- 
sisiautęs degančia energija, uo
liai žygiuoja prie savo kolegų 
ir jis karštai juos kalbina pri
sidėti prie jo užmanyto tikslo 
sėkmingai įkūnyti gyvenime, 
kas teiktų naudų bendrai lietu
vių gerovei. .Tačiau staiga jį 
apima nusiminimas, kuomet 1 
paskirtų vietų ir nustatytu lai
ku jo bičiuliai nepasirodė. P-as 
Gibas grįžta į namus nusivylęs, 
bet greitai susivokia ir pagalios 
prieina išvadų, kad jis draugiji
niame darbe ir praktiškame gy
venime dar yra naujokas, ku-

visame kame parodydamas sa
vo susidomėjimų organizacijos 
pasibrėžtame tiksle, ir drauge 
figūruoja kaipo konstruktyvis 
lietuvių išeivijos šalininkas. Mi
nėtos draugijos atktyviai veik
lai atslūgus ir Rockfordo Lie
tuvių Kultūros Draugijos vado
vybei atatinkamai pakalbinus 
p. Gibas kupinas optimizmo, 
kupinas kilnių minčių, kupinas 
/savimi pilno pasitikėjimo, įsira
šo į Rockfordo Lietuvių Kultū
ros Draugijų. Natūralu, kad čia 
kulturiečiai jį pasitinka su šyp
sena veiduose jau kaipo popu
liarų ir logiškų jaunuolį. O po 
to už kelių mėnesių išrenka jį 
už pirmininkų, kuris ir po šiai 
dienai pavyzdingai pirminin
kauja. Pasižymėdamas savo 
taktiškumu, sumanumu, tole
rantiškumu, ir iš viso sugebėji
mu save ir kitus pagerbti jis 
kulturiečių eilėse sau priešų ne
turi. Visi jam atiduoda kreditų 
už jo ypatingų atkreipimų dė
mesio į draugijos kasdieniniu' 
reikalus, ir už jo šaunų pašiau 
kojimų lietuvių pažangiam ju
dėjimui.
Etiškas tėvynaini, .ponas Gibai, 
Pagarbos verti tavo darbai,
Kuriuos atlieki taip jausmingai 
Nuosakioj formoj ir širdingai.
Taip atsidėjęs su kunu ir siela 
Kuomet pažvelgi—net daros miela.
Koks tai reikšmingas susipratimas, 
Visuomenės labui pasišventimas.
Tu skini platų kultūrai kelią 
Sėkmingai ruoši palankią valią.
Plačiai bujuoti pažangos srovei, 
Kas teiktų laimę liaudies gerovei.
Kai.n tai malonu tenka džiaugtis, 
Kad žmogui veikia sveika mintis.
Sveikinu tave kaipo kuklų vyrą, 
Kuriam prakilnios tiek meilės yra.
Lai tavo troškimo spinduliai šviečia 
Ir jauną kartą prie darbo kviečia. 
Prie darbo taip švento ir vaisingo 
Nešantį gerovę liaudžiai gausingą.

—Volungis.

Nauji Nariai
Antanas Kazlauskas
Caroline Kazlauskas
Už šių narių prirašymų ten

ka didelis ačiū p-iai E. Zongai- 
la, kuri juos nurodė. J. J. Žu
kas, patyręs apie ponus Kaz
lauskus, tuoj nusiskubino pas 
juos ir juos įrašė į draugijų.

Šia proga p. Žukas irgi nori 
tarti ačiū p-iai Zongaila.

P-as Kazlauskas, naujasis 
draugijos narys, dirba Ambro- 
zia bravore. Abu yra labai ma
lonus ir širdingi žmonės.

Sophie Pašakarnis įrašė S. 
Yurcliis iš Roselando.

Katrynų Bugdin įrašė Petras 
Galskis.

rio prestižas ir būtiniausia iš
mintis nesuspėjo iŠsirituliuoti. 
O vis dėl to p. Gibo prigimtis 
nerimsta, pakilusiame upe žy
giuoja prie kultūrinių veiksnių, 
ir jis nedelsdamas įstoja f čio
nykštį Lyros mišrų chorą. Iš 
pirmo pasirodymo* sakytame 
chore visi choristai jį pamėgsta 
ir per trumpą laiką jis čia pa
tampa jaunosios kartos pažiba.

Lyros chorą likvidavus ir įsi
kūrus Lietuvių Kulturinimosi 
Rateliui (Lithuanian Cultural 
Assosiation), p. Gibas su malo
numu irgi pribuna. čia jis vėl 
entužiastiškai darbuojasi, aky
liai stebi draugijos viešą veiklą

. . N A UJIENŲ-ACME T^įpnhoto
• Nacių karai paveikslai, kurie vaizdu ų a, kaip Anglija yra bombarduojama.

Taip, Į Duobę 
Galima Supilti Ne 
Vien Daug šiukšlių -

Bet Ir Labai Daug Pinigų.
Profesorius Paul Douglas, 

kuris eina miesto tarybos nario 
pareigas, padarė kelis naudin
gus pareiškimus per spaudų a- 
pie gilių duobę, užimančių ket
virtainį blokų ploto prie Damen 
ir 18-tos gatvių, iš kurios prieš 
daug melų imta kalkinė me
džiaga.

Dabar miestas verčia duobėn 
gatvėse surinktas sųšlavas — iš
matas, dėl kurių artimi gyven
tojai turi kentėti st'prų dvoki
mų.

Kas Butų Galima Padaryti. x
Esu pa teini jęs kaip profeso

rius Douglas laikraštyj “Daily 
Times” faktiškai išskaičiavo ko
kias dideles sumas pinigų mies
tas turės bereikalingai išmokė
ti duobės savininkui už leidimų 
versti sųšlavas. O jeigu, pasak 
jo, visu pirma miestas butų pa
sirūpinęs duobę iš savininko iš
pirkti, kaina, ant kurios savi
ninkas sutiko, tai miestui butų 
daug pinigų sutapyta ir, žino
ma, užlyginus duobę, galima' 
viešų įstaigų įrengti, kaip pa
vyzdžiui žaismavietę parkų ar 
kitką aplinkumos žmonių nau
dai.

Manau, piliečiai — balsuoto
jai gerai padarytų išrinkdami 
daugiau tokių narių miesto ta- 
rybon, kaip profesorius Doug
las, kuris duoda žinoti, ypač 
faksų mokėtojams, kur jų su
mokėti pinigai sunaudojama ir 
stoja už geresnės tvarkos pra- 
vedimų visų Chicagiečių labui.

A. J. S.
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DAINUOS GENOVAITĖ GIED
RAITIENĖ, ŽINIOS, PRANE
ŠIMAI, PATARIMAI, t.t.

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio 
šiandien, antradieni, 7tą valan
dą vakare, ir pasiklausyti regu- 
liario antradienio radio progra- 
mo, le džiamo pastangomis Peo- 
plės Furniture Company Krau
tuvės. Šie programai pasižymi 
geru talentu. Taip ir šiandien, 
tarp kitų dainininkų girdėsite 
Genovaitę Giedraitienę. Prie 
damų, bus smagios orkestros 
muzika, patarimai ir svarbus 
pranešimai. Pati Peoples Ben
drovė irgi turi gerų žinių pra
nešti, nes ši krautuvė šiomis 
dienomis tęsia rudens sezono 
atidarymo išpardavimų, prie 
kurio krautuvė yra nepaprastai 
gerai prisirengus pasiūlyti di
džiausias prekių vertybes.

Rep. xxx

Kiaušinienės 
Netruks Ilgam 
Laikui

Nežinia ką tie vagiliai darys 
su visais kiaušiniais, kuriuos 
užvakar pasivogė, bet jeigu 
mano daryti kiaušinienę—tai 
jiems jos užteks labai ilgų lai
kų.

fsigavę į trokų pastatytų 
prie Throop ir Jackson gatvių, 
jie pasivogė kiaušinių net 55 
dėžes, po 12 tuzinų kiekvienoj, 
no j.

Trokas ir kiaušiniai pri
klausė Joseph Broaddus, nuo 
1307 Adams Street.

JACK SW1FT

Diena Iš Dienos
- - - ■ I ---------------- ■ —

Dantiniai Pleitai 
Jūsų Sveikatai

O
IŠVAŽIAVO Į 
RYTINES VALSTIJAS

P-a Saldukienė, žmona Bri- 
ghton Parko realestatininko 
Saldoko, kartu su elektros in
žinierium p. Kereli (Kirelis) ir 
žmona išvažiavo į rytines val
stijas, ponų Kerei) automobilyj. 
Pittsburghe žadėjo aplankyti 
ponus Pikeli, ir iš tenai važiuo- 

j Ii j Elizabeth, Pa. P-a Saldu
kienė aplankys savo gamtinę, 
pamatyti kaip šiandien atrodo 
tie aukšti kalnai.

Pakeliui sustos pas p. Her- 
man Wcod, Saldukienės broliu
ką, Rochesteryj, N. Y. vėliaus 
visi trauks Į New York pas p. 
Kereli sesutę, p. Sinko. Pasi
svečiavę pas ponus Sinko, ir ap- 
ž'ureję New Yorką pasuks Į 
Niagara Falls, ir Canadą, o ta
da trauks Chicagon. Ponas Ke
reli per ilgus metus teikė chi- 
cagiečiams šviesų dirbdamas 
Commonwealth Edison Co. Jo 
ad. 6025 S. Wash(enaw Avė.

Linkiu jiems (laimingai ke
liauti, ir la mingai sugrįsti Chi- 
cagon.

Eks- Reporteris.

Žmogaus sveikata reikalauja, 
kad dantys butų geri, kad mai
stas butų gerai sukramtytas, 
žiloj praeityj, kada dent sleri- 
jos mokslas nebuvo išsivystęs, 
žmogus be dantų turėdavo at
sisakyti nuo visų tų gerų, svei
kų, apetingų yalgių.

Dabar tas nereikalinga, kada 
Lawndale Dentai Laboratories, 
kurios Įstaigos skelbimas kas
dien telpa “Naujienose”, gali 
pagaminti puikius dantinius 
pleitus už taip mažai kaip $9.50. 
Ši įstaiga yra atsakominga, su 
18 metų patyrimu pleitų išdir- 
bime. Ji užlaiko dvi raštines, 
3945 W. 26th St. ir 1724 So. 
Ashland Avė. (Sp.)

-SAVAITRAŠTIS —| 
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“Argentinos
LietuviųBalsas”

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Leidimus
~7>'3”Tbnms

(Chicago j)
Anthony Paulauskas,

Julia Rapskis, 24

Galima išsirašyti per “Naujie 
nas” arba tiesioginiai 

adresuojant.

29, su “A. L. Balsas’
Gimimai.
Chicago j

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

MADALINSKI, Geraldine, 
847 North Damen Avenue, gi
mė liepos 9, tėvai: Theodore ir 
Elizabeth.

JAKOVICH, Josephine, 10835 
Hoxie Avenue, gimė rugsėjo 5, 
tėvai: George ir Catherine.

WALENTA, James, 6829 S. 
Throop Street, gimė rugsėjo 7, 
tėvai: Bernard ir Emily.

VOZIKAS, Christine, 1239 
Rockwell Street, gimė rugsėjo 
6, tėvai: Lou’s ir Anastasia.

KUNAVICU, Richard, 3833 
Lowe Avenue, gimė rugpiučio 
30, tėvai: Felix ir Ann.

LUKAS, Betty, 10344 Eggle- 
ston Avenue, gimė rugpiučio 39, 
tėvai: Frank ir Katherine.

PAUŽA, Paul G., 3240 Ever- 
green Avenue, gimė rugsėjo 1, 
tėvai: Anton ir Frances.

KASPER, Charles, 2115 No. 
Leamington Avenue, gimė rug
sėjo 4, tėvai: Charles ir Marie.

MASELSKIS, Charlene, 3930 
We.st 67th Street, gimė rugsė
jo 2, tėvai: Alexander ir Char- 
lotte.

DZIKAS, Susan, 3014 West 
43rd Street, gimė rugsėjo 5, tė
vai: Alexander ir Veronica.

URDIALES, - Pauline, 8936 
Burye avenue, g'mė rugsėjo 6, 
tėvai: Charles ir Aurelia.

BALICK, Christopher, 9322 
Phillips Avenue, gimė rugsėjo 
4, tėvai: Joseph ir Elizabeth.

Frank Bielanski, 32, su An
geline Brenkus, 23

Leonard Schultz, 26, su He-
len Lukas, 19

Thaddeus Bieniek, 28, su Ka
therine Legutis, 22

Stanley Krotofilski, 28, su 
Anna Zubrycky, 24

Joseph Wanagas, 29, su Jo- 
sephine Williams, 24

Charles Kamin, 54, su Mary
Lindstrom, 47

T^ik^lauia
PerskirŲ

Teresa Olsiewicz nuo Stanley 
01siewicz

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.
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Užsidegė Lietuvio 
Namas

Adresu 4109 North Bell avė. 
sekmadienį užsidegė gyvena
mas namas. Iš jo ugn’s persi
metė Į gretimą namą, ad. 4107 
North Bell avenue, kuriame gy
vena lietuvis P. Šimonis. Pa
darė nemažai nuostolių.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
itudijuoja, nors savo parapi- 
jonirrs draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
tę. kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame ra$i visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
....-.................. ..............

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NATTJTF.NnQT'

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys i jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.
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Autom. Nelaimėj 
Žuvo Republikonų 
“Dvasios Vadas”
Mirė Automobiliui Apvirtus; 

žuvo Įr Sūnūs.
Netoli Green Bay, Wisconsin, 

automobilio nelaimėje žuvę pf. 
Glenn Frauk, republikonų “dva
sios vadas’’ ir partijos numa
tymo ąųtojipą. Kąrtų žuvo U’ 
jo 21 metų sūnūs Glęnp Frąnk 
J r., o Tbeodore Stumpf iš 
VVaųkanee, Wis., trečias auto
mobilio keleivis, buvo sunkiai 
sužeistas.

Nelaimė įvyko tėvui ir sūnui 
važiuojant iš vieno republikonų 
politinio mitingo į kitą.

Važiuojant ganą smarkiai ne
grįstu keliu prie Greęn Bay, 
Frąnk jaunasis, kuris buvo prie 
vairo, prarado automobilio kon
trolę ir mašina apvirto.

Dr. Glenn Frank buvo 52 
metų amžiaus, ir darė kalbų 
maršrutą po Wisconęin valsti
ją kaipo kąndidątąs į valstijos 
senatorius republikonų sąraše.

Kaip šiandien ten įvyks kancĮi- 
datų nojninacįjos.

Kitos Nelaimės.
Kitose automobilių nelaimės,e 

Chicagoj ir apylinkėj žuvo su
kami žmonės:

Joseph Rusky, nuo 6910 Cot- 
tagę Groye avenue, 74 metų 
amžiaus. Jį suvažinėjo “hif-ąpd- 
run” ąutomoDįlįs.
• Prie Westerp ąyępųp ir Bęl- 
mont autompbiĮįui įvažiavus į 
stulpą žuyo nę^inoųiąs apyseni? 
pegrąs.
O 70 metų Frank Reed, žuvo 
prie Jolieto, ant Meškelio 66 A, 
kai jo automobilis susikūlė s|i 
didžiuliu autobusu. Du kiti 

t . • \ ' z • *

žmonės buvo sunkiai sužeisti.
Sužeidė Du PoĮiciptąs.

• Du policistai buvo sunkiau 
sužeisti, kai jų /skva(|karis su
sikūlė su kitu automobiliu prie 
Pulaski ir Ąrmitage avenue, 
SkVardkąris buvo pašauktas iš
tirti kitą automobilių susikulia 
mą, įvykusį netoliese. Sužeistie
ji yra VVilliam Nelson ir Jankes 
Lee, abu iš Shakcspeare nųo-r 
vados.

* • i

N AUJTENŲ'ACME Telephoio
W. B. McCullough, Jr. ir Diek Chapman laimėjo 

golfo mėgėjų turnamentą Mamaroneck, N. Y.

KONSTANTINAS 
' BIĘLSKIS

Persiskyrė są šiuo pasauliu 
rugsėjo 15 dieną. 5:45 vai. 
vakaro, 1940 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Lietuvoj, Luo
kės parap. Amerikoj išgyveno 
30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Marijoną, duk
terį Juzefą, 2 brolius Antaną 
ir Stanley, 5 podukres ir 1 
posūnį ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas ko.plyčio: 
je, 4605 So. Hermitage Avė. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 18 d., 9:00 vai. ryto 
iš kopi. į Šv. Theodoro, 62nd 
ir Paulina St. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi- 
miey| kapines.

Visi a. a. Konstantino Biel
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
sujęiktl jąm paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą. 

» ♦ » • f.

Nubudę lieka: Moteris,
Duktė, Broliai, Podukras, Po
sūnis įr Giminės.

Laįd. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARD)3 1741.

žuvo Žmones.

o Prie Lafayetle, Ind., dviems 
ątifomobiliams susikūlęs, žuvo 
keturi žmonės, William M. Sin- 
glęton ir jo žmona, ąbu 65 me
tų amžiaus, ir Elmer W. Hįlde- 
brand ir jo žmona, 72 ir 60 
metų amžiaus. Yisi buvo Lafa- 
yettp, Ipd., gyventojai.

Muzikantams Tuo 
Gerai -- Ju Nesiun- 
čia į Apkasus

Lietuva Beno Muzikontų 
Susirinkimas

ANTANAS NAVICKAS 
r . • • , " '■ - /■*•(/ / • •

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rūgs.. 16 d., 8:00 vali ryto, 1940 
m., sulaukęs 54 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Raseinių aps., 
Titatavenų parap., Degučių 
kaime.

Amerikoj išgyvenę 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Juzefą, po tėvais Pad- 
roškaitę, dukterį Bronįslavą, 
žentą Adomą Stuglį ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje pusseserį Ro
zaliją Vašiliauskaitę.

Priklausė .prie Liet. Piliečių 
Darb. Paš. Kliubo.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 4539 S. Talman.

Laid. įvyks ketv., rūgs. 19 
d., 8:30 vai. rytų iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu-

I
 lydėtas į. §v. Kazimiero kap.

Visi A. A. Antano Navicko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, žentas įr 
Giminės

Laid. dir. J. Liulevičius, tel. 
Laf. 3572.

.. .............. — ■ ■ IW | , —

BRIDGĘPORT. — Rugsėjo 
10 d., p. F. šemeto svet., 3336 
Lituanįca Avė., L. B. rnuzikon- 
tai po 'vasaros atostogų turėjo 
pirmą susirinkimą. Ąlat, beno 
nariai buvo paėmę du mėne
sių atostogų.

Kiek pagroję atidarė mitin
gą-

Sekretoriui parskaičius pro
tokolą ir susirinkimui jį pri
ėmus, sekė komisijų raportai, 
iš kurių paaiškėjo, kad L. Be
nas birželio 19 d. grojęs J. F. 
Budriko piknike, ir kad benas 
savo programą išpildęs gerai, 
publikai labai patikę ir p. Bu- 
drikas benui apmokėjęs ir pa
dėkojęs.

Buvo Manevruose 
/ ♦ • F. K ?

Šią vasarą negalėję surengti 
jokio išvažiavimo, nes muzi
kontai buvę išvažinėję — vie
ni į Wisconsin manevrams, ki
ti šiaip kur leidę atostogas.

Pranas Venckuj nusiskundę, 
kad dęl tos priežasties negalė
jęs suorganizuoti beno ir A. A. 
Š. Visockio laidotuvėms.

Į du metus Lięfuva Benas 
aptekę pelkių narių: A.Ą. An
tano Gald ko, Martinų AęĮpmai- 
čio, Stasio Bortkevičiaus, Ka
zio Philipavičiąus ir Stasių Vi
sockio !!

Jaupiejį muzįkoptaį, užlipki
te jų vietas, stokite į beną ir 
layinkitės mųzjkpj. Nenusiipin- 
kit ip nęnp.sivilfcįt, kąp “rppši* 
nos” atšipę ęyogą muzikęn- 
tąms uždąj’biąutĮ.

49 Metų Vyras 
Nušovė Savo 18 
Metų Mylimąją
Atkeršiję u| smūgį pęr veiklą

49 metų kirpėjas Albert A- 
dęlizzi, . 4525 GĮįftun avenųe, 
buvo artimas draugas Doggętt 
šeimynos, kuri gyvena adresu 
924 Lawrence avenue. Dažnąi 
ątęidavo į svečius ir kartais 
jięms išvirdavę tikrai itališkus 
“spaghetti”.

CLASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
MERGINA ABELNAM NAMŲ 

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

OPERATORS, PATYRĖ PRIE 
single needle mašinų, siūti plauja- 
mąs dreses. Maloni aplinkuma, pa
stovus darbas. 404 So. Racine, 2 au
kštas.

PERSONAI* 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU PRAPUOLUSJpS se
sers, vardu Lucille Stsulys. Kas 
žino kur ji randasi, malonėkite 
pranešti šiuo adresu: Box 2417, 
*1739 So. IJalsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

Pavartos 289 
Laikraščius 
Rėkliame je

Julius Kessler Distilling Co., 
Ine., didžiulė degtinės gamini
mo kompanija, praneša, kad 
1940-41 metų rekliarpęje pavar
tos 289 laikraščius. Tie laikraš
čiai pasieks net 20 milionų skai
tytoj U.

Kompanija pasirinko sąvo 
degtinei obalsj “švelni kaip šjl- 
kąs, bet nę ‘high haf Mat, 
aipenkęniškoj tarmėj, “high 
hąt” (ąąKšta šį^įnę skrybėlę) 
priiygmąm^ tų 4a£hhwMjps 
pąpiękmąpčių įprtųpjjų išdį^u- 
mui, nęs turtuoliai ląpąi 
s ta tokiąs skrybėles nešio^.

Jay Irving, ,?ymiĮS piešėjas, 
sutverę <į)4 jupkin^us vyrukus, 
Mr. Hi ir Mf- Hętt, ktirię da
lyvaus visuose Kęsslęr’s skel
bimuose, krėsdami suyp šposus 
aplink tokią šilkipę skrybėlę. 
Pąyy^džiuį, viepąmP ąpgąrsini- 
mę Mr. Hi ir Mr. Hąft y^mp- 
ją ąpt skrybėles' dvilypiais. “Aš 
keliąučiąų 50 mylįų parągąųti 
Kęsslęr’s skoąję,” sakę Mr. Hi, 
o Mr- Hatt pritaria: “Ji švęl- 
nį kaip šilkas, h.et ųę ‘high 
hąį>’ —.jai mįjįęąM priWy.’?

Skaitlinės parodo, kad Kess- 
ler’s Privalė Blend gali neuž
ilgo pasiekti savo kainos sri
tyje pirmenybę. Pernai 26 me
lionai bonkų, yisų dydžių, buvo 
parduota. Tai 50 nuošimtis dau
giau negu metais prieš tą. Ji 
net ir dabar turį pirmenybę 
Wiscoąsinę, Pęnnsylvarįijpj, In
dianoj ir Ohioj.

Rekliama rūpinasi Warwick 
and Legler agentūra New Yor- 
ke. (Sp.)

Nusižudė Ant 
žmonos ir Dukters
Kapų

“Nusibodo Gyventi

Nespėjo Kampaniją 
Pradėti, Jr Jau 
-Prarado Balsą”

įu- 
per

pu-

MERGINA ABELNAM 
darbui. Nereikia skalbti, 
mas vietoj, $6. Richmond. 
1043, 4918 No. St. Louis.

NAMŲ 
Gyveni- 
IRVing

CHOCOLATE DIPPERS, 1 ir 2 
rangomis. Pastovus darbas. Tik pa
tyrę atsišaukite. 1014 W. Congress 
Street.

SUSIRINKIMAIt • " •.
KLIU- 

šusirinkimą
•>

Hollyvvood svet., 
43rd St.
Julia Petraitienė, rast.

VYTAUTO DRAUGIJOS 
susirinkimas įvyks ant-

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS 
BAS laikys rpėnesinį 
trečiadienį, rugsėjo (Sept.) 18 d. 
8 vai. vakaro, 
2417 West

Sako, Neleidžia Willkie’ui Per
daug Kalbėti Dėl Netaktiškų 

Išsišokimų

Repūbli'kopų kandidato į 
prezidentus Wendell Willkie 
ripkipiįpė kampanija jau pra
dėjo šluDu9ti- Pasakęs kelias 
trumpas kalbas Chicagoj jis iš
vyko trąpkinių į vakarus. Ke
liose Illippis vietose su$tojp 
trumpiems payęjškimkms pub- ■v • 1 •• 1 1 — t 1 • • •

1926 metais tragingai žuvo 
chicagiečio Anton Noelle’o du
ktė Deda. Ji pasikorė.

Penkiems metams praėjus 
mirė jo žmona, irgi vardu De
da-

RENDAI DU MODERNIŠKI Sto
rai, 7040-42 Archer Avė. tinkanti 
dėl taverno ar kitokio biznio. įlen
da pigi. Morkus, 5529 So. Neva 
Avė., Phone Portsmouth 6559.

BpSINESS CHANCES 
 Biznio Progos

LIQUOR KRAUTUVE parduosiu 
.pigiai arba mainysiu ant grosemės. 
Biznis išdirbtas per 6 metus.

3515 Archer Avenue.

SPORTUI REIKMENŲ, mokyk
loms reikmenų, žaislų, cigarų, ta- 
bakos, saldainių ir ice cream krau
tuvė, įsteigta 10 metų, su gyveni
mo kambariais, parsiduoda. Prie
žastis—senatvė. Brokeriai neatsi
šaukite. 2519 W. 63rd St., Prospect 
6430.

Muzikontai Reikalingi 
Amerikoj

Dabą? muzikontąms atsiradę 
daug svarbesnė proga negru už
darbis, — tai armija. Armijoj 
muzikontai yra rptyalingi. 
Jiems tarnybą lengvesne ir nė
ra siunčiami. į ąpRasuą. Tai tu
rėtų įsidėmėti kaip jauni vai
kinai, taip ir jų tėyai. L. Bęno 
praktikos būną ' kas aptpądięnį 
8 vai. vak., virš minėtų adre
su. Liet. Ę-iio Koresp.

Ręrpkite tųp?. kųrip 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE-
4

antroji duktė, Mariau, bandė 
nusižudyti, nušokdama į Mi- 
chigan ežerą nųę Navy Pier 
prieplaukos. Ją pasisekė išgel
bėti.

Pereitos savaitės pabaigoj 
Noelle nuėjo į Greenwpod 
kapines, ir atsistojęs tarp žmo
nos ir dukters kapų peiliu 
perkirto sau gerklę. Netrukus 
mirė apskričio ligoninėje.

Prie kūno buvo atrastas raš
telis su žodžiais, 
do gyventi?.

Velionis buvo 
žiaus ir gyveno 
Oręhar4 street.

Man nusibo-

65 metų am- 
adresu 1533

stptysp, bet nppasiękęs nęi Pęo- 
rįjos, III., <Willkię / “prarado 
b ąlsą’’. t ,

Gepklę, sako, tiek nuvargę, 
kąfl pepj-įjoh m vęlĮąą D^yęp- 
pęrtę, įfį®; pegąlėję i^yti 
nei žodžio. Dabar jis ilsisi Kau
šas Cįfy mieste. Diępą pralei
dęs lovoj kandidatas tęs ke
lionę tojiau.. j

Bęt Į<ai kas sako, kad Will- 
kię’uį nę gerklę suskaudo. Kąl- 
hędąipas JoĮiętę, ir veliąs 
Gąįęspurgem III., jisai pml^e 
kelis pareiškimus, cįpl kurių 
partijos lyderiai turėjo rau
donuoti ir viešai tuos savo> kan
didato pareiškimus atitaisyti.

Netaktiškumą Willkie' jau 
parodė kalbėdamas Ciccroj, 
III., kur lyg koks pigus politi- 
kįerius šaukę, “To heli with 
Gliįcagę”, ir taip dąžąai var- 
tęjo žodį “dąmn” ir kitus 
keiksniažodžius, kad ir jo gę-> 
riausi šalininkai

Garsinkitės “N-nose^

Užvakar užnikęs namie vie
nui vieną Mrs. Hessie Doggett, 
jis prisipažino labai mylįs jos 
18 metų dukterį June Marip. 
Motina nustebo tai išgirdusi, ir 
atsakė, kad apie vestuves negali 
būti nei kalbos, nes jis galėtų 
būti jos tėvu — amžių skirtu
mas yra per didelis. Adelizzi la
bai užpyko, kilo ginčas, ir po 
negražių žodžių iš Adelizzi 
pų, NĮrs. Elpggclt kirto jam 
Veidą.*

“Nemanykite, kad manęs
sikratėte, aš sugrįšiu”, sušuko 
Adelizzi išeidamas per duris.

Už pusvalandžio kas tai pa
skambino Doggett’ų buto durų 
verpelį.. Jas atidarė jaunoji 
June Marie. Prie durų buvo 
Adelizzi. Męrginą pamatęs, jis 
išsitraukė iš kišeniaus revolve
rį ir suvarė keturias kulkas į 
jos kųpą. Ji krito negyvą vie
toję.

Adelizzi buvo suimtas. Poli
ciją kartu suėmę jp girnina^ 
tį, 31 mphj Mįeliąęl Ąjbąnesc, 
taipgi j p Nįildręd, kurie 
bapde Adeįizzį pasįepįi savo 
bute, ądp. 124p Wį|sop avenue.

June Marię buvo Seęn Migli 
ScliooĮ ipokyklos mokinė.

Iš Geniočio Ir 
Liūto Prakalbų 
Apie Lietuvą

ėmė galvas

jis pareiškė,
“absoliučiai

Vėliau Jolieto 
kad R o os e vėl tas 
nieko nesupranta apie užsienio 
politiką” ir “pats daugiausia 
prisidėjo prie suirutės Euro
poj”. Tvirtinę Willkie, kacj 
“RooseycĮlas per telefoną kal
bėjosi ;sų Hitleriu ir Myssoji- 
niu” ip jiems “pasiūlė Čękp- 
slęvakiją sudraskyti.”
Kandidato Žodžius Atitaiso
Net republikonų ištikimiau

si nariai nustebo tokį pareiški-

lefonais ėmė šaukti Willkie’o 
kampanijos vedėjus klausti 
kas jų kandidatui pasidarė, ar 
iš proto išėjo?

Nętpų’kųs po to Pęopijoj, 
Lem Jonės, Willkie spaudos 
4ęi>prtampntp viršįnĮn^as, iš
leido atsiprašymą kad kandi- 
dątas. padarė iiklaidą,,f daryda
mas tokį pareiškimą ir jis “ne
turėjo omepyj pasakyti”, kad 
“Rodseveltas pardavė Čekoslo
vakiją” Bet po Joįie^o 
Will'kie ir vėl panašų pareiš
kimą padarė Galesburge, ir ten 
vęl Lem Jępefcui teko laikra
štininkų ir žmonių apsiprašinė- 
ti už kandidato naują išsišo-

• 'TU'

krautuvėse, “Ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

mėnesinis 
radienį, rugsėjo 17 dieną, 7:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, kiekvienas narys pri
valo būtinai atvykti. Randasi svar
bių klausimų. Kurie draugai esate 
pasilikę su mokestimi būtinai pa
sirūpinkite apsimokėti. P. K., sekr.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

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

taip pareiškė Ark.

įdomiai kalbėjo ir 
V. Liūtas, ir nesi
tinkamai apibudino 
ir pabrėžė, kad bu-

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

i Priežastys Prisidėję Prie 
i g .Vąįdžįos Griuvime

Ii

Pęreitą sękprądįęąį, rųgs. 15 
d., 2?rą vai. pę pįętų, Jonistų 
salėję, 814 W. 33rd St., įvyko 
įdęmięs prakalbęs su inę^ikos 
parąargmimąis. Publika susi
rinko laiku ir visi rimtai pro- 
gramo klausėsi.

Arkivyskupas S.’ A. Geniotis 
kalbėjo apie Lietuvoj įsigytus 
ne’giamu.s įspūdžius’ ir pavyz
džiais įrodinėjo ko Lietuvos 
liaudis pageidavo ir ką smeto- 
ninijikąi jai lėmė. Jis papasa
kojo tai, kaip Smetopos komi
sija, be tęvų ir gimįpių žinios, 
Kąąno kąro kapposę, apkrau- 
stė kareivių paminklus, o į jų 
Vietą padėjo pigius cemento

■ V i • • •

kryžiukus.
Kalbėtojas pridūrė, kad jei 

kam bus reikalinga, j i,s tai įro
dys paveikslų nuotraukomis. 
Kur šlifuoti paminklai liko su- 
vąrtoti, tą žipo tik valdininką i, 
ar.ba ta komisija, kuri pąkeiįė 
pamintus.

“Visus Skriaudė”
Smetonininkai skriaudė

tik gyvus piliečius, bet dar iy 
už Lietuvos laisvę kovojusius 
kareivius. Smetona valde Lię- 
tuvą, vyskupo Skvirecko sterb
lėje sėdėdamas ir jo įsakymus 
imdamas. Lietuvoje buvo tik 
lenkiškiems marijonams ir ro
maniškiems klebonams gerąi,

bet visų kitų tikybininkų lite
ratūra buvo konfįskuojama ir 
naikinama. Ten žmonės laisvai 
galvoti ir susirinkimus turėti 
negalėjo. Toks blogas elgesys 
priartino Lietuvos valdžios pa
keitimą, — 
Gęmotis.

Taip pat 
kun. Jonas 
varžydamas 
tautininkus
ti sąmoningu lietuviu yra gar
bė. Jis pažadėjo kitą sekmad,e- 
nį vėl pasakyt prakalbą ir kad 
pątęnkintlklausytojus į paklau
simus atsakys.

Buvo pranešta, kad kitą šeš
tadienį, 7:30 vai. vakaro, 814 
W. 33rd St., lietuvių kalbos mo
kyklos naudai' bus šokiai šu 
klasiškų šokių ir muzikos pa- 
marginimais ir visus širdingai 
kvietė atsilankyti ir pasilinks
minti. Turiu pasakyti ir tai, 
kad Jonistų salė labai gražiai 
atrenjontęota ir kreipiantis į 
juos jie užleis ir kitų organi
zacijų parengimams. Tuo tik
slu pašaukti: Englewood 6530.

— žemaičių Duktė.

PAAUKUOSIU GRĄŽŲ 5 kam
barių mūrinį bungalow, geros Sta
tybos. arti mokyklų ir bažnyčių. 
nUMboldt 1488.

PAČIOJ IRVING PARK VILLOS 
ŠIRDY

Puikus namas, geros statybos, 5 
gero dydžio kambariai, 3 porčiai su 
rangų sienomis, karšto vandens ši
luma, malkoms kūrenamas židinys. 
,^0. ^edų. kąrppmis lotas. Garažas su 
per šoną įvažiavimu. Kaina žema 
greitam pardavimui. Savininkas, 
o7p5 JNo. Springfield Avė.

FARMS FOR $ALE ‘ ' 
Ūkiai Pardavimui

138 AKRŲ FARM A — rezortas, 
Šiaurės Miškuose, arti Phillips, Wis. 
greta Big Eik upės per vieną mylią. 
Didelis namas, barnė, cotlage’ai. 
Ruiki proga. Lietuvių apgyventa, 
šaukite AKDmore 6756.

pe

WILLIAM 
MISULIS

Mylimas "vyras Hcben 
Fęnd, tėvas Donaldo,bro
lis Jono Misulis. >

Lajdotuvęs įvyks iš 
koplyčios, 324 South Ra- 
cine Avenue., ketvirtadie
nį, rugsėjo (Sept.) 19 d., 
1940 m., 2 vai. popiet į 
įptęrm^n| Glen Oak ka
pines.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

PARDUOSIU AR MAINYSIU 40, 
80 arba 120 akrų farmą Indianoje. 
Derlinga juoda žemė. Kreipkitės 
tarpe 6 ir 8 vai. vakaro, trečiadie
niais ar ketvirtadieniais: Mr. Wal- 
ter Kawall, 4508 West End Avė., 
Chicago.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Bagin— 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2.931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rast., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rast., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį,0 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
iakis—Fin. rast., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rąšt., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avę.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tėl. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą šekmadįenį, 12 vai. dieną. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So; 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALĘ. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME- 
TĄMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm.. 2453 W. 45 th 
Place; Įlelen Chapas—Prpt. rašt., 
■003'So. Albany Avę.; F. A. Zu- 
baš—Fin. rast., 4301 Archer Avė.; 
J. Skebęrdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th‘ PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—KasieriuS, 4516 So. 
Californią Avė.; Dr. M. Strikplis 
—kVotejas, *4645 S. Ashlaiid Avę.

Pagelb.,

FURMTUR|£-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai. irj^ar^yimui

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASĮi už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bite kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. * ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Aye., Chi
cago, III. Phone Ėepublic 6051.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksnę- 

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

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

MALKOS
Pristatau prakųrenimui labai 
gerų malkų, didelį lodą už $8 
—vertas 3 kartus daugiau. 
pžSISAKYKĮTE ŠIANDIEN, 

vėliaus negaųęitę.
Taipgi pristatau geriausios rų- 

šies ąnglis.

BILL’S MOTOR 
SERVICE

714 West 13th St.
Tel. MONROE 0495-

Po 6 vai. vakar, šaukite: 
Tel. VIRGINIA 0839? ’
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Aukos F ia □ ien
Namo Remontui
Namo Įkurtuvės Įvyks Rugsėjo 21-22

Šiame numeryje “Naujienos” pradeda skelbti var
dus duosnių Amerikos lietuvių ir lietuviškų organizaci
jų, kurie prisidėjo vieni mažomis, kiti gana stambiomis 
aukomis, prie “NAUJIENŲ” namo remonto darbo.

Remontas, kaip jau buvo pranešta, yra beveik pa
baigtas, bent toje “Naujienų” namo dalyje, kurią buvo 
numatyta atremontuoti. Keli namo kambariai ir dalis 
spaustuvės palieka kaip buvę, bet visas namo priekis 
yra visai naujas, namo šonas turi naują maliavą, ofi
sas irgi nuodugniai atremontuotas ir aprūpintas nau
jais, moderniškiausiais įrengimais. Taipgi buvo sudėtos 
naujos elektrinės “Vapor” šviesos ne vien raštinėje, bet 
ir visoje spaustuvėje.

Buvo nuodugniai atremontuotas ir “Naujienų” na
mo didysis kambarys, kuriame dažnai laikomi organiza
cijų susirinkimai, kur taipgi randasi Chicagos Lietuvių 
Draugijos raštinė.

Ateityje, kuomet tam bus galimybė ir didžiulė 
“Naujienų” draugų šeimyna išties “Naujienoms” pagal
bos ranką, tai “naujų veidų” gal susilauks ir likusi na
mo dalis, kuri dabar paliks kaip buvusi. ‘

Kas turi namus arba dirba pHe namų statymo, tas 
žino, kad pamatinis remonto darbas, kad ir mažam, na
mui pataisyti, kainuoja nepaprastai daug. Taigi iš šis. 
jau baigiamas “Naujienų” namo remontas, kainavo 
stambią sumą pinigų, kurią pačios vienos “Naujienos” 
niekad nebūtų galėję pakelti. Jos ėmėsi darbo gavę iš 
savo draugų užtikrinimą, kad jie tai naštai pakelti pri
sidės savo aukomis ir patys paaukavę kiek gali, eis per 
savo draugus daugiau aukų rinkti. Aukų toli gražu dar 
nėra tiek, kiek remonto darbas kainavo, ir “Naujienos” 
tiek jų ir nesitiki. Bet jos taip gausiai plaukia, kad kai 
paskutinis aukotojas prisius Remonto Fondan paskutinį 
dolerį, tai “Naujienos” gal ir galės pagražinti kvatierą 
ir savo redaktoriams, kurie šiuo tarpu palieka šiek tiek 
nuskriausti. Mat, tai jų kambariai kol kas to remonto’ 
nematė.

AUKOTOJAI
* . < •? ■ t '

Mums yra labai smagų skęjbti žemiau paduotus pir
mųjų aukotojų vardus ir tikimės, kad jų tarpe jei ne 
šiandien, tai rytoj ir užporyt bus vardas kiekvieno lie
tuvio, kuris priklauso didžiulei. “Naujienų” draugų, 
skaitytojų ir bendradarbių šeimynai.

Mes kviečiam visus į talką, taipgi kviečiam visus at
silankyti į “Naujienų” “naujo” namo įkurtuves, kurios 
įvyks šį šeštadienį ir sekmadienį, rugsėjo 21 ir 22 d. Ofi
sas, spaustuvė ir redakcija bus atdari ilgiau negu pa
prastai, kad įkurtuvių svečiai galėtų juos aplankyti Ir 
pamatyti kaip jų dienraščio “Naujienų” įstaiga veikia; 
nuo rankraščio spaustuvėj, iki “Naujienų” didžiuliam 
prese “iškepto” laikraščio.

Štai aukotojų vardai:
SLA 226 kuopa, Chicago, III........................... $10.C0
P-AS JANKAUSKAS .............  2.50
Pp. MANKAI ir INDRELIAI, Toronto, Can. 10.00 
A. KING .........................................
P-AS POŠKA, Retreat, Pa..............
ANONIMAS ................. ..................
M. ČEPULEVIČIUS, Rockford, III.
ST. BALMER ............ .....................
P. YUŠKEVIČIENĖ ......................
P-IA WIDEIKIENĖ ......................
T. PAULAVICH ............................
P. STANKUS ................................

5.00 
1.00 

50.C0
2.C0

. 2.75
1.00
1.00
1.00 

20.00

$106.25
(Tęsinys rytoj)

Taikiai Užsibaigė 
U. S. Byla Prieš 
Chicagos Pienines

n i nes ir žymius Chicagos as
menis, tarp jų ir sveikatos de
partamento višininką Dr. H 
Bundesen.

Jos Sutiko “Pasitaisyti

Vakar buvo užbaigta mono
polio byla, kurią federale val
džia 1938 metais iškėlė Chi
cagos pieninėms, ir ledų (ice 
cream) pramonei.

Federale valdžia kaltinimus 
ištraukė ir nutarė bylos nebe
varyti, kai pieninės savo noru 
sutiko joms primetamą kainų 
kilnojimą ir monopolistinių 
biznįo metodų vartojimą su
stabdyti. •

Byla buvo palietusi 57 pie-

Naujas Viršininkas 
Chicagos Karo 
Garnizonui

ŠAUKS 20,000 VYRŲ KARO TARNYBAI IŠ 
CHICAGOS

3,758 iš Priemiesčių Cook Apskrityj

Vakar 3 vai. po pietų prezidentas Rooseveltas pasirašė pri- 
valomo kareiviavimo (konskripcijos) įstatymą ir paskyrė spa
lių 16 d., registravimui karo tarnybai visų vyrų nuo 21 iki 35 
metų amžiaus.

Adjutant-generolas Lawren-

registracijų kariuomenei ir VAKAR CHICAGOJE

t

bai, paskelbė, kad iššauks 20,- 
061 vyrus, ir 3,758 iš priemies
čių, kurie randasi Cook aps
kričio ribose. Ta>gi, viso iš 
Cook apskričio pašauks 23,- 
819.

“Drafto Distriktai“
Registracijos ir kandidatų 

šaukimo tikslams Chicagos 
miestas bus padalintas į 78-is 
taip vadinamus “Draflo dist- 
riktus”, o likusiąją Cook aps
kričio dalį sudarys 25 kili dis
triktai. Ciceroj bus du distrik
tai, Maywoode vienas, Evans- 
tone ir Oak Parke po tris, o 
kitur po vieną.

Lietuvių apylinkėse veiks 
sekami “Draflo distriktai”:

11- tame Warde — Bridge- 
porte—distriktas No. 19.

12- tame—Town of Lake — 
distriktas No. 20-

13- tame—Brighton Parke — 
distriktai No. 21 ir 22.

14- tame distrikte No. 23.
15- tame —- distriktai No. 21

trečio aukšto 
adresu 4133 .
užsimušė 27

Kaufman,

s*

19tam — distriktai No. 32 ir 
33.

21-m a m—Westsidėj
ik tas No. 35.

dis-

Paliko Dar Metams 
Chicagos Darbo 
Fed. Viršininkus

• Įsigavę į Joseph Mitow- 
skio namus, adresu 3956 57th 
Street, piktadariai pasivogė jo 
$400 vertės akordeoną ir kitų 
daiktų už $150.

• Iškritusi iš 
lango ligoninėj, 
I)rexel bulvaras,
metų Miss Bernice 
1454 North Kedzie avenue. Ji 
sirgo nervų liga.

• Įkritęs į eleveiterio šulinį 
dangoraižy j ties 318 Randolph 
Street, žuvo Stuart Merrell, gar
sus footballininkas. Jis lošė per 
kelis metus Northwestern uni
versiteto komandoj ir 1936 me
tais buvo jos kapitonu. Merrell 
buvo 27 metų amžiaus ir gy
veno adresu 316 Sherman avė., 
Evartstone. Nelaimė įvyko jo 
tėvų akyvaizdoj. Atidaręs ele
veiterio duris Merrell žengė vi
dun, manydamas kad eleveite
rio kabina ten stovi — bet jis 
apsiriko — ir krito 16 pėdų už- 
simušdamas vietoj.

• Gaisras padarė apie $30,- 
000 nuostolių turtingoj reziden
cijoj, adresu 600 Sheridan Rd., 
Glencoe priemiestyj, kurioj gy
vena Marjorie M. Davis, našlė 
neseniai m rūsio gen. Abel Da
vis, pirmininko Chicago Title 
and Trust Bendrovės. Daugiau
siai nukentėjo brangus namo 
įrengimai. Gaisro priežastis ne
žinoma.

*

Sako, Rooseveltas Laimės.

Sekmadienį muzikantų uni
jos rūmuose, 175 W- Washing- 
ton St., įvyko metinis Chicagos 
Darbo Federacijos unijų suva
žiavimas. Delegatai atliko ei
linius organizacijos reikalus ir 
dar vieniems metams paliko 
dabartinius savo viršininkus:

John Fitzpatrick—presiden- 
tas; Anton Johannsen, vice
prezidentas; J. D. Keenan, se
kretorius; Maurice Lynch—fi
nansinis sekretorius; Chris- 
tian M. Madsen—iždininkas; 
L. P. Straube — klerkas, ir 
Charles Hayman—maršalka.

Kalbėdamas Illinois valsti
jos Darbo federacijos suvažia
vime, kuris dabar vyksta 
Rockforde, III., tos organizaci
jos prezidentas Soderstrom pa
reiškė, kad Rooseveltas vėl 
bus išrinktas prezidentu ir 
kad beveik visi .darbininkai 
yra pasiryžę jam atiduoti 
vo balsus.

Otto Tolischus 
Radio Programe

sa-

kil- 
ko-

Otto Tolischus, lietuvių 
mes amerikietis, užsienio 
respondentas ir autorius kęlių 
knygų, šįvakar dalyvaus “In
formation, Rlease” radio pro
grame. O#

Programas Chicagoj
liuojamas iš stoties WLS, 
kc., 7:30 vai. vakaro.

• tyjerrill Jacobs namuo
se, 416 Surf street, būrelis drau
gų buvo susirinkę lošti “bri
džių”. Į miegamąjį, kur buvo 
sudėti jų daiktai, per langą įsi
gavo vagiliai ir išnešė $81 pini
gais ir apie $500 įvairiais ru- 
bais ir kitais daiktais.

• Stateville kalėjime širdies 
liga mirė kalinys Ira Pinkliam. 
1936 metais jis mirtinai sumu
šė savo žmoną, West Frank- 
forte, ir buvo nuteistas kalėti 
99 metų terminą.

• Prie Greenvvood avenue ir 
Michigan ežero, Waukeganc, 
automobilyj buvo atrastas ne
gyvas Alex Beaubien Jr., 20 
metų jaunuolis, nuo 831 N. She
ridan Road, Waukegan. Jis bu
vo pra-anukas Mark Beaubien’o 
Chicagos pionieriaus ir pirmo 
Chicagos viešbučio savininko, 
kurio istoriškoj įstaigoj gimė 
sumanymas įkurti Chicagos 
miestą ir buvo pirma Chicagos 
“rotušė”. Atrodo, kad jaunuolis 
nusišovė, nes šalę kūno gulėjo 
revolveris.

• Gaisras padarė apie $15,- 
000 nuostolių Woolworth “5 and 
10” krautuvėj, adresu 4019-25 
Milwaukee avenue. Trafikas 
Milwaukee, Cicero ir Irving 
Park gatvėse buvo sutrukdytas 
valandai laiko.

trans-
860

Unija Nutarė 
Neįsileisti 
Komunistų

Brotherhuood of Sleeping 
Car Jforters unija savo suvažia
vime New Yorke vakar priėmė 
rezoliuciją, kurioje pareiškia, 
kad neįsileis į narių tarpą, o 
ypač į valdybą asmenų, kurie 
yra komunistų partijos nariai 
ar jų simpatizatoriai.

AFL prezidentas Green, kal
bėdamas konvencijai, pareiš .Č, 
kad Hitleris, Mussolini ir Hit
leris — niekuo nesiskiria, nes 

ir

Darbininkas
Žuvo Garaže

I.aIK darbininkų unijų priešai.

Karo departamentas Wash- 
ingtone paskyrė major-genero 
lą Ben Lear, Chicagos kare 
apygardos viršininku. Jis už
ims vietą gen. Stanley H 
Ford’o, kuris spalių 1 d., apleis 
aktyvią karo tarnybą, sulaukęs 
64 metų amžiaus.

Gen. Lear dabar yra Pana
mos kanalo departamento vir 
šininkasj

Monroe-Wabash garaže, 125 
So. Wabash, vakar dieną žuvo 
40 metų darbininkas, John 
Barney, nuo 2319 Melrose ave
nue- Jis mirė įkritęs į garažo 
eleveiterio šulinį. Krito penkis 
aukštus. Bai^iey tarnavo Re-(
liance Elevator Manufacturing “visi trys yra demokratijos 
firmai.




