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VOKIEČIAI BERTOMIS ARDO LONDONĄ
Britų sostinėj dideli nuostoliai

Kanale siautusi smarki ’au- tus laivus. Francuzai giria bri- 
dra vakar visiškai išblaškė in- tų lakūnus, kurie yra labai tai- 
vazijai paruoštą Hitlerio laivy- klųs. Beveik kiekviena neriamo 
ną. Daugelis laivų buvo paskah-1’-’ -1“ —1----
dinta, o kiti randasi pavojin
goje padėtyje.

šiemet anksti prasidėjo blo
gas oras. Anksčiau negu anglai 
tikėjosi. Anglų jurininkai ma
no, kad oras jau vargu page
rės ir invazijos galimumai žy
miai sumažėjo. Audringoje ju
roje reikalingi geri laivai, o 
Hitleris tokių laivų neturi. Va- dasi 90 mylių atstumoj nuo Ca- 
kar kanale laisvai plaukiojo an
glų laivai.

Churchill vis dėlto perspėjo 
anglus, kad akių nuo priešo ne
nuleistų. Priešas yra labai kla
stingas ir iš jo galima visko 
laukti. Hitleris su žmonių gy
vybėmis nesiskaito ir gali bet 
kokią kvailystę sumanyti.

Petain cenzūra leido paskelb
ti žinias apie britų daromus 
nuostolius francuzų uostuose. 
Sako, kad britų lakūnai leid
žiasi beveik prie paties laivo 
paviršiaus ir išmetą bombas. 
Lakūnai paskutinėmis dieno
mis padarė milžiniškus vokie-( 
čiams nuostoliu^-^NuSkattdino'dens prasideda ligcs ir 
gimtus laivų. Britams pasisekė nelaimės.. Bijoma, kad neprasi- 
nuskandinti net ginklų prikrau-įdėtų epidemijos.

orlaivio paleista bomba pataiko 
į taikihį. Daug darbo turės vo
kiečiai padėti naujiems laivams 
pastatyti.

Vokiečiai praneša, kad jie jau 
įtaisė naujas Bertas, kurios iš 
Francuzijos pakraščių Londoną 
pasiekia. Vakar pradėjo jomis 
apšaudyti miestą ir padarė di
delių nuostolių. Londonas ran-

lais. Vokiečiai pasigyrė, kad jie 
žymiai pagerinę praeito karo 
metu vartotą Bertą, 
nauja kanuolė šovinį 
mylias toliau, negu 
Didžiojo Karo metu.

Ateina balsai, kad* 
labai nukentėjęs nuo nuolatinių 
bombardavimų. Vokiečiai mėto 
bombas kur papuola, nekreipia 
jokio dėmesio į karo siekinius. 
Londoną bombarduoja lietaus 
ir miglų metu.

Bombos apardė vandentekio 
įtaisymus. Milijoniniam mie
stui tai . yra pavojingiau negu 
numesta sunki bomba. Be van-

• kitos

Dabartinė 
išmeta 24 

vartotoji

Londonas

10,000 nukentėjusių Ispanai neutralus
LONDONAS, Anglija, rūgs.

17 d. — Ministeris pirminin- sėjo 17 d. — Gerai informuo- 
kas Churchill šiandien pareiš
kė, kad nuo šio mėnesio prad
žios dėl nuolatinio vokiečių 
bombardavimo nukentėjo 10,- 
000 anglų. 2,000 užmuštų ir 
8,000 sužeistų.

Kad .žmonės matytų, kaip 
Hitlerio lakūnai nekreipia jo
kio dėmesio į karo taikinius, 
Churchill pridėjo, jog užmušta 
liktai 250 kareivių. Visi kiti 
užmuštieji yra civiliniai gyven
tojai. Keturi penktadaliai nu
kentėjusių yra londoniečiai.

BERLYNAS, Vokietija, rug-

Anglai posėdžiauja
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

17 d. — Nežiūrint į nacių bom
bardavimus, susirinko anglų 
parlamentas ir Churchill infor
mavo parlamento narius apie 
karo eigą. Jis papasakojo apie 
vokiečių daromą žalą, bet ta*p 
sukėlė viltį atsispirti, nes an
glų aviacija kasdien stipresnė. 
Vokiečiai apgriovė Londoną, 
bet nei kiek nesumažino britų 
karo jėgų.

Parlamentui prim’nė, kad iš 
užsienio ateina dar didesnė ka
ro medžiagos parama, kuri an
glus labai sustiprins. Anglų ap
sigynimas padidės ir galės pra
dėti pulti. Churchill labai iš
gyrė anglų av.’aciją.

feORRS;,

NAUJ1ENŲ-ACME Tfllftnhoto
Prezidentas Rooseveltas pasirašo konskripcijos bilių. Stovi prezidento 

užtinugaryje iš kairės i dešinę: karo .sekretorius Stimson, kongresmanas And- 
rew May, gen. Marshall ir senatorius Sheppard.

Syrija prieš Petainą

si valdžios sluoksniai skelbia, 
kad Franko Ispanija ir toliau 
pasiliksianti neutrali. Vokiečiai 
paneigia žinias apie Ispanijos 
simaišymą dabartinian karan. 

Hitleris pamatė, kad jam bus 
daug didesnė nauda iš neutra- 
ios Ispanijos, negu iš kariau

jančios. Jeigu Ispanija įsiveltų 
caran, jai butų pritaikyta blo
kada ir tada Hitleriui butų už
kirstas kelias į pietų Ameriką. 
Dabar j.’s susižino su Amerika 
per Ispaniją ir Portugaliją.

STAMBULAS, Turkija, rug
sėjo 17 d. — Turkija labai aty- 
džiai seka visus Syrijos įvy
kius. Turkų Vyriausybė turi ži
nių, kad 80% francuzų karinin
kų Sy rijo j .nenori klausyti Pe
tain. Jie yra dę :Gaųllę šalinin- 
<ąi ir nedori’ ♦ftalaVnš^ ĮtelkU 
ginklų.

Italų komisijos nariai elgia
si labai atsargiai. Nestato la
bai didelių reikalavimų ir tiki 
si pamažu patraukti prie Be
taino. Syrijon pasiųsti papras
ti francuzų kareiviai norėtų bū
ti demobilizuoti ir grįžti atgal 
• Francuziją.

Konskripcija karui 
išvengti

Goeringo skridimas
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 17 d. — Visa vokiečių 
spauda gavo įsakymą duoti di
delės svarbos Goeringo skridi
mui Londono pasižiūrėti. Vo
kiečių laikraščiai giria jo drą
są. Užsieniškių tarpe abejoja
ma ar Goeringas iš viso skri
do Anglijon. Manoma, kad vi
sas reikalas išgalvotas vokie
čių nepasisekimams užtušuoti. 
Vokiečiai negali pradėti skelb
tos atakos, todėl spaudai ruo
šia panašius iŠmislytus triksus, 
kuriais nori nuraminti vokie
čius.

Prašo pagelbos

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Britai iš Kairo praneša, kad italai užėmė Sidi-Barani, 

kuris randasi 60 mylių nuo Egypto sienos.
— Amerikos Raudonasis Kryžius davė angliškajam 4 'mi

lijonus dolerių. Be to, amerikiečiai pasiuntė didelę paramų su
žeistiesiems, daug medicinos priemonių ir vaistų.

— Irlandiečių vyriausybė praneša, kad jų laivas Ruimneich 
buvo bombarduotas ir nuskandintas.

— Ispanai koncentruoja kariuomenę francuzų Maroko pa
sienyj. Spėjama, kad ispanai pradės karą, jeigu francuzų Ma
rokas atsisakytų klausyti Petain valdžios. Casablankoj fran
cuzų karininkų dauguma remia de Gaulle.

— Francuzų vyriausybė perėmė savo žinion visą anglių kon
trolę. Ateinančią žiemą numatoma didelė, anglių stoka.

— Vokiečiai tęsia Londono bombardavimą, o anglai bom
barduoja vokiečių laivus francuzų uostuose.

— Sovietų rumunų pasienyj įvyko nauji kariuomenės su
sišaudymai. Bijoma, kad nekiltų didesnis konfliktas. Sovietų 
kareiviai įsiveržė rumunų teritorijom

Italai Egypte Laidoja Bankhead

Lenkai antros rųšiesl Egyptiečiai ruošiasi
žmones

rug-BERLYNAS, Vokietija, 
sėjo 17 d. —J Visoje Vokietijoj 
šiandien išplatinti lapeliai, ku
riuose įrodinėjama, kad lenkai 
yra antros.žemesnės

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
17 d. —. Prezidentas Roosevel
tas, pasirašydamas priverstino 
kareiviavimo įstatymą, tuo pa
čiu metu pasirašė raštą, kuria
me aiškina motyvus, privertu
sius jį imtis ’ tokių priemonių. 
Paskutiniai metai parodė, kad 
visi tie kraštai, kurie nebuvo 
tinkamai pasiruošę apsigyni
mui, diktatorių buvo užpulti ir 
nukariauti. Kad priešas visai 
nedrįstų Amerikai karą paskelb
ti, kad karas butų atitolintas 
nuo Amerikos pakraščių, jauni 
Vyrai bus mokomi ginklą var
toti. Jeigu Amerika bus stip
ri, priešas nedrįs karą pradė
ti.

Chicagai ir apylinkei fedeJ 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas ir šiltas.
Saulė teka 6:32 v. r., leid

žiasi 6:57 v. v.

, ... .. . . . rir
šies žmonės?"kapeliuose sten
giamasi žeminti lenkus ir var
tojama labai biauri nacių pro
paganda. Naciai nori sukelti 
neapykanta plačiuose sluoks
niuose prieš lenkus. Sakoma, 
kad vokiečiai yra daug aukš
tesnės rasės ir jokiu budu ne
privalo vešli lenkų arba len
kaičių.

ALEKSANDRIJA, Egyptas 
rūgs. 17 d. — Aleksandrija 
randasi 2’50 myl ų atstume nuo 
prasidėjusių karo operacijų, 
bet karas čia smarkiai jaučia
mas. Visame mieste paskelb
tas Jkaro,.. stovis, įsakyta laiku 
gesinta šviesas, ruošiamos slėp
tuvės nuo galimų orlaivių puo
limų. \

L'gi šiam metui Egypto vy
riausybė oficialiai dar nepa 
skelbė italams karo, bet manc- 
ma, kad netrukus tai bus pa
daryta.

ROMA, Italija, rūgs. 17 d. 
— Motorizuotos italų kariuo
menės dalys šianden artėja 
prie Sidi Barani, kuris randa 
si 54 mylių atstume nuo Lybi- 
jos sienų. Sidi Barani yra vie
na didesnių britų tvirtovių, ku
rias italai yra pasiryžę paimti. 
Ligi šiam metui italams pavy
ko palaužti britų tankų ir pės 
tininkų pasipriešinimą.

Italai skelbia, kad smarkiai 
kenkia kovoti prasidėjusieji 
smarkus Saharos vėjai, kurie 
neša įkaitintą smėlį ir kelia 
temperatūrą. Temperatūra šie-- 
kia 120 laipsnių.

Audra Kanadoj

Amerika ginkluojasi

Goeringą kviečia 
dvikovon

NEW YORK, rūgs. 17 d. — 
Juodukas Hubert Julian šian
dien paskelbė, kad maršalas 
Goeringas priėmė jo# pasiūlytą* 
dvikovą 10,000 pėdų virš La
manšo. Julian iškvietė Goerin- 
gą dvikovon dėl juodukus įžeid
žiančių Hitlerio žodžių “Mein 
Kampf” knygoje.

Dvikova turės vykti spalių 
12 diepą. Julian žada yartoti 
vokišką lėktuvą, kad vėliau 
Goeringas negalėtų primesti, 
jog jis naudojosi geresniais 
ginklais. Juoduko žmona nesi1 
priešina tokiai dvikovai. Vokie-

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
17 d. — Karo departamentas 
prašė kongresą, kad jam .dar 
paskirtų 300 milijonų dolerių 
karo medžiagos gamybai pasku
binti. Departamentas nori, kad 
karo fabrikai dirbtų visas 24 
valandas. Dabar dirbama tiktai 
16 valandų.

Viskas taip tvarkoma, kad 
1942 metų pradžioje kariuome
ne turėtų 25,000 kovai tinka
mus lėktuvus, o laivynas 10,- 
000. Sekretoriaus padėjėjas 
Patterson pasirašė užsakymą 
116 milijonų dolerių. Šie užsa
kymai padaryti privatinėms 
bendrovėms. Užsakyta lėktuvai. 
Ateinančių metų sausio mėne
sį kariuomenė nori jau turėti 
IŠ,000 moderniškų lėktuvų.

Italus kloja
17

Nacionalė gvardija 
tarnybon

WASHINGTON, D. C
17 d. -— Karo ministerija šian
dien pakvietė aktyvion tarny
bon naujus 35,700 nacionalinės 
gvardijos narius. Jie privalės 
atvykti į kareivines spalių 15 
d. Karo ministerija didina ka
riuomenės skaičių. Gvardija 
susideda iš 240,000 kareivių. 
Visi bus muštruoįami.

Gauta žinių, kad Havajaus 
vyrai taip pat šaukiami. Ten 
norima sudaryti du kariuome
nės pulkai. Daromi pasiruoši
mai aktyviai tarnybai.

rūgi?.

MONTREAL, Kanada, rūgs. 
17 d. — Šios dienos rytą Ka 
nados pakraščiais siautė labai 
didelė audra. Vėjas buvo toks 
smarkus, kad daugelyj vietų 
išgriovė susisiekimo priemones. 
Smarkiai nukentėjo Halif^ks 
uostas, kur buvo daugelis An- 
glijon plaukti paruoštų laivų.

Halifakso apylinkėse audra 
laužė pakelių .stulpus, vartė au
tomobilius, traukė, telefono ir 
telegrafo vielas. Vėjo greitis 
buvo 200 mylių j valandą. Ha- 
lifakse manoma, kad juroje nu
kentėjo keli laivai.

Sąryšyj su siautėjusia audra, 
paruošti laivai negalės laiku iš
vykti anglijon.

Bergdoll kalėjiman
Persekioja baptistus

MANILA, Filipinų salos, rug 
sėjo 17 d. — Prezidentas Que 
son atydžiai seka Europos ka
ro įvykius. Jie turės labai di
delės įtakos į Filipinų salų li
kimą. Jis mato, kaip japonai 
ruošiasi pasinaudoti susidariu
sia padėtimi. Jis įsitikinęs, kad 
filipiniečiai patys negalės apsi
ginti, todėl savo atstovams įsa
kė kreiptis į Amerikos valdžios čių ambasada Washingtone pa
vytus ir prašyti, kad Amerika reiškė, kad ji nieko nežinanti 
padėtų sustiprinti jų apsaugų, apie šį reikalą.

JASPER, Ala., rūgs. 17 d. 
— Prezidentas Rooseveltas spe
cialiu traukiniu palydėjo buvu
sį kongreso pirmininką Bank- 
headą į Jasper, kur jis bus 
laidojamas. Kartu su preziden-f 
tu važ avo daugelis kongreso 
narių ir žymių politikos dar
buotojų. Jų tarpe buvo Morgen- 
thau, Ickes, Hopkins, Jackson 
ir kiti.

Sekretorius Hull pasiliko Wa- 
shingtone, nes dėl sudėtingos 
tarptautinės padėties negalėjo 
abu- Valstybės Vyrai išvažiuoti 
.š sostinės.

Džiaugiasi gro 
bimais

MASKVA, Rusjia, rūgs. 17 
d. — Visa sovietų spauda ir 
vyriausybė šiandien minėjo me
tines naujų žemių grobimo su
kaktuves. Džiaugiasi, kad prie 
Sovietijos buvo prijungta Va
karų Ukraina ir

Šiandien suėjo 
kai rusai padėjo
baigti Lenkiją ir pa,s:grobė kai 
kurias buvusios Lenkijos pro
vincijas, 
kad per
smarkiai padidėjusios sovietų 
žemės. Prie jų buvo prijungta 
daugelis nepriklausomų kraštų.

Baltgudija.
lygiai meta\
Hitleriui pri-

Komunistai pabrėžia, 
praeituosius metus

Panaikino kon
sulatus

KAIRAS, Egyptas, rūgs.
d. — šeštadienį prasidėjusios 
kovos su pirmyn žengiančioms 
italų dalimis tęsasi. Britai įsi
leido italus į* krašto vidų ir da
bar jiems daro labai didelių 
nuostolių. Pirmyn pasistumėju- 
sius italus naikina iš dviejų pu- 
s’ų: juros ir sausumos. Britų 
karo laivai padarė daug nuo
stolių, o 
Saharos 
tiek.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
r\igs. 17 d. — Nauja rumunų 
vyriausybė uždarė visas bap
tistų bažnyčias Rumunijoj. Ti- 
kybininkai kreipėsi į valstybės 
vadą gen. Antonescu prašyda
mi, kad jiems leistų uždarytas 
bažnyčias vėl atidaryti. Dikta
torius nedavė jokio atsakymo 
į prašymą. Valstybės valdinin
kai paaiškino, kad vyriausybė 
nemano konfiskuoti Amerikos 
pinigais įsigyto nekilnojamo 
turto. Spėjama, kad’ viskas bus 
konfiskuota valstybes naudai.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 17 
d. — Pagarsėjusi Bergdoll by
la Vėl . atsidūrė teisme ir tei
sėjas Knox atmetė jo padary
tus pareiškimus, kuriuose jis 
stengėsi įrodyti, jog už karei
viavimo prievolių vengimą pra
eitame kare nereikia eiti kalė
jiman.

Teisėjas nuteisė Bergdoll 5 
metams kalėjimo, kuriuos jam 
davė karo teismas 1920 metais. 
Be to privalės sėdėti du metus 
už pabėgimą Vokietijon 1939 
metais. Iš viso 7 metai kalė-, 
jiman.

ŠANCHAJUS, Kinija, rūgs. 
Nankinge japonų pa- 
kiniečių vyriausybė 

pranešė, kad nuo šios 
nepripažinsianti jokių

17 d. — 
laikoma 
oficialiai 
dienos ji
ekstra teritorialinių teisių nu
kariautoms valstybėms. Tokias 
teises ji atėmė Olandijai, Bel
gijai, 
kitoms 
Wango 
progą 
esą su
si negu bet kuri Europos val
stybė.

Lenkijai, Norvegijai ir 
šalims. Tuo pačiu metu 

vyriausybė panaudojo 
pagirti japonus, kurie 
kiniečiais geriau elgia

iš sausumos karštas 
vėjas padarė antra

numušė ,6 italų orlai-Britai
Toliau nužengusios - italų 
tapo atkirstos nuo' vap- 
Kai kurios pasiduoda bri-

vius. 
dalys 
dens. 
tams.

Japonai Indokinijoj
HANOI, Indokinija,
— Atsakom ingų 

vyrų tarpe vyrauja 
mas, kad Francuzija 
praras Indokiniją. Japonai pla
nuoja išlipdinti 25,000 kariuo-1 
menės Ihdokinijoj.

d.
rugs. 17 
francuzų 
įsitikini- 
netrukus

nesijaučia pakankamai stiprus 
jiems pastoti kelią. Iš Vichy 
gauna labai prastas žinias.

Išlipę japonai skubės pulti 
kinus, šiame konflikte francu- 
zai negalės turėti jokio balso, 
nes jie liko beginkliai. Pran
cūzai valdė Indokiniją 60 me-

Francuzai(tų.

NU O RUGSĖJO
SEPTINTOS

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

SEšTADIElflAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

“NAUJIENŲ” ADM.
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(Tęsinys)
Komunistai jungiasi su reak

cionieriais. .......
Komunistų agentai tuoj susi

rado talkininkų, laimiausia su
tarė su Katalumjos parlamento 
Kasanova vadovaujama grupele, 
kuri vadinosi Estat Catala (Ka- 
talunijos valstybė). Šią grupę 
sudarė fanatiški Katalunijos 
nacionalistai, kurie turėjo fašis
tinių tikslų. Jie ėjo prieš Fran
ko vien tiktai todėl, Kad šis bu
vo pasiryžęs panaikinti Katulu* 
nijos nepriklausomybę, bet vi
sa kita Falangos skelbiama pro
grama jų buvo aprobuojama. 
Estat Catala vadas Chosė Den- 
kas, pirmomis sukilimo dieno
mis italų laivu išvažiavo į Ita
liją ir ligi šiai dienai ten gyve
na. Vien šis faktas rodo kas 
toki buvo šios grupės žmonės, 
pirmieji komunistų sąjunginin
kai.

Komunistai slaptai pradėjo 
organizuoti užlrontej paseku
sius savo žmoues. Tuo metu kai

nius ginklus frontan, palikdami 
be jokios apsaugos net savo 
centrus, komunistai vežė iš už
sienių ginklus ir ginklavo deši
niuosius Katalunijos elementus, 
kurie jau suskubo Įstoti jų par* 
ujon.

užeikite pas 
PETE YOUNG 

Narys: 271 Am. Legion Post., 
Lmeagos Lietuvių Draugijos. 

SCIILITZ ALUS 
82nd ir Kean Avenue 

npj ies' Tautišku kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ’LL.

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 So. Halsted Street 
TeL Yards 2151

Ruošiasi kariauti užfrontėj.
Pafrontėj ir visame Prancū

zijos pasienyj pradėjo organi
zuoti neramumus ir kelti nepa
sitenkinimą. Puixcerda mieste 
lyj užpuolė CNT sindikatą, krė
tė anarchistų buveines. Tai da
rė pasienio muitų valdininkai, 
kurie buvo komunistų įtakoj. 
Miestelio sindikato sekretorių, 
kuris kilų savo artimų lydimas 
išvažiavo į gretimą kauną, už- 
mušė. CNT žinojo apie ruoš.a- 
mą provokaciją, turėjo žinių a 
pie įvežamus ginklų kiekius ir 
buvo pasiryžusi dėti visas pa
stangas jai išvengti. Ji turėjo 
pakankamai jėgų 'komunistų 
provokacijai nuraminti, bet ji 
norėjo iš viso jos išvengti. CNT 
žinojo, kad priešas gali tuo tik
tai pasinaudoti ir pradėti dar 
•didesnį puolimą. Anarchistai, 
turėdami krašto daugumą su 
savimi turėjo didelį atsakomy
bės jausmą ir jokiu bud u nega
lėjo leisti, kad taip lengvai bu
tų žaidžiama su tokiais bran
giai dalykais. Kitokios nuomo
nes buvo komunistai. Jie nieku 
nesivaržė savo tikslams ' siekti, 
jie norėjo būti laimėtojais, o 
jeigu laimėjimo nepasieks, tai 
jiems jokios svarbos neturėjo, 
jeigu viskas eitų niekais.
Pirma provokacija Barselonoj.

Gegužės 3 d., pusę trijų, ka
da visa Barselona pietavo, Bar
selonos policijos karininkas Ro- 
driguez Salas, komunistų parti
jos narys ir paklusnus partijos 
Įsakymų vykdytojas, priėjo su 
viena policijos kuopa prie tele
fonų centrahnės, užėmė aplin
kinius namus ir stengėsi užimti

NAUJIENŲ-ACME Telenhoto
Anglų šeima žiuri į savo buvusį n.°mą, kurį sunaikino nacių bomba.
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užimti apatinį namo aukštą. 
Ten sargybas ėjusieji darbinin
kai neąjhdžiurėjo, nes vteąL to
kio dalyko nelaukė. Antrmi 
aukšlan Salas policininkai jau 
negalėjo. įlipti, nes kelias jiems 
buvo pastotas.
Antifašistų komitetas kontrolia

vo telefonus.
Nuo liepos 19 d. 1936 m. te

lefonų cen tralinė buvo adminis
truojama CNT ir UGT darbi
ninkų komiteto. Ten buvo ir 
vienas Genei atidado atstovas

Telefonai buvo ištikimų antifa
šistams žmonių rankose ir 
funkcionavo kuo geriausiai.

Centralinėj esantieji darbi
ninkai telefonistai tuoj pranešė 
apie įvykį CNT vįetos komite
tui. Atvykusieji delegatai ėmė# 
klausti Salas kieno siunčiamas 
jis bandė užimti centralę; Pa
starasis atsakė, jog jam įsakęs 
tai Vidaus reikalų patarėjas Ai- 
guadė. Pagaliau, pridėjo, kad 
jis taip besielgiąs pildydamas 
Gcneralidado nutarimą.
Išaiškintas komunistų melas.

CNT kreipėsi į,savuosius Ge- 
neralidado Tarybos narius ir 
klausė ar yra koks nors nutari
mas užimti telefonų stotį. Šie 
nieko nežinojo apie tokį nuta
rimą. Pats Generalidado atsto
vas centralinėj labiau už visus 
buvo nustebęs tokiu Salas pa
reiškimu, nes jis nič nieko apie 
Jai nebuvo girdėjęs.

Pagaliau buvo kreiptasi net į 
patį Kompans, bet ir šis visiš
kai nieko nežinojo. -Darbinin
kams buvo aišku, jog čia ne 
kas kita,^kaip 
tu pro vokaci j a <®hiigr n ušileich- 
mų komunistams jie jau buvo 
padarę, bet šį kartą nenorėjo 
nusileisti, buvo gana.

Po poros valandų prie telefo
nų centralines susirinko gana 
didelis ginkluotų darbininkų 
būrys. Policijos karininkas Ro- 
driguez Salas atitraukė savo po
licininkus, darbininkai išsiskir
stė ir buvo nutaria incidentą 
laikyti likviduotu. Pats Kom 
pans davė Įsakymą policijai ne
sikišti į šį reikalą, kol nebus 
šiuo reikalu priimtas nutarimas.

Nauja provokacija.
Bet los pačios dienos pavaka

riu Salas vėl atvyko su savo jė
gomis ir vėl užėmė apatinį cen- 
tralinės aukštą, šį kartą jau ne
apsėjo be aukų. Centralinėj 
esantieji darbininkai, laikydami 
užėmimą neteisėtu, pradėjo gin
tis ir neįsileisti, ten atėjusių po
licininkų. Pastarieji norėjo jėga 
įstaigą užimti, bet tada jiems 
buvo jėga ir atsakyta. Pirmą 
aukštą paėmė, bet į antrąjį 
jiems nepavyko įlipti.

Barselonos darbininkija buvo 
nepatenkinta jau p4rma provo
kacija, bet šios antrosios nega-

sukilime dalyvavo ir užsiliku- 
sios civilinės gvardijos dalys. 
Susidūrimas buv4 labai stiprus 
ir tuoj iš abiejų pusių buvo 
daug aukų. ; ,

Generalidadas ir toliau neži
nojo nieko apie: provokatorių 
agentų Salas ir Aiguadė darbus. 
Vienas priklausė komunistų 
partijai, o anįra^ simpatizavo 
Estat Catala; Pats Kompans 
prašė kiek galima greičiau baig
ti gatvių kovą ir/nustoti šau
džius. Bet kova nesibaigė.

Kabaliero siunčia ministerius.

be smarkiai susirūpino padėti
mi. Kabaliero nujautė, kieno 
tai buvo darbas, todėl jis ir 
pasiuntė ministeriams paveikti 
atsakomingus Katalunijos as
menis, kad jie priverstų savuo
sius mesti ginklus ir sustabdytų 
kovą. Atvažiavo Federika Mont- 
seny, socialinės apsaugos minis- 
teris, ir Garsija Oliver, teisin
gumo ministeris, abu labai įta-

Komunistai šaudo transporto ' 
tarnautojus.

Anarchistai nustojo šaudę, 
bet komunistai tęsė toliau pro
vokacijas, žudė toliau praeivius, 
neleido pradėti judėjimo mieste. 
Antrą maišaties dieną darbinin
kai sutarė pradėti darbą. Tram- 
vajininkai iš pat ryto išvažiavo 
su tramvajais, bet kaip tiktai 
privažiavo prie komunistų cen
trų, prieš juos buvo atidengta 
ugnis ir ten pat vietoj jie buvo 
nudėti. Panašus reiškiniai iššau
kė dar didesnių pasipiktinimų 
ir kovai, rodos, nesimatė galo.

Barselonos darbininkų kvar
talai pradėjo nerimauti ir buvo 
bepradedą eiti Į centrą ir apva
lyti jį nuo provokatoriškų ele
mentų. Tatai jiems buvo labai 
lengva, nes jie sudaro didelę 
Barselonos gyventojų daugumą; 
nebuvo jokios jėgos, kuri butų 
galėjusi jiems kelią pastoti.

Jie butų galėję komunistų ir 
pasislėpusių fašistų lizdus labai

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimu 
Ofiso Te L: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

rius greitai likviduoti, bet jie 
žinojo, kad tuo arde antifašis
tinę vienybę, kuri buvo būtina

(Bus daugiau)

Barselonos antifašistų tarpu- 
save nesantaika padarė labai 
blogą įspūdį visoj Ispanijoj, o 
ypatingai frontuose. Vyriausy-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDMAU81A LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
’ DIENA IR NAKTJ;

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So; Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue 1

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite fausų radi* programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
meėiaia, 14:04 vai. rįto iš W. H. L P. stotie* (1480 K.) 

M POVILU 1ALTIMIERU.

DR; C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonai YARDS 2244 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Serpdoj pagal sutartį

♦

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. J/INCENNES 5272_
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Mrs. A. K. JARUSZ
PH Y SIC AL 
THEBAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tek PROSFECT 6737

VIRGINIA 2421

važiavo socialistas Zankaeho, 
be to sindikalistas Mariano Vas- 
kes. Jie pasako per radiją kai-

Kompans sukvietė Gencralidade 
atsakomingų organizacijų at
stovus ir ten visi pasižadėjo į- 
sakyti saviesiems mesti ginklus.

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
. Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatorms.

KITATAUČIAI

AK1Į SPECIALISTAI 
DR. G. SERNĖR 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

FDRjHERZMAN
• »<48 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 SL, netoli Morgan SL

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

Tek CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

■J

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Laidotuvių Direktoriai
geriausių

*9.50 ♦

ADVOKATAI

No. 2422

I Vardas ir pavardė.

Adresas

Miestas ir
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE

I NAUJIENOS NEEDLECBAFT DEPT.
Į 1739 So. Halsted St, Chieago, Hk

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCĄHONTAS Mine Run iš
mainų, daug dulkių išimta 57.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK LUMP BAND

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumet 6877 

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

Boom 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
|)II|CII liųUiHUlHlil liiHil.liiiilllllt,*

J-

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

CQP». IU9. NE8DL5CRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED SQUARE PATTERN 2422
No. 2422—Mėgsta- staltiese
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Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

k.Šimu į jos reikalus ir buvo 
ĮMusiryžus ginklu rankose savo 
užkariavimus ginti. Neilgai te
ko laukti, kol paaiškėjo, jog 
Salas žygis nebuvo paprastas ir 
paskiras veiksmas. Paaiškėjo, 
jog tai buvo organizuotas visų 
reakcinių jėgų sukilimas prieš 
Barselonos tlarbinuakiją. Darbi- 
įlinkai skubėjo prie telefono 
eentralinės, bet pakeliui jie jau 
buvo sulaikomi ginkluotų ko
munistų buriu, jau buvo prade
damos statyti barikados.

Pirmieji susirėmimaii.
Vakare visas miestas prapjiu- 

po šūviais. Darbininkų kvarta
luose nieko- neįvyko, ten vyra
vo CNT ir FAĮj beU pačiame 
miesto • centre kai kurios įstai
gos^ pateko jų rankpsna. šiame

&

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1130

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 We$t 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullmaja 1279
„■ ------------------_U---- -

:;f ALBERT V. PETKUS
4704 So. wįstern Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 365*
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NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Bart, Mich
Visko po biskį

Oras labai prastas, šaltas 
lietingas. Daugelis ūkininkų 
nesuspėjo suimti derlių nuo 
laukų, daug liko ant lauko nu
kirstų avižų, kviečių, rugių ir 
šieno kūgiai lietaus permerkti 
riogso ant lauko, šie metai la
bai derlingi. Viskas užaugo, 
bet ne vįską pasisekė paimti. 
Vyšniose tiek daug uogų buvo, 
kad šakas linko, bet lietus su
plakė ir vėjas' sudaužė taip, 
kad reikėjo palikti ant medžių 
nenuskintas. Grušias ir slyvas 
dar ir dabar vėjas krečia ne- 
nusirpusias. Obuolių nedausiau-

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ 

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

[INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

ir

šia, vėjas žaloja ir juos be 
pasigailėjimo. Visvien sodnų 
augintojai patenkinti šių metų 
derlium. Juozas Karpavičius 
turi gryno pelno tik už vyšnias, 
$4,000.00, o kur dar jo obuo
lių didysis sodnas, — vėl keli 
tūkstančiai.

Aplankė musų puošnų Harto 
miestelį iš Chicagos, III., ‘‘Nau
jos Gadynės” choro būrelis, 
kurį veda, jaunas gabus muzi
kas Jurgis’ Steponavičius. Bū
tent ponia Grigaliūnienė, du su- 
nai ir dukrelė. Ponia Ch. Kris- 
čiun’enė su šeimyna, p-lė Emi
lija Andriuliutė lankėsi pas s v 
yo tėvelius. Buvo ir daugiau 
chicagiečių, — J. Petrauskas su 
žmonele, M. Budrevičius su 
žmonele; iš Muskegeno, Mich., 
P. Rudis su žmonele, verlebys- 
tės kolegijos studentės, Harto 
ūkininkų dukterys, Alb'na Kar- 
neekiutė ir Aleksandra Man- 
kiutė. Svečiai iš Evanston, III., 
p-nas Kaskus su žmonele ir su
nūs Vytautas; taipgi Evansto- 
no golfininko J. C. Millerio gol
fo dabintojai, i o brolis A. Miu
leris su savo Onute ir A. Wil- 
sonas su savo Onute, šie du 
svečiai — A. Milleris ir A. Wil- 
sonas — turi apsipirkę gražias 
farmas Harto kaimynystėje. 
Ponia A. Millerienė jau apie 
du metai gyvena savo farmo- 
je, o ponai Wilsonai dar vis 
rengiasi parvažiuoti, o mes lau
kiame, kada bus tos linksmos 
sutiktuvės. Daugelis šių svečių 
dalyvavo Lietuvių 
Piliečių klubo 
musų pikniką 
nis jaunimas.
— tai sūrių
jie pas ponus Ch. Matulius, gar
džių sūrių pirkti. Bet Matulie- *
nė negalėjo jiems daug parduo
ti, nes ji turi didelius orderius 
išsiųsti į kitus- miestus (Cice
ro, III., Grand Rapids, Mich., 
Providence, R. I
Mich.). Sūriai labai gardus, 
nes yra dirbami iš šviežio pie
no nenugraibius grietinės.

Baigiant man rašyti šias ži
nutes, sužinojau, kad Eva Os- 
born apėmė 50 puikių farmų 

’ pardavimui. Farmas bėgyje po
ros mėnesių žada parduoti.

—1 Mare Dundulienė.*

Amerikos 
piknike. Puošė 
svečiai ir vieti- 

Vėlesni svečiai 
pirkėjai. Atvyko

T I
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NAVTTEN1’ ACME Teleptioib
HITLERIS APLANKO SUŽEISTĄ KAREIVĮ LIGONINĖJE.
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apylinkės lanko tas dvi akade
mijas. Kiek žtnoma, iš Chica- 
gos nesiranda nė vieno studen
to tose akademijose.

i Tai, be abejones, apsileidi
mas Chicagos lietuvių tėvų, kad 
neragina savo vaikų stoti į mi- 
litarines mokyklas, nes dėl to 
nesiranda ir kandidatų į tas 
mokyklas. Politikieriai kad ir 
norėtų ką nors rekomenduoti, 
jei nesiranda kandidatų, tai, su-

O taip ilgiau neturėtų būti. 
Kaip kariuomenėje, taip ir lai
vyne yra labai daug puikių vie
tų, kur jauni vyrai gali pada
ryti sau gražią karjerą ir užtik
rintą darbą visam amžiui. Tas

Ką Žinonės Mano
: (
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APIE BUSIMA LIETUVI ADMIROLĄ
AMERIKOS LAIVYNE

- ■ -rr 
ir Jabai mažas skaičius lietuvių 
tepate,<o į aukštus karininkus, 
kaip pulkininkus, generolus, ad
mirolus ir t.t.

Čia Amerikoje taip neturi bū
ti. čia mes lietuviai turime vi-

laivyną. Čia irgi darbas yra kaip 
lik dėl jaunų ir drąsių vyrų.

šiandien visos priva.iško; 
profesijos yra perpildytos. Nė
ra vietų ir progų, kad ir geriau- 

i šiam jaunuoliui prasisiekti. Jei 
lietuviai gali ir turi gabumų iš
eiti į daktarus, inžinierius, ad
vokatus, tai. jie taip pat gali su
virškinti labai lengvai ir milita- 
rinius mokslus. Tik reikia dau
giau drąsos ir pasiryžimo. Dau
giau paraginimų iš tėvų pusės, 

I o mes greitai galėsime susilauk
ti lietuvių Amerikos armijoj

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.25

EGG .
NUT .
LUMP
MINE RUN ..............
STOKER Screenlngs

PIRKIT DABAR! — SAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975
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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 a^ipių, kurią pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTĄI
1801 So. Ashland Ąvenue

Kampas 18-tos
Telefonas GANAU 0523-Chicago 

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

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

............y

KAINUOJA

MAŽIAU |
PORĄ I
NUDAŽYTI
KURTENUS SU

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su Čigone.

Gypsy
EoCRU CURTAIN DYE

sas pilietines teises, lygias su 
kitomis tautybėmis. Ir todėl 
musų jauni vyrai turi būti ne
stabdomi nuo stojimo į Ameri
kos kariškas mokyklas. Priešin
gai jie turi būti raginami. Ne 
tik raginami, o ir Chicagos lie
tuviai, kurie skaito balsuotojų 
ąpįe 150 000, turi teisę pareika- 
Jautį savo kongresmanų ir ,se-. gai baigs minėtą akademiją, tu- 
natorių, kad jie duotų lygią re- ri labai puikios progos patapti 
pre^ntąciją lietuvių jauiluo- Amerikos laivyno admirolu. To 
liams. Juk yra žinoma, kad aš jam širdi 
kiekvienas kongresmąnas ir se- ti. 
nątorius turi teisę kas metai pa- - 
skirtį po du kandidatu į West Pirkite tose krautuvėse, ku- 
Point Miljtary Academy ir taip rios garsinasi “NAUJIENOSE 1

ne kapitonų ir admirolų.
Todėl aš ir pranašauju, kad 

šis jaunas vaikinas Albert Kup- 
lewskis, kuris jau lanko antri 
metai Navy Academy, Annapo- 
lis, Md., jei sveikas pasekmin-

10 cDažnai lietuvių spaudoje ten
ka matyti nusiskundimų dėlei 
to, kad Amerikos lietuvių jauni 
vyrai visai neįdomauja Ameri
kos armijos ir laivyno profesi
ja. Reikia pripažinti, kad tose 
dviejose srityse valdžios tarny
bos yra milžiniškos galimybės 
jauniems vyrams žengti aukš
tyn į garbę ir gerą atlyginimą. 
Tą pat galima, pasakyti ir apie 
oro laivyno tarnybą.

Tiesą, niusų nemirtini didvy
riai Darius ir Girėnas 1933 me
tais savo stebėtinu ištvermingu
mu visai menkai pridengtame 
lėktuve '‘Lituanica 1” perskrido 
Atlantiką. Nors jie ir nepasiekė 
Lietuvos sostinės Kauno, ta
čiau kai kuriuose jaunuoliuose 
sužadino susidomėjimą orlaivi- 
ninkyste. Ar daug lietuvių šian
dien yra Amerikos oro laivyne, 
sunku būtį pasakyti; Kad lie-, 
tuvių turi būti, tai nęra abejo
nės, nors statistikos ir ueturi- 
me. •<,. ■ ? ' ■■■

‘ ... i r -. »•

Šiomis dienomis netikėtai 
man teko susitikti pp. Mickeliu- 
nų name> .6747 S. Ar.tesiąn Ave.? 
Chicago, IĮ1., su; pilnų gyvumo, 
jaunuoliu Albertu Kuplewskiu, 
iš Dowagiac, Mich., kuris yra 
studentas laivininkystės Navy 
Academy, Annapolis, Md. Toje 
akademijoje jaunas Kuplewskis 
jau mokinasi antri metai.

Čia reikia priminti, kad jau
nas studentas Kuplewskis yrą 
ąųnus to Kuplewskio, kuris 
prieš Hooverio depresijos lai
kus vedė labai platų kontrąk- 
torystės namų statybos biznį 
Chicagoje. Vėjiau persikėlė gy
venti į Dowągiac, Mich. O laike 
Chicagos pasaulinės parodos 
1933 metais liepos 17 d. Alber
tas Kuplewskis buvo pripažin
tas iš lietuvių sveikiausias vai
kas. Jį pripažino kaipo svei
kiausią vaiką lietuviai daktarai, 
— Dr. V. A. Šimkus, Dr. Bie- 
žis ir kiti. Iš to pasirodo, kad 
musų, lietuviai daktarai puikiai 
supranta savo profesiją. Nes tą 
vaiką, kurį jie buvo suradę kai
po sveikiausią, pripažino už la
bai sveiką ir tinkamą į Jungti
nių Valstijų valdžios Navy Aėą- 
demy. ;

Dabar kyla klausimas, kodėl 
lietuviai iš tokių menkai lietu
vių apgyventų vietų kaip Dow- 
agiac, Mich. patenka į Ameri
kos militares mokyklas, o iš to
kių kaip Chicago, tai visai ne
girdėti, kad lietuvių jaunuoliai 
butų priimti į Amerikos kariš
kas mokyklas. Viena priežastis 
gali būti ta, kad daugumas A- 
merikos Įjetuyiį, kurie yra pa
bėgę nuų Rusijos čafo kariškos 

• prievolės, turi nepalankų nusi

statymą prieš tarnavimą ka
riuomenėje arba laivyne. Tokį 
nepalankų nusistatymą jie, be 
abejonės, perduoda ir savo sū
nums. ‘ .

Kita priežastis gali būti ta, 
kad milžin'ška Lfėtuvcs lietu
vių didžiiuna buyo priversta ka
riuomenėje tarnauti , prie caro, 
daugiausia taynavų paprastais 
kareiviais. Ir tik labai menką1? 
nuošimtis lietuvių tebandė sto
ti į militarinę.s rusų .mokyklas,

diniai linkiu pasiek-
—V. M. Stulpinas

3už25c

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DI8TANCE 

MOVING
Pęrkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei’ Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kąiną. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi prispėtom an
glis į visas tnieslo dalis.

3212 So. Halsted St
šaukit Tel. VIOTORT 0066
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NAUJIENOS
Amerikos mįeeĮuose ir kituose pašau-
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CHICAGO,

LATEST DIVIDEND
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More Pumer,

r

tik už 
šyti?

Net važiuojant 50 jus vartojate mažiau 
pusės esančios jėgos ir važiuojant 70 jus 
dar turite beveik pusę “pašaukimui” lai

pirmas ir didžiausias Lietuvių Diean 
raštis Amerikoj.

Kaltinė atdara kas vakaras 
Iki S vaL Sekmadieniais — 
nūs I ryto Iki 1 VaL popiet.

žįŠįį

♦ Pasak Encyclopa- 
«lla Britannlca, su- 
p e r-mpteoras ke
liauja* serija eks- 
pliozl jq, kurios pri
lygsta mesto daly
ko sukeltoms su
judimo bang o m s, 
yra vad l n a m a s 
“FIREBALL.”

Nes kiekviename to šįlko-švelnumo jėgos 
ihžino liepsnos-.pilname cilinderyję ug
nies bolė yra uždegta su kiekvienu ki
birkščių šokimu.

O dar daugiau, prie šio inžino jus galite 
pridėti Compound Carburetion—ir padi
dinti ir jėgos gaminimą ir mylių gavi
mą. Važiuojant 30 jus gausite beveik 
vieną ir pusę mylios daugiau su galionu, 
važiuojant 50 beveik dvi, ir važiuojant 
70 vieną ir penktadalį mylios ekstra.

WHBH BEHER AUTOMOBILIS ARE BUįrt 

BUICK Wlll BUIU> THENi \

Bet tai tik viena šio dalyko pusė—faktų 
, pusė. Tik vienas dalykas gali jums su
teikti tą jaudinantį drebulį kurį duoda 
Buick pasielgimas kely.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų tavi-

1 ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo 'Rublio Llabi- 
litlea.

• # • i uąi ųuiAbc Mev.um puoę pa;
et ką jus užvis pamykite yrą kas de- ke nepermatytų atsitikimų, 

dasi po, tos plačios uždangos—4ą jautru
mą ir taupumą kurį; jums sutęįkia tas 
drūtas, didelis; 115-hp. Buick FIRE
BALL* Eight.

Kuras, didesniame suspaųdimę nęgu ka
da pirmiaus, duoda daugiau jėgos ir dau
giau mylių—jėgos kada' jos reikalaujate, 
taupumą per visus greitumo laipsnius.
Iš tikrųjų, taip didelę yra ta jums pa
tarnaujanti jėga,^ kad I važiuojant 30 my
lių .per valandą jus vartojate tįk aštun
tą dalį esančios energijos.

NAUJI
NA IJ JIENU prenumerata Amerikoj (be Chicago*) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje
____  —$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite fino antraše:

NAUJIENOS”

MADŲ
FAIRFIELD SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
2729 W. CERMAK ROAD

į šio gražaus Buick Visa likusi dalis ten yra įsibėgimui, li- 
SPECIAL ’41 metams—jo ruimingumą, pimui į kalnus ir greitam pradėjimui.

STEPH1ENS
k-F—M U SI C— 

STUDIO
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
• ' . Mokvtojas:

PIANO—ORCHESTRA 
VISOKIEMS* REIKALAMS.

Kasdien—3 vai. vak.^-7 va), vak.- 
šeštadieniais—9 v. r. iki 2 p. p. 
George Stęphens-Steponavičius.

JUS pamėgsite dydį
SPECIĄL ’41 metai

jo minkštesnį važavimą, jo Penpi-firm 
vairavimą, jo naują puošnų stilių ir vi
sa tai. ■ > ' ’

Tai yra demonstracija—ir ją galite gauti 
prašymą. Kada ateisite jos pra-

?•’ ' * ''«*X**r

Pavyzdys Genęral Motors Vertybės

MILDA AUTO SALES 
806 WĘST 31st STREET ' CHICAGO, ILL.

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

NAUJIENOS 
1739 So .Kalstė? St. 
Chicago, UI.

Vardas

Adresas

Miestas



NAUJIENOS, Chicago, III.
ifarftaii a> a v i,

NAUJIENOS
The Lithaanlan Daily Newi

Pūblished Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, Ui., under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakyme kalnai
Chicągoje—t>ažtu

Metams--------------------- —
Pusei metų------------------ -
Trims mėnesiams ----------- -
Dviem mėnesiams _ ____ _
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija _________—
Savaitei —.....___________
Mėnesiui __

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

Metams ____ __ _
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ----- ------------------ $8.00
Pusei metų -----------------j— 4.00
Trims mėnesiams----------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00

.75

3 
18 
75

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00 

.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ilk Telefonas CanrJ 8500.

Anglai padarė daug žalos naciams
Anglijos lakūnai kiekvieną naktį skrenda į Vokieti

ją ir nacių valdomas Belgijos, Holandijos ir Francuzijos 
teritorijas ir bombarduoja miestus, laivų prieplaukas, 
geležinkelių stotis, aviacijos laukus, ginklų sandėlius ir 
dirbtuves. Neutralių šalių korespondentai ne kartą yra 
pastebėję, kad tos anglų atakos daro labai daug žalos na
ciams. Bet Vokietijos valdžia apie tuos savo nuostolius 
niekuomet neužsimena. Tik kai anglai apdaužė kai ku
rias vietas Berlyne, tai naciai, negalėdami šito fakto pa
slėpti, piktai iškoliojo Churchillą.

Bet vakar atėjo žinia iš maršalo Petaino “sostinės” 
Vichy apie britų bombardavimą Francuzijos ir Belgijos 
uostų, iš kurių Hitleris rengiasi daryti invaziją Anglijon. 
Toje žinioje sakoma, kad britų lakūnai per 24 valandas 
beveik be paliovos daužė bombomis ir šaudė iš kulkosvy
džių nacių laivds, sukoncentruotus uostuose La Havre, 
Boulo^he, Calais, Dunkirk ir Ostend. Daug vokiečių lai
vų esą nuskandinta ir daug žalos esą padaryta kelioms 
prieplaukoms La Havre uoste.

Jeigu Petaino cenzūra praleido šitą žinią, tai, matyt, 
anglų aviacija tikrai smarkiai uždrožė naciams. Petai
no valdžia yra nusistačiusi prieš Angliją.

Kai kurie stebėtojai mano, kad anglų bombos jau 
kelis kartus suardė Hitlerio planus įsiveržti į Angliją. 
Kai tik naciai surenka daug laivų artimuose nuo Angli
jos uostuose ir rengiasi gabenti jais kariuomenę skersai 
Karialo, britų lakūnai juos užpuola ir išblaško. Tokiu bū
du atėjo ir jau praėjo rugsėjo mėnesio vidurys, o Hitle
ris dar vis negauna progos įkelti koją į Anglijos terito
riją. Neilgai trukus, ta -jjroga jkm gali visai išnykti, kai 
prasidės rudens audros ih miglos.

Nesižino ka šnekas
Pereitą savaitę, atsilankęs į Chicagą, republikonų 

karidfdatas į Jungtinių Valstijų prezidentus paliko publi
koje ne kažin kokį įspūdį. Savo kalbose Wendell Willkie 
dažnai vartojo neestetiškus išsireiškimus: “To heli with 
Chicago”, “too damn dumb”, “any damn guy” — matyt, 
norėdamas pasirodyti labai “demokratišku”.

Rinkimų kampanijos komitetas, tur būt, jį įspėjo, 
kad tokiomis netašytomis kalbomis jisai sau kenkia. Iš
keliavęs į kitus Illihdis miestus, Willkie jau nebevartojo 
“heli” ir “damn”. Bet poroje vietų jisai nesmagiai išsišo
ko, kritikuodamas Rooseveto užsienių politiką. Pavyz
džiui, jisai šitaip nupasakojo apie garsiąją Miuncheno 
konferenciją: prezidentas Rooseveltas, girdi, “pašaukė 
telefonu Hitlerį ir Mussolinį ir skatino juodu parduoti 
Čekoslovakiją...”

Vėliau jisai šitą savo išsišokimį mėgino atitaisyti, 
pridėdamas prie tų vyrų, kurie “pardavė Čekoslovakiją”, 
Chamberlainą.

Atrodo, kad Wendell Willkie nė laikraščių nėra skai
tęs apie tai, kas dėjosi 1938 m. Europoje. Juk Hitleris ir 
Mussohni buvo Čekoslovakijos priešai, o ne sąjunginin
kai ; ’tai kokiu btidb juodu galėjo Čekoslovakiją “parduo
ti”? Ir, sūrantama, yra netiesa, kad prezidentas Booše- 
Veltaš kalbėjosi per telefoną su Hitleriu arba ragino jį 
“parduoti” čėfctifcfbvakiją.

Repūbiikbniį kandidatas pasirodė nieko nenusimanąs 
hjtfe tarptAutihę politiką. Tai jau yra gana prastas daly
kas asmeniui; kuris peršasi Amerikos žmonėms į vadus 
šitokiais sunkiais ir pavojingais laikAiš.. Bet dar blogiąu, 
kad jisai kalba apie tai, apie ką jisai nieko nesupranta.

kONGRONG, Kinija, i-ugs. 
T6 d. — Paskutiniu metu fran- 
cuzų giibernAtoriuš Užtikrino 
kiniečius, kad jis nepraleišiąs 
japonų kariuomenės Yunan pro
vincijai pulti. Tuo pačiu metu 
japonai gavo pasižadėjimų iš 
francuzų perleisti nedidelį ka
riuomenės kiekį per Indokiniją. 
Kiniečiai nepasitiki francuzais 
ir sustabdė oro liniją, kuri vei
kė tarp Indokinijos ir Yunan 
provincijos. Kiniečių guberna
torius padarė reikalingus Žing
snius nuo japonų apsifeinti^

-----------------------------.--------- r
HONGKONG, Kinija, rūgs 

17 d 
tiktai praeitą mėnesį Kinijoj, 
Fukien provincijoj, mirė dau
giai negu 5,000 kiniečių nuo 
siaučiančios choleros. Cholera 
plečiasi visomis pajūrio provin
cijomis. •

Cholera pasirodo tose vieto
se, kurios daugiausia nukentė
jo nuo kinų-japonų karo. Ja
ponų kareiviai viską naikina, 
prasideda badas, o vėliau kyla 
cholera.

Pranešama, kad vien

APZVĄLG
i i-i i^^Tr W:i’:,ii

nfešiMt MEtV KAko

Dabattihio kApo piudžią Vei
kia skaityti rie hito pereitų bri
tų riigsėjo mėnesio 1 d., kiio- 
mei Hitlerio motoriziiotriš divi- 
zijdA ir bohiboheširii įsiVc® 
Lenkijon, bet riiio rugšėjo 14 <|.j 
1930 rietą. Taigi karas jati tę
siasi vieiiiiriliktus metus.

TAip rrišo Dr. Siegfried 
MaVck, kuris yra geVai šUšijpą- 
žinęs šu įriVeršaiiriės Eurbpriš 
politiką ir ypatihgai šiA Vokieti
jos Weiriaro rešhubltkdiš isforL 
ja.; ; ..

Prieš 16 rietą laikė Vokieti- 
jos naciohai-sociaiištAi įairiėjb 
pirmą milžinišką ir,, veikiausia, 
jų pačių nelauktą pergalę prieš 
Vokietijos demokratiją, praVes
dami į reichstagą 107 AtštoVŪš, 
vietoje 12, kuriuos jie turėjo iki 
to laiko. Nacional-socializmas 
tokiu bildu staiga pasidarė ga
linga pįolitiriė jėga.

Vokietijos respublika tos jė
gos nugalėti nestėnge, nes jos 
vyriausybės priešAkyje šfriv'ėjo 
panašus į Anglijos Chamberlai- 
ną atžagareivių pataikūnas, ka
talikų Centro vadas Bruenirig, 
kuris bandė apginti respubliką 
nuo nacių su maršalo Hincįen- 
burglio pagalba ir valdė kraš
tą prezidento dekretais. Tokia 
Brueningo politika diskreditavo 
parlamentą žmonių akyse ir pa
ruošė dirvą diktatoriškiems žy
giams Von Pappeno, o- paskui 
Hitlerio. Respublikai buvo su
duotas mirtinas šmugis, kuo
met liepos 20 d. 1932 m. Von, 
Pappenas, pasiremdamas įgalio
jimu, gautu iš Hindeilbtirgo, 
pašalino demokratinę Prūsų vy
riausybę. '

Taigi nacių “žaibo karas” 
prieš Vokietijos demokratiją, o 
paskui ir prieš visos Europos 
demokratiją jjęasįjlėjo'jau 1930 
m. rugsejoz,Į14**d? 1 ' .

“Nuo tos dienos”, sako Dr.
Marck, “nacional-socializmas 
pasidarė pavojingas Vokieti
jos viduje, o toliau Virto pa
vojum visam pasauliui. Iki 
šiol jisai.be paliovos žengė 
nuo pergalės į pergalę. Ne 
tiktai vidaus politikoje, bet 
ir užsieniuose dar nepasisekė 
sudaryti stiprų ir vieningą 
frontą Hitleriui sustabdyti.”
Tam yra daug priežasčių. 

Pirmutinė buvo ta, kad Vokie
tijos respublika turėjo stambią 
ydą. Respublikos kariuomene 
pasiliko rankose elementą^ ku
rie buvo priešingi respublikai1. 
O tai savo keliu įvyko dėl to, 
kad pačiose pirmose respubli
kos dienose jos darbininkų ju
dėjimą suskaldė bolševizmas. 
Respublikai dar nespėjus su
šaukti savo steigiamąjį seimą, 
prieš ją jau sukilo diriguojami 
iš sovietų Rusijos komrihištai 
ir mėgino ginkluota jėga pa
grobti Valdžią. Respublikos val
džia buvo priversta pavartoti: 
senąją armiją tvarkai atsteigti.

Tas pats rašytojas ritiirodO, 
kad Hitlerio “maldinimas” pra
sidėjo ne prie Chamberlaino, 
Bet daug anksčiau. Kuomet Hit
leris įėjo į valdžią, MacDonal- 
das kartu su Mussoliniu priveiy 
tė Francuziją prisidėti prie ke
turių valstybių—Anglijos, Fran
cuzijos, Italijos ir Vokietijos-— 
sutartieš tariamai Europos pu
siausvirai palaikyti, šita sutar
tis pastūmė į šalį Lenkiją. Tuo
met Lenkija atskirai šilsi tarė sii 
vokiečiais, atsimesdama nuo są
jungos su Francuzija, ir visa 
francuzų sudaryta Versalyje 
Europos 
griūti.

Miuncheno konferencija pa
aukojo nącių apetitairis triko- 
siovakiję. šita konferencija bu
vo taip pat pragaištinga Fran; 
euzijai ir Viš&i Europai, kaip 
Von Pappeno smurtas pčfeš 
Prūsų vyriausybę 1932 m. lie
pos 20 d.

•ta
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Ukininkiją iš apsivilimo, dar- * 

bininkija iš nesusipratimo, iiw* 
teligentija dėl karjeros, įhies- 
čionija iš uos.ės, kriri numatė, 
kad ten jiems laimė, greitai 
sivils savo 
jau vėlu.

t NAUJIENŲ-ACME Photo
PrezideritAs Rooseveltas kalba Teamslcrs’ unijos 

konvencijrijė \vašhingtone.
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ap
to AhglIjA ir FranciizijA 

rięfti’nb šrish^ririti savd atšparu- 
rią Hitlerio agresijoms, sųsiriš- 
daribš tAririrešniAis ryšiais šu 
sovietų RiršijA. Bet ir čia Hit
leris užbėgi) šavo priešams liž 
akių. liugpiuČio 23 d. 1639 ni. 
jisai šUšitare šu Stalnri — ir 
liž šaVAlt'ėš laiko puolė Lenki-

Ginkluoti riacfy žygiai per 
pAAkiitiriuA dvylikį iiiėiiešių 
biiVo Alkiai tęših^š tbįš Agresi
jas įrilitlfrdš, feurią Hitleriš įria- 
dėjo pHeš (feširitį rietu.

iki šiol įlšai apšidlHjdAiVd sti 
savo įOe$AiA g&ria feijgvąi. frą* 
bar pirrią kArtą jain tenka ko- 
Votį iš Viso Vieko ii- pergalės 
prospektai jo piiš’ėjė darosi to
lyn vis mažiau tikri, klausimas, 
ką atneš pasauliui ateinantieji 
metai ?

VĖL PLEČKAITIS

“Liet, žiniose” liepos 22 d. 
(jbs dėr nebuvo tuomet užda
rytos) buvo įdėta tokia žinia:

“Rugpiučio S d. Kariuome
nės teismas, Kaud'e, špręs L 
Plečkaičio baudžiamą bylą.

. Su Plečkaičiu kaitfndnris ir 
J. Zelionka, kilęs nuo Aly
taus. Jie kaltinami organiza
cijų, sudarytų okupuotoje 
Lietuvoje ir Svetimose vals
tybėse dalyviams ir jų padė
jėjams bausti įstatymu ir 
Baudž. statuto pap. ir pak.
1 §•’’ A .'

Jeronimas Plečkaitis po ne- 
pašišekušio Bandymo padaryti 
“pučą” prieš Smetondš valdžią 
buvo pabėgęs į Vilnių ir tenai 
norėj'o gauti lenkų pagalbą 
Smetonai ribVersti. Vėliaus ji
sai buvo atsidūręs Prusnose ir 
sėdėjo kalėjime už tariamą są
mokslą prieš Voldemaro gyvas
tį. Kaip jisai atsidūrė Vilniaus 
krašte, nežinia. Bet pereitą ru
denį, lietuviams atėjus į Vilnių, 
jisai buvo suimtas ir uždarytas 
kalejiirie.

SALOMĖJOS NEklES 
“POEZIJA”

šiuo žingsniu,

kovojantiems, bet 
kurie sudėjo gink-vėlu tiems, 

lūs!
Kas laukia Lietuvą šiandien 

po Rusijos jungu? Tas pats, 
kas buvo caro laikais.

Vėl inteligentai turės vykli 
Sibiran ieškoti duonos, liaudies 
sūnus turės niokytis rusų kal
bos, kad suprastų karininkų ko
mandos žodžius, nes ne L.eta- 
voje tarnaus ir ne lietuvių kari
ninkai juos valdys, bet rusai ir 
rusų kalba kariuomenėje.

Vėl lietuviai gaus graždanką, 
i nes lotvnu raidės bus nannikin-

%

sistema” pradėjo

» St. Miščikas-žiemys

Lietuva Rusijos Dalis

valdžia.

tos ir ištautejimas vyks nepa
prastai greitai.

Gerbūvis nepagerės, dargi

Toje Lietu voš patdaVikų de
legacijoje, kuri važiavb į Mas
kvą prašyti, kad sovietų Rusija 
“priimtų” Lietuvą į šavo pa
vergtų tautų sąjungą, buvo it 
vadinama poetė, Saloniėja Ne
ris. Vyriausiame Maskvos so
viete ji nesakė prakalbos, bet 
perskaitė savo “poemą Apie Sta
liną”. Paleckiniai publicistai tą 
jpš “poezijos kurinį” kėlė į pa
danges. Jisai esąs toks puikus, 
kad sovietų valdžia tuoj aus lie
pusi išversti jį rusų kalbon ir 
atšpaitsdinti.

Salomėjos “poema” yra įdė
ta “Lietuvoš Žinių” pirmame 
puslapyje liepos 23 d. Paduosi
me čia keletą posmų, kad mu
sų skaitytojai matytų, kokiai* 
“žemčiūgais” gėrisi dabartinia: 
Lietuvbš “švietėjai”, žiūrėkite:

“Juk Stalinas išlaužė 
“Plačiai dūriš į saulę— 
“Ar ilgAi teks mums šliaužiot 
“Supuvusiam pasauly ?

“Ten inusų sakys klysta 
“Rytaiš ir vakaraiš...
“Juk laišvė netoli taip,— 
“Tik sUplasiiot sparnais.

“Plieninis Vardas Stalino
. “Sugriaudėjo perkūnais.

“Ir tie, šunim kur škalino, 
“Per, vienaš kitą griūna.

“Raudonarmietis narsus
“Nūnai 'mus sienaš saugo.
“Mums vardas Stalino i

[šviesus,— 
“Kaip tikro Tėvo, draugo.”

Tą sUbblš'eVikėjusi mergšė, 
mėtyt, apie pbeziją išnrino tiek, 
kiek degioji apie astrdnomiją. 
Jos nėra nei ritmo,
rtėL prttsinęs. Jaiz pavyko, gerai 
isb^ėrihtl tiktai “VatdAs Stali-

šų ‘'šunim knr Stalino”.

(Tęsinys)
Bet plačios masės, be gilesnio 

politinio apsišvietimo ir apati
jos apimti, negalvoju, nes vars
tą, arba nuėjo su smetoninin- 
kai's arba šu slalinistais.

Paimkime dabar kitą pusę, 
ukininkiją.

Visi tvirtino, jog smetoninin- 
kai yra buožijos atstovai, jie 
už dvarininkus, už didelius ti
kins ir 1.1.

Nėra didesnės klaidos. Tas 
pats butų, ką sakyti, jog Hit
leris yra junkerių atstovas.

Ūkininkai, dargi stambus, 
smetonišku režimu buvo nepa
tenkinti, nes jis jiems nieko ne
davė.

Smetonizmas buvo nusigyve
nusių dvarininkų bei ūkininkų 
nutolusių nuo žemes
Jis globojo tuos, kurie išnaudo
jo ir patį ūkininką susimetę į 
akcines cukraus, “Maisto”, “Pie
nocentro” ir kitas bendroves, 
kurios valdžios prieglobstyje Į- 
gijo monopolio teises ant visos 
Lietuvos produkcijos. Bet kas 
nebuvo stambus šių bendrovių 
akcininkas arba valdininkas, 
kentė lygiai kaip visi ir nieko 
geresnio negalėjo laukti.

Niekuomet neužmiršiu, kuo
met viename ūkininkų, stam
bių, pokylyje teko kalbėtis su 
tAip Vadinamų buožių atstovais, 
kurie buvo nuvykę į Rusiją. 
Jie atvirai pasakė: geriau kol
chozai, negu dabartinė padėtis, 
nes mes esame ūkių savinin
kais, bet visviena viską pasiima 
valdžia, kaip ir Rusijoje, tad 
kam man sukti galvą, rūpintis 
šeima, mokesčiais ir kitu kuo, 
skolinti pinigus ir vėliau bijo
ti anstolio? Tepasiima valdžia 
ir tesižino.

Taip ir buvo. Akcinių bendro
vių savininkai Lietuvos ūkinin
ką vertė kasmet keisti savo li
kto metodą, žiūrint, kuris pro
duktas teiks dąugiau pelno. Ak
cinės bendrovės, atpigus grū
dams, išreikalavo iš valdžios 
primokėti už kiekvieną centne
rį eksportuojamų grudų po 2 
litu, bet ar dėl to mokėjo bent 

, litą ūkininkui daugiau? Ne, tie 
du litai liko akcionierių kišenė
je, gi ūkininkas turėjo skaity
ti malone, kad nuo jo bent už

• • ■ t * ..... ....... —• i........ .. '* —■

pusdykę perką grūdus, nes jei 
ne reiks pasilikti ir su grūdais 
namie.

Lietuvos gyventojai pagyve
nę po stalinizmu pamatys, jog 
tarp Smetonos ir Stalino veik 
jokio skirtumo. Skirtumas tas, 
jog Antanas vaidino aristokra
tą, o Stalinas ir Paleckiui vai
dins darbininkus, bet visvien 
kaip Antanas, tai šiandien Sta
linas ar Paleckis geriau gyvens, 
negu darbininkas, geriau jų ša
lininkai įsitaisys, negu visi kiti, 
ir vėl bus valdomasis luomas 
ir pavergtasis.

Bet kuomet šitą supras — jau 
bus vėlu atitaisyti, reiks vėl 
kraują lieti, kaip norint Sme
toną nuversti.

Smetona ir jo kompanija leis
dama savo šalininkams užimti 
po penkias vietas, o kitiems nie
ko neduodami, sukėlė opozici
ją inteligentijoje, kuri baigus 
universitetus, bet nebūdama 
smetoniška, turėjo tenkintis 
šimtu ar pusantro šimto litų al
ga, kuomet šmetonininkai dar
gi gimnazijos nebaigę, gavo

jog jiems duos žemės, juos su
organizuos j kolchozus. Apsi- 
vilsite, nes jau iš Lenkijos at
plėštoje Ukrainoje kolchozai ne

ragina žiūrėti ar tie, kurie kol- 
chozų reikalauja, nėra provoka
toriai ir nenori pakenkti ru
sams. Biedniokai, žinokitės ir 
pasikarkite arba vykite į Rusi
ją ir ištautėkite susimaišę su 
rusais ar mongolais.

Nieko nei tautiniu nei socia
liu atžvilgiu mes nelaimėjome 
įsijungę į Rusiją, priešingai, vi
sais atžvilgiais pralaimėjome.

tūkstančius.
Ir inteligentijos klausiniu 

smctoįrininkai šaukė, jog jos 
perteklius, permaža jiems Lie
tuvoje vietos ir viename stu
dentų bare mUn teko išgirsti 
tokią studentų nuomonę: arba 
Brazilija arba Lietuvos prisi
jungimas prie didesnes valsty
bes, kad užtektų visiems vietos, 
ii’ geriausia butų prie Rusijos, 
lies ten yra žmonių trukumas, 
jie neturi pakankamai inteli-

daryti karjera.
Ot, ta prakeikia karjera su

vaidino tAip pat nemenką rolę 
riiusų dabartinėje padėtyje.

Nėra idealizmo, jo pasekėjų 
labai mažai, gi dauguma sutin
ka už durinoš kąsnį, už šiitbšiię 
vietą parduoti tėvynę, jei ji ne
teikia patogaus kabineto.

Šie žmonės nesuklydo. jie pa
sirinko teisingą kelią, nes Rusi-

Jei turi gerai besifarikaritį nu
garkaulį, gerai batus valantį

O štai kaip jos “poezija” bai
giasi :

“Jo vardas plienas! Dievaži, 
“Jam visa žemė lenkiasi,—i 
“Ta žemė nuostabiai graži, 
“Siurbėles iiutręhkusi;

“Ir sklinda apie jį plačiai 
“Legendos po pasaulį: 
“Galingi Stalino pečiai 

c “Laužia vartus į saulę.”
Paleckis Jr jo draugai butą 

turėję iš gėdos lįsti po suolais, 
girdėdami tokią deklamaciją 
Maskvos Soviete, jeigu sovieto 
nariai butų supratę, ką Salomė
ja tauška. Bet lietuvių kalbos 
Maskvos komisarai nemoka.

karjerizmas ten gyvenimo sti- 
ihulašj bet nė idealizmas, ne vi
sos tautos laimė...

Dvasiniai Lietuva buvo pa
ruošta Rusijos valdymui ir vi
sokį prasiskolinusieji, karjeris
tai galės atsigauti, bet darbinin
kai, dori darbuotojai, Žmonėm, 
kuriems ne vien šAvas “aš” ru
pi, bet ateitis visų, kuris rioti 
savo laimę statyti ne ant antro 
nelaimės, bet kartu žengti su 
visais prie bendros laimės — 
bus lygiai taip apsivylę, kaip 
Širietonos laikais.

III.
Aklas kerštas, apsivilimas, 

karjerizmas, politinis analfabe
tizmas, noras patiems gyventi, 
akmens, kuriais buvč išgrįsMš 
kelias į Rusiją, ir kurį kiti pa
sirinko dargi manydami jog ge
rai daro.

lia tautos, valstybės, kuri galė
tų geriau, žmoniškiau tvarkytis 
ir gyventi, nes tuomet jai pa-

ja bijo dekabristų). Reikėjo pa
rodyti, jog geriausia Rusijoje, 
o kadangi dabar Vokietijoje ne
geriau, kaip Rusijoje, jokis pa
vojus Rusijai užsikrėtimui de
kabristų bacilomis nebegręsla.

Šiandien reikia vėl užsienio ir 
viso pasaulio Lietuvos pilie- 

'čiaYns, pavėrgtieriis ar ne sta
tyti tą patį obalsį: Nepriklauso
mybė ir tikras socializmas!

Šiandien ir vėl reikia dviem 
frontais kariauti — viduje su
sidėjus su socialistine opozicija, 
kuri stovi už tikrą socializmą i/A 
stalinizmo panaikinimą, bei su 
kitomis rusų pavergtomis tau
tomis už tautinį išsilaikymą.

Šiandien ir vėl kvla klausi- 
mas: autonomija ar galutinas 
atskyrimas nuo Rusijos ar fe- 
deratyvis su ja tolimesnis sugy
venimas, jei ten režimas pasi
keis?

Vienu žodžiu atsistojome ant 
191 1 m. grįžkefes.

Bet kaip beimtų sunku tikė
tis greito pasikeitimo, aš esu 
tikras-, jog 
Čfau, hcgli 
žimas.

Lietuvos

jis ateis daug grei- 
tęšėsi Smetonos re-,«

ir viso pasaulio išsi- 
gclBčjirtrik yri iriojoj sočia Ič j c, 
pasaulinėje revoliucijoje, kur 
ne luomų kerštavimas, bet vi
siškas žmonijos atgimimas turi

ir gyvenime, turi būti įgyven
dinta.

Lietuvos okupacija, lygiai 
kaip Prancūzijos, Belgijos ir 
ko kito okupacija, tik laikinas 
reiškinys. Šios imperijos, pagrį
stos vienos tautos viešpatavimu 
ant šimto kitų, turi pražilti, 
nors jos ir neši vadinių imperi
jomis.

Nereikia nusiminti ir reikia 
atminti, kad laisvės iškovojimas 
l>cnt vienoje, kad ir tolimrau-

Lietuvos išliiirišdvhno. Negali
ma išskirti iš pasaulio Lietuvos 
ir kovojant už Lietuvą, kovoja
ma ir už visus, kaip lygiai ko
vojant už kitus, kovojame už 
iavus, tokiu budu, kiekvienam 
kovos laukas prieinamas ii» 
kiekvienas turi būti jame akty
vus dalyvis.

Tai musų visų tikslas ir nuo 
jo nereikia nukrypti.

(GALAS)

jisai.be
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Kas Dabar, Dedasi Lietuvoje

. x [ACME-NAUJIENŲ Photo)
RUSHVILLE, IND. — Wendell Willkie tariasi su 

Harold J. Gallagher dėl maršruto.

ILLINOIS BELL TELEPHONlE COMPANY

Atsisuk “THE TELEPHONE HOUR”, Pirmadie
niais 7 V. V., Daylight Saving Time, WMAQ.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

’ CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St

TeL Boulevard 0014

J^ĮdtiNC>Š Žlfro kiek telefonas prigelbsti užlaikyti šeimą 
■šVėifcą it linksmą, o gaspadinystę geroj tvarkoj. Koks 

kl*kš liAd^j^j'Aš ihrnauja taip gerai ir už tiek mažai!

Sovietų Sąjungos telegramų agentutos žinios apie “šoV- 
chozils” it “kolchozus’7. — Iš paduodamų agentūros 
faktų galima spręsti, ko susilauks Lietuva. — Svei
katos reikalai ir miestų tarybbfc. — kitokios tiėge- 
rovės. — Kadangi Lietuva dabar yfa Sovietų Są
jungos dalis, tai tokio pat likimo it ji susilauks. — 
Skundai ir jų aiškinimai.
(BiVLETteMS Nr, 5)

(Tęsinys)
Toliau cituojamos gyvenimo 

aplinkybės Smoknske. G.rd., 
“linija, žinoma, vykdoma, tik 
darbo nematyti’. Apygardos 
laikraštis “Rabočij Put” frug- 
piučio 11 d. rašė: “Ligi mokslo 
pradžios liko mažiau kaip me
nuo laiko, bet apygardos aprū
pinimas kuru yra visiškai ne
patenkinamas. Smolenske, Jar- 
ceve ir ypač VieziUojc ir Ros- 
lavlyje į mokyklas atvežta tik 
5—10% numatytą atvežti Arni
ką”. Praėjusią žiemą dėl kuro 
trukumo, Smolenske buvo nu
traukusi darbą elektros stotis. 
Del to neretai sustodavo tram
vajai, o miesto taryboje vaka
rais būdavo posėdžiaujama prie 
žvakių.

laikraštis sako, kad reikia 
pasirūpinti, kad elektros stotys 
veiktų. Bet, pasak “Ptavdos”, 
buvę taip: “Praėjusią žiemą 
kai kuriuose miestuose, net pu
sėtinai

gyventojai negaudavo elektrom 
šviesos dėl stočių neveikimo. 
Taip arttšri, BėleVe, Rostove, Ja- 
roslavske ęlefetVos štotyš nebu
vo savo laiku atremontuotos ir 
sustodavo dirbusios tais ru
dens ir Žiehioš meiieši^is, kada 
elektros energijos pareikalavi
mas yi*a diAksimališkas”. “Mie
stų elektros Stočių temdintas 
vyksta Visiškai nėikatenkirta- 
mai. Per piišę ihetų darbų pla
nas buvo atlikta t.ktai 37%. 
Vėluojama stočių temoktas 
Omske, Arcliafigelske, Čkatdve, 
Dile, Riazanėje, Jaroslavle, Vla
dimire, Volske ir kituose mies
tuose. Rostovo JaroSlavskio gy
ventojai, likę be elektros švie
sos praėjusią žiemą, toli gražu 
ne meiliai atsiliepia apie mies
to tarybos vadovus. Argi šio 
miesto tarybos vadovai leis, 
kad vėl pasikartotų pernai me
tų istorija?” Pasak laikraščio, 

esanti su
daržovių prista- 
Maskvoje buvę 

kad šiemet butų 
į sandelius 712,-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Štai kaip ores 
čitiatn | 
miestą 

—anksti 
kas

-s??:•: :-:į

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St. ViCloK 496Š
Stogui, tina*, itogiangiufc Ir 

sienų dpmušiihus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdrhustės.

4L. ............—

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUŠV ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

įnikite 3 .metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Celbtex Plasterboard pėda 2c 
1x6 Ltentos ................  pėda mc
1x4 Grindims Lentos pėda l%c 
Cedrinlai Postai ( 7 pėdų) 10c 
2x4 ................ ............. pėda IVžc
Wallboard—sheet nuo 4x6 iki

4x10 ................ ............. pėda 2c
A'.berf- Spetial Maleva gal. $1.25 

Apskaitliavimas DYKAI— 
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. VVestern Avė. 
tel. LAFayette 2101

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

vėl. dienos.

Art'. .

TH1S.DEUCIOUS 
tHEESE FOOD 

— didaslible as

tokia pat betvarke 
tramvajais ir 
tymu žiemai.
reikalaujama, 
sudėta žiemai
000 tonų daržovių ir bulvių, o 
pernai buvę sukrauta tik 371,- 
000. “Tačiau gamybines ir pre
kybinės organizacijos yra su
stingusios ir labai lėtai teišju- 
dinamos”. Tokia pat padėtis 
esanti Kijeve ir Leningrade.

—Tas pats Tassas paskelbė, 
kad visa eilė sovietų teisėjų 
nubausti piniginėmis baudomis, 
atleisti iš pareigų ir atiduodami 
teismui už įstatymų ir įsakymų 
nevykdymą.

Taigi, kurią Sovietų Sąjun
gos gyvenimo sritį paimtume, 
visur matome didžiausią be-

COAL and COKE
Pasinaūdokite .Pilnai Žemomis Vasaros Kainomis. 

^Lsipirkit PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Šates Įtekau 3% Įfeina Į Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

žemiau jpAdūddamoš kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau
POCAHO^TAŠ — Thlrd Vein 
ar New Riter. Ne- npr 
rūksta ... Namams

VVEST VlRGlNlA MlNEjrj 
ruki — Ettra rntf6š
PEtROtfctota ČAftBOft eo 7K
Pilė Rtm •0

i
PEtfcotEUM SCREĖfclNGS
3-inch Screenings QQ

MltLtR’S ckEEk — Dideli 
šmotai, Gentinė qq p r
Consoiirfation

ĄTLAS BLOCK; — ęn -a
Puikids Pečiui Ahglys

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.
iLLINdis SCREENINGS — ge- 
resniš kieme sijojimas; galima 
stogeliui vartoti arba yn 
rankomis kūrenti v
ACĖSf OKER ~NUT — Unch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stėkerių <r»£ n r
įrengimams tpO.vu
ROYAL STOKER NUT-Mu- 
sų Vadas. Puiki Štoke- (?/? npr 
riam Anglis «pO.vu
BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch q»7 ha
rupumo T •
BLACK MAGIC STOKĖR NUT 
—1-irtch Nūt. Geresnis, kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai fl*f7
eali Dirkti tp/.OD

fcainds Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

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

tvarkę, turto aikvojimą, vogi
mą ir t. t. Net teisėjai, kurie 
pašaukti daboti, kad įstatymai 
butų vykdomi, palys turi būti 
atiduoti teismui už įstatymų 
nevykdymą!

—Raudonoji Lietuvos mi
nistrų taryba leido švietiino mi
nisterijai įsteigti raudonosios 
armijos vadovybės šeinių vai
kams mokyklas Šiauliuose, 
Radviliškyje, Raseiniuose, Tau
ragėje, Vilniuje ir Seredžiuje. 
Tose mokyklose mokslas eis pa
gal sovietų Rusijos mokslo pla
ną, t. y. rusų kalba. O mokyk
lų išlaikynio išlaidas, tur būt, 
padengs Lietuvos Švietimo Mi
nisterija, nes ji mokyklas stei
gia. . . ■

—Prie pramonės ministerijos 
Steigiamos gaminių paskirty
mo kontoros. Jų bus tokios: 
odos ir gumos avalynės, mielių, 
popieriaus ir kartono, metalų, 
odos ir kailių. Jų uždavinys 
bus pirkti iš nacionalizuotų 
įmonių jų gaminius ir juos par
duoti. Visų nacionalizuotų įmo
nių administracijos ir komisa
rai įpareigojami pardavinėti tų 
įmonių gaminius paskirstymo 
kontoroms, kurios nelarpiškai 
atsiskaito su visomis nacionali
zuotomis įmonėmis už tų kon
torų pirktus gaminius.

Įdomu pastebėti, kad Sovie
tų Sąjungoje tokios kontoros 
jau seniai veikia, bet jose 
trūksta tiktai vieno dalyko, bū
tent — prekių...

—Ministrų Taryba patvirtino 
valstybinės žemės ūkio komisi
jos nuturimą pratęsti žerrtės 
pertvarkymo terminą iki rugšė- 
jo 15 d. Kaip žinoma, pagal 
pirmykščius planus buvo nusi
statyta baigti “žemės r'efornią” 
iki rugpiučio pabaigos.

—Ministrų Taryba teisingu
mo ministerijos atstovu į vals
tybės tarnautojų pensijoms ir 
pašalpoms skirti komisiją įia-

linga, visai neduoda (pav., 
skundėjui), bet dar gąsdina ka
lėjimais ir t. t.

. \t , • . , , X . s .

nė žemės ūkio komisija nutarė 
pasiųsti tos komisijos narį Gri- 
golavičių to dalyko ištirti. Gri- 
golavičiūs, nuvykęs į vietą, vie
šame visų gyventojų suvirinki
me (suvirinkime dalyvavo dau
giau nei 50 žmonių), perskaitė 
skundą. Silsi rinkusieji griežtai 
atmetė apkaltiniiiią ir davė pa
rodymus, kad Jonas Mykolaitis 
pats yra blogos valios žmogus. 
Toks nėpaihatuotas provokaci- 
liis skundas perduotas atitinka
miems oF^finėms ištirti ir 
daryti išvadas.

Spauda.'beda Amerikos 
muni s t ų. ‘ pa r ti j'os 1 i e tu v i ų, 
vių ir ėstų'biurų “bendrą
reiškimą”, kuriame reiškiamas 
džiaugsmas dėl to, kad “Sovie
tų Sąjunga ir jos Raudonoji 

pagalbą Lietu- 
ir Estijos žmo-

13a-

KAM LAU
GAUK SAVO DANTINIUS . 

PLEITUS DABAR!

1? i

aukščiau
Dentures 
užsakymą

Mes gaminame 
*avę įspaudą ir 
talsniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

tik 
nuo

Mes 
gamintojai jau per suvirs IŠ metų.. 
Ateikite, leiskit muirhs parpdytil 
kombinaciją PERMATOMO PLE1-. 
TO su NEW HUE DANTIMIS. |

Pataisymas $1.00

Y.

W| įtateĮį. / i 1- n -
esame puikių dantinių pTeiĮtųl

deda to- 
Valštybi- 

nė žemės ūkio komisija gauna 
daug skundų dėl valsčių žemės 
ūkio komisijos veiklos. Skun
dai aiškinami. Jų pasitaiko tei- 
šlhgų ir melagingų.

Prieš kelias dienas Valstybė 
lie žemės Ūkio komisija gaVo 
škuridą dėl PArtemūnėlio vate, 
žemės koinisijbs (ftdfflki’o ap 
škr.), kuriame Jbirias Mykolai
tis', vietos gyventojas, Skundė,: 
kad miniiną komisija esą štiiefe- 
ryta iš spekuliantų, chufiganų, 
kurie femį Skirsto šališkai, rei
kalauja “užfmYdijrmų” ir sn 
gavusiais žemę (h'drš žfemė dar 
nebuvo daloma) girtuokliauja 
o tam, kam Žemė esanti rėi-ka

CENTRAL HEALTH SERVICE
Mes sėkmingai gydome chroniškas ItgAs, pilVo, kepenų, inkštų, ir 
tt. Lytišką Silpnumą ir VeheriŠkas ligas, varicosė gyslas, variebse vėtis 
ir hemorrofdūs be chirUrgiškoS operacijos. Pasitarimas DYKAI!

Prieš-Vėdyhipiai egzaminavimai pagal Illinpis valstijos įstatus. 
1922 W. DIVISION ST. (Arti Dairieh Avė.) VISAS 2-RAŠ AllfcšTAS 

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

DR. J. E ZAREMBA, Medikališ ttlrektorius ir SANbllAUGAI.

, - - . ... .♦ I. ...................

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

Flirtas virš- - - - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokadie 3^%% Pa- 
dėtus Pinigus. Dtiodam Paska
las Ant Namų 1 iki 20 r*.

. 1 - and '• .. .——'
L0AN ASSOCIATION oF Chicago 

JUŠTirN MaCKIĖWICIL Prėš 
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak. ‘
Tet VIRginla 1141

$5,500,000.00
S4oo,ooo.no

SVEIKATOS KLINIKAS
TONŠILUS $1 Q Cfl
iština Vi ............. * I O.UU

..$50.00
ŽAUDONGYSL1V fin
Išėmimas ir Ligon. ’CUaUU 
REUMATIZMAS C O
Greita Pagelia ....
GVdo visas Ligas
Ekzaminacija <4
ir vaistai  ,............ * I .UU
DOUGLAŠ PARK HOSPITAL 
1900 S. Kėdele Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMElST 

SAVINGS, FEPERALLY

CONRAD
Fotografas

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

IŽO W. 63rd ŠL 
fcel. ENG. 5883-5840

pA-

vyriausiojo tribunolo 
ro par.

—“Darbo Lietuva” 
kį “Eltos pranešimą:

vos, Latvijos 
nėms nusiki’Utyti fašistinių ar-

FNM 
teusT 

TO 
CORSU

No irtatter whwt yoji*ve tried wf thout

GARSINKITE “NAUJIENOSE
MM

Tel. CICfcRQ 5308

C. & M. PAiiG A
DISTIUBUTOKS 

Parduodam genaus) u 
stipriausi 

F0X head alų 
Vynai-Likieriai-Gėrimal 

į visas .miesu dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass'n.

OOCTOR’S AMAZINGUQUID
GREAT SUCCESS FOR

ŠKIN TROUBLES
ly cidied)

Li

UNIVEBSAL SAVINGS LOAN AŠSįt)tlATi'0k pasfretiguš priimti JušiĮ JdelM 
už kuriuos mokame dividendu, (daliai apdrausti iki $$0ti6-OO per F^ed^Val ŠaVihgs 
and Ldfc’ri Insurance Corp., Wušhirtgtc3ft, 0. C. Dteddd p'askdUs teigtais išmokėjimais.Lmdale Deniai Laboratories

* HEJNA BROS.
Atdara iki 8:30 v. v. — Subatomis iki 5 v. valę.

3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė
Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroef 9251 ' CANAL 8500 ■

p natifre promote __
Uolia kuocM*1 Let 

effec- 
•kin.
CMM
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Kanados lietuvių žinios
PABUSKITE, KANADOS LIETUVIAI!

Tos baisenybės, kurios vyks
ta šiandien Lietuvoje, šiurpu

tik pagalvojus apie tai. O bet
gi musų tėvams, broliams, se
sutėms prisieina pergyventi to 
raudonojo barbarizmo antplu*

Skaudu ir graudu, kad atsi
randa žmonių, kurie save lie
tuviais vadina, ta musų tautos 
nelaime džiaugiasi. Džiaugiasi, 
kad plėšikų gauja apiplėšė vi
są kraštą, pasiimdama sau vi
sus šalies turtus ir pačius mu
sų brolius padarydama belais
viais, ir dar ta pati gauja su 
Paleckiu priešakyje priverčia 
žmones, kad juos ne tik girtų, 
bet ir garbintų. Tai stačiai pa
sityčiojimas iš musų visų. Tie 
lietuviški judošiai komunistai, 
atidavę musų brangią tėvynę 
Lietuvą kacapams, jau bando 
migdyti musų patriotinį jaus
mą, sakydami, kad jeigu lietu
viai nenorės, tai rusai patys iš
eis. Bet mes puikiai žinome^ tų 
veidmainių tikslus ir neturime 
pasiduoti jų mulkinimui!

Brangus broliai ir sesės Ka
nados lietuviai! Lietuva šian
dien kalėjime ir mes turime 
jai gelbėti iš to kalėjimo pasi- 
liuosuoti. Be musų išeivijos lie
tuvių pagalbos Lietuva laisva 
nebus. Tai argi mes nenorime 
matyti musų brcl.us gyvenant 
vėl nepriklausomoj laisvoj Lie
tuvoj?

Be abejonės, kad kiekvienas 
nuoširdus lietuvis (išskyrus 
...askvai parsidavusius) trokšta 
matyti L.etuvą vėl laisvą ir 
m priklausomą. Bet kad tas 
musų troškimas taptų kunu, 
mes turime dirbti, ir dirbti su 
pad igubinta energ ja. Mes to
nine prieš komun.stų apgaulin
gą ir veidmainingą propagandą 
pastatyti švarią, teisingą ir lic- 

, tuvio širdžiai suprantamą pro
pagandą. Musų propakanda — 
lai 12. s va, nepr.klausoma, de
mokratinė Lietuva. Ir mes tuos 
žodžius kartosim visur per 
spaudą ir žodžiu, kolei Lietu
va bus po svetimu jungu. Mu-

jr lyg pasityčiojimui vadina 
tai laisve.

Man daugiau kaip 3 metus 
teko išgyventi komunistiniame 
“rojuje”, ir aš daugiau ne tik 
pats, bet ir kitam nelinkiu ten 
gyventi.

Kad užkirsti kelią tai komu
nistų šlykščiai ir melagingai 
propagandai, Toronto mieste 
yra susiorganizavusi Kanados

yra kovoti už nepriklausomos 
Lietuvos atsteigimą, ir tuo pa
čiu vesti kovą su Lietuvos iš 
gamomis ir jos pardavikais ko- 
munaciais. Taryba taipgi yra 
nusistačiusi surengti keletą pra
kalbų, kurioš greitu laiku 
įvyks Toronte ir Montrealy ir 
kuriose pasižadėjo kalbėti Lie
tuvos konsulas Chicagoje p-as 
Daužvardis.

Pradžia darbo visuomet yra 
sunki, bet mes pasitikime ant 
Kanados lietuvių, kurie įvertin
dami musų darbą ir musų toli 
siekiančias pastangas, 
mums į pagalbą.

Aš kaipo Kanados Lietuvių 
Tarybos ižd'ninkas atsišaukia 
į visus Kanados lietuvius, ku
rie pritaria šiam kilniam dar
bui, prisidėti su galima auka. 
Brangus tautiečiai, jūsų pini
gai bus sunaudoti tiksliai ir at
skaitos bus visuomet skelbia
mos spaudoje.

Čekius ir money orderius 
prašau siųsti šiuo vardu ir ad- 
lesu: J. Yokubynas, Box 40, 
324 Queen St., W. Toronto, Ca- 
nada. K. L. T. iždininkas

J. Yokubyna/’.
P. S. — Norintiems asmeniš

kai susirašinėti: J. Yokubynas 
17 Marchmount Rd., Toronto 
Canada.

stos

Dr. Graičiimas dirba 
rankoves pasiraitęs

Kai kurie Kanados lietuviai 
buvo baisiai nustebinti Dr.

kurie jį laikė ne tik laisvama- 
nybės, bet sykiu ir lietuvybės

juodašimtis iš lietuvių 
kuris mėgindavo dirbti 

naudai, tai jis buvo 
pirštais badomas, bet 

visą

caro laikais * atsirasdavo vienas 
kitas 
tarpo, 
Busi os 
lietuvių
dabar caras Stalinas turi 
lietuvių komunistų part ją, ku
ri jam nužemintai tarnauja! 
lietuviai komunistai aiškiai 
parodė savo veidą, kad Lietu- 
vos laisvė — tai jiems niekas, 
jie net ir savo motiną parduo
tų, bile tik galėtų įtikti Stali
nui. Su tokiais žmonėmis me 
neprivalome turėti nieko 
ro, nes jie nėra Lietuvos 
gai.

Jie visokiais budais ir
gingais prasimanymais gir a tą 
kruviną despotizmą Lietuvoje

bend- 
drau-

melą-

Kasdien skaitydami 
NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų*

apaštalu.
Dabar ir jie pamatė, kad iš 

jo nei šis, nei tas. Amerikos ar
ba ir Kanados lietuviai, kurie 
turėjo progos pažinti Dr. Grai- 
čiuną, tai visai nesistebi tokiu 
jo elgesiu, nes visi jį pažinojo 
kaip “vėjo pamušalą”. Bet tuo 
pačiu tas “vėjo pamušalas” dir
ba kiek drūtas: jis, pa v., į Ka
nadą savo pažįstamiems siunti
nėja visokias ištraukas 
nies” ir vis neužmiršta 
“Naujienas”.

Jo pasakaitės, kad 
butų paėmęs Lietuvą, 
Štai nas, tinka tik 
vaikams. Visi žino,
žinoti, jog anglai su Stalinu 
dėl to tik ‘ir nesutarė, kad Sta
linas

iš “Vil- 
įgnybti

Hitleris 
jeigu ne 
mažiems 
kas nori

duoti 
lavo.

reikalavo Pabaltijos kraš- 
Hitlcris mielai sutiko ati- 
Stalinui tai, ko jis reika- 
Tai ką tas daktaras nori 
Ikinti, — save ar kitus?

Jeigu save, tai mulkis jis ir 
taip, o kitus ne taip lengva.

NAr.nF.NU-ACMĖ Telephoto
WENDELL WILLKIE, REPUBLIKONŲ KANDIDATAS Į PREZIDENTUS, CHICAGOJE.

Iš Politikos Lauko
Šiandien Teisėjo 
Jono T. Zurio 
“Golfo Diena”

Šį Sekmadienį 
“Wm. A. Popeli 
Diena”

Taipjau didelį malonumą su
teikė jiems ir jų dukrelė Sofi
ja, kuri yra. užbaigusi steno
grafijos kursą ir dabar gavo 
darbą City Hali.

Reikia žymėti, kad sūnūs E:l- 
wardas ir duktė Sofija laisvai 
vartoja lietuvių kalbą ir raštą.

Steponas.

<abio=

Birutės” darže rengiamas 
išvažiavimas

Valley Country klube

Dalyvaus šen. Sla'.tery ir H. B. 
Hershey

Šiandien, rugsėjo 18 d., West- 
gate
įvyks golfo turnamentas lietu
viams žaidėjams.
si sporto mėgėjai sus.rinks pa
sisvečiuoti ir pagerbti l.etavį 
teisėją, Joną T. Zurį.

Parengimo pirm., Justinas

Šią dieną vi-

’ Mackiewicz, paaiškino, kad vi
sos kitos tautos turi tokius pa
rengimus, o mes lietuviai iki 
šiol buvome atsilikę. Parodysi
me kitiems, kad mes ii gi gali
me tai padaryti ir tuo pat lai
ku pagerbti žymesnį asmenį sa
vo tarpe.

Svarbiausia mums parodyti 
teisėjui Zurini, kad esame dė
kingi už jo atliktą darbą mu
sų tarpe; kad mes, kaipo tau
tiečiai, patenkinti jo pasielgi
mu toj svarbioj vietoj. Visi 
pripažįstam, kad jis labai sąži
ningai išklauso ir duoda pagel- 
bą tiems žmonėms, kurie užei
na į jo įstaigą. Kiti miesto tei
sėjai irgi sako, kad lietuvis tei
sėjas Jonas T. Zuris yra puikus 
žmogus ir inteligentiškai pasiel
gia su advokatais ir klientais.
Galima dalyvauti vien bankete

Tarp svečių, kurie atsilan
kys, bus Jungtinių Vaisi jų se
natorius iš Illinois, ponas Šla
itely, miesto mayoras Ed. J. 
Kelly irgi yra pakviestas kartu 
su gubernaturos kandidatu H? 
B. Hershey. Visi lietuviai, ku
rie skaitosi draugai teisėjo Zu
rio, dalyvaus dienos parengime.

Galima atsilankyti vien į va
karo parengimą, į banketą. 
Vieta randasi prie 131 st St. ir 
Ridgeland Avė. —J. J. J. J.

“Wm. A. Popeli diena” įvyks 
sekantį sekmadienį, rugsėjo 22 
dieną, Birulės darže, prie 79 ii’ 
Archer Avė.

Kaip malėte iš praeito šešta
dienio skelbimo “Nauj’ėnose”, 
šio išvažiavimo sumanytojai 
sparčiai jam rengiasi. Yra 
samdytas garsus Benas 
kiams. Yra užsakytos net 
lios avys “Bar-B-Q”. Yra 
rengtas gražus programas,

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

- -

pa- 
šo-

pri
si

ris susidės iš muzikos, dainų ir

12-to Wardo demokratų 
pirmininkas

VVell, Wm. A. Popeli šio pa
rengimo pilnai yra užsitarna
vęs. Jis ne tik kad remia kiek
vieną visuomeninį darbą, bet ir 
pats veikia. Jis yra preziden
tas 12-to Wardo Lietuvių De
mokratų Organ zacijos. Jis yra 
prezidentas ir organizatorius 
12-to Wardo Tavernininkų Aso
ciacijos. Jis yra sekretorius 
Midwest Fishing and Hunting 
Kliubo. žodžiu sakant, 
kia visur.

Kurie pageidaujate 
busais, rezervuokite
jau dabar, pašaukdami telefo
nu Lafayette 2649.

Tėmykite skelbimus “Naujie
nose” kasdien. Pasimatysime 
sekantį sekmadienį, rugsėjo 22 
dieną, Birutės darže, prie 79tli 
ir Archer Avė. —Steponas.

jis vei-

važiuoli

Abu Lukošiai Jr 
Turi Valdiškus 
Darbus

Remkite tuo?. Kurie 
garsinasi 

‘■NAUJIENOSF

Tony ir Ona Lukošiai, Brigh- 
ton Parko drabužių valytojai, 
2555 W. 43rd SI., džiaugiasi 
gražiai išauklėję savo sūnų Ed- 
wardą, kuris dabar turi valdiš
ką darbą.

JACKrSWIFT
GREAT SCOTtT AN IMAGE 15 APPEAR- 

ING. IT 5HOW5 THE SEA 5WALL0W(NG“ 
WHY IT IS A VIEVV'OF THE DESTRUCTION 
OF MU— THE INUNDATION OF THIS VERY 

PY R AM ID.

AND NOW THE SCENE CHAN6ES. 
MULTITUDE5 ARE FLEEING TO A LAND 
OF ICE—CAPPED MOUNTAINS. THE 
ANTARCTIC 0EFORE THE ICE AGE GRIPPED

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 
BLITZKRIEG 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILLOW SPRINGS, ILL. 
SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940

EVEN 
Y0UH BEST 

FRIEND W0N'T 
TELL Y0U

Grįžo iš Atostogų
Jonas ir Barbora Sbeštokai, 

5654 W. 64th Place, Schlitz 
beer distr.buteriai, ką tik su
grįžo iš atostogų. Jie praleido 
linksmai laiką pas Oną ir Pet
rą Genioe.us, Round Lake, III. 
t enioč.ai čia turi gražų vaiar- 

Trie

Sudriko Programas
Pereitą sekmadienį iš radio 

stoties WCFL, lygiai 9 vai. 
vak., išgirdome malonią lietu 
viską melodiją “Plauk u sa.i 
laivelis”. Tai bu\o Budrike ra
kandų ir radio krautuvės re;sti- 
liaris programas. Ir iš tikro, 
visam musų burini susirinku
sių teko su tikru malonumu 
geiėlis puikiu dainavimu, šau
niu orkestro grojimu ir artis
tišku 
mos.
a* kultūros programai, 
leidžia jau 11 metų 
Budrikas.

Geriausio jam ir jo 
linkime pasisekimo, t 
savą! —Kallinėniškiai

išpildymu Makalų Dra- 
Tai aukštos rųšies meno 

kuriuos 
Juozas

namį ant ežero kranto, 
Roule 21. —Steponas.

bizniui
,avas pis

Daro Gerą Biznį
Connie ir Ralpli Budrikai, 

užeigos ir Lunch Room savi
ninkai, 3322 W. 47th SI., čia 
gerai verčiasi. Man užėjus pas 
juos “Naujienų” reikalais, ra
dau daug naujieniečių, keistu- 
tiečių ir Chicagos Lietuvių 
D-jos narių. Be vargo aš pada
riau biznį ir gavau vieną nau
ją “Naujienų” skaitytoją.

Steponas.

Brightonparkiečių
Atydai

Prasidėjus mokyklų sezonui, 
“Naujienų” išnešiotojų sąstatas 
persimainė. Todėl kurie turite 
su “Naujienų” pristatymu ko
kių nesmagumų, visada pašau
kite Brigliton Pa r k News 

(Paper Agency, Lafayette 9231. 
j Reikalas urnai bus ištirtas ir 
jūsų telefono išlaidos grąžin
tos. —Steponas Narkis.

Garsinkitės “N-nose” “Naujienų” atstovas.

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

WM. A. POPELI DIENA
- OUTING -

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

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

THIS PROVES WE ARE ON THE RIGHT TRACH, 
JOAN. THE PEOPLE OF MU — OR THE SUA
VI VORS— FLED TO THE ANTARCTIC.

(3UT THEY DO NOT 3EE A FEARFUL , 
WRITHING THING THAT REACHES OUT 
FROM A RECES5 TOWARD THEM’

-t—r—

You yourself might easily have 
halitosis (bad breath) without 
ever suspecting it for it’s often 
due to food fermentation in the 
mouth. And the subject is so 
delicate that even your best 
friend wouldn’t tell you.

That’s |he insidious thing 
about this condition. Nearly 
everybody offends at some time 
or other . . . usually without 
suspecting it. Are you positive 
your breath is fresh and pure 
right now?

Listerine Antiseptic ąuickiy 
halts this fermentation, said by 
some authorities to be a major 
cause of odors, then overcomcs 
the odors themselves. So why 
take unnecessary risks? It is so 
pieasant and easy to guard 
against offending—just gargle 
with Listerine Antiseptic.

Get in the habit of using Lis
terine moming and night, and 
before all important engage- 
ments. Lambert Pha?macal 
Company, St. Louis, Mo.

LISTERINE 
HALITOSIS

(BAD BREATH)

MADOS

4499

No. 4499 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16 18 ir 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 aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikta adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halstęd SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Balsted SL, Chicar», HL

Čte 11 cente ir praica
atefųcti *aą payysdį Nn
Mtaroa _ __________ jmt krvttef

(Vardu ir pararti!)

(Atfruia)
3 fe aa1^Ha>
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Milžiniškos
Skudžiunaitės-
Nesteckis Vestuvės

Praeitą šeštadienį, rugsėjo 
14-tą d., įvyko milžiniškos’' ir 
šaunios Stellos Skudžiunaitės ir 
James Nesteckio vestuvės.

Apie 4-tą vai. po pietų įvy
ko šliubinės ceremonijos šv. 
Jurgio bažnyčioj, Bridgeportc. 
Apart “parėdkin nkų”, ir “v®- 
selninkų”, prisirinko pilna mal
dykla žiopsotojų”, kurie buvo 
liudininkais “amžino surišimo” 
šios jaunos poros,. Skudžiunai
tės—Nesteckio.

Po šliubo kel os dešimtys 
mašinų patraukė į Craftsman 
Memorial Temple, 1402-08 W. 
64th Street, šios įstaigos pa
talpa yra didelė ir erdvi; tin
ka skaitlingiems parengimams.

čia prisirinko keli šimtai sve
čių ir be didelio susikimšimo 
laisvai visiems užteko vietos.

Reikia žymėti, kad šių ves
tuvių tvarka, nuo pradžios iki 
pabaigos, buvo pavyzdinga, šios 
geros tvarkos palaikymui kre
ditas priklauso “jaunojo” ir 
“jaunosios” tėvams Povilui ir 
Emilijai Nesteckiams ir P. ir S. 
Skudžiunams.

Jaunieji Stella ir James Nes- 
teckiai 
svečio, 
kinę ir 
vienas,
vartoja Letuvių kalbą. Well, už 
tai priklauso kreditas jų tė
vams. Jie išauklėjo savo vai
kučius lietuviškoje dvasioje.

Turėjau didelį malonumą čia 
dalyvauti. Didžiuma publikos 
čia buvo naujieniečiai. Na, o 
naujieniečiai yra mandagus, 
svetingi ir malonus žmonės. 
Gaila, kad negalėsiu sužymėti 
yisų pavardes čia dalyvavusių, 
nes: jų buvo, keli,gimtai. Man 
beyeik visas vakaras teko pra
leisti besišnekučiuojant ir juo
kaujant su mano ypatiškais 
draugais-ėms Stanįey ir Suza- 
na Machuliais, Petronella Kviet- 
kiene, moterų veikėja M. Zol-

piene, Mrs. ir Mr. čeliadinais 
ir su pač ų “jaunųjų” tėvais, 
taipgi Louis ir Suzana Antana- 
vičiais.

Varde drg. Nesteckių ir Sku- 
džiunų, išreiškiu širdirigiaus- 

jaČiu visiems šių vestuvių daly
viams. Ačiū už skaitlingą atsi
lankymą ir dovanas. Ačiū už 
visus gerus širdingus linkėji
mus. Ačiū visiems.

Linkiu jaunavedž ams lai
mingo ir santaikingos ženybi- 
nio gyvenimo ateities.

Steponas Narkis.

nepraleido nei vieno 
kurio jie nebūtų pasvei- 
maloniai pakalbinę. Kaip 

taip ir kitas laisvai

Išsiėmė Leidimus 
e'Mnms 
(Chicagoj)
John Labzentis, 27, £u Lau a 

Carlson, 29
Robert Brecheisen, 11, su

Adela Cibulskas, 17
George Kunesh, 30, su Cscii a 

Nochowicz, 27
Lawrence Ruggeri, 21, su

Bernice Bružas, 17
Wiiliam Russ, 29, su Sylvia 

Linkis, 22
Albert Svvasko, 24, su Helen 

Petrovich, 26
Julia Stanaitis, 25, su An- 

gelyn Dizonno, 26
Jacob Chovis, 75

Yeilen, 68
su

PERSONAI. 
Asmenų Ieško

OPERATORĖS, PATYRĘ prie 
binders ant žiurstų. Le Nore Gar- 
ments, Ine., 325 West Adams St.

PATYRUSI MOTERIS,’ abelnam 
namų darbui. Nereikia virti. Pri
daboti kūdikį. Nėra sunkaus skal
bimo. SPAulding 6654.

PAIEŠKAU PRAPUOLUSIOS se
sers, vardu Lucille Stsulys. Kas 
žino kur ji randasi, malonėkite 
.oranešti šiuo adresu: Box 2417, 
1739 So. Halsted St.

PATYRĘ DRAPERY OPERA- 
TORS, taipgi Lewis Blind Machine 
ir Merrow operatorės. 307 West 
Van Buren, 3 aukštas.

‘ NAūJIENU-ACME Telephoro
RUSHVILLE, IND. — Wendell Willkie tariasi su iš įvairių valstijų suvažia

vusiais republikonų lyderiais.

NAUJI 1941 
AUTOMOBILIAI

Republikonų 
Viršininkas 
Ateivių Grupėms

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1940 Metams
Rose Plymouthu tipai

CLASSIFIED ADS

HELP WANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia______

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRO, dženitoriaus, prie 
namų darbo. Gyvenimas vietoj. 
VIRginia 9173.

REIKALINGA ANTRARANKIS 
kepėjas Bekernėj prie duonos. 
. 1721 So. Union Avė.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Patyrusi, su paliudymais. 2 
vaikai, 10 ir 16. Nereikia dirbti 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais. 
$8.00. HOLlycourt 6940.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON GRAŽUS KAMBARYS, 
pavieniui. Apšildytas. Be valgio. 
5701 S. Ada St. Pirmas augštas.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 2 aukštų flatas. šivesus, 
6 kambarių, naujai išplautas. 3409 
So. Lowe Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SPORTUI REIKMENŲ, mokyk- 
oms reikmenų, žaislų, cigarų, ta- 
?akos, saldainių ir ice cream krau
tuvė, įsteigta 10 
mo kambariais, 
žastis—senatvė, 
šaukite. 2519 W. 
6430.

metų, su gyveni- 
parsiduoda. Prie- 
Brokeriai neatsi- 
63rd St., Prospect t

Icikalauja
Perskiry

Lill.’an Conrad nuo Walier
Conrad

Gavo 
Perskiras

Frank Judgil nuo Lorene 
Judgil.

Gimimai
Chicagoj

\
(Informacijos paimtos 

mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente).

• v •
1S gl-

GOLMINAS, Frederick, 
West 18€Ti Street, gimė 
sėjo 3, tėvai: Donald ir Ann.

PETROSKI, Ronald, 1362 
Fuller Avenue, gimė rugsėjo 5, 
tėvai: Edward ir Olga.

1010 
rug-

I- Naujos Gadynes 
Juokingas Rudeninis 
“Sveteriu Piknikas”

Įvyks šį Sekmadienį

1941 Plymouthu eilėje ras 
kupus, 2 durų sedanus, 4 durų 
sedanus, Utility sedanus ir ma
žus trekus. Specialėj Deluxe 
eilėje randasi kupai, 4 pasažie- 
rių kupai, 1 ir 2 durų sedanai, 
7 pasažierių sedanai ir limuzi
nai. Reiškia, nors žemesnės kai
nos srityje, Plymouthai atsako 
kiekvienam reikalavimui.

Paskutiniame straipsnyje pa
minė jom 
inžinų savybes, 
pažvelgiame į 
vaizdą.

naujas Plymouthu 
Dabar trumpai 
Plymouthu iš-

ANTANAS NAVICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 16 d., 8:00 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs 54 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Raseinių aps., 
Titatavenų parap., Degučių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Juzefą, po tėvais Pad- 
roškaitę, dukterį Bronislavą, 
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. Talrhan.

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

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, žentas ir 

' > Giminės
Laid. dir. J. Liulevičius, tel. 

Laf. 3572.

d.rugsėjo 22
Archer Roacl 

į vakarus nuo 
įvyks linksmas,

Sekmadienį, 
Miknis Grove, 
(vienas blokas 
O’Henry Park),
juokingas Naujos Gadynės cho
ro rudeninis “SvetČrių pikni
kas”.

Gaus geras dovanas tas, ku
ris bus apsisiautęs puikiausiu 
sveteriu ir taip-pat laimės ir 
tas, kuris bus su prasčiausiu 
sveteliu. Bus gražių dainų, ku
rias sudainuos “Naujos Gady
nės” choras. Bus daug ir kitų 
įvairenybių, kaip seniems, taip 
ir jauniems. Gros gera 
ponavič aus orkestrą, o 
baliavos visi, kurie tik 
į pikniką.

J. Ste- 
šoks— 
atvyks

Kviečia visus jaunos 
želės Naujos Gadynės

mergu- 
choro 

pikniko rengėjoa, atvykti ir pa
silinksminti.

Viduj, sėdynės plačios, minkš
tesnės, apklotos brangesniu 
audeklų. Implementų lenta šp 
met ypatingai graži, visiškai 
naujo stiliaus, dviejų spalvų. 
Visi instrumentai’ prieš pat vai
ruoto j d akis.

Greitumo rodykla mainosi 
spalvas

Adata naujoj greitumo ro
dyklėj mainosi spalvas, nuo 
žalios į gintaro ir į raudoną, 
prigulint važiavimo greitumui. 
Visos kontrolės yra saugiai 
Įrengtos, taip kad nei vairuo
tojas, nei pasažierius negalėtų 
per klaidą jas pastumti.

Iš lauko žiūrint, Plymoutho 
priešakis gan didesnis. Fende
riai aukštesni ir platesni, 
Sealed-Beam šviesos įtaisytos 
fenderiuose, bet aukščiau nuo 
kelio nei pernai, o viršuj jų 
randasi parkavimui šviesutės.

Sustojimo šviesa užpakalyje 
šįmet randasi viduryj, kur ji 
tuo pat laiku apšviečia laisnių

k

David L. Shillinglaw

Ekstra padanga sedanuose 
telpa, kaip paprastai, bagažo 
kompartamenfe, kuris tokio di
dumo kaip pernai. Komparta- 
mento dangtis lengvai pakelia
mas — tai moteriškėms dides-

Jei pirkėjas notėtų įsigyti 
madingų dvispalvį automobilį,

je, pirkdamas Deluxę tipą 
primokėdamas biskį “ekstra”.

BRM

ir

Aš Busta.
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Dalis ‘
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

WILLIAM 
MISUUS

Mylimas vyras Heben 
Fond, tėvas Donaldo,bro
lis Jono Misulis.

Laidotuvės įvyks iš 
koplyčios, 324 South Ru
čine Avenue., ketvirtadie
nį, rugsėjo (Sept.) 19 d., 
1940 m., 2 vai. popiet į 
Interment Glen Oak ka
pines.

Žemaičių Kultūros 
Kliubo Narių 
Atydai

šįvakar Susirinkimas
Žemaičių Kultūros Kliubo 

svarbus mėnesinis susirinki • 
mas įvyks šiandien, trečiadie
nį, rugsėjo 18-tą d., 7:30 P.M. 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 
W. 43rd Street.

Nariai-ės prašomi esate skait
lingai dalyvauti, nes turime 
prisirengti prie kliubo 2-jų me
tų gyvavimo Jubiliejinio kon
certo, kuris įvyks lapkričio 30- 
tą d. Hollywood Inu svetainė
je.

— Steponas Narkis, Pirm.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So: Morgan St.; Užrašų rast. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rast. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rast.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. gloU«—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

Republikonų partijos 'vadai 
Illmois valstijoj ir Cook ap
skrity j, Ben L. Bėry e ir Joh,ią 
T. Dempsey, . šiomis dienomis 
paskyrė David L. Shillinglaw’ą 
viršininku'ateivių grupėms, ku
rios sudaro dalį partinės orga
nizacijos. Tos grupės turi or
ganizacijoj savo atstovus ir jie 
dabar aktyviai darbuojasi par
tijos kandidato Wendell L. Will- 
kie rinkinė j agitacijoj.

P-s Shillinglaw yra didžiojo 
karo veteranas ir jau ne kar
tą darbavosi su ateivių grupė
mis politiniais reikalais.

(Skl.)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kiniečiai žudomi

bombardavo 
Sugriovė la- 
namų ir už- 
nekaltų gy-

GHUNGKING, Kinija, rūgs. 
16 d. — Didele japonų orlaivių 
eskadra iš naujo 
Chungking miestą, 
bai didelę daugybę 
mušė kelis šimtus
ventojų. Japonų bombos patai
tėj į vieną ligoninę. Taip pat 
.sugriautas didelis mokinių ben
drabutis. kas įdomiausia, kac 
kelios bombos, pateko į 'vokie
čių ambasadą ir ją visiškai iš
griovė. Griuvėsiuose užversti 
visi vokiečių ambasados doku
mentai. 1

žmogžudžių politika

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Pridaboti vaiką. Nereikia 
virti, nereikia skalbti. Gyvenimas 
vietoj. HEMlock 6125. HEMlock 
0017.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, Tereikia virti. Tik savo 
skalbti. Gyvenimas vietoj. Geri na
mai. SPAulding 9345.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Gyvenimas vietoj. $8.00. 
EUClid 4586J, 1013 N. East Avė., 
Oak Park, III.

MILLINERY DARBININKĖS, pa- 
pastovus darbas. Leon Beebe, 

664 N. Michigan Avė.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm, 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kundro
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 

. 3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
į>l., ir '’F.; Povilaitis, 10051 S/ La 
Šalie st.; J. Salakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila,?3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas. 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.—Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rast.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Ąve.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
ne, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
16 d. — Londono laikraščiai, 
komentuodami Buckingham rū
muose išmestas vokiečių bom
bas, sako, kad dabartiniai Vo
kietijos politikieriai elgiasi, kaip 
gengsteriai, stengdamiesi nu
žudyti svetimų valstybių gal
vas. Karaliaus rūmų bombar
davimas yrą pakankamas to
kios gengstęrių politikos įrody 
mas. Nuolatiniai norvegų kara
liaus persekiojimai ir hombarr 
davimai tatai patvirtina. Anglai 
pasipiktinę šitokiu vokiečių el
gesiu. Karaliaus rūmuose pa
daryta daugiau negu 100,000 
svarų sterlingų žalos.

SUSIRINKIMAI

PARDAVIMUI ROOMING House, 
16 kambarių. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Savininkas. 352 
W. 63rd St. 2 augštas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Paur davimui

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.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 
BAS laikys mėnesinį susirinkimą 
trečiadienį, rugsėjo (Sept.) 18 d., 
8 vai. vakaro, Hollyvvood svet., 
2417 West 43rd St.

Julia Petraitienė, rast.
Humboldt Park Lietuvių Politi

kos Klubo susirinkimas įvyks rug
sėjo (Sept.) 19 d., 8 vai. vak., sve
tainėj aar. 3600 W. North Avė. Bu^ 
svarbių aptarimų, tad atsilankykite.'

—Valdyba

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis — Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rąšt., 
P. Juozapaviee—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 

<3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai afsibuna, 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 

. 12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 'metų amž.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY- 
RŲ IR MOTĘRŲ PAŠELP. ’ KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medabnskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknią, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medabnskas. 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End 
Kontr. Rašt.—V.

Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, 111.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidoms ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margens. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockvvell St., tel. Kep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt.

4917 Komensky Avė., Laf. 5211 
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair- 
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St.» 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

$5,800—prie 60 ir Artesian gat., 
augštos rųšies 6 kambarių mūrinis 
bungalow.
$3750—prie 64 ir Marshfield gat., 
6 kambarių mūrinis bungalovv, fur- 
niso šiluma, medinis garažas.
$8500—prie 
tų mūrinis, 
125.

80 ir Peoria gat., 2 fla- 
štymo šiluma, lotas 35x

74 ir Wentworth gat.,$6000—prie
2 flatų mūrinis, .po 5 kambarius, 
porčiai, 2 karų garažas, lotas 30x180.
Kreipkitės: MRS. MEDORA, STEw- 
art 6301, 8110 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA 2 flatų medinis, 
1932 S. Desplaines St. $900 su leng
vais išmokėjimais. Norima likviduo
ti palikimą. F. C. Freid, 1720 S. Ra- 
cine Avė., CANal 6844.

2 aukštų mūrinis namas, su ta- 
verno bizniu, karšto vandens šilu
ma. Parduosim ar mainysim. Prie
žastis—liga. Frank ir Nellie „Yasius, 
739 E. 92 Place.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2541 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin. 

Rast., 2902 W. Pershing Rd.; P.
Montvidas— Kontrol. rast., 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.;
Dundulis
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Je- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist- 

ras-r-Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; ' Jonas Rakauskas —Pirm, 
pągelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt,, 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
stų Petras Marozas—Fin. rast., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
nįca avė. Chicago, III.

NAMAI UŽ y4 DALI KAINOS 
kiek kainavo. Duokite pasiūlymą, 
priimsim mainus ką jus turite. 2 
namai baigiami statyti, 3007—3011 
W. 71 St. Bungalovv prie 70th ir 
Talman Avė. Kaina $4,850. 2 fla- 
tis medinis, 4008 So. Maplewood 
Avė. Kaina $3,800. 4 flatų 64th ir 
So. Campbell Avė. Kaina $9,800. 
10 flatų netoli 63 St. Kaina $19,500. 
Turime visokių kitokių bargenų ir 
mainų. C. P. SUROMSKIS, 6921 S. 
Western Avė., Republic 3713.

Dr. T.
Dr.-kvotėjas, 4157

FARMS FOR SALE

PARDUOSIU AR MAINYSIU 40, 
80 ąrba 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.

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

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ii; ĮtaisaiPardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliąi žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Avė., Chi- 
cago, Hl. Phone Republic dOfrl.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

Manlkas,
Avė.;
17 S.

atvežame. Siuvam ir 
PROspect 1931. 0216 

Avenue.

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

mis. Patarnavimas viena dieną. Mes 
išvežame ir 
kaldras. Tel 
So. Wrstern
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Paskyrė Veteranų 
“Drafto” Vedėju 
Illinois Valstijoj

Šįvakar Masinis 
Mitingas už 
Pagalba Anglijai

Paul G. Armstrong
Gubernatorius Henry Horner 

vakar paskyrė didž ojo karo ve
teraną ir buvusį American Le- 
gion Illinois departamento vir
šininką, konskripcijos įstatymo 
vedėju valstijoje.

Jis tvarkys visus vyrų regis
travimo reikalus, “draftą” i£ 
numerių traukimą. Jo perdėt - 
niu bus gen. Lawrence V. Re- 
gan, Illinois milicijos (nacio- 
nalės gvardijos) vadas.

Kaip vakar minėjom, regis
tracija įvyks spalių 16, o pir
mos kliasos bus pašauktos prieš 
lapkričio v durį.

Registruotis privalo visi 
rai nejaunesni 21 metų ir 
vyresni 35 metų amžiaus, 
gistruotis privalo pavieniai,
dę, ^tejLvial-nepiliečiai, civilfaL 
tikybininkai, profesionalai, vie
nu žodžiu — visi vyrai, kurie 
įeina į paduotų amžių katego
riją. ' / .

Karo departamentas vakat 
paskelbė, kad vedusių vyrų pir
mose keliose klasėse nešauks.

vy
ne- 
Rė- 
ve-

Rado 13^2 
Svarų Grybų

Kalbės Keturi žymus 
Amerikiečiai

Šįvakar Chicagos Coliseume 
įvyksta didžiulis masinis mi
tingas, šaukiamas agitacijai už 
teikimą medžiaginės ir moralės 
paramos Anglijai, jos mūšiuo
se su Hitlerio Vokietija.

Tarp kalbėtojų bus keturi 
žymus amerik ečiai, kurių var
dai visiems šios šalies gyven
tojams yra gerai žinomi.

Vyriausias kalbėtojas bus 
U.S. laivyno admirolas William 
H. Standley, dabar rezerve; ra
šytoja Dorothy Thompson, No
belio premijos laimėtojo ir ra
šytojo Sinclar Lewiš žmona; 
San Antonio, Texas, meras ir 
vienas pažangiausių Amerikos 
politikų Maury Maverick, taip
gi filmų aktorius Douglas Fair- 
banks.

Įžanga nemokama ir chica- 
giečiai yra prašomi kuoskait- 
lingiausiai susirinkti.

Mitingą rengia Chicagos sky
rius komiteto, “Committee to 
Dėfend America by Aiding the 
Allies”.

VAKAR CHICAGOJE

AUTOMOBILIU
BLITZKRIEGAS!

■ c ’l /

TAIPGI DALYVAUS IV

Rengia

GERIAUSI ČIKAGOS CHORAI

___________________ Trečiadieny rugsėjo 18, 1940

Aukos “Naui ienų” 
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 
mo dalis, kuri dabar paliks kaip buvusi.

Kas turi namus arba dirba prie namų statymo, 
žino, kad pamatinis remonto darbas, kad ir mažam 
mui pataisyti, kainuoja nepaprastai daug. Taigi iš
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 
.doleri, 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.

na-

Maisto krautuvininkas Adeo
dato Fontaną, 636 Central ave
nue, Highland Parke, lange tufc 
ri išstatęs milžinišką grybą — 
sveriantį 13Va svarų. Fontaną j Į 
atrado mažam miškelyj prie 
Lake Foresto. Rado ten ir pen
kis kitus grybus, sveriančius po 
9 svarus.

Žuvo Po
Traukiniu

CICERO. — . Ties 52-tra ir 
Cicero avenue, traukinys už
mušė 30 metų cicerietį Anthony 
Del Setą. Jis ėjo skersai bė
gės, nepamatęs, kad traukinys 
atvažiuoja. Gyveno ad. 5409 
West 30th St., Cicero.

Užsidegė Skalbykla 
Town Of Lake

Vakar anksti rytą dėl neži
nomų priežasčių • kilo gaisras 
Leadęr Laūndry skalbykloj, ku
ri randasi ad. 1633-47 W. 43rd 
street, prie Chicagos skerdyk
lų. Nuostoliai buvo nedideli.

Užmušė Žmogų Prie 
45-tos ir Kedzie

Naktį iš pirmadienio į antra
dienį prie 45-tos ir Kedzie avė., 
buvo atrastas negyvas žmogus/ 
Kadangi kūnas buvo gerokai 
sužalotas, tai policija spėja, kad 
jį suvažinėjo automobilis.

Vakar pasirodė, kad užmuš
tasis buvo 60 metų brightoh- 
parkietis Joseph Vazeak, nuo 
4626 South St. Louis avenue.

Grybų Laikas 
Jau Atėjo!

Tiktai reikia žinoti 
kur jie auga

Rugsėjo 10 d., T. Tebelskis 
su keletu draugų buvo išvažia
vę grybauti.

Kelionė buvo ilga, 215 my
lių, bet labai pasekminga, ties 
grybų 'rado labai daug. TM 
sako, grybautojų 
žai.

Beje, kadangi 
skis turi alučio 
merių 4018 S. Rockwell St., tai 
kas norėtų sužinoti kur labai 
daug grybų auga, tai užeikite 
pas jį, gausite informacijų ir 
grybų skonį išbandyti.

turėjo perina

Mr. T. Tebel- 
biznį, po nu-

> Policija ieško vagilių, ku
rie pavogė brangų Cadillac au- 
bhfobilį, pastatytą ties 2504 

Nortb Austin avenue. Automo- 
jflis priklauso George Polulach’-; 
ui, Vftaisto urmo sandėlio savi
ninkui, nuo 8158 Honore str. 
Automobilio viduj jis buvo pa
ikas apie $2,500 pinigais ir če
kiais.

• Bevalydamas kailinį paltą 
su pavojingu chemikalu skau
džiai apdegė Ąrthur Friedmąn, 
tarnautojas Ruby Dry Cleaners 
staigoj, adresu 2801 Montrose 

aVenue.
• Vakar 7-tu kartu iš na

mų pabėgo William Collins, 11- 
cos metų berniukas, nuo 1849 
WiĮriiot street. Su savim išsi
vedė 7 metų broliuką Ronald 
Ir 9 tnetų sesutę Josephine.
, > Policija areštavo ir krau
tuvės apiplėšimu kaltina 35/me
tų Joseph Sullivan’ą, nuo 1054 
■Weet 81st street. Jis buk iš
mušė langą auksinių daiktų 
krautuvėj, adresu 7856 South 
Halsted. street ir pasiėmė visas 
langė buvusias prekes.

• Už tariamą nepadorų el
gesį su 7 metų mergaite buvo 
suimtas 22 metų jaunuolis Ed- 
Wafd Wielgosz, 2035 North 
Herinitage avenue. Policija sa
ko, kad minimo įvykio metu 
jis buvęs girtas.

• Chicago Motor Club pri
davė rezoliuciją Chicagos mie
sto tarybai padidinti policijos 
departamentą 200 naujų poli- 
dlstų ir paskirti juos trafiko 
tvarkymui. Tas esą reikalinga 
automobilių nelaimėms suma
žinti. >

• Už neatsargų važinėjimą 
automobiliais po 10 ar daugiau 
dtehų kalėjime, arba po $100 
pabaudos gavo chicagiečiai: 
LeO Cwilka, 2755 Shakespeare 
avenue, Chase Daugherty, 3171 
N. Orchard, Timothy Reese iš 
GraceVflle, ir 23' metų Frank 
K01owski, nuo 926 West 35th 
street.

• Prie 78-tos ir' Damen 
avenue pereitos savaitės pabai
goj buvo atrastas kūnas apy
senio žmogaus. Vakar pasirodė, 
kad tai buvo Stephen Kozal, 
52 metų maliorius, nuo 8036 
Avalon avenue. Polic ja spėja, 
kad eidamas gatve jis staigiai

. mirė širdies liga.
'* ■ r «ii - —..................................    m

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

PIRMYN, BIRUTĖS, NAUJOS GADYNES, VYRŲ CHORAS IR 
' KULTŪROS' RATEUŠ

■■■ ■ : W - i 7-. ■ ■/<’

LIBERTY GROVE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Spalio-Oct. 6 d., 1940 m
MATYSITE

Automobilį važiuojant per degantį namą. Drąsuolį, ku

ris su automobiliu apsiverčia net kelis kartus. Kaip
greitai lekiantis automobilis susikulia su kitu, kaip 
drąsuolis vairuotojas su mašina nuverčia degančią sie-
ną. Kaip automobilis lekia per orą. Kaip du aiitomobi- 
liai susikulia ore ir daug kitų niekad nematytų vizdų.

ĮŽANGA TIKTAI KVOTERIS—25 CENTAI

tas
na-
v • 
SIS.

AUKOTOJAI
Mums yra labai smagu skelbti 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 } “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:
(Tęsinys iš vakar dienos “Naujienų”)

A. NONIMAS ...........................
J. JANKAUSKAS...................
C. K. PIKIEL, Pittsburgh, Pa.
K. ČEPUKAS...........................
P-s SIRATAVIČIA ................

- N. N. ..........................................
MRS. NAVICKAS ..................
F. J. BAGOČIUS ....................
K. WALANČUKAS .... ............
P-s S. A. LAUTCH ..... ..... ......
P-s S. YESPERSKIS, Canada ...
VAKAR PASKELBTA...........

559.09 
5.00 

10,09 
5.09 
5.00 

' 1.00 
3.00 

25.09 
5.09 
5.00 
1.00 

106.25

VISO
(Tęsinys rytoj)

Nudure Žmogų 
Town ofLake

Susiginčijo apie “Hotdogą”
T0WN OF LAKE. — Laike 

ginčo vakar rytą Town of Lake 
žuvo 30 metų chicagietis Mat- 
thew Yost, adresas nežinomas.

Ginčas kilo ties 48th ir Pau
lina, kur prie kampo “hot- 
dogus” pardavinėjo Petras Lim- 
peris, nuo 4630 South Marsh- 
f.eld avenue.

Yost buk priėjo prie jo, ėmė 
keiktis ir grąsinti mušti. Tada 
Limperis pasigriebė ilgą peilį, 
kurį naudojo ‘“hotdogams” skel
ti, ir su juo kirto Yostui, už
mušdamas jį vietoj*

Limperis buvo suimtas, kar
tu ir 30 metų Edward Gomiak, 
4416 S. Maplewood avenue, ku
ris su Yostu Limperio užpuo
lime dalyvavęs.

AUTOMOBILIU
Vakar automobilis Chicagoj 

užmušė apysenį žmogų, J. 11. 
Gould’ą iš Grayslake, (žuvo ties 
Skokie Hjighway, ties Wauke- 
ganu) ir sužeidė daugybę kitų, 
tarp jų 70 metų Louise Gotsch, 
4915 N. Fairfield avenue.

Ji pakliuvo po **hit-and-run*’ 
automobiliu ties Lawrence ir 
Califoraia avenue.




